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Dzień Kobiet tradycyjnie przypada na 8 marca. Jest to dzień, w którym 
kobiety obchodzą swoje święto. Panowie wyrażają w tym dniu szacu-
nek, podziw dla pań, obdarowują je kwiatami lub drobnymi upomin-
kami, np. czekoladkami. Święto to posiada wymiar międzynarodowy, 
jest celebrowane w większości państw świata. W  Polsce, Dzień 
Kobiet zaczęto obchodzić  już w czasach II Rzeczpospolitej, około 
1924 roku. Po II wojnie światowej święto to stało się świętem pań-
stwowym. Jego symbolem stały się po 1965 roku czerwone goździki 
i rajstopy. Prezenty te wręczane były w tym czasie paniom „obowiąz-
kowo”.   W 1993 roku Dzień Kobiet utracił status święta państwowego,  
poprzez niesłuszne utożsamianie go z rodowodem komunistycznym. 
A przecież  historia Dnia Kobiet jest znacznie dłuższa niż okres PRL-u 
i nie należy tego dnia łączyć z tym totalitarnym systemem. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony jeszcze przed 
powstaniem Związku Radzieckiego, bo w 1910 roku na Zjeździe Mię-
dzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze. Rok później święto to 
obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii.  Poprzez ruchy 
emancypacyjne kobiety walczyły o powszechne prawa wyborcze  
i równy dostęp do stanowisk. W Polsce prawa wyborcze kobiety 
uzyskały w 1918 roku, we Francji w 1944 roku a Szwajcarii dopiero  
w 1971 roku. Oczywiście ideologia komunistyczna hasłami nierów-
ności klasowych i braku równouprawnienia kobiet sparodiowała 

pierwotny sens tego święta. Obecnie Dzień Kobiet znowu wraca do 
łask i przeżywa swoisty renesans, także od kilku lat w naszej gminie. 
Tak więc 3 marca br w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej zostało zorganizowane spotkanie z tej okazji. Z zaproszenia 
skorzystały Panie działające społecznie w zespołach regionalnych 
„Skalnik”, ”Kamionczanki”, w KGW i  w Klubie 3XR oraz w Klubie 
Seniora. W spotkaniu wzięli udział: Bogumiła Kmak – członkini Rady 
Gminy, Sekretarz  Gminy Krystyna Homoncik, Ksiądz prałat Stanisław 
Trytek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kazimierz Ogorzałek, 
Dyrektor GBP Anna Ziobrowska, Sołtys wsi Kamionka Wielka Bar-
tłomiej Kłębczyk. Z życzeniami przybył Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Kruczek, który w imieniu swoim i Wójta Gminy złożył Paniom 
serdeczne życzenia i podziękowania za ich pracę społeczną. Spotka-
nie umilił występ Jana Trojana i Bartłomieja Kłębczyka, którzy wcielili 
się kolejno w rolę „Eryki” i „Elizy”, prezentując śmieszne scenki i dow-
cipy o kobietach. Natomiast pan Józef Jarosz zaprezentował Paniom 
wiersze i gawędy również dotyczące Pań. O oprawę muzyczną zadbał 
Józef Trojan przygrywając i śpiewając wraz z Paniami piosenki bie-
siadne. Spotkanie przy kawie i ciastku upłynęło w miłej, wesołej  
i serdecznej atmosferze. 

Tekst i fot.: G.M.

Dzień Kobiet

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.
Niech potęga miłości płynąca od Boskiego Krzyża okaże się większa od zła, które nas otacza.  
Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo radości, optymizmu i umocnienia 

wiary w lepszą przyszłość.
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Wypalanie 
roślinności

	 W	związku	ze	zbliżającym	się	okresem	wio-
sennych	 porządków,	 przypomina	 się	 mieszkańcom	
Gminy	Kamionka	Wielka,	iż	zgodnie	z	art.	124	Ustawy	
z	 dnia	 16	 kwietnia	 2004	 roku	 o	 ochronie	 przyrody,	
zabrania	 się	 wypalania:	 łąk,	 pastwisk,	 nieużytków,	
rowów,	 pasów	 przydrożnych,	 szlaków	 kolejowych	
oraz	trzcinowisk	i	szuwarów.
	 Zgodnie	 z	 w.w.	 ustawą,	 kto	 wypala	 łąki,	
pastwiska,	nieużytki	(…)	popełnia	wykroczenie	zagro-
żone	karą	aresztu	 lub	grzywny.	Wypalania	 roślinno-
ści	zabraniają	także	inne	przepisy,	chociażby	Kodeks	
Dobrej	Praktyki	Rolniczej.
	 Informuje	 się	 także,	 iż	 każdy	 pożar	 ozna-
cza	 katastrofę	 ekologiczną	 w	 przyrodzie,	 eliminuje	
wiele	gatunków	flory	i	fauny,	niszczy	miejsca	bytowa-
nia	zwierzyny	 łownej	oraz	 	degraduje	gleby.	Wbrew	
powszechnej	 opinii,	 wypalanie	 roślinności	 nie	 przy-
czynia	 się	 do	poprawy	 jakości	 plonów.	W	 rzeczywi-
stości	 ich	wartość	 obniża	 się,	wzrasta	 udział	 chwa-
stów,	a	tym	samym	jakość	siana	ulega	pogorszeniu.	
Ponadto,	 przedostające	 się	 do	 atmosfery	 szkodliwe	
związki	chemiczne,	stanowią	zagrożenie	zarówno	dla	
zdrowia	ludzi	jak	i	zwierząt.

Wiosenna akcja 
deratyzacji

	 Regulamin	Utrzymania	Czystości	i	Porządku	
w	 Gminie	 zobowiązuje	 właścicieli	 budynków,	 lokali	
użytkowych,	 produkcyjnych,	 handlowych,	 usługo-
wych,	gospodarstw	 rolnych	do	przeprowadzenia,	co	
najmniej	dwa	razy	w	roku,	deratyzacji	(odszczurzania)
na	ich	terenie.	Obowiązek	ten	w	odniesieniu	do	wła-
ścicieli	budynków	jednorodzinnych,	może	być	realizo-
wany	tylko	w	miarę	potrzeby.	
	 W	 związku	 z	 powyższym,	 przypomina	 się,	
iż	 obowiązkową	 deratyzację	 należy	 przeprowadzić	 
w	terminie	wiosennym	od	19	marca	do	20	kwietnia.	
	 Jednocześnie	przypomina	się	wszystkim	bio-
rącym	udział	w	akcji	deratyzacji	o	zachowaniu	zasad	
bezpieczeństwa	 wymaganych	 przy	 postępowaniu	 
z	substancjami	chemicznymi	i	odpadami	niebezpiecz-
nymi.

J.R.M.
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 Inwestycje  współfinansowane ze środków  
zewnętrznych

 

Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych, 
na które Gmina Kamionka Wielka pozyskała 
fundusze z Unii Europejskiej. W ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 wybudowany zostanie kompleks 
boisk sportowych w Mystkowie. W wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego na to 
zadanie, wartość robót wynosi 426 097,34 zł. 
W ramach tego samego programu powstaną 
boiska sportowe wraz z placem zabaw  
w Jamnicy. Wartość tego zadania to kwota 
283 857,49 zł. Jednakże Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich to nie tylko rozbudowa 
infrastruktury sportowej, bowiem również 
dzięki funduszom europejskim, pochodzącym 
z tego programu, wykonanie zostanie oświe-
tlenie drogi powiatowej w Królowej Górnej. 
Ostatecznie wartość tego zadania to kwota 
94 862,61 zł.
 Do naszej gminy wpłynęły również 
środki pochodzące z programów krajowych, 
jak np. „Radosna Szkoła”, który dotyczy 
budowy szkolnych placów zabaw.
Za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu, 
Wójt Gminy Kamionka Wielka, pozyskał 
kwotę 63 850,00zł na budowę kolejnego, 
przyszkolnego placu zabaw, tym razem  
w Mystkowie. Zgodnie z założeniami pro-

gramu, kwota ta stanowi 50% przewidywa-
nych kosztów realizacji zadania. Zaznaczyć 
należy, że do tej pory podobne place zabaw, 
w ramach programu „Radosna Szkoła” 
powstały już w Królowej Górnej, Kamionce 
Wielkiej i Królowej Polskiej.
 Kolejnym krajowym programem, 
dzięki któremu nasza gmina może się rozwi-
jać jest program „Małopolskie Remizy”, reali-
zowany przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego. Stosowny wniosek 
do Samorządu Województwa Małopolskiego 
złożono w związku z planowaną rozbudową 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszal-
nicy. Rozbudowa będzie dotyczyć garaży tej 
jednostki. Program „Małopolskie Remizy”, 
wspomogł w poprzednich latach, także 
budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Królowej Górnej.
 Ponadto przygotowywane są do 
zrealizowania w tym roku oświetlenia ulicz-
nego dróg gminnych w Kamionce Wielkiej. 
Tym razem oświetlone zostaną drogi prowa-
dzące do przysiółków „Głodówka”, a także 
„Ziobroskówka – Chomontówka”. Na dzień 
dzisiejszy wszczęte zostało postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę oświetlenia. Zarówno wykonawcę 

tego zadania, jak i jego koszt poznamy po 
21 marca. Wykonawca na wywiązanie się  
z zadania będzie miał czas do 2.06.2014 r.
 Natomiast po 25 marca poznamy 
wykonawcę, który w tym roku będzie odpo-
wiedzialny za remonty dróg gminnych.  
W uzgodnieniu z sołtysami poszczególnych 
wsi naszej gminy, do pilnego remontu wytypo-
wanych zostało kolejnych 15 odcinków dróg 
gminnych. Remonty dróg ukończone zostaną 
do końca lipca.

 Po raz kolejny, Gmina nasza pozy-
skała środki finansowe z budżetu państwa, 
przeznaczone na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. 
Tym razem  Wójt Gminy Kamionka Wielka 
odebrał  z rąk Wojewody Małopolskiego pro-
mesę finansową  w wysokości 200.000,00 
złotych na remont dwóch dróg gminnych. 
Dzięki tym środkom  wyremontowana zosta-
nie droga gminna nr 290939K „Węgrzynówka” 
w Kamionce Wielkiej w   odcinku o długości 
200,0 mb., oraz droga gminna  Bratyszo-
wiec – Wyręby” w Królowej Górnej w odcinku  
o długości 250,0 mb.  Zakres remontu polegał 
będzie na wymianie istniejącej nawierzchni,  
a także uzupełnieniu i wzmocnieniu podbu-
dowy drogi.
  Równocześnie Wójt Gminy 
Kamionka Wielka w ramach  środków  na 
usuwanie ruchów osuwiskowych ziemi ode-
brał z rąk Wojewody Małopolskiego promesę  
finansową w wysokości 110 000,00 złotych  
w ramach,  której wykonana zostanie doku-
mentacja projektowo - budowlana,  celem 
przeniesienia poza teren osuwiska drogi  
gminnej Mszalnica Góry koło Krzyża.
Powyższe remonty są związane z usuwa-
niem  skutków intensywnych opadów desz-
czu, które wystąpiły na terenie naszej gminy   
w 2010 roku.

T.K.	i	D.J.

Rusza nowy sezon 
na Orliku w Królowej Górnej!

W sobotę 1 marca ruszył nowy sezon na Orliku w Królowej Górnej.  
Boiska otwarte będą dla wszystkich chętnych w następujących godzi-
nach:
 poniedziałek - piątek 16:00 – 21:00
 sobota i niedziela: 15:00 – 21:00

Osoby, zajmujące się Animacją oraz organizacją pracy Orlika to:
Magdalena Wyszowska – tel. 515931499
Miłosz Michalik – tel. 696327196

Szczegółowe informacje na temat działania orlika można uzyskać na 
stronie: www.naszorlik.pl

Wszystkich chętnych  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

	R.O.S.

strona 4



GMINNE WIEŚCI    Nr 53

Ludność w gminie Kamionka Wielka
stan na 31.12.2013 r.

Najstarsi mieszkańcy gminy,   stan  na 31-12-2013 r.

Kamionka Wielka:                                    
-----------------------                              

Aniela   Damian             -  94 lat           

Maria    Dobosz             -  91 lat          

Aniela Kruczek               - 98 lat           

Katarzyna  Morańska     - 91 lat                                                                                             

Helena  Stępień              - 91 lat                               

Tomasz  Zaczyk              - 92 lat                      

                                                             

 Mszalnica:
 -------------- 

 Zofia Kiełbasa             -   95 lat

Anna  Poręba              -   92 lat

Zofia Sendal                -   91  lat

    

Mystków :
 --------------

 Anna Pazgan                   - 91 lat

Julia Pogwizd                   - 91 lat

Anna Pogwizd-Stanek      - 91 lat

 Jamnica:                                       

--------------                                 

  Eleonora  Gieniec         - 94 lat                        

  Franciszek  Marszałek  - 92 lat        

                                                                                          

Królowa Górna:
 --------------------- 

Anna  Pazgan              - 93 lat

Genowefa  Siedlarz     - 92 lat

                                                          

Królowa Polska :                                
 -----------------------                         

Joanna  Groń             -  96 lat              

                                                                 

Opracowała	:		S.Z.

 
 
 
Lp. Miejscowość 

 
Urodzenia Małżeństwa Zgony Ogółem 

ludność 
1. 
 

Kamionka Wielka 43 28 34 3331 

2. Kamionka Mała 
 

7 5 0 416 

3. 
 

Mystków 17 19 13 1929 

4. Mszalnica 
 

23 8 10 1471 

5. Królowa Górna 
 

15 3 7 921 

6. Królowa Polska 
 

9 4 2 547 

7. Bogusza 
 

8 10 4 673 

8. Jamnica 
 

11 5 4 806 

           RAZEM :                              133                      82                     74                 10.084 
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Turniej siatkówki w Kamience
                 2  lutego 2014 roku na zaproszenie 
władz Gminy Kamienka ze Słowacji, repre-
zentacja Gminy Kamionka Wielka już po raz 
ósmy uczestniczyła  w turnieju  piłki siatkowej 
z okazji obchodów 43 rocnik volejbaloveho 
turnieja  „ O putovny pohar oslobodenia obce 
Kamienka”, a 8 rocnik volejbaloveho turnieja  
„DRUŻBA”. W turnieju brały udział dwie dru-
żyny: męska UKS „KRZEMIEN’ i damska 
„KAMIONKA WIELKA” oraz niezawodni kibice. 
                Jest to wymiana nie tylko w zakresie 
kultury fizycznej i sportu ale również  integracja 
między samorządami gminnymi, promowanie 
czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązy-
wanie kontaktów między mieszkańcami w obu 

gminach, wymiana doświadczeń 
w sferze działalności  kulturalnej i sportowej, 
ale także oświatowej i codziennej samorządo-
wej rzeczywistości. 
Poprzez takie spotkania  uaktywniają się  
samorządy i jednostki oświatowe działające 
w środowisku  wiejskim na rzecz kultury 
fizycznej i sportu. Wszystkie mecze toczyły się 
w sportowej atmosferze fair  play, o co jest 
coraz  trudniej w obecnych czasach. Turniej 
pokazał  kulturalne zachowanie  zawodników, 
trenerów oraz licznie zgromadzonych widzów.
                 Uroczystego zakończenia turnieju 
dokonali przedstawicieli Gminy Kamienka 
 i Kamionka Wielka  na czele  ze Starostą Jura-

jem Jedinakiem oraz  Przewodniczącym Rady 
Gminy Zenonem Kruczkiem. Drużyny z naszej 
gminy w kategorii kobiet zdobyły I miejsce 
a w kategorii mężczyzn II miejsce. Gratulujemy 
wygranej i zapraszamy na następne zawody 
międzynarodowe w turnieju piłki siatkowej.
Kibice, zawodnicy oraz miłośnicy piłki siat-
kowej z zaprzyjaźnionych gmin świetnie się 
bawili i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych 
turniejach.

Tekst	i	fot:	M.	Mężyk

strona 6



GMINNE WIEŚCI    Nr 53

Co ze śmieciami ? 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Wzdłuż „Gór Rachelowskich” w miejscowości Kamionka Wielka poja-
wiły się   elementy ścieżki przyrodniczej. Jest  to 8 tablic tematycz-
nych rozmieszczonych wzdłuż  drogi gminnej „Góry Rachelowskie” 

oraz tablica wprowadzająca  ustawiona przy budynku Urzędu Gminy 
w Kamionce Wielkiej. 

Teksty zamieszczone na tablicach zostały opracowane  przez  znanego 
sądeckiego przyrodnika Pana Grzegorza Tabasza.
       Wykonaniem  i rozmieszczeniem tablic  zajęła się firma „BOR – 
ART”  Wiesław Borkowski z Krościenka nad Dunajcem.
 Inwestycja o wartości 30.207,00 złotych została zrealizo-
wana  przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości  11. 635,78 zł. 
oraz z Nadleśnictwa Nawojowa w wysokości 5. 000,00 zł., reszta środ-
ków pochodziła z budżetu gminy. Oprócz wspomnianych  tablic  przy 
miejscach widokowych  umieszczono ławki oraz przy każdej tablicy 
kosz na śmieci.
Obiekt propagujący popularyzację wiedzy przyrodniczej i  leśnej utwo-
rzony został  z myślą o grupach zorganizowanych i turystach indywidu-
alnych. Szczególnie polecany miłośnikom ciszy i spokoju oraz osobom 
ceniącym niezmąconą nadmierną ingerencją człowieka w przyrodę. 
 Ścieżka umożliwia poznanie bogatej fauny i flory występującej na tere-

nie miejscowości Kamionka Wielka t.j. różnorodnych siedlisk leśnych, 
a także malowniczych  łąk. W połączeniu z licznymi punktami widoko-
wymi, urozmaiconym krajobrazem i ciekawą historią, stwarza idealne, 
wręcz wymarzone warunki dla turystyki pieszej i rowerowej. 
 Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia  składamy ser-
deczne podziękowania Panu Grzegorzowi Tabaszowi znanemu sądec-
kiemu przyrodnikowi, Panu Władysławowi Samkowi – Leśniczemu  
Nadleśnictwa  Nawojowa oraz  Nadleśnictwu Nawojowa  za  sfinanso-
wanie dwóch  tablic. 
Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom gminy za w udo-
stępnienie terenu pod umieszczenie tablic  a mianowicie: P. Zofii Morań-
skiej, P. Kazimierzowi Doboszowi, P. Grzegorzowi Górce, P. Marianowi 
Damianowi,  P. Bronisławowi Homoncikowi.
Serdecznie zapraszamy !

K.H.
Fot.	materiały	UG

Ścieżka przyrodniczo - turystyczna Rachelowskie Góry 
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Co słychać  w Szkole im. Św. Kingi w Kamionce ?

Szkoła ta, to dobre i ważne miejsce w życiu 
wsi.
Oprócz oczywistego przeznaczenia jako 

ośrodka dydaktyczno - wychowawczego pełni 
również jakże ważną funkcję kulturotwórczą, 
zachowując specyficzną tożsamość obyczajową 
folkloru tego regionu.
Dzięki rozbudowanej bazie przestrzennej, gospo-
darczej i sportowej wiele się tutaj dzieje.
Odbywają się tu liczne imprezy związane z życiem 
mieszkańców jak jubileusze okolicznościowe, 
olimpiady, uczty weselne, pokazy kulinarne, 
zawody sportowe, wszelka rekreacja – rozgrywki 
sportowe uczniowie - rodzice, które organizuje 
p. Mariusz Popiela. Jest to również miejsce sta-
łych spotkań regionalnego zespołu śpiewaczego 
„Kamionczanki” oraz uroczystości szkolnych 
jak Opłatek, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka.  
W przeddzień  ferii świątecznych odbył się  
w szkole tradycyjny opłatek wigilijny, na który zostali 
zaproszeni również emerytowani nauczyciele tej 
szkoły, o których p. dyr. Maria Ruśniak zawsze 
pamięta. To sprawia, że panuje klimat ciepła  
i wzajemnej życzliwości. W tej radosnej uroczy-
stości wzięli udział uczniowie wszystkich grup 
wiekowych przedszkole, oddział przedszkolny, 
klasy podstawowe, gimnazjalne, nauczyciele  
i rodzice. Jedna, wielka społeczność szkolna!
Po pełnych serdeczności słowach powitania pani 
dyrektor złożyła wszystkim życzenia świąteczne 
i noworoczne, po których nastąpiła część arty-
styczna, opracowana przez nauczycieli i uczniów: 
Jasełka, kolędy, pastorałki, śpiewacze występy 
solowe i grupowe uczniów gimnazjalnych.
W uroczysty nastrój wprowadziła piękna deko-
racja: choinka bogato przyozdobiona w stro-
iki wykonane przez uczniów, jemioła, girlandy 
jodłowe, a w centralnym miejscu sceny skromna 
szopka betlejemska. Wnet pojawiły się postacie 
biblijne w strojach ówczesnej Judei: św. Józef, 
Maryja z dzieciątkiem, król Herod, setnik, anioł, 

diabeł, pastuszkowie i rozpoczęło się przedsta-
wienie „Jasełek” w uczniowski wykonaniu. Kwe-
stie wygłaszane przez postacie biblijne budziły 
podziw za doskonale dopracowaną treść, wczu-
cie się w swoją rolę i dobrą dykcję. Choreografię 
opracowała p. Aldona Basiaga.
Na szczególną uwagę zasługują kolędy i pasto-
rałki wykonane przez grupę gimnazjalistów,  
a przepiękna ballada „Uciekali przed Herodem, 
uciekali” bardzo wszystkich wzruszyła. 
Wybijały się tu piękne głosy duetu Dawida Homon-
cika i Patryka Trojana a solowe wykonanie trud-
nych pieśni przez uczennicę Weronikę Poremba 
zachwyciły wszystkich. Część muzyczna została 
opracowana przez p. Agnieszkę Kiełbasę. Wszy-
scy przeżywali tę opowieść biblijną a najmniejsze 
ludziki tej widowni z uwagą śledziły co się na 
scenie dzieje. Potem nastąpiła najważniejsza 
część uroczystości: łamanie się opłatkiem i skła-
danie sobie życzeń. Następnie wszyscy zasiedli 
do spożywania tradycyjnych potraw wigilijnych.
Za ogromne zaangażowanie się w przygoto-
wanie tej uroczystości należą się słowa uzna-
nia i podziękowania wszystkim nauczycielom, 
uczniom i rodzicom.
Szczególne podziękowanie skierowała pani dyr. 
Maria Ruśniak przewodniczącej Komitetu Rodzi-
cielskiego pani Teresie Szczecinie, rodzicom, 
uczniom, paniom z komitetu za doskonałą orga-
nizację i piękną współpracę ze szkołą.
 Innym ciekawym i radosnym dniem 
dla seniorów był Dzień Babci i Dziadka.
Na tą uroczystość zostali zaproszeni wszyscy 
dziadkowie i babcie. Na program złożyły się 
liczne, bardzo urozmaicone występy artystyczne 
a każda klasa dała swój wkład, aby umilić ich 
„jesień życia”, by nie czuli się w tym dniu samotni. 
Treścią tych występów dziecięcych były wyrazy  
miłości i życzenia dla nich. Tu ujawniły się uzdol-
nienia sceniczne i wokalne uczniów. Odegrano 
Jasełka, był koncert życzeń, kolędy, pastorałki, 

ballady. W przygotowanie ich włożyli wiele trudu 
nauczyciele i uczniowie.
Uroczystość tą uświetnił powstały niedawno 
liczny i bardzo prężny Klub Seniora zainicjono-
wany przez panią dyr. Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Annę Ziobrowska a przewodniczy mu eme-
rytowana nauczycielka pani Zofia Pawłowska. 
Były to pełne humoru skecze, sceny rodzajowe, 
pogwarki kumoszek na jarmarku, a także przeza-
bawny monolog pani Stasi Siedlarz ”Dobrze się 
czuję”, pocieszne przypowiastki „Dziad i baba”. 
Na koniec scenę „Dobre małżeństwo” zapre-
zentowali sołtys wsi pan Bartek Kłębczyk wraz  
z żona Ireną.
Szczerze zabawił również monolog seniora  
p. Józef Jarosza. Wyrażał on oburzenie, ze wszyst-
kie stany i zawody społeczne mają swój dzień  
w kalendarzu, a to dzień: dziecka, kobiet, gór-
nika, marynarza, lekarza itd. a nie ma Dnia Eme-
ryta. Pan Józef zaproponował  aby Dzień Eme-
ryta przypadł na dzień Wszystkich Świętych, bo 
wszyscy emeryci to są święci i czynią cuda, aby 
przeżyć miesiąc ze swojej emerytury.
Występy członków Klubu Seniora wywołały 
gromkie brawa i salwy szczerego śmiechu 
widowni. Na koniec seniorzy otrzymali piękne 
laurki i życzenia od wnuków. Serdeczne życze-
nia dobrej i spokojnej starości złożyła obecnym  
p. dyr. Maria Ruśniak.
Uroczystość wzbogacił występ Zespołu Śpie-
waczego „Kamionczanki”. Jest to najstarszy, 
a zarazem pierwszy powstały w gminie zespół 
regionalny, który niedawno obchodził jubileusz 
35-lecia swojej działalności. Jego działalność 
została nagrodzona licznymi nagrodami i dyplo-
mami. Zespołem od lat kieruje p. Maria Ruśniak  
a jego duszą jest p. Anna Popiela. 
Prezentujące się dostojnie członkinie zespołu 
ubrane w piękne regionalne stroje odśpiewały 
kilka pięknych starych pieśni obrzędowych, 
pasterskich i miłosnych zatrzymujące urodę tam-
tych lat. Trzeba podkreślić „mrówczą”, prawie 
czteromiesięczną pracę nad wyhaftowaniem 
katanek przez nasze rodzime hafciarki p. Annę 
Dobosz i jej córkę Martę. Na koniec był smaczny 
poczęstunek, gawędy, wspominanie dawnych 
czasów i kolędowanie do późnych godzin wie-
czornych. Wszystkim, którzy zorganizowali tę 
uroczystość: pani dyrektor M. Rusniak, uczniom, 
nauczycielom, matkom, przewodniczącej Komi-
tetu Rodzicielskiego p. Teresie Szczecinie w 
imieniu obecnych dziękuje serdecznie.

	Kłębczyk	Bogusława
Fot.	Archiwum	szkolne
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Ślad marzeń

                     Jakże szybko  przeminęło życie 
ś.p. Bartłomieja   Kościółka, który zmarł nagle 
dnia 26 listopada 2013 r. w czasie przygoto-
wywania karmy  dla zwierząt gospodarskich. 
Było ono nad wyraz owocne, pozostawiając 
widoczny ślad naznaczony skromnością, pra-
cowitością, a zwłaszcza radością, która nie-
rozłącznie była związana z Jego marzeniami. 
Bo umieć się radować i marzyć to wielka 
rzecz w szarzyźnie dnia codziennego. Urodził 
się wczesną wiosną 1947 roku w Kamionce 
Wielkiej i został ochrzczony w kościółku para-
fialnym przez ówczesnego proboszcza ks. 
Jakuba Stabrawę. Nadane Mu imię wielkiego 
patrona, jednego z Dwunastu Apostołów 
wywarło pozytywne piętno na Jego życiu i nie 
na darmo zwano Go tak po  prostu Bartkiem. 
Początkowo kilka lat uczył się w drewnia-
nej a już nie istniejącej szkole podstawowej, 
położonej obok dzisiejszego Urzędu Gminy. 
Tamte czasy  były trudne, ciężkie i wszędzie 
widoczna była galicyjska bieda, jako pozo-
stałość po austriackim zaborze. Na tę biedę 
nałożyła się dodatkowo okupacja niemiecka 
z okresu II wojny światowej, trudne czasy 
powojenne i narzucony system polityczny. 

Dlatego też warunki w szkole do  nauczania 
były bardzo trudne. Wewnątrz  szkoły nie 
było pomieszczeń socjalnych, wodę czerpano  
z pobliskiej studni i nie było centralnego 
ogrzewania jako że  nie było wówczas prądu 
elektrycznego. Ale było w pomieszczeniu 
biblioteki radio typu "Pionier" bądź "Juhas" 
zasilane na baterie. Z radia  pewnego dnia 
majowego 1953 roku rozeszła się wiadomość 
o śmierci przywódcy Związku Radzieckiego 
Józefa Stalina. Zebrano wszystkich uczniów 
by wysłuchać komunikatu,  a potem uczczono 
to chwilą ciszy. Mieszkańcy słuchali radia 
wieczorami w wielkiej konspiracji, bo słucha-
nie zagranicznych stacji radiowych takich jak 
"Wolna Europa", "BBC Londyn" było zaka-
zane. Z tych źródeł jedynie można było się 
dowiedzieć o prawdziwej sytuacji w świecie 
i Polsce. Podręczniki szkolne były wtedy 
skromne, ale służyły uczniom przez kilka lat. 
Nauczano  rzeczy przydatnych ale potrzeb-
nych w życiu i było wiadomo czego się naucza 
i czego się oczekuje. Przy tym prestiż nauczy-
cieli był wielki. Choć władza ludowa surowo 
nakazywała i uczyła swoje, - naród wiedział 
swoje. Bo tradycje patriotyczne i religijne były 

głęboko zakorzenione w narodzie polskim, 
zwłaszcza na wsi. Dla chłopów praca na  roli 
była  prawie jedynym źródłem utrzymania, 
toteż ziemię szanowano jako matkę żywi-
cielkę. Takie to wartości od swoich rodziców 
chłopów przyjął ś.p. Bartek, i tym ideałom 
pozostał wierny w czasie swojego życia. Pra-
cował zawodowo ale także na roli, prowadząc 
swoje gospodarstwo rolne wraz z żoną Teresą 
i trojgiem dzieci. Często pracował nieodpłat-
nie na rzecz tutejszej parafii. Służył swoją  
pomocą i radą innym mieszkańcom wsi.  
O  taką pomoc ostatnio było bardzo trudno  
i była ona  szczególnie ceniona, bo  obecnie 
trudno o kogoś, kto by miał zaprzęg konny  
i potrzebny sprzęt rolniczy i zechciał wykonać 
komuś jakieś prace w polu, czy w  lesie.                                                                                                                               
 Jako pszczelarz obserwował praco-
witość i zorganizowane życie pszczół. Podpa-
trzone umiejętności pszczół próbował stoso-
wać w swoim życiu. Nie znał słowa "odmowy" 
a każdą pracę wykonywał rzetelnie, pozosta-
wiając po sobie radosny nastrój wynikający  
z Jego wesołego usposobienia i osobistego 
talentu.                                                                                                                           
 dokończenie na stronie 10
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Wybudował nowy dom, bo drewniana 
chatka chyliła się ku upadkowi, lecz nie 
zdążył się  nim nacieszyć. Najwięcej jednak 
radował się tym drugim domem, wybudo-
wanym na fundamencie wiary. Ten wspólny 
dom: rodzinny, parafialny, gminny i polski 
– tak, jak śpiewa zespół "Ziarenka" w tutej-
szym kościele:

               "Ziarenko do ziarenka
               Kamyczek do kamyczka
               Cegiełka do cegiełki
               Zbudujemy wspólny dom"

 Tym wspólnym domem i dobrem 
była dla Bartka praca społeczna  w Kole 
Łowieckim "Żbik" w Nowym Sączu, 
wchodzącym w skład  Polskiego Związku 
Łowieckiego. Z wielkim poświęceniem  
i zaangażowaniem pełnił powierzone mu 
funkcje, za co był wyróżniany i odzna-
czany. Zwłaszcza cenił sobie funkcję straż-
nika leśnego koła, bo z natury był miłośni-
kiem przyrody. Miał cenne myśli i wielkie 
marzenia - wszystko to starał się wcielać 
w życie. Teren w którym działał w ramach 
Koła Łowieckiego "Żbik" to zachodnia  
i końcowa część Beskidu Niskiego, od przy-
siółka "Dworskie" w kierunku wschodnim 
położonym od strony południowej pasmem 
górskim Czerszli (877 m.n.p.m.) i Sapal-
skiej Góry a od strony północnej pasmem 
górskim Jaworza (882m.) i Postawnego  
w kierunku Mszalnicy i Mystkowa. Ostoją 
zaś i matecznikiem Koła Łowieckiego  jest 
wieś Bogusza i jej niepowtarzalny czar. 
Często zachodziła potrzeba dokarmia-
nia zwierzyny leśnej, by mogła przetrwać 
ciężką zimę. Trzeba więc było napełniać 
paśniki burakami i sianem, zakładać lizawki 
solne, strzec i dbać o przyrodę.  Bo jest 
to teren górzysty (często dostępny tylko 
pieszo) a te tereny północnych kresów  
karpackich są naprawdę piękne i niepowta-

rzalne. Góry, doliny, potoki i lasy pachnące, 
pola z kwitnącymi kwiatami polnymi są 
zamieszkałe przez różne gatunki zwierząt 
leśnych.
 Ś.p. Bartka ogromnie martwiło, 
że człowiek świadomie niszczy to środo-
wisko – wspaniałe dzieła Boże, działa-
jąc również  na szkodę bliźniego swego. 
Często zakłada, iż mu się to uda i nikt się 
nie  dowie, a tymczasem jest wprost prze-
ciwnie, bo wcześniej czy później trzeba 
będzie zdać sprawę ze swoich czynów  
a wtedy ukryć niestety nic się nie da. Swoje 
zadania ś.p. Bartek traktował jako pew-
nego rodzaju misję. Toteż kłusownictwo  
i niszczenie przyrody przerażały Go naj-
bardziej, bo dane mu było jako strażnikowi 
leśnemu spojrzeć w oczy zwierząt ciężko  
rannych lub martwych, które wpadły  
w sidła lub oczka ze stalowego drutu, zało-
żone przez ludzi o kamiennych sercach. 
Oczy te były smutne, przerażone i nie do 
opisania; świadczące o tym, jakie cierpie-
nia przechodziły te zwierzęta. Było też tak, 
że lis odgryzł własną nogę, aby się uwol-
nić z zaciśniętej metalowej linki i odzyskać 
wolność, tę najcenniejszą stronę życia  
a czasem ważniejszą niż samo życie. Zda-
rzyło się  też tak, że dzik locha  ze swoim  
małym potomstwem wpadła w stalową 
linkę oczka, założoną przy polu ziemnia-
czanym i przegrała  walkę o uwolnienie bo 
ciężko poraniona drutem wykrwawiła się  
i padła martwa a małe nieświadome trage-
dii potomstwo, będąc głodne ssały martwą 
już matkę. Również bezpańskie i zdziczałe 
psy, porzucone przez nieodpowiedzialnych 
ludzi dopadły ciężarną sarnę i ją zagryzły. 
Z tymi to negatywnymi zjawiskami walczył 
zmarły Bartek, zmniejszając skale patologii 
przez niszczenie pułapek na zwierzęta, nie 
bacząc na to, że jest zimno, mokro, wiatr 
czy zaspy śnieżne.
 Bartek często wspominał  nie-
żyjących myśliwych, którzy pozostawili 
po sobie pozytywne wspomnienia: Zefira 

Gieńca prezesa KŁ "Żbik", Dionizego Spi-
radka, Tadeusza Piwowara, swojego stryja 
Stanisława Kościółka i innych. Cenił sobie 
wielce współpracę  z myśliwymi, a zwłasz-
cza z Benedyktem Porębą, Jerzym Wójto-
wiczem, Euzebiuszem Kotlarzem, Bogda-
nem Kocembą i obecnym prezesem koła  
Stanisławem Malczakiem. Cieszyło Go to, 
że tradycje  rodzinne myślistwa podtrzy-
mują Julian i Andrzej Kościółkowie. Opo-
wiadał o współpracy koła "Żbik" z innym 
kołem łowieckim z okolic Bochni i o przy-
godach z tym związanych.
 Lecz to wyjątkowe w Jego sercu 
miejsce zajął kolega myśliwy mający korze-
nie niemieckie - Jurgen Klatt, który nazwał 
go prawdziwym przyjacielem i najlepszym 
kolegą. Podobnie o Bartku   powiedział po 
Jego śmierci Jurgen. Dodatkowo łączyła 
ich wspólna myśliwska przygoda i spojrze-
nie na piękno przyrody. Bo Jurgen to znany 
podróżnik, bywający w różnych zakątkach 
świata i też mający wielkie myśli i marze-
nia. On to w 1989 roku w Anglii - gdy spo-
tkał piękną dziewczynę o imieniu Bożenka 
pochodzącą z Polski, a dokładnie z pod-
sądeckiej  Mszalnicy - wyprzedził nawet 
swoje marzenia i w następnym roku zawarli 
związek małżeński i założyli rodzinę. 
Razem z trojgiem dzieci zamieszkują  
w rodzinnych stronach żony. Jurgen docenił 
piękno beskidzkich krajobrazów i tu czuje 
się jak w swoich rodzinnych  hanowerskich 
stronach północnych Niemiec.
         W dzień św. Andrzeja, w ostatniej 
drodze ś.p. Bartka żegnała  rodzina, sąsie-
dzi, koledzy, przyjaciele i znajomi. Pochy-
lił się nad Nim sztandar Koła  Pszczelar-
skiego i sztandar Koła Łowieckiego "Zbik". 
Sztandary te w uznaniu zasług zmarłego 
jakby rozświetliły mroki jego wiecznego 
spoczynku.
                    
       Żegnaj przyjacielu                                                                                                     

Tadeusz	Myjak
Fot.	autora

Matematyka
w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej zaprasza dzieci 
i młodzież do bezpłatnego korzystania z portalu matematycznego 
MegaMatma. Nie nauczymy Cię tylko, jak dzielić przez zero.
Koniec zaległości z matematyki!
Powtarzaj materiały z lat poprzednich, przypomnij sobie definicje  
i wzory, sprawdzaj wiedzę on-line.
Zdaj egzamin z matematyki!
Rozwiązuj arkusze maturalne i gimnazjalne, analizuj rozwiązania zadań 
testowych, sprawdzaj wyniki egzaminów on-line.

Ucz się matematyki regularnie!
Przygotuj się na lekcje matematyki, sprawdzaj wiedzę, wzory i reguły, 
rozwiązuj testy i klasówki on-line.
 Miejsca gdzie skorzystasz z portalu MegaMatma:
•	 Czytelnia	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Kamionce	Wielkiej
•	 Czytelnia	Filii	w	Mystkowie
•	 Czytelnia	Filii	w	Kamionce	Górnej

Wszelkie pytania na temat portalu MegaMatma prosimy kierować na 
adres emaila: gbpkamionkaw@poczta.onet.pl
 

J.	Kocemba

strona 10



GMINNE WIEŚCI    Nr 53

31 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze spra-
wozdawczo – wyborcze zebranie lokalnego sto-
warzyszenia, które zostało utworzone dwa i pół 
roku temu.
Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny 
Królówki, jak z samej nazwy wynika, postawiło 
sobie za cel m.in. promowanie i wspieranie 
każdej aktywności  ludzi, którym zależy, aby 
nie poprzestawać na tym co niesie życie, lecz 
szukać możliwości i sposobów sięgania po 
więcej, szybciej, lepiej.
W tym stosunkowo niedługim czasie - mówi  
w sprawozdaniu prezes zarządu Edward Nowak 
-  udało się nam wybudować piękną scenę wido-
wiskową, grillowisko, a dopełnieniem zagospo-
darowania placu sportowego przy nowej remizie 
OSP są domki - stoiska gastronomiczne i wysta-
wowe, które powstały staraniem sołtyski Józefy 
Nowak i Rady Sołeckiej w Królowej Górnej.
To są materialne korzyści płynące ze zgodnej 
pracy. Pozyskane w dwóch projektach środki 
finansowe w kwocie około pięćdziesięciu tysięcy 
złotych zostały pomnożone pracą i własnym 
wkładem wypracowanym przy różnych okazjach 
oraz pomocą sponsorów.
Ważniejszym - zdaniem sprawozdawcy - aspek-
tem działalności Stowarzyszenia jest osiągnięty 

poziom integracji lokalnego środowiska. Widać 
to było zarówno przy budowie obiektów, jak też 
organizacji imprez kulturalnych. Sołtysi wsi Kró-
lowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica - Zagóra 
organizowali ludzi do pracy. Szkoły w Boguszy, 
Królowej Górnej i Królowej Polskiej przygoto-
wały swych uczniów do prezentacji artystycz-
nych. Miejscowa młodzież zaangażowała się 
 w przygotowanie obrzędów i tańców. Gospody-
nie i miejscowe artystki urządzały wystawy oraz 
smakowity poczęstunek. Tym sposobem, pracą 
wielu ludzi dobrej woli zorganizowaliśmy trzykrot-
nie plenerową imprezę „Sobótki Świętojańskie”  
i „Świętojańskie Powitanie Lata”, w ostatnim 
roku „ Święto Rodziny” i ”Królewskie Spotkanie 
Młodych” z ojcem Janem Górą. Wspieraliśmy 
finansowo miejscową parafię, która jest na etapie 
wyposażania nowego kościoła, dziecko pozosta-
jące w długoterminowym leczeniu, a nawet misje 
na dalekiej Syberii, gdzie od kilku lat przebywa 
siostra zakonna, nasza parafianka.
Członkowie naszego Stowarzyszenia inicjowali 
różne formy turystyki rekreacyjnej jak nordic 
walking oraz turystyki religijno - pielgrzymko-
wej do Miegugorie. Organizowano również 
pomoc w wyjeździe młodzieży do Jamnej  
i bezpłatne korepetycje dla uczniów miejsco-

wych szkół.
To wszystko było możliwe dzięki zgodnej i ofiar-
nej pracy wszystkich członków i ich rodzin, mło-
dzieży, nauczycieli, strażaków, sołtysów, działa-
czów LKS „Królovia” , miejscowych gospodyń 
i wielu innych nie wymienionych tu,  mających 
wkład w powodzenie naszych przedsięwzięć.
Podziękowania za wspieranie naszej działalności 
i propagowanie idei zgodnej i solidarnej pracy –
uczestnicy zebrania –skierowali do Proboszcza 
ks. Józefa Nowaka, który swoim przykładem 
pociągnął parafian do wspólnej pracy przy budo-
wie nowego kościoła i zachęcił do przeniesienia 
takiej postawy na wszystkie sprawy, które pod-
noszą poziom naszego zbiorowego życia i pro-
mują nasze miejscowości.
Sprawozdawca, podsumowując dotychczasową 
pracę Stowarzyszenia, przekazał pod adresem 
nowych władz przesłanie „Róbmy swoje, nie 
oglądajmy się na innych”.
Wybrano nowe władze Stowarzyszenia: Sta-
nisława Bogdańska - prezes, Józef Świgut, 
Edward Nowak - wiceprezesi, Krystyna Górska 
– skarbnik, Renata Ochwat - Sadowska – sekre-
tarz.

E.	Nowak

„Mądrość starszego, przyszłością młodego 
- budowa relacji międzypokoleniowych, orga-
nizacja imprez ukierunkowanych na aktywny 
tryb życia” - to realizowany przez Gminną 
Bibliotekę w Kamionce Wielkiej  projekt współ-
finansowany dzięki pozyskanym środkom 
finansowym w ramach  działania 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW na lata 2007-2013. Bycie seniorem  
w obecnych czasach nabiera nowego znacze-
nia. Współczesny senior to człowiek zadowo-
lony z życia, wierzący we własne siły, ciekawy 
świata i ludzi. Działania społeczne, uprawia-
nie sportu, rozwijanie pasji czy też inne formy 
aktywności dają mu możliwość ćwiczenia wła-
snego ciała, zacieśniania więzi społecznych, 
a w konsekwencji – poprawę własnego samo-
poczucia.  Mimo, iż styczeń jest zimowym mie-
siącem, pełnym chłodnych dni, jest taki dzień, 
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu- jest to 
święto naszych kochanych babć i dziadków.  
W ramach projektu odbyło się spotkanie z okazji 

dnia Babci i Dziadka, zwieńczeniem obcho-
dów seniorów był wyjazd na kulig do Barcic.  
W maju z kolei zorganizowana została impreza 
plenerowa pn. „Babcia, mama i ja- wspaniała 
rodzinka”. Konkursy i zabawy integrujące 
wszystkich uczestników w tym przedstawicieli 
Klubu Seniora działającego przy bibliotece 
w Wieliczce dały wiele radości. Nie brako-
wało humoru i dobrej zabawy. W czerwcu 
w filii bibliotecznej w Mystkowie odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Uczest-
nicy spotkania poznali tajniki pracy ilustra-
tora książek, projektowali okładki na książki,  
a dzieci wykonywały witrażowe flakoniki. 
W lipcu w ramach realizowanego projektu 
odbyła się wycieczka seniorów do pasieki  
w Stróżach „Sądecki Bartnik” - zafascyno-
wani życiem rodzinnym pszczół, zaopatrzeni  
w miód, pyłek, mleczko i inne pszczele spe-
cyfiki z nadzieją, że nikt w tym roku chory już 
nie będzie wróciliśmy do  domu. Kolejnym 
działaniem był wrześniowy wyjazd do Wie-

liczki. Zgodnie z harmonogramem uczestnicy 
zwiedzali kopalnię soli, a następnie udali się  
z wizytą do wielickiej biblioteki, gdzie odbyło 
się spotkanie z zaprzyjaźnionym wielickim 
Klubem Seniora. I tym razem wróciliśmy 
bogatsi w doświadczenia, bo poznaliśmy 
tajniki wykonywania okolicznościowych 
kartek metodą Iris Folding. W październiku 
50 osobowa grupa seniorów wyjechała do 
krakowskiego teatru Bagatela na sztukę pt. 
„Carmen. Bella Donna”. Dla wielu uczestni-
ków taki wyjazd był pierwszym spotkaniem  
z prawdziwymi aktorami. Ostatnim działaniem  
w ramach pozyskanych środków były obchody 
Dnia Seniora zorganizowane w listopadzie, 
podczas którego nie zabrakło dobrej zabawy. 
Działania tego projektu przyczyniły się w dużej 
mierze  do aktywności i integracji seniorów  
z Gminy Kamionka Wielka. 

A.Z.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Propozycje dla seniorów
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Urodził się w Mszalnicy na przysiółku 
Radeckówka w wielodzietnej  rodzinie. Po 

ukończeniu siedmiu klas Szkoły Podstawowej 
w Mszalnicy i zdaniu matury w Gimnazjum im. 
Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, stu-
diował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. 
 Po skończonych studiach pracował 
w Urzędzie Celnym w Katowicach. Okupację 
przeżył prowadząc gospodarstwo rolne. Po 
wyzwoleniu trafił do Kamiennej Góry, gdzie 
objął stanowisko inspektora ds. osadnictwa 
w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym.  
W czerwcu 1945 r. osiedlił pierwszych pięć-
dziesięciu Sądeczan „na Zachodzie”.
 Później wrócił w rodzinne strony 
i pracował w Nowosądeckich Zakładach 
Gastronomicznych, a następnie w Nowosą-
deckich Zakładach Materiałów Budowlanych 
Przemysłu Terenowego. Przygotowywał też 
dokumentację prawniczą związaną z budową 
niektórych sądeckich osiedli mieszkaniowych. 

Pełnił funkcję radnego i ławnika, był jednym  
z inicjatorów budowy wodociągów i sieci 
gazowej w mieście. 
 Należał do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i był jego najstarszym członkiem 
w Polsce. W zeszłym roku otrzymał odznakę 
"Złotą koniczynkę", najwyższe odznaczenie  
w ruchu ludowym.
 Jak widać był niezwykle aktyw-
nym obywatelem. Zawsze jednak pamiętał  
o swoich korzeniach. Pod koniec życia wydał 
cztery książki, w których opisał swoje wspo-
mnienia z Gimnazjum, historię Orkiestry  
w Mystkowie, historię kościoła w Mystkowie 
i wreszcie historię Mszalnicy, w której się 
wychował. 
Szerzej o stulatku ze Starego Sącza, pocho-
dzącego z Mszalnicy, pisaliśmy w 51. numerze 
„Gminnych Wieści”.
 W ostatniej drodze Antoniego 
Radeckiego uczestniczyła liczna rodzina, 
spore grono przyjaciół, polityków i samorzą-

dowców. Mszy św. żałobnej i uroczystości 
pogrzebowej przewodniczył ks. proboszcz 
Marek Tabor. W pogrzebie uczestniczyło wiele 
pocztów sztandarowych m.in.  PSL ze Starego 
Sącza i z gminy Kamionka Wielka, Zespołu 
Szkół Akademickich im. B. Chrobrego  
w Nowym Sączu (z dyr. Bogusławem Koł-
czem). Nad trumną przemawiali: prezes ludo-
wców ze Starego Sącza Stanisław Śmierciak  
i burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Kogo
Fot.:	Jerzy	Leśniak,	Wojciech	Waliszewski

Autorom fotografii oraz Dyrektorowi Bogusławowi Koł-

czowi dziękuję  za udostępnienie zdjęć.

Pamięci Antoniego Radeckiego

W lutym br. zmarł  Antoni Radecki, zamieszkały w Starym Sączu. Dożył  
101. lat, prawie nigdy nie chorując. Mimo sędziwego wieku był pełen 
inwencji twórczej. Potrafił godzinami recytować utwory Mickiewicza lub 
Słowackiego. Doskonałą  pamięć wykorzystał przy pisaniu  kilku  publikacji,  
a w niektórych dokładnie opisał nieistniejący już świat swojego dzieciń-
stwa i młodości. Zawsze podkreślał, że jest dłużnikiem dwóch małych 
ojczyzn: Mszalnicy i Starego Sącza.
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Tak chyba wypada określić to wszystko, 
co działo się na ziemiach Gminy 
Kamionka Wielka w dniach od 13 do 17 

marca br. Mieszkańcy wszystkich wspólnot 
katolickich gminy: Boguszy, Kamionki Wiel-
kiej, Królowej Polskiej i Mystkowa wypełniały 
szczelnie swoje świątynie. Czuwali całą dobę, 
każdy w swoim określonym czasie;  
Kamionka Wielka – 13 marca, Królowa Górna 
14 marca, Bogusza 15 marca i Mystków 16 
marca. W uroczystości powitania Obrazu  
i relikwii św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II 
był obecny przynajmniej jeden kapłan z każdej 
parafii dekanatu oraz biskupi; w Kamionce - 
bp Władysław Bobowski, w Królowej - bp Jan 
Piotrowski, w Boguszy - bp Stanisław Sala-
terski i w Mystkowie - bp ordynariusz Andrzej 
Jeż. W większości byli także obecni księża 
rodacy z poszczególnych parafii oraz siostry 
zakonne.
 Różne były warunki niecodzien-
nych spotkań z Tajemnicą Miłosierdzia;  
w Kamionce: piękna, słoneczna i ciepła 
pogoda, w Królowej nastąpiło załamanie 
pogody, w Mystkowie: wicher i zimny deszcz. 
Świadectwo wiary, miłości i wdzięczności 
wobec Daru Miłosierdzia było tak samo żar-
liwe w każdej miejscowości. Widać było jak 
wierni z wdzięcznością przyjmują miłość  
i jak bardzo chcieliby na nią godnie odpowie-
dzieć. Można by rzec, że byliśmy świadkami i 
uczestnikami niezwykłych wydarzeń. 
Jak je zrozumieć? Jakie jest ich znaczenie?
Czytajmy słowa Jana Pawła II wypowie-
dziane w Łagiewnikach 18 sierpnia 2002 roku,  
w czasie poświęcenia świątyni miłosierdzia;
Tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności 
Boga z pewnym określonym miejscem może 

się wydawać niestosowne. A jednak trzeba 
pamiętać, że czas i miejsce należą całkowi-
cie do Boga. Choć każdy czas i cały świat 
można uważać za Jego "świątynię", to jednak 
są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby  
w nich w sposób szczególny ludzie doświad-
czali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie 
wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych 
miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście 
stają przed Bogiem, który jest tam obecny.
 A zatem nasze świątynie, wędrujący 
Obraz oraz relikwie świętych były tym czasem 
i tymi miejscami, w których w sposób szcze-
gólny ludzie doświadczali Bożej obecności 
i łaski. Zauważmy, że Boże Dary i obietnice 
należą do tych, które się spełniają. Byliśmy 
tego świadkami. Nie możemy inaczej myśleć 
ni mówić, skoro widzieliśmy, że tak jest! Przy-
pomnijmy niektóre myśli z „Dzienniczka” świę-
tej siostry Faustyny:
Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz 
według tego rysunku, który widzisz, z podpi-
sem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz 
czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym 
świecie (Dz 44).
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przy-
chodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym 
naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie (Dz. 327).
Przez obraz ten udzielać będę wiele łask,  
a przez to niech ma przystęp wszelka dusza 
do niego (Dz. 570).
Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się 
jednym naczyniem, a nim jest - ufność. Im 
dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma (Dz. 
1578).
W dniach oczekiwania na kanonizację 
naszego wielkiego Rodaka Bł. Jana Pawła II 

chętnie odwołujemy się do Jego słów, zwłasz-
cza gdy widzimy jak ich przesłanie staje się 
rzeczywistością. On to mówił w jednym ze 
swoich przemówień: „Nadszedł czas, aby 
orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie 
serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej 
cywilizacji, cywilizacji miłości”. A zatem nad-
szedł czas miłosierdzia!
Czy jednak nie powinniśmy postawić przed 
sobą podobnego zadania jak nasz wielki 
Rodak? On z okazji pierwszej rocznicy ency-
kliki „Dives in Misericordia”, 22 listopada 
1981 roku w Collevalenza tak mówił: Od 
samego początku mojej posługi Piotrowej  
w Rzymie uważałem, że głoszenie tego orędzia  
(o Bożym miłosierdziu) to moje szczególne 
zadanie. Wyznaczyła  mi  je Opatrzność   
w  dzisiejszej sytuacji  człowieka,  Kościoła  
i świata. Rzec by można, że to właśnie ta 
sytuacja wyznaczyła mi to orędzie jako moje 
zadanie przed Bogiem.
       !8 kwietnia 2004, w czasie przemówienia 
z okazji Regina caeli, swoje zadanie przeka-
zuje wszystkim wierzącym słowami: Zachę-
cam  was,  drodzy  bracia  i  siostry,  abyście  
za  przykładem św. Faustyny Kowalskiej byli 
świadkami miłosiernej miłości Boga. 
Zadanie to jest bardzo czytelne. Jego wykona-
nie zależy od naszych dłoni, umysłów i serc. 
Świadomi naszych ułomności powtarzajmy 
często te najważniejsze słowa orędzia Miło-
sierdzia: Jezu, ufam Tobie! Podpowiadał nam 
to z naciskiem ks. bp ordynariusz Andrzej Jeż 
w czasie nawiedzenia Obrazu w Mystkowie.

ks.	Stanisław	Ruchała,
	proboszcz	w	Kamionce	Wielkiej

Fot.	K.	Ogorzałek

Nadszedł czas Miłosierdzia….
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Kamionka Wielka

Echa peregrynacji   Bogusza
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Mystków

Królowa Górna

Foto: parafie w Boguszy, Kamionce Wielkiej, Królowej Górnej i Mystkowie

Echa peregrynacji   
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„Wiedz, córko moja, że serce moje jest miłosier-
dziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozle-
wają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która 
się do Mnie zbliża, nie odeszła bez pociech. 
Wszelka nędza tonie w moim miłosierdziu,  
a wszelka łaska tryska z tego źródła: zbawcza 
i uświęcająca. Córko moja, pragnę aby serce 
twoje było siedliskiem miłosierdzia mojego. 
Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat 
cały przez serce twoje” (z Dzienniczka  siostry 
Faustyny).
"W dobrym nastroju wracał do domu. Wstą-
pił jeszcze na chwilę do pobliskiego kościoła 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Często tu ostatnio zaglądał za sprawą 
coraz popularnego w Krakowie nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego. Ludzie przychodzili tu 
chętnie i powtarzali sobie nadzwyczajne historie 
o pewnej zakonnicy, która została pochowana 
na przyklasztornym cmentarzu. Nazywała się 
Faustyna Kowalska. Zmarła niespełna rok 
przed wybuchem wojny i miała podobno nie-
zwykłe objawienia. Karol czytał krążące w ręcz-
nych odpisach fragmenty jej dzienniczka. Fau-
styna opisywała w niej wizje i nakazy związane 
z praktykowaniem miłosierdzia oraz modlitwy, 
które podobno miał jej podyktować sam Jezus. 
Zaglądał tu czasem w trzecią niedzielę mie-
siąca, gdy o trzeciej po południu odprawiano 
specjalne nabożeństwo do Miłosierdzia, modlił 
się przed wynoszonym wtedy do prezbiterium 
obrazem namalowanym według wskazówek  
Faustyny . Przychodził tu również, gdy wracał 
z pracy w ciągu dnia. Tak jak dziś. Wizyta nie 
trwała długo. Pięć minut wystarczyło mu na 
odmówienie modlitwy zwanej Koronką do Miło-
sierdzia Bożego. Podniósł się z kolan, opuścił 
kościół i powędrował ulicą biegnącą w dół do 
torów kolejowych, a potem skręcił w stronę 
Matecznego. Szedł powoli poboczem drogi. 
W pewnej chwili poczuł gwałtowne uderzenie 
i dotkliwy ból. Czuł jeszcze, że pada na ziemię, 

ale przed oczyma zrobiło mu się ciemno. Ależ 
wielka ta ciężarówka!- pomyślał Józef Florek,  
widząc z okna tramwaju pojazd, który jechał 
niebezpieczne  blisko pobocza ulicy. Tramwaj 
akurat zatrzymał się na przystanku. Kobiecie 
wydawało się, że usłyszała jakieś uderzenie. 
Wysiadała i spojrzała na drugą stronę jezdni. 
Wtedy zobaczyła mężczyznę leżącego na 
ziemi - „ O Boże on chyba nie żyje”- pomy-
ślała , biegnąc ku niemu. Teraz widziała już, 
że miał na sobie robocze ubranie, a na nogach 
zwykłe drewniaki. Pochyliła się nad  nim i z ulgą 
stwierdziła, że oddycha. „Co robić?”- pomy-
ślała przerażona. W  tej chwili usłyszała szum 
silnika nadjeżdżającego samochodu. Niewiele 
myśląc, wybiegła na środek jezdni i podnio-
sła obie ręce. Samochód zatrzymał się, a ona 
zdrętwiała widząc, że wysiada z niego Niemiec 
w oficerskim mundurze. Natychmiast dostrzegł 
na ziemi leżącego robotnika. Rozejrzał się  
w dokoła. Parę metrów dalej był rów i wymow-
nym gestem  kazał kobiecie zaczerpnąć trochę 
wody i skropić twarz nieprzytomnego. Ale to 
nie pomogło. - Trzeba do szpitala - powiedział 
łamaną polszczyzną i podniósł się. Akurat 
nadjeżdżała kolejna ciężarówka. Kierowca 
gwałtownie nacisną hamulec na widok podnie-
sionej ręki oficera. Niemiec zajrzał do szoferki. 
-Zabierzcie go natychmiast na Kopernika- pole-
cił, wskazując na leżącego przy drodze Lolka. 
Zobaczył najpierw słabe światło żarówki, poru-
szył  lekko głową w bok. Ujrzał znajomą twarz. 
– Jan- zapytał słabo. – Leż spokojnie miałeś 
wypadek - Tyranowski pochylił się nad nim. 
Mogłeś zginąć, ale żyjesz - powtórzył krawiec. 
Widać  Pan Bóg czegoś od ciebie chce, skoro 
ocalił ci życie"  (Paweł Zuchniewicz „Będę 
szedł naprzód - Jan Paweł II”).
"Dlatego, dziś w tym sanktuarium chcę dokonać 
uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, 
aby orędzie o miłości Boga , które tutaj zostało 

ogłoszone  za pośrednictwem  siostry Faustyny, 
dotarło do wszystkich mieszkańców  ziemi  
i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesła-
nie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą 
umiłowaną  Ojczyznę i na cały świat. Niech się 
spełni  zobowiązująca obietnica  Pana Jezusa , 
że  stąd ma wyjść „iskra”, która przygotuje świat 
na ostateczne  Jego przyjście .” (Jan Paweł II , 
1 7 sierpnia 2002 r.).
"Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie 
odejdzie bez tej ufności w miłosierdzie moje, 
której tak bardzo pragnę dla dusz. Módl się, ile 
możesz, za konających, wypraszaj im ufność  
w moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrze-
bują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, 
że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz 
w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy." 
(z Dzienniczka siostry Faustyny).
Chyba każdy z nas lubi patrzeć na morskie fale 
uderzające o skalisty brzeg. Jakże wytrwałe 
jest morze. Przez dzień, miesiąc, rok, tysiąc lat, 
setki milionów razy woda uderza o sterczące 
skały. Aż tyle trzeba, by skruszyć ich twardość. 
Podobnie jest z Bożym miłosierdziem. Każdego 
dnia cierpliwie i wytrwale uderza ono w naszą 
zatwardziałość serca. Uderza słowem Bożym, 
Eucharystią, pięknem muzyki, przyrody, sztuki, 
uderza cierpieniem, samotnością, uderza 
dopuszczając grzech i udzielając łaski przeba-
czenia. Nie ustanie nigdy ocean Bożego miło-
sierdzia. Jego fale skruszyły Piotra, Dobrego 
Łotra, Szawła, Marię Magdalenę. Nawiedzenie 
Jezusa Miłosiernego w naszej parafii to kolejna 
fala, która uderzy i obmyje  moje i twoje serce. 
Posłuchaj co mówi jej szum…
„Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, 
w twej biednej duszy; pozwól niech wejdą do 
duszy promienie łaski, one wprowadzą światło 
ciepło i życie” (z Dzienniczka siostry Faustyny).

Beata	Filipowicz
Fot.	K.	Ogorzałek

W promieniach Miłosierdzia
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 Mijają lata, zostaje pamięć

Czas przemija bardzo szybko. Tak jest też  
w przypadku posługi kapłańskiej Ks. prałata 
Stanisława Trytka w Kamionce Wielkiej. Parafia 
w 1964 roku, gdy ją obejmował jako proboszcz 
była targana konfliktami niczym okręt na wzbu-
rzonych wodach, jękiem wichrów i spienionych 
fal. Ale potem nastąpiła błoga cisza i radość. 
Trwa to tak po dzień dzisiejszy, bo jakże dobrym 
jest sternikiem. Przybył wówczas do nas ze 
swoją siostrą ś.p.Zofią Trytek, która umacniała 

Go w tamtych trudnych chwilach tą zwykłą 
ludzką dobrocią, zajmując się gospodarstwem i 
pełniąc rolę dobrej i życzliwej gospodyni.
Lata Jego probostwa były czasem, gdzie moja 
młodość i innych kamionczan, ściśle się ze 
sobą wiązały, bo przecież ile to ksiądz w swoim 
kapłaństwie Sakramentów Świętych udzielił. 
Miałem tę przyjemność i zaszczyt, że ks. Stani-
sław przez większość moich lat 

szkoły podstawowej był moim nauczycie-
lem i przewodnikiem duchowym. Zaszczepił  
w młodzieży podstawowe wartości religijne,  
a chwalenie Pana przez modlitwy i śpiewy były 
słyszalne daleko poza murami szkoły lub salki 
katechetycznej (w starym budynku plebani, 
gdzie wówczas odbywały się lekcje religii).
Wiele żeśmy się od Niego nauczyli i nadal 
uczymy; wiary i miłości, nadziei i radości, pracy, 
wytrwałości. Za ten czas spędzony w naszej 
parafii przecież niekrótki, bo pół wieku, dzię-
kujemy Mu bardzo w ten piękny Jubileusz dnia  
4 marca 2014 roku. 
Było mi dane brać udział w delegacji Urzędu 
Gminy, Rady Gminy, Rady Sołeckiej Kamionka 
Wielka, gdzie dziękowaliśmy Jubilatowi  
w imieniu mieszkańców za tak owocną posługę 
kapłańską. Tym samym życzyliśmy  pomyślno-
ści, spokoju, błogosławieństwa Bożego, darów 
Ducha Świętego w dalszym życiu. 
Warto wspomnieć, że w czasie tego spotkania 
ksiądz Jubilat opowiadał wiele znanych i mniej 
znanych a bardzo ciekawych historii z życia 
naszej parafii, co świadczy dobitnie jak blisko 
jest związany z ludźmi.
                                                                                                 

Tekst	i	fot.:	Ireneusz	Myjak

I Komunia Święta dzieci z rocznika 1978 i Ks. Stanisław Trytek.

Biało - czerwona
Pragnę napisać o naszej fladze i symbolach narodowych, naszej „biało –czer-
wonej.”
Zadaję sobie pytanie czy ustanowienie Święta Flagi przez Sejm RP to wyraz 
podkreślenia wagi, rangi i znaczenia tej „jedynej, najdroższej” - jak pisali poeci, 
czy wyraz niepokoju o nasz - Polaków - stosunek do tego co święte: godła, flagi 
i hymnu.
Wiem, że nie potrafię zgromadzić argumentów za jedną czy drugą tezą. Każdy 
 z nas Polaków będzie miał w tym względzie swoje zdanie i przekonanie, że to 
on ma rację. Chcę jedynie wywołać temat i może dyskusję w naszym kamion-
czańskim środowisku. Bo lubimy jak majestatycznie powiewają biało –czerwone 
flagi na gmachach państwowych, dumnie niesione na pochodach, uroczysto-
ściach rocznicowych i patriotycznych. Widzimy i serce się raduje, jak morze 
naszych barw faluje, towarzysząc polskim sportowcom w kraju i za granicą.  
I to jest piękne. Ale jak zrozumieć to, że na tym „świętym” dla nas znaku, wyróż-
niającym i odróżniającym nas od innych narodów wypisujemy kogo lubimy, za 
kim kibicujemy, skąd przyjechaliśmy. O ból serca przyprawiają zdarzenia, gdy 
flaga jest poniewierana na różne sposoby. Przepisy w przypadku flagi państwo-
wej i godła wyraźnie regulują: jak wygląda polska flaga, jej barwy, wymiary , co 
oznacza , do czego służy i jak się nią posługiwać . Niby to wszystko wiemy, bo 
jak sięgam pamięcią - a już w dość odległe czasy - to hasło „znaki i barwy naro-

dowe” były zawsze i są nadal we wszystkich programach nauczania w naszych 
polskich szkołach, a zatem każdy Polak coś na ten temat wiedzieć powinien. 
Nie wspomnę już o tym, jak wiele nas uczono i podawano przykłady bohate-
rów i wydarzeń historycznych, w których zorganizowani pod biało - czerwoną 
flagą dokonywali heroicznych czynów. Zmieniali bieg historii oraz odmieniali losy 
świata. Można tu przytoczyć przykład księdza Ignacego Skorupki, który z cho-
rągwią w ręce prowadził polskich żołnierzy do zwycięskiego szturmu przeciw 
bolszewikom w zwycięskiej bitwie nazwanej „Cudem nad Wisłą”; naszych żoł-
nierzy spod Monte Casino; polskich alpinistów zatykających polską flagę na naj-
wyższym szczycie świata Mont Everest. I tak moglibyśmy podawać przykładów 
bez liku, jak to „nasza biało- czerwona” towarzyszyła nam zawsze i wszędzie.
A co z „biało – czerwoną” w naszej małej ojczyźnie - gminie, miejscu pracy, 
szkole, w domu? Nie będę  silił się na odpowiedź. Niech każdy powie za siebie 
i coś z tym zrobi. Spacer przez wieś, przejazd przez gminę to wszystko nam 
zilustruje. Z przekąsem powiem, że zatrzęsienia nie ma.
Może by tak jednak podjąć próbę przełamania tego oporu. Nie wiem czego, 
niechęci, lęku? Polacy w czasach największego zagrożenia – zaborów, okupacji 
hitlerowskiej - wywieszali polskie flagi. Dlaczego więc nie dzisiaj? Za niedługo 
drugi maja:  Święto Flagi, trzeci maja: Święto Konstytucji - zamanifestujmy kim 
jesteśmy .

Kawone
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AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej

Z dniem 02.04.2013 r. Punkt Przedszkolny 
"Jestem Przedszkolakiem z Kamionki Wiel-
kiej" przekształcił się w Niepubliczne Przed-
szkole AKADEMIA UŚMIECHU, w którym 
dzieci kontynuują edukację przedszkolną. Pla-
cówka mieści się obok Zespołu Szkół nr 2 im. 
Św. Kingi w Kamionce Wielkiej.
Naszym celem jest poszukiwanie i wydo-
bywanie wszelkich talentów, jakie drzemią  
w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. 
Cel ten chcemy osiągnąć małymi krokami 
dbając o indywidualizację, otwartą komuni-
kację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. 
Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy 
jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość 
na potrzeby każdego człowieka, poszanowa-
nie naszych praw i rozwój intelektualny nas 
wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmos-
fera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom 
edukacyjny i nieustanne pragnienie rozwoju. 
W naszym przedszkolu dzieci uczą się tole-
rancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne 
formy działań dziecko staje się odkrywcą, 
badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych 
sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas 
kochane, akceptowane i bezpieczne.
Logopeda, nauczyciel języka angielskiego, 
muzyki oraz religii to osoby, które poza 
nauczycielkami wychowania przedszkolnego 
wpływają na wszechstronny rozwój każdego 
małego ucznia.
Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bez-
piecznie urządzone, wyposażone w zabawki, 
pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. 
W przyziemiu mieści się: szatnia, pomieszcze-
nie administracyjne. Na parterze: dwie sale 
do zajęć z łazienkami, aneks kuchenny, oraz 
na półpiętrze sala zajęć z łazienką. W drugiej 
części budynku przedszkola znajduje się filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, do której dzieci 
uczęszczają raz 
w tygodniu na zajęcia.
W swoim otoczeniu przedszkole posiada dwa 
w pełni wyposażone place zabaw, które są 
w pełni bezpieczne dla małych zdobywców 
przygód. Dobra lokalizacja, łatwy dojazd i duży 
parking pozwalają na swobodne funkcjonowa-
nie naszej  AKADEMII UŚMIECHU.
 Zachęcamy Rodziców do skorzy-
stania z naszej oferty i odwiedzenia przed-
szkola w godz. 630 – 1600. Szczegółowe 
informacje pod nr tel. (18) 540-93-83,  fax (18) 
541-77-14 lub 600-10-10-45, 784-264-577.  

Dyrektor	Przedszkola
Stanisław	Kaim

W czwartek, 23 stycznia 2014 r. w Niepublicznym 
Przedszkolu AKADEMIA UŚMIECHU  (mieszczą-
cym się obok Zespołu Szkół Nr 2 im. Św. Kingi) 
mieliśmy przyjemność gościć wszystkich tych, 
którzy noszą zaszczytny tytuł Babci i Dziadka. 
Zorganizowane z tej okazji przedstawienie 
zgromadziło pełną salę kochających serc  
i zapatrzonych w swoje wnuki oczu. Nasi mali 
aktorzy z wielkim zaangażowaniem podeszli 
do swoich zadań i choć trema dawała się we 
znaki, dzielna postawa doprowadziła do sukcesu  
i gromkich oklasków ze strony widowni.
Dzieci z radością obdarowały swoich dziadków 
 i babcie, nie tylko pięknymi wierszami, ale rów-
nież bukietami kwiatów i okazjonalnymi krawa-

tami, które, mamy nadzieję, będą przywoływać 
piękne wspomnienia. 
Przygotowany po występie poczęstunek, pozwo-
lił maluchom na oprowadzenie i dokładne zapo-
znanie babci i dziadka z salą, w której na co dzień 
bawią się i uczą. Z radością demonstrowały ulu-
bione zabawki, gry i książki. Szczery uśmiech był 
dla nich najpiękniejszą nagrodą, w tym wyjątko-
wym dniu. 
Dziękujemy Wam Drogie Babcie i Drodzy Dziad-
kowie, za przybycie i obecność w pobliżu swoich 
wnucząt.
Życzymy zdrowia, dużo radości i pociechy  
z każdej chwili spędzonej w gronie najbliższych  
i tych najmłodszych!

Bal karnawałowy
W dniu 26.02.2014 r. w naszym przedszkolu 
odbył się bal karnawałowy. Rewia mody jaka 
zapanowała na sali „balowej” mogłaby zawsty-
dzić niejeden dom mody. Stroje wyszukane, 
dopracowane i kolorowe – bo w większości 
uszyte przez najlepsze projektantki – a więc 
mamy i babcie naszych małych balowiczów.
Zabawa rozpoczęła się prezentacją strojów. 
Księżniczki, wróżki, piraci, super bohaterowie, 
koty, tygrysy, rycerze a nawet policjanci – to tylko 
nieliczne postacie, które opanowały karnawałowy 
wybieg. Po pokazie nastąpił czas przeznaczony 
na konkursy, w których można było zdobyć złoty 
medal. Spośród wielu konkursów był m. in. taniec 

na gazecie, który okazał się wzbudzać najwięk-
sze emocje. Doping par konkursowych hartował 
do walki na najwyższym poziomie. Laureaci zdobyli 
medal i podziw w oczach kolegów oraz koleżanek. 
Po takich przeżyciach nastąpił czas na praw-
dziwą zabawę. Wszystkie dzieci podrygujące 
w rytm muzyki chętnie tworzyły własne układy 
taneczne a nawet i nowe style tańca. Czy wie-
dzieliście, że Spiderman tańczy w stylu „pajęczy 
ruch”, a Pirat porusza się jak „statek na oceanie”?
Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zaangażo-
wanie w to wydarzenie.

Monika	Wrońska
Fot.	Archiwum	przedszkola

Dzień Babci i Dziadka
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Konkurs  - „Odblaskowa Szkoła”

We wrześniu 2013 r. Szkoła Podstawowa  
w Królowej Polskiej po raz pierwszy przy-
stąpiła do realizacji zadań wynikających  
z małopolskiego programu pod hasłem 
„Odblaskowa Szkoła". Organizatorami tej akcji 
są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
a partnerami – Małopolski Urząd Wojewódzki, 
Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Kra-
jowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Jest to już IV edycja tego konkursu  
i mamy zamiar startować w kolejnych.
Celem konkursu było zwiększenie aktywności 
dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych 
władz samorządowych i rodziców w zakresie 
wyposażenia uczniów w elementy odbla-
skowe. Dzięki konkursowi mieliśmy możliwość 
wykazania, że nasza szkoła nie tylko uczy, 
ale również dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze 
szkoły. Ponadto celem akcji  było również 
zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opie-
kunów na konieczność kontrolowania usta-
wowego obowiązku korzystania przez dzieci 
do 15. roku życia z elementów odblaskowych  
i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczają-
cych zagrożenia w ruchu drogowym.
Począwszy od września 2013 r. uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w różnego rodzaju 
inicjatywach podejmowanych w celu realizacji 
założeń projektu . Wszyscy wychowankowie 

naszej szkoły otrzymali kamizelki, w których 
chodzą do i ze szkoły oraz na wycieczki 
szkolne. Otrzymali również elementy odbla-
skowe, które mają przypięte do plecaków.
W październiku do naszej szkoły przybył 
policjant z Wydziału Ruchu Drogowego  
w Nowym Sączu, który podczas spotkania  
z uczniami, w bardzo przystępny i zrozumiały 
dla nich sposób, omówił kwestie związane  
z bezpieczeństwem dzieci na drodze z domu 
do szkoły i z powrotem oraz zwrócił uwagę na 
konieczność noszenia kamizelek odblasko-
wych zwłaszcza w okresie jesienno – zimo-
wym.
W szkole zostało zorganizowanych wiele kon-
kursów. Między innymi konkurs plastyczny 
pod hasłem: „Jestem bezpieczny w ruchu dro-
gowym”, konkurs haseł promujących noszenie 
odblasków, a także szkolny konkurs wiedzy  
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Dzieci wraz z koordynatorem akcji przygoto-
wały piękną gazetkę ścienną , która zdobiła 
nasz szkolny korytarz i mogli ją podziwiać 
zarówno rodzice jak i inni goście odwiedzający 
naszą szkołę.
Pod koniec października, na placu przed 
budynkiem szkolnym, został zorganizowany 
rowerowy tor przeszkód, w którym wzięli 
udział chętni uczniowie klas IV – VI.  Szczę-
śliwi zwycięzcy, którzy zdobyli największą 
liczbę punktów zostali wyróżnieni dyplomami 
oraz nagrodami.
Ważnym wydarzeniem, podczas którego 

mogliśmy promować bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym, był wyjazd autokarem na 
baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Wycieczka ta była zarazem zakończeniem 
kampanii „Odblaskowa Szkoła” jak również 
nagrodą dla uczniów za czynne uczestnictwo 
w konkursach. W wyjeździe wzięło udział nie-
malże 100% uczniów z naszej szkoły, którzy 
wyposażeni w elementy i kamizelki odbla-
skowe mieli możliwość prezentowania się nie 
tylko w gronie społeczności lokalnej, ale rów-
nież poza jej obszarem.

W trakcie trwania projektu „Odblaskowa 
Szkoła” zorganizowaliśmy w naszej szkole 
wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów 
spotkań oraz konkursów. Mamy nadzieję, że 
udział w tej akcji wpłynie w znacznym stop-
niu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
uczniów, a także  mieszkańców środowiska 
lokalnego.

 Dzięki ogromnemu zaangażowa-
niu nauczycieli, uczniów i rodziców konkurs 
"Odblaskowa Szkoła" przeprowadzony był 
w naszej szkole w sposób rzetelny i odpo-
wiedzialny, co w rankingu szkół z Małopolski 
pozwoliło nam zająć wysokie miejsce.

E.	Książkiewicz
Fot.	archiwum	szkolne

Jestem bezpieczny, bo jestem widoczny!
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Gminny Turniej Szachowy

Po raz kolejny w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury odbył się Gminny Turniej Szachowy.
Organizatorem turnieju był Urząd Gminy  
w Kamionce Wielkiej, przy współudziale: Rady 
Gminnej Zrzeszenia LZS w Kamionce Wiel-
kiej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej.
W tegorocznym konkursie wzięła udział spora 
grupa najmłodszych mieszkańców i co cie-
kawsze szachami zainteresowały się także 
panie. Jednak najbardziej cieszy organizato-
rów to, że tą „królewska grą” zainteresowały 
się dzieci do lat 10. Bo przecież szachy wbrew 
pozorom i obiegowym opiniom zawierają 

wiele elementów wychowawczych. Uczą one 
odwagi i odpowiedzialności za własne decy-
zje. Młody uczeń „królewskiej gry" staje się 
bardziej cierpliwy, wytrwały i powoli zaczyna 
panować  nad emocjami. Szachy uczą go 
pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decy-
zje są słuszne, bo nie ma na świecie szachisty, 
który wygrałby wszystkie swoje partie.
Laureatami tegorocznego Turnieju zostali:
 Kategoria seniorzy:
 I miejsce – Marek Trojan
II miejsce – Paweł Ogórek
III miejsce – Andrzej Ogórek
     Jan Trojan

     Marek Ryba
  Kategoria juniorzy starsi: 
I miejsce – Mateusz Trojan
II miejsce – Magdalena Bochenek
II miejsce – Piotr Zając
 Kategoria juniorzy młodsi:
 I miejsce – Kacper Kmak
II miejsce – Jakub Popiela
II miejsce – Jakub Rams  
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycię-
stwa. 

Tekst i fot.: G.M.
 

Wyniki Gminnego Turnieju 
Tenisa Stołowego 
Kamionka Wielka 2014

 W dniu 23 lutego 2014 roku w Zespole  
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 w Kamionce 
Wielkiej odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 
W zawodach udział wzięło 25 zawodników w tym 
jedna kobieta.
Końcowe wyniki Turnieju przedstawiają się  
następująco:

I miejsce – Piotr Mruk
II miejsce – Jarosław Hasior
III miejsce – Bartłomiej Dobosz
  

Wszystkim laureatom 
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

R.S.O.	
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Turniej siatkówki

W Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej 
odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych. 
Udział wzięły 3 szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej 

(opiekun: Beata Tomasiak, Sławomir Poremba), Szkoła Podstawowa nr 
2 w Kamionce Wielkiej (opiekun: Mariusz Popiela) oraz Szkoła Podsta-
wowa w Królowej Górnej (opiekun: Mariusz Popiela).

Drużyna dziewcząt (7 marca) oraz chłopców (6 marca) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej będą reprezentowali Gminę Kamionka 
Wielka w zawodach międzygminnych.

 

 Kamionka 
Wielka nr 1 

Kamionka 
Wielka nr 2 

Królowa 
Górna 

Punkty Miejsce 

Kamionka 
Wielka nr 1 

 2:1 2:0 4 I 

Kamionka 
Wielka nr 2 

1:2  2:0 2 II 

Królowa 
Górna 

0:2 0:2  0 III 

 

Wyniki dziewcząt:

Wyniki chłopców:

 

 Kamionka 
Wielka nr 1 

Kamionka 
Wielka nr 2 

Królowa 
Górna 

Punkty Miejsce 

Kamionka 
Wielka nr 1 

 2:1 2:0 4 I 

Kamionka 
Wielka nr 2 

1:2  2:0 2 II 

Królowa 
Górna 

0:2 0:2  0 III 

 

 

Martwa natura, kwiaty…
Tak zatytułowaną wystawę malarstwa można było podziwiać w czasie zimowych 
miesięcy w Wiejskim Domu Kultury (Domu Ludowym) w Mystkowie, autorką której 
jest pani mgr Dorota Padoł:
•	 nauczyciel	języka	angielskiego	w	Zespole	Szkół	Podstawowo	–	Gimna-
zjalnych w Mystkowie,
•	 pasjonata	języka	francuskiego,
•	 podróżnik	z	zamiłowania,
•	 kocha	przyrodę	i	góry,
•	 w	wolnych	chwilach	oddaje	się	sztuce	malowania.

Tekst	i	fot.:	L.Słaby	

Wystawa w WDK w Mystkowie
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Gminne Wieści można nabyć:

w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wiel-
kiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, 
w  kiosku „Ruch” w Kamionce Wielkiej,  
w sklepach (państwa Kmaków i Myjaków)  
w Kamionce Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby 
w Mystkowie, Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy,  
sklepie Wielochy i Poręby w Królowej Polskiej oraz 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezin-
teresowne rozprowadzanie naszej gazety.

  R e d a k c j a

             Już po raz drugi, 26 stycznia 2014 r. w Domu Ludowym 
w Mystkowie, odbyło się uroczyste spotkanie  z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka”. Ten dzień, to wspaniała okazja, by przy-
pomnieć sobie o osobach, którym wszystkie dzieci zawdzię-
czają wiele radości swojego dzieciństwa. Babcie i dziadkowie 
nie zawiedli i tłumnie przybyli na uroczystość. Na spotkanie 
zostali zaproszeni: Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich  
i członkowie Stowarzyszenia „Mystkowianie”, którzy czyn-
nie włączyli się w przygotowanie uroczystości. Dużą pomoc  
w organizacji tego przedsięwzięcia udzielił pracownik GOK, 
pani Leonarda Słaby oraz państwo Hanna i Benedykt Porę-
bowie, a także rodzice.  
Wspólnymi siłami został przygotowany poczęstunek – ciasto, 
kawa, herbata i kanapki. Po przywitaniu zaproszonych gości, 
członkowie zespołu regionalnego „Mali Mystkowianie” zapre-
zentowali swój program artystyczny oraz krótką akademię. 
Były to wiersze i piosenki związane tematycznie ze świętem 
babci i dziadka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali role, 
okazując w ten sposób wdzięczność wobec swoich kocha-
nych dziadków, dziękując za miłość, oddanie, ciepło i opiekę. 
Po występach artystycznych dzieci indywidualnie składały 
życzenia swoim babciom i dziadkom. Uroczystość uświet-
nił występ dorosłej grupy kolędniczej, która swoim śpiewem 
zachęciła zebranych do wspólnego kolędowania. Na twa-
rzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, 
łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły 
babciom i dziadkom laurki wykonane przez dzieci oraz małe 
upominki. 
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu sprzyjała 
umocnieniu rodzinnych więzi, bliższemu poznaniu się. To był 
szczególny dzień, pełen miłości, radości i wzruszeń. 

Justyna	Ziębiec

       Od czerwca  br., w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Jagielloń-
skiej w Nowym Sączu, można oglądać prace plastyczne uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Mystkowie. Na wystawie  zaprezentowane zostały 64 prace 
uczniów z klasy IV, V  i VI.   
      Dzieła małych artystów są wykonane w różny sposób i różnymi tech-
nikami. Zastosowanie określonych sposobów wykonania wynikało z moż-
liwości manualnych uczniów, zdolności artystycznych, ich talentu i wieku. 
Różne techniki plastyczne zaciekawiają ucznia, pozwalają kreować własne, 
indywidualne dzieło. Młody artysta może wyrażać siebie. 
    Różne formy wypowiedzi plastycznej służą pobudzaniu inicjatywy twór-
czej, rozwijają wyobraźnię, pomysłowość, zachęcają do podejmowania 
nowych wyzwań  i zadań, indywidualnych  rozwiązań i odkryć. Czasem 
wydawać by się mogło, że niektóre techniki zniechęcają uczniów do podej-
mowania pracy twórczej, bo są trudne, wymagają żmudnej pracy, dużego 
wysiłku, dużo cierpliwości. Prace, które znalazły się na wystawie, pokazują, 
że uczniowie z chęcią podejmowali trud wykonania ich, szukając czasem 
bardzo skomplikowanych rozwiązań.
   Prace wykonane przez dzieci wymagały zapału, chęci i pomysłowości. 
Do ich wykonania zostały zastosowane następujące techniki: malowanie 
farbą plakatową, malowanie rurką, wycinanki, wyklejanki, papierowe rurki, 
wałeczki z bibuły, kolaż, malowanie na kleju, mozaiki, rysunki pastelami, 
wyklejanki z włóczki i inne. Ćwiczenia plastyczne ograniczone zostały do 
takich, które nie wymagały kosztownych urządzeń, specjalistycznych sprzę-
tów czy trudno dostępnych materiałów. Ich wykonanie było celowe, dawało   
dzieciom  i mnie wiele radości oraz satysfakcji z osiągniętych efektów. 

Marek	Kiełbasa
Dyrektor	Szkoły
Fot.	Archiwum	szkolne

Wystawa w ODN 
w Nowym Sączu

Niech nam żyją 
wszystkie babcie 

i dziadkowie 
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KGW w Mystkowie – podsumowanie 2013 roku

Konkurs Stroików Świątecznych

       

W kalendarz imprez szkolnych ZSPG w Mystko-
wie wpisany jest „Konkurs Stroików Świątecz-
nych”. Stanowi on szkolną tradycję, kontynu-
owaną nieprzerwanie już od wielu lat. Konkurs 
adresowany jest do wszystkich uczniów naszej 
szkoły od kl. „0” do III gimnazjum.
Ogłoszenie konkursu ma miejsce zawsze już na 
początku grudnia, aby uczniowie dysponowali 
odpowiednią ilością czasu na przygotowanie 
potrzebnych materiałów i ozdób.
        Dzieciom mogą pomagać rodzice oraz star-

sze rodzeństwo. Ważne jest jednak, aby ozdoby 
były wykonane własnoręcznie. Wspólna praca 
ma służyć integracji całej rodziny,  rozmowie, 
wyszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań. 
Taki sposób wykonywania stroików scala, jedno-
czy, dostarcza radości i dobrej zabawy wszystkim.
     Stroik nawiązuje do tradycji bożonarodze-
niowej i symbolizuje przede wszystkim  radość  
i świeżość.
    Uczniowie wykonują stroiki w czterech kate-
goriach:
1) podłaźniczka,
2) stroik stołowy,
3) stroik ścienny,
4) szopka.
     Co roku pojawiają się nowe pomysły, nowe 
formy i kształty stroików, które wprawiają  
w zachwyt i podziw. Podstawowym materia-
łem każdego stroika są gałązki jodłowe. Wśród 
ozdób możemy odnaleźć: głóg, owoce dzikiej 
róży, jemiołę, szyszki, siano. Z masy solnej formo-
wane są aniołki, dzwonki, gwiazdki i inne ozdoby. 
Łańcuchy są wykonywane nie tylko z papieru  
i bibuły, ale także ze skórki pomarańczy, cytryny, 
rodzynek. Wykorzystywane są również do deko-
racji owoce, plasterki cytryny lub pomarańczy, 
orzechy, goździki kuchenne, które osadzone na 
pomarańczy roztaczają wokół przyjemną woń. 

Na podłaźniczkach wiszą „światy” oraz pachnące 
pieczone pierniczki.
      Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręcze-
nie nagród za najładniejsze stroiki, w tym roku,  
nastąpiło podczas „Poranka wigilijnego” w dniu 
20 XII 2013 r.
Nagrody otrzymali:
I miejsce:
-  Martyna, Patrycja, Konrad Poręba (kategoria: 
szopki),
  -   Szymon Poręba (kategoria: podłaźniczka),
  -   Kamil Siedlarz  (kategoria: stroik ścienny),
 -  Natalia Świerczek SP , Paulina Górska gimn.
(kategoria:stroik stołowy).
II miejsce:
 -  Monika Hatlaś SP, Emilia Pazdan gimn. (kate-
goria: stroik stołowy).
III miejsce:
-   Dominika Stępień SP, Justyna Poręba, Izabela 
Kruczek z gimnazjum  (kategoria: stroik stołowy).

Wyróżnienia: Joanna Szczepaniak, Michał Siedlarz.

Nagrody pocieszenia:  Klaudia Ligęza,  Dominika 
Szczepaniak,  Paulina Szczepaniak,  Katarzyna 
Jeleńska.

D.P.
Fot.	archiwum	szkolne

 W ubiegłym roku Kołu Gospodyń Wiejskich w Mystkowie oprócz 
wycieczki udało się zrealizować dwie inicjatywy. Pierwsza to Mystkowska Bie-
siada Andrzejkowa, która odbyła się 16 listopada 2013 r.
Zaproszone zostały przede wszystkim byłe członkinie Koła Gospodyń. To 
ukłon i podziękowanie za lata ich pracy. Byli też przedstawiciele miejscowych 
władz oraz wszystkich organizacji działających w naszej wsi, jak również ludzie 
zaangażowani w życie społeczne i kulturalne Mystkowa.
Goście obejrzeli część artystyczną, skecze, degustowali ciasta i potrawy przy-
gotowane przez panie z Koła Gospodyń. 
Oczywiście, jak biesiada to i wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamen-
cie akordeonu. Gwoździem programu okazał się krótki recital  zespołu muzycz-
nego „Twist”. Wszyscy zaproszeni goście i gospodynie byli mile zaskoczeni.
 Adwent upłynął na wykonywaniu ozdób choinkowych. Świetlica 
Domu Ludowego zapełniła się aniołami, gwiazdkami, dzwonkami i bombkami 
wykonanymi ręcznie z papieru, bibuły i nici na szydełku. Wszyscy mieszkańcy 
mogli oglądać je w dniu odpustu parafialnego. 
Cieszymy się bardzo, że nasze prace podobały się. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony został na zakup paczek żywnościowych dla osób potrzebujących.
 Na nowy rok Koło Gospodyń snuje kolejne plany.

Agnieszka	Janus	
Fot.	L.	Słaby
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  Męstwo nie polega na noszeniu broni, 

bo męstwo nie trzyma się żelaza, 
tylko serca -  kard. Stefan Wyszyński

Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA UŚMIECHU
znajdujące się obok  Zespołu Szkół Nr 2 im. Świętej 

Kingi w Kamionce Wielkiej, prowadzi zapisy dzieci na rok 
szkolny 2014/2015 (od września 2014 r.)

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy codziennie    
do naszej placówki w godz. 6:30 – 16:00

W dniu 24 kwietnia 2013 r. (tj. czwartek) organizujemy
DZIEŃ OTWARTY w godz. 9:00 - 15:00

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 540-93-83 
oraz 784-264-577

Dyrektor Przedszkola 
Stanisław Kaim

ZŁO
TE M

YŚLI:

III Przegląd Kolęd i Pastorałek LGD
 Zakończył się III Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek orga-
nizowany przez LGD „Korona 
Sądecka”. Od samego początku 
głównym celem przeglądu jest 
ożywienie tradycji kolędowania, 
zespołowego muzykowania,  
a także poznawania nieznanych 
i zapomnianych polskich kolęd  
i pastorałek. 
 W tegorocznej rywali-
zacji wzięli udział soliści, duety, 
zespoły śpiewacze, instru-
mentalno – śpiewacze z gmin: 
Chełmiec, Grybów i Kamionka 
Wielka. Gminę Kamionkę Wielką 
reprezentowali: solistka Weronika 
Poremba z Kamionki Wielkiej  

i zespół śpiewaczy z Mszalnicy. 
Dobre występy naszych repre-
zentantów zostały dostrzeżone 
przez Komisję Artystyczną  
i nagrodzone przez organiza-
tora. Komisja w składzie: Zofia 
Skwarło, Stanisław Migacz i Alek-
sander Smaga, postanowiła przy-
znać następujące wyróżnienia  
i nagrody:
KATEGORIA I: 
- wyróżnienie i nagroda książ-
kowa – Weronika Poremba (gm. 
Kamionka Wielka).
KATEGORIA II: 
- nagroda w postaci aparatu foto-
graficznego – Magdalena Suło-
wicz (gm. Grybów).

KATEGORIA III: 
- nagroda w postaci aparatu 
fotograficznego – Szkoła Pod-
stawowa w Trzetrzewinie (gm. 
Chełmiec).
Wyróżnienie i nagrody książkowe 
(2 szt.):
 – Zespół dziecięcy WESOŁE 
NUTKI (gm. Grybów),
– Szkoła Podstawowa w Nisko-
wej.
 KATEGORIA IV: 
- nagroda w postaci aparatu 
fotograficznego – Młodzieżowa 
Grupa Kolędnicza  "Z gwiazdą”  
(gm. Grybów),
- nagroda w postaci aparatu foto-
graficznego – Patrycja Ogorza-

łek, Dominika Witkowska, Kinga 
Janus, Mateusz  Janus (gm. 
Kamionka Wielka).
Wyróżnienie i nagrodę książkową:
 – Zespół Muzyczny  VERBENA 
(gm. Chełmiec)
– Szkoła Podstawowa w Świniar-
sku (gm. Chełmiec).
 Organizator zadbał 
zarówno o wartościowe nagrody 
i przyjazną atmosferę konkursu. 
Dobrze współgrała ona z kolędni-
czym klimatem stworzonym przez 
wykonawców. Smakował też 
poczęstunek przygotowany przez 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Tekst	i	fot.:Kogo
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X "Sądeckie kolędowanie"
Już za nami X Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych „SĄDECKIE KOLĘDOWANIE”, 
który odbył się w Wiejskim Domu Kultury  
w Mystkowie. Impreza rozpoczęła się Prze-
glądem Grup Kolędniczych Gminy Kamionka 
Wielka.  Przegląd ten organizowany jest już 
od 30. lat.  Dwa dni później najlepsze zespoły 
kolędnicze z gmin Chełmiec, Grybów, Łącko, 
Łososina Dolna i Kamionka Wielka stanęły do 
kolędniczej rywalizacji w ramach X Powiato-
wego Przeglądu Grup Kolędniczych. Komisja 
Artystyczna, której przewodził dr hab. Stani-
sław Węglarz, miała nie mały orzech do zgry-
zienia, by wyłonić najlepszą reprezentację  
z powiatu nowosądeckiego na ogólnopolskie 
przeglądy kolędnicze w Podegrodziu i Buko-
winie Tatrzańskiej. Ciekawie zaprezentowały 
się 22 zespoły kolędnicze biorące udział  
w konkursie; większość przedstawień kolędni-
czych była na wysokim poziomie.

W kategorii dziecięcej:
- I miejscem nagrodzono grupę kolędniczą: 
„Pasterze” z Mszalnicy (opiekun: Edyta Kieł-
basa),
- dwa równorzędne II miejsca przyznano 
grupom kolędniczym:
•	„Z	gwiazdą”	ze	Stadeł	(opiekun:	Małgorzata	
Jurkowska),
•	„Z	gwiazdą”	z	Mystkowa	(opiekun:	Leonarda	
Słaby),
- cztery równorzędne III miejsca otrzymały 
grupy kolędnicze:
•	 „Z	 gwiazdą”	 z	 Cieniawy	 (opiekun:	 Irena	
Miczołek),
•	 „Herody”	 z	 Niskowej	 (opiekun:	 Małgorzata	
Ryś),
•	 „Z	 gwiazdą”	 z	 Łącka	 (opiekun:	 Bernadetta	
Wąchała-Gawełek),
•	 „Herody”	z	Jazowska	 (opiekun:	Bogusława	
Matusiewicz).

W kategorii młodzieżowej:
- dwa równorzędne I miejsca zdobyły grupy 
kolędnicze: 
•	 „Z	 turoniem”	 z	 Marcinkowic	 (opiekun:	
Mariusz Jop),

•	„Pasterze”	z	Królowej	Górnej	(opiekun:	Kry-
styna Górska),
- trzy równorzędne  II miejsca przyznano 
grupom kolędniczym:
•	 ”Z	 gwiazdą”	 z	 Ptaszkowej	 (opiekunowie:	
Magdalena Motyka, Stanisław Król),
•	„Z	gwiazdą”	z	Boguszy	(opiekun:	Jan	Głód),
•	 „Z	 turoniem”	 z	 Łososiny	 Dolnej	 (opiekun:	
Małgorzata Wygoda),
-  III miejsce i nagrodę pieniężną otrzymała 
grupa kolędnicza:
•	 „Z	 gwiazdą”	 z	 Cieniawy	 (opiekun:	 Irena	
Miczołek).

  

Na Ogólnopolskie Spotkania  Dziecięcych  
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych, 
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu, 
zakwalifikowano następujące grupy kolędni-
cze: 
•	„Pasterze”	z	Mszalnicy
•	„Z	gwiazdą”	ze	Stadeł
•	„Z	gwiazdą”	z	Mystkowa
•	„Z	turoniem”	z	Marcinkowic
•	„Pasterze”	z	Królowej	Górnej.

W kategorii dorosłej:
- dwoma równorzędnymi I miejscami  nagro-

dzono grupy kolędnicze:
•	„Trzej	królowie”	z	Mszalnicy	(kierownik:	Sta-
nisław Kunicki),
•	 „Z	 gwiazdą”	 z	 Podegrodzia	 (kierownik:	
Krzysztof Bodziony),
- trzy równorzędne II miejsca otrzymały grupy 
kolędnicze:
•		„Z	gwiazdą”	z	Ptaszkowej	(kierownicy:	Mag-
dalena Motyka, Stanisław Król),
•	„Herody”	z	Podegrodzia	(kierownik:	Krzysz-
tof Bodziony),
•	„Z	gwiazdą”	z	Mystkowa	(kierownik:	Czesław	
Majewski),
- cztery równorzędne III  miejsca przyznano 
grupom kolędniczym: 
•	„Z	szopką”	z	Podegrodzia	(kierownik:	Teofil	
Zgrzeblak),
•	„Trzej	królowie”	ze	Starej	Wsi	(kierownik:	Sta-
nisława Mikulska),
•	„Z	szopką”	z	Podegrodzia	(kierownik:	Adam	
Kwoka),
•	„Z	gwiazdą”	z	Kamionki	Wielkiej	(kierownik:	
Józef Trojan).
 
 Na Ogólnopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowi-
nie Tatrzańskiej zakwalifikowane zostały doro-
słe grupy kolędnicze będące laureatami I, II  
i III miejsc.
Wszystkie grupy kolędnicze otrzymały 
nagrody i pamiątkowe dyplomy, a grupy kolęd-
nicze reprezentujące powiat nowosądecki na 
„Pastuszkowym Kolędowaniu” w Podegrodziu 
i „Góralskim Karnawale” w Bukowinie Tatrzań-
skiej dodatkowo otrzymały okolicznościowe 
statuetki. Fundatorem nagród jest Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu, od dziesięciu lat 
współorganizujące „Sądeckie Kolędowanie” 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce 
Wielkiej.

 Komisja Artystyczna podziękowała 
wszystkim uczestnikom grup kolędniczych 
oraz ich instruktorom za wielki wkład pracy 
i zaangażowanie w przygotowanie przedsta-
wień kolędniczych. 

Statuetka dla laureatów
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Trzej Królowie z Mszalnicy - I miejsce

Pasterze z Królowej G. - GRAND PRIX

Pasterze z Mszalnicy - GRAND PRIX
"Z gwiazdą" z Mystkowa - III miejsce

"Z gwiazdą" z Kamionki - II miejsce

"Z gwiazdą" z Mystkowa - II miejsce

X "Sądeckie kolędowanie" (c.d)

 W Podegrodziu  
i Bukowinie nasi górą!

 Komisja wyraziła także podzięko-
wanie i uznanie organizatorom Powiatowego 
Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie 
Kolędowanie”, który odbył się w Mystkowie 
już po raz dziesiąty. „Sądeckie Kolędowanie” 
to przedsięwzięcie, które jest świadectwem 
bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, 
służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodze-
niowych oraz ma ogromne znaczenie edu-
kacyjne. Widowiska, prezentowane na prze-
glądzie, z roku na rok mają wyższy poziom 
merytoryczny i artystyczny. Często stanowią 
wzorzec dla młodego pokolenia wykonawców 
i instruktorów. Grupy kolędnicze, reprezentu-
jące powiat nowosądecki na ogólnopolskich 
konkursach, zarówno zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych, jak i dorosłych, od wielu lat 
zdobywają główne nagrody.
 Członkowie Komisji wyrazili 
nadzieję, że w następnych latach „Sądeckie 
Kolędowanie” będzie – z korzyścią dla zacho-
wania lokalnej, regionalnej i narodowej tożsa-
mości – kontynuowane.
 Jubileuszowe konkursy (30. gminny 
i 10. powiatowy) były okazją do wyróżnienia 

osób najbardziej zasłużonych w podtrzymy-
waniu zwyczajów kolędniczych. Bez wątpie-
nia należą do nich członkowie komisji, która 
od samego początku, nie tylko oceniała 
kolędnicze przedstawienia, ale też omawiała 
jakość ich wykonania, skutecznie eliminu-
jąc wszelkie współczesne naleciałości, nie 
mające nic wspólnego z tradycją. Te, przyjęte 
przez kolędników, rady skutkowały czołowymi 
konkursowymi nagrodami w latach następ-
nych. 

Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury, 
Rada Gminy w Kamionce Wielkiej przyznała 
odznakę „Zasłużony dla Gminy Kamionka 
Wielka” dla: Magdaleny Kroh, Benedykta 
Kafla, Stanisława Węglarza i Józefa Bartu-
siaka. Wręczenia odznaczeń dokonali: Prze-
wodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek  
i Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz.
Ponadto Starosta Nowosądecki Jan Golonka 
przyznał odznaki „Złote Jabłka Sądeckie” dla 
Magdaleny Kroh i Benedykta Kafla. Natomiast 
„Srebrne Jabłka Sądeckie” otrzymali Jadwiga 
Adamczyk, Józef Bartusiak, Krystyna Górska,

 Z niecierpliwością śledziliśmy losy 
naszych grup kolędniczych wyłonionych na X 
Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych 
"Sądeckie Kolędowanie".Ale jak się później 
okazało najważniejsze nagrody w Ogólno-
polskim Spotkaniach Dziecięcych i Młodzie-
żowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu 
zgarnęli kolędnicy z gminy Kamionka Wielka. 
GRAND PRIX  zdobyła grupa dziecięca  
„Pasterze” z Mszalnicy. Grupa  „Z gwiazdą” 
z Mystkowa otrzymała trzecie miejsce.  
W kategorii dziecięcej GRAND PRIX przy-
znano 3 zespołom kolędniczym, a jednym  
z nich byli "Pasterze" z Królowej Górnej.
 Nie gorzej wypadli nasi kolędnicy  
w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolęd-
niczych "Góralski Karnawał" w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Jedno z pierwszych miejsc 
przyznano "Trzej Królom" z Mszalnicy, nato-
miast kolędnikom "Z gwiazdą" z Mystkowa 
i Kamionki przyznano równorzędne  drugie 
miejsca. 
Brawo!, i oby tak dalej.

Kogo
Fot. autora i archiwum GOK w Podegrodziu

Danuta Mółka, Izabela Biskupska, Marta 
Kocemba, Sławomir Siedlarz i Mariusz 
Popiela. Osoby te od lat są bardzo aktywne 
w działaniach na rzecz upowszechniania kul-
tury i tradycji regionalnych na terenie gminy 
Kamionka Wielka. Wręczenia tych odzna-
czeń w imieniu Starosty Nowosądeckiego 
dokonał dr Ryszard Poradowski, członek 
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz 
Krzysztof Bodziony wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 X "Sądeckie Kolędowanie" swoim 
występem uświetniła Szkółka Muzykowania 
Ludowego z Kamionki Wielkiej i Ptaszkowej 
prowadzona przez Józefa Trojana. Na zakoń-
czenie z koncertem kolęd i pastorałek wystą-
piła 104- letnia Orkiestra Dęta z Mystkowa   
z solistką Moniką Słaby, pod dyrekcją Józefa 
Kalisza.
 Podsumowując 10 lat Powia-
towego Przeglądu Grup Kolędniczych 
Kazimierz Ogorzałek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, 
stwierdził, że warto było zainicjować i prze-
prowadzać ten konkurs, bo przynosi on dzi-
siaj tak wspaniałe owoce, dostarczając rado-
ści zarówno wykonawcom jak też widzom. 

Kogo
Fotorelacja z X "Sądeckiego Kolędowania" 
na str. 27, fot. M. Bieszczad
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III Sądeckie Kolędowanie w obiektywie

"Pasterze" z Królowej Górnej"Z turoniem" z Marcinkowic

"Z gwiazdą" z Podegrodzia

Orkiestra Dęta z Mystkowa
K. Górska otrzymuje Sądeckie Jabłko

Organizatorzy i laureaci przeglądu

Widownia

Trzej Królowie z Mszalnicy

"Pasterze" z Mszalnicy

Odznaczenie dla M. Kroh

Odznaczenie dla S. WęglarzaWidownia i scena
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 Zasłużony dla Parafii Kamionka Wielka

50 lat kapłańskiej posługi w Kamionce Wielkiej

Ksiądz Prałat Stanisław Trytek urodził się 
2 maja 1930 r. w Biadolinach Radłowskich 
 i tam ukończył Szkołę Podstawową. Następ-
nie kształcił się w I Gimnazjum i Liceum im. 
Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, tam 
też rozpoczął studia w Wyższym Seminarium 
Duchowym 25 września 1950 r., a Sakrament 
Kapłaństwa przyjął 29 czerwca 1955 r.
Od 1 czerwca 1956 r. pełnił obowiązki wika-
riusza przez 8 lat w parafii św. Małgorzaty  
w Nowym Sączu.
5 marca 1964 r. otrzymał skierowanie do skłó-
conej i naznaczonej piętnem schizmy parafii 
Kamionki Wielkiej i tu wkrótce został pro-
boszczem w Kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Zadanie jakie 
powierzono wówczas młodemu księdzu było 
niewiarygodnie trudne. Jednak ks. Stanisła-
wowi Trytkowi udało się konflikt ten zakończyć 
pozytywnie, dzięki wysokiej kulturze osobistej, 
życzliwości, serdeczności dla każdego czło-
wieka, łagodności i cierpliwości w postępo-
waniu oraz łączeniu społeczności parafialnej.
Nowy Kościół był jeszcze w stanie surowym, 
ale w dniu 30 czerwca 1963 r. został poświę-
cony przez biskupa tarnowskiego Jerzego 
Ablewicza. Natomiast stary kościół pod 
wezwaniem św. Bartłomieja wymagał grun-
townego remontu i konserwacji, który miał być 
przeprowadzony w latach późniejszych.
Mimo rozłamu parafialnego, ciężkiej i nie-
sprzyjającej sytuacji ustrojowej w naszym 
kraju jako proboszcz ks. Stanisław Trytek  
z wielkim zaangażowaniem przystąpił do peł-
nienia swej funkcji kontynuował urządzanie 
 i wyposażenie nowego kościoła, który wyma-

gał wielkich nakładów i ciężkiej pracy.
Następne lata rok po roku kościół nabierał 
innego wyglądu, stawał się dumą parafian, 
a Ojciec Duchowny ks. proboszcz zyskał 
ogromne zaufanie, szacunek i wdzięczność 
od swoich wiernych.

W 1975 r. ks. proboszcz uzyskuje pozwolenie 
na budowę nowej plebanii, która po czterech 
latach została oddana do użytku.
 W latach 1980-1984 ks. proboszcz prze-
prowadził generalny remont starej plebanii 

celem zaadoptowania jej dla Domu Pomocy 
„Samarytanin”, który służy obecnie ludziom 
starszym.
Równocześnie dzięki inwencji twórczej ks. 
proboszcza zmieniono ogrodzenie cmentarza 
i zamontowano organy elektryczne w kościele. 
Nie sposób jest tu wymieniać wszystkie dzia-
łania ks. Stanisława Trytka, które w ogromnej 
mierze przyczyniły się do rozwoju parafii.
Należy dodać, że ks. Prałat Stanisław Trytek 
kierował parafią przez 36 lat, w tych latach 
dokonywały się wielkie wydarzenia duchowe 
oraz transformacje gospodarczo-polityczne  
w naszej Ojczyźnie.
W 2000 r., kiedy ukończył 70 lat złożył rezy-
gnację z tej funkcji. Pozostawił po sobie dobre 
wspomnienie i wielki dorobek, zawsze całym 
sercem oddany był sprawom parafii i gminy, 
za co otrzymał odznakę honorową „Zasłużony 
dla Gminy Kamionka Wielka”.
Obecnie ks. prałat obchodzi jubileusz 50-lecia 
pobytu wśród nas parafian. Jego życie i zasługi 
są nam znane, a Bogu jesteśmy wdzięczni za 
kapłana, który prowadził parafian tak, aby sta-
wali się bogatsi duchowo.
Z głębi serca wyrażamy ogromną wdzięcz-
ność za wszystko co zostało dokonane przez 
naszego ks. prałata Stanisława Trytka. Zapew-
niamy, że będziemy przekazywać z pokolenia 
na pokolenie tą bogatą spuściznę duchową  
i gospodarczą w naszej parafii.

Z	poważaniem	i	wdzięcznością
członkowie	Klubu	Seniora
w	Kamionce	Wielkiej

Fot.	K.	Ogorzałek


