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Prezentacje Artystyczne Szkół
Prawie dwieście młodych wykonawców i cztery
godziny programu – tak w skrócie można opisać 21. Prezentacje Artystyczne Szkół Gminy
Kamionka Wielka –PAS’2017.
Przegląd odbył się w nowej sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych
w Mystkowie.
Już po raz drugi impreza
nie miała charakteru konkursowego i skupiła uczniów, z placówek szkolnych na trenie gminy,
bez podziału na szkoły podstawowe i gimnazja.  Imprezę otworzył wójt gminy Kazimierz Siedlarz. Gospodarz gminy obejrzał
wszystkie szkolne występy a na
końcu wręczył dyrektorom szkół

pamiątkowe dyplomy. Wszystkie
programy szkolne zapowiadała
Małgorzata  Legutko.
Na scenie zaprezentowano teatrzyki szkolne (w tym
jeden teatrzyk kukiełkowy), animacje znanych bajek oraz formy
kabaretowe. Swoich sił próbowali młodzi wokaliści i zespoły
muzyczne. Nie zabrakło miłośników tańca dyskotekowego i klasycznego. Szkoły przygotowały
mix składający się z wszystkich,
bądź wybranych w/w elementów. Niektóre prezentacje wyróżniały się niezwykłą pomysłowością, dojrzałością i ciekawą
choreografią.
Artystyczne prezentacje
były przede wszystkim promocją

młodych talentów, ale też dobrą
zabawą i okazją do integracji
młodzieży szkolnej pochodzącej
z różnych miejscowości gminy
Kamionka Wielka.
Na zakończenie nagrodzono wykonawców pamiątkowymi medalami PAS oraz
słodyczami.
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej gratuluje udanych występów wykonawcom, dziękując tym samym
dyrektorom szkół i nauczycielom
za trud ich przygotowania.

Kogo

Fot. autora
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Dnia 27.06.2017 r. grupa 49 - osobowa, z Klubów Seniora
w Kamionki Wielkiej i Mystkowie udała się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej w Limanowej, Pasierbcu i Szczyrzycu. Wszak
sama Matka Najświętsza wybrała te miejsca na swoją siedzibę. Każdy
pielgrzym może powierzać Najświętszej Matce swoje radości i smutki,
oddawać w opiekę siebie samego, rodzinę, Kościół i cały świat.
Po obejrzeniu kościoła w Limanowej, pojechaliśmy do
Pasierbca, gdzie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej. Po czym przeszliśmy
wzgórzem odprawiając Drogę Krzyżową.
Następnie ruszyliśmy do Szczyrzyca. Tam z historią zakonu Cystersów zapoznał nas ojciec opat zgromadzenia.
W kościele należącym do zakonu, w ołtarzu głównym tak, jak
we wcześniej zwiedzanych kościołach, znajduje się cudowny
obraz Matki Boskiej. Nie ma w tych kościołach spisanych łask, ale
o cudach świadczą wota i inne dary poświęcone Matce Najświętszej. Stanowią wyraze niezwykłej czci. Należy dodać, że seniorzy
z ochoczym sercem przybywają do Tej, która wszystko rozumie.
Historia Opactwa Cystersów jest bardzo ciekawa. Do Szczyrzyca pierwsi zakonnicy przybyli około 1241r. Zajmowali się rolnictwem
i hodowlą zwierząt. Ogólnie cystersi byli znakomitymi architektami
i mistrzami budowlanymi. Wznosili klasztory i inne obiekty architektoniczne, kierowali budową dróg i mostów, a także zajmowali się
ziołolecznictwem.
W Szczyrzycu w 1623 roku cystersi wybudowali browar,
w którym najpierw wyrabiali napój z cykorii i chmielu, kojący pragnienie, zwany cerewizja. Później zakonnicy produkowali piwo wyrabiane na
starych recepturach, które wytwarzają do dziś. Również w tym czasie
zbudowali i prowadzili młyn, piekarnię oraz tartak.
Ostatnim miejscem podróży była Rabka, gdzie zwiedziliśmy
Muzeum Zbójnickie – warto było zobaczyć i usłyszeć o życiu naszych
przodków.
Przewodnik, prowadzący naszą wycieczkę, posiadał bogaty
zasób wiadomości, bardzo ciekawie przedstawił historię miejscowości
naszego województwa małopolskiego, przez które przejeżdżaliśmy.
Za udaną wycieczkę serdecznie dziękujemy organizatorom.

Z.Pawłowska

14 maja 2017 r. ksiądz proboszcz Stanisław Ruchała, członek klubu,
zaprosił nas na majówkę. Po nabożeństwie odbyło się wspólne grillowanie z zaproszonymi seniorami z Mystkowa i Jamnicy. Wszystko się
udało, atmosfera była wspaniała. Najedzeni i szczęśliwi seniorzy śpiewali pieśni majowe oraz regionalne piosenki.
Trudno wyobrazić sobie radość, jaka towarzyszy nam przy wspólnych spotkaniach w klubie. Wiemy, że starość jest normalnym etapem
ludzkiego życia i trzeba ją zaakceptować. Jednak ważne jest to, w jaki
sposób żyjemy, czyli jakie mamy relacje z ludźmi. Wtedy starość nam nie
dokucza, bo cieszymy się z otaczającego nas świata i nie narzekamy na
samotność. A o to przecież chodzi.

Z.P.
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Sesje w gminie
W dniu 30 maja 2017 roku
odbyło się kolejne, XXVII posiedzenie
Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Kamionka
Wielka za rok 2016 oraz udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy. Radni
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym, sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu, opinią
regionalnej izby obrachunkowej, opinią
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta,
pozytywnie zaopiniowali wykonanie
budżetu za rok 2016. Oceniając pozytywnie realizację budżetu gminy w roku
2016, Rada Gminy podjęła uchwały
o zatwierdzeniu sprawozdań oraz
o udzieleniu absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za
rok 2016.
Radni podjęli też uchwały
m.in. w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Kamionka Wielka na 2017 rok,
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka
Wielka, w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na własność Gminy, w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie
w dzierżawę nieruchomości gminnych
na okres powyżej 3 lat, w sprawie
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kamionka Wielka na lata 20162023, w sprawie zmiany Statutu Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Kamionka Wielka na lata 2017 - 2020.
Przyjęto także sprawozdanie

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 i sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w 2016 roku oraz zapoznano się
z oceną zasobów pomocy społecznej
za 2016 rok.
W dniu 23 czerwca 2017 roku
odbyła się XXVIII sesja nadzwyczajna
Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia
było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Nowosądeckiego. Rada Gminy podjęła też uchwały w sprawie zmiany
w
Uchwale Budżetowej Gminy
Kamionka Wielka na rok 2017,
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka
Wielka, w sprawie rozpatrzenia skargi
Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej
GARD reprezentowanej
przez Panią A. W. dot. realizacji zadań
z zakresu
infrastruktury informacji przestrzennej przez Urząd Gminy
w Kamionce Wielkiej.
W dniu 03 sierpnia 2017 roku
odbyła się XXIX sesja Rady Gminy.

Głównym tematem obrad było podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia
sześcioletnich szkół podstawowych
oraz zespołów szkół w ośmioletnie
szkoły podstawowe. Radni podjęli
także uchwały m.in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w sprawie zmiany
w Budżecie Gminy Kamionka Wielka
na rok 2017, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przekształcenia
Punktu Przedszkolnego przy Zespole
Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych
w Kamionce Wielkiej w Publiczne
Przedszkole w Kamionce Wielkiej,
w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamionce Wielkiej, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
oraz w sprawie przyjęcia Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Równy start dla każdego Malucha”
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10
Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie
przedszkolne – SPR.
Z treścią podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej na naszej stronie
internetowej www.bip.malopolska.pl/
ugkamionkawielka.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon KRUCZEK

GMINNE WIEŚCI

Nr 67

strona 5

ABC segregacji odpadów
1 lipca 2017 r. weszły w życie
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które są jednolite dla terenu
całego kraju. Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19), wprowadziło
obowiązkowy podział odpadów na cztery
frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego
ma trafiać papier, do zielonego – szkło,
żółtego – metale i tworzywa sztuczne,
a do brązowego – odpady ulegające
biodegradacji.
W Gminie Kamionka Wielka taki
podział na cztery frakcje oraz wskazana
kolorystyka worków na odpady funkcjonuje już od 2013 roku.
Prawidłowa segregacja odpadów powinna zaczynać się w każdym
domu. Należy oddzielać surowce od
śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem
jedynie te rodzaje odpadów, które cechują

się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można
przerobić, albo ponownie wykorzystać.
Z odzyskanych surowców powstają nowe,
używane przez nas produkty, m.in. kubki,
doniczki, a nawet meble, czy ubrania.
Należy jednak pamiętać, iż
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w pierwszej kolejności
powinno się zapobiegać ich powstawaniu,
a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą
ich zagospodarowania, zaś posegregowane odpady stają się wartościowym
surowcem.
Wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do worka z odpadami
zmieszanymi.

Przy segregacji bezwzględnie
trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte
baterie i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Baterie
i lekarstwa należy umieszczać w przeznaczonych na nie specjalnych pojemnikach
/w aptekach, szkołach, urzędzie gminy/.
Pozostałe odpady niebezpieczne należy
oddawać podczas organizowanych akcji
odbioru odpadów niebezpiecznych, za
pośrednictwem firmy wywozowej.
W przypadku wątpliwości przy
segregacji odpadów i w celu poprawy
efektywności podziału odpadów na terenie naszej Gminy, przedstawiamy opublikowane przez Ministerstwo Środowiska
kompendium wiedzy na temat zasad
segregacji.

Jolanta Rutkowska-Mężyk
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Wspomnienie Teresy Dobosz
„Odeszła od czasu mierzonego
modlitwą, w czas wieczny…”
Teresa Dobosz urodziła się 15
czerwca 1946 roku w Kamionce Wielkiej.
Po ukończeniu SP nr 1 im. Władysława
Jagiełły w 1959/60 wstąpiła do Liceum
Pedagogicznego w Starym Sączu. Po
zdaniu egzaminu dojrzałości we wrześniu 1965 roku rozpoczęła pracę w Woli
Skrzydlańskiej w charakterze nauczycielki. W trakcie jej trwania skończyła
Studium Nauczycielskie w Tarnowie,
specjalizacja: nauczanie początkowe.
W 1970 roku wróciła do Kamionki Wielkiej i podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 jako nauczyciel: nauczania
początkowego, wychowania muzycznego i historii, a w ostatnich latach prowadziła dodatkowo bibliotekę. Przepracowała w tej szkole 35 lat.
Była osobą niespotykaną.
Umiała kochać wszystko, co ją otaczało,
ludzi, ziemię rodzinną, Ojczyznę - martwiąc się o jej los. Rozumiała uczniów,
rodziców i spieszyła im z pomocą
w potrzebie. Dawała rady i wskazówki jak
żyć, jak się modlić, jak się leczyć ziołami.
Potrafiła przebaczać i nieść uśmiech,
który jak mówi piosenka „jest najprostszą i najkrótszą drogą do ludzkich serc”.
W pracy nauczycielskiej kierowała się
miłością, troskliwością i ufnością do
uczniów. Zwracała się do nich zawsze
po imieniu, zdrobniale i pieszczotliwie, nazywając młodszych „drabkami”,
a starszych „ drabami”. Nigdy na nich nie
krzyczała. W trudnościach ratowała się
wyczuciem pedagogicznym, modlitwą
oraz ofiarowaną za nich Mszą Świętą.
Zawsze uśmiechnięta, spokojna, pełna pokory i całym sercem
oddana pracy pedagogicznej. Przygotowywała apele, przedstawienia, uczyła
piosenek patriotycznych, wierszyków,
modlitwy. Bardzo cieszyła się, kiedy
modlitwa wróciła do szkół. Promieniała
z radości, gdy udało się przywrócić

szkole imię św. Kingi. Radowała się
każdym osiągnięciem uczniów. Szczęśliwa była, gdy dowiedziała się, że nasz
uczeń dostał się do Seminarium Duchownego (ks. prałat Czesław Górka - obecny
proboszcz Łukowej).
Pomagała wszystkim ofiarą
i modlitwą, która była codziennym jej
chlebem. Każdy czas i miejsce wykorzystywała na modlitwę: świt, poranek, południe, wieczór, noc, podróż, naukę i pracę.
Od wielu lat kontynuowałą Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego. Wypraszała łaski dla bliskich i potrzebujących,
pisząc listy do św. Józefa, które zawsze,
jak twierdziła, przynosiły pozytywny
skutek. Przez 17 lat pościła w Wielkim
Poście, ofiarowując to poświęcenie dla
tych, którzy potrzebowali Bożej pomocy.
Pamiętała o naszych imieninach, urodzinach, zamawiała Msze Święte na cały
rok. Należała do Róż Różańcowych:
nauczycielskiej i Przyjaciół Seminarium
Duchownego. Była przykładem żywej
wiary, dobroci, miłości wychowawczej
i rodzinnej. Pieszczotliwie zwracała się
też do synów ( Józik, Wojtuś, Michaś,
Tosiu), później do ich żon (Małgosia,
Karolinka, Paulinka), a do męża Jasiu
lub Janek. To było naprawdę piękne

i potwierdziło wielką miłość i przywiązanie, bo stali się oni wzorem troski nad
nią podczas ciężkiej choroby, a dla nas
przykładem wspaniałych, mocnych więzi
i relacji rodzinnych.
Pani Teresa Dobosz - pozostaje
w naszej pamięci jako dobra nauczycielka, troskliwa i opiekuńcza matka,
żona, babcia, ciocia, siostra, kuzynka
i sąsiadka.
„Twoje odejście napełniło nas wszystkich
ogromnym smutkiem. Wierzymy, że Ty
cieszysz się już Chwałą Nieba i śpiewasz
Hosanna Jezusowi Miłosiernemu, który
powołał Cię do Siebie tuż przed godziną
Miłosierdzia w Święto Przemienienia
Pańskiego, w miesiącu sierpniu – miesiącu trzeźwości, której byłaś orędowniczką i dotrzymałaś złożonego przyrzeczenia abstynencji na całe życie.”
Pani Teresa Dobosz odeszła do
Pana w dniu 6 sierpnia 2017 roku.
Wiele osób przyszło 9 sierpnia, by
ją pożegnać. Towarzyszyliśmy w jej
w ostatniej drodze i słuchaliśmy pięknych
słów homilii wygłoszonej przez proboszcza księdza prałata Stanisława Ruchałę,
i braterskiego pożegnania, troskliwego
i opiekuńczego brata zmarłej, księdza
prałata Józefa Porembę - długoletniego proboszcza parafii w Dąbrowie
Tarnowskiej.
Dziękujemy księdzu Janowi Lorkowi za modlitwę w intencji Teresy u stóp
Jezusa Przemienionego na Sądeckiej
Górze Tabor .
Składamy podziękowania licznym księżom, byłym uczniom, nauczycielom, dyrektorom Szkoły Podstawowej nr
2 im. św. Kingi ( B. Kłębczyk, M. Popieli)
i wszystkim uczestnikom uroczystości za
udział w ostatniej drodze Drogiej nam
Tereni oraz za liczne msze święte, ofiarowane w jej intencji.

(M.R.)
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Co słychać w bibliotece?

„Wakacje z książką
i nie tylko…”
Wakacje to czas odpoczynku, na który
czekają zwłaszcza dzieci. Wzorem lat ubiegłych Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kamionce Wielkiej, z myślą o dzieciach spędzających wakacje w domu, zorganizowała
interesujące spędzenie czasu w bibliotece.
W dniach od 25 lipca do 3 sierpnia 2017 roku
odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży pod
hasłem: „Wakacje z książką i nie tylko…” .
Podczas spotkań, młodzi uczestnicy mieli
okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach, które pozwoliły im na twórcze i czynne
spędzenie wolnego czasu. Były zabawy,
konkursy, zajęcia plastyczne, literackie
oraz techniczne. Nie zabrakło także zajęć
edukacyjnych, projekcji filmu oraz zajęć
z komputerem. Dzieci wykonały zabawne
żabki, pająki, pszczółki i kwiaty, a z balonów i mąki ziemniaczanej własnoręcznie

stworzyły gniotki. Po wykonaniu podstawy,
trzeba było jeszcze ozdobić dzieła i tutaj
w ruch poszła wyobraźnia dzieci, użyta
również przy ozdabianiu ramek, wykonanych z kolorowych patyczków. Uczestnicy zajęć rozwiązywali rebusy i zagadki
literackie związane z bajkami, bawili się
w kalambury. Gdy dopisywała pogoda,
spędzali czas na placu zabaw. Na zakończenie cyklu zajęć w bibliotece stworzyli
wspaniałą biżuterię z kolorowych koralików.
Zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej
atmosferze. Pracownicy biblioteki dziękują
wszystkim uczestnikom za udział i już dziś,
zapraszają na kolejne zajęcia.

I. Kotas

„Biblioteka- Zalukaj”
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce
Wielkiej otrzymała dofinansowanie ze środ-

ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na realizację dwóch projektów:
„Biblioteka – Zalukaj” z programu "Partnerstwo dla książki". Zadanie realizowane
będzie poprzez spotkania autorskie, warsztaty ilustracji i karykatury, teatrzyki oraz bajkowe poranki z Franklinem. Budżet zadania
wynosi 8 500 zł. Spotkania w bibliotekach
i szkołach zaplanowano od września do
grudnia.
Kolejny projekt to zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na realizację zadania
otrzymaliśmy 7 480 zł. Celem programu jest
odnowienie i wzbogacenie księgozbiorów
bibliotek publicznych.

A. Ziobrowska
Fot. Archiwum GBP
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Nowe edukacyjne projekty

Gmina Kamionka Wielka przystępuje do
realizacji dwóch projektów partnerskich:
1. Projekt partnerski Nr RPMP.10.01.0312-0344/16-00 „Akademia równych szans
– wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów w Gminie Kamionka Wielka”
dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza
i kompetencje, Działania, 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego, Poddziałania
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest:
a) rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz kompetencji
informatycznych,
b) rozwój kompetencji i umiejętności
zawodowych nauczycieli w zakresie
wykorzystywania nowoczesnych narzędzi
oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
c) wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy
oraz umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez
pomoc stypendialną.
Projektem objęci zostaną uczniowie klas
I-VI szkół podstawowych, I-III gimnazjum
oraz nauczyciele w 7 placówkach oświatowych z terenu Gminy Kamionka Wielka:

1. Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
w Mystkowie.
2. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół nr 2
w Kamionce Wielkiej.
3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej
Górnej.
4. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum
Publiczne w Zespole Szkół w Mszalnicy.
5. Szkoła Podstawowa w Jamnicy.
Zakres wsparcia obejmie wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych,
pracowni matematycznych w przyrządy
do nauki matematyki, zakup sprzętu multimedialnego. Wsparciem objęci zostaną
również nauczyciele poprzez rozwój
kompetencji i umiejętności zawodowych
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Zakres projektu obejmie zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki, przyrody, fizyki oraz chemii,
jak również warsztaty informatyczne
z programowania. Projekt zapewnia
wsparcie uczniów posiadających trudności w nauce języka angielskiego poprzez
pomoc stypendialną.
Projekt realizowany będzie w latach
2017-2019.
2. Projekt partnerski Nr RPMP.10.01.0212-0175/17 „Równy start dla każdego
Malucha” dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach Osi Priorytetowej
10 Wiedza i kompetencje, Działania, 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Celem projektu jest utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących dla potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami.
Projektem objętych zostanie 22 dzieci
w wieku przedszkolnym, poprzez utworzenie nowego oddziału Publicznego
Przedszkola przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce
Wielkiej.
Zakres wsparcia obejmie dostosowanie
pomieszczeń, doposażenie szatni, położenie bezpiecznej nawierzchni na placu
zabaw, zakup wyposażenia oraz sprzętu
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału. Zostaną zakupione
meble oraz sprzęt audiowizualny, pomoce
dydaktyczne, zabawki. Projekt obejmie
zatrudnienie osób potrzebnych do funkcjonowania przedszkola z częściowym
wsparciem finansowym z budżetu Gminy.
W ramach projektu prowadzone będą
zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, plastyki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii
oraz zajęcia z psychologiem mające na
celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych
dzieci.
Projekt realizowany będzie w latach
2017-2018.

P.J.
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Kiedy myślę Ojczyzna…

Zachód ciepłych barw

Są ludzie, których dzieje fascynują, gesty, słowa i czyny poruszają
a postawa imponuje. Choć często
naszym życiem nie dotykamy ich życia,
mimo to są nam bardzo bliscy. Tak jak
pewnie niejednej kobiecie bliska może
być ona.
Drobna, delikatna, o łagodnym
spojrzeniu fiołkowym oczu i uśmiechu Mona Lisy. Żona, matka, babcia,
a dla wielu przyszłych matek - opiekunka. Zakochana w swoich dzieciach
i w tych najmniejszych, którym pomagała przyjść na świat. Nie miała łatwego
życia, nie układało się wszystko prosto
i pięknie. Los nie oszczędził jej zapewne
łez, uczucia strachu czy nawet przerażenia. Ale też dał ogromne chwile
szczęścia, wzruszenia i radości. I wielką
siłę. Siłę, którą czerpała z modlitwy
i bezgranicznego zaufania Maryi.
Stanisława Leszczyńska, łódzka
położna - bo o niej mowa - której bohaterstwo najpiękniej i najmocniej objawiło

się w Auschwitz-Birkenau, gdzie odbierała porody, nieugięcie przeciwstawiając się nakazom hitlerowców, by zabijać
nowo narodzone dzieci.
Jest dziś symbolem. Trochę
zapomnianym, ale bardzo wyraźnym.
Symbolem tego, że życie ludzkie jest
święte. Ona, mimo, że nieustannie groziła jej śmierć, mimo, że w obozie koncentracyjnym narażała życie nie tylko
swoje, ale i córki, broniła tego co Boże.
„Zawsze ostatnie słowo należy do Miłości”. I to właśnie skojarzenie przychodzi
mi na myśl o Stanisławie Leszczyńskiej,
o której za mało mówimy.
Urodziła się 8 maja 1896 roku
w Łodzi. Miasto to do dziś nosi ślady jej
stóp, jej obecności oraz cichej, pokornej świętości. W księdze ochrzczonych
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny pod numerem 1407 i datą
9 maja 1896 roku, jest informacja
o przyjęciu przez nią sakramentu.
Bałuckie uliczki pewnie do dziś pamię-

tają, jak wiele lat później spieszyła
do porodów, by pomagać przyszłym
mamom i każdorazowo uczestniczyć
w cudzie narodzin. „Matko Boża, przybądź choć w jednym pantofelku” prosiła
Najświętszą Panienkę przez 38 lat pracy
położnej. Nie zmarło ani jedno, przyjęte
przez nią na świat, dziecko i ani jedna
matka, której pomagała urodzić. Wchodząc do domu rodzącej, zawsze kreśliła
znak krzyża.
Życiorys Stanisławy Leszczyńskiej bez trudu można znaleźć w Internecie lub w publikacjach jej poświęconych.
Spokój i poukładane życie zburzyła
wojna. W lutym 1943 roku, wraz z córką
i dwoma synami, Leszczyńska została
aresztowana przez gestapo, bo jej mąż,
Stanisław, działał w konspiracji. Synowie: Stanisław i Henryk, zostali osadzeni w obozie Mauthausen - Gusen.
Mąż i trzeci syn, Bronisław – uciekli.
Dokończenie na stronie 10
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Zachód ciepłych barw
dokończenie

Stanisława z córką Sylwią , studentką medycyny, trafiła do Auschwitz.
Tam otrzymała numer 41335. Miała ze
sobą zaświadczenie uprawniające do
wykonywania zawodu położnej, biegle
mówiła po niemiecku. Pomagała jej
córka i współwięźniarki: Janina Węgierska i Irena Konieczna. Kobiety, których
porody przyjmowała, mówiły o niej
„Mateczka” lub” Anioł dobroci”. Pracę
położnej wykonywała w baraku bez
podłogi, bez wody, bez podstawowych
medykamentów.
W „Raporcie położnej”- krótkim, acz wstrząsającym napisała: ”Pewnego razu Lagerarzt kazał mi złożyć
sprawozdanie na temat zakażeń połogowych i śmiertelności wśród matek
i noworodków. Odpowiedziałam wtedy,
że nie miałam ani jednego przypadku
śmiertelnego zarówno wśród matek,
jak i nowo narodzonych dzieci. Lagerarzt spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Powiedział, że nawet doskonale
prowadzone kliniki niemieckie nie mogą
się poszczycić takim powodzeniem.
W oczach jego czytałam gniew i złość”.
Ile porodów odebrała? Dziś
toczy się o to spór. Jednak to nie
liczby decydują o świętości, a postawa
wielkiego szacunku do życia. Po wielu
latach, w roku 1982, kobiety, ofiarując
na Jasnej Górze Kielich Życia, ukazały
na nim cztery wzorce do naśladowania.
Wśród nich znalazła się i ona, Stanisława Leszczyńska, ukazana w obozowym pasiaku, trepach i z dzieckiem na
ręku. Jak napisała w swoim świadectwie jedna z więźniarek: „Mama dokonywała cudów, aby w tym nieopisanym

brudzie i smrodzie, gdzie roiło się od
szczurów i robactwa, stworzyć nam
bardziej ludzkie warunki. Zanim przyjęła
poród, robiła znak krzyża i modliła się.
Pracowała dzień po dniu i noc po nocy.
Całymi dniami się nie kładła. Wszystkie dzieci, które przyjęła, zostały przez
nią ochrzczone. Wszystkie rodziły się
zdrowe. Nie było ani jednego krwotoku,
ani jednego zakażenia połogowego, ani
jednego przypadku śmierci matki”.
W 1970 r. na podstawie
„Raportu Położnej” w Teatrze Wielkim
w Warszawie wystawiono „Oratorium
Oświęcimskie‘’. Po przedstawieniu
dziennikarz podszedł do Stanisławy
Leszczyńskiej, wyrażając współczucie,
że przeżyła dramat oświęcimski. Ona
odpowiedziała: „Proszę mi nie współczuć, bo ja codziennie Bogu dziękuję, że
mogłam być w Oświęcimiu”. A swojemu
synowi Bronisławowi – lekarzowi powtarzała: „Synu , nie wierzę, żebyś w swoim
życiu miał dokonać kiedykolwiek przerywania ciąży, bo przecież wtedy nie
mógłbyś się uważać za mojego syna”.
Bohaterska położna zmarła 11
marca 1974 roku. Jej doczesne szczątki
znajdują się w krypcie łódzkiego
kościoła Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Do jej grobu przychodzą
matki z trwogą oczekujące narodzin
potomstwa, obawiające się o ich życie
i zdrowie. Proszą Stanisławę o wstawiennictwo. Także Anna Lewandowska,
żona słynnego piłkarza Roberta, która
jest córką ciotecznej wnuczki Stanisławy Leszczyńskiej, była pewna, że
święta krewna otacza ją i jej nowo narodzone dziecko opieką. Stanisława Lesz-

czyńska to wzór na dzisiejsze czasy,
które wypowiedziały życiu śmiertelną
walkę. Pokazała, że w sprawach obrony
życia można i trzeba iść pod prąd.

Beata Filipowicz
P.S
Było późne popołudnie. Leciałam samolotem. Słońce zaczęło powoli
niknąć za horyzontem. Siedziałam
przy oknie i mogłam obserwować ten
zachód. Był piękny. Bezchmurne niebo,
nic więc nie zasłaniało pomarańczowej
tarczy. Słońce zaszło za horyzont, ale
została po nim urocza poświata. To nie
był jednolity kolor ale paleta ciepłych
barw. Co więcej – zmieniająca się co
chwilę.
Pomyślałam sobie - słońce
było piękne, ale jego poświata bogatsza. Ślady po słońcu. Każdy z nas
kiedyś odejdzie, umrze, zajdzie za
horyzont. Jak żyć, aby ładnie „zejść”
z tego świata, pozostawiając w żyjących tę paletę ciepłych barw? Czym
jest ta poświata po zejściu za horyzont?
To pamięć o nas, ślady świętości. To
serdeczne wspomnienie, uroniona łza
i ciągła tęsknota, by żyć tak jak ten ktoś.
Tak pięknie żyć, aby pozostać w pamięci
innych paletą ciepłych barw, zapachach
nieba. Ku pamięci tych, którzy przekroczyli horyzont wieczności w ten wakacyjny czas i pozostawili po sobie tęczę
swojego pięknego i dobrego życia; śp.
Katarzyna Morańska, Teresa Dobosz,
Zofia Krok, Antoni Dobosz, Bogdan
Jasiński.

"Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy.
Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go."
Seneka
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Z życia parafii Kamionka Wielka

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
W bieżącym roku, Parafia Matki Bożej
w Kamionce Wielkiej, po raz dziesiąty
zorganizowała pielgrzymkę na czuwanie
nocne na Jasnej Górze. Wyjazdy na Jasną
Górę, by tam spędzić noc na modlitwie,
stały się trudnym do wyjaśnienia fenomenem, w życiu naszej parafii. Gdy pierwszy raz wyruszaliśmy, udało się zebrać
zaledwie trzy niepełne autobusy. Jako
proboszcz byłem bardzo sceptycznie
nastawiony do pomysłu, który narodził się
w umysłach katechetów świeckich:
Krzysztofa Homoncika i Wacława Baci.
Cóż było zrobić, skoro wierni prosili
i prosili, trzeba było zorganizować tę niecodzienną pielgrzymkę, której istotą była
modlitwa w nocy. Nie jest łatwo trwać
w skupieniu i zadumie przez całą noc.
„Ciało osłabłe” domaga się swoich praw,
a duch porwany natchnieniem wiary pragnie trwać przed obliczem tej, którą nazywamy Matką i Królową. Urok miejsca jest
niezwykły; posadzka wydeptana przez
miliony stóp, wyszlifowana przez kolana
tylu pokoleń i to czułe spojrzenie Matki
z jasnogórskiego wizerunku…

Każde czuwanie nocne na Jasnej Górze
zaczynamy od obecności na apelu,
w czasie którego sercem i ustami wyśpiewujemy te brzemienne w treść słowa:
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam!”
Przepiękną analizę tych słów przeprowadził nasz rodak, św. Jan Paweł II w roku
1983, kiedy jako papież - pielgrzym, 18
czerwca zatrzymał się w jasnogórskich
progach. Czytając uważnie jego rozważanie, wygłoszone w tym dniu podczas
Apelu, wiele pytań, które stawiane są
odnośnie czuwania, znajduje sensowną
odpowiedź. Dziś dane mi jest stanąć raz
jeszcze na tym świętym miejscu i spojrzeć
w Twoje jasnogórskie Oblicze – powiedział wtedy Jan Paweł II. Pielgrzymi stając
w progach kaplicy Matki Bożej czyż nie
czują, że serca same wypowiadają te
same słowa? Jak wielkie rzeczy dzieją
się wtedy w nas! Jak bije serce, gdy stajemy tak blisko i patrzymy w jasnogórskie
Oblicze!
Za papieżem Rodakiem powtarzamy: (…)
wierzymy w miłość, która nas stale ogar-

nia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża,
kiedy Chrystus zawierzył Maryi swojego
ucznia Jana: „Oto syn Twój” (J 19, 26). Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej każdego człowieka. Równocześnie
zaś w Jej Sercu obudził taką miłość, która
jest macierzyńskim odzwierciedleniem
Jego własnej miłości odkupieńczej. (...)
Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w tę
miłość. Wierzymy, że jest ona od stuleci
obecna wśród pokoleń zamieszkujących
ziemię polską. Że jest szczególnie obecna
w znaku Jasnogórskiej Ikony.
I my wierzymy i pozostajemy w promieniach tej wspaniałej miłości na całą noc.
Po Apelu rozpoczynają się kolejne modlitwy. Są one niezwykłą rozmową dzieci
ze swoją Matką. Tyle mamy wtedy Jej do
opowiedzenia. Nikt nie ma wątpliwości, że
Ona słucha! Dziękczynienia i prośby przywiezione przez wiernych są tak liczne, że
nie starczy nocy, aby je wszystkie odczytać przed Jej obliczem.

Dokończenie na stronie 13
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„Chwałą Boga jest żyjący człowiek”
św. Ireneusz z Lyonu
Wydaje się, że te słowa wielkiego
świętego najlepiej wyrażają to wszystko, co
przeżywali mieszkańcy Kamionki Wielkiej
u progu lata, obecnego roku. 4 czerwca
zorganizowaliśmy uroczystość prymicyjną
nowego redemptorysty, naszego rodaka
o. Łukasza Barana. 15 czerwca radosne
świętowanie uroczystości Bożego Ciała,
ubogacone było zakończeniem wizytacji kanonicznej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej,
w niedzielę 18 czerwca. Wydarzenia te
były idealną okazją, aby mieszkańcy ukazali na zewnątrz piękno swej wiary, zaangażowanie w rozwój duchowy, oraz wraz
ze swymi kapłanami i biskupem uwielbili
Boga.
Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy?
Czym zasłużyliśmy na to, aby kolejny
młodzieniec, jeden z nas, został wybrany
do tak zaszczytnej posługi? A może nie
zasłużyliśmy, a mimo to… Jest o czym
myśleć. Przecież to nie chodzi o zwykłe
relacje między ludźmi. Chodzi o nasze
odniesienie do Boga, który nas umiłował
i do miłości zaprosił. Jaka winna być nasza
postawa w różnych sytuacjach życia, aby
ktoś patrząc na nas z boku mógł powiedzieć: oto ludzie wierzący.
W naszej parafii: prymicje, Boże
Ciało, wizytacja, srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Andrzeja Gadziny, ks. Adama
Homoncika. W diecezji dwie koronacje:
figury Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie oraz obrazu Matki Bożej w Chorzelowie. Ponadto setna rocznica objawień
w Fatimie i trzechsetna rocznica koronacji
cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze. W kontekście tych wydarzeń odpowiadamy sobie na pytanie: kim i jacy
jesteśmy?
Słowami bardzo łatwo jest odpowiedzieć
na wszystkie pytania. Trudniej uczynić to
świadectwem życia – wszak tyle w nas
słabości… A jednak możemy uczynić
wiele. Piękno Ducha ukazujemy działaniem zewnętrznym. Jakże wzruszający był
widok przy pracy ludzi starszych, dorosłych, młodzieży i nawet małych dzieci.
Organizowaliśmy dwa razy czyszczenie

kostki wokół kościoła. Do pracy w sumie
zgłosiło się ponad 80 osób. Ja, patrząc
na ich pracę wykonywaną gorliwie, bezinteresownie i z radością, byłem zbudowany. W jedno popołudnie mieliśmy, we
wnętrzu świątyni adorację Najświętszego
Sakramentu, a na zewnątrz ludzie też na
kolanach… adorowali - czyścili kostkę.
Aż wypadało zawołać do nich: jak wy się
pięknie dziś modlicie!
Zastanawiamy się czasami,
jak Panu Bogu okazać naszą miłość
i wdzięczność za Jego wielkie dary?
I mamy wrażenie, że właśnie wtedy,

kiedy czynimy coś konkretnego, coś, co
widać, uwielbiamy Jego święte Imię. Czujemy się wówczas lepiej, jak człowiek, który
spłacił wielki dług ciążący mu od dawna.
Myślę, że taki jest sens tych wszystkich
zewnętrznych dzieł, które wykonaliśmy
w naszej parafii i które wierni wykonują
także w innych parafiach, w całej Ojczyźnie.
I taka zapewne myśl towarzyszyła wszystkim tym, którzy dużo czasu poświęcili, aby
wspomniane uroczystości wypadły jak
najpiękniej.
Wizytacja dotyczy w bieżącym
roku wszystkich parafii naszej gminy. Czy
chodzi o to, abyśmy się „pokazali” przed
swoim biskupem? Nie! Absolutnie nie!
Chodzi o to, abyśmy razem z nim przeżywali,
jak najpiękniej, święte tajemnice, które stanowią istotę i fundament naszej wiary! Jeśli
zauważyliśmy zadowolenie w późniejszych
wypowiedziach wizytującego nas biskupa,
trudno się było oprzeć wrażeniu, że to dlatego, iż w całym naszym „świętowaniu” nie
było „sztuczności”, chęci robienia czegoś
na pokaz. Liturgię przeżywaliśmy tak, jak
potrafimy najpiękniej, jak czynimy to także
w te niedziele, kiedy biskupa nie ma wśród
nas, aby było oczywiste, że najważniejszy
jest Pan Bóg, a my wszyscy żyjemy dla Jego
chwały. Podobnie było w czasie wizytacyjnych spotkań z wszystkimi grupami.
Jednym z ważniejszych punktów wizytacji
jest przyjęcie Sakramentu Bierzmowania
przez przygotowaną do niego młodzież.
Wszyscy radujemy się bo oto idą kolejne
pokolenia, które wkrótce wezmą odpowiedzialność za wszystkie sprawy w swoje
dłonie. Kościół żyje, rozwija się – idzie
i głosi, bo tak nakazał Pan: „Idźcie
i głoście”!
W tym kontekście większe znaczenie, dla wszystkich wiernych, miało także
świętowanie srebrnych jubileuszy kapłańskich: 10 czerwca, ks. Andrzeja Gadziny,
pracującego obecnie na stanowisku proboszcza w Trzcianie k. Mielca oraz 27 sierpnia, ks. Adama Homoncika salezjanina, pracującego obecnie w Rzymie.

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. Archiwum parafialne
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Jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam!
(dokończenie)

Tak szybko biegnie czas; zda się, że różaniec
trwa zaledwie minutę, nabożeństwo majowe
w mgnieniu oka mija. Kapłani w konfesjonałach
do północy służą, tak wielu spieszy do oczyszczenia serca. A w między czasie wszyscy
medytują – być może tak ongiś podpowiadał
Jan Paweł II:
Odpowiedzią na tę miłość musi być właśnie
to, że czuwam! Co to znaczy: „czuwam”? To
znaczy – uczy dalej Papież, - że staram się
być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia
nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam
po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się
poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka
bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie
można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan.
Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej
okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy
tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni.
O północy, oczyszczeni, szczęśliwi,
sprawujemy Najświętszą Eucharystię. Staramy
się w niej uczestniczyć jak najgorliwiej. Rozważanie, niezwykle ciepło i wymownie, prowadzi
zawsze nasz rodak – O. Anzelm. On obecnie
należy do grona Ojców – stróżów, jasnogórskiego Sanktuarium i jak zwykłem to określać
„pilnuje naszych spraw” u tronu jasnogórskiej
Pani.
Po Mszy świętej następuje godzinna
przerwa, w czasie której, na zewnątrz dzielimy
się kawą, posiłkiem, przeżyciami, a potem
w ciszy wracamy, by zanurzyć się w modlitwie,
która trwa zwykle do czwartej rano. Tę modlitwę
prowadzi młodzież. Przywołują teksty poruszające ducha, serce i sumienie. Wszyscy medytują od czasu do czasu podrywając swe głowy
ku górze, jakby w celu sprawdzenia, czy Maryja
patrzy. Ona patrzy. Patrzy nieustannie. Czuwającym zdarza się, że siły omdleją, że opadną
na krzesło i prawdą jest, że są momenty, kiedy
wydaje się, że tylko Maryja czuwa nad obecnymi… Ale czyż nie o to chodzi, aby Ona, nasza
prawdziwa Matka, zawsze nas strzegła?
Kiedy zaś szczęśliwi wrócimy już do
domu, zda się, że wszyscy narodziliśmy się na
nowo.

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. Archiwum parafialne
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Dożynki w Dolinie Królówki
Drugi raz z rzędu Stowarzyszenie Dolina Królówki podjęło się organizacji międzysołeckich dożynek w Gminie
Kamionka Wielka. Wydarzenie to odbyło
się 27 sierpnia na scenie widowiskowej
w Królowej Górnej. W barwnym korowodzie, na tradycyjnych bryczkach,
zaprzężonych w ogniste kasztany, przyjechały delegacje starostów z wieńcami
dożynkowymi. Sołtysi z Kamionki Wielkiej, Królowej Górnej, Królowej Polskiej,
Mszalnicy–Zagóry i Mystkowa dzielnie
przewodniczyli swoim grupom wieńcowym. Choć wszyscy stanowili jedność,
różnili się strojami, muzyką i śpiewem.

Niektóre wioski reprezentowały gospodynie z KGW, które na swoich stoiskach
częstowały smakołykami tradycyjnych
potraw. Plac falował barwami kończącego
się lata, czego odzwierciedleniem były
dożynkowe dekoracje z użyciem kłosów
zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Pośród
rozlicznych atrakcji nie zabrakło oczywiście kolorowych kramów, dmuchańców
oraz innych wymyślnych uciech dla mniej
lub bardziej odważnych.
Dożynki rozpoczęły się o godzinie
13.00 uroczystą Mszą Świętą dziękczynną
w intencji rolników i mieszkańców gminy,
którą celebrował proboszcz z Królo-

wej Górnej, ks. Krzysztof Pasyk. W głoszonym słowie i składanych rolnikom
podziękowaniach podkreślił trud ich
pracy, liczne niepewności i potrzebę
zawierzenia tego wszystkiego Bożej
Opatrzności. Delegacje poszczególnych
sołectw złożyły na ołtarzu dary ofiarne
z wszystkiego co rodzi ziemia. Poświęcone zostały także wieńce dożynkowe
uwite z tegorocznych zbóż i kwiatów.
Orkiestra Dęta z Mystkowa zapewniła
oprawę muzyczną Mszy Św.
Dokończenie na stronie 17
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Świątecznie prawie przez 8 miesięcy…

Hej, kolędy nuty płyną daleko - tak
pokrótce moglibyśmy podsumować
dotychczasową (tegoroczną) aktywność członków Zespołu Regionalnego
„SKALNIK”. Skąd ta myśl? Mianowicie,
9 z 15 występów to właśnie wyjazdy
z programem kolędowym (nie tylko
w okresie świąt Bożego Narodzenia).
Koncerty w rodzimej Kamionce Wielkiej,
czy to w parafialnym kościele czy podczas opłatka Towarzystwa Miłośników
Kamionki Wielkiej. Stanięcie w szranki
z innymi zespołami, podczas Gminnego
i Powiatowego Konkursu Grup Kolędniczych. Ubogacenie śpiewem prywatnej
imprezy Firmy Trans – Konspol. Kolędowanie na zakończenie, wspomnianego
wcześniej, Powiatowego Przeglądu Grup
Kolędniczych w Mystkowie oraz dla Parafian w Maciejowej. Wyjazd naszej grupy
kolędniczej na Ogólnopolski Konkurs
Grup Kolędniczych, a tym samym na 45.
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie z programem „Z Gwiazdą”,

zajmując I miejsce, wywalczyła ona „Złotą
Rozetę Góralską”. Muzyka i żeńska grupa
śpiewacza także dostąpiły „zaszczytów”,
podczas 35. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów
Weselnych „Druzbacka” w Podegrodziu,
zdobywając odpowiednio III miejsce oraz
wyróżnienie. Równie dobrze zaprezentował się duet ”Mistrz i Uczeń”, wygrywając
na skrzypkach III miejsce. Świętowaliśmy
także przyjęcie święceń kapłańskich
przez ojca Łukasza Barana, prezentując
zaproszonym gościom bogaty lachowski folklor, z którym większość z nich
spotkała się po raz pierwszy (mamy
nadzieję, że nie ostatni). VIII Świętojanki
w Dolinie Królówki, Lato w Dolinie
Kamionki to kolejne występy na kamieńskiej ziemi. Ponadto zespół włączył
się w akcję charytatywną, organizując
zbiórkę (na rzecz swojej koleżanki Anety
Hejmej - byłej członkini zespołu), która
dzięki otwartości mieszkańców Kamionki
Wielkiej w znacznym stopniu przyczyniła

się do zebrania środków potrzebnych na
ratującą życie operację. Za ten niezwykły
gest zespół "Skalnik" składa każdemu
z darczyńców stokrotne podziękowania. W tym roku było nam również dane,
w mocno odmłodzonym składzie, wziąć
udział w przesłuchaniach konkursowych
48. Festiwalu Folkloru Górali Polskich
w Żywcu, które dla części zespołu były
przede wszystkim wspaniałą nauką, tzw.
obycia scenicznego. Żywiec, a potem
Szczyrk, a dokładniej pokaz suity tańców
lachowskich w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wakacyjny sezon zespół
zakończył wyjazdem na święto plonów
„Hołdymas” w Czarnym Dunajcu. Tyle
za nami, a co przed? Czas pokaże. Na
kolejne folklorystyczne wydarzenia czekamy z niecierpliowścią.

Karol Trojan
Fot. Archiwum zespołu
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Tradycja Świętojanek w Królowej
O Świętojankach w Królowej można
powiedzieć, że mają swoją tradycję,
bowiem w tym roku odbyły się już ósmy
raz.
W niedzielę 25 czerwca, tuż po św.
Janie, przy scenie widowiskowej w Królowej Górnej zgromadziła się bardzo licznie młodzież oraz dorośli z terenu Doliny
Królówki i okolicznych miejscowości, aby
bawić się oglądając i uczestnicząc w różnych programach – artystycznym, sportowym i rozrywkowym. Formuła imprezy
była tak pomyślana, że każdy uczestnik
mógł być kreatorem i widzem całego
widowiska.
O godzinie 13.00 zawodnicy trzech
drużyn: Królowej Górnej, Królowej Polskiej i Mszalnicy-Zagóra rozegrali mecze
piłki nożnej, a sportowcy młodsi równolegle grali integracyjny turniej BOCCI. Jedni

i drudzy nie oszczędzali sił. Za ambicje
i wysiłek wszyscy zostali nagrodzeni
przez kibiców i organizatorów. Zawodnicy piłki nożnej otrzymali medale, które
wręczył Zenon Kruczek - przewodniczący Rady Gminy w Kamionce Wielkiej
i prezes Stowarzyszenia Dolina Królówki
Zdzisław Ząber.
W części artystycznej wystąpiły
zespoły miejscowych szkół w Królowej Górnej i Królowej Polskiej. Maluchy
wprowadziły widzów i oglądających ich
rodziców – mało w radość – w euforię
swoimi dynamicznymi tańcami, śpiewem,
brawurą i barwnymi strojami. Z wielkim
aplauzem przyjęty został występ tancerzy
ze szkoły WirDance z Nowego Sącza,
a zarazem finalistów Międzynarodowego
Turnieju Tańca Koszyce Open 2017. W ich
gronie znalazła się Martyna Dadał wraz

z partnerem Michałem Motyką. Zaprezentowali oni tańce standardowe i latynoamerykańskie. W grupie starszej młodzieży,
jak co roku, popisowy występ dały SIOSTRY SEKUŁA w swym duecie wokalnoinstrumentalnym. W tym roku zaprezentowały wiązankę utworów z repertuaru
zespołu „Czerwone Gitary”.
Występujące dzieci i młodzież wspaniale
bawili się, a rodzice i znajomi podziwiali
ich talent. Brawom, uściskom, zdjęciom
nie było końca.
Młodzież starsza, jak przystało na Świętojanki przygotowała taniec świętojański, który jest stałym elementem tego
wydarzenia. Zgodnie z tradycją dawnych
wieków panny ubrane były w białe suknie,
a głowy ich zdobiły wianki z kwiatów i ziół.
Dokończenie na stronie 16
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Dziewczęta imponująco zaprezentowały się tańcząc i pląsając przy muzyce, po czym w barwnym
korowodzie przemaszerowały nad rzekę, by wrzucić do wody wianki. Gościnnie w programie artystycznym Świętojanek wystąpiła Kapela Kuźnicka
z Łącka z góralskimi śpiewkami i góralskim muzykowaniem oraz Zespół Regionalny Skalnik z Kamionki
Wielkiej, kultywujący tradycje Lachów Sądeckich.
Byliśmy świadkami folkloru w najlepszym wydaniu.
Imprezie towarzyszyły: loteria fantowa, wystawa
prac plastycznych, kiermasz rękodzieła artystycznego i ludowego, pokaz Grupy Rekonstrukcji
Historycznej (okres średniowiecza) i związane
z tym atrakcje (przejażdżka konna, strzelanie
z łuku, prezentacja strojów rycerskich i kobiecych
z tego okresu), stoisko produktów TUPPERWARE
i zielarskie, bogata gastronomia oraz atrakcje dla
dzieci w wesołym miasteczku.
Prawdziwe oblężenie w tym roku przeżywało
stoisko z loterią fantową, a losowanie nagród podniosło emocje całej widowni do zenitu, bowiem
było ich wiele, a wartość niektórych wprawiała
w osłupienie.
Za pośrednictwem Gminnych Wieści, Zarząd
Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie
wszystkim sponsorom i fundatorom fantów. Było
ich wielu. Podziękowanie za wsparcie finansowe
kierujemy do Wójta Gminy Kazimierza Siedlarza,
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za ufundowane nagrody oraz pomoc rzeczową za pośrednictwem Józefa Świguta – wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu. Podziękowanie za życzliwość
i pomoc organizacyjną kierujemy do księdza
Krzysztofa Pasyka – proboszcza w Królowej Górnej.
Gościom, artystom i wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w imprezie.
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Dożynki
w Dolinie Królówki
(dokończenie)
Po zakończonej liturgii, prezes Stowarzyszenia - Zdzisław Ząber podziękował księdzu proboszczowi oraz powitał zebranych i władze gminy
reprezentowane przez Zenona Kruczka - przewodniczącego Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej, pełniącego jednocześnie funkcję Gospodarza dożynek.
W części obrzędowej na scenie pojawił się, ze śpiewem, barwny korowód grup wieńcowych, na czele z głównymi Starostami dożynek, którzy ofiarowali Gospodarzowi chleb do sprawiedliwego dzielenia. Liczne grupy śpiewaków ośpiewały wieńce
i wyraziły życzenia pod adresem władz gminnych.
Po podziękowaniach Gospodarza i tradycyjnym poczęstunku chlebem nastąpiła część artystyczna w wykonaniu miejscowych
(gminnych)
zespołów
dziecięcych,
młodzieżowych
i dorosłych oraz przybyłych gościnnie. Wystąpiły m.in.: Kabaret
„Prowizorka” z Kamionki Wielkiej z widowiskiem „Święto plonów”,
Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”, Zespół Wokalny „Chcemy Śpiewać” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, Julita
Nakielska z Mystkowa ze swoją gadką, Grupa Teatralno - Chóralna
z Królowej Górnej z programem „Filozofia Tischnera na Bis” oraz Siostry Sekuła i Aneta Siedlarz, które dały popisowe występy instrumentalno - wokalne. Gościnnie wystąpił Zespół Regionalny „Przyszowianie” z tańcami i przyśpiewkami ludowymi. Zawiłym okazał
się konkurs znajomości sprzętu rolniczego, zagadek, powiedzonek i przysłów ludowych prowadzony przez Urszulę Ząber - Poręba
i Edwarda Nowaka.
Całość została zwieńczona zabawą taneczną, która trwała do późnych
godzin nocnych, przy dźwiękach zespołu „Karbo”.
Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Królówki” serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom, gościom, a szczególnie sołtysom za mobilizację
mieszkańców swoich sołectw i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Kawone

Chcesz nauczyć się tańców regionalnych, śpiewu ludowego?
Chcesz poznać oryginalne obrzędy ludowe?
Chcesz zwiedzić z zespołem nasz kraj i nie tylko?
Zapraszamy Cię do zespołów regionalnych.
Zajęcia odbywają się w:
Mali Mszalniczanie - Świetlica Wiejska, środy 13:00
Mali Mystkowianie - WDK, czwartek 18:00
Mały Skalnik - GOK, wtorki 15:30
Mszalniczanie: - Świetlica Wiejska, poniedziałek 20:00
Mystkowianie - WDK, czwartek 20:00
Skalnik - GOK, wtorek 20:00
Kamionczanki - SP nr 2, czwartek 18:30

Kawone

Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Tańczyć, ale jak?
Stowarzyszenie
Kulturalne
„Z tradycją w przyszłość” w Kamionce
Wielkiej zrealizowało projekt pn. „Tańczyć, ale jak”. Wyłoniono w drodze naboru
11 osobową grupę osób, o dobrym
poczuciu rytmu i uzdolnieniach tanecznych. Z grupą przeprowadzono warsztaty
taneczne pod okiem Justyny Dobosz.

W trakcie zajęć w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Kamionce Wielkiej uczestnicy
nabyli umiejętności praktyczne w zakresie
tańców disco, jazzu i hip-hopu.
Grupa już kilkakrotnie zaprezentowała się przed publicznością; m.in.
podczas trwania imprezy: ”Lato w Dolinie
Kamionki”.

Doceniając walory edukacyjne, projekt został dofinansowany przez Powiat
Nowosądecki.

Kogo

Fot. Barbara Pogwizd

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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Sport

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY
KAMIONKA WIELKA

„każdy z każdym”. Pojedynczy mecz
trwał 20 minut (po 10 minutach zmiana
połowy).

We wtorek, 15 sierpnia 2017
roku, na obiekcie sportowym „Orlika”
w Królowej Górnej, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kamionka Wielka, rocznik 1990 i starsi.

Po
niezwykle
zaciętych
pojedynkach, pełnych zwrotów akcji
i poświęcenia ze strony zawodników
ostateczne wyniki turnieju ukształtowały
się następująco:

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny:
• Węgrzynówka Kamionka Górna,
• Czesia Team Kamionka Górna,
• Królovia Królowa Górna,
• Mystków.
Zawody rozegrane zostały w systemie

Zdobywcą Pucharu Wójta Gminy i I miejsca został zespół :
Czesia Team z Kamionki Górnej,
II miejsce – Królovia Królowa Górna;
III miejsce- Węgrzynówka Kamionka
Górna;

IV miejsce – Mystków.
Turniej był doskonałą zabawą,
nie tylko dla samych zawodników, ale
również ich rodzin.
Puchar ufundowała Gmina
Kamionka Wielka.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy !
Wszystkim zaangażowanym bardzo
dziękujemy !
Do zobaczenia w przyszłym roku !

R.O.S.

Fot. autora
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Udane lato "Mystkowian"
Zespół Regionalny „Mystkowianie” podczas tego lata, prezentował
się m.in. w czasie jubileuszowego XXX,
International Folklor Festival „Baltica”
w Wilnie oraz 48 Festiwalu Folkloru
Górali Polskich w Żywcu. Mystkowski
taniec i śpiew zachwycił organizatorów, konkursowe jury oraz festiwalową publiczność, o czym świadczą:
przyznane regulaminowe wyróżnienie
i II miejsce męskiej grupy śpiewaczej
w Żywcu, kolejne zaproszenia na festiwale oraz pełne amfiteatry i hale koncertowe na Litwie.
Od 3 do 10 lipca Zespół Regionalny „Mystkowianie” wziął udział w 30. International Folklor
Festiwal „Baltica”, organizowanym przez CIOFF

w Wilnie. Oprócz zespołu z Mystkowa zaprezentowały się również grupy folklorystyczne
z Brazylii, Estonii, Grecji, Indii, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy oraz Ukrainy. Przez cały tydzień zespół prezentował
piękno swojego folkloru na głównej scenie festiwalowej w Wilnie oraz w litewskiej miejscowości
Rumszyszki.” Mystkowianie” swoimi występami
zachwycali nie tylko na scenach, ale również na
miejskich skwerach, parkach i deptakach.
Wielki podziw publiczności organizatorów wzbudzali najstarsi członkowie grupy
oraz bogactwo strojów. Podczas spotkania
z litewskim Ministrem Kultury zwrócono uwagę
przede wszystkim na walory wokalne Zespołu.
Uwadze uczestników festiwalu nie uszło również tradycyjne jedzenie przywiezione
z Mystkowa (chleb ze smalcem, kiszone ogórki,

wiejska kiełbasa, piernik, kołacz), łącka śliwowica czy przygotowywana na miejscu tradycyjna potrawa Lachów Sądeckich: Brajka Dziadowska. Mystkowanie w festiwalowej wiosce
zaprezentowali również bogactwo Gminy
Kamionka Wielka, przedstawiali lokalne rękodzieło członków zespołu i firmy ETNOszafa.
Furorę zrobiły lachowskie stroje, które swoim
kolorytem i bogatym zdobnictwem wyróżniały
się na tle pozostałych uczestniczących grup.
Zespół zaprezentował program lachowski
z centralnej części regionu, który nie tylko był
mocno oklaskiwany przez licznie zgromadzoną
publiczność, ale także urzekł organizatorów
litewskiego festiwalu.
Dokończenie na stronie 22
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Sukces "Małych Mystkowian"
10 czerwca w Baranowie Sandomierskim
odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej
Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w folklorze”.
Swój dorobek artystyczny prezentowało 350 artystów
z 7 województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego,
małopolskiego, warmińsko - mazurskiego, łódzkiego,
lubelskiego i podkarpackiego.
I miejsce w kategorii zespołów tanecznych oraz II
miejsce w kategorii zespołów obrzędowych zdobył
Zespół Regionalny Mali Mystkowianie z Mystkowa.
W czerwcową niedzielę, na deskach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim,
muzykę, taniec, śpiew oraz całą paletę strojów ludowych
zaprezentowało ponad 350 artystów ludowych. Mogliśmy
podziwiać solistów, grupy śpiewacze, grupy obrzędowe,
kapele i zespoły pieśni i tańca. Rada artystyczna festiwalu, po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych,
w kategorii Zespołów Tanecznych, postanowiła przyznać
I miejsce, a w kategorii zespołów obrzędowych przyznała
II miejsce Zespołowi Regionalnemu Mali Mystkowianie
z Mystkowa. Specjalne wyróżnienie trafiło do Julity Nakielskiej za charakterystyczną rolę w widowisku obrzędowym.
ZR Mali Mystkowianie powstał w 1984 roku. Zespół działa
przy Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Kierownikiem zespołu jest Hanna Poręba, choreografem Patryk
Rutkowski. Próby odbywają się w każdy wtorek o godzinie
18:00.

Kamil Wiatr,

Fot. www.tomaszmlyniec.pl

Udane lato
"Mystkowian"
dokończenie

Pięknym zwieńczeniem udziału w tym międzynarodowym święcie folkloru był wspólny występ wszystkich uczestników podczas Koncertu
Galowego. Do historii zespołu z pewnością przejdzie wycieczka po
starej części Wilna, zwiedzenie Zamku
w Trokach oraz wykonanie pieśni maryjnej przy Ostrej Bramie.
30 lipca ZR „Mystkowianie” występował na 48 Festiwalu
Folkloru Górali Polskich, który odbywał się w ramach 54. Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu. Podczas
konkursowego występu Zespół zaprezentował zwyczaje Wielkanoc-

nego Poniedziałku z okolic Mystkowa. Występ został nagrodzony
regulaminowym wyróżnieniem za prezentację bogactwa lokalnej kultury Mystkowian.
Co więcej, występująca po raz pierwszy, męska grupa śpiewacza
w ramach konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych,
instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach
na 48. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu zdobyła II miejsce.
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.
Próby odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie dwudziestej.

Kamil Wiatr

Fot. Archiwum zespołu
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Kulturalne propozycje
Gminnego Ośrodka Kultury:

F
F
F
F
F
F

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej - 21.10.2017 r.
Gminny Konkurs Opowiadania Bajek - 26.10.2017 r.
Gminny Konkurs Plastyczny - październik - 2017 r.
Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej - 10.10. 2017 r.

Konkurs "Lachoskie godonie" - 4.11.2017 r.
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - 1.12.2017 r.
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Lato w Dolinie Kamionki

Udane było tegoroczne
„Lato w Dolinie Kamionki”.  Imprezę
otworzyli przewodniczący Rady
Gminy Zenon Kruczek i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamionce Wielkiej Kazimierz
Ogorzałek.
Na początku zaprezentowały się
zespoły taneczne Flash, Level i Jet

Crew z GOK w Łabowej oraz nowo
powstała grupa taneczna z GOK
w Kamionce Wielkiej. Po nich swoje
umiejętności muzyczne i wokalne
zaprezentowali Magdalena i Michał
Siedlarz z Królowej Górnej oraz
Damian Głód z Boguszy.
Kolejną  atrakcją  był koncert Orkiestry Dętej z Mystkowa i koncert

grupy wokalnej „Chcemy śpiewać” z GOK w Kamionce Wielkiej.
Następnie, na scenie w Kamionce
Małej, zaprezentowały się zespoły
regionalne: Mali Mszalniczanie,
Kamionczanki i Skalnik.
Dokończenie na str 24
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Lato w Dolinie Kamionki (c.d.)
Gwiazdą wieczoru była
formacja KORDIAN. Zespół dał
wspaniały, dynamiczny koncert,
po czym lider grupy długo pozował do zdjęć i rozdawał autografy.
Czas do północy umilał uczestnikom imprezy zespół muzyczny
KrucaBanda.
W trakcie imprezy odbyło
się wiele wydarzeń towarzyszących. Były   warsztaty pieczenia
chleba i konkursy przeprowadzone
przez LGD Korona Sądecka.
Można było skosztować potraw

regionalnych
przygotowanych
przez KGW w Mszalnicy. Ponadto
zorganizowano kiermasz prac
twórców ludowych, wystawę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
oraz kwadrans z RDN Nowy Sącz.
Przez cały czas trwała
zbiórka datków na operację dla
Anety Hejmej.  Poza zbiórkami na
placu imprezy, zupełnie spontanicznie zorganizowano aukcję prac
twórców ludowych (głównie prac
członkiń Klubu „3 razy R” działającego przy GOK). Było to możliwe

dzięki pomysłowości i zaradności
konferansjera imprezy - Zbigniewa
Kukli.
Organizatorem imprezy był Wójt
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej, patronat
medialny nad imprezą objęło radio
RDN Nowy Sącz.
Wspaniała pogoda i przygotowane atrakcje ściągnęły do
Kamionki Małej kilkutysięczne
tłumy.

Kogo

Fot. Barbara Pogwizd

