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 W dniu 10 czerwca  br., w Belwederze  odbyła 
się  26 edycja konkursu AgroLiga 2018, na której 
spotkali się przedsiębiorczy rolnicy i przedstawiciele 
najprężniej rozwijających się firm agrobiznesowych, 
a także przedstawiciele instytucji, które promują ich 
osiągnięcia. 
Od 2008 roku Honorowy Patronat nad Galą AgroLigi 
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród laureatów krajowych  znalazł się Zakład Masar-
ski Dariusz Kmak z Kamionki Wielkiej.
 Celem konkursu AgroLiga jest wyłanianie, 
nobilitowanie i promowanie najlepszych polskich rol-
ników i agrofirm. Najlepszych – czyli takich, którzy 
potrafili zbudować na wysokim poziomie swoje warsz-
taty pracy, korzystając przy tym z funduszy unijnych; 

którzy osiągają wysokie efekty produkcyjne i pod 
każdym względem mogą służyć za wzór do naślado-
wania dla innych.
 Laureaci przyjmowali osobiste gratulacje  
i  podziękowania z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
który w trakcie przemówienia podkreślił, że rolnicy 
i przedsiębiorcy biorący udział w konkursie rozwijają 
niezwykłą gałąź polskiej gospodarki, gałąź, która jest 
absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Tekst i fot.:
 Kancelaria Prezydenta RP

Krzysztof Sitkowski

 Sukces Zakładu Masarskiego 
Dariusza Kmaka 
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W dniu 26 czerwca br. na Sesji absolutoryjnej Rada Gminy 
udzieliła Wójtowi Gminy Kamionka Wielka wotum zaufania 
oraz opowiedziała się za przyjęciem absolutorium za wykona-
nie budżetu  za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Kamionka Wielka  absolutorium Radni Gminy i  zaproszeni 
goście nagrodzili brawami. Gratulacje złożył  również Prze-
wodniczący Rady Gminy Kamionka Wielka Marcin Kiełbasa. 
Po zakończeniu Sesji do wójta z gratulacjami udali się też pra-
cownicy Urzędu Gminy. 
Obowiązek podjęcia uchwały o udzieleniu wójtowi wotum 
zaufania został wprowadzony zmianą do ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Zgodnie z przepisami uchwała podejmowana 
jest po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 
rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin KIEŁBASA
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Gratulacje dla wójta w imieniu pracowników Gminy 
składa sekretarz gminy Małgorzata Antkiewicz-Wójs
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 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Mystków” 

- rozszerzenie zakresu projektu
 Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w m. Mystków” realizowane w ramach umowy Nr 
POIS.02.03.00-00-0172/16-00 z dnia 07.04.2017 roku, dofinan-
sowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach dzia-
łania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, aneksem do umowy z dnia 31 maja 
2019 roku zostanie poszerzone o nowy zakres.
W ramach pierwotnego zadania wybudowanych zostanie 11,38 
km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 1170 
nowych użytkowników RLM.
 Rozszerzenie zakresu projektu pozwoli na wykonanie 
dodatkowych 3,25 km sieci, co pozwoli na przyłączenie kolej-
nych, około 50, nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (około 
250 nowych użytkowników RLM).
Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o charakte-
rze podziemnego uzbrojenia technicznego.  Projekt przewiduje 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kanałów grawi-

tacyjnych i rurociągów tłocznych oraz budowę dwóch pompowni 
sieciowych.
 Dodatkowe prace będą realizowane w ramach pozwo-
lenia na budowę nr 614/2017 z dnia 11 maja 2017 roku.
Planowana kanalizacja sanitarna będzie włączona do istniejącej 
sieci  kanalizacji w miejscowości Mystków i Mszalnica odpro-
wadzającej ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym 
Sączu.
 Termin realizacji rozszerzonego zadania nastąpi od II 
kwartału 2019 roku do 31.12.2020 roku.
Efektem prac ma być uporządkowany system ściekowy oraz 
wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzyjemnych 
zapachów. Mieszkańcy budynków objętych budową kanalizacji 
będą mieli możliwość podłączenia się do sieci dopiero po zakoń-
czeniu i odbiorze prac.

M.P.
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Nowa doga w Mszalnicy

Droga o nazwie „Za Las do Hatlasiów”  
w miejscowości Mszalnica została wyre-
montowana łącznie na odcinku 140 
metrów.  80 metrów tej  drogi zostało wyko-
nane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
z  budżetu Województwa Małopolskiego   
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
Modernizacje dróg dojazdowych do pól. 

Przedmiotowe dofinansowanie w udziale 
50% kosztów zadania na wykonanie tego 
odcinka wyniosło 6 500,00zł, a pozostała 
część środków pochodzi z budżetu Gminy 
Kamionka Wielka przeznaczonych na drogi 
rolnicze w miejscowości Mszalnica. 
Pozostały odcinek (60m) drogi został sfi-
nansowany w całości ze środków budżetu 

gminy. Droga o nawierzchni betonowej 
została wykonana przy dużym udziale 
mieszkańców przysiółka  wsi Mszalnica, 
którym za okazaną pomoc  i zaangażowa-
nie należą się szczególne podziękowania.

M.A-W.
Fot. Archiwum  Urządu Gminy

II Bieg o Puchar 
Gminy Kamionka Wielka 

Wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek  w dniu 27 lipca 
br. przywitał blisko 100 biegaczy na starcie 5 - cio kilometrowej 
trasy „II Biegu o Puchar Gminy Kamionka Wielka”. Organizatorem 
imprezy był Klub Biegowy Kamionka Wielka.  Trasa prowadziła 
przez Góry Rachelowskie i nie należała do najłatwiejszych. Sama 
organizacja, jak również atmosfera panująca w trakcie imprezy 
była fantastyczna. Na starcie nie zabrakło wybitnych sportowców  
i licznych kibiców. Na zawodników kończących bieg, oczekiwał wójt 
gminy Kamionka Wielka, który wręczał pamiątkowe medale. Ofi-
cjalna część imprezy zakończyła się uhonorowaniem najlepszych 
sportowców. Bieg wygrał Łukasz Marmol z Nowego Sącza, drugie 
miejsce przypadło Adrianowi Barnasiowi z Bochni, trzeci na mecie 
był Mariusz Szkaradek z Nowego Sącza. Najszybsze wśród kobiet 

okazały się: 1.Regina Kulka z Ropy, 2.Anna Bodziony z Niskowej, 
3.Angelika Brończyk z Nowego Sącza.  Specjalnym wyróżnieniem 
uhonorowano Monikę Ogórek i Łukasza Michalika - najszybszych 
zawodników z naszej Gminy. 
Cieszą  dobre opinie wypowiadane przez uczestników biegu jak 
również gości, którzy zawitali do Kamionki Wielkiej. Wielu z nich 
było pod dużym wrażeniem świetnej organizacji imprezy, wspania-
łej atmosfery, gościnności  i pięknych terenów okalających Czarną 
Kępicę w Kamionce Wielkiej.  Szczególne gratulacje i podziękowa-
nia należą się Konradowi Tokarczykowi - prezesowi Klubu Biego-
wego Kamionka Wielka, który w sposób profesjonalny zorganizował 
to sportowe przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że Bieg w Kamionce  
Wielkiej znajdzie swoje  stałe miejsce  w harmonogramie zawodów 
biegowych  i przyciągnie najlepszych pasjonatów tej dyscypliny 
sportu. 

M.A.W.
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Zadania gospodarcze gminy

Droga "Oracze-Kruczki Dolne-Doliny

Zakończono prace remontowe na drodze gminnej o nazwie 
„Oracze-Kruczki Dolne - Doliny” w miejscowości Mszalnica. 
Droga była remontowana w dwóch odcinkach w km  0+000-
0+197  i w km 0 +213-0+360. Remont obejmował położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej i uzupełnienie pobocza kru-
szywem. Poczynione prace z pewnością przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Droga Jamnica – Góry

Zakończono remont drogi gminnej Jamnica-Góry. Zakres prac 
obejmował wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni 
asfaltowej oraz obustronne uzupełnienie poboczy.  Dłu-
gość odcinka, na którym położono nową nawierzchnię to  
1 km.  Koszt inwestycji wyniósł  639 246,99 zł, w tym 511 397 
zł zostało dofinansowane w ramach promesy Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji uzyskanej dzięki staraniom 
Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka.

Boisko sportowe w Królowej Polskiej

Mieszkańcy gminy Kamionka Wielka mogą już korzystać  
z boiska wielofunkcyjnego w Królowej Polskiej.  Podpisano 
stosowne protokoły odbioru robót zadania pn. „Budowa 
boiska sportowego  o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogro-
dzeniem w Królowej Polskiej gmina Kamionka Wielka” oraz 
zadania pn. ”Budowa muru oporowego, odwodnienia, montaż 
osprzętu sportowego przy boisku sportowym w Królowej Pol-
skiej gmina Kamionka Wielka”.

Umowa z wykonawcą zadania pn. : „Stabilizacja 
osuwisk w Kamionce Wielkiej”

W dniu 13.08.2019 r. wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej 
Stanek i przedstawiciel firmy REMOST Sp. z o. o. z Dębicy 
Grzegorz Siry podpisali umowę na realizację zadania pn.: Sta-
bilizacja osuwisk w Kamionce Wielkiej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych 
ze stabilizacją osuwisk na terenie Gminy Kamionka Wielka. 
Zakres zamówienia obejmuje realizację dwóch części:
1.  Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gmin-
nej nr 290941K „Homontówka – Ziobroskówka” w km 0+185 
– 0+245 w Kamionce Wielkiej,
2.  Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 
i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 

290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 
0+200 oraz km 0+600 – 0+800.

Na realizację zadania gmina Kamionka Wielka pozyskała 
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa 5  Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja 
do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom 
żywiołowym.
Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów 
kwalifikowalnych.
Termin realizacji do 30.09.2020 r.

Będzie wymiana dachu remizy OSP w Mszalnicy

Wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek w dniu  7 czerwca 
2019 r. odebrał z rąk marszałka Województwa Małopolskiego 
Witolda Kozłowskiego promesę gwarantującą przyznanie 
pomocy finansowej w wysokości 42 672 zł w ramach konkursu 
„Małopolskie Remizy 2019 r.”  Uzyskana dotacja zostanie prze-
znaczona na wymianę pokrycia dachu remizy OSP w Mszal-
nicy. Z wnioskiem o dofinansowanie prac remontowych, mają-
cych na celu polepszenie warunków pracy Strażaków Ochot-
ników działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, 
tutejszy Urząd wystąpił w  marcu br.  Termin zakończenia prac 
zaplanowano na 31 października 2019 r.

„Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofinansowanie  
w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole  
i w domu” – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-
2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki, przez organizację stołówek i miejsc do spożywania 
posiłków.
Pozyskane środki w wysokości 76 800,00 zł. zostaną prze-
znaczone na prace remontowo - adaptacyjne  pomieszcze-
nia kuchni oraz zakup niezbędnego wyposażenia, służą-
cego poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej   
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej. 

MAW
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 XXVI Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

 W dniu 5 czerwca 2019 roku, 
pod patronatem wójta gminy Kamionka 
Wielka Andrzeja Stanka, odbyły się XXVI 
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
z okazji Dnia Dziecka.
Zawody przeprowadzono w kompleksie 
rekreacyjno - sportowym LKS Królovia  
w Królowej Górniej.
Uroczystego otwarcia Igrzysk doko-
nała w imieniu wójta sekretarz Gminy 
Kamionka Wielka Krystyna Homoncik.
 Celem organizowanej od 26 lat 
gminnej olimpiady jest popularyzowa-
nie sportu i tradycji ruchu olimpijskiego.  
W zawodach wzięły udział wszystkie pla-
cówki oświatowe gminy: 8 szkół podsta-
wowych i 5 gimnazjów.
 Tuż po otwarciu sekretarz gminy 
Kamionka Wielka dokonała uroczystego 
udekorowania najlepszych sportowców 
gminy w roku szkolnym 2018/2019.
Igrzyska jak co roku odbywały się  
w dwóch kategoriach – szkoły pod-
stawowe i gimnazja. Jako pierwsi do 

walki o sportowe laury ruszyli gimna-
zjaliści. Mogli oni spróbować swoich sił 
w następujących konkurencjach: cross 
dziewczęta 600 m, chłopcy 800 m oraz 
pchnięcie kulą.
 Na uczniów szkół podstawo-
wych czekał natomiast bieg - cross, 
którego długość dostosowana była 
odpowiednio dla każdej klasy. Następnie 
uczniowie brali udział w rzucie piłeczką 
palantową i biegu sztafetowym.
  Uroczystej dekoracji medalistów z szkół 
gimnazjalnych dokonał radny gminy 
Kamionka Wielka, przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Społecznych Antoni Potoniec. W kate-
gorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum 
Publiczne w Królowej Górnej. 
 Przewodniczący Rady Gminy 
Marcin Kiełbasa wręczył medale naj-
lepszym uczestnikom XXVI Gminnych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii 
szkół podstawowych. Najlepszą szkołą 
podstawową okazał się Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej.
Na zakończenie Igrzysk, szkoły biorące 
udział w zawodach otrzymały dyplomy, 
puchary i nagrody finansowe na dzia-
łalność sportową według klasyfikacji 
punktowej. 
Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz 
młodzieży serdecznie gratulujemy osią-
gniętych wyników sportowych.
 Bardzo dziękujemy wszystkim, 
bez których organizacja XXVI Młodzie-
żowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej nie 
byłaby możliwa m.in.: wójtowi gminy 
Kamionka Wielka  Andrzejowi Stankowi, 
Renacie Ochwat-Sadowskiej, która była 
odpowiedzialna za sprawy organiza-
cyjne, Sławomirowi Konopackiemu kon-
feransjerowi, wszystkim nauczycielom, 
którzy pomagali w sędziowaniu, ratow-
nikom medycznym i paniom z biura 
obsługi.

Renata Ochwat-Sadowska
Fot. Archiwum                                            
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Stara rzymska maksyma głosi: „Verba 
docent, exempla trahunt” (Słowa uczą, 
lecz to przykłady pociągają). Jedno 
szczere świadectwo jest daleko więcej 
warte niż wiele najcelniejszych słów. 
Zwłaszcza, jeśli chodzi o rzeczy trudne. 
Tak trudne jak walka z nałogiem – tym 
wciąż obecnym w naszym społeczeń-
stwie, niszczącym rodziny i ludzkie życie 
– nałogiem alkoholizmu. Wciąż zbyt wielu 
z nas żyje zniewolonych piciem alkoholu i 
niszczy tym samym życie swych bliskich. 
Nie jest łatwo przyznać się przed samym 
sobą, że jestem osobą uzależnioną, że 
sam sobie z tym nie poradzę, że potrze-
buję pomocy, bo to co robię jest złe, jest 
chore. Wielką moc ma wtedy przykład 
postawy innych ludzi, którzy z tym samym 
problemem walczą skutecznie i odzy-
skują wolność, przywracając normalność 
we własnych rodzinach. Wielką moc ma 

wspólna modlitwa, która otwiera serca 
na łaskę Bożą i na Boże wsparcie tym, 
którzy są zbyt słabi, by o własnych siłach 
wyrwać się z sideł uzależnienia tak łatwo 
i niedostrzegalnie przejmującego kon-
trolę nad wolą i umysłem. Inspiracją dla 
takich ludzi są właśnie spotkania i dzie-
lenie się doświadczeniami wychodzenia z 
alkoholizmu. Razem przecież jest łatwiej 
się mobilizować, wspierać i dawać sobie 
nawzajem nadzieję.
 Dlatego trzeba docenić inicja-
tywę          Grupy Wsparcia „Pokora” z 
Kamionki Wielkiej, której członkowie 
zaprosili w pierwszą niedzielę sierpnia 
(04.08.2019) do naszej wspólnoty para-
fialnej Jolantę Cherbańską. Pani Jolanta, 
z wykształcenia architekt, a z zamiłowa-
nia literatka, przyjechała do nas z Gdyni, 
by podzielić się osobistym świadectwem 
fascynacji osobą Matta Talbota. Matt 

Talbot, o którym napisała książkę, to Irland-
czyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku w 
Dublinie. Naród irlandzki w tamtym czasie 
zmagał się z angielską dominacją i wyni-
kającym z tego wielkim ubóstwem. Wraz 
z ubóstwem i bezrobociem kraj niszczyła 
plaga alkoholizmu. Mateusz dorastający 
w takich warunkach sam stał się alkoho-
likiem już w wieku 12 lat. Przeszedł – jak 
sam wspominał potem - przez mroczne 
piekło uzależnienia i upodlenia. Jednak 
na dnie alkoholowej wegetacji odnalazła 
go w wieku 28 lat Boża łaska. Z nałogu 
powstał dzięki codziennej Mszy świę-
tej, kurczowemu trzymaniu się adoracji 
Najświętszego Sakramentu i modlitwom 
matki. Pozostał abstynentem do końca 
życia, które wiódł święcie, tak, że zapisał 
się w pamięci Dublińczyków, jako przy-
kład cudownego ocalenia od nałogu i cał-
kowitego nawrócenia.

 Z różańcem w ręku 
w walce o trzeźwość
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 Po śmierci w opinii świętości Kościół uznał 
heroiczność jego cnót, a sam Matt Talbot 
stał się patronem wszystkich mężczyzn  
i kobiet toczących walkę o trzeźwość.
 Pani Jolanta szczerze i od serca 
przekazała nam piękno tej postaci. Przy-
znam, że i mnie poruszyła historia pro-
stego człowieka, który choć sam potrafił 
ledwo czytać i pasać, wzniósł się na 
wyżyny świętości i dzięki mocy Bożej zwy-
ciężył w walce, którą tak wielu przegrywa. 
Mam nadzieję, że nie tylko mnie ta histo-
ria skłoniła do refleksji. Spotkanie z panią 
Jolantą było wprowadzeniem do tradycyj-
nej już plenerowej modlitwy różańcowej 
o trzeźwość rodzin, jaką Grupa „Pokora” 
prowadzi w każdą pierwszą niedzielę 
sierpnia na osiedlu Żakówka. Wchodząc 
na zbocze góry ścieżką, przy której znaj-
dują się wykonane ręką salezjanina – ks. 

Józefa Żaka kaplice drogi krzyżowej  
i stacje różańca, modliliśmy się za nasze 
rodziny, słuchaliśmy też świadectw zapro-
szonych gości – żyjących w trzeźwości 
alkoholików i ich rodzin. Modlitwę swym 
śpiewem wspierała młodzież. Wspólny 
różaniec zakończył się przy kaplicy na 
Żakówce, a po nabożeństwie można 
było jeszcze wspólnie spędzić czas przy 
suto zastawionym stole, gdzie pod gołym 
niebem, wśród szumu drzew doświadcza-
liśmy radości ze wspólnego bycia razem. 
 Różaniec w intencji trzeźwości 
odmawiany na Żakówce stał się tradycją 
w naszej parafii i jest świadectwem woli 
walki o wolne od nałogu życie. Warto 
pamiętać, że nie jest to jedyna inicjatywa 
mężczyzn i kobiet tworzących Grupę 
Wsparcia „Pokora”. Spotykają się oni 
regularnie przy parafii w Kamionce kon-

sekwentnie realizując program małych 
kroków, które składają się na długie 
lata codziennej trzeźwości. To świadec-
two trzeba docenić, pokazać je i za nie 
podziękować. Podziękować trzeba za 
to, że każdy, kto ma problem z alkoholi-
zmem i chce się z tym uporać, ma gdzie 
pójść i ma od czego zacząć. Takie grupy 
Anonimowych Alkoholików, gdziekolwiek 
działają, dają nadzieję i wsparcie poka-
zując też, że miłosierny Bóg nie odwraca 
się od nikogo, i że z Nim nie ma rzeczy 
niemożliwych. Mi pozostaje zachęcić do 
przeczytania książki Jolanty Cherbańskiej 
„Matt Talbot – Wyjście z mroku” i gorąco 
zaprosić czytelników do kolejnego spo-
tkania z różańcem w ręku na Żakówce.

Ks. Hieronim Kosiarski
Fot. Archiwum parafialne
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Rodzinne świętowanie

Gminny Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka stał się już tradycją dla miesz-
kańców Kamionki Wielkiej. Tegoroczna –  
IV edycja – odbyła się 2 czerwca 2019 roku 
na obiektach Niepublicznego Przedszkola 
AKADEMIA UŚMIECHU oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. św. Kingi. Patronat nad 
nim objął wójt gminy Kamionka Wielka –  
Andrzej Stanek. 
Dzięki wsparciu Rady Rodziców, Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz licznej grupy 
zaangażowanych do pomocy miesz-
kańców impreza po raz kolejny sprawiła 
wiele radości przybyłym gościom. Liczne 
występy artystyczne, zawody sportowe, 
kolorowe dmuchańce i rodzinne grillowa-
nie – to tylko niektóre z licznych atrakcji 
przygotowanych na ten dzień. Dolny 
plac zabaw opanowały, wcześniej wspo-
mniane, dmuchane trampoliny, zaś „piętro 
wyżej” animatorzy organizowali pokazy 
wielkich baniek mydlanych, malowanie 
twarzy oraz zabawy taneczne. W czasie 

trwania pikniku po podwórku przecha-
dzały się także postacie z bajek m. in. 
Myszka Mini i wiewiórka Alvin. Dzięki 
głównemu sponsorowi – firmie KONSPOL, 
można było urządzić rodzinne grillowanie. 
Kiełbaski, hamburgery, skrzydełka – dla 
każdego coś dobrego. Szkolna stołówka 
natomiast, na czas imprezy, zamieniła się  
w najwyższej klasy cukiernię! Dzięki 
uprzejmości pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich można było wybierać w różnorod-
nych ciastach i bajecznie kolorowych 
deserkach, a to wszystko domowej roboty 
przygotowane z najwyższą dbałością  
o każdy szczegół… no i ten smak! Loteria 
fantowa cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. W mgnieniu oka rozprowa-
dzone zostały setki losów z nagrodami, 
które udało się przygotować dzięki uprzej-
mości licznych sponsorów. Szczególne 
podziękowanie należy skierować w stronę 
naszych lokalnych przedsiębiorców – 
firmy pana Stanisława Kocemby, która 

ufundowała, wykonaną z drewna, huś-
tawkę ogrodową oraz pani Irenie Majka, 
która z kolei przekazała na rzecz loterii 
ręcznie wykonane i ozdobione ceramiczne 
talerze. Obydwie nagrody zostały pod-
dane licytacji a pieniądze z niej uzyskane 
przekazano na potrzeby przedszkola oraz 
szkoły. Wśród licznie zebranych miesz-
kańców Kamionki Wielkiej oraz okolic 
nie zabrakło gości honorowych: księdza 
proboszcza Janusza Potoka, wójta Gminy 
Kamionka Wielka – Andrzeja Stanka, 
przewodniczącego Rady Gminy – Lucjana 
Tepera, sołtysa – Bartłomieja Kłębczyka, 
dyrektorów okolicznych szkół, radnych 
Gminy Kamionka Wielka oraz członków 
Stowarzyszenia Nowosądecka Wspól-
nota. Obecność wymienionych gości to 
dla organizatorów zaszczyt i ogromna 
przyjemność. 

Dokończenie na stronie 14
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Z ogromnym smutkiem i niedowie-
rzaniem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Kazimierza Pazgana – 

Człowieka Wielkiego Serca, Człowieka 
myśli, wizji i czynu, twórcy Konspolu i pio-
niera polskiego biznesu. W wyniku wytę-
żonej pracy, sukcesów, ale i różnych trud-
ności już od kilkunastu lat serce Prezesa 
nie mogło nadążyć za jego trybem życia  
i ciągle dawało znać o sobie. Po kilku 
zawałach i udarze mózgu, kiedy i komora 
hiperbaryczna nie przynosiła ocze-
kiwanych rezultatów, a stan zdrowia  
z każdym dniem się pogarszał,  udał się 
z wielką nadzieją do Kliniki Kardiochirurgii  
w Zabrzu, gdzie po  paru tygodniach 
oczekiwania i przygotowania udało się 
przeszczepić serce, ale ono w nocy  z 20 
na 21 czerwca br. przestało po prostu bić.   
          26 czerwca 2019 roku odbyły się 
uroczystości pogrzebowe w kościele 
parafialnym pw.  Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Kamionce Wielkiej. Mszę świętą 
żałobną w celebrze sprawowali, m.in.: ks. 
prałat Janusz Potok - proboszcz, ks. prałat 
Stanisław Ruchała - były proboszcz, ks. 
prałat Józef Poremba,  ks. prałat Czesław 
Górka, ks. prała Józef Waśniowski, ks. Woj-
ciech Kościółek, ks. Grzegorz Kiełbasa, ks. 
Łukasz Bochenek i diakon Dawid Kłębczyk. 
            Przed rozpoczęciem Mszy świę-
tej – Tadeusz Donocik – Prezes Honorowy 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Kato-
wicach odczytał list kondolencyjny od 
arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropo-
lity Katowickiego, który nie mogąc wziąć 
udziału w pogrzebie, tą drogą przekazał 
wyrazy głębokiego współczucia dla Mał-
żonki zmarłego – Alicji, córki Magdaleny  
i syna Konrada z rodzinami oraz krewnym 
i uczestnikom uroczystości, wskazując 
na dobroć serca, zaangażowanie i wielką 
gościnność  śp. Kazimierza. 
            Homilię wygłosił Ks. Prałat Stani-
sław Ruchała, który w ujmujących słowach 
przedstawił sylwetkę Kazimierza Pazgana, 
podkreślając pracowitość, wytrwałość, 
zaangażowanie, prawość charakteru, dba-

łość o tradycje, wierność Bogu i Kościołowi, 
oddanie rodzinie, pomoc bliźnim, otwartość 
na potrzeby innych, na rozwój regionu oraz 
wspieranie działań gospodarczych i twór-
czy wkład w budowanie wspólnego dobra.
           Pożegnalne przemówienia wygłosili  
m. in. : 
- Anna Popiela – sąsiadka z Węgrzy-
nówki, która w imieniu tej roli wyraziła 
ból  z powodu straty dobrego człowieka 
i sąsiada, organizatora wielu działań, 
podziękowała za wsparcie, wszelką pomoc 
sąsiedzką, wycieczkę do Ziemi Świętej.
- dr  hab. Jan Malczak – kolega  - nawią-
zał do lat szkolnych wspólnie spędzonych 
w Szkole Podstawowej  nr 2 w Kamionce 
Wielkiej i Liceum Pedagogicznym  
w Starym Sączu, stwierdził, że Kazimierz 
był wspaniałym kolegą, mówił o jego 
drodze do sukcesu, o studiach na Uniwer-
sytecie Warszawskim, grze na trąbce na 
weselach, kwiaciarni, którą wraz z mał-
żonką prowadzili w Świdnicy i o wielkim 
biznesie, kurnikach, Konspolu,  pasji do 
przedsięwzięć w dziedzinie drobiarstwa  
i nie tylko oraz o koleżeńskich spotkaniach, 
które  mimo braku czasu systematycznie, 
co pięć lat organizował w Starym Sączu, 
począwszy od  dziesiątej rocznicy od 

zdania matury.
- Janusz Steinhoff – były wicepremir  
i Przewodniczący Rady Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach zwrócił uwagę 
na wielką aktywność prezesa Konspolu, 
na pełnienie przez niego wielu funkcji spo-
łecznych w licznych organizacjach bizne-
sowych, krajowych i międzynarodowych,  
w organach doradczych prezydentów  
i premierów, Ministra Gospodarki i Rolnic-
twa, dodając, że to nie tylko biznesmen  
przedsiębiorca, ale znakomity człowiek, 
społecznik, który przetarł szlak polskiej 
przedsiębiorczości, to Laureat Diamento-
wego Lauru Umiejętności i Kompetencji.
- Andrzej Stanek – wójt gminy Kamionki 
Wielkiej, który złożył wyrazy współczucia 
dla rodziny na ręce żony  św. pamięci Kazi-
mierza  – Alicji Pazgan, podkreślając zaan-
gażowanie w wiele inicjatyw gospodar-
czych i społecznych   na rzecz Kamionki 
Wielkiej i  Gminy oraz  Sądeckiej Ziemi, 
podziwiając działalność gospodarczą i kon-
sekwencję w realizacji planów, stworzenie 
miejsc pracy, wspieranie innych  oraz reali-
zację wielu trudnych wyzwań. „To człowiek 
zasłużony dla Gminy Kamionki Wielkiej  
i Ziemi Sądeckiej” – dodał wzruszony wójt.
- Rafał Wylęgała –  Konspol – Grupa 
Cargill – Dyrektor Zarządzający – nazwał 
Prezesa  „wyjątkowo niezwykłym człowie-
kiem”, skromnym, pracowitym, uczciwym  
i rzetelnym, traktującym pracowników z sza-
cunkiem i poczuciem odpowiedzialności. 
Prześledził jego drogę do kariery  poprzez 
naukę, pracę w zakładzie poprawczym, 
pierwsze biznesowe odkrycia podczas   pro-
wadzenia  wspólnie z małżonką kwiaciarni 
w Świdnicy, powrót do Kamionki Wielkiej, 
zbudowanie kurników, stworzenie firmy 
Konspol, ubojni kurczaków – Konspol Bis,  
spółek: Pasz – Konspol  i Trans – Konspol,  
z kolei wyliczył pełnione funkcje i presti-
żowe wyróżnienia, z których najbardziej 
sobie cenił tytuły: „Człowiek  Wielkiego 
Serca” i „Obywatel  Honorowy Nowego 
Sącza”. 

c.d. na str 12

Epitafium dla Kazimierza Pazgana
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         - Słowami:  „Kiedy minie czas i za 
wiele lat nasze włosy pokryje już szron, 
z przyjacielem swym dawne wspomnisz 
dni i piosenki  popłynie tej ton. Bo przy-
jaciel, nasz przyjaciel w każdej chwili 
pomoże zawsze nam, czy to w wodzie, 
czy w powietrzu, czy na lądzie, w każdy 
czas, prawdziwy przyjaciel nie zawiedzie 
nigdy nas” - ulubionej piosenki Kazia - 
rozpoczęła pożegnanie jedna z koleża-
nek. Słowa właśnie trzeciej zwrotki tej 
piosenki w pełni oddają misję prawdzi-
wej przyjaźni, na którą zawsze mogliśmy 
liczyć.
            Żegnamy dziś Człowieka Wielkiego 
Serca, Prezesa Konspolu, Honorowego 
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, 
Honorowego Obywatela Nowego Sącza, 
założyciela i Prezesa Towarzystwa Miło-
śników Kamionki Wielkiej, Przyjaciela 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Kingi  
i Przedszkola „Akademia Uśmiechu”, 
Kolegę, Pracodawcę, Społecznika, 
Patriotę i Mistrza wielu specjalności: 
- Mistrza marzeń, planów i realizacji 
przedsięwzięć  przechodzących naj-
śmielsze ludzkie oczekiwania,
-  Mistrza tworzenia wizji i ich realizacji na 
niepowtarzalną skalę,
- Mistrza opowiadania o sukcesach  
i trudnościach,
-  Mistrza otwarcia na drugiego człowieka,

- Mistrza służby Bogu, Kościołowi, 
Ojczyźnie i Kamionce, dla której w całej 
pełni otworzył swoje serce, ciągle przy-
pominając słowa Władysława Orkana, by 
„nie przecinać korzeni  z rodną ziemią”.
Kaziu szczególną troską otaczał szkołę, 
w której sam się uczył i do której posy-
łał swoje dzieci, mawiając, że „co bliskie 
sercu, to najlepsze”. O szkole zawsze 
wspominał z wielkim sentymentem. Pra-
gnął, żeby młodzież się kształciła, by po 
studiach wracała do Kamionki i tu się 
rozwijała.
            Dlatego z całego serca dzięku-
jemy za  wszelkie dobro, za:  wybudowa-
nie przedszkola, asfaltowych boisk, które 
służyły ponad dwadzieścia lat,  współfi-
nansowanie budowy sali gimnastycznej, 
finansowanie nauki języka angielskiego, 
współfinansowanie uroczystości szkol-
nych, lokalnych, przywrócenia imienia 
św. Kingi, 100 – lecia i 110 – lecia szkoły, 
spotkań absolwentów, akcji charytatyw-
nych, spotkań opłatkowych, festynów, 
rajdów, konkursów, sponsorowanie 
zespołów regionalnych, sportowców, 
dziękujemy za Pomnik Papieża - Świę-
tego Jana Pawła Wielkiego,  za  ufun-
dowanie wraz z braćmi najcięższego 
dzwonu o wadze 1450 kg, poświęconego 
Matce Bożej Nieustającej Pomocy w hoł-
dzie za wspaniałych  Rodziców – Piotra 

i Zofię Pazgan, dziękujemy za drogę  
i most na Węgrzynówkę, za wyciąg 
narciarski, który w wyniku słabych zim 
przestał funkcjonować, ale przez kilka lat 
cieszył nas i mieszkańców  sąsiednich 
miejscowości.
              W imieniu społeczności  Kamionki 
Wielkiej i  okolic dziękujemy za miejsca 
pracy w Konspolu dla ich mieszkań-
ców, za serdeczność, uśmiech, radość, 
zatroskanie, nadzieję, za przykład chrze-
ścijanina  służącego Bogu,  bliźnim  
i Ojczyźnie, za przykład  pięknej miłości 
i szacunku do rodziców, żony i dzieci, za 
patriotyzm, za ukochanie Małej Ojczy-
zny – Kamionki, Małopolski oraz wielkiej, 
której na imię Polska.
Zaś nade wszystko dziękujemy za zmianę 
oblicza Kamionki Wielkiej, za jej promo-
wanie, ukazywanie piękna i tradycji.
Jest nam dzisiaj bardzo smutno. Współ-
czujemy rodzinie. Tulimy do serca panią 
Alicję i dzieci z rodzinami. Płaczemy. 
Przekazujemy wyrazy współczucia i soli-
darności w cierpieniu. To są bardzo cięż-
kie chwile. Święta Teresa od Dzieciątka 
Jezus w trudnych sytuacjach radzi: „ Jeśli 
więc smutek twe serce przyciśnie, gdy 
oko twoje zaleje się łzami, wznoś wzrok 
ku temu, co rządzi nad nami. I wnet ci 
promyk nadziei zabłyśnie”.
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Epitafium dla 
Kazimierza 
Pazgana

(c.d.)

 Dlatego Kaziu, dziękujemy  
Stwórcy, że żyłeś, pracowałeś i działałeś  
wśród nas. Mamy nadzieję i mocno  wie-
rzymy, że Dobry Bóg nagrodził Cię już 
chwałą Nieba.   A gdyby  Ci tam, u Góry 
zbywało trochę czasu, to pomyśl  o mło-
dych ludziach, którzy szukają miejsca  
w świecie, obudź w ich sercach marzenia 
i dalekosiężne plany, których nie zdąży-
łeś zrealizować.
Nam zaś zagraj na trąbce wiosennym 
dzwonkiem skowronka.
Bóg zapłać za dzieła i czyny dla dobra 
Kamionki, Gminy, Powiatu, Wojewódz-
twa i Polski.
Zachowamy Cię w modlitewnej pamięci.
        Odszedł od nas wybitny Kamioncza-
nin,  Prezes Konspolu, Obywatel Hono-
rowy Nowego Sącza, Prezes Honorowy 
Krajowej Izby Gospodarczej, Miłośnik 
Kamionki Wielkiej, Biznesmen, Przed-
siębiorca, który tworzył swoje wizje  
i realizował je, zachęcał do inwestowania, 
rozwijania przedsiębiorczości, doradzał  
 bezinteresownie pomagał każdemu, kto 
potrzebował wsparcia, pokazywał, w jaki 
sposób można poprawić stan gospo-
darki i zarobków Polaków, przedstawiał  
też logiczną wizję płacenia podatków. 
Miał dar przekonywania i przyciągania 
do siebie ludzi.
         To wspaniały syn, mąż, ojciec, 
dziadek, sąsiad, pracodawca, patriota, 

autorytet, wzór do naśladowania.   
O szacunku i poważaniu dla śp. Kazi-
mierza świadczą zamówione liczne Msze 
święte, w tym też gregoriańskie z intencji 
Towarzystwa Miłośników Kamionki.
         W pogrzebie pamięci Kazimierza 
Pazgana  oprócz mieszkańców Kamionki 
i okolic uczestniczyło  wiele osobistości 
ze świata biznesu, polityki, nauki, kultury 
i sportu, m.in.: Kazimierz Marcinkiewicz, 
Marek Sowa, Janusz Sepioł, Jerzy Miller, 
Andrzej Arendarski, Antoni Malczak, 
Arkadiusz Mularczyk, Leszek Zegzda, 
Jerzy Gwiżdż, Marcin Poręba, Krzysztof 
Pawłowski, Stanisław Pasoń, Artur Czer-
necki, Józef Koral, Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk oraz duża grupa koleżanek 
i kolegów ze starosądeckiego liceum 
pedagogicznego.
          

Po zakończeniu nabożeństwa żałob-
nego w kościele uformował się kon-
dukt pogrzebowy prowadzony przez 
ks. prałata Stanisława Ruchałę. Urnę 
nieśli sąsiedzi z Węgrzynówki,  ubrani   
w stroje góralskie. Konduktowi pogrze-
bowemu towarzyszyły marsze żałobne 
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej. Po ostatniej ceremonii 
pogrzebowej urna z prochami spoczęła 
w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
parafialnym, w ukochanej kamieńskiej 
ziemi. 
         Spoczywaj w Bogu!
                                                                                                                                            

   (koleżanka - M.R.)
Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Wybory do Izb Rolniczych
W niedzielę 28 lipca 2019 r. w całym kraju 
odbyły się wybory do Izb Rolniczych.
W Gminie Kamionka Wielka, która sta-
nowi okręg wyborczy jednomandatowy,   
o mandat członka Rady Powiatowej Mało-
polskiej Izby Rolniczej ubiegało się dwóch 
kandydatów. Byli to rolnicy z Mystkowa 
Rafał Gieniec oraz Antoni Marszałek. 
W wyborach wzięło udział 147 rolników  
na 1375 uprawnionych do głosowania. 
Najwięcej głosów otrzymał Antoni Mar-
szałek (123 głosy), wobec czego został 
przedstawicielem Gminy Kamionka 
Wielka w samorządzie rolniczym. 
W związku z wyborem  na członka Rady 

Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej  
z wybranym przedstawicielem z gminy 
Kamionka Wielka Antonim Marszałkiem, 
spotkał się wójt gminy Andrzej Stanek. 
Pogratulował mu wyboru na tę zaszczytną  
funkcję i życzył sukcesów oraz satysfakcji 
z działalności w samorządzie rolniczym,  
a także owocnej pracy na rzecz wspiera-
nia rozwoju wsi.  W czasie spotkania omó-
wiono także aspekt działalności samorzą-
dów rolniczych,  bieżących problemów  
oraz  płaszczyzny wzajemnej współpracy.

Jolanta Rutkowska-Mężyk
Fot. Archiwum UG

Rodzinne
Świętowanie

c.d.
Późnym popołudniem, po zakończe-
niu występów artystycznych, przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników turnieju 
rodzinnego Bocci, którego przebieg 
nadzorowała pani Anna Stojda – nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe. Następnie spośród wszyst-
kich rozprowadzonych losów loterii fan-
towej odbyło się losowanie końcowe – 

nagradzane dodatkowymi upominkami. 
Nagrody główne ufundowane zostały  
m. in. przez Sądeckie Laboratorium 
Wody w Nowym Sączu, Salon Meblowy 
KLER z Nowego Sącza oraz sklep  
z artykułami budowlanymi MAY-MAT  
z Kamionki Wielkiej. 
Po zakończeniu losowań, aukcji i uhono-
rowaniu zwycięzców „dojechała” ostat-
nia atrakcja Rodzinnego Pikniku – grupa 
motocyklowa Moto – Sącz. Zaintereso-
wanie było spore i to nie tylko ze strony 
dzieci. Dziesiątki zdjęć i ogrom zachwy-
tów – tak w skrócie można opisać emocje 
towarzyszące pojawieniu się zmotoryzo-
wanej ekipy.
Impreza zakończyła się około godziny 

19:00 a najlepszym wyrazem jej sukcesu 
były uśmiechy wszystkich, którzy powoli 
opuszczali obiekty Niepublicznego 
Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej. 
Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc  
i życzliwość. 
Już dziś zapraszamy na kolejny – JUBI-
LEUSZOWY – V Gminny Rodzinny Piknik 
z okazji Dnia Dziecka. 

Dziękujemy wszystkim, ponad czterdzie-
stu sponsorom tegorocznego IV Gmin-
nego Pikniku Rodzinnego.

Monika Wrońska
Fot. Archiwum przedszkola

 II Bieg o Puchar 
Gminy Kamionka 

Wielka 

Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej 
Stanek  w dniu 27 lipca br. przywitał 
blisko 100 biegaczy na starcie 5 - cio 
kilometrowej trasy „II Biegu o Puchar 
Gminy Kamionka Wielka”. Organizato-
rem imprezy był Klub Biegowy Kamionka 
Wielka.  Trasa prowadziła przez Góry 
Rachelowskie i nie należała do najłatwiej-
szych. Sama organizacja, jak również 
atmosfera panująca w trakcie imprezy 
była fantastyczna. Na starcie nie zabra-
kło wybitnych sportowców i licznych kibi-
ców. Na zawodników kończących bieg, 

oczekiwał wójt gminy Kamionka Wielka, 
który wręczał pamiątkowe medale. Ofi-
cjalna część imprezy zakończyła się uho-
norowaniem najlepszych sportowców. 
Bieg wygrał Łukasz Marmol z Nowego 
Sącza, drugie miejsce przypadło Adria-
nowi Barnasiowi z Bochni, trzeci na 
mecie był Mariusz Szkaradek z Nowego 
Sącza. Najszybsze wśród kobiet oka-
zały się: 1.Regina Kulka z Ropy, 2.Anna 
Bodziony z Niskowej, 3.Angelika Broń-
czyk z Nowego Sącza.  Specjalnym 
wyróżnieniem uhonorowano Monikę 
Ogórek i Łukasza Michalika -  najszyb-
szych zawodników z naszej gminy. 
Cieszą  dobre opinie wypowiadane przez 
uczestników biegu jak również gości, 
którzy zawitali do Kamionki Wielkiej. 
Wielu z nich było pod dużym wrażeniem 

świetnej organizacji imprezy, wspania-
łej atmosfery, gościnności  i pięknych 
terenów okalających Czarną Kępicę, 
urokliwe miejsce w Kamionce Wielkiej.  
Szczególne gratulacje i podziękowania 
należą się  Konradowi Tokarczykowi - 
prezesowi Klubu Biegowego Kamionka 
Wielka, który w sposób profesjonalny 
zorganizował to sportowe przedsięwzię-
cie. Mamy nadzieję, że Bieg w Kamionce  
Wielkiej znajdzie swoje  stałe miejsce   
w harmonogramie zawodów biegowych  i 
przyciągnie najlepszych pasjonatów tego 
sportu. 

M.A.W.
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Niedzielne popołudnie 16 czerwca 2019 roku upłynęło 
w Królowej Górnej pod znakiem imponujących święto-
jańskich atrakcji. W tym dniu, z inicjatywy Stowarzy-
szenia Dolina Królówki, miejscowa społeczność była 
świadkiem wpisanego już na dobre w lokalną tradycję 
wydarzenia pn. „Świętojanki”. Tegoroczne obchody 
miały jednak charakter szczególny, gdyż połączone 
były ze świętowaniem jubileuszu 10-lecia. 

Organizatorzy postanowili upamiętnić dziesiąte Świętojanki w nie-
szablonowy sposób. Na jednej ze ścian siedziby Stowarzyszenia 
powstał świętojański mural. Stało się to za sprawą sądeckiego 
artysty malarza w dziedzinie street artu, tworzącego pod pseu-
donimem Mgr Mors.  Mural powstał w trzecim dniu jego zmagań 
artystycznych jako efekt pracy warsztatowej  z grupą osób, ufor-
mowaną po spotkaniu w szkole w Królowej Górnej, gdzie miał 
miejsce wykład połączony z prezentacją multimedialną.  Podczas 
gdy na scenie widowiskowej trwały popisy artystyczne, kolejne 
elementy projektu pojawiały się na ścianie budynku, co było 
nie lada gratką dla pasjonatów wrażeń. Organizatorzy przedsię-
wzięcia, jak co roku, zapewnili publiczności moc doznań arty-
stycznych. Na wstępie jednak, otwarcia uroczystości dokonał 
prezes Stowarzyszenia Zdzisław Ząber, który z okazji 10-lecia 
przypomniał krótką historię i główne dokonania Stowarzysze-
nia. Z miłym słowem do zebranych zwróciła się również radna 
Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska. 
Rozpoczęły się emocjonujące popisy utalentowanych uczniów  
szkół  w Królowej Górnej i Królowej Polskiej. Nauczyciele włożyli 
wiele energii, aby przygotować dzieci i młodzież do występów. 
Po gromkich oklaskach na scenie pojawił się zespół „Summer of 
Life”, który zaoferował zebranym niemałą dawkę perfekcyjnych 
brzmień w pop-rockowym klimacie. Kolejnym punktem programu 

było rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. 
„Świętojanki sercem malowane”. Po wytypowaniu najlepszych 
prac wręczone zostały nagrody w trzech kategoriach wiekowych. 
Wiele pozytywnej energii dostarczył uczestnikom imprezy pory-
wający koncert młodej wokalistki Anety Siedlarz, która wystąpiła 
wraz z zespołem. Nie mogło zabraknąć na Świętojankach trady-
cyjnego wyplatania wianków z ziół i kwiatów. Jak co roku, strojne 
panny świętojańskie zaprezentowały się zebranej publiczności  
w prześlicznych wiankach uwitych w ramach zajęć warsztato-
wych. Gromkie brawa oraz pamiątkowy kubek z okolicznościo-
wym nadrukiem były nagrodą dla uczestniczek warsztatów. 
Wszyscy poczuli dreszczyk emocji, gdy na scenie pojawiły się 
dwie utytułowane już pary taneczne: Martyna Dadał i Michał 
Motyka oraz Justyna Stefańska i Artur Wilk. Tancerze oczaro-
wali zebranych wiązanką tańców standardowych i latynoame-
rykańskich. Prezentacji młodych talentów nie było końca. Duet 
wokalny Mateusz Poręba i Ola Konar brawurowo wykonał kilka 
ulubionych piosenek. Po nich zaś muzyka Karpat rozbrzmiewała 
wokół, gdy Alicja Bogucka z Kapelą grali i śpiewali po góralsku. 
Na zakończenie popisów scenicznych strojne panny w wiankach 
zaprezentowały przygotowany na tę okazję urzekający taniec 
świętojański, po czym udały się nad pobliską rzekę Królówkę, 
aby puścić wianki na wodę. Tradycyjnie wieczór zakończył się 
zabawą taneczną pod chmurką z zespołem „LUX”.
Organizatorzy zadbali o to, aby zaspokoić gusta i oczekiwania 
wszystkich uczestników, tak więc można było odwiedzić kier-
masz rękodzieła ludowego, stoisko Koła Gospodyń Wiejskich, 
czy  tradycyjną wioskę słowiańską. Oprócz rozlicznych atrak-
cji przygotowanych przez członków grupy, np. tkanie krajek na 
bardku, malowanie na wodzie, łucznicy uczyli chętne osoby 
strzelać z łuku do celu. Dzieci mogły również skorzystać z dmu-
chanych atrakcji czy z miejscowego placu zabaw.

                     Dokończenie na stronie 21

Jubileuszowe „Świętojanki”



W dniach 27-30 lipca odbył się 50. 
Jubileuszowy Festiwal Folkloru Górali 
Polskich, podczas 56. Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej w Żywcu. Komisja 
konkursowa, po wysłuchaniu 78 pre-
zentacji muzyki ludowej, postanowiła 
przyznać II miejsce żeńskiej grupie 
śpiewaczej Zespołu Regionalnego 
„Skalnik” w kategorii grup śpiewaczych 
oraz wyróżnienie Józefowi Trojanowi  
w kategorii solistów instrumentalistów. 
W Festiwalu udział wzięło 27 zespo-
łów. Jury przyznało naszemu zespo-
łowi wyróżnienie za odtworzenie daw-
nych form kolędowania w Kamionce 
Wielkiej. Szok i niedowierzanie, który 
przerodził się w wielką radość zapano-
wał w nas, gdy usłyszeliśmy o nomi-
nacji na Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. 
W okresie dwóch tygodni, dzielących 
nas między tymi dwoma festiwalami, 
dopracowaliśmy program tak, aby 

wszystko było perfekcyjne.
Tegoroczny 51. Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru Ziem Górskich, 
odbywający się od 18 do 23 sierpnia  
w Zakopanem, był znakomitą okazją 
do fascynacji  góralską kulturą, trady-
cją, tańcem, strojem, rzemiosłem oraz 
kuchnią. 18 sierpnia MFFZG rozpo-
czął się barwnym korowodem, który 
przeszedł ulicami Zakopanego, pre-
zentując bogate stroje oraz muzykę  
z różnych części świata. Dzień później 
prezentowaliśmy nasz program arty-
styczny, ukazujący tradycje kolędowa-
nia w naszym rejonie. Występowaliśmy 
na deskach zakopiańskiej sceny obok 
zespołów regionalnych z: Bułgarii, 
Ukrainy, Słowacji, Węgier, Macedo-
nii, Serbii, Włoch, Turcji oraz Nepalu. 
Festiwal odbywał się pod honorowym 
patronatem prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz 
małżonki prezydenta Agaty Kornhau-

ser-Dudy. Festiwalowi towarzyszyła 
wystawa owczarków podhalańskich, 
kiermasz sztuki ludowej oraz konkurs 
kapel, instrumentalistów i śpiewaków 
ludowych im. Władysława Trebutni-
-Tutki, na którym prezentowała się 
nasza żeńska grupa śpiewacza oraz 
instrumentalista Józef Trojan. Podczas 
tygodniowego pobytu w Zakopanem 
mieliśmy okazję nauczyć się tańca 
zbójnickiego oraz festiwalowej pieśni 
"Górole górole". Przykrym wydarze-
niem była tragedia, która wydarzyła się 
w Tatrach na Giewoncie. Podczas fina-
łowego koncertu wszyscy oddaliśmy 
cześć tragicznie zmarłym turystom.  
Z zadumą i powagą prezentowane 
były utwory żałobne przez zagraniczne 
zespoły. Z Zakopanego „Skalnik” 
wrócił z ogromnym sukcesem. Przede 
wszystkim zespół został nagrodzony II 
miejscem i Srebrną Ciupagą w katego-
rii tradycyjnej. 
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Srebna Ciupaga "Skalnika"



Nagrodę wręczył burmistrz Zakopa-
nego Leszek Dorula wraz z przedsta-
wicielami władz ministerialnych i samo-
rządowych. Ponadto „Skalnikowi” wrę-
czono nagrodę im. Romana Rainffusa 
Żelaznego Kohuta, przyznaną po raz 
pierwszy w historii MFFZG wraz z kwotą 
5000 zł. Dodatkowym zaszczytem jest 
tytuł Najlepszego Zespołu Góralskiego 

w plebiscycie Gazety Krakowskiej,  
w którym nasza Katarzyna Pazgan i Jan 
Dobosz zdobyli tytuł "Najpiękniejszej 
Góralki Świata" oraz "Najśwarniejszego 
Górala Świata". Jesteśmy dumni że 
mogliśmy reprezentować nasz region 
na tak ważnym wydarzeniu jakim jest 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich w Zakopanem. Chcemy 

bardzo podziękować wszystkim, którzy 
byli z nami w tym czasie myślami oraz 
wspierali nas głosami w plebiscycie. 
Bez Państwa nie byłoby możliwe to co 
osiągnęliśmy. DZIĘKUJEMY !
 

Patryk Sawicki
Fot.: Patryka Sawicki, Marek Podmokły, Marta Pelc
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W dniu 18 maja 2019r. w przepięknym 
zakątku gminy Kamionka Wielka, popu-
larnej Czarnej Kępicy, miała miejsce  
wspaniała uroczystość poświęcona 
pszczelarzom i sympatykom pszcze-
larstwa. Okazje były dwie: pierwsza to 
doroczne spotkanie pszczelarzy zwią-
zane z otwarciem sezonu pszczelar-
skiego i druga, jeszcze bardziej doniosła, 
to 90-lecie powstania Koła Pszczelarzy  
w Kamionce Wielkiej będącego jedno-
cześnie najstarszym kołem spośród 31 
kół pszczelarskich zrzeszonych w Kar-
packim Związku Pszczelarzy w Nowym 
Sączu. 
Dzięki pięknej pogodzie,  jaka towa-
rzyszyła wydarzeniu, wszyscy mogli 
zachwycać się pięknem Kamionki Wielkiej  
i podziwiać wspaniałe widoki począwszy 
od Koziego Żebra (888m.n.p.m.), Góry 
Sapalskiej (831m.n.p.m) i widoku na 
Jaworze (886m.n.p.m.) poprzez Kotlinę 
Sądecką, aż po Beskid Żywiecki z Babią 
Górą w tle.
Uroczystość rozpoczęła się od przed-

stawienia historii Koła Pszczelarzy  
w Kamionce Wielkiej i rysu historycznego 
pszczelarstwa Sądecczyzny przedsta-
wionych przez prezesa Koła Pszczelarzy 
w Kamionce Wielkiej Andrzeja Kościółka 
i prezesa Karpackiego Związku Pszcze-
larzy w Nowym Sączu Stanisława 
Kowalczyka.  
Założycielem i jednocześnie pierwszym pre-
zesem koła był Jan Turyna . „Bartnik Postę-
powy” Nr 2/33 Małopolskiego Związku 
Pszczelarzy we Lwowie odnotowuje: „…
Istnieje od roku 1929 Koło Związku Pszcze-
larzy w Kamionce Wielkiej, pow. Nowy 
Sącz, uchwałą walnego zebrania z dnia 
6.1.1933 r. postanowiło przystąpić do Mało-
polskiego Związku Pszczelarzy we Lwowie, 
a zatem z tym dniem istnieje jako Oddział 
M.Z.P. z siedzibą w Kamionce Wielkiej (…) 
opiera się na statucie M.Z.P. zatwierdzonym 
przez Województwo we Lwowie reskryptem  
z dnia 6.IV.1928L.B.P.2556/28.- Oddział 
posiada ponad 30 członków i obejmuje 
gminy: Kamionkę Wielką, Królowę Polską, 
Królowę Ruską i Mszalnicę. (…) 

Skład Zarządu: 
Prezes: Jan Turyna, urzędnik kolejowy.
Sekretarz: Michał Bochenek, post. P.P.
Skarbnik: Romuald Kmak, przod. P.P.
Wydział: Ks. Jan Łętek, proboszcz. Danielski 
Stanisław, kier. Szkoły. Kruczek Stanisław, 
rolnik (Mszanica). Pajorski Jakub, rolnik 
(Kamionka Wielka).
Komisja rewizyjna: Mordawski Tadeusz, 
werk.kolej. Król. Polska. Nowak Piotr, rolnik, 
Kamionka Wielka…”
Podczas okupacji i po II Wojnie Światowej 
pszczelarze spotykali się, ale Koło oficjalnie 
nie istniało. Reaktywowane zostało dopiero 
w 1967 r. z inicjatywy Czesława Jelnia, który 
został jego prezesem pełniąc tę funkcję do 
roku 1976. Kolejno funkcję prezesów pełnili: 
Jan Gaborek (1977-79 i 1988-2000), Józef 
Stanek (1980- 87), Kazimierz Kruczek (2001-
2007), Andrzej Kościółek od 2008 r. preze-
sem pełniąc tę funkcję do roku 1976. Kolejno 
funkcję prezesów pełnili: Jan Gaborek (1977-
79 i 1988-2000), Józef Stanek (1980- 87), 
Kazimierz Kruczek (2001-2007), Andrzej 
Kościółek od 2008 r.

90 lat pszczelarstwa w Kamionce

„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”
       A. Einstein
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W 75 rocznicę istnienia Koła, głównie 
dzięki przychylności Rady Gminy, ufun-
dowany został sztandar. W dniu 5 wrze-
śnia 2004 r. w Kamionce Wielkiej odbyło 
się uroczyste jego poświęcenie i wręcze-
nie Kołu Pszczelarzy. Główną celebrę 
i homilię wygłosił ks. dr Henryk Ostach 
– Honorowy Prezes Polskiego Związku 
Pszczelarzy. Poświęcenia dokonał ks. 
prałat Stanisław Trytek, w tym czasie 
proboszcz parafii. W uroczystościach 
uczestniczył przewodniczący Lwow-
skiego Okręgu Pszczelarskiego Włodzi-
mierz Horsznik. Wręczenia sztandaru 
Prezesowi Koła dokonał ówczesny wójt 
gminy Kazimierz Siedlarz.
Koło chlubi się tym, że jego honorowym 
Prezesem jest ks. bp Andrzej Jeż, który 
w 2013 roku dokonał poświęcenia pasiek 
naszego koła. Ofiarowany dla niego ory-
ginalny ul znajduje się obok plebanii.
Zorganizowane z dużym rozmachem 
obchody 90 rocznicy istnienia Koła 
przyciągnęły niemal 500 pszczela-
rzy zrzeszonych w różnych związkach 
pszczelarskich oraz wielu sympatyków 
pszczelarstwa. Gościliśmy pszczelarzy 
z powiatów: nowotarskiego, limanow-
skiego, gorlickiego i nowosądeckiego. 
Z okazji tak pięknego jubileuszu nie 
obyło się bez podziękowań i wyróżnień. 
Srebrnymi odznakami KZP wyróżnieni 
zostali: A. Frączek, A. Uroda, Z. Łuczycki,  
A. Potoniec, Z. Wojnarowski, M. Jawor, 
F. Ruchała, J. Ruchała, A. Mężyk, R. 
Ziobrowski, J. Kruczek, W. Kruczek, 
K. Oleksy oraz Wójt Gminy Kamionka 

Wielka Andrzej Stanek. 
Złotą odznakę KZP otrzymali:  Jan 
Talar (Koło Pszczelarzy w  Kamienicy) 
oraz Benedykt Poręba, Zenon Kruczek, 
Stefan Kociołek i Michał Kościółek (Koło 
Pszczelarzy w  Kamionce Wielkiej). 
Za całokształt pracy pszczelarskiej 
dyplomem zasługi zostali wyróżnieni 
honorowi członkowie Koła: Antoni 
Gadzina i Stanisław Pazgan. 
Kolejnym punktem uroczystości był 
bardzo ekspresyjny i z wielką sympatią 
odebrany przez zgromadzonych wykład 
gospodarującego po sąsiedzku pre-
zesa pasieki Barć,  pana Jacka Nowaka  
z Kamiannej, zaś punktem kulmina-
cyjnym spotkania była Msza święta 
polowa celebrowana przez siedmiu 
księży pszczelarzy pod przewodnictwem 
kapelana KZP księdza Jana Wnęka.  
Piękną homilię do uczestników skiero-
wał  były proboszcz parafii Kamionka 
Wielka oraz wielki miłośnik pszcze-
larstwa i pszczół od lat prowadzący 
pasiekę ksiądz prałat Stanisław Ruchała.  
W Mszy uczestniczył również kape-
lan prawosławny KZP ksiądz Mirosław 
Cidyło. Oprawę muzyczną przygotował  
i wspaniale zaprezentował Zespół Regio-
nalny „Mszalniczanie” we współpracy  
z organistą Józefem Trojanem, który jed-
nocześnie zadbał o dobrą  jakość  nagło-
śnienia.  Ozdobą całej ceremonii były 
poczty sztandarowe wystawione przez 
Koła Pszczelarzy z Jodłownika, Słopnic, 
Laskowej, Grybowa, Nowego Sącza oraz 
oczywiście KZP z Kamionki Wielkiej, jako 

organizatorów całego przedsięwzięcia. 
Uczestnicy i goście mieli okazję skorzy-
stać z kiermaszu sprzętu i produktów 
pszczelarskich. Wśród wystawców nie 
zabrakło firmy „Sądecki Bartnik” Janu-
sza Kasztelewicza oraz firm Kornela Bur-
nata i Tomasza Łysonia.
Na zakończenie odbyła się biesiada 
pszczelarska, gdzie przy obiedzie  
i grillu prowadzono dyskusje dotyczące 
aktualnych problemów współczesnego 
pszczelarstwa. Uroczyste otwarcie 
sezonu pszczelarskiego odbyło się po 
raz trzeci, wcześniej miało to miejsce  
w Krynicy i Nowym Sączu. 
Organizacja uroczystości w tak pięk-
nym zakątku Kamionki Wielkiej budziła 
ogromny  i niekłamany zachwyt  wszyst-
kich jej uczestników i bez wątpienia  
przyczyniła się do promowania piękna 
oraz walorów rekreacyjno-turystycznych 
tej gminy.  
Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania sponsorom, dzięki którym 
to wspaniałe przedsięwzięcie miało tak 
fantastyczny wydźwięk. Są nimi: Marsza-
łek Województwa Małopolskiego, Staro-
sta Nowosądecki, Wójt Gminy Kamionka 
Wielka. Z osób prywatnych szczególne 
podziękowania organizatorzy kierują  
w stronę lokalnego przedsiębiorcy pana 
Józefa Pyzika z żoną. 

Zenon Kruczek
Fot. Zdzisław Homoncik



Gmina Kamionka Wielka ma piękną, 
wyremontowaną salę posiedzeń Rady 
Gminy.  Dotychczas dość mocno nad-
szarpnięta „zębem czasu” służyła przede 
wszystkim Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury. Wnętrze wymagało pilnego remontu 
i dziś tą salą gmina może się pochwalić. 
Remont rozpoczęto w lutym br.  
i obejmował:
•   wykonanie izolacji podłogi, wylewki, 
zbrojenia siatką,
• ułożenie paneli oraz listew 
przypodłogowych,
•  wykonanie instalacji: elektrycznej, 

internetowej, p.poż, nagłaśniającej,
• wykonanie nowej instalacja co i mon-
tażu grzejników,
• wymianę okien,
• wykonanie nowych ścian z  płyty karto-
nowej ognioodpornej,
• szpachlowanie, malowanie, impregno-
wanie belek stropowych,
• wykonanie sufitu z płyt kartonowych 
ognioodpornych, 
• zamontowanie lamp halogenowych  
i ledowych,
• zamontowanie czujników przeciwpoża-
rowych oraz krat wentylacyjnych,

• zamontowanie rzutnika.
Planowane są jeszcze prace związane  
z montażem klimatyzacji, jednak to zada-
nie zostało przesunięte w czasie. 
Urząd Gminy w końcu doczekał się 
pomieszczenia, w którym organizowane 
uroczystości będą miały odpowiednią 
oprawę.
W zakresie możliwym do realizacji 
Gminny Ośrodek Kultury będzie mógł 
korzystać z sali, do chwili wybudowania 
nowej siedziby dla tej instytucji kultury.

M.A.W.
Fot. Grzegorz Macias, Kazimierz Ogorzałek
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Gorące lato "Mszalniczan"Remont sali GOK
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Gorące lato "Mszalniczan"

 Zespół Regionalny „Mszalni-
czanie” zainaugurował tegoroczne lato 
występem na „Lecie w Dolinie Kamionki”. 
Wakacyjny czas obfitował w wydarzenia, 
w których brał udział nasz zespół. 4  
sierpnia br. „Mszalniczanie”  uczestni-
czyli w Folklorny Sübor Plavćanka – Naše 
Tradicie – Nase Bohatstvo w Plawcu na 
Słowacji. Występ tancerzy z Mszalnicy 
z ogromnym zainteresowaniem oglą-
dali mieszkańcy miasta oraz turyści  
i goście. 
 W uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny „Mszalnicza-
nie” uświetnili swoim występem Gminne 
Dożynki w Gosprzydowej. Święto dożyn-

kowe jest ukoronowaniem całorocznego 
trudu i pracy rolników oraz czasem dzięk-
czynienia za uzyskane plony.  Wśród licz-
nych atrakcji dla dzieci, prezentacji wień-
ców i degustacji potraw regionalnych 
występ naszego zespołu przyjęto z wiel-
kim entuzjazmem i nagrodzono gromkimi 
brawami.
 18 sierpnia na zaproszenie GOK 
w Poroninie, „Mszalniczanie” wystąpili na 
poronińskiej scenie. Był to nasz pierwszy 
występ u Górali (na ich zaproszenie). 
Mamy nadzieję, że tym występem damy 
początek kolejnym wspólnym spotka-
niom. Górale już XVIII raz świętowali 
„Dni Misia, Miodu i Bartników”. Oczy-

wiście nie zabrakło miodu i wyrobów 
pszczelarskich. Wybrano także Pod-
halańską Królową Miodu. Była również 
uczta dla ducha - popisy par tanecznych 
oraz śpiewy indywidualne, jak i całego 
zespołu zachwyciły licznie zgromadzoną 
publiczność.
 Wspólne wyjazdy i występy 
sprzyjają integracji członków zespołu,  
a prezentowanie naszej, jakże bogatej 
kultury lachowskiej, sprzyja propagowa-
niu tradycji naszych ojców i budowaniu 
tożsamości tzw. „małej ojczyzny”. 

Maria Główczyk
Fot. Archiwum zespołu
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 Co myślimy dziś o Powstaniu 
Warszawskim? Czy w naszej pamięci 
pozostaną jedynie przerażające staty-
styki dotyczące liczby poległych i  roz-
miaru zniszczeń? Nie sądzę. Wystarczy 
wybrać  się na spacer po Warszawie, 
by  dojrzeć, jak wiele miejsc, ulicznych 
murów, skwerków, placów nosi ślady 
pamięci. Co roku, 1 sierpnia, gdy wybija 
godzina ”W” czyli 17 nie tylko stolica 
zamiera na chwilę - podobnie dzieje się 
w setkach polskich miast i miasteczek, 
jednak tylko w Warszawie chwila ta ma 
niepowtarzalny klimat. 
 Warto zatem choć raz znaleźć 
się 1 sierpnia, w centrum tego odbudo-
wanego z ruin miasta, by poczuć jego 
siłę. ”Nie sposób zrozumieć tego miasta, 
Warszawy, która w 1944 r. zdecydowała 
się na nierówną walkę, w której została 
opuszczona przez sprzymierzone potęgi, 

na walkę, w której legła pod własnymi 
gruzami, jeśli się pamięta, że pod tymi 
gruzami legł również Chrystus Zbawiciel 
ze swoim krzyżem sprzed kościoła na 
Krakowskim Przedmieściu” - powiedział 
Jan Paweł II, który dostrzegł związek 
między powstańczą walką a wiarą. Na 
tym gigantycznym polu śmierci, którym 
była walcząca Warszawa, było życie. 
Dla wielu jego źródłem był Bóg i wiara. 
Żołnierze i ludność cywilna szukali siły  
w częstych spowiedziach na podwór-
kach i w piwnicach, w Mszach św. przy 
licznych podwórkowych kapliczkach, 
odmawianych w piwnicach różańcach  
oraz adoracjach Najświętszego Sakra-
mentu. Szukano siły u ok. 150 kapelanów 
wojskowych, z których  wielu poniosło 
śmierć. Jedna z uczestniczek powstania 
wspomina: ”Poszłam do kościoła na Dłu-
giej. Paliła się wieża i część ludzi ją rato-

wała. Byłam na Mszy św. Była tam dele-
gacja powstańców. W kościele śpiewano 
Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj 
uczyń  z nami cud. Ale Cud nad Wisłą się 
nie powtórzył. Jak było podniesienie, to 
powstańcy położyli się krzyżem. I wtedy 
w całym kościele słychać było szloch”. 
Nierzadko sami wierni poszukiwali księ-
dza, by odprawił Mszę św. w piwnicy. Ks. 
Wacław Karłowicz wspominał: „Grzeba-
łem 40 osób dziennie z mojego szpitala 
na Długiej”. Ginęli zastrzeleni przez nie-
mieckich snajperów, niektórzy oderwani 
od adoracji, jak ks. Tadeusz Budzyński. 
Umierał, postrzelony w plecy, ze słowami 
na ustach : „Jezu Kocham Cię”. 
 W tej przerażającej rzeczywi-
stości zrodził się pomysł „nowej mobili-
zacji” walczącej  Warszawy – kolporto-
wano ulotki, w których wzywano 

Nasze powstania -
w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Kiedy myślę Ojczyzna...
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mieszkańców do odbycia narodowych 
rekolekcji Przemienienia. Trwały one od 
15 do 26 sierpnia, między świętami maryj-
nymi. Zachęcano do spowiedzi, modlitwy 
różańcowej i przyjmowania Komunii Św. 
W tekście ulotek znalazły się niezwy-
kłe słowa: „Gdy cała Warszawa sypnie 
ogniem różańcowych granatów, gdy 
padną z serc naszych zapalające bomby 
modlitwy, gdy każde serce zjednoczy 
się z Bogiem, który jest nam wierny i na 
pozycjach walki, i w tułaczce podziemnej- 
zwycięży Ojczyzna, runie w zniszczenie 
nieprzyjaciel, zapanuje miłość na świe-
cie”. Ulotki roznosili harcerze z Szarych 
Szeregów. Generał „Monter” w rozkazie  
z 22 sierpnia 1944 r. napisał: „W  związku 
ze zbliżającą się uroczystością Matki 
Bożej Jasnogórskiej - 26 sierpnia, Patronki 
i Królowej Korony Polskiej, zarządzam:  
1. We wszystkich oddziałach odczytać 
apel do żołnierza. 2.Do modlitw wieczor-
nych w tygodniu poprzedzającym uro-
czystość dodać odmawianie: Pod Twoją 
obronę, z trzykrotnym wezwaniem „Kró-
lowo Korony Polskiej, módl się za nami”. 
3.Udostepnić jeszcze bardziej niż dotych-
czas przystępowanie do sakramen-
tów świętych, spowiedzi i Komunii św”.  
W Apelu do żołnierzy czytamy: Jak ongiś 
w zalewie szwedzkim ratunek i zwycięstwo 
przyszło z Jasnej Góry od Bożej Matki 
Częstochowskiej, Królowej Polski, tak  
i dziś zmobilizować nam trzeba wszystkie 
siły pod jej przemożnym hetmaństwem. 
Tydzień ten niech będzie zapoczątkowa-
niem powszechnego odrodzenia moral-

nego naszych szeregów i wkraczania na 
wielkie szlaki naszych praojców, którym 
przewodniczą duchy Żółkiewskich, Chod-
kiewiczów, Trauguttów”. Szczególnym 
owocem mobilizacji było przyjmowanie 
codziennie Komunii św. Pani Maria Okoń-
ska wspominała: ”Ponieważ w większości 
ludzie giną po Komunii świętej - umierają 
w stanie łaski uświęcającej. Pamiętam 
radość z tego odkrycia, że chociaż War-
szawa ginie- ta moja ukochana Warszawa 
– ginie w stanie łaski uświęcającej. Siła 
życia w sposób szczególny objawiała się 
w powstańczych ślubach. Odbyło się ich 
250, mimo że groźba utraty życia była tak 
duża, iż ślub od wdowieństwa mogły dzie-
lić godziny”. 
 Jan Nowak- Jeziorański, legen-
darny kurier z Warszawy, ożenił się ze 
swoją łączniczką, bo jak wspominał – 
„chcieli umrzeć jak małżeństwo”. Panny 
młode szły do ołtarza urządzonego np.  
w piwnicy, ubrane w szpitalne fartuchy, 
albo bluzki uszyte ze spadochronu. Pano-
wie - w zdobytych panterkach z biało-
-czerwoną opaską na ręku. Obrączki 
były zrobione z części karabinu. Kape-
lan Armii Krajowej ks. Stefan Wyszyński, 
który posługiwał w czasie Powstania  
w Laskach na skraju Puszczy Kampino-
skiej, wspominał, jak łączniczki i sanita-
riuszki, idąc na służbę, prosiły o medalik 
Matki Bożej. Uważały, że jest to ich naj-
większa siła. Pod koniec Powstania przy-
szły prymas, idąc lasem, znalazł przy-
niesioną przez wiatr nadpaloną kartkę  
z napisem: „Będziesz miłował”. Zaniósł ją 

na dłoni do kaplicy, jak relikwię, pokazał 
siostrom i powiedział „Nic  droższego nie 
mogła nam przesłać ginąca stolica. To 
największy apel walczącej Warszawy - do 
nas i do całego świata. Apel i testament. 
„Będziesz miłował”. Powstańcy widzieli 
swoją walkę także jako sprzeciw wobec 
niemieckiego barbarzyństwa, dlatego  
grzebali wrogów  i stawiali na ich grobach 
krzyże. 
 Figura Chrystusa sprzed 
kościoła na Krakowskim Przedmieściu 
leżała z ręką uniesioną ku górze, którą 
wskazywała niebo i napisem na cokole 
„Sursum Corda”. Duch życia płynącego  
z wiary tlił się na zgliszczach zamordowa-
nej  Warszawy. 
 Wspomnienie 75. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego 
skłania mnie do refleksji, na ile pamięć   
o przeszłości powinna wpłynąć na nasze 
dziś. I nieunikniona jest konkluzja: bez 
wiedzy o przeszłości stajemy się zagu-
bieni w teraźniejszości i pełni obaw  
o przyszłość. Dziś, w pogrążonej w kry-
zysie  duchowym Europie, trzeba nam 
sięgnąć do świadectw takich jak to  
z Powstania Warszawskiego, by uczyć się 
od naszych przodków wierności. Nasze 
powstania mają obecnie inny wymiar 
– społeczny, chrześcijański, ludzki we 
współczesnym świecie musimy się zmie-
rzyć z niebezpieczeństwem utraty tożsa-
mości, świadomości bycia chrześcijanami.

Beata Filipowicz

Na osłodę dnia rozdawane były jubile-
uszowe krówki i pierniczki, a dla występu-
jących tradycyjny polski bigos. Nie można 
zapomnieć o loterii fantowej, bo robiła 
ona istną furorę. Niespodzianka goniła 
niespodziankę. Nic więc dziwnego, że nie-
które portfele zostały nieco odchudzone.  
 W tym miejscu należy wspo-
mnieć szanownych gości. Cieszyliśmy się 
obecnością radnej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej, 
wójta gminy Andrzeja Stanka, prezes 

Fundacji Rozwoju Sądecczyzny Anny 
Majda, samorządowców, dyrektorów 
szkół, fundatorów fantów na loterię oraz 
innych zaproszonych na to wydarzenie. 
Już kolejny raz przybyły do nas osoby 
niepełnosprawne ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju, 
tutaj ukłon w kierunku radnego Powiatu 
Nowosądeckiego Józefa Świguta.
 X Świętojanki w Dolinie Królówki 
przeszły do historii. Wspólny trud orga-
nizacji przedsięwzięcia nie poszedł na 
marne. Uśmiechnięte twarze zebranych, 
rozbawione pociechy i przyjacielskie 
relacje uczestników pozwalają z perspek-
tywy czasu stwierdzić, że po raz dziesiąty 
warto było. Razem można więcej zdziałać. 
Niech jednoczy nas myśl św. Jana Pawła 

II: „Człowiek tyle jest wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi”. Gorące podzię-
kowania za okazaną przychylność dla 
wszystkich, którym dobro wspólne leży 
na sercu.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.

Do jego realizacji przyczyniła się również 
Fundacja Rozwoju Sądecczyzny.

Krystyna Górska
Foto: Artur Owsianka

Jubileuszowe 
"Świętojanki"

c.d.
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 KGW w Mystkowie

Dziewiątego czerwca odbyło się uroczy-
ste Spotkanie KGW Mystków. Uroczyste, 
ponieważ było to spotkanie z kobietamii, 
które przed laty tworzyły KGW w Mystko-
wie. Koło Gospodyń działa od 1962 roku. 
Działalność Koła kiedyś, to przede wszyst-
kim organizowanie kursów haftu, szycia, 
gotowania – jakże potrzebne w tamtych 
czasach. Do dzisiaj w wielu domach 
znajdują się haftowane na kursach 

obrusy, serwetki, bieżniki. Przepisy spi-
sane odręcznie w grubych zeszytach 
służą już następnym pokoleniom. Działał  
magiel i wypożyczalnia naczyń. Na iluż 
weselach, zabawach służyły te naczynia 
i garnki a ile pościeli i obrusów przema-
glowało się … Na fali zmieniającej się 
sytuacji w kraju, łatwiejszego dostępu do 
towarów, mediów, kiedy ludzie zachłysnęli 
się „nowoczesnością” Koło zaprzestało 

działalności. Obecnie KGW działa od 
2015 roku – a pomysłodawcą odnowienia 
KGW jest Benedykt Poręba.
Spotkanie rozpoczęło się od Mszy świętej 
w intencji byłych, obecnych oraz zmar-
łych członkiń KGW. Potem zaprezento-
waliśmy gościom czym teraz zajmuje się 
Koło. Była fotograficzna relacja, wystawa 
rękodzieła oraz słowne podsumowa-
nie. Wystąpiły: laureatki  Lachowskiego 
Godonia Julitka Nakielska i Anna Góra. 
Po smacznym poczęstunku był czas na 
wspomnienia, rozmowy, wspólne śpiewa-
nie oraz wpis do kroniki.
Tym spotkaniem chcieliśmy po pierwsze 
uhonorować nasze drogie poprzedniczki  
i zapewnić, że zawsze pamiętamy, że przed 
nami tworzyły koło. Po drugie podzielić 
się tym co robimy teraz w KGW. Jeste-
śmy dumne, że tyle pań odpowiedziało na 
nasze zaproszenie. To przeurocze, ciepłe, 
otwarte osoby, dzięki którym spotkanie 
miało swojski, serdeczny klimat. Razem  
z nami była pierwsza przewodnicząca 
KGW Władysława Janus, sołtys Stani-
sław Poręba oraz Benedykt Poręba.

Do zobaczenia  w KGW Mystków

Agnieszka Janus

h t tp s: //p l - p l . f ac e b o ok .c om / KGW.
mystkow/

 

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
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  "Co skraca mi czas - Działanie! 
Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" 

 Johann Wolfgang Goethe    

 Turniej piłki nożnej

 Dnia 17 sierpnia 2019 roku 
na boiskach ORLIKA przy Zespole 
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
w Królowej Górnej odbył się Turniej 
Wójta Gminy Kamionka Wielka w Piłce 
Nożnej „Mój Orlik – Moje Boisko”. Tur-
niej zorganizowany został przez Wójta 
Gminy Kamionka Wielka, Radę Gminną 
Zrzeszenia LZS oraz Animatora Orlika  
w ramach Gminnego Kalendarza Imprez 
Sportowych Gminy Kamionka Wielka na 
2019 r.
Uroczystego otwarcia imprezy w imie-
niu wójta dokonała sekretarz Gminy 
Kamionka Wielka Małgorzata Antkiewicz 
– Wójs.

  W turnieju udział wzięły 4 dru-
żyny: 2 drużyny z Królowej Górnej oraz 
po 1 drużynie z Mszalnicy i Kamionki 
Wielkiej. Zawody rozegrano w kategorii 
wiekowej: 2001 i młodsi. 
Mecze rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym”. 
Po wyrównanej rywalizacji klasyfikacja 
końcowa przedstawia się następująco:
 I miejsce – Skalnik Kamionka 
 II miejsce – Tomex Mszalnica
 III miejsce – Królovia I
 IV miejsce – Królovia II
Laureaci uhonorowani zostali medalami. 
Dekoracji dokonała sekretarz gminy 
Kamionka Wielka. 

Turniej przebiegał w miłej atmosferze 
sportowej rywalizacji na wysokim pozio-
mie technicznym, do której niewątpliwie 
przyczyniło się bardzo dobre przygoto-
wanie uczestników. Podczas zawodów 
można było zaobserwować duże zaan-
gażowanie zawodników, co bardzo cie-
szyło organizatorów. 
Zwycięzcom gratulujemy wywalczo-
nych miejsc, wszystkim zawodnikom 
dziękujemy za uczestnictwo w turnieju  
i życzymy powodzenia, a także sukce-
sów w kolejnych turniejach.

R.O.S
Fot. Archiwum UG
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„Od tradycji do współczesności - aktywne 
wakacje”

W dniach 16-24 lipca 2019 roku został 
zrealizowany, przez Stowarzyszenie kul-
turalne „Z tradycją w przyszłość”, projekt 
pn. „Od tradycji do współczesności- 
aktywne wakacje”. Zadanie to zostało 
zrealizowane z  zakresu małych projek-
tów w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego  kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW na lata 
2014 – 2020. 
 Stowarzyszenie Kulturalne „Z trady-
cją w przyszłość” w Kamionce Wielkiej 
wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci  
i młodzieży poszerzyło  dla nich ofertę 
kulturalną w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych poprzez organizację  trzech 
zadań skierowanych do młodego poko-
lenia:  wyjazd do Gospodarstwa Pasiecz-
nego „Sądecki Bartnik” w Stróżach  
w dniu 16 lipca br.,  trzydniowe warsztaty 
ceramiczne, które odbyły się w dniach 
17-19 lipca br. i trzydniowe warsztaty 
robotyki, które zrealizowane zostały  
w dniach 22-24 lipca br.
W wycieczce do „Sądeckiego Bartnika” 
wzięło udział 50 dzieci z terenu dzia-

łania LGD „Korona Sądecka”, podczas 
której pod opieką przewodnika zwiedziły 
skansen i muzeum, obejrzały plenerową  
kolekcję barci i uli, wystawę dotyczącą 
historii bartnictwa i pszczelarstwa. Dzieci 
wzięły udział w warsztatach pszczelar-
skich i wykonały samodzielnie świeczki, 
poznały smak miodów naturalnych  
i koziego sera. Miały też możliwość 
wspólnej zabawy i spotkania ze zwierzę-
tami. Na zakończenie odbyły przejażdżkę 
wozem konnym.
W  warsztatach ceramicznych wzięło 
udział 25 dzieci z terenu LGD Korona 
Sądecka. W świat gliny wprowadziła 
uczestników Irena Majka z Pracowni 
Ceramicznej „Irma”. W trakcie trzydnio-
wych zajęć pojawiły się różne trendy 
tematyczne. Zwinne palce uczestników 
projektu  uwijały się, niczym pracujące 
„pszczółki”, tworząc coraz doskonalsze 
arcydzieła: postać aniołka, baranka, kota  
i wiele innych prac według własnych 
pomysłów uczestników warsztatów. Nie-
zwykłym doświadczeniem okazało się 
nie tylko lepienie z gliny, ale także malo-
wanie form ceramicznych.

W warsztatach robotyki  wzięła udział 16 
osobowa grupa dzieci w wieku od 8 do 
15 lat. Warsztaty te prowadzili instrukto-
rzy firmy  Nowoczesny Wymiar Edukacji 
Jakub Zagórowski Warsztaty Robotów. 
Realizacja tych warsztatów  przybliżyła 
możliwości jakie niesie ze sobą technika, 
która jest nieodłączną przyszłością mło-
dego pokolenia. Uczestnicy warsztatów 
w trakcie dwugodzinnych zajęć skonstru-
owali m.in. zdolnego do poruszania się 
robota, wykorzystując w tym celu sche-
maty budowy. Następnym ich zadaniem 
było zaprogramowanie robota w taki 
sposób, aby za pomocą czujnika roz-
poznawał przeszkody znajdujące się na 
jego drodze. Dzieci w trakcie tych warsz-
tatów poznały w przyjazny sposób tajniki 
fizyki, informatyki i matematyki.
Realizacja tego projektu przyczyniła 
się do aktywnego spędzenia wolnego 
czasu przez dzieci i młodzież terenu LGD 
„Korona Sądecka”, podczas którego 
miały możliwość wzięcia udziału w róż-
nych zajęciach.

Tekst i fot.: G.M.

Projekt Stowarzyszenia Kulturalnego "Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ"
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11 sierpnia 2019 roku, odbył się po raz IX, 
Festyn Rodzinny zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce 
Wielkiej. Słoneczna pogoda dopisała  
i na stadion w Kamionce Małej przybyło 
sporo dzieci wraz z rodzicami oraz radni 
Rady Gminy Kamionka Wielka. Dla nich 
to wystąpiły grupy działające przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury a były to: zespólł-
wokalny „Chcemy śpiewać" przygoto-
wany przez Agnieszkę Basiaga, zespół 
tańca nowoczesnego  „Chcemy tańczyć”, 
którym kieruje Justyna Dobosz. Debiut 
na tej imprezie miały dzieci z Zespołu 
Regionalnego „Mały Skalnik”, z którymi 
pracuje Katarzyna Pazgan. Po raz pierw-
szy podczas tego festynu został zorga-
nizowany Mini Turniej Tańca Nowocze-

snego. Młodzi tancerze zaprezentowali 
się w kategorii tańców solo i duetach, 
którym przyglądała się z uwaga komisja 
artystyczna w składzie: Kazimierz Ogo-
rzałek, Dawid Pogwizd i Piotr Chruślicki. 
W kategorii solista najlepszą okazała się 
Kinga Matusik, natomiast w kategorii 
duetów najlepsze były Kinga i Małgo-
rzata Poremba. Po rozdaniu medali dla 
najlepszych tancerzy swoje umiejęt-
ności zaprezentował jeden z członków 
jury Dawid Pogwizd – tancerz break-
dance grupy Hurricane. Przerywnikami 
podczas występów artystycznych były 
integracyjne konkursy zręcznościowe, 
w których mogły wziąć udział dzieci 
ze swoim rodzicem lub na przykład  
z dziadkiem. Imprezie towarzyszyła 

degustacja ciast przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce 
Wielkiej i kiełbasek z grilla z Zakładu 
Masarskiego Dariusza Kmaka, które 
bezpłatnie mogli posmakować uczest-
nicy imprezy. Podczas festynu zapre-
zentowała swoje prace Pracownia Cera-
miczna „Irma” a dzieci mogły nieodpłat-
nie korzystać ze zjeżdżalni. Szczególne 
podziękowania skierowane są do Piotra 
Kmaka, który z wielkim zaangażowaniem 
poprowadził tegoroczny festyn. Dzięki 
sprzyjającej aurze i życzliwej atmosferze 
wszyscy uczestnicy festynu  doskonale 
się bawili.

Tekst i fot. G.M.

Festyn Rodzinny
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Od 27 lipca do 4 sierpnia odbywała 
się wyjątkowa edycja 56 Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej. W ramach tej imprezy 
obchodzono 50 edycję Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich oraz 30 Międzynarodo-
wych Spotkań Folklorystycznych. W obu 
wydarzeniach wziął udział Zespół Regio-
nalny Mystkowianie z Mystkowa. Zespół 
przywiózł z Beskidów – Srebrne Żywiec-
kie Serce oraz tytuł Laureata (Nagroda 
Regulaminowa).
W tegorocznej edycji Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu wzięła udział 
rekordowa ilość zespołów – aż 27 grup. 
Ośmioosobowe Jury Festiwalu pod prze-
wodnictwem etnograf Małgorzaty Kiereś 
postanowiło przyznać jedną z głównych 
nagród – Srebrne Żywieckie Serce Zespo-
łowi Regionalnemu Mystkowianie. Zespół 
Regionalny Mystkowianie zaprezentował 
widowisko „Zabawa w karczmie”. Pod-
czas widowiska zobaczyć można było 
strój z centralnej części regionu Lachów 

Sądeckich (noszony przez najbogatszych 
mieszkańców wsi), strój pogórzański  
(z sąsiednich wsi) oraz strój wykształcony 
na styku dwóch kultur (noszony w Mystko-
wie). Stroje zrekonstuowane na potrzeby  
programu pokazują dynamikę ówczesnej 
mody i trendów. Wartym uwagi były rów-
nież zrekonstruowane tańce, takie jak: 
polka sumionka, mazurka, warszawianka 
oraz tańce zabawowe w postaci: Żyda czy 
Polki z liściem. Ta ostatnia stanowiąca 
relikt, odtworzona została w ubiegłym 
roku na podstawie badań terenowych. 
W zabawie wykorzystuje się liść, który 
należy  umieścić miedzy dłońmi tancerzy. 
Przy zwiększającym się tempie muzyki, 
trudno go utrzymać. Tym którym się nie 
uda muszą opuścić zabawę.
Dodatkowo Mystkowianie zostali w tym 
roku nominowani przez CIOFF jako jeden 
z trzech polskich Zespołów do udziału  
w Międzynarodowych Spotkaniach Folk-
lorystycznych w Wiśle. Już sam udział 

w tym jednym z największych w Europie 
festiwalu był gigantycznym osiągnięciem 
Zespołu. Mystkowianie prezentowali się 
obok 14 zespołów z całego świata (m. in. 
z Kanady, Chile, Ukrainy, Gruzji, Rumunii, 
Macedonii Północnej, Chorwacji, Węgier). 
Międzynarodowa Rada Artystyczna 
postanowiła przyznać grupie z Mystkowa 
tytuł Laureata (Nagrodę Regulaminową) 
za udane przedstawienie realiów życia 
pogranicza lachowsko – pogórzańskiego.
Zespół prezentował się również na innych 
estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej: 
Maków Podhalański, Szczyrk oraz Ujsoły. 
Niewątpliwie do annałów historii Zespołu 
przejdą wielokrotne bisy w Amfiteatrze  
w Wiśle oraz wspaniała atmosfera wszyst-
kich koncertów podczas całego Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej.

Kamil Wiatr

"Złote Serce Żywieckie" dla Mystkowian
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Prezentacje Artystyczne Szkół

Ponad dwustu wykonawców wystąpiło 
podczas 23 Prezentacji Artystycznych 
Szkół Gminy Kamionka Wielka. Przegląd 
odbył się w Szkole Podstawowej im. Wła-
dysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej.
Imprezę otworzyli organizatorzy: Krystyna 
Skrzypiec, dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego i Kazimierz Ogorza-
łek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kamionce Wielkiej. Występom mło-
dzieży szkolnej przysłuchiwał się Andrzej 
Stanek, wójt gminy Kamionka Wielka, 

Marcin Kiełbasa, przewodniczący Rady 
Gminy i Marta Sarota starszy wizyta-
tor z sądeckiego Kuratorium Oświaty  
i Wychowania.
Na scenie zaprezentowali się wykonawcy 
ze wszystkich szkół podstawowych  
z terenu gminy Kamionka Wielka. Można 
było zobaczyć wiele interesujących progra-
mów, pomysłów wykonawczych. Były więc 
spektakle teatrzyków, zespoły instrumen-
talno-wokalne, popisy instrumentalistów  
i solistów, tańce disco, popisy akrobatyczne. 

PAS nie ma charakteru konkursowego. 
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy wraz z pamiątkowymi medalami  
i słodycze dla wykonawców, które wrę-
czali wójt gminy i przewodniczący Rady 
Gminy.
Na koniec gospodarz gminy podziękował 
wszystkim wykonawcom, ich opiekunom 
oraz organizatorom imprezy.

Kogo
Fot. Grażyna Michalik



Głośno, muzycznie i tanecznie było na placu sportowym w drugą niedzielę lipca, podczas dorocz-
nej imprezy „Lato w Dolinie Kamionki”. Dobra pogoda i atrakcyjny program imprezy wzbudziły 
ogromne zainteresowanie.
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Po wysłuchaniu hymnu „Lata w Dolinie Kamionki” nie-
dzielne święto uroczyście otworzył wójt gminy Kamionka 
Wielka Andrzej Stanek. Po nim nastąpił koncert Orkiestry 
Dętej z Mystkowa pod dyrekcją Józefa Kalisza. Następnie 
można było podziwiać tańce i przyśpiewki ludowe w wyko-
naniu zespołów regionalnych „Mali Mystkowianie”, „Myst-
kowianie” i „Mszalniczanie”. Różne gatunki muzyczne 
przedstawili uczestnicy warsztatów „Mozart kontra Sinatra 
– Aktywizacja Integracyjna poprzez sztukę”.
Kwadrans z radiem poprowadziła red. Maria Mółka, wrę-
czając nagrody radia dla zwycięzców quizu. 
 Gwiazdą wieczoru był Andrzej Cierniewski z zespołem. 
Artysta przedstawił półtora godzinny koncert przedłużony 
o bisy. Dobry kontakt z publicznością i profesjonalizm 
artysty został nagrodzony niekończącymi się brawami. 
Na zakończenie zorganizowano zabawę taneczną przy 
muzyce zespołu „Farell Band”. 
Na placu imprezy można było podziwiać prace twór-
ców ludowych: Ireny Leśniak-Aksamit, Mariana Kiełbasy, 

Józefa Ogórka oraz Klubu „Trzy razy R” działającego przy 
GOK. Była też degustacja potrw regionalnych. W mobil-
nym punkcie informacyjno-promocyjnym LGD „Korona 
Sądecka” odbyły się warsztaty przyrządzania soków. Na 
placu imprezy można było zbadać wydolność płuc w Spri-
robusie, oraz odwiedzić stoisko ekodoradcy. Nie zabrakło 
też wielu atrakcji dla dzieci, m.in.: Myszka Miki, malowanie 
twarzy, zjeżdżalnie i in.
Imprezę zorganizowali: Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kamionce Wielkiej. Patronat medialny objęły portal 
„Sądeczanin” i Radio RDN Nowy Sącz.
Na świętowanie „Lata w Dolinie Kamionki” mieszkańcy 
gminy zawsze przychodzą całymi rodzinami, bo każdy 
znajdzie coś interesującego dla siebie. Tym bardziej, że 
prognozy ulewnej niedzieli – na szczęście - tym razem nie 
spełniły się.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Barbara Pogwizd

Udane Lato w Dolinie Kamionki
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ZR "Mszalniczanie"Andrzej Cierniewski

Orkiestra Dęta z Mystkowa

ZR "Mali Mystkowianie"

Mocart kontra Sinatra

ZR "Mystkowianie"
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Od 19 czerwca do 2 lipca Zespół Regionalny Mystkowianie pre-
zentował się na scenach jubileuszowego XXX Sivrihisar Nasred-
din Hoca – International Sivrihisar Culture and Art. Festiwal  
w Turcji. Mystkowski Zespół występował obok grup  
z Bośni i Hercegowiny, Chile, Słowacji, Bułgarii, Cypru Północ-
nego oraz Turcji.
 
Podczas wyjazdu Mystkowianie mieli okazję zwiedzić bułgar-
ską Sofię, serbski Nisz, turecki Stambuł oraz odpocząć nad 
Morzem Czarnym. Organizowany przez CIOFF festiwal odbywał 
się w dwóch miejscowościach: Sivrihisar oraz Eskisehir. Przez 
cały tydzień Zespół prezentował piękno folkloru Sądecczyzny 
na głównych scenach festiwalowych umieszczonych u podnóża 
gór na terenach dawnej Frygii oraz wspaniałych, wielobarw-
nych i entuzjastycznie odbieranych, przez lokalną społeczność, 
korowodach.
Festiwal był dedykowany Nasreddinowi Hocy, postaci na poły 
legendarnej, sędziemu i filozofowi, któremu przypisuje się autor-
stwo niezliczonych satyrycznych i humorystycznych przypowie-
ści, anegdot i bajek, znanemu nie tylko w Anatolii, czy szerzej  
– w Turcji, ale w całym muzułmańskim świecie, a nawet poza 
jego granicami. W zabawnych, opowiadanych dzieciom przygo-
dach Nasreddina, czy w konwersacjach ze spotykanymi przez 

niego ludźmi, ważną, bo symboliczną rolę pełni osiołek. Jest 
bowiem jedynym „rumakiem” odpowiednim dla kogoś, kto prze-
kazuje innym tzw. ludowe mądrości.
 
Mystkowianie zachwycali nie tylko różnorodnością i barwami 
strojów regionalnych - prezentowali folklor Pogórzan oraz 
Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko – pogórzańskiego 
oraz centralnej części regionu -  ale także dynamicznym tańcem 
i głośnym śpiewem. Podczas spotkania z Tureckim Ministrem 
Kultury zwrócono przede wszystkim uwagę na najstarszych 
członków zespołów.
Ważnym punktem tureckiej przygody był udział we Mszy świętej 
w polskiej parafii w Stambule, odpoczynek nad Morzem Czar-
nym, zwiedzanie Błękitnego Meczetu oraz Hagia Sophia. Pięk-
nym zwieńczeniem udziału w tym międzynarodowym święcie 
folkloru był wspólne wykonanie tańca tureckiego ze wszystkimi 
uczestnikami festiwalu.
Wyjazd został dofinansowany ze środków budżetu Województwa 
Małopolskiego, Starostwa Nowosądeckiego i Gminy Kamionka 
Wielka.

Kamil Wiatr  
Fot. Archiwum zespołu

Wyjazd Mystkowian do Turcji


