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 Rusza sprawa osuwisk 
i uszkodzonych dróg

 Problem osuwisk w gminie 
Kamionka Wielka pojawił nasilił się 
kilka lat temu. Dotyczy Czrnej Kępnicy, 
drogi i zabudowań na granicy przysiół-
ków Homontówka i Ziobroskówka oraz  
osuwiska w Mszalnicy. 
 W połowie 2016 roku dzięki 
środkom z MSWIA  Gmina Kamionka 
Wielka mogła ruszyć z przygoto-
waniem dokumentacji projektowo-
-budowlanej na wspomnianej Homon-
tówce - Ziobroskówce, Popielówce   
i  na przysiółku Styrek w Mszalnicy.
 Dzięki staraniom gospodarza 
gminy, 2 marca wójt gminy Kamionka 
Wielka Andrzej Stanek odebrał w Kra-

kowie z rąk wicepremier Beaty Szydło, 
ministra spraw  wewnętrznych i admi-
nistracji Joachima Brudzińskiego oraz 
wojewody małopolskiego Piotra Ćwika 
rządową promesę na kwotę aż miliona 
stu tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywioło-
wych. Kwota ta rozbita jest na dwie 
pozycje 1 mln 20 tys. i 80 tys. zł. 
Dlaczego?
- Dzięki przyrzeczonej rządowej 
pomocy finansowej planowane są 
remonty dróg gminnych: Jamnica-Góry 
w Jamnicy, Oracze-Kruczki Dolne – 
Doliny w Mszalnicy a oraz zlecenie 

wykonania dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej na stabilizację osuwi-
ska wraz z odbudową drogi „Wolniki”  
w miejscowości Mszalnica – zapo-
wiada wójt Andrzej Stanek.
 W dniu 7.05.2019 r. w wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
przetargowego Wójt Gminy Kamionka 
Wielka - Andrzej Stanek  podpisał 
umowę z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo – Mostowych S.A. na reali-
zację zadań związanych z remontem 
dróg: ”Jamnica-Góry” oraz „Oracze-
-Kruczki Dolne – Doliny”.
W najbliższym czasie zostanie podpi-
sana umowa z Wojewodą Małopolskim 
o przyznanie dotacji w ramach udzie-
lonej promesy z dnia 15 lutego 2019r., 
która uruchomi kolejny etap realizacji 
tego zadania.

Kogo
Fot.  Mateusz Książkiewicz

Milion sto tysięcy złotych gmina Kamionka Wielka otrzyma od 
rządu na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych. Wójt już odebrał stosowną promesę, przepro-
wadzono przetarg i dokonano już wyboru wykonawcy.

Wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek odebrał promesę 
 z rąk wicepremier Beaty Szydło i ministra Joachima Brudzińskiego
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W dniu 11 marca 2019 roku odbyło się kolejne VI nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Gminy obecnej kadencji, na którym nowo 
wybrany radny złożył ślubowanie. Rada podjęła także uchwały 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 
2019, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, na 
terenie Gminy Kamionka Wielka, w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka  
w 2019 roku”, w sprawie pozbawienia statusu pomnika przy-
rody, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie 
zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym na 
obszarze powiatów: nowosądecki, limanowski i Miasto Nowy 
Sącz”, w sprawie uchwalenia statutu sołectw: Bogusza, Kró-
lowa Górna, Królowa Polska, Kamionka Wielka, Kamionka 
Mała, Jamnica, Mystków, Mszalnica, Mszalnica-Zagóra.
W dniu 12 kwietnia 2019 roku odbyła się VII sesja zwyczajna 
Rady Gminy Kamionka Wielka. Radni podjęli uchwały w spra-
wie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka 
na rok 2019, w sprawie zmiany składów osobowych stałych 
Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmiany 
składu osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady 
Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2019-2035, 
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka  
z dnia 28 września 2018r., w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka zmienionej uchwała Nr V/28/2019 Rady 
Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 roku, w spra-
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie 
przystąpienia do zmiany w części tekstowej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka 
Wielka. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 
2018 rok oraz sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad 
zabytkami Gminy Kamionka Wielka na lata 2014-2017 (za okres 
2016-2018).

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin KIEŁBASA
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

 Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 
0050.30.2019 Wójta Gminy Kamionka 
Wielka na dzień 28 kwietnia 2019 roku 
wyznaczone zostały wybory sołtysów  
i rad sołeckich we wszystkich sołec-
twach  gminy.  
Po raz pierwszy wybory dla wszyst-
kich sołectw przeprowadzono  
w jednym terminie, w drodze powszech-
nego głosowania. 
Zasadą wyborów było, że w przy-
padku gdy kandydat w wyborach jest 
tylko jeden, mieszkańcy mogą głoso-
wać za lub przeciw tej kandydaturze.  
O wynikach decyduje zwykła większość.
W przypadku zgłoszenia kan-
dydatów do  rad sołeckich  
w liczbie nie przekraczającej ilość 
mandatów, nie przeprowadzano gło-
sowania, automatycznie przechodzili 
oni do składu tych organów (zgodnie  
z Obwieszczeniem nr 4  Gminnej Komi-
sji Wyborczej). 
Przy wyborze sołtysów, w zdecydowa-
nej wiekszości wypadków zwycięsko  
z wyborów wyszli dotychczasowi 
sołtysi. 

 W Królowej Polskiej było 
dwóch kandydatów: dotychczasowy 
sołtys Marian Ogórek i Edward Stanek. 
Pierwszy otrzymał 117 głosów, drugi – 
69. Tak więc, przez najbliższe pięć lat 
sołtysem będzie Marian Ogórek.
Kontakt telefoniczny do sołtysa – 18 
445 64 45.

 

 W Mystkowie o stanowisko 
sołtysa również ubiegały się dwie 
osoby – dotychczasowy sołtys Sta-
nisław Poręba, który otrzymał 311 
głosów i utrzymał stanowisko oraz 
Rafał Gieniec, na którego oddało głos 
177 mieszkańców.
Kontakt telefoniczny do Stanisława 
Poręby – 692 122 679 lub 18 445 64 17.

 W Boguszy kandydował 
dotychczasowy sołtys - Marian Gawlik, 
na którego oddało głos 76 osób  
z 80 biorących udział w wyborach. 
Cztery opowiedziały się przeciw tej 
kandydaturze.
Kontakt telefoniczny do Mariana Gaw-
lika - 500 474 942 lub 18 449 39 06.

 Podobnie było w Jamnicy, 
gdzie również kandydował jedynie 
dotychczasowy sołtys Janusz Micha-
lik, który funkcję zachował dzięki 88 
głosom. Trzy osoby głosowały przeciw.
Kontakt telefoniczny do Janusza Micha-
lika - 601 059 787.

 Także w Kamionce Małej jedy-
nym kandydatem był dotychczasowy 
sołtys Zygmunt Baran. Za jego dalszym 
sołtysowaniem opowiedziało się 27 
wyborców, czterech było przeciw.

Kontakt telefoniczny do Zygmunta 
Barana - 887 752 917 lub 18 445 68 79.

 W największej gminnej wiosce 
Kamionce Wielkiej dzięki 122 głosom 
stanowisko zachował sołtys – jedyny 
kandydat - Bartłomiej Kłębczyk. Prze-
ciw jego kandydaturze opowiedziało się 
10 osób. 
Kontakt telefoniczny do Bartłomieja 
Kłębczyka - 500 209 610.

 Natomiast w Królowej Górnej 
nastąpiła zmiana. Dotychczasowa 
sołtys Józefa Nowak tym razem nie 
startowała w wyborach. Jej miejsce 
zajął Krystian Janiczek – jedyny kan-
dydat - któremu postanowiło zaufać 44 
wyborców. 16 opowiedziało się przeciw 
jego kandydaturze.
Kontakt telefoniczny do Krystiana 
Janiczka – 514 836 769.

 W sołectwie Mszalnica Zagóra 
wybrany został dotychczasowy sołtys 
Władysław Siedlarz, na którego zagło-
sowało 36 wyborców, czyli ogół wybor-
ców, biorących udział w głosowaniu.
Kontakt telefoniczny do Władysława 
Siedlarza - 698 665 356. 

 Także w Mszalnicy jest bez 
zmian. Sołtysuje dotychczasowy sołtys 
Michał Jelito, jedyny kandydat w wybo-
rach, który otrzymał 103 głosy za,  
4 – przeciw.
Kontakt telefoniczny do Michała Jelito - 
788 704 139.

Kogo
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Wyniki wyborów rad sołeckich
Obwód Nr Sołectwo Nazwisko i imię Ilość  głosów Skład Rady Sołeckiej 

 
3 

 
Królowa 
Polska 

Bochenek Kazimierz        108 1. Bochenek Kazimierz 
2. Groń Krzysztof Jakub  
3. Górka Stanisław 
4. Wolak Grzegorz 
5. Wacławiak Barbara 
6. Pałka Andrzej  
7. Wolak Stefan Władysław 

 

Górka Stanisław Tadeusz  101 
Groń Krzysztof Jakub 108 
Jelito Stanisław 33 
Pałka Andrzej 70 
Sawicka Monika Elżbieta 60 
Świgut Robert Antoni 49 
Wacławiak Barbara 75 
Wolak Grzegorz 76 
Wolak Stefan Władysław  67 

 
4 

 
Kamionka 

Wielka 

Dobosz Kazimierz Michał 67  1. Dobosz Kazimierz Michał 
2. Dobosz Krzysztof Michał 
3. Górka Marek 
4. Homoncik Krzysztof Piotr 
5. Kocemba Tadeusz Julian 
6. Kościółek Zbigniew 
7. Kruczek Józef 
8. Nosal Michał 
9. Poremba Andrzej Stanisław 

 

Dobosz Krzysztof Michał 57 
Górka Marek 72 
Homoncik Krzysztof Piotr 85 
Kocemba Tadeusz Julian 60 
Kościółek Zbigniew 75 
Kruczek Józef 44 
Nosal Michał 56 
Pazgan Julian 42 
Poremba Andrzej Stanisław 53 

 
6 

 
Jamnica 

Basiaga Witold Jarosław 41 1. Gieniec Marek 
2. Kowalski Henryk Andrzej 
3. Rolka Jacek Krzysztof 
4. Bomba Kazimierz Marek 
5. Michalik Halina 
6. Zaryczny Krzysztof Mariusz 
7. Basiaga Witold Jarosław 

Bomba Kazimierz Marek 60 
Gieniec Marek 79 
Kawik Andrzej Wiesław 24 
Kowalski Henryk Andrzej 66 
Michalik Halina  50 
Rolka Jacek Krzysztof 64 
Zaryczny Krzysztof Mariusz 44 

 
7 

 
Mystków 

Bodziony Tadeusz Marian  236 1. Bodziony Tadeusz Marian 
2. Poręba Benedykt Stanisław 
3. Woźniak Artur Eugeniusz 
4. Pazgan Marek Jan 
5. Mrówka Tadeusz 
6. Łęczycki Jerzy 
7. Górski Krzysztof Józef  
8. Ogorzałek Krystyna 
9. Stanek Wiktor 

 
 
 
 
 
 

 

Górski Krzysztof Józef   149 
Łęczycki Jerzy 151 
Marszałek Antoni Józef 111 
Michalik Włodzimierz 63 
Migacz Genowefa Maria 71 
Morański Julian 85 
Mrówka Tadeusz 175 
Mróz Stanisław Krzysztof 124 
Nowak Tadeusz 128 
Ogorzałek Krystyna 141 
Pazgan Marek Jan 183 
Poręba Benedykt Stanisław 217 
Stanek Wiktor 128 
Woźniak Artur Eugeniusz  185 

 
Obwód Nr Nazwa 

Sołectwa 
Nazwisko i imię Ilość  głosów Skład Rady Sołeckiej 

 
8 

 
Mszalnica 

Filipowicz Jan Adam Nie przeprowadzono 
wyborów z uwagi na 

zgłoszenie 
kandydatów w 

liczbie nie 
przekraczającej ilość 

mandatów 
(zgodnie z 

Obwieszczeniem nr 
4 Gminnej Komisji 

wyborczej z 15 
kwietnia 2019 r.) 

1. Filipowicz Jan Adam 
2. Florek Grzegorz Piotr 
3. Gaborek Janusz Marek 
4. Główczyk Władysław Marek 
5. Jasiński Tadeusz 
6. Kiełbasa Kazimierz Benedykt 
7. Kiełbasa Piotr 
8. Witek Edward Ryszard 

 
 

Florek Grzegorz Piotr 
Gaborek Janusz Marek 
Główczyk Władysław Marek 
Jasiński Tadeusz 
Kiełbasa Kazimierz Benedykt 
Kiełbasa Piotr 
Witek Edward Ryszard 

 
9 

 
Mszalnica - 

Zagura 

Janus Paweł Władysław jw. 
 

 

1. Janus Paweł Władysław 
2. Jawor Mirosław Maciej 
3. Jelito Paweł Marian 
4. Król Grzegorz Marek 
5. Rams Stanisław Andrzej 
6. Świgut Józef 
7. Tokarczyk Krzysztof 

Jawor Mirosław Maciej 
Jelito Paweł Marian 
Król Grzegorz Marek 
Rams Stanisław Andrzej 
Świgut Józef 
Tokarczyk Krzysztof 

 
1 

 
Bogusza 

Głód Jan Daniel  jw. 1. Głód Jan Daniel 
2. Motyka Adam 
3. Poręba Mariusz Jakub 
4. Rola Marian Augustyn 
5. Świgut Tomasz 

Motyka Adam  
Poręba Mariusz Jakub 
Rola Marian Augustyn 
Świgut Tomasz 

 
2 

Królowa 
Górna 

Budaj Amadeusz Krzysztof jw. 1. Budaj Amadeusz Krzysztof 
2. Janiczek Józef 
3. Mężyk Stanisław Kazimierz 
4. Zaczyk Stanisław Jan 
5. Zdziarska Helena 

Janiczek Józef 
Mężyk Stanisław Kazimierz 
Zaczyk Stanisław Jan 
Zdziarska Helena 

5 Kamionka 
Mała 

Janus Halina Agata jw. 1. Janus Halina Agata 
2. Łukasik Jan 
3. Malaga Anna Maria 
4. Szmyd Władysław 
5. Tuczyński Ryszard Robert 

Łukasik Jan 
Malaga Anna Maria 
Szmyd Władysław 
Tuczyński Ryszard Robert 
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 W wyniku starań Wójta Gminy Kamionka Wielka 
Andrzeja Stanka udało się pozyskać kolejne środki finansowe 
na remont dróg. Tym razem wsparcie dotyczy dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. Złożony w lutym br. do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek  
o przyznanie dofinansowania na modernizację dróg rol-
niczych położonych w gminie Kamionka Wielka, uzyskał 
akceptację tamtejszych władz.
 

 Cieszy fakt, że Zarząd Województwa Małopolskiego 
przyznał gminie maksymalną kwotę, o którą tutejszy urząd 
występował tj. 100 700 zł. Należy nadmienić, że  moderniza-
cja dróg rolniczych będzie finansowana również z gminnego 
budżetu. Na realizację tego zadania została przeznaczona 
kwota stanowiąca równowartość otrzymanej dotacji.  
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi do 20 września 2019 r.

K.H.
Zdjęcie poglądowe

Będą remonty dróg rolniczych 

 

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

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

Uzyskano kolejne pieniądze dla gminy Kamionka Wielka
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Sala gimnastyczna w Jamnicy

        Baza sportowa w gminie Kamionka  
Wielka powiększyła się o kolejną – szóstą 
salę gimnastyczną. 18 maja br. oddano 
do użytku nową salę gimnastyczną  
w Jamnicy. Uczestników uroczystości 
witał drużba z kapelą Zespołu Regio-
nalnego „Skalnik” z Kamionki Wielkiej. 
Na początku uroczystości wójt gminy 
Kamionka Wielka przedstawił historię 
budowy tego obiektu, koszt budowy  
i źródła pozyskanych na ten cel środków 
finansowych. 
- Cieszę się, że jeszcze w tym roku szkol-
nym możemy przekazać do użytku  halę 
sportową tej szkole. Życzę, aby dobrze 
służyła szkole i wszystkim mieszkańcom 
oraz była ważnym miejscem rekreacyjno-
-sportowym w naszej  gminie  – powie-

dział na zakończenie wójt, przekazując 
jako prezent komplet piłek. 
 Wśród zaproszonych gości 
był poseł ziemi sądeckiej z PiS Józef 
Leśniak, dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu 
Dariusz Leśniak, radni gminy Kamionka 
Wielka z przewodniczącym Marcinem 
Kiełbasą. Obiekt poświecił ks. dr Antoni 
Koterla z parafii Matki Boskiej Bolesnej  
w Nowym Sączu. 
 Po oficjalnym przecięciu wstęgi 
przez wójta i najważniejszych gości uro-
czystości, z programem artystycznym 
wystąpiły dzieci i młodzież szkolna.  
 
 Warto wiedzieć, że budowa tej 
sali rozpoczęła się w 2017 roku. Całko-

wity koszt budowy wyniósł 1 916 456 
zł. Na to zadanie pozyskano kwotę 300 
000,00 zł od Wojewody Małopolskiego 
oraz 861 811,00 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Środki własne gminy, zaan-
gażowane do tej inwestycji wynoszą 754 
645 zł. Powierzchnia użytkowa wynosi 
376, 66 m2. Kubatura budynku to 3 548 
m3. 
 Wszystkim którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do budowy  
i wyposażenia tej sali gimnastycznej 
dziękowała gospodarz uroczystości: 
Dorota Kupiec, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Jamnicy.

Tekst i fot.: Kogo
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 Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz 
miałem okazję, aby uklęknąć przed wize-
runkiem Jasnogórskiej Pani. Może było to 
podczas tradycyjnej pielgrzymki po pierwszej 
komunii świętej, a może był to któryś z rodzin-
nych, albo parafialnych wyjazdów… Jako 
maturzysta z pewnością odwiedziłem nasze 
narodowe sanktuarium wraz z kolegami  
i koleżankami, aby prosić o zdanie egzaminów  
i wybór drogi życiowej, ale tego również 
nie mogę sobie przypomnieć. Pamiętam 
za to pierwsze doświadczenie wspólnoty  
z młodymi ludźmi z całego świata podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, 
gdy pod gołym niebem spędzaliśmy noc  
u stóp murów klasztornych i wspólnie śpie-
waliśmy „Abba Ojcze”… I kolejne piesze piel-
grzymki, gdy zmęczony, ale z radością przez 
kilka zaledwie chwil spoglądałem w oczy 
Maryi przechodząc przez Kaplicę Cudow-
nego Obrazu. Szczególnie noszę w sercu 
spontaniczne, prywatne wypady na Apele 
Maryjne, podejmowane wraz z kolegami  
i przyjaciółmi podczas studiów. Mogę więc 
powiedzieć, że Matka Boża Częstochowska 
jest ze mną od zawsze. Myślę, że każdy z nas 
mógłby powiedzieć podobnie, choć historia 
naszych spotkań z Maryją jest niepowta-
rzalna, jak niepowtarzalne jest każde ludzkie 
życie. Życie każdego wierzącego Polaka jest  
w sposób nierozerwalny związane  
z cudownym wizerunkiem Matki Bożej 
Częstochowskiej. 
 Wydawać by się mogło, że przy tak 
częstych odwiedzinach Częstochowy, trudno 

jest odnaleźć w nich coś nowego. A jednak 
tradycyjne, doroczne pielgrzymowanie przed 
tron Czarnej Madonny wraz ze wspólnotą 
parafii w Kamionce Wielkiej, stało się dla 
mnie nowym doświadczeniem, a świadec-
two ludzi, z którymi już czwarty raz dane 
mi było w ten sposób nawiedzić Maryję, za 
każdym razem żywo dotyka mego serca. Tra-
dycja tych pielgrzymek liczy sobie już czter-
naście lat i wiąże się z osobą Ojca Anzelma 
Frączka – paulina pochodzącego z tej parafii  
i dobrze tu wszystkim znanego. Dzięki jego 
pomocy i życzliwości każdego roku klasztor  
bazylika otwierają na całą noc swe podwoje 
przed rzeszą ponad pół tysiąca pielgrzymów 
z Kamionki. Ale żyjąc wśród Was, drodzy 
parafianie, wiem, że za tą tradycją kryje się 
przede wszystkim Wasza żywa wiara, przy-
wiązanie do Maryi i prosta, szczera ufność  
w Jej niezawodną opiekę. Bez Was  
i Waszego zaangażowania, żaden duszpa-
sterz nie byłby w stanie zorganizować piel-
grzymki w takim wymiarze, nawet tak gorliwy 
przyjaciel Maryi, jak długoletni proboszcz 
naszej parafii ks. Stanisław Ruchała, który 
jako niegdysiejszy szef Pieszej Pielgrzymki 
Tarnowskiej od samego początku szczerze 
przyklasnął całemu przedsięwzięciu. 
 Kiedy mówię znajomym o dziesię-
ciu autokarach wiozących ponad pięciuset 
pątników, widzę w ich oczach pełen podziwu 
szacunek. Ale to nie liczby są dla mnie naj-
ważniejsze. Wiem, że jest to coś głębszego  
i ważniejszego. Wiem to, gdy widzę, jak przy-
gotowuje się cały wyjazd, jak ćwiczy przed 

nim chór parafialny i orkiestra, jak szykują 
się do niego lektorzy i młodzież. Czuję to, 
gdy doświadczam wraz z Wami radości ze 
wspólnego pielgrzymowania i gdy dzielimy 
się wspólnie jedzeniem podczas przerwy po 
północnej Eucharystii. Doświadczam tego, 
gdy wsłuchuję się w długie litanie intencji 
zanoszonych podczas nocnego różańca – 
próśb będących echem codziennych trosk 
i zmagań z trudami życia. Mówią mi o tym 
długie kolejki przed konfesjonałami i przede 
wszystkim modlitwa – ta wspólna z gru-
pami parafialnymi i młodzieżą i ta osobista, 
szeptana w ciszy przez każdego z Was, 
którą widać też w Waszych oczach. Wiem, 
że to nie jest jednodniowy poryw płytkiej 
uczuciowości. 
 Gdy w majowe wieczory nad 
doliną Kamionki zachodzi słońce, w ciszy 
wieczoru słychać z różnych stron śpiew litanii 
loretańskiej, tak, jakby cała ta ziemia wraz  
z jej mieszkańcami wydawała z głębi siebie 
pieśń pochwalną dla Tej, do której cała 
należy. Należymy do Maryi i Ona należy do 
nas. Dziękuję Wam drodzy, za to świadec-
two, bo karmię nim moje serce. Życzę nam 
wszystkim, a szczególnie naszemu nowemu 
proboszczowi ks. Januszowi, abyśmy trwali 
w miłości do naszej Matki i abyśmy byli Jej 
wierni i naśladowali Ją w Jej cnotach. Do 
następnego spotkania.

Ks. Hieronim
Fot. Autora

Jestem, pamietam,  czuwam...



Niemal dokładnie rok temu Szkoła 
Podstawowa im. Wincentego Witosa 
w Królowej Górnej obchodziła uro-

czystość nadania imienia oraz przekaza-
nia sztandaru. Cała społeczność szkolna 
wspominała wtedy przede wszystkim 
bardzo ciekawą, „niełatwą” nieraz, historię 
swojej placówki oświatowej. Zebrani jednak 
na uroczystości goście mogli ponadto 
podziwiać ogrom osiągnięć, jakie na prze-
strzeni lat stały się udziałem uczniów oraz 
pracujących z nimi nauczycieli. W tej mate-
rii w ciągu ostatniego roku nic się nie zmie-
niło. Królewska szkoła nadal ma się czym 
pochwalić na polu szeroko pojętej edukacji 
oraz wychowania. Miarą pracy szkoły są 
przede wszystkim osiągnięcia jej uczniów.

Niepokonani w konkursach
Jeśliby ktoś chciał opisać wszystkie 
konkursy, w których udział biorą dzieci  
i młodzież ze Szkoły w Królowej Górnej, 
musiałby się liczyć z koniecznością 
poświęcenia tej tematyce dużej ilości 
czasu. W związku z tym wspomnę tylko 
o niektórych, najbardziej ważnych oraz 
takich, w których uczniowie sięgnęli po 
najwyższe laury. 

Osiągnięciem roku szkolnego 2018/2019 
jest sukces ucznia klasy VIII, Łukasza 
Rymanowicza, który zdobył zaszczytny 
tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego dla uczniów szkół pod-
stawowych. Znamienne także jest to, że 
Łukasz właściwie „otarł się” o tytuł laure-
ata owego konkursu, do czego w elimina-
cjach wojewódzkich zabrakło mu jedynie 
3 punktów. W samej szkole ponadto jesz-
cze kilkorgu uczniom udało się zakwalifi-
kować do etapu rejonowego konkursów 
przedmiotowych.
Skoro zaś mowa o osiągnięciach poloni-
stycznych, warto wspomnieć, że uczniowie 
szkoły w Królowej Górnej z powodzeniem 
uczestniczą w różnych konkursach recy-
tatorskich. Największym osiągnięciem na 
tym polu jest wyróżnienie dla gimnazjali-
sty, Dominika Siedlarza, zdobyte podczas 
eliminacji rejonowych 64. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. Dopełnieniem 
natomiast w tym zakresie są bez wątpie-
nia sukcesy w konkursach recytatorskich 
organizowanych na szczeblu gminy. Nie-
dawno podczas kolejnego Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego udziałem uczniów 

stały się aż trzy miejsca na podium. Sara 
Poręba z klasy V zdobyła I miejsce, Patryk 
Janus z klasy VIII, II miejsce, zaś w kate-
gorii najmłodszych uczestników Nikodem 
Mężyk z klasy III uplasował się na II pozycji.
Konkursy plastyczne także cieszą się 
wielkim zainteresowaniem wśród uczniów 
królewskiej szkoły. Liczba osób biorących  
w nich udział oraz wyniki, które zostały 
przez nich osiągnięte, mówią same za 
siebie. W konkursie „Woda- zdrowie 
i radość” zorganizowanym w ramach 
„Akademii Wodnika” wzięło udział aż 38 
uczniów, zaś wyróżniony został Karol 
Velarde Vasquez z oddziału przedszkol-
nego. W Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Mój świat- moje marzenia” wzięło udział 
10 uczniów, zaś zdobywcą III miejsca 
został Dominik Siedlarz z klasy IIIb gim-
nazjum. Warto także zwrócić uwagę na 
konkurs plastyczny „Zdrowo jedz i ćwicz!”,  
w którym uczestniczyło 19 osób, zaś prace 
dziewięciu z nich zostały wysłane na etap 
rejonowy konkursu do Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Nowym Sączu. 

Dokończenie na stronie 10
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Udział uczniów szkoły w Królowej Górnej 
w większości zawodów sportowych 
kończy się zdobyciem medali. Wystarczy 
wspomnieć duży sukces osiągnięty pod-
czas Gminnego Czwórboju Lekkoatle-
tycznego Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Kamionka Wielka. 
W turnieju tym po najwyższe sportowe 
laury sięgnęły obie drużyny: dziewcząt 
i chłopców, zdobywając w klasyfikacji 
generalnej I miejsce. Ale sukces ten nie 
był jedynym w ostatnim czasie, należy 
bowiem wspomnieć także o zdobyciu 
przez drużynę dziewcząt I miejsca 
w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej oraz 
Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej. W ostat-
nim z opisywanych zawodów drużyna 
chłopców zdobyła III miejsce.
O tym, że uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Królowej Górnej stawiają na eko-
logię, mogli się przekonać organizatorzy 
Gminnego Konkursu „List do sąsiada”. 
Celem konkursu było przekonanie w liście 
osoby z najbliższego swojego otoczenia 
do zmiany kotła na ekologiczny. Należy 
zaznaczyć, że królewscy uczniowie jako 

jedyni w gminie podjęli to konkursowe 
wyzwanie. Czwarto - i ósmoklasiści na 
terenie swojej szkoły otrzymali atrakcyjne 
nagrody z rąk Wójta Gminy Kamionka 
Wielka, pana Andrzeja Stanka oraz gmin-
nego ekodoradcy, pana Przemysława 
Lebdy. 

Sami organizują konkursy 
gminne

Niektóre konkursy, w których udział mogą 
brać uczniowie podstawówki z Królowej 
Górnej, organizowane są w ich szkole. 
Nie są to jedynie zawody sportowe, ale 
także konkursy takie jak: Gminny Kon-
kurs Piosenki Europejskiej, Gminny Kon-
kurs Ortograficzny dla uczniów klas I - III 
„As ortografii”, Gminny Konkurs o tytuł 
„Mistrza Ortografii” dla gimnazjalistów 
oraz uczniów klas VII i VIII, Gminny Kon-
kurs Wokalny „Od przedszkola do Opola”. 
Konkursy te zawsze cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów szkół 
Gminy Kamionka Wielka oraz przygoto-
wujących ich nauczycieli. Kuszą atrakcyj-
nymi nagrodami oraz wysokim poziomem 
przygotowania. 

Kreatywni w projektach
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym 
wymaganiom stawianym szkole XXI 
wieku, uczniowie i nauczyciele z Królowej 
chętnie, czynnie i oczywiście z sukce-

sami biorą udział w różnorodnych projek-
tach. W tej dziedzinie działalności szkoły 
uczestniczą już najmłodsi. Uczniowie klas 
I - III biorą udział w Programie Edukacyj-
nym „Ratujemy i uczymy ratować”, dzięki 
któremu poznają zasady udzielania pierw-
szej pomocy. W ramach tego programu 
wszystkie dzieci zostały przez swoje 

wychowawczynie przeszkolone w zakre-
sie podstawowych czynności ratujących 
życie (pozycja boczna, resuscytacja krą-
żeniowo- oddechowa). Warto nadmienić, 
iż wszystkie środki potrzebne do przepro-
wadzenia opisywanych szkoleń uzyskano 
nieodpłatnie od Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, sam zaś program został 
objęty honorowym patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej.
Udział o opisywanym projekcie wiąże się 
z uczestnictwem w konkursie „Ratujemy 
i uczymy ratować”. W pierwszym etapie 
konkursu dzieci z zapałem przygoto-
wywały kolorowanki przedstawiające 
scenki udzielania pierwszej pomocy, zaś  
w drugim wykonywały pomoc eduka-
cyjną, której celem jest uatrakcyjnie-
nie zajęć z tego zakresu. Obecnie mali 
uczestnicy konkursu z niecierpliwością  
i nadzieją czekają na kwalifikację do trze-
ciego jego etapu, który daje szansę na 
zdobycie atrakcyjnych nagród, między 
innymi wycieczki do Warszawy.
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Uczniowie klas I - III pełni 
nadziei czekają także na roz-
strzygnięcie kwalifikacji do 
Programu Edukacji Cyfrowej 
„MegaMisja”, którego celem 
jest podniesienie kompeten-
cji cyfrowych oraz pomoc  
w odkrywaniu dobrych i bez-
piecznych stron technologii. 
W tym celu dzieci pod opieką 
wychowawców nagrały krótki 
teledysk pt. „Rap o MegaMisji”.
W ciągu ostatnich 2 miesięcy 
dzieci z klas I - III oraz oddzia-
łów przedszkolnych prze-
prowadziły w szkole zbiórkę 
karmy, starych koców i pościeli 
dla bezdomnych psów, któ-
rymi opiekuje się Stowarzy-
szenie Pomocy Zwierzętom 
„Mam Głos” w Nowym Sączu. 
Ich starsi koledzy i koleżanki 
z klasy IV podjęli natomiast 
współpracę z Gminnym 
Schroniskiem dla Zwierząt  
w Wielogłowach. Założyli 
grupę o nazwie „Pomoc Zwierzętom  
w Schronisku” i przekazali kwotę 540 
złotych na rzecz bezdomnych psów. 
Pieniądze udało im się zdobyć przede 
wszystkim dzięki przeprowadzonym  
z w szkole akcjom sprzedaży babeczek 
i ciasta.
Można powiedzieć, że przedszkolaki  
z Królowej Górnej czynnie podejmują 
działania zgodne z rytmem następu-
jących po sobie cyklicznie pór roku.  
O czym mowa? O chociażby balu jesien-
nym, w którym najmłodsi bawili się  
w specjalnie przygotowanych strojach 
nawiązujących do stylistyki i kolory-
styki tej pory roku. Ostatnio natomiast  
w przedszkolu odbył się Dzień Otwarty 
na powitanie wiosny. Dzieci prezento-
wały swoje piękne wiosenne stroje oraz 
brały udział w konkursach o tematyce 
wiosennej. Panie przygotowały specjalną 
prezentacje dotyczącą wiosennych kwia-
tów, przysłów oraz zmian zachodzących 
w przyrodzie. Dzieci miały również 
możliwość podglądnięcia bocianich 
gniazd na video-online wyświetlonym 
na tablicy multimedialnej. Wychowan-
kowie ponadto dowiedzieli się, dlaczego 
segregujemy śmieci i jak należy to robić, 
a- żeby to dobrze zapamiętać- wykonali 
ekoludka z papieru. Przygotowana została 

również fotobudka do robienia pamiątko-
wych zdjęć. 

Współpraca to podstawa
Bardzo dobra kondycja szkoły w Królo-
wej Górnej to przede wszystkim owoc 
współpracy jej władz, pracowników  
i uczniów z innymi jej podmiotami. Na 
szczególną jednak uwagę zasługuje 
współpraca z Radą Rodziców, która 
układa się naprawdę świetnie. Dzięki 
temu tak wielkim powodzeniem cieszą 
się organizowane w szkole imprezy śro-
dowiskowe, np. Dzień Babci i Dziadka, 
Święto Szkoły czy Piknik Rodzinny.  
W tym roku szkolnym zwłaszcza ta 
ostatnia impreza zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie. Uczestnicy pikniku będą 
mieli okazję wziąć udział w ciekawych 
konkursach oraz zajęciach. Organizato-
rzy, czyli nauczyciele, członkowie Rady 
Rodziców oraz uczniowie przygotowują 
m. in. atrakcje takie jak: występy arty-
styczne, rywalizacje sportowe, pokaz 
udzielania pierwszej pomocy, konkurs 
plastyczny „Moja rodzina”, rywalizacja 
między rodzinami w pokoju zagadek, 
pokaz doświadczeń fizyczno- chemicz-
nych, pokaz maszyn wodnych wykona-
nych przez uczniów starszych, przedsta-
wienie pt. „Rzepka” z udziałem rodziców, 
nauczycieli i uczniów. 

Widocznym owocem współ-
pracy z rodzicami są także 
organizowane w szkole kier-
masze. W tym roku szkolnym 
był to „Kiermasz jesienny” oraz 
„Kiermasz ozdób świątecz-
nych”. Dzięki środkom uzyska-
nym podczas kiermaszu szkoła 
mogła zaopatrzyć się w funk-
cjonalną, pokaźnych rozmiarów 
gablotę, w której eksponowane 
są trofea zdobyte 
w różnorodnych konkursach. 
Jest ich naprawdę wiele, zaś 
ich widok cieszy oko każdego, 
kto odwiedza budynek królew-
skiej podstawówki. To wspólne 
dzieło Rady Rodziców oraz 
członków społeczności szkolnej 
jest namacalnym przykładem 
na wzorową współpracę między 
tymi podmiotami.

Nie tylko lekcje
Szkoła Podstawowa w Królo-
wej Górnej jest miejscem, gdzie 

uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę na 
lekcjach. Ich udział w zajęciach pozalek-
cyjnych świadczy o tym, że uczyć chcą 
się oni także po zakończeniu obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych. Są to nie 
tylko zajęcia wyrównujące szanse edu-
kacyjne, ale także różnorodne organi-
zacje szkolne, w ramach działalności 
których dzieci i młodzież- oprócz posze-
rzania wiedzy - realizują swoje pasje 
oraz spełniają marzenia. Warto więc 
zwrócić uwagę, że w szkole działają: 
Samorząd Uczniowski, Uczniowski Klub 
Sportowy „Koniczynka”, Drużyna Har-
cerska „Feniks”, zespół wokalno- instru-
mentalny, grupa „Public Achievement”, 
Szkolny Koło PCK, Szkolne Koło Przyja-
ciół Biblioteki. 
Uczniowie z Królowej Górnej z pewno-
ścią są zadowoleni ze swojej szkoły.  
W niej bowiem mogą bezpiecznie się 
uczyć, zdobywać nowe doświadcze-
nia oraz prezentować i rozwijać swoje 
talenty. Szkoła daje szansę każdemu, 
kto w jakikolwiek sposób chce się 
„pokazać”. Panuje tu zawsze miła, ciepła 
oraz przyjazna dzieciom i młodzieży 
atmosfera.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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Moniuszko
wirtuoz, kompozytor, pedagog

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
jednomyślnie podjął uchwałę, na 
mocy której rok 2019 został ogłoszony 
Rokiem Stanisława Moniuszki.  To 
osobliwy hołd wobec kompozytora w 
200. rocznicę jego urodzin. Moniuszko 
udowodnił, że czerpanie inspiracji  
z polskiej kultury (głównie z obrzędo-
wości ludowej) i patriotyczna postawa 
mogą w formie muzycznej uobecnić się  
w wirtuozerskiej operze. Przypomnijmy 
chociaż fragmentarycznie tą wybitną 
postać: artystę i patriotę i przywołajmy 
kilka faktów z jego życia.
    Stanisław Moniuszko przyszedł na 
świat w 1819 r. na kresach dawnej Rze-
czypospolitej nieopodal Mińska, we wsi 
Ubiel (dziś w miejscowości tej znajduje 
się Muzeum Moniuszkowskie). Pocho-
dził z domu ziemiańskiego, nacechowa-
nego obyczajowością patriotyczną. Imię 
otrzymał po dziadku, co w czasach tych 
było częstą  praktyką.
Istotny wpływ na jego patriotyczne 
wychowanie miał ojciec - Czesław, 
aktywny uczestnik  kampanii napole-
ońskiej. Był też on znakomitym gawę-
dziarzem i miłośnikiem historii Polski.  
Z talentem i werwą opowiadał synowi 
swoje przeżycia. Nie mniejsza jednak 
była rola matki - Elżbiety, kobiety wraż-
liwej, o duszy artystycznej. Potrafiła 
grać na klawikordzie, a przy tym nucić 
i wyśpiewywać młodemu Stasiowi 
„Śpiewy historyczne”-poetycką kro-
nikę władców polski autorstwa Juliana 
Ursyna Niemcewicza z melodiami Fran-
ciszka Lessela i Karola Kurpińskiego. 
To na tych utworach po upadku nie-
podległości pokolenia Polaków uczyły 
się historii. Nie jest więc przypadkiem, 
że już jako pięcioletnie dziecko  Staś  
znał na pamięć ówczesną „bilbię” naro-
dową. Podśpiewywał zatem o Łokietku, 
Jagielle czy Wandzie. Matka była też 
pierwszą propagatorką i nauczycielką 
muzyki późniejszego kompozytora  
i wirtuoza organów. Nie ma wątpliwości, 

że widoczne w dorosłym już życiu zain-
teresowania historią i sztuką wyniósł 
Moniuszko przede wszystkim z rodzin-
nego domu. Niemałą rolę wychowawczą 
odegrali  w jego życiu  również stryjkowie. 
Przede wszystkim Kazimierz  (doktor 
prawa, pedagog, entuzjasta twórczości 
Mickiewicza) oraz Dominik (społecznik  
i mecenas szkół ludowych). W wieku  
8 lat uczył się pod okiem organisty 
Augusta Freyera. Potem był czas nauki 
w Mińsku, u Dominika Stefanowicza. 
Później przyszły studia w Berlinie,  
a  1840 r. Moniuszko osiadł i zamiesz-
kał w Wilnie. Pełnił tu obowiązki orga-
nisty w kościele św. Jana, a po jakimś 
czasie - dyrygenta orkiestry teatru 
wileńskiego. To tu, na deskach teatru,  
w 1848 r. przedstawił pierwszą 2-aktową, 
niepełną wersję opery „Halka”. Do War-
szawy powrócił Moniuszko w 1858 roku. 
Dostał pracę dyrygenta opery. Po kilku 
latach został też wykładowcą w war-
szawskim Instytucie Muzycznym. Póź-
niejsze usilne starania o wystawienie 
„Halki” w pełnej wersji mocno pochło-
nęły kompozytora. W tej sprawie, szu-
kając protektorów i mecenasów wyjeż-
dżał nawet do Petersburga. Ostatecz-
nie starania o jej wystawienie  zostały      
uwieńczone  sukcesem w 1859 roku 
„Halka” została napisana do libretta 
Włodzimierza Wolskiego. Treść dzieła 
buduje motyw tragedii wiejskiej dziew-

czyny. To przeżycia tytułowej góralki 
porzuconej przez panicza. Moniuszko 
wykorzystał tu m.in motyw polskiej 
muzyki ludowej. „Straszny dwór” miał 
służyć odbiorcom- Polakom „ku pokrze-
pieniu serc” po upadku powstania 
styczniowego. Według źródeł artysta 
pracował nad tym utworem, aż cztery 
lata. Powszechnie znany jako kompozy-
tor „Halki” i „Strasznego dworu” był też 
Moniuszko twórcą utworów o tematyce 
sakralnej oraz pieśni. Te ostatnie znamy 
dzięki wciąż popularnemu „Śpiewnikowi 
domowemu”.  Pieśni te nic nie straciły 
na swej aktualności do dnia dzisiej-
szego. Należą one wciąż do klasycz-
nego repertuaru polskich chórzystów. 
Moniuszko nadto, o czym nie wszyscy 
wiemy, jest kompozytorem muzyki do II 
części „Dziadów” i do „Sonetów krym-
skich” A. Mickiewicza. Dojrzała twór-
czość Moniuszki przypada na okres 
po powstaniu styczniowym. To okres 
zachwytu twórczością Adama Mickiewi-
cza. Jako dyrektor opery Warszawskich 
Teatrów Rządowych wystawiał swoje 
dzieła. Czas jego dyrektorowania to 
okres takich przedstawień, jak np. kan-
taty „Sonety krymskie” czy „Pani Twar-
dowska”. Prezentował też opery, jak  
chociażby „Flis”, „Hrabina”, czy wresz-
cie przywołany „Straszny dwór”. 
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Konkurs plastyczny
Moniuszko, jako twórca opery naro-
dowej, dokonał syntezy elementów 
opery zarówno włoskiej, niemieckiej, 
jak i francuskiej. Wprzągł w ową syn-
tezę rodzime melodie, a także rytmy 
polskich tańców. Na szczególną 
uwagę zasługuje stylizacja folklorem. 
W wielu pieśniach nawiązywał do 
Polski preromantycznej, twórczości 
Franza Schuberta oraz muzyki ludo-
wej. Powszechnie uważa się go za 
ojca polskiej opery narodowej. Warto 
wiedzieć, że był on nie tylko kompozy-
torem , ale też organistą, dyrygentem 
i pedagogiem. Prywatnie był ojcem 
dziesięciorga dzieci, a przy tym nie-
zmiernie skromnym, cieszącym się 
powszechnym szacunkiem. Moniuszko 
to, obok Chopina, drugi równie wybitny 
przedstawiciel muzyki romantycznej 
i narodowej. Klasyk muzyki nie tylko 
polskiej, ale i europejskiej. Na koniec 
wypada wspomnieć, że Moniuszko - 
twórca polskiego stylu narodowego  
w operze i pieśniach - został spopulary-
zowany poza granicami Polski głównie 
przez  śpiewaczkę operową i reżyser 
Marię Fołtyn. To ona po mistrzowsku i 
z afirmacją wystawała „Halkę” m.in. na 
Kubie, w Meksyku, Niemczech, Japonii, 
Rumunii czy we Włoszech. Jest sporo 
publikacji zarówno specjalistycznych, 
jak i popularnych dotyczących dzieła  
i życia kompozytora. Na koniec zacy-
tuję z nieco zapomnianej biografii 
muzyka, autorstwa Nadziei Druckiej  
pt: ”Stanisław Moniuszko, życie i twór-
czość” ( Warszawa 1966):
Kiedy Moniuszko zmarł, jego trumnę 
- jak pisze pani Kalergis do córki-
(Maria Kalergis, pianistka i mece-
nas sztuki, propagatorka Moniuszki) 
odprowadziło na Powązki 70 000 osób  
w Warszawie, która liczyła wtedy około 
350 000 mieszkańców. Na wielkiej 
czerwonej płycie nagrobnej kompo-
zytora, tuż na tyłach kościoła Karola 
Boromeusza, wyryto tylko jedno słowo 
„MONIUSZKO”, bez daty urodzin  
i śmierci, bez podanego zawodu.
To piękny symbol! Całą resztę powinien 
znać każdy Polak i wiedzieć o muzyku, 
którego dzieło weszło w krew narodu.

Beata Filipowicz

„Kochaj sztukę w sobie,
A nie siebie w sztuce”
           Konstanin Stanisławki

26 kwietnia został rozstrzygnięty XXIX 
Gminny Konkurs Plastyczny pt. "Mój 
świat – moje marzenia" organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury   
w Kamionce  Wielkiej. Poprzez organi-
zację  tego konkursu  rozwija się u mło-
dego człowieka wrażliwość artystyczna, 
kreatywność. Wzbogaca on również 
swój warsztat artystyczny poprzez 
zastosowanie różnych form i technik 
plastycznych. W odpowiedzi na konkurs 
wpłynęły 84  prace ze szkół i placówek 
kultury z terenu naszej Gminy. W swoich 
pracach uczestnicy  przedstawili  cie-
kawe, własne wyobrażenia świata. Komi-
sja pod przewodnictwem pani Marty 
Kocemba-Jeziak wyłoniła najlepsze  
i  najciekawsze prace, których autorami  
w poszczególnych kategoriach są:

Kategoria I:
- Roksana Zdziarska  ze Szkoły Podsta-
wowej w Boguszy - I miejsce,
- Karol Łęczycki ze Szkoły Podstawowej  
w Mszalnicy - II miejsce,  
 - Amelia Gaborek ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy - III miejsce.

 Kategoria II:
- Zuzanna Kiełbasa z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej - I 
miejsce,
- Agnieszka Poręba ze Szkoły Podstawo-
wej w Boguszy -II miejsce, 
- Zuzanna Ziobrowska  ze Szkoły Pod-
stawowej w Jamnicy - III miejsce,
Wiktoria Poręba ze  Szkoły Podstawowej 
w Jamnicy – wyróżnienie.

 Kategoria III:
- Magdalena Sułkowska z Gimnazjum 
Publicznego nr 1 w Kamionce Wielkiej - I 
miejsce,
- Dorota Szczecina  z Gimnazjum 
Publicznego nr 1 w Kamionce Wielkiej  
i - Patrycja Filipowicz z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej 
-  II miejsce,
- Dominik Siedlarz  z Gimnazjum Publicz-
nego w Królowej Górnej i Anna Górka ze 
Szkoły Podstawowej w Mystkowie - III 
miejsce.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratu-
lujemy ciekawych prac. 

(G.M.)
Fot. K. Ogorzałek
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Ucieczka z ławek  - lekcje muzealne

 Współcześnie, uczniowie mają 
możliwość wirtualnego dostępu do 
wiedzy,    informacji z niemalże każdej 
dziedziny życia, także do filmów, spek-
takli teatralnych, budynku muzeum gdzie 
prezentowane są najwybitniejsze dzieła 
w trójwymiarowej przestrzeni.. Ta możli-
wość często stanowi zachętę do żywego 
odbioru tego, co widzą na ekranie smart-
fona. Potrzeba realnego uczestniczenia, 
doświadczania bezpośrednio wydaje się 
nieoceniona, szczególnie w przypadku 
sztuki. 
 Uczniowie z ograniczonym 
dostępem do placówek kulturalnych (tj.: 
muzea, galerie, teatr itp.) mają problem 
z odczytywaniem treści kultury, które 
pojawiają się w programach szkolnych 
na każdym etapie nauczania. Mając na 
uwadze ten problem w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej, 
w tym roku szkolnym nauczycielki Marta 
Jeziak i Beata Filipowicz realizują, z 30 
osobową grupą uczniów, poszerzoną  
o lekcje muzealne ofertę innowacji edu-

kacyjnej, rozpoczętej w ubiegłym roku 
szkolnym p.n.: „Spotkanie z historią  
i sztuką”. Takie działanie stanowić ma 
alternatywę dla standardowych metod 
przekazywania wiedzy na temat historii 
i sztuki. Zaproponowane lekcje miały 
za zadanie doprowadzić do „wyjścia 
uczniów z ławek szkolnych” po to, by 
mogli osobiście uczestniczyć w realnych 
miejscach i placówkach kulturalnych,  
a nie tyko za sprawą nauczyciela i wirtu-
alnego przekazu. 
 Zaplanowany został cykl 
wyjazdów, na trzy różne lekcje. Pierw-
szy podjęty temat to: Malarscy kronika-
rze historii Polski. Lekcja realizowana 
była w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku  
w Sukiennicach. Zajęcia rozpoczęły się 
w sali nadwornego malarza ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta Ponia-
towskiego - Marcello Bacciarellego. 
Uczniowie mogli nie tylko podziwiać 
kunszt malarstwa klasycystycznego ale 
także dowiedzieć się o ciekawych wyda-
rzeniach z historii XVIII wieku. Po takim 

wprowadzeniu młodzież mogła pozna-
wać tematykę obrazów najwybitniej-
szych XIX - wiecznych malarzy polskich. 
Ogromne płótna Jana Matejki z odpo-
wiednimi ćwiczeniami, które inicjowała 
pani przewodnik w bardzo przystępny 
sposób odkrywały kolejne fakty histo-
ryczne, przemiany społeczno-kulturowe, 
biografie ważnych postaci historycznych, 
czy w końcu przyczyny i skutki kluczo-
wych wydarzeń historii Polski minionych 
wieków. 
 Druga lekcja odbyła się  
w Gmachu Głównym Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, gdzie z okazji 120 
rocznicy urodzin Stanisława Wyspiań-
skiego muzeum zorganizowało olbrzy-
mią, światowego formatu wystawę 
zatytułowaną Wyspiański nieznany. Na 
wystawie zgromadzone zostały w więk-
szości dzieła i przedmioty z otoczenia 
Wyspiańskiego, które zwiedzający mogli 
oglądać po raz pierwszy m.in.: wyjątkową 
bibliotekę. Rozmach tej wystawy dodat-
kowo podkreślił wielowymiarowość

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamionce Wielkiej
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artysty, który nie tylko był wyśmienitym 
malarzem, ale również autorem drama-
tów i teoretykiem teatru, projektantem 
witraży, scenografii i kostiumów teatral-
nych, czy też dyrektorem artystycznym 
czasopisma „Życie”. Zrewolucjonizował 
szatę graficzną tej gazety, wyznaczając 
przy tym nowe standardy poligraficzne. 
Na ile temat zainteresował naszych 
uczniów dowiedzieliśmy się w momen-
cie pożegnania z przewodniczką, którą 
młodzież spontanicznie nagrodziła 
oklaskami. 
 Trzecia „lekcja bez ławek” 
odbyła się w Muzeum Karola Szyma-
nowskiego - Willa „Atma” w Zakopanem. 
Jest to oddział Muzeum Narodowego  
w Krakowie. Tematem lekcji nie była 
jedynie twórczość Karola Szymanow-
skiego, wybitnego polskiego pianisty 
okresu XX - lecia międzywojennego, ale 
także bohema zakopiańska. 
 Kameralna atmosfera Domu 
Szymanowskiego, gdzie w tle opowieści 

pobrzmiewały dźwięki charakterystycz-
nych melodii kompozytora, stworzyły 
idealną scenerię niespiesznego życia 
tamtych lat. Dom wybitnego muzyka, 
talentem porównywanego do Fryderyka 
Chopina, był miejscem spotkań wybit-
nych ludzi kultury, którzy przyjeżdżali 
do stolicy Tatr nie tylko oddychać świe-
żym powietrzem, ale też dla kontaktów  
z innymi twórcami. Spotkania te two-
rzyły tak zwany „artystyczny ferment”. 
Dzięki tej lekcji młodzież dowiedziała się, 
że styl zakopiański stworzył Stanisław 
Witkiewicz, ojciec Witkacego, który nie 
tylko był wybitnym dramaturgiem, ale  
i malarzem. Z kolei skocznia Wielka Kro-
kiew im. Stanisława Marusarza została 
zbudowana według projektu autorstwa 
inż. Karola Stryjeńskiego, jednego  
z bywalców w domu Karola Szymanow-
skiego i męża jednej z najwybitniejszych 
polskich malarek. 
 Tak naprawdę trudno opisać 
jak wiele informacji w tak krótkim czasie 

(lekcja trwa  półtorej godziny) można 
przekazać będąc w miejscu, gdzie 
tworzył artysta a jego dokonania są na 
wyciągnięcie ręki. Dodatkowo każde  
z tych zajęć dopełnia zwiedzanie miasta, 
ciekawych miejsc, obiektów znajdują-
cych się w pobliżu muzeum, daje to moż-
liwość przekazania wiedzy, która nie jest 
możliwa do zrealizowania na standardo-
wej lekcji. 
 Warto w tym miejscu dodać, 
że w Małopolsce mamy dużo ciekawych 
miejsc do zwiedzania. Jeżeli teraz nie 
zaszczepimy wśród młodych ludzi chęci 
odwiedzenia ich, z pewnością będąc 
ludźmi dorosłymi nie zainteresują się 
nimi. Dlatego też na kolejny rok szkolny, 
już teraz planujemy program z tematami, 
które pozwolą naszym uczniom odkryć 
interesujące miejsca i ludzi kultury. 

BeMa
Fot. Archiwum szkolne
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Nasza pani Ela - „Nauczycielem na Medal”

 30 kwietnia 2019 r. w Szkoła 
Podstawowa im. Wincentego Witosa  
w Królowej Górnej gościła dzieci 
klas młodszych ze szkół gminy 
Kamionka Wielka, które przy-
były tam, aby wziąć udział  
w Gminnym Konkursie Ortograficznym 
„As Ortografii”. Jak co roku, uczestnicy 
rywalizowali na polu ortograficznych 
zmagań, pisząc dyktando konkursowe.
Dyktando, czego można było się spo-
dziewać, nie należało do łatwych. Mimo 
to uczestnicy konkursu świetnie sobie 
poradzili z jego napisaniem. W końcu są 
najlepszymi w swoich szkołach znaw-
cami polskiej ortografii. Wszyscy dziel-
nie walczyli, jednak na konkursowym 
podium stanęli najlepsi z najlepszych.  
 A oto wyniki konkursu:

I miejsce- Przemysław Wroński ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce 
Wielkiej,
II miejsce- Zofia Tuczyńska z Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Kamionce 
Wielkiej,
III miejsce- Karol Janus ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej.
Wyróżnione zostały: Maja Malska  
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej oraz Martyna Mor-
darska ze Szkoły Podstawowej w Królo-
wej Polskiej.
 Laureaci konkursu otrzymali 
atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali 
uczestnicy zostali obdarowani nagro-
dami pocieszenia.
 Organizatorkami Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „As Ortogra-

fii” są nauczycielki Szkoły Podstawo-
wej w Królowej Górnej, panie: Dorota 
Poręba, Anna Skwarek - Nowak oraz 
Kinga Poręba. W konkursie wzięło 
udział 13 uczestników, zaś wyniki ich 
pracy oceniało jury w składzie: Monika 
Kłębczyk, Monika Kolomska, Jadwiga 
Rysiewicz, Barbara Popiela, Maria 
Gawlik, Małgorzata Ogorzałek, Kinga 
Poręba, Anna Skwarek - Nowak.
 Organizatorzy konkursu ser-
decznie gratulują wszystkim uczestni-
kom i zapraszają na kolejną jego edycję 
za rok.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne

„Asy ortografii” pisały 
dyktando konkursowe
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Nasza pani Ela - „Nauczycielem na Medal”

Pogodna, uśmiechnięta, wyrozu-
miała, pomocna, ale i wymagająca 
- tak postrzegają panią Elżbietę 
Kulpę – Pazgan - nauczycielkę  
z Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego w Kamionce Wielkiej jej 
uczniowie i ich rodzice. Cieszą się, 
że to właśnie „ich Pani” uzyskała 
zaszczytny tytuł „Nauczyciela na 
Medal 2018”.

         Mijający rok szkolny 2018-2019, to 
rok ciekawych, zawodowych  przeżyć 
i  nowych doświadczeń dla nauczyciela 
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej p. Elżbiety Kulpy 
-Pazgan. Dlaczego? Bo dnia 29 listopada 
2018 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie odebrała medal i dyplom, 
wygrywając w plebiscycie „Nauczyciel na 
Medal” w kategorii nauczyciel klas I-III, 
uzyskując w powiecie I miejsce, a w woje-
wództwie miejsce VI. To nie lada gratka 
dla społeczności szkolnej, w której pracuje 
p. Elżbieta, ponieważ jej sukces przyczy-
nił się do promocji szkoły z naszej gminy 
w powiecie nowosądeckim i wojewódz-
twie małopolskim. Tytuł „Nauczyciel na 
Medal” jest tym cenniejszy, że to uczniowie  
i rodzice zgłaszali kandydatów i głosowali 
na najlepszych, według nich, nauczycieli  
w Małopolsce. Jak mówi sama Pani Ela, 
jest to dla niej  bardzo miłe  i zaskakujące 
wyróżnienie, bo do dzisiaj nie wie, kto posta-

nowił docenić jej  pracę w kamieńskiej szkole  
i zgłosił jej kandydaturę do plebiscytu. Dalej 
sprawy potoczyły się już same – jak to  
w plebiscycie. Siła mediów jest ogromna. 
Pani Ela spełnia wszystkie warunki,  o któ-
rych mówił prof. Kazimierz Karolczak, rektor 
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz hono-
rowy patron tejże akcji. Jest nauczycielem 
z pasją,  zjednuje sobie uczniów i rodziców 
cierpliwością, serdecznością i fachowością                                                                                               

Pani Ela doceniona została nie tylko 
za przekazywanie wiedzy, ale także za 
umiejętność nawiązywania dobrych rela-
cji z uczniami, co było najistotniejsze  
w początkach pracy pani Eli na świetlicy 
szkolnej. Bo tam właśnie „wszystko się 
zaczęło”. Po ukończeniu 5 - letnich dzien-
nych studiów magisterskich, podjęła pracę  
z młodzieżą w Gimnazjum w Ptaszkowej, jako 
wychowawca. Jak wspomina, to były dobre 
dni. W tym czasie pracowała również w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowym Sączu. Obecnie pani Ela pra-
cuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Kamionce Wielkiej jako wychowawca  
w klasie I. Jest również aktywnym logopedą. 
Pracuje nie tylko z uczniami, ale również  
z przedszkolakami. Przywiązuje dużą wagę 
do profilaktyki i edukacji logopedycznej 
najmłodszych.
       Pani Elżbieta Kulpa-Pazgan wykonuje 
swój zawód z ogromnym zaangażowaniem. 
Jednocześnie podkreśla, że to wsparcie 
rodziny i przyjaciół daje jej siłę do aktywnej 
pracy zawodowej. Dziękuje również wszyst-
kim uczniom i rodzicom, którzy oddali na nią 
głos w konkursie ,,Nauczyciel na Medal”. Ma 
świadomość, że to wyraz wielkiego zaufania, 
którego postara się nie zawieść. Zapytana  
o sposób na zawodowy sukces skromnie 
odpowiada, że: „Warto robić w życiu to, co 
się kocha”. 

A.K.
Fot. Archiwum E. Kulpa-Pazgan
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 „Kluczem do 
sukcesu jest 

pasja”

 Bohaterka niniejszego artykułu, 
pani Beata Koziak, nauczyciel fizyki i mate-
matyki w Szkole Podstawowej w Królowej 
Górnej, to rzeczywiście człowiek wyjąt-
kowy. Ktoś, kto potrafi wykorzystać własny 
potencjał w niełatwej pracy pedagogicznej 
na polu edukacji, wychowania i opieki nad 
dziećmi i młodzieżą. Wielkie zaangażo-
wanie w tę pracę znalazło swój wyraz  
w niezwykłym sukcesie, jakim było zdoby-
cie zaszczytnego tytułu „Nauczyciela na 
Medal”.  Celem akcji „Nauczyciel na Medal” 
jest wyłonienie najbardziej cenionych  
i lubianych pedagogów z Małopolski. Na 
laureatów czekają zawsze wyjątkowe 
nagrody, m.in. studia podyplomowe, a dla 
szkół - vouchery na sprzęt. Akcja prowa-
dzona jest pod honorowym patronatem 
Jacka Krupy, marszałka województwa 
małopolskiego i prof. Kazimierza Karol-
czaka, rektora Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Najlepsi nauczycieli 
wybierani zostają poprzez głosowanie.
Nagrodę w opisywanym plebiscycie Lau-
reatka odebrała 29 listopada 2018 r. Miarą 
jej sukcesu było zdecydowane zwycięstwo 
na szczeblu powiatowym (zdobycie 1485 
głosów) oraz zdobycie II miejsca w rywa-
lizacji na poziomie województwa. 3 grud-
nia natomiast podczas uroczystego apelu 
władze szkoły w Królowej, jej pracownicy 
oraz uczniowie zgromadzili się na sali gim-
nastycznej, aby pogratulować nagrodzonej 
nauczycielce sukcesu. W przemówieniu 
pani Dyrektor Jadwiga Łęczycka, składając 
gratulacje, podkreśliła wagę sukcesu pani 
Koziak nie tylko dla niej samej, ale także dla 
całej królewskiej szkoły. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego natomiast wrę-
czyli pani Beacie kwiaty oraz wyrazili swoją 
radość ze zdobytego przez nią medalu. 
Wyrazem uznania dla sukcesu „Nauczy-
cielki na Medal” były gromkie i długie brawa 
całej społeczności szkolnej.
Jakimi wybitnymi działaniami na rzecz 

szkoły wykazała się pani mgr Beata 
Koziak? Co zdecydowało, że głosujący  
w plebiscycie docenili jej zaangażowanie? 
Pisząc na ten temat, należy zacząć od 
faktu, że od lat z powodzeniem organizuje 
ona zieloną szkołę, dzięki której młodzież 
i dzieci w malowniczych miejscowościach 
nad Morzem Bałtyckim mogą łączyć naukę 
z wypoczynkiem. Wyjazdy te cieszą się 
ogromną popularnością wśród uczniów. 
Wracają oni znad morza nie tylko opaleni 
i wypoczęci, ale także bogatsi o nowe 
doświadczenia i zasoby wiedzy oraz 
umiejętności. 
Ewenementem w skali gminy jest także, 
powstały z inicjatywy pani Beaty, pokój 
zagadek mieszczący się na terenie szkoły 
w Królowej Górnej. Jest on wspaniałym 
przykładem na realizację w tej placówce 
innowacji pedagogicznej. Pomieszcze-

nie to stanowi konkurencję i jednocześnie 
alternatywę dla gier komputerowych, co 
w dobie tak ogromnej cyfryzacji i zaanga-
żowania dzieci i młodzieży w działalność 
online ma kolosalne znaczenie. Taka forma 
aktywności ma wpływ na rozwój analitycz-
nego myślenia, kojarzenia faktów, kreatyw-
ności, spostrzegawczości i zręczności.  
Każdy nauczyciel marzy, aby jego lekcje 
dostarczały uczniom  wielu pozytywnych 
bodźców. Mimo że warunki szkolne nieco 
ograniczają możliwości, z pewnością warto 
było podjąć trud i stworzyć w szkole pokój 
zagadek, w którym znalazły się gadżety, 
takie jak: skrzynie, szkatułki, butelki, szyfry, 
itp., gdzie można ukryć treści zadań oraz 
wskazówki, np. dojścia do ukrytego skarbu. 
Aranżacja wnętrza pozwala przenieść się  
w świat przygody. Tak przygotowane zaję-
cia są dla uczniów nie lada gratką. Mogą 
oni bowiem wcielać się w role detektywów, 
piratów, czarodziejów, itp. w poszukiwaniu 
skarbów lub tajnych haseł. Jest to także 
wymarzony sposób na integrację zespołu 
klasowego. Zajęcia tam realizowane pro-
wadzą - przeszkoleni przez panią Beatę 
Koziak - nauczyciele ze szkoły w Królowej.
Kolejnym wyzwaniem podjętym przez 
„Nauczycielkę na Medal” z Królowej 
Górnej są „#SuperKoderzy”, ogólno-
polski program edukacyjny Fundacji 
Orange, którego kluczowym elementem 
jest nauka programowania. W czasie 
trwania programu dzieci uczą się progra-
mowania, podstaw robotyki i poznają świat 
nowych technologii. W projekcie tym bierze 
udział 12 osób z klasy 5, której wycho-
wawcą jest Laureatka. Dzięki zaś udziałowi 
w programie szkoła zdobyła kwotę 2500 
zł na zakup mbotów służących do nauki 
programowania. Z inicjatywy pani Beaty 
Koziak Szkoła Podstawowa w Królowej 
Górnej wzięła udział w 2. edycji konkursu 
„Drużyna Energii”. 

Pani mgr Beata Koziak ze Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Królowej Górnej zdobywcą 
honorowego tytułu „Nauczyciel na Medal”.

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać 
swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowa-
nia rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marze-
nia, poznawania, próbowania, działania!

B. Conklin
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Dzięki temu młodzież otrzymała aż 40 firmo-
wych dwuczęściowych (koszulka i spodenki) 
kompletów odzieży sportowej. Uczniowie 
każdej szkoły uczestniczącej w konkursie 
mieli za zadanie nagrać krótki film, ukazujący 
jej sportowy charakter. Razem z opiekunami 
(panią Koziak oraz państwem wuefistami) 
stanęli na wysokości zadania. Wykazali się 
wielką kreatywnością i zaangażowaniem, 
toteż jury konkursowe nie miało łatwego 
zadania podczas oceny nadesłanych filmi-
ków. Spośród 200 placówek oświatowych 
z całej Polski, które brały udział w kon-
kursie, komisja konkursowa wybrała 100 
szkół. Jedną z nich jest królewska podsta-
wówka, zaś odzież sportowa, jaką otrzymali 
uczniowie, jest swego rodzaju nagrodą za 
ten awans. Dzięki opisywanemu projektowi 
uczniowie z Królowej mogą ćwiczyć na lek-
cjach wychowania fizycznego w pięknych 
strojach sportowych oraz reprezentować ją 
na zawodach. 
 Pisząc o sukcesie pani Beaty 
Koziak, nie sposób nie wspomnieć  
o „Koloratorium”, czyli projekcie Fabryki Farb  
i Lakierów „Śnieżka” S.A., do którego szkołę 
w Królowej Górnej ona zgłosiła. Jest to 
przedsięwzięcie, które za cel stawia sobie 
odkrycie przed uczniami niezwykłego świata 
chemii i biologii. W ramach projektu  szkoła 
„walczy” o laboratorium biologiczno - che-
miczne warte 30 tys. zł. Wyniki konkursu,  
w którym wzięli udział uczniowie klas 4 - 8 
oraz gimnazjaliści, zostaną ogłoszone nie-
bawem. Na obecną jednak chwilę z tego 
projektu już udało się pozyskać bon o warto-
ści 1000 zł do wydania w sklepie „Śnieżka”.
W etapie eliminacyjnym szkoły wraz  
z uczniami zdobywały punkty za najróżniej-
sze aktywności, poczynając od prostych 
działań, jak np. założenie profilu szkół na 

platformie, a kończąc na opublikowaniu 
fotorelacji z lekcji przeprowadzonej na pod-
stawie materiałów zamieszczonych w ser-
wisie „Koloratorium”. Do etapu finałowego 
zakwalifikowano 33 szkoły w tym Szkołę 
Podstawową w Królowej Górnej. W etapie 
tym zadaniem szkół będzie nagranie krót-
kiego 100 - sekundowego filmiku, którego 
tematem są związki z przyrodą. 
Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych  
w Katowicach to kolejne przedsięwzię-
cie, którego koordynatorem i opiekunem  
w szkole w Królowej jest pani Beata Koziak. 
Zadaniem uczestników turnieju było zbu-
dowanie turbiny przetwarzającej energię 
wody na energię mechaniczną. Dzięki swo-
jemu praktycznemu charakterowi, konkurs 
pozwolił uczestnikom poszerzyć wiedzę  
z zakresu fizyki, mechaniki oraz odna-
wialnych źródeł energii. Zadaniem turbiny 
wykonanej przez uczniów było podniesienie 
pięciokilogramowego ciężarka na wysokość 
2 metrów w jak najkrótszym czasie lub przy 
użyciu jak najmniejszej ilość wody.
Kolejny konkurs, do którego z inicjatywy 
pani Beaty Koziak została zgłoszona Szkoła 
Podstawowa w Królowej Górnej, jeszcze nie 
został rozstrzygnięty, jednak dzięki udzia-
łowi w nim można wygrać wartościowe 
nagrody. Jest to konkurs na inicjatywy dla 
społeczności lokalnych pod nazwą „Cyfrowa 
majówka”. Obejmuje on 4 obszary: 
1. Programowanie dla dzieci - w ramach któ-
rego zostanie zorganizowany pokaz robotów 
dla uczniów klas I - VI oraz wychowanków 
przedszkola;
2. E- usługi publiczne - lekcja w pokoju zaga-
dek dla uczniów klas V - VIII oraz gimnazjum;
3. Bezpieczeństwo w sieci - przedstawienie 
dla całej szkoły, dzięki któremu dzieci 
i młodzież uświadomią sobie, że internet 

to świat możliwości, ale nie brakuje w nim 
także zagrożeń;
4. Jakość życia - kompetencje cyfrowe- 
lekcja w pokoju zagadek;
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 
czerwca, zaś nagrody to: za I miejsce - 
10 nagród, gdzie każda z nich to: 1 bon na 
warsztaty z programowania dla grupy dzieci 
z klas 1 - 6 szkoły podstawowej, 1 robot 
edukacyjny, dodatkowo dla najlepszych 3 
laureatów - 1 zestaw gadżetów promocyj-
nych od partnerów, 1 gra „Cody Roby” oraz 
1 głośnik bezprzewodowy; za II miejsce  
7 nagród, gdzie każda z nich to: 1 robot edu-
kacyjny, 1 zestaw gadżetów promocyjnych 
od partnerów oraz 1 gra „Cody Roby”; za III 
miejsce 8 nagród, gdzie każda z nich obej-
muje 1 robot edukacyjny.
  Pani Beata Koziak pozyskała ponadto 
dla szkoły od lokalnych sponsorów środki 
finansowe w wysokości 2000 zł na zakup 20 
kompletów strojów dla klasy sportowej.
Jak widzimy, zaszczytny tytuł „Nauczyciela 
na Medal” dla pani Beaty Koziak jest w pełni 
uzasadniony. Świadczy o tym ogrom jej 
osiągnięć na polu edukacyjno - wychowaw-
czych zmagań. Ci, którzy ją znają, wiedzą, 
że nie „spocznie na laurach”, lecz nadal 
będzie poświęcać swoje oddanie uczniom  
i szkole, w której pracuje. Gratulujemy wspa-
niałego sukcesu, życząc powodzenia w dal-
szej pracy, zaś społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Wincentego Witosa  w Królowej 
Górnej z pewnością jest bardzo dumna ze 
swojej nauczycielki fizyki i matematyki, gdyż 
ten sukces to nie tylko jej prywatne osiągnię-
cie, ale także bezsprzeczna promocja owej 
placówki.

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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 Godali po nasemu

 Kolejna edycja Gminnego 
Konkursu Gwary „Lachoskie godonie” 
tym razem odbyła się w Świetlicy Wiej-
skiej w Mszalnicy. Na tle efektownej 
dekoracji prezentowali się zarówno 
młodzi, jak też starsi miłośnicy 
lachowskiej gwary. Rozpoczęła Emilia 
Ociepka ze SP w Mszalnicy, opowia-
dając  Jak się downi dzieci bawiuły. 
Reprezentujący Świetlice Wiejską  
w Mszalnicy Hubert Łęczycki przed-
stawił opowiadanie Parobek Michoł.  
Z kolei Julita Nakielska z WDK w Myst-
kowie przedstawiła Kisonie kapusty. 
Najmłodsza uczestniczka kategorii 
dziecięcej Ania Florek ze SP w Mszal-
nicy opowiedziała gawędę Cacudołka 
na drzewko. W  kategorii młodzieżowej 
Dominik Siedlarz ze Świetlicy Wiejskiej 
w Boguszy przedstawił gawędę Chłop 
i Diabuł. A  Jak chłop lycył swojo babe 
opowiedział Kamil Kiełbasa ze Świe-
tlicy Wiejskiej z Mszalnicy. Z kolei Filip 
Mółka ze SP w Mszalnicy przedstawił 
opowiadanie Jak pieron w motyko tra-

fiuł. Kategorię dorosłych rozpoczęła 
Anna Góra z Mystkowa przedstawiając 
gadkę O znajomej, nieznajomej. Po niej 
baśń Dum lo dzieci przedstawiła Patry-
cja Ogorzałek ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy. Czesław Majewski  
z Mystkowa powiedział gadkę Kłole-
gowie . Na koniec wystąpił Jakub Sie-
dlarz ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy 
z gawędą Mackowy dug.
 Tegoroczny konkurs obfitował 
w wiele opowieści zasłyszanych i opo-
wiedzianych. Było czasami śmiesz-
nie, czasami bardzo poważnie. Wiele 
życiowych morałów wynikało z pro-
stych, opowiedzianych gwarą godek.
Komisja w składzie: Zofia Skwarło  
i Danuta Mółka oceniło wszystkie pre-
zentacje i przyznało regulaminowe 
miejsca.

Wyniki:
Kategoria dziecięca:

I miejsce Julita Nakielska,

II miejsce: Anna Florek i Hubert 
Łęczycki,
III miejsce: Emilia Ociepka.

Kategoria młodzieżowa:

I miejsca nie przyznano,
II miejsce: Filip Mółka i Kamil Kiełbasa,
III miejsce: Dominik Siedlarz.

Kategoria dorosła:

I miejsce: Anna Góra i Czesław 
Majewski,
II miejsce:  Patrycja Ogorzałek i Jakub 
Siedlarz.

Na Powiatowy Konkurs "Lachoskie 
godonie" w Niskowej zakwalifikowano 
zdobywców I i II miejsc w poszczegól-
nych kategoriach.

Tekst i fot: Kogo
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H U M O R 

 Kobietom zadano pytanie: która z was kocha swojego  
męża? Wszystkie podniosły ręce. Drugie pytanie: kiedy 
ostatni raz powiedziałaś mężowi, że go kochasz? Część 
kobiet odpowiedziała, że dziś, część, że wczoraj, a sporo, że 
nie pamięta. Następnie polecono im wziąć telefon  
i wysłać  poniższy tekst: „Kocham cię, kochanie”. Po wysła-
niu SMS-ów kobiety wymieniły się telefonami i czytały przy-
chodzące od mężów odpowiedzi. Oto kilka z nich:
   1.  Kim jesteś?
   2.  Jesteś chora?
   3.  Kocham cię
   4.  Co nawywijałaś z samochodem?
   5.  Nie rozumiem, co chcesz?
   6.  ??
   7.  Nie nawijaj, tylko powiedz mi, ile potrzebujesz?
   8.  Czy ja śnię?
   9.  Mówiłem ci, żebyś tyle nie piła!
 10.  Czego byś nie chciała, odpowiedź brzmi – nie!

  

  "Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać 

przed sobą, lecz sprawić, by podążały za nim"      

Monteskiusz

Stowarzyszenie DOLINA KRÓLÓWKI serdecznie zaprasza 
do Królowej Górnej na:

X Świętojanki16.06. 2019 r.
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Rekolekcje ewangelizacyjne w Mystkowie

 W dniach 15-17 marca br.  
w parafii Mystków odbywały się Rekolek-
cje Ewangelizacyjne. Wzięło w nich udział 
prawie 200 uczestników. Rekolekcje prze-
prowadził ks. dr Jan Kobak, moderator 
Domowego Kościoła w diecezji rzeszow-
skiej. Parą prowadzącą rekolekcji byli 
Halina i Michał Knott z tej samej diecezji.
 Rekolekcje rozpoczęły się 
Eucharystią i rozważaniem Drogi Krzyżo-
wej. Zasadniczą częścią rekolekcji ewan-
gelizacyjnych było  rozważanie czterech  
praw życia duchowego: I PRAWO - Bóg 
miłuje Cię i ma wobec Ciebie wspaniały 

plan, II PRAWO - Człowiek jest grzeszny, 
oddzielony od Boga i o własnych siłach 
nie może poznać Boga i Jego miłości, ani 
realizować w życiu Jego planu, III PRAWO 
- Jedynie Jezus Chrystus może usunąć tę 
przeszkodę, którą jest grzech, tylko przez 
Niego możemy poznać i przeżyć miłość 
Bożą, IV PRAWO - Dopiero wtedy, gdy 
osobiście przyjmiemy Jezusa Chrystusa 
jako naszego Pana i Zbawiciela, możemy 
poznać i doświadczyć miłości Boga i przy-
jąć Jego plan wobec każdego z nas.
 Głównym organizatorem reko-
lekcji była para  rejonowa Nowy Sącz-

-Wschód Małgorzata i Marek Borkowie. 
W czasie trwania spotkań dało się odczuć 
życzliwość i gościnność gospodarza para-
fii Mystków ks.  prałata Józefa Głowy, pro-
boszcza. Spotkanie zakończyła godzina 
świadectw, w trakcie których uczestnicy 
przedstawiali swoje przeżycia, opowiadali, 
jak rekolekcje wpłynęły na ich postawę  
i sposób postępowania. 
 W rekolekcjach wzięli udział nie 
tylko mieszkańcy parafii Mystków, ale też  
Nowego Sącza, Grybowa, a nawet Łącka 
i Szczawnicy.

Kogo
Fot. parafii Mystków
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Ukochaj dziatwo! słowo rodzinne,
Skarb twój najdroższy, wspaniały!
Tem słowem usta twoje niewinne,
Pierwszy paciorek szeptały. 

                                       W. Bełza

 7 maja 2019 r Gminny Ośrodek 
Kultury w Kamionce Wielkiej zorganizował 
29. Gminny Konkurs Recytatorski, który 
odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy. 
W tegorocznym konkursie wzięło udział 35  
miłośników poezji z terenu gminy Kamionka  
Wielka. Organizatorzy poprzez organizację 
tego konkursu pragną rozwijać wrażliwość  
na piękno języka ojczystego wśród mło-
dego pokolenia, zachęcić do publicznych 
prezentacji utworów i rywalizacji w przyja-
cielskiej atmosferze. Uczestnikom konkursu 
przysłuchiwało się jury, którego skład two-

rzyli: Bożena Patla i Kazimierz Ogorzałek. 
Komisja po wysłuchaniu wszystkich recyta-
cji i wnikliwej ocenie, wyłoniła  najlepszych 
recytatorów.

Oto najlepsi wykonawcy:

W kategorii klas I-III:

I miejsce – przyznano Patrycji Jarosz ze SP 
w Królowej Polskiej,
II miejscem nagrodzono Nikodema Mężyka 
ze SP w Królowej Górnej,
III miejsce otrzymali: Milena Krupa z ZS-P 
w Kamionce Wielkiej oraz Kacper Uryga z 
Kamionki Wielkiej.
Ponadto przyznano wyróżnienie dla Bła-
żeja Kamieńskiego ze SP w Boguszy.

W kategorii klas IV-VI:
I miejscem nagrodzono Sarę Porębę ze SP 
w Królowej Górnej,
II miejsce otrzymali: Szymon Koziak ze 

SP w Boguszy i Aleksandra Nowak ze SP  
w Królowej Polskiej,
III miejsce przyznano dla Karoliny Kruczek 
z ZS-P w Kamionce Wielkiej.
Ponadto przyznano wyróżnienie dla Alek-
sandry Stasianek ze SP w Jamnicy.

W kategorii klas VII, VIII i gimnazjów:

I miejsce zdobyła Oliwia Ślipek z ZS-P  
w Kamionce Wielkiej,
II miejsce przyznano dla Patryka Janus  
z SP w Królowej Górnej,
III miejscem nagrodzono Małgorzatę 
Pogwizd ze SP nr 2 w Kamionce Wielkiej.
Wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za 
udział w konkursie.

(G.M.)
Fot. Kazimierz Ogorzałek

Konkurs recytatorski
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         Grupa teatralna, działająca przy 
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, zapre-
zentowała spektakl „Misterium Męki 
Pańskiej”. Przedstawienie odbyło się  
w dwóch terminach 12 i 14 kwietnia 2019 r. 
          W wypełnionej po brzegi sali, widzo-
wie mogli podziwiać biblijne postacie. 
Aktorami były dzieci, młodzież  i dorośli 

z Mszalnicy, Mystkowa, Królowej Górnej, 
Królowej Polskiej, Cieniawy, Mogilna, 
Boguszy i Ptaszkowej. W sumie wystąpiło 
ponad 40 osób, przedstawiając w ośmiu 
scenach Mękę, Śmierć i Zmartwychwsta-
nie Pana Jezusa.
           Wszyscy przybyli goście byli bardzo 
wzruszeni tym pięknym przedstawie-

niem. Na zakończenie aktorzy odśpiewali 
pieśń „Nie zdejmę krzyża z mojej ściany”. 
Do śpiewania tej pieśni przyłączyli się 
widzowie.
Spektakl reżyserowała Edyta Kielbasa.

Tekst i fot.: K.E.

„Misterium Męki Pańskiej”
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A palmy są coraz piękniejsze....

Jak co roku w Niedzielę Palmową Boguszanie zaprezentowali 
swoją, czasem kilkumiesięczną pracę i wystartowali w konkur-
sie palm wielkanocnych. Celem takich konkursów jest zawsze 
zachęcenie mieszkańców do podtrzymania tradycji ludowej, 
rozbudzenie wśród dzieci potrzeby pielęgnowania regionalnej 
kultury i rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu i technice two-
rzenia plam. Konkurs potwierdził, że z tradycją w Boguszy jest 
bardzo dobrze i mieszkańców nie trzeba specjalnie zachęcać 
do godnego uczczenia Niedzieli Palmowej. Można było odnieść 
wrażenie, że palmy były większe, bardziej kunsztowne, kolo-
rowsze i po prostu piękniejsze niż w roku ubiegłym, a wykonaw-
ców ogranicza już tylko wysokość kościoła pw. Najświętszego 
Zbawiciela w Boguszy - najwyższa palma sięgała sufitu. Do 
Lipnicy Murowanej jeszcze Boguszy trochę brakuje, ale jest na 
dobrej drodze.
W konkursie wzięło udział 16 uczestników. Wykonawcom naj-
ładniejszych i największych palm przyznano nagrody książ-
kowe ufundowane przez Gminy Ośrodek Kultury w Kamionce 
Wielkiej.

I miejsce: Marek Gawlik, Dawid Gawlik
II miejsce: Arkadiusz Motyka, Michał Motyka
III miejsce: Sebastian Świgut, Maria Laskosz, Anna Lupa, Rita 
Ślipek
Wyróżnienia: Milena Kamieńska, Karolina Koziak.

Tekst i fot. Rafał Kamieński

Zakończyła się 37 Druzbacka – konkurs muzyk, 
instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów 
weselnych. Miło nam donieść, że wśród nagrodzo-
nych wykonawców znaleźli się reprezentanci naszej 
gminy. W kategorii kapel dorosłych jedno z II miejsc 
zajęła kapela Zespołu Regionalnego „Skalnik”  
z Kamionki Wielkiej. W konkursie grup śpiewaczych 
II miejscami nagrodzono żeńskie grupy śpiewacze  
z zespołów „Mszalniczanie” i „Skalnik”. W konkursie 
śpiewu solowego w kategorii młodzieżowej jedno  
z III miejsc otrzymała Klara Gocek z Kamionki Wielkiej.  
W konkursie „Mistrz i uczeń” wyróżnienie zdobył Józef 
Trojan z Kamionki Wielkiej z uczennicami Aleksandrą 
Kocembą, Magdaleną Janus i Małgorzatą Majerską.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Kogo
Fot. W. Żygłowicz

Druzbacka' 2019
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 Laury 
dla Mszalniczan 

i Mystkowian

 Gminny Kokurs 
Tenisa Stołowego

Na festiwalowej estradzie wystąpiło ponad 1000 wykonaw-
ców. Zespoły (dorosłe i dziecięce) rywalizowały w katego-
riach: zespoły taneczne, kapele ludowe oraz zespoły śpiewu 
grupowego.
Jury składające się z wybitnych specjalistów CIOFF doceniło 
wysoki poziom artystyczny i merytoryczny prezentowanych 
programów, co ponadto znalazło wyraz w liczbie przyzna-
nych regulaminowych nagród.
W kategorii zespołów dorosłych autentycznych, dwa zespoły 
z naszej gminy: Mystkowianie i Mszalniczanie zostały nagro-
dzone I miejscami!
- To dla nas wspaniała rzecz na początku jubileuszu 5 - lecia 
działalności artystycznej – mówi Patryk Rutkowski choreograf 
ZR Mystkowianie.  Jesteśmy dumni, że wśród tylu wspania-
łych wykonawców, prezentacja mystkowskiego folkloru zdo-
była uznanie w oczach jury. Mocno wierzę, że dalsze poszuki-
wanie naszych korzeni będzie procentowało coraz to bardziej 
ciekawymi widowiskami.
- Bardzo się cieszymy I miejscem zdobytym na tym prestiżo-
wym festiwalu – powiedział Czesław Majewski – kierownik 
artystyczny ZR Mszalniczanie.  Po okresie ostatniej przerwy, 
zespół ożywił swoją działalność i nawiązuje do swych najlep-
szych okresów blisko 40 - letniego istnienia. Cieszę się też, 
że nowi tancerze w zespole, dobrze czują kulturę ludową 
swoich ojców, jej koloryt i żywiołowość -  nie gorzej, niż ich 
poprzednicy.
Gratulujemy osiągniętego sukcesu obydwom zespołom  
i życzymy wielu kolejnych.

Kogo
Fot. Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej

23 zespoły dziecięce i 46 grup dorosłych 
wystąpiło w tegorocznym XI Międzykulturo-
wym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie  
i Sąsiedzi”, który odbył się w Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Nigdy wcze-
śniej nie zdarzyło się w historii festiwalu, by  
I miejsce przyznać, aż sześciu zespołom. 
Miło nam donieść, że w tej szóstce znala-
zły się dwa zespoły z naszej gminy: Myst-
kowianie i Mszalniczanie, które brały udział  
w konkursie.

 W dniu 17 marca 2019 roku w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Kamionce Wielkiej odbył się Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Kamionka Wielka.  
W zawodach udział wzięło 12 zawodników. Trzech najlepszych 
graczy otrzymało pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody 
rzeczowe.

Końcowe wyniki Turnieju przedstawiają się następująco: 

I miejsce – MRUK PIOTR
II miejsce – KIEŁBASA RADOSŁAW
III miejsce – GRUCA KAROL

Turniej przebiegał w miłej atmosferze oraz sportowej rywalizacji. 
Zawodnicy prezentowali wysoki poziom gry, do którego, z pew-
nością przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników.
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym zawodnikom serdecznie 
dziękujemy za uczestnictwo w turnieju i życzymy powodzenia,  
a także sukcesów w kolejnych turniejach.

 Szczególne podziękowania należą się Pani Krysty-
nie Skrzypiec - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Kamionce Wielkiej za udostępnienie Sali i sprzętu oraz Panu 
Sławomirowi Poremba – sędziemu głównemu – za przeprowa-
dzenie Turnieju.

M.K.
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Zespół Regionalny "Mystkowianie"

Zespół Regionalny "Mszalniczanie"
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O wizycie Wójta gminy Kamionka Wielka w siedzibie Wojewódz-
twa Małopolskiego mówi sekretarz Urzędu Marszałkowskiego: 
Cieszę się, że mogłem gościć w Urzędzie Marszałkowskim  
w Krakowie Wójta gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka. 
Dzisiejsza wizyta Pana Wójta w Krakowie, jak i wszystkie nasze 
wcześniejsze spotkania dowodzą jego ogromnego zaangażo-
wania i troski o sprawy Kamionki Wielkiej i jej mieszkańców. 

Zapewniłem Pana Wójta o gotowości do dalszego rozwijania 
współpracy na różnych polach aktywności.
Pogratulowałem Panu Wójtowi wielkiej skuteczności w pozyska-
niu promesy dofinansowania w wysokości 1,2 mln zł na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych. Dzięki 
przyrzeczonej pomocy finansowej planowane są remonty dróg 
gminnych: Jamnica-Góry w Jamnicy, Oracze-Kruczki Dolne – 
Doliny w Mszalnicy oraz zlecenie wykonania dokumentacji geo-
logiczno-inżynierskiej na stabilizację osuwiska wraz z odbudową 
drogi „Wolniki” w miejscowości Mszalnica.
Podczas spotkania poinformowałem Pana Wójta, że po roz-
patrzeniu oferty Stowarzyszenia „Mystkowianie”, Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego pod przewodnictwem Marszałka 
Witolda Kozłowskiego uznał na swoim dzisiejszym posiedzeniu, 
w którym brałem udział, za celową realizację zadania publicz-
nego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego pn. „Mystkowianie z lachowską kulturą w Turcji”  
i zlecił jego wykonanie w formie wsparcia. Na realizację zada-
nia publicznego, o którym mowa Zarząd Województwa przyznał 
dotację w wysokości 5 500 zł.
Zadanie polega na przygotowaniu repertuaru zespołu oraz pro-
mowaniu folkloru małopolski w Turcji poprzez występy Zespołu 
Regionalnego Mystkowianie na Sivishar International Nasreddin 
Hodja Culture and Art Festiwal w Eskihesir w Turcji.
 

Wojciech Piech
Sekretarz Województwa Małopolskiego

Fot.  Mateusz Książkiewicz 

Wójt w Urzędzie Marszałkowskim


