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Boże Narodzenie
Bóg stwarza czas i zbawia nas
w czasie. Wg tradycji żydowskiej Bóg stworzył
świat 25 marca. Początek czasu – naszego
istnienia. Ten dzień, dla niektórych tradycji
chrześcijańskich, jest również dniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Narodzenie
Jezusa dokonuje się więc dziewięć miesięcy
później czyli 25 grudnia. Bóg wkracza w historię czasu, historię człowieka, aby nas Zbawić.
Od 525 roku, dzięki wyliczeniom Dionizego
Młodszego, liczymy czas od tego wydarzenia.
Papież Jan I wprowadzając w życie te zasady,
wskazywał na ważność Narodzenia Jezusa
Chrystusa dla całego świata.
Dzisiaj, wiele wieków później, trzeba
nam również dostrzec głęboki sens tych Świąt.
Dla mnie i dla całego świata rodzi się Zbawiciel. Bóg staje się bliski człowiekowi.
Życzę Wszystkim Czytelnikom otwarcia się na Tego, Który jest Miłością i przychodzi do nas. Niech narodzenie się Jezusa
w sercu, będzie dla każdego z nas najważniejszym wydarzeniem w historii naszego życia.
Ks. Janusz Potok

Raphael-La Madonne de Lorette

Proboszcz Parafii Kamionka Wielka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych radością i magią
Wigilijnej nocy, kieruję do Państwa płynące z serca życzenia.
Niech ten najpiękniejszy czas w roku upłynie Państwu w gronie
rodzinnym, w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.
Niech każda chwila tych wyjątkowych Świąt żyje własnym pięknem, a Nowy 2020 Rok obdaruje Państwa zdrowiem, pomyślnością
i błogosławieństwem Bożej Dzieciny.
życzą
Marcin Kiełbasa

Andrzej Stanek

Przewodniczący Rady Gminy
w Kamionce Wielkiej

Wójt Gminy Kamionka Wielka
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Sesja w gminie
W dniu 12 września 2019 roku odbyło się kolejne XII
nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy obecnej kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019.
W dniu 27 wrześnie 2019 roku odbyła się XII sesja zwyczajna Rady Gminy Kamionka Wielka, podczas której uroczyście
wręczono Pani Michalinie Sendal-Kotlarz oraz Panu Euzebiuszowi
Kotlarzowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Gminy Kamionka
Wielka”. Radni podjęli także uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kamionka Wielka, w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, w sprawie przedłużenia
umowy najmu, w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Rada Gminy przyjęła także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka.
Kolejne XIV nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, na którym
radni podjęli uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2019-2035, odbyło się
w dniu 17 października.
XV sesja zwyczajna Rady Gminy Kamionka Wielka
miała miejsce w dniu 30 października 2019 roku. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na
kadencję w latach 2020-2023. Podczas posiedzenia rada podjęła także uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa
Kamionka Mała w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2020, w sprawie uchwalenia „programu
Współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Kamionka Wielka, w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie zmiany uchwały Nr V829/2019 Rady Gminy Kamionka
Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kamionka Wielka, w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kamionka Wielka, w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Kamionka Wielka na 2019 rok, w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej oraz
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej.
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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Wyniki wyborów parlamentarnych
Wybory do Sejmu
Nr listy / NAZWA *
Nr listy 1 - KW PSL
Nr listy 2 - KW PiS
Nr listy 3 – KW SLD
Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA
Nr listy 5 – KKW KOALICJA
OBYWATELSKA

1

Kamionka
W

43
662
68
83
85

2

Mystków

79
731
41
73
81

3

Królowa
G

27
360
14
34
24

4

5

6

Jamnica

Mszalnica

Bogusza

16
272
37
27
31

31
552
19
44
37

20
273
19
15
23

7

Królowa
P

17
361
15
20
13

8

Ogółem

Miejsce

58
742
47
56
63

291
3953
260
352
357

IV
I
V
III
II

Kamionka
W

*Użyto skrótów nazw komitetów wyborczych
Z PiS do Sejmu zostali wybrani: Arkadiusz Mularczyk, Barbara Bartuś, Anna Paluch, Edward Siarka, Wiesław Jańczyk, Andrzej Gut-Mostowy, Jan Duda, Patryk Wicher oraz Jagna Marczułajtis-Walczak z Koalicji Obywatelskiej i Urszula Nowogórska z Polskiego
Stronnictwa Ludowego. W gminie Kamionka Wielka najwięcej głosów dostał Arkadiusz Mularczyk, w następnej kolejności z dużo
mniejszym poparciem uplasowali się Patryk Wicher Andrzej Gut-Mostowy i Jan Duda.

Wybory do Senatu
DURLAK Wiktor Michał
KOGUT Stanisław

605
270

643
313

302
131

203
157

449
209

212
121

301
125

628
300

3343
1626

Wybory do Senatu zdecydowanie wygrał Wiktor Michał Durlak.

Frekwencja
Liczba uprawnionych do
głosowania
Liczba wydanych kart
Frekwencja

1.359

1.482

711

609

973

511

623

1.508

7776

953
70,13

1.019
68,76

465
65,40

389
63,88

692
71,12

351
68,69

438
70,30

971
64,39

5278
67,88

Wybory do polskiego parlamentu z miażdżącą przewagą wygrał PiS, na co wskazywały wszystkie przedwyborcze sondaże, jednak wyborcy zgotowali nam kilka niespodzianek.
Pierwsza to przede wszystkim wysoka frekwencja (ponad 71 % w Mszalnicy), jest wynikiem mocnego mobilizowania
wyborców przez wszystkie komitety wyborcze. Dobrze to świadczy o polskiej demokracji. Dużym zaskoczeniem jest
wysoki wynik uzyskany w naszej gminie przez Konfederację. Ta partia uplasowała się wyżej niż PSL (o ironio, partia
wiejska!), a nawet prawie zrównała się z KO. Zresztą, ta ostania partia odnotowała kolejną porażkę, mimo zaklinania
rzeczywistości przez jej liderów.
Na uwagę zasługuje powrót lewicy do parlamentu z politycznego niebytu.
Kolejna uwaga: w tych wyborach żadna partia nie startowała samodzielnie, wszystkie wchodziły w większe lub
mniejsze koalicje. Przypomina się sytuacja z 2015 roku, kiedy dla pokonania Platformy w wyborach parlamentarnych
PiS startowało w koalicji z innymi partiami prawicowymi (Solidarna Polska, Polska Razem).
Pewnie na poważną refleksje powyborczą przyjdzie czas, zwłaszcza pod kątem realizacji przedwyborczych
obietnic, których obfitości wszystkie partie nam nie szczędziły.
Kogo

Żródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu
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Boisko wielofunkcyjne w Królowej Polskiej

W dniu 17 października 2019 roku
przy Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej odbyło się uroczyste otwarcie boiska
wielofunkcyjnego. W uroczystości udział
wzięli m.in.: wójt gminy Kamionka Wielka
Andrzej Stanek, proboszcz Parafii Królowa
Górna ks. Krzysztof Pasyk, starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie
Kazimierz Gargula, radny powiatowy Józef
Świgut, radni Rady Gminy Kamionka Wielka
na czele z przewodniczącym Rady Marcinem Kiełbasą, Kazimierz Siedlarz – wójt
Gminy poprzedniej kadencji, dyrektorzy
szkół, dyrektor ZOSZ, sołtysi.
Dyrektor szkoły Anna Dudzińska w serdecznych słowach podziękowała
obecnemu i poprzedniemu wójtowi gminy,
Lucynie Nowak – emerytowanej dyrektor
szkoły, radnym, sołtysowi oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania nowego
boiska.
Wójt gminy Andrzej Stanek
w trakcie przemówienia wyraził wielką
radość i satysfakcję podkreślając, że
mimo wielu trudności, realizacja tej inwestycji, niezwykle potrzebnej mieszkańcom,

a w szczególności dzieciom i młodzieży,
została zakończona. Dodał, że jest to
zasługa wielu osób zarówno radych, którzy
w stosownym momencie decydowali
o finansach i lokalizacji, jak również urzędników gminy, którzy pozyskali dofinansowanie i w szybkim tempie opracowali wymaganą dokumentację, dyrekcji szkoły, która
wspierała tę inicjatywę i wykonawcy, który
wziął na siebie trud wykonania boiska. Wójt
wyraził też życzenie, by boisko dobrze służyło szkole i mieszkańcom oraz, by było
ważnym miejscem rekreacyjno-sportowym
na mapie gminy Kamionka Wielka.
Uświetnieniem całości uroczystości był bogaty program artystyczny przygotowany w podzięce przez uczniów szkoły
wraz z nauczycielami.
Warto przypomnieć, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa treningowego boiska
piłkarskiego o nawierzchni poliuretanowej
w miejscowości Królowa Polska” realizowane było na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem
Sportu i Turystyki a Gminą Kamionka
Wielka jeszcze w 2017 roku, w ramach pro-

gramu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Dofinansowanie projektu wynosiło 174
100,00 złotych.
Roboty budowlane rozpoczęto w maju 2018 r.
Poniesione koszty od początku realizacji
przedsięwzięcia wyniosły 582 534,8 złotych, i obejmowały:
• Koszt wykonania map do celów projektowych - 1 400,00 złotych;
• Projekt budowlany – 4 920,00 złotych;
• Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego –
1 230,00 złotych;
• Roboty budowlane - 339 480,00 złotych;
w tym dofinansowanie 174 100,00 złotych
• Dodatkowe roboty budowlane zlecone
w 2019 r., obejmujące wykonanie muru
oporowego, odwodnienia, osprzętu boiska,
placu utwardzonego, ogrodzenia oraz drogi
do boiska wyniosły: 229 283,40 złotych;
• Nadzór inwestorski – 6 000,00 złotych;
• Zakup tablicy informacyjnej – 221,40
złotych.
K.H.

Fot.: Grzegorz Maciaś
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Remont dachu remizy OSP w Mszalnicy

W ramach zadania zrealizowano roboty rozbiórkowe
i montażowe związane z wymianą pokrycia dachu remizy OSP
w Mszalnicy polegające na rozebraniu pokryć dachowych
z blachy nie nadającej się do użytku, rozebraniu rur spustowych, wymianie końców krokwi, impregnacji grzybobójczej
drewna, deskowaniu połaci dachowych, zastosowaniu izolacji z folii paro przepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej, pokryciu dachu blachą stalową, montażu elementów wykończeniowych – gąsiorów, zamontowaniu rynien
stalowych i rur spustowych stalowych, przygotowaniu starego
podłoża pod docieplenie kominów ponad dachem, obróbce
blacharskiej z blachy powlekanej, obsadzeniu w ścianach
kratek wentylacyjnych. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac związanych
z wykonaniem podbitki z blachy T-7 wraz z stelażem drewnianym oraz niezbędnymi obróbkami blacharskimi, dostawą
i montażem śniegołapów dachowych oraz dodatku za większą
ilość blachy. Zamontowano tablicę pamiątkową.

Całkowity koszt zadania wyniósł 137 215,06 złotych.
Dzięki staraniom wójta gminy Andrzeja Stanka uzyskano dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019, w kwocie 42 672,00 złotych.
Na zadanie przeznaczono środki własne gminy w wysokości
94 543,06 złotych.
Termin realizacji zadania wg umowy z Województwem:
22.07.2019 – 31.10.2019.
Umowa z wykonawcą zadania została zawarta 22.08.2019
roku. Roboty zakończono 18.10.2019 roku.
Wymiana pokrycia dachowego wpłynęła pozytywnie
na poprawę funkcjonalności, oraz zapobiegła dodatkowym
kosztom związanych z remontem pomieszczeń wewnątrz
budynku.

MAW
Fot. Kazimierz Ogorzałek

By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd
Stanisław Jerzy Lec
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Droga Jamnica - Mystków
Dzięki staraniom Wójta Gminy
Kamionka Wielka Andrzeja Stanka do
Gminy Kamionka Wielka trafi 1 739 062
zł wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na remont dróg
gminnych.
30 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki zatwierdził dofinansowanie inwestycji drogowych, o które
usilnie zabiegał Wójt Gminy.
Za pozyskane pieniądze został
wyremontowany odcinek drogi gminnej
2900916K w miejscowości Jamnica - wartość inwestycji to: 675 121 zł. W ramach
rządowego dofinansowanie na to zadanie
uzyskano kwotę : 540 097 zł.

Przed remontem

Drugie zadanie jakie będzie realizowanie
z pozyskanych środków to remont drogi
gminnej 290966K w miejscowości Mystków - wartość inwestycji to: 1 498 706 zł,
a rządowe dofinansowanie tej inwestycji
to: 1 198 96 zł.
Warto podkreślić, że łączna
kwota otrzymanego dofinansowania stanowi aż 80 % planowanych kosztów, które
łącznie wyniosą 2 173 828 zł. Na uwagę
zasługuje fakt, że pierwszy raz w dotychczasowej historii naszej Gminy uzyskano
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.
14 października 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym

w trybie przetargu tj. „Przedsiębiorstwem
Robót Drogowo Mostowych S.A.” na realizację remontu ww. dróg.
Realizowane zadanie to długo
oczekiwana inwestycja drogowa, która
z pewnością usprawni komunikację do
sąsiednich miejscowości, poprawi komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców, a przede wszystkim przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym wszystkich użytkowników.

M.A.W.

Po remoncie

GMINNE WIEŚCI

strona 8

Nr 76

Z wizytą w Gminnej Bibliotece…

W sobotę 7 września o godzinie 15.00
w pięknej scenerii na Czarnej Kępicy
odbyła się akcja Narodowe Czytanie.
W czytaniu wzięli udział władze gminy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, uczniowie, seniorzy
i członkowie Kół Gospodyń. Zgromadzeni przeczytali fragmenty polskich nowel: „Sachem”,
„Dobra Pani”, „Orka”, „Dym”, a także „Katarynka”.
Partnerami tegorocznego Narodowego Czytania były Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki
Wielkiej, Jamnicy, Mystkowa, Kluby Seniora
w Kamionce Wielkiej, Jamnicy, Mystkowa,
Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w akcję Narodowego Czytania.

co dzień. W kolejnej części naszego spotkania dzieci wykonały miniaturowe ogrody, które
teraz pięknie zdobią naszą bibliotekę. Ostatnim
etapem naszego nocnego „buszowania” po
bibliotece były warsztaty kulinarne, podczas
których upiekliśmy ciasta, którymi wczesnym
porankiem dzieci poczęstowały swoich rodziców. W tegorocznej edycji nocy bibliotek wzięli
udział uczniowie z klas II,III, IVa pod opieką Pani
Beaty Filipowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani Dyrektor Izabela Zaczyk
i Pani Bożena Poręba. Noc w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej przebiegła w znakomitej atmosferze, było wesoło,
a uczestnicy w wyśmienitych humorach
zapowiedzieli się na następny rok. Już teraz
zapraszamy na VI edycję!

04/05 października 2019 roku
w Gminnej Bibliotece w Kamionce
Wielkiej odbyła się akcja Noc Bibliotek.
pt. "Znajdźmy wspólny język"
Naszą ,,Noc Bibliotek” rozpoczęliśmy literackim pokojem zagadek: uczniowie doskonalili
m.in. znajomość terminów literackich, przysłów polskich oraz ćwiczyli korzystanie z różnych źródeł informacji dostępnych w naszej
bibliotece. Następnie dzieci uczestniczyły
w warsztatach muzycznych „Biblioteka w dźwiękach ukryta”, które przeprowadzili pan Tomasz
Wolak – popularny sądecki muzyk, wokalista
oraz pan Jan Kłoskowski – chórzysta Teatru
Narodowego w Warszawie. Nasi goście dali
popis wokalny oraz z wielką pasją opowiedzieli o muzyce i o tym czym się zajmują na

Zakończono projekt-„Aktywnym być
i zdrowo żyć” - Organizacja czasu
wolnego dla seniorów.
Celem projektu była poprawa jakości
życia osób starszych z gminy Kamionka
Wielka. Dzięki projektowi 50 seniorów
z naszej gminy wzięło udział w edukacyjnym wyjeździe do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie połączonego z wyjściem do
teatru. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach
gimnastycznych nordic wiking, ćwiczeniach w basenie w Chełmcu oraz w warsztatach malowania toreb ekologicznych
i w dwudniowym integracyjnym wyjeździe
do Zakopanego. Realizacja zadania przy-

czyniła się do wypełnienia przestrzeni dla
pokolenia 50+, pozwoliła na rozwój ich pasji,
zainteresowań, wymiany doświadczeń
i zachęciła innych seniorów do działania
na rzecz środowiska lokalnego. Projekt
wpłynął na poprawę jakości życia osób
starszych.
Spotkania zorganizowane zostały w ramach
Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu
grantowego pt. „Wykreowanie atrakcyjnej oferty
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów
z obszaru LGD „Korona Sądecka”, w związku
z zadaniem pn. „Aktywnym być zdrowo żyć”Organizacja czasu wolnego dla seniorów.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Trwa realizacja projektu "Widzieć
i wiedzieć więcej" w ramach programu
Kultura Dostępna odbyły się spotkania
autorskie:
- z pisarką i dziennikarką radiową Barbarą
Gawryluk - znaną autorka książek dla dzieci,
i tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej.
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Zakupiono trzy nowe instrumenty
Gmina Kamionka Wielka aplikowała
o środki finansowe na zakup nowych instrumentów dla Orkiestry Dętej z Mystkowa. W dniu 10
października 2019 r. wójt gminy Kamionka Wielka
Andrzej Stanek otrzymał z rąk wicemarszałka
Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki
i członka Zarządu Województwa Małopolskiego
Anny Pieczarki promesę na realizację projektu
„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - Na Start”.
Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.100 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych
dla w/w orkiestry (dwa puzony tenorowe oraz
saksofon barytonowy).

Uroczystość przekazania promesy
odbyła się w Dworku w Kąśnej Dolnej – ostatniej
zachowanej na świecie posiadłości wybitnego
kompozytora, pianisty oraz męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego.
Gmina Kamionka Wielka ze swoich środków
dołożyła kwotę 15.154 zł, by zrealizować zakup
trzech dobrej klasy instrumentów.
Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury dokonano zakupu instrumentów za kwotę
24.254 zł.
W sali posiedzeń Urzędu Gminy
prezes orkiestry Marian Jasiński i kapelmistrz
Mateusz Główczyk, odebrali od wójta gminy

Andrzeja Stanka trzy nowe instrumenty.
Nowe instrumenty zwiększą możliwości koncertowe i jakość wykonywanych
utworów. Przyczynią się do rozwoju warsztatu
muzycznego i pasji muzyków.

Z wizytą w Gminnej
Bibliotece (c.d.)

- Kolejnym punktem realizacji projektu była
dwudniowa wycieczka seniorów do Warszawy.
Zachwycając się pięknem stolicy, zwiedziliśmy
wiele miejsc: Stare Miasto, Zamek Królewski,
Pałac Prezydencki, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki
Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Modliliśmy się przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W ramach tego projektu przed nami jeszcze

cztery mikołajkowe spotkania teatralne.

Z autorką spotkali się uczniowie z gminy
Kamionka Wielka.
- Anną Onichimowską - pisarka książek dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz autorka scenariuszy radiowych i telewizyjnych .

MAW
Fot. Grzegorz Maciaś

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury"

(A.Z.)
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Wznowiona działalność KGW w Kamionce

„Miłością ożywieni, służmy sobie
wzajemnie”
(św. Jan Paweł II)
Koło Gospodyń Wiejskich
w Kamionce Wielkiej wznowiło działalność.
KGW założone zostało w 1984 r. Pierwszą
przewodnicząca była Janina Poremba,
zastępcą Helena Kłębczyk, sekretarzem
Aniela Nowak i skarbnikiem Czesława
Nowak. Koło liczyło wówczas 37 osób
i wspomagane było przez BS, RSZiZ.
Działało prężnie; organizowało kursy: kroju
i szycia, haftu , dziewiarstwa, gotowania
oraz pieczenia. W tych zajęciach uczestniczyły członkinie koła oraz uczennice
klas ósmych szkoły podstawowej. KGW
włączyło się bardzo aktywnie w obchody
650-lecia Kamionki Wielkiej, przygotowując
degustację potraw regionalnych. W 1987
zmienił się częściowo Zarząd. Na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym nową prze-

wodniczącą została Anna Popiela. Koło
liczyło wtedy 42 osoby. Jednak działało
się coraz trudniej ze względu na wstrzymanie dotacji i dofinansowania KGW przez
instytucje rolnicze. W 1998 roku, mimo
że Koło liczyło 62 osoby, ze względu na
trudną sytuację finansową zawieszono jego
działalność.
Urzeczone maksymą św. Jana
Pawła II, zebrane pod przewodnictwem
i z inicjatywy Bogumiły Kmak, uczestniczki
spotkania w dniu 28 listopada 2018 r. zdecydowały o reaktywowaniu Koła Gospodyń
Wiejskich w Kamionce Wielkiej. Do koła
zapisały się 43 osoby. Powołano Zarząd.
Przewodniczącą została Bogumiła Kmak,
zastępcą Anna Popiela, skarbnikiem Maria
Kłębczyk, członkiem Zarządu – Maria Ziobrowska. Na zebraniu uchwalono również
statut, który określa cele działania i sposoby ich finansowania. Koło jest społeczną
samorządową organizacją mieszkańców
wsi, niezależną od administracji rządowej

i samorządowej. Jego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywnej
działalności na rzecz środowiska lokalnego. KGW zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
prowadzonym przez ARiMR. Opracowano
plan pracy na rok 2019 i rozpoczęto działalność. Nawiązano współpracę z Klubem
Seniora działającym przy GBP w Kamionce
Wielkiej, GOK, Wójtem oraz Radą Gminy,
LGD Koroną Sądecką, kołami KGW.
W roku 2018 koło otrzymało ze środków ARiMR dotację w wysokości 4 tys.
zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu
AGD. W roku bieżącym w ramach swojej
działalności KGW zorganizowało wspólnie
z Klubem Seniora uroczysty Dzień Kobiet.
14 lipca br. podczas imprezy „Lato w Dolinie Kamionki” KGW przygotowało degustacje potraw regionalnych. Również w lipcu
KGW uczestniczyło w Konkursie pt. Festiwal Smaków ogłoszonym przez Marszałka
Województwa Małopolskiego.

GMINNE WIEŚCI
Na
degustację
przygotowano
zestaw potraw regionalnych, z których zawijok ze śliwką, był potrawą
konkursową. Za udział w konkursie otrzymano nagrodę. Kolejnym
działaniem był udział w „Agropromocji 2019” w Nawojowej. Tu
potrawą konkursową były pierogi
gazdyni z tartymi ziemniakami. Stoisko KGW podziwiano nie tylko ze
względu na smak potraw, ale także
dekorację stołu. KGW włączyło się
w Narodowe Czytanie nowel zorganizowane pod Czarną Kępicą przez
GBP. Członkinie koła przygotowały
na to spotkanie degustacje regionalnych potraw. We wrześniu br. KGW
zorganizowało wyjazd do teatru
na spektakl „Zemsta” Aleksandra
Fredry. Współfinansowało także
wyjazd do Starego Sącza na koncert
zespołu „Ciupaga” zorganizowanego z okazji Starosądeckiego Dnia
Seniora. Atrakcją dla członków KGW
są wyjazdy na baseny geotermalne
w Białce Tatrzańskiej. Jak widać
z powyższego, KGW działa prężnie
i ma bogate plany na kolejne lata. Pragnie się włączyć w działania na rzecz
wszechstronnego rozwoju obszarów
wiejskich, oświaty, kultury, przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie zadań
społecznych oraz działań dążących
do poprawy warunków życia i pracy
mieszkańców naszej miejscowości.
Istotą działania KGW jest zachowanie
tradycji oraz upowszechnianie racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Święty Jan Paweł
II powiedział: „Pozostańcie wierni
doświadczeniom pokoleń, które
żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu
i z modlitwą na ustach (…). Zachowajcie jak skarb największy to, co
było źródłem duchowej siły waszych
ojców (…). Strzeżcie tych wartości,
które świadczą o naszej tożsamości” - i te wartości poprzez działania
KGW pragnie realizować. Czekamy
na nowych członków, a wszystkich
mieszkańców zapraszamy do włączenia się w działania realizowane
przez KGW.
(M.R.)
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KGW w Mystkowie
Tegoroczna jesień była dla KGW
Mystków wyjątkowa ze względu na wydarzenia, w których braliśmy udział. Wrzesień
przywitaliśmy udziałem w Narodowym
Czytaniu w Kamionce Wielkiej z wielkim
przejęciem odczytany został przez nas
fragment noweli Marii Konopnickiej :"Dobra
Pani". Po oficjalnej części była okazja do
poczęstowania wszystkich naszym smalcem i ziołowym chlebem.
Wrzesień przyniósł również rozstrzygnięcie plebiscytu " Mistrzowie Agro"
organizowanym przez ogólnopolski serwis
i magazyn dla rolników Sfera Agro. Nasze
koło jako jedyne reprezentowało gminę
Kamionka Wielka. Ostatecznie KGW Mystków zajęło drugie miejsce w powiecie
nowosądeckim z liczbą aż 537 głosów. Z tego
miejsca dziękujemy bardzo naszym przyjaciołom i sympatykom, na których wsparcie
zawsze możemy liczyć. Koniec tego mie-

siąca to również sukces naszej członkini
w kolejnym etapie konkursu "Lachoskie
Godonie" Hania G. za brawurowo wykonaną gadkę pt. "Spotkanie ze znajomą
- nieznajomą" zdobyła pierwsze miejsce
w swojej kategorii !
W październiku przyszedł czas
na wycieczkę tym razem z rodziną i znajomymi wybraliśmy się na Słowację. Jaskinia Bielska, Szczyrbskie Jezioro zrobiły na
nas ogromne wrażenie. Poza tym piękne
góry, pierwszy śnieg, słowackie przysmaki
sprawiły, że wróciliśmy bardzo zadowoleni
z udanego wypadu. Przed końcem roku
mamy jeszcze do zrealizowania kilka ciekawych wydarzeń. Zapraszamy do naszego
Koła oraz prosimy o odwiedzanie naszej
strony na Facebook'u: www.facebook.com/
kgwmystków

Agnieszka Janus
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Święto chemii i biologii w Królowej Górnej
Dzień 27 września 2019 r. pozostanie na długo
w pamięci władz, nauczycieli oraz uczniów
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w
Królowej Górnej. Otwarto tam bowiem nowoczesne minilaboratorium biologiczno- chemiczne.
Oprócz społeczności szkolnej w uroczystości
wzięli udział zaproszeni goście: wójt Gminy
Kamionka Wielka, Andrzej Stanek, dyrektor
Gminnego Zespołu Administracji Szkół, radni
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, sołtys wsi Królowa Górna, członkowie
Rady Rodziców oraz ubiegłoroczni absolwenci
szkoły. Zgromadzonych na sali gimnastycznej
gości oraz uczniów, nauczycieli i pracowników
powitała dyrektor, mgr Jadwiga Łęczycka, która
w swoim przemówieniu wyraziła nie tylko swoją
radość z powstałego laboratorium, ale także
podkreśliła ogromne zaangażowanie nauczycielki fizyki i matematyki, mgr Beaty Koziak
oraz uczniów byłego królewskiego gimnazjum,
dzięki którym warta 15 tysięcy, nowoczesna
pracownia stała się własnością szkoły. Dzięki
ich pracy szkoła wzięła udział w projekcie,
Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. o nazwie
„Koloratorium” Było to przedsięwzięcie, które
za cel stawiało sobie odkrycie przed uczniami
niezwykłego świata chemii i biologii. W ramach
projektu szkoła „walczyła” o laboratorium biologiczno- chemiczne warte 30 tys. zł. Zdobyła
drugą nagrodę, czyli kwotę 15 tys. na remont
oraz wyposażenie w nowoczesne pomoce
naukowe pracowni biologiczno- chemicznej.

Głównym elementem projektu był konkurs,
w którym wzięli udział uczniowie klas 4- 8 oraz
gimnazjaliści. Już w pierwszym etapie konkursowych zmagań szkole w Królowej Górnej
udało się pozyskać bon o wartości 1000 zł do
wydania w sklepie „Śnieżka”.
W etapie eliminacyjnym szkoły wraz z uczniami
zdobywały punkty za najróżniejsze aktywności,
poczynając od prostych działań, jak np. założenie profilu szkół na platformie, a kończąc na
opublikowaniu fotorelacji z lekcji przeprowadzonej na podstawie materiałów zamieszczonych
w serwisie „Koloratorium” . Do etapu finałowego zakwalifikowano 33 szkoły w tym Szkołę
Podstawową w Królowej Górnej. W etapie tym
zadaniem szkół było nagranie krótkiego 100sekundowego filmiku, którego tematem były
związki z przyrodą.
No i stało się, filmik nakręcony przez królewską młodzież uplasował się na 2. pozycji, zaś
szkoła zyskała pokaźną kwotę na stworzenie
minilaboratorium.
Po zakończeniu przemówienia dyrektor szkoły
głos zabrała koordynator projektu, Beata
Koziak, która przedstawiła zebranym kulisy
udziału w projekcie, udziału okupionego dużym
wkładem pracy jej samej oraz pozostających
pod jej opieką uczniów. Wójt natomiast w swoim
przemówieniu pogratulował szkole sukcesu
oraz podkreślił nowatorski charakter zrealizowanego przedsięwzięcia.
Następnie wyświetlono filmik, który „zdobył”

nagrodę, zaś swój wkład w uroczystość otwarcia minilaboratorium zaprezentowali sami
uczniowie, przedstawiając spektakularne
doświadczenia chemiczne oraz ciekawostki
ze świata biologii. Podczas pokazu użyli oni
pomocy naukowych stanowiących wyposażenie nowej pracowni.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście, z wójtem na czele oraz dyrektor
szkoły, Jadwiga Łęczycka. Po zakończeniu
natomiast tej wiekopomnej chwili gospodarz
gminy podkreślił wagę doświadczeń w nauczaniu chemii i biologii. Od tego momentu dzieci
i młodzież owe doświadczenia będą mogli
przeprowadzać w odnowionej, wyposażonej
w nowoczesne pomoce naukowe pracowni.
Powstanie w szkole Witosa minilaboratorium
biologiczno- chemicznego na miarę XXI wieku
to wydarzenie bez precedensu. O jego szczególnej wartości natomiast świadczy fakt, na
który w swoim przemówieniu zwróciła uwagę
dyrektor Łęczycka, mówiąc: „Sami zdobyliśmy
środki na realizację dużego przedsięwzięcia”.
Można więc z pełną świadomością stwierdzić,
że radość społeczności szkolnej z Królowej
Górnej jest tym większa, iż to wielkie dzieło
jest wyłącznie zasługą szkoły, jej aktywnych
uczniów oraz równie aktywnego i zaangażowanego w swoja pracę opiekuna.

Tomasz Skraba
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Szkoła w Królowej Górnej projektami stoi
Podczas wakacji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa, jak zresztą
wszystkie dzieci i młodzież, odpoczywali
po trudach minionego roku szkolnego. Nie
znaczy to jednak, że sama szkoła wzięła
sobie urlop od pracy, która służy podniesieniu standardu ich nauki. Dowodem na to jest
pozyskanie środków finansowych na realizację dwóch ciekawych projektów: „Korytarz
szkolny moich marzeń” oraz „Nie bój się królowej nauk”.
Inicjatorem wdrożenia obu projektów w królewskiej podstawówce jest pani Beata Koziak,
nauczyciel matematyki i fizyki. Pierwszy
z nich został zrealizowany dzięki współpracy
z Fundacją „Lotto”, która przeznaczyła kwotę
7 tys. zł na stworzenie na korytarzach szkolnych kreatywnych stref gier planszowych.
Z pewnością każdy się zgodzi, że dzięki
temu uczniowie będą mogli bardziej ciekawie, pożytecznie oraz atrakcyjnie spędzać
czas podczas przerw międzylekcyjnych.
Popularne gry planszowe w dużym formacie, takie jak np. szachy czy gra w klasy, to
dla uczniów nie lada gratka. Poza tym dzięki
możliwości tak aktywnego spędzenia przerw
będą oni mogli nie tylko dobrze się bawić,
ale także zdobywać nowe umiejętności.
Słynne hasło: „Baw się i ucz!” zyska dzięki
temu jeszcze bardziej na wartości. Uczniowie
z Królowej Górnej nie kryją zadowolenia, że

od 19 września mogą podczas przerw łączyć
przyjemne z pożytecznym. Zainteresowanie
grami jest naprawdę wielkie.
Drugi z wymienionych projektów, jaki będzie
w ciągu roku szkolnego realizowany w Szkole
Podstawowej im. Witosa, sprawi, że w Królowej Górnej królowa nauk, czyli matematyka,
znacznie poszerzy swoja naukową władzę.
Wszystko za sprawą współpracy z Fundacją
PZU, która przeznaczyła kwotę 4,5 tys. zł na
realizację przedsięwzięcia zakładającego
wykonywanie pomocy dydaktycznych jako
elementu nauki myślenia matematycznego
w myśl zasady: „Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem..." Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, iż odpowiednio dobrane pomoce
dydaktyczne stanowią źródło bodźców
zmysłowych oraz podnoszą efektywność
stosowanych metod nauczania i samego
procesu dydaktycznego. Jak dowodzi organizator projektu, „dzieci, wbrew pozorom,
nie zawsze chcą korzystać z kupnych, kolorowych, często bardzo drogich i modnych
zabawek i pomocy dydaktycznych". To,
co zrobili dla nich nauczyciele, często jest
bardziej atrakcyjne, ciekawe i motywujące
do pracy i nauki. Dlaczego tak się dzieje?
Zdaniem pomysłodawcy opisywanego
przedsięwzięcia „przyczyną jest to, że są
one kreatywne, niepowtarzalne, pozwalają

na manipulowanie, a co najważniejsze, zrobione tylko dla nich. Dzieciaki posiadają niezwykle chłonne i plastyczne umysły, gotowe
na podejmowanie nowych wyzwań. Szczególnie widoczne i trwałe efekty następują, gdy
nauczyciel połączy daną dziedzinę wiedzy
z doskonałą zabawą”.
Uczniowie z Królowej Górnej dwa razy
w miesiącu będą się spotykać na dodatkowych zajęciach i pod okiem nauczyciela
wykonywać pomoce dydaktyczne, np.
chodniczek liczbowy, domino ułamkowe, gry
planszowe, tangramy, kołowe układanki, itp.
Wykonane pomoce dydaktyczne zostaną
w szkole, będą więc służyć również innym
dzieciom w kolejnych latach szkolnych. Jeśli
natomiast jakiś uczeń jeszcze boi się królowej nauk, to poprzez udział w zajęciach,
podczas których samodzielnie będzie mógł
wykonać matematyczne pomoce naukowe,
z pewnością przekona się do tego przedmiotu i łatwiej będzie mu posiąść wiedzę
z tego zakresu.
Dzięki realizacji projektów, jakie zostały opisane wyżej, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej z pewnością
zasługuje na miano placówki oświatowej na
miarę XXI wieku.

Tomasz Skraba
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Sukcesy SP w Jamnicy

Nowy rok szkolny zaczął się na dobre.
W Szkole Podstawowej w Jamnicy szybko
zapomniano o wakacjach i wszyscy
z wielkim zapałem wzięli się do działania.
Są tego pierwsze efekty.

Wygrana w konkursie
#OSEWyzwanie!
Państwowy Instytut Badawczy NASK
realizujący projekt Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej – OSE oraz Ministerstwo
Cyfryzacji ogłosiły konkurs, w którym
nagroda – mobilna pracownia multimedialna – bardzo rozgrzała serca uczniów
i nauczycieli. Piękną pracę plastyczną
pt. Smart Szkoła wykonała uczennica
klasy VIII – Natalia Sromek. Pani Joanna
Kogut tak koordynowała pracą, by wielu
uczących włączyło się w prace zmierzające do zdobycia nagrody. Szkoła
zgłosiła się do projektu OSE i programu
mLegitymacja szkolna oraz CodeWeek.

Zaangażowanie zostało docenione. W czwartek 10 października
2019 roku pani dyrektor Dorota Kupiec
odebrała w Urzędzie Marszałkowskim
w Krakowie od wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza
Smółki dyplom. Szkoła Podstawowa
w Jamnicy znalazła się w zacnym
gronie 68 szkół z Małopolski, które
zostały laureatami konkursu. Już niedługo uczniowie otrzymają
16 laptopów, dzięki którym będą mogli
uczestniczyć w cyfrowych lekcjach,
a także korzystać
z internetowych zasobów edukacyjnych.

Code Week w Jamnicy
Code Week to społeczna inicjatywa,
w ramach której europejskie państwa
„ścigają się” w liczbie zorganizowanych
wydarzeń związanych z programowa-

niem. Akcja co roku organizowana jest
na terenie całej Europy i dedykowana
wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub
kontynuować przygodę z programowaniem. W tym roku uczniowie w SP
w Jamnicy włączyli się do projektu.
To świetna okazja, by zacząć zabawę
z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką.
15 października uczniowie
klasy szóstej w ramach programowania wizualnego w języku Scratch tworzyli grę kółko i krzyżyk. Scratch nie
tylko pomaga w rozwijaniu umiejętności myślenia obliczeniowego, ale także
pozwala na wprowadzenie do zajęć
elementów rywalizacji w celu motywowania uczniów i sprawienia, że nauka
będzie dla nich doskonałą zabawą. Na
kolejnych zajęciach z tego cyklu uczniowie będą prowadzić rozgrywki między
sobą.

GMINNE WIEŚCI

Młodsi sprawdzają, czy
starsi tabliczkę mnożenia
znają
4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest
to akcja edukacyjna, która ma na
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Uczniowie i dorośli mogli popisać się
znajomością tabliczki mnożenia podczas tzw. egzaminów, które nie przypominały poważnych testów znanych
z życia, a egzaminatorami byli młodsi
uczniowie z klasy IV i V, wydawałoby się mniej surowi i wymagający.
Zaopatrzeni byli w losy z zadaniami
sprawdzającymi znajomość tabliczki
mnożenia i tworzyli Patrole Egzaminacyjne. Pod czujnym okiem nauczycieli matematyki przepytywali starszych kolegów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Osoba,
która w tym dniu zdała egzamin ze
znajomości tabliczki mnożenia, uzyskała tytuł: ,,Ekspert Tabliczki Mnożenia” i nagrodę – legitymację MT
EXPERT, która była pamiątką dla
dorosłych, a dla dzieci motywacją do
dalszej nauki.

Projekt Ekobadacze
Jeszcze we wrześniu uczniowie klas VII
i VIII wzięli udział w ekologicznym
projekcie Eko-młodzi badacze na
Sądecczyźnie. Realizacja projektu
obejmowała wyposażenie szkoły
w walizkę Ekobadacza. Dzięki
jej zawartości uczniowie mogli
zbadać czystość rzeki Kamionki.
W ramach akcji uczestniczyli także
w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez panie: Jadwigę Borgosz
i Katarzynę Obrzut.
12 września uczniowie
przez kilka godzin niczym prawdziwi
badacze pobierali próbki wody i poddawali ją wnikliwej analizie. Sprawdzali jej parametry pod kątem kwasowości, twardości oraz czystości
biochemicznej. Okazało się, że rzeka
Kamionka jest czysta i twarda.

E.K.

Fot. Archiwum szkolne
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EKO - Młodzi Badacze
z Boguszy

W maju 2019 r. uczniowie klasy VII i VIII Szkoły
Podstawowej w Boguszy przystąpili do projektu „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”, który był organizowany przez Fundację
Horyzont 360 w Wielogłowach i współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
27 września dzieci, pod opieką pani Barbary
Dobosz i pani Marii Siedlarz, uczestniczyły
w warsztatach ekologicznych poświęconych
zanieczyszczeniu wód i gleby. Po zajęciach
warsztatowych uczniowie wraz z wychowawcami udali się w teren, nad piękny potok
Roztoki, gdzie pobrali próbki wody i gleby.
Czystość górskiego potoku oraz malownicza
sceneria złotej jesieni została uwieczniona
na licznych zdjęciach. Udało się nawet zaobserwować malutką żabę baraszkującą wśród
kamieni. Następnie grupa powróciła do szkoły,
gdzie pod kierunkiem nauczycieli wykonała
profesjonalne badania z użyciem odczynników chemicznych, które szkoła otrzymała
w walizce ekobadacza z Fundacji Horyzont
360. Uczniowie dokonali pomiarów stopnia
kwasowości oraz twardości wody, zawartości azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów
żelaza w wodzie, a także kwasowości gleby
z brzegu badanej przez uczniów rzeczki. Była
to nie tylko świetna zabawa, ale i wspaniała
lekcja przyrody i chemii; wszyscy czuli się

jak prawdziwi naukowcy. A co najważniejsze,
nasz potok Roztoki okazał się bardzo czysty!
Wszystkie dokumenty wraz ze zdjęciami
zostały przesłane do Fundacji.
19 października uczniowie wzięli udział
w wydarzeniu EKO – Event, które odbyło się
przy Hotelu „Heron” w Siennej i było podsumowaniem projektu. Podczas imprezy plenerowej
dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych
pt. „Przyda się” z wykorzystaniem surowców
wtórnych oraz warsztatach robienia wianków
ekologicznych. Dostępna była również ścianka
wspinaczkowa GOPR, na której można było
sprawdzić swoje umiejętności.
Podczas
wydarzenia odbył się także festiwal biegowy,
w którym wziął udział polski lekkoatleta,
czterokrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz
olimpijski w chodzie sportowym – pan Robert
Korzeniowski. Na dystansie dwóch kilometrów
ścigali się chłopcy i dziewczęta z licznych placówek. Cieszymy się, ze uczniowie z naszej
szkoły zajęli czołowe miejsca. Najbardziej
wyróżnił się Konrad Homoncik z klasy VIII,
który uplasował się na II miejscu i odebrał
gratulacje od samego Mistrza. Uwieńczeniem
wydarzenia było wspólne pamiątkowe zdjęcie
oraz autograf pana Roberta Korzeniowskiego.

Maria Siedlarz
Fot. Archiwum szkolne
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Nauczyciel na medal

Zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego to profesja często
składająca się z wielu innych funkcji:
opiekunka, animatorka zabaw, pielęgniarka, korepetytorka, dietetyk, stróż
prawa i dobrych obyczajów, dekoratorka
wnętrz, tancerka, fryzjerka, specjalistka
sprawach kryzysowych itd. itd.…
Gazeta Krakowska oraz Dziennik Polski chcąc docenić trudy związane
z pracą nauczyciela przedszkola zorganizowali plebiscyt, który miał wyłonić
„Nauczyciela Przedszkola na medal”
-roku 2019.
Do tegorocznej edycji została zgłoszona
przez rodziców, nauczycielka pracująca
w Niepublicznym Przedszkolu AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej –
Patrycja Dudzik.
Głosować można było przez cały miesiąc
maj wysyłając SMS o określonej treści,

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

wybierając danego kandydata.
Nerwowy czas oczekiwania na wyniki
zakończył się pomyślnie. Nauczycielem Przedszkola na medal roku 2019
w powiecie nowosądeckim została Patrycja Dudzik.
Uroczysta Gala wręczenia
nagrody odbyła się 7 czerwca 2019 r.
w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, gdzie Patrycja udała się
wraz z zastępcą dyrektora panią Moniką
Wrońską.
Pani Patrycja, choć w przedszkolu
w Kamionce pracuje od niedawna, swoją
sympatię wśród wychowanków oraz
rodziców zdobyła profesjonalnym podejściem do pracy, uśmiechem i życzliwością. Oddanie dzieciom to Jej znak rozpoznawczy, a różnorodność możliwości
jakimi wyróżnia się w swoim zawodzie

to wynik ciężkiej pracy, dużej pokory
i dobrze wypracowanej organizacji
czasu.
Zwyciężczyni plebiscytu na co
dzień spełnia się w roli każdego wymienionego na początku artykułu zawodu,
bo na tym polega „bycie na medal”.
Naszej laureatce życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy oraz życzliwości na
każdy dzień.
Drugie miejsce w powiecie
nowosądeckim zdobyła Natalia Dorula
- Janus z Punktu Przedszkolnego
w Królowej Górnej, a trzecie miejsce
zajęła Krystyna Skowron z Gminnego
Publicznego Przedszkola w Nawojowej.
Wszystkim
paniom
serdecznie
gratulujemy.

				
Katarzyna Kruczek
Fot. Autora
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Nagrodzeni lekarze w Mszalnicy

27 września 2019 r. wójt gminy
Kamionka Wielka Andrzej Stanek w trakcie
XIII Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka
wręczył Odznakę Honorową ”Zasłużony
dla Gminy Kamionka Wielka” przyznaną
przez Radę Gminy państwu Zycie Michalinie
Sendal - Kotlarz i Euzebiuszowi Grzegorzowi Kotlarzowi, lekarzom - mieszkańcom
Mszalnicy.
Laudację wygłosił przewodniczący
Rady Gminy Marcin Kiełbasa, który w przemówieniu wymienił zasługi państwa Kotlarzów dla mieszkańców Mszalnicy i Mystkowa.
Zaznaczył ich wyjątkowość i wieloletnie zaangażowanie w sprawowaniu opieki medycznej. Podkreślał życzliwość, serdeczność
i troskę z jaką pochylali się nad swoimi

pacjentami, ale przede wszystkim ich niezłomność i zaangażowanie w organizowaniu
opieki medycznej mieszkańcom tych miejscowości, przez kilkadziesiąt lat.
Wójt gminy Andrzej Stanek, wręczając zaszczytne odznaczenie pogratulował małżeństwu dołączenia do grona osób
„Zasłużonych dla Gminy Kamionka Wielka”.
Przypomniał, że tę wyjątkową Odznakę
otrzymują nieliczne osoby, niezwykle zasłużone dla Gminy Kamionka Wielka, które
stanowią dla innych wzór do naśladowania.
Wręczając kwiaty podziękował państwu
Kotlarzom za wszelkie dobro jakie przez
lata czynili i podkreślił, że jest dumny, że
Gmina Kamionka Wielka ma tak zacnych
mieszkańców.

Podziękowania i wyrazy wdzięczności w imieniu swoim i mieszkańców
Mszalnicy przekazał również radny gminy
Kamionka Wielka Piotr Witek, który ze wzruszeniem dziękował lekarzom za troskę i ich
wielkie poświęcenie.
Z gratulacjami i podziękowaniami
pospieszyła również społeczność Szkoły
Podstawowej z Mszalnicy i Mystkowa,
z dyrektorami tych szkół.
Wzruszającą uroczystość zakończyło gromkie „Sto lat” zaśpiewane na stojąco, przez wszystkich uczestników uroczystej Sesji Rady Gminy.

M.A.W

Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Polska pod Krzyżem

W trzecią niedzielę września
b.r. na wzgórzu w Mszalnicy odbyło się
doroczne spotkanie mieszkańców gminy
Kamionka Wielka. Ta uroczystość odbyła
się w święto Podwyższenia Krzyża.
W tym roku zbiegło się ono z ogólnopolską akcją „Polska pod Krzyżem”.
W uroczystościach na Wzgórzu św. Krzyża
w Mszalnicy modlili się wierni ze wszystkich parafii w gminie.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył
ks. Krzysztof Pasyk, proboszcz parafii
w Królowej Górnej w koncelebrze z proboszczami z Boguszy, Kamionki Wielkiej
i Mystkowa. Homilię wygłosił ks. Janusz
Potok, proboszcz parafii Kamionka
Wielka. Przypomniał historię Świętego
Krzyża i ustalenia na jego cześć święta
kościelnego. Podkreślił, że warto abyśmy
byli świadomi nie tylko znaczenia krzyża,

na którym umarł Zbawiciel, ale byśmy
z pokorą przyjęli również swój życiowy
krzyż, bo w krzyżu zbawienie.
Uroczystość zgromadziła kilkaset wiernych, mieszkańców gminy
oraz przyjezdnych gości. Za przybycie
i wspólną modlitwę zgromadzonym dziękował ks. prałat Józef Głowa, proboszcz
parafii Mystków, także obecnemu wójtowi
gminy Kamionka Wielka – Andrzejowi
Stankowi. Zaprosił wszystkich na przyszłoroczne spotkanie.

Warto wiedzieć, że …
Pod koniec jubileuszowego roku 2000
pojawiła się propozycja trwałego upamiętnienia dla potomnych przełomu
wieków i tysiącleci. Wybrano wzgórze
w Mszalnicy, znajdujące się w przysiółku
Zalas (526 m nad poziomem morza),

prawie na styku trzech parafii: Mystków, Kamionka Wielka i Królowa Górna.
Wykonawcą dwunastometrowego krzyża
była Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
w Grybowie. Całość kosztów dotyczących wykonania samego krzyża i przygotowania terenu poniosła Gmina Kamionka
Wielka.
Kamień węgielny poświecił papież Jan Paweł II w 2002 roku
w Łagiewnikach w Krakowie. Uroczystego
poświecenia krzyża dokonał 17 października 2004 roku ks. bp Wiktor Skworc,
ordynariusz diecezji tarnowskiej. Od tego
roku tradycją stały się modlitewne spotkania mieszkańców gminy w święto Podwyższenia Krzyża. Krzyż jest oświetlony
i efektownie wygląda nocą, nawet
z daleka.

Tekst i fot.: Kogo
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Krzyż na Rachelówce
W
niedzielę 22 września
2019 roku na Górach Rachelowskich
w Kamionce Wielkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Krzyża
Partyzanckiego, upamiętniającego żołnierzy zbrojnego antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego oraz
dzielnych mieszkańców doliny Kamionki
Wielkiej, którzy szli im z pomocą.
Inicjatorem tego patriotycznego
wydarzenia i zarazem organizatorem
było Stowarzyszenie GRH „Żandarmeria”, patronat nad uroczystością objął
Wójt Gminy Andrzej Stanek.
Wydarzenie rozpoczęło się
Mszą świętą w Kościele Parafialnym
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Kamionce Wielkiej. Po jej zakończeniu
zebrani udali się na szczyt Gór Rache-

lowskich gdzie ks. Prałat Janusz Potok
– Proboszcz tej parafii wspólnie z licznie
zebranymi mieszkańcami i gośćmi dokonał poświęcenia Krzyża Partyzanckiego.
W uroczystości uczestniczyli
wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej
Stanek, przewodniczący rady gminy
Kamionka Wielka Marcin Kiełbasa, ks.
prałat Janusz Potok – proboszcz, ks.
prałat Stanisław Ruchała, ks. wikariusz
Hieronim Kosarski, przedstawiciele Stowarzyszenia na czele z prezesem Kamilem Olesińskim, licznie zebrani mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
Wójt Gminy Andrzej Stanek
podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia GRH „Żandarmeria” oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do powstania krzyża.

Zaznaczył, że miejsce to będzie hołdem
dla tych, którzy polegli w walkach o wolność i niepodległość oraz lekcją historii
dla młodych pokoleń.
Na zakończenie tej patriotycznej uroczystości, odbyła się watra partyzancka, połączona z pokazem sprzętu
i uzbrojenia z lat 1945-1955.
Organizatorzy kierują słowa
uznania dla rodziny Trojanów, która
przekazała teren pod budowę Krzyża, by
otworzyć kolejne miejsce pamięci.
Podziękowania należą się strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Królowej Górnej za wsparcie logistyczne w organizacji wydarzenia.
K.H.

Fot. Grzegorz Maciaś

strona 20

GMINNE WIEŚCI Nr 76

Być w drodze
Wiara człowieka nie może być
czymś statycznym – nie może się nie
zmieniać. Dlatego jeśli chcielibyśmy ją
do czegoś porównać, to będzie to raczej
droga, niż cztery ściany dobrze znanego
i bezpiecznego mieszkania. Choć z biegiem czasu, gdy człowiek dorasta, a okres
młodzieńczych poszukiwań mija i nasz
światopogląd się stabilizuje, to wiara, aby
żyć, potrzebuje drogi. Póki bowiem jesteśmy tu – na ziemi – póty Bóg, w którym
pokładamy Nadzieję, ciągle wzywa nas
z oddali. Dlatego od wieków pielgrzymowanie było istotną częścią życia ludzi
wierzących – niezależnie od wieku.
Pielgrzymować to zmienić
miejsce przebywania – a więc dać
sobie szansę na zmianę otoczenia. Nie
chodzi o ucieczkę od problemów dnia
codziennego, ale o zyskanie możliwości
spojrzenia na nie z innej perspektywy –
przemodlonej i wolnej od przyzwyczajeń.
Pielgrzymować to zadać sobie trud – nie
po to, by sobie udowodnić, że jeszcze

potrafię iść, ale po to, by przez wysiłek
fizyczny zmusić duszę do wysiłku przełamania krępujących ją więzów lenistwa,
strachu, a przede wszystkim egoizmu.
Pielgrzymować to zostawić coś za sobą
– to przyjrzeć się rzeczom, które się ma,
a których nie udźwigniemy w drodze.
Wybrać te niezbędne, a porzucić te szkodliwe albo zbyt mało przydatne. Tak jak
podczas pakowania się do podróży albo
już w drodze, gdy okazuje się, że plecak
mojego wewnętrznego życia jest jednak
zbyt ciężki, by go unieść. Pielgrzymować
to szukać drogi, by w końcu odnaleźć tę
właściwą – w rytm kroków przemyśleć
wszystko co ważne w życiu, każdą relację
i zadanie, każdy problem, aż przyjdzie na
duszę światło pokazujące rozwiązanie.
Pielgrzymować to odkryć, że sam sobie
nie wystarczę, ale też, że nie jestem sam
na mej drodze – że jest ktoś, kto opatrzy
zranione stopy, poniesie przez chwilę
mój plecak albo podzieli się łykiem wody
w skwarze południa lub uśmiechem przez

strugi deszczu. Pielgrzymować to dać się
zaskoczyć nowym możliwościom życia –
i przyjąć je z wdzięcznością. Pielgrzymować w końcu – to patrzeć przed siebie –
na cel ostateczny, którym nawet nie jest
miejsce, do którego chcemy dojść, ale to
co je uświęca. I co przenosi nas w inny
– duchowy wymiar, gdzie koniec okazuje
się początkiem.
Te kilka słów niech będzie
nie tylko takim, głębszym nieco, wspomnieniem po ostatnim pielgrzymowaniu
do tronu Jasnogórskiej Pani, jakie wraz
w kilkuset pielgrzymami z naszej gminy
odbyliśmy w ramach Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej. Chciałbym raczej, by te
słowa stały się swoistą instrukcją, jak
pielgrzymować oraz zachętą dla tych,
którzy jeszcze nie wkroczyli na pielgrzymi szlak.

Ks. Hieronim Kosiarski
Fot. Archiwum parafialne
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ETNOPOLSKA w Mystkowie

Stowarzyszenie Mystkowianie przy
współpracy z Zespołem Regionalnym Mystkowianie realizuje zadanie „Ocalmy od zapomnienia pogranicze lachowsko – pogórzańskie”, który został dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.
Projekt zakładał zakup 207
nowych elementów strojów ludowych,
które uzupełnią garderobę Zespołu
z Mystkowa. Podczas realizacji zadania
powstały piękne stroje Lachów Sądeckich
z Mystkowa, Lachów Sądeckich z Podegrodzia, Pogórzan Sądeckich, Stroje Sąde-

czan z okresu dwudziestolecia międzywojennego XX wieku oraz po raz pierwszy
w Polsce stroje Mieszczan Sądeckich. Stroje
zostały już zaprezentowane m.in. na Festiwalu w Turcji, Tygodniu Kultury Beskidzkiej oraz podczas wrześniowego Koncertu
Jubileuszowego. Uzupełnienie garderoby
w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia poziomu artystycznego Zespołu
oraz powstania nowych układów tanecznych. Dodatkowo bogata garderoba przyczyniła się do dwóch tegorocznych sukcesów
Mystkowian: Srebrnego Żywieckiego Serca
na 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich

w Żywcu oraz Tytułu Laureata 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych
w Wiśle.
Warto zaznaczyć, że dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury wyniosło
111 000,00 zł. Wszystkich chętnych do wykorzystania zakupionych strojów zapraszamy
w szeregi Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Próby odbywają się co piątek o godz. 20:00
w Szkole Podstawowej w Mystkowie.

Kamil Wiatr

Fot. Archiwum zespołu
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Śpiewali na chwałę Bożą

Konkurs Piosenki Religijnej w gminie
Kamionka Wielka zapoczątkowany przed
15 laty ma za zadanie ewangelizację dzieci
i młodzieży poprzez piosenkę religijną
oraz promocję i nagrodzenie najlepszych
wykonawców. W konkursie występują
zarówno soliści, jak też zespoły instrumentalno-wokalne. Przegląd jest organizowany naprzemiennie w parafiach gminy
Kamionki Wielkiej.
Nasz święty Jan Paweł II powiedział kiedyś:
„Śpiew pozwala przeżywać wiarę, jako
żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.
XV Gminny Konkurs Piosenki Religijnej
odbył się w tym roku w kościele parafialnym w Królowej Górnej. W konkursowe
szranki stanęło 14 solistów oraz 6 zespołów wokalnych. Konkurs otworzyli główni
organizatorzy: ks. Krzysztof Pasek – proboszcz Parafii Królowa Górna oraz Kazimierz Ogorzałek – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
Wykonawców zapowiadała Ewelina Książkiewicz z parafii Królowa Górna.
Zaprezentowane utwory obejrzała i oceniła
Komisja Artystyczna w składzie: Marzena
Pikuła z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Nowym Sączu oraz ks. Paweł Urbaś –
opiekun Radia RDN Nowy Sącz.

Oceniając solistów w kategorii dziecięcej
Jury przyznało:
- I miejsce Patrycji Jarosz ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej (przygotowanie: M. Kocemba-Jeziak),
- II miejsce Kamili Kiełbasa ze SP w Mszalnicy (przygotowanie: ks. P. Ryś),
- III miejsce Martynie Książkiewicz ze
SP w Królowej Polskiej (przygotowanie:
E. Książkiewicz).
Ponadto wyróżnienia otrzymali Antoni Popiela,
Aleksandra Mężyk i Marcelina Kruczek.
W kategorii zespołów:
- I i III miejsca nie przyznano,
- II miejsce otrzymał duet Oliwia Dobosz
i Maria Słaby z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: ks. H. Kosiarski).
Oceniając solistów w kategorii młodzieżowej Jury przyznało:
- I miejsce dla Zuzanny Jarosz ze SP
w Królowej Polskiej (przygotowanie:
M. Kocemba-Jeziak),
- II miejsce dla Aleksandry Ziobrowskiej ze
SP nr 2 w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: A. Słaby),
- dwa równorzędne III miejsca dla Agnieszki
Migacz ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy
(przygotowanie: J. Głód) i Gabrieli Trojan
z ZS-P w Kamionce Wielkiej (przygotowa-

nie: ks. H. Kosiarski).
Wśród młodzieżowych zespołów komisja
nagrodziła:
- I miejscem Zespół wokalno- instrumentalny ze SP w Królowej Górnej (przygotowanie: S. Siedlarz),
- II miejscem Justynę Głód, Zuzannę
Homoncik i Karolinę Kruczek z ZS-P
w Kamionce Wielkiej (przygotowanie: ks.
H. Kosiarski),
- III miejsca nie przyznano.
Natomiast wyróżnienia otrzymują: Zespół
wokalno-instrumentalny ze SP w Boguszy, Gabriela Janus i Gabriela Kiełbasa ze
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy oraz Mała
schola ze SP w Królowej Polskiej.
Na Ogólnopolski Festiwal Piosenki dziecięcej „Skowroneczek” w Nowym Sączu
zakwalifikowano Patrycję Jarosz.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
Organizatorzy i Jury gratulują nagrodzonym wykonawcom. Dziękują tym samym
rodzicom i opiekunom za przygotowanie
wykonawców i udział w konkursie.

Tekst i fot.: Kogo
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Sąsiad prawy silną Ci podporą
Tak właśnie brzmi stare polskie przysłowie. A jacy są nasi sąsiedzi?
Część z nich należy do Stowarzyszenia
Mystków-Wola, dzięki któremu organizowane są najróżniejsze wydarzenia
mające na celu integrowanie społeczności lokalnej. Podczas nich właściwie
każdy, bez względu na wiek, może znaleźć coś dla siebie.
Już w styczniu 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało kolejny kulig.
W pięknym zimowym krajobrazie dzieci
i dorośli ruszyli saniami przed siebie.
Wydarzenie zakończyło się ogniskiem
z kiełbaskami i ciepłą herbatą dla każdego. Śnieżna zabawa na pewno zapadła w pamięć wszystkim uczestnikom
kuligu.
W maju, Stowarzyszenie Mystków-Wola wyruszyło na pielgrzymkę
autokarową do Sanktuarium Św. Ojca
Pio w Przeprośnej Górce oraz Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze.

Przez cały ten miesiąc organizowane były również tradycyjne majówki.
Jedną z nich uświetniła muzyka Orkiestry
Dętej z Mystkowa, nadając jej wyjątkowo
uroczysty klimat.
W czerwcu członkowie Stowarzyszenia zatroszczyli się o naszą
planetę. Coroczna akcja ekologiczna po
raz kolejny przyczyniła się do poprawienia wizerunku naszej okolicy, pokazując
najmłodszym jak powinna wyglądać
postawa mieszkańca wsi Mystków, który
dba o swoje otoczenie.
W lipcu Stowarzyszenie Mystków-Wola wraz z Klubem Seniora
w Mystkowie, zorganizowało wycieczkę
turystyczno-integracyjną. Wzięli w niej
udział mieszkańcy nie tylko Mystkowa, ale
też z innych wsi gminy Kamionka Wielka.
Podczas wyjazdu zobaczyć można było
wiele ciekawych miejsc i zabytków oraz
zacieśnić więzy sąsiedzkie.
Miesiąc później w sierpniu
nastąpiło wydarzenie najbardziej oczekiwane przez całe rodziny Kolejny Festyn

Rodzinny - pełen ciekawych atrakcji
takich jak: loteria z cennymi nagrodami
(główną nagrodą były drony), występy
artystyczne, przejażdżki konne dla dzieci
i wiele innych. Zdjęcia z tego dnia są
najlepszym dowodem świetnej zabawy
i zadowolenia uczestników.
W październiku miała miejsce
żywa lekcja historii pt. „Na Grunwald”,
podczas której można było odczuć klimat
średniowiecza, poznać różnego rodzaju
tradycje, ciekawostki oraz fakty historyczne. Z pewnością było to dla wszystkich bardzo wzbogacające wydarzenie.
Rok 2019 obfity obfitował
w wiele ciekawych i różnorodnych pomysłów. Członkowie Stowarzyszenia Mystków-Wola wykazali się kreatywnością
i wytrwałością w dążeniu do założonych
celów. Sąsiedzi łączmy się! Niech kolejny
rok przyniesie jeszcze więcej niezapomnianych i szczęśliwych chwil!

Krystyna Ogorzałek
Fot. Archiwum
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Kiedy myślę Ojczyzna...

Czas odwagi
- Komendant Alfons Zgrzebniok
100. rocznica I powstania
śląskiego – sierpień 1919 r.
W historii walk o kształt granic
Rzeczypospolitej w latach 1918-1921
powstania śląskie wydają się logiczną
ciągłością, a ich rezultat w postaci
przyłączenia do Polski części Górnego Śląska czymś najzupełniej oczywistym. Tymczasem przynależność
państwowa Górnego Śląska do Polski
po I wojnie światowej nie była sprawą
oczywistą, ani lokalną. Dla Niemiec
oddanie choćby jednego skrawka to
było coś niewyobrażalnego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Górny Śląsk
dla Rzeszy był jednym z dwóch – obok
Zagłębia Ruhry - okręgów przemysłowych i powojenne Niemcy nie wyobrażały sobie bez niego nie tylko spłacenia nałożonych kontrybucji, ale w ogóle
funkcjonowania gospodarki samych
Niemiec. Chodziło zatem o „perłę”- nie
tylko w koronie Rzeczypospolitej, ale
także nie mniejszym stopniu w koronie
Rzeszy.
Pierwsze z trzech powstań
śląskich- trwające od 17 do 26 sierpnia
1919 r.- pokazało, jak daleka wciąż była
droga do Polski. Jednym z organizatorów i przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska został
Alfons Zgrzebniok. Warto poznać
jego historię. Alfons Zgrzebniok był
typowym przedstawicielem pokolenia
i środowiska powstańczego: Górnoślązak, pochodzący z katolickiej, posługującej się gwarą śląską rodziny, mający
doświadczenia wojenne
nabyte
w armii cesarskiej. Urodził się 16
sierpnia 1891 r. we wsi Dziergowice
na Opolszczyźnie. Jego patriotyczną
postawę ukształtowały dom rodzinny
i parafia, w której proboszczem był
wybitny polski działacz narodowy ks.
Paweł Brandys. Alfons był najstarszy
z dziewięciorga dzieci Juliusza -

szewca, i Eleonory - prowadzącej sklep
spożywczy. Do wybuchu I wojny studiował teologię, ekonomię współczesną i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Już wtedy należał do tajnych polskich organizacji studenckich,
takich jak „Zet”. Powołany do armii
niemieckiej wykazał wybitny talent
wojskowy i jeden z nielicznych Ślązaków dosłużył się stopnia oficerskiego.
Na froncie został trzykrotnie ranny.
Pod koniec 1918 roku zaczął organizować w powiecie kozielskim, w porozumieniu z Józefem Dreyzą, struktury
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).
Przyjął jako pseudonim panieńskie
nazwisko swojej matki „Rakoczy”. Pod
jego kierunkiem organizacja szybko
zdobyła nowych członków. W rodzinnych Dziergowicach działała pod przykrywką chóru, którego kierownikiem
był Alfons. W tym czasie oberlejtnant
Zgrzebniok w niemieckim mundurze
pojawiał się w różnych garnizonach
i pobierał broń „na rozkaz Berlina”.
W końcu jednak został zdekonspirowany i osadzony w więzieniu w Raciborzu. Szybko udało mu się z niego
uciec, a władze niemieckie wysłały za
nim list gończy. Alfons Zgrzebniok był

jednym z autorów planów I powstania,
które miało wybuchnąć 22 czerwca
1919 roku. Termin nie został jednak
zaakceptowany. Oceniając zdolności
Zgrzebnioka, Naczelna Rada Ludowa
w Poznaniu mianowała go w lipcu
głównym
komendantem
POW
na Górnym Śląsku. Po masakrze
w kopalni w Mysłowicach 15 sierpnia
1919 roku musiał wydać trudny rozkaz
zaprzestania walk i ucieczki do pobliskiego Sosnowca. Jego energia i zapał
nie pozwoliły mu jednak siedzieć bezczynnie. Od razu zabrał się za organizację pomocy powstańcom i ich rodzin.
Z rozkazu gen Hallera przygotował
milicję Górnośląską jako zaplecze dla
przyszłych powstańczych oddziałów.
Już w marcu następnego roku był
znów na Śląsku. Osobiście dowodził
obroną hotelu Lomnitz w Bytomiu, gdy
27 maja 1920 roku bojówki niemieckie
zaatakowały mieszczący się tam Polski
Komisariat Plebiscytowy i dowództwo
POW. 		
Po wybuchu II powstania
19 sierpnia 1920 roku, które również
przygotowywał, został jego naczelnym
wodzem. Zryw zakończył się sukcesem, a znienawidzona niemiecka policja została zastąpiona mieszaną polsko-niemiecką (APO).
Po rozwiązaniu POW Alfons zaangażował się w pracę w powstałej w jej miejsce Centrali Wychowania Fizycznego
odpowiadał za kontakty z Warszawą
w sprawach wojskowych.
Jako doświadczony konspirator był
jednym z pomysłodawców utworzenia grupy śląskich komandosów czyli
oddziału destrukcyjnego Wawelberga,
którego zadaniem było wysadzenie
mostów na Odrze i odcięcie Górnego
Śląska od dostaw z Niemiec. Podczas
III powstania (23 V – 5 VII 1921 roku)
był członkiem Naczelnej Komendy
Wojsk Powstańczych.
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Po zakończeniu walk brał udziałw stopniu kapitana w sztabie
gen. Szeptyckiego - w przejmowaniu terenu po podziale Śląska.
Był współzałożycielem Związku
Byłych powstańców Śląskich.
W 1922 roku został nauczycielem
wychowania fizycznego w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej
Hucie, ale po zamachu majowym
wrócił do czynnej służby wojskowej. Oficjalnie był kierownikiem
referatu w Wydziale Wojskowym
Komisariatu Generalnego RP
w Wolnym Mieście Gdańsk, a tak
naprawdę zajmował się pracą
wywiadowczą. Jego ekspozytura odnosiła spore sukcesy, ale
został w końcu rozpoznany przez
Niemców i z powodu zagrożenia
zamachem na jego życie odwołano go pod koniec 1931 roku do
Warszawy. Już jako cywil został
naczelnikiem Wydziału Pracy
i Opieki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu,
a w 1934 wicewojewodą białostockim. Zmarł nagle 31 stycznia
1937 roku, podczas urlopu w Marcinkowicach koło Nowego Sącza,
na serce. Alfons Zgrzebniok został
pochowany w kwaterze dowódców powstańczych na cmentarzu
w Rybniku. Postać Zgrzebnioka,
jako jednego z nielicznych przywódców powstań, była szanowana przez wszystkie strony bez
względu na zapatrywania polityczne jako tego, „który pierwszy poprowadził ten lud do walki
o swoją wolność”.
– Rzeczpospolita zawsze będzie
pamiętać o śląskich bohaterach
i patriotach, bo ta ziemia i jej
dzieje są nieodłączną częścią
całych naszych dziejów ojczystych – mówił w gmachu Sejmu
Śląskiego prezydent Andrzej
Duda. W Warszawie kończy się
budowa pomnika Wojciech Korfantego przywódcy III powstania
śląskiego przypomniał w Katowicach prezydent.

Beata Filipowicz
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Godoli po nasemu
„Ukochałem lud (…) ponad miarę, bom się
jego pieśnią wykołysał.
Ukochałem zwyczaje i gwarę, którem jako
dziecko z piersi matki wyssał.”
Władysław Orkan
Od siedemnastu lat Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej organizuje Gminny Konkurs „Lachoskie godonie”.
Głównym zadaniem konkursu jest ocalenie
od zapomnienia pięknej gwary Lachów
Sadeckich. W pogoni za tak zwaną nowoczesnością, często zatracamy rzeczy najcenniejsze, tak w aspekcie duchowego, jak
też materialnego dziedzictwa. Gwara jest
bowiem jedną z istotnych wartości pozostawioną nam przez naszych przodków,
jest nieocenionym skarbem naszej tradycji
i historii. Dlatego też tego daru nie możemy
utracić, musimy go pielęgnować i przekazać następnym pokoleniom.
					

Tegoroczni laureaci konkursu
w naszej gminie brali udział w Konkursie
„Lachoskie Godonie” organizowanego
przez Fundację Sądecką i Stowarzyszenie
Lachów Sądeckich w Niskowej.
Miło nam donieść, że zdobyli oni
czołowe nagrody. W kategorii dziecięcej
Julita Nakielska z Mystkowa otrzymała III
miejsce. Takim samym miejscem nagrodzono Kamila Kiełbasę z Mszalnicy w kategorii młodzieżowej. Natomiast w kategorii
dorosłej Czesław Majewski i Anna Góra
(oboje z Mystkowa) otrzymali równorzędne
I miejsca, i będą reprezentować Sądecczyznę na „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej w przyszłym roku.
Gratulujemy laureatom i zachęcamy wszystkich chętnych do udziału
w gminnych eliminacjach konkursu w przyszłym roku.

Tekst i fot.: Kogo
Fot.: Iga Michalec Sadeczanin
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Szkoła Podstawowa w Mystkowie

Patron szkoły od 25 lat

Społeczność Szkoły Podstawowej
w Mystkowie 12 listopada 2019 r. świętowała jubileusz 25-lecia nadania placówce imienia ks. prof. Piotra Poręby.
Jubileuszowa uroczystość była wielkim
i wzruszającym przeżyciem zarówno
dla tych, którzy pamiętali to, co miało
miejsce 25 lat temu, jak i dla najmłodszych. Rozpoczęła się ona przemarszem całej społeczności szkolnej wraz
z pocztem sztandarowym do kościoła
pod wezwaniem Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba, gdzie mszę świętą sprawowali: o. Sławomir Kiełbasa i ksiądz
Paweł Ryś. Podczas homilii ksiądz
Paweł Ryś przywołał wzory wielu świętych do naśladowania, a także wzór
Patrona Szkoły ks. prof. Piotra Poręby.

Każdy z nas potrzebuje mistrza, którego mógłby naśladować, idąc przez
życie. Tym wzorem są święci, a także
patron szkoły: mystkowianin, wspaniały
wychowawca i przyjaciel młodzieży.
Po mszy świętej uczestnicy
uroczystości przeszli na parafialny
cmentarz, gdzie nastąpiła chwila
zadumy i modlitwy oraz złożenie wiązanki i zapalenie zniczy na grobie
Patrona Szkoły. Druga część uroczystości odbyła się w nowym budynku
szkoły. Po uroczystym wprowadzeniu
pocztu sztandarowego, odśpiewaniu
hymnu szkoły, dyrektor Marek Kiełbasa
powitał licznie przybyłych gości: księży,
wójta gminy Kamionka Wielka Andrzeja
Stanka, radnych gminy: Krystynę Ogo-

rzałek, Zbigniewa Hebdę, sołtysa wsi
Mystków Stanisława Porębę, przedstawicieli Sołectwa Mystków oraz licznie przybyłych nauczycieli emerytów
oraz całą społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem
Agnieszki Rutkowskiej, Małgorzaty
Legutko i Józefa Oracza, na której
uczniowie prezentowali program artystyczny zatytułowany „Podróż śladami
wskazań księdza prof. Piotra Poręby”,
dla którego maksyma starożytnego filozofa Platona „Myśleć to co prawdziwe,
czuć to co piękne i kochać to co dobre”
była szczególnie bliska.
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Ukoronowaniem przygotowań do 25-lecia nadania
imienia szkole były konkursy popularyzujące wiedzę o Patronie
Szkoły. Ich laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Rada Rodziców ufundowała nagrody dla zwycięzców konkursów rozgrywanych z okazji Święta Patrona, a jej przewodniczący
Kazimierz Leśniak, wójt gminy oraz dyrektor szkoły dokonali uroczystego wręczenia wszystkich nagród.
Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie zostali:
I miejsce Anna Pazgan,
II miejsce Mateusz Bisaga,
III miejsce Rafał Rogoziński.
Wyróżnienia: Natalia Kachniarz, Amelia Główczyk, Roksana
Gawlikowska.
Na Konkurs Plastyczny o Patronie wpłynęło 51 prac. Jury składające się z uczniów wyłoniło laureatów:
I miejsce Wiktoria Schneider,
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II miejsce Urszula Zaczyk,
III miejsce Gabriela Góra.
Wyróżnienia: Amelia Główczyk i Emilia Głowacka.
Zwycięzcami Konkursu Literackiego zostali:
I miejsce Rafał Rogoziński,
II miejsce Dawid Zaczyk,
III miejsce Oliwia Jasińska.
Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne
wywołały wśród zaproszonych gości łzy wzruszenia. Uroczystości rocznicowe były lekcją wychowawczą, lekcją patriotyzmu dla
uczniów. Przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze i na pewno
pozostaną na długo w pamięci.

Józef Oracz

Fot. Archiwum szkolne

Święto odzyskania niepodległości w Mystkowie
11 listopada, w Święto Niepodległości w kościele parafialnym pw. św.
Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie, odbyła się uroczysta Msza święta
w intencji Ojczyzny. Wydarzenie celebrujące 101. rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości połączone było
z obchodami Święta Patrona Mszalnicy
św. Faustyny.
W nabożeństwie udział wzięli
m.in. wójt gminy Kamionka Wielka
Andrzej Stanek, radni Rady Gminy
Kamionka Wielka, radni Rady powiatu
Nowosądeckiego, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji działających na terenie Mszalnicy i Mystkowa.
Wspólna modlitwa w intencji
Ojczyzny zgromadziła licznie przybyłych
mieszkańców gminy. Kazanie wygłosił
ks. proboszcz Józef Głowa, który w pięknych słowach przypomniał trudne dzieje
Ojczyzny i podziękował Panu Bogu za
dar wolności.
Patriotyczny charakter nabożeństwa dopełnił hymn Polski wyśpiewany
z serca i wielkim wzruszeniem na zakończenie Mszy świętej. Tradycyjnie piękną
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Dęta z Mystkowa, która swoimi utworami
dodała splendoru i podkreśliła wyjątkowy
charakter modlitwy za Ojczyznę.

M.A.W.
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Szkoła Podstawowa w Boguszy

Rocznica wybuchu II wojny Światowej

80 lat temu – 1 września 1939 r. – rozpoczął
się największy w historii konflikt zbrojny,
który trwał 5 lat i przyniósł całej Europie
i światu niezliczone ofiary cierpienia. Około
50 milionów ludzi zginęło, a 30 milionów
zostało kalekami. Jego początkiem stała
się napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę.
O godzinie 4.40 niemieckie samoloty dokonały bombardowania Wielunia, zaś 5 minut
później pancernik Schleswig–Holstein
ostrzelał polską składnicę wojskową na
Westerplatte. I właśnie te dwa wydarzenia
na stałe zapisały się w polskiej historii jako
symboliczne miejsca rozpoczęcia II wojny
światowej, której niewyobrażalny dramat co
roku wspominamy.
17 września społeczność Szkoły Podstawowej w Boguszy uczciła 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Rocznicowe uroczystości
rozpoczęła msza święta w intencji poległych
w obronie ojczyzny pod przewodnictwem
księdza Józefa Nowaka. Po zakończonej
eucharystii wszyscy zebrani w skupieniu
wysłuchali montażu słowno – muzycznego
w wykonaniu uczniów klasy siódmej pod kierunkiem pani Barbary Dobosz.
Młodzi artyści wiernie przedstawili historię wojennych wydarzeń, ukazując prawdę

o kolejnych dniach i latach okrutnej wojny,
która przyniosła śmierć 6. milionom naszych
rodaków. Przypomniano między innymi tragiczne losy polskich oficerów osadzonych
w sowieckich obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, a których rozkazem
Stalina z kwietnia 1940 r. bestialsko zamordowano w Katyniu, Smoleńsku i Charkowie,
a następnie wrzucono do masowych mogił
i zasypano ziemią tak, aby świat nigdy nie
dowiedział się o tej zbrodni.
Szczególnie mocnym i wzruszającym akcentem wystąpienia były przywołane przez
prowadzącą wspomnienia swojej prababci
Katarzyny z domu Stanek pt. „Jesteśmy prawnukami zesłańca”. Pani Katarzyna miała
tylko 8 lat, kiedy 10 lutego 1940 r. o czwartej nad ranem dwóch radzieckich żołnierzy
załomotało do okien jej rodzinnego domu
z rozkazem wywózki. Wraz ze swoją mamą
i rodzeństwem zostali zawiezieni saniami na
stację kolejową, gdzie żołnierze załadowali
ich do wagonów bydlęcych z dziurą wyciętą
w podłodze. W takich warunkach jechali
przez miesiąc. Następnie ze stacji Mendelewo zostali przewiezieni do łagru na dalekiej Syberii. Na wygnaniu spędzili 6 lat. Tylko
dzięki niezłomnej wierze przetrwali i szczę-

śliwie wrócili do Ojczyzny.
W trakcie przedstawienia wybrzmiały wzruszające słowa poezji tamtego okresu oraz
pieśni i piosenki patriotyczne w wykonaniu
szkolnego chóru przy akompaniamencie
pana Sławomira Siedlarza. Nie zabrakło
zatem „Modlitwy obozowej”, „Polskich
kwiatów”, „Warszawskich dzieci” czy wreszcie pełnej wiary i nadziei piosenki „Uwierz
Polsko”, która zakończyła występ.
Po gromkich brawach dla artystów pani
dyrektor Jolanta Leśniak powitała zaproszonych gości i podziękowała za przybycie
na uroczystość. Następnie głos zabrał wójt
gminy pan Andrzej Stanek, który wyraził
wielkie uznanie i podziękowanie dla występujących oraz podzielił się osobistymi refleksjami, przywołując na pamięć rodzinne,
wojenne wspomnienia.
Tegoroczne obchody wybuchu II wojny
światowej miały w naszej szkole szczególnie uroczysty charakter. Stały się prawdziwą
lekcją patriotyzmu i wyrazem pamięci o tych
wszystkich, którzy stanęli do walki o niepodległość Ojczyzny.

BJ

Fot. Ks. Hieronim Kosiarski
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Szkoła Podstawowanr 2 w Kamionce Wielkiej

Pisatowska Matka Królów

W poniedziałkowe popołudnie 21
października 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej miało miejsce niebywałe wydarzenie,
a mianowicie premiera mobilnej wystawy
przygotowanej
przez
pracowników
Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie.
Podczas otwarcia wystawy
uczniowie szkoły wraz z zaproszonymi
gośćmi, wśród których byli Andrzej
Stanek - Wójt Gminy Kamionka Wielka,
Kazimierz Ogorzałek dyrektor GOK-u
w Kamionce Wielkiej, Adam Skwarło starszy wizytator Kuratorium Oświaty oraz
dyrektorzy szkół z terenu gminy, jako pierwsi
w Polsce obejrzeli „Legendę o Piastow-

skiej Matce Królów”. Po projekcji filmu
odbyła się interaktywna lekcja prowadzona
przez dr. Michała Bogackiego dyrektora
MPPP w Gnieźnie. Doktor Bogacki opowiadając historię Świętosławy podkreślał,
że jest prawdopodobieństwo, że wspomniana córka Mieszka, a tym samym
siostra Bolesława Chrobrego, mogła być
matką synów Swena Widłobrodego. Sama
Świętosława z legendy zdaje się być także
Sygrydą Storada, którą opiewają wikińskie
sagi. Zatem niewykluczone, że Świętosława była bardzo potężną władczynią
czterech skandynawskich państw.
Taka forma lekcji, okazała się
świetnym sposobem na zainteresowanie
młodzieży i dzieci historią, czego dowo-

dem była aktywność uczniów podczas
podsumowania.
Ze szkoły świętej Kingi wystawa
wyruszy w niemal całą Polskę, jednak
pozostaje deklaracja dalszej współpracy
z Muzeum Początków Państwa Polskiego
przy kolejnych projektach.
Cały projekt dofinansowany został ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z „Funduszu
Promocji Kultury” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

					
(M.P)
Fot. Archiwum szkolne
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Inauguracja roku harcerskiego

W dniach 27 – 28 września
2019 r. w Kamionce Wielkiej miała
miejsce Inauguracja Roku Harcerskiego 2019/2020 Hufca Nowy Sącz –
AZYMUTY JESIENI 2019. Do Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce
Wielkiej zawitały gromady zuchów oraz
drużyny harcerzy: starszych i wędrowników, wraz z ze swoimi drużynowymi.
W piątkowy wieczór po zakwaterowaniu
wszystkie drużyny mogły podziwiać na
sali gimnastycznej występ zespołu regionalnego "Skalnik"z Kamionki Wielkiej,
czyli tradycje Lachów Sądeckich, ich
muzykę, taniec i śpiew. Na zakończenie
występu, członkowie zespołu nauczyli
harcerzy tańczyć ciętą polkę. Oj spodobała się harcerzom, bo odtańczyli ją kilka
razy! Późnym wieczorem jak każe tradycja, odbyło się harcerskie śpiewogranie.
Następny dzień powitał wszystkich
piękną słoneczną pogodą ( w Kamionce

nie mogło być inaczej). Po smacznym
śniadaniu 240 harcerzy ruszyło na szlak,
gdzie mogli podziwiać piękno naszej
miejscowości, gdyż trasa rajdu wiodła
przez Czarną Kępicę. Oczywiście w trakcie wędrówki patrole wykonywały wiele
zadań na punktach patrolowych. Trzeba
było wykazać się zręcznością, celnością,
szybkością oraz wiedzą z technik harcerskich i z pierwszej pomocy. Wszyscy wracali zmęczeni i głodni, ale weseli, zgodnie z 8. punktem Prawa Harcerskiego
– HARCERZ JEST ZAWSZE POGODNY!
Na wszystkich czekał w szkolnej stołówce pyszny bigos. Zuchy miały jeszcze jedną niespodziankę – panie z Klubu
Seniora w Kamionce Wielkiej uczyły najmłodszych uczestników rajdu, robienia
pięknych kwiatówz krepiny.
Po zakończeniu gry terenowej przed
budynkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej odbył się

uroczysty apel inaugurujący rok harcerski 2019/2020, któremu przewodniczył
komendant Hufca Nowy Sącz harcmistrz
Stanisław Gniady. Na tą uroczystość
przybyli również harcerze seniorzy. Na
apelu wręczono nagrody najlepszym
patrolom rajdu w kategorii: zuchy, harcerze, harcerze starsi.
Organizatorami inauguracyjnego biwaku
– AZYMUTY JESIENI 2019, były dwie
drużyny harcerskie działające na terenie
naszej Gminy: 5 Nowosądecka Drużyna
Wielopoziomowa FENIKS – działająca
przy Szkole Podstawowej w Królowej
Górnej oraz 9 Nowosądecka Drużyna
Wielopoziomowa ZDOBYWCY SZCZYTÓW – działająca przy Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej.

Tekst: Beata Tomasiak
Zdjęcia: Anna Siedlarz
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Wspomnienie Hanny Poręby

15 października br.
zmarła Hanna Poręba
z Mystkowa, założycielka i wieloletnia szefowa Zespołu
Regionalnego „Mali Mystkowianie”, zasłużona działaczka
kultury. Jej pogrzeb zgromadził tłumy mystkowian, znajomych, a przede wszystkim mniejsze i większe dzieci
z jej zespołu.
Hanna Poręba pochodziła ze Zdun w byłym województwie kaliskim. W Rybniku ukończyła Liceum Ogólnokształcące. W 1974 r. ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem inżyniera rolnika. Pracowała
w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Nowym
Sączu. Od maja 1984 roku została zatrudniona w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej na stanowisku kie-

		

		

rownika Wiejskiego Domu Kultury w Mystkowie, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 2007 roku.
W czasie pracy w WDK organizowała życie kulturalne w środowisku Mystkowa. Pod koniec 1984 roku,
razem z mężem założyła dziecięcy Zespół Regionalny
„Mali Mystkowianie”. Można powiedzieć, że właściwie
w działalność tego zespołu włożyła całe swoje serce.
Najpierw pieczołowicie kompletowała stroje, wyszywała
z barwnych koralików lachowskie gorsety, reperowała
później zużywające się elementy strojów. Jej zamiłowanie
do kultury ludowej przełożył się na sukcesy tego zespołu
odnoszone zarówno na krajowych przeglądach, jak też na
międzynarodowych festiwalach. Zespół wielokrotnie był
nagradzany najwyższymi miejscami i trofeami na festiwalach folklorystycznych. Dość przypomnieć, że mali tancerze z Mystkowa czterokrotnie uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych
„Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Przez 35 lat działalności zespołu pani Hanna wychowała dziesiątki, a nawet
setki dzieci w duchu poszanowania i szacunku do kultury
ludowej.
Poprzez ocalenie od zapomnienia tradycji regionalnych swojej miejscowości, pani Hanna walnie przyczyniła się
w powstanie po latach dorosłego zespołu „Mystkowianie”.
Za swoja działalność została nagrodzona Odznaką
„Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.

Kogo

XXXVI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
16.01.20120 r.
XV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
18-19.01.2020 r.

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE
Wiejski Dom Kultury w Mystkowie
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Gminny Konkurs Bajek
„...to dłoń czytelnika jest tą, która odmyka wnętrze księgi,
gdzie pisarz żywą prawdę chowa, zamknąwszy ją w swe piękne,
w swoje dźwięczne słowa. To czytelnik z pisarzem, oni obaj
i razem swym życiem stwierdzają niezbicie,
że księga to nie papier, nie tylko słowa, dźwięk, ale – POTĘGA”
Ewa Szelburg - Zarembina
W dniu 23 października 2019 roku Gminny Ośrodek
Kultury w Kamionce Wielkiej zorganizował 29. Gminny Konkurs Opowiadania Bajek. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się
w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy. W konkursie udział wzięło
43- dzieci z wszystkich szkół podstawowych i placówki kultury
z terenu Gminy Kamionka Wielka. Konkurs ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania bajek
przez dzieci. Uczestnicy opowiadali między innymi o Złotowłosej, trzech świnkach, Czerwonym Kapturku, duszku w czajniku,
ciaptakach, wężowym królu, o lisiej przyjaźni i wiele innych ciekawych znanych i mniej znanych bajek.
Jury w składzie: Agnieszka Basiaga – przewodnicząca,
Bożena Patla i Kazimierz Ogorzałek wyróżniło i nagrodziło
następujących uczniów:
W kategorii klas 0-2:
I miejsce zdobyła Martyna Stasianek ze SP w Jamnicy,
II miejsce przyznano Faustynie Siedlarz ze SP w Boguszy

III miejsce otrzymała Anna Florek ze SP w Mszalnicy
W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia dla Martyny Górka ze
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy i Jana Poręby ze SP w Boguszy.
W kategorii klas III-V
I miejsce otrzymał Maciej Bomba ze SP w Jamnicy
II miejsca nie przyznano
Dwa III miejsca przyznano: Emilii Ociepka ze Świetlicy Wiejskiej
w Mszalnicy i Zuzannie Basiaga ze SP w Jamnicy.
W kategorii klas VI –VIII
I miejsce otrzymał Jakub Kmak ze SP w Jamnicy
II miejsce zdobył Szymon Koziak ze SP w Boguszy
Dwa III miejsca przyznano Marii Kmak ze SP w Boguszy i Zuzannie Ziobrowskiej ze SP w Jamnicy.
Wartym odnotowania jest fakt, że kolejne edycje tego
konkursu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i przyciągają kolejne pokolenia miłośników opowiadania bajek. Gratulujemy uczestnikom pięknych opowieści i życzymy dalszych
sukcesów, a na ręce nauczycieli, rodziców, opiekunów, którzy
przygotowali wychowanków składamy podziękowania.

Tekst i fot.: (G.M.)
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Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Już od czternastu lat
w naszej gminie odbywa się konkurs poświęcony Ojczyźnie – Patrii.
W tym roku był wyjątkowy nie dlatego,
że odbył się w Mszalnicy i … , że
stało się to 13 listopada w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niezwykłość tego konkursu
wynika z faktu, iż wreszcie wzięły
w nim udział wszystkie szkoły
z terenu gminy Kamionka Wielka.
„Serce roście patrząc na ”…. tę
liczną dziatwę wraz z opiekunami,
gdyż w imprezie wzięło udział pięć
solistek, sześć zespołów dwadzieścia czworo recytatorów. Repertuar
pieśni i poezji był bogaty, różnorodny,
obejmował szeroki zakres problemów
związanych ze spuścizną naszych
narodowych dziejów, bo tylko jeden
utwór zarówno muzyczny jak również
liryczny powtórzył się.

Uczestników Konkursu Pieśni
Patriotycznej oceniła komisja w składzie
Wacław Wacławiak - wokalista zawodowy i Kazimierz Ogorzałek – dyrektor
GOK. W kategorii solistów dwa równorzędne I miejsca przyznano dla: Marii
Kmak z SP w Boguszy i Patrycji Jarosz
z SP w Królowej Polskiej, II miejscem
nagrodzono Justynę Żytkowicz z SP
w Jamnicy, ponadto dwa równorzędne
III miejsca otrzymały: Oliwia Borkowska
z SP w Mystkowie i Zuzanna Homoncik
z ZS-P w Kamionce Wielkiej. W kategorii zespołów I miejsce przyznano
zespołowi wokalnemu z SP w Mszalnicy, dwa równorzędne drugie miejsca
zdobyły zespoły wokalno-instrumentalne z SP w Boguszy i SP w Królowej
Górnej. Trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżnienia otrzymały zespoły
wokalne z SP w Mystkowie, ZS-P
w Kamionce Wielkiej i SP w Królowej
Polskiej.

Uczestników
Konkursu
Poezji Patriotycznej oceniła komisja
w składzie: Wanda Dominik – emerytowana polonistka, Anna Ziobrowska – dyrektor GBP i Kazimierz Ogorzałek – dyrektor GOK. I miejsca nie
przyznano, dwa równorzędne II miejsca otrzymały: Małgorzata Klimczak
z SP nr 2 w Kamionce Wielkiej i Maria
Kmak z SP w Boguszy, ponadto
dwoma równorzędnymi III miejscami
nagrodzono Szymona Koziaka z SP
w Boguszy i Magdalenę Kiełbasę z SP
w Mszalnicy.
Konkursy prowadziła Maria
Kiełbasa. Organizatorami byli: Gminny
Ośrodek Kultury i Komisja „Solidarność” Nauczycieli w Gminie Kamionka
Wielka.

Markiel

Fot. Kazimierz Ogorzałek
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Bogu na chwałę ludziom na pożytek

8 września 2019 roku w Królowej Górnej
odbyły się dożynki parafialne przygotowane przez sołectwo Królowa Polska.
Było cudownie, dopisała pogoda
i parafianie. Udział w uroczystości wzięli
przedstawiciele Gminy: wójt gminy
Kamionka Wielka Andrzej Stanek oraz

przewodniczący Rady Gminy Marcin
Kiełbasa. Starostą dożynek był Kazimierz Bochenek a starościną Ewelina
Książkiewicz. Całość wypadła doskonale dzięki gospodarzowi Marianowi
Ogórek sołtysowi wsi Królowa Polska,
księdzu Krzysztofowi Paskowi, pro-

boszczowi parafii Królowa Górna oraz
wielu anonimowym osobom, którzy
pomagali w przygotowaniu.

S.P.

II Lato w Dolinie Kamionki
13.07.1980 r. - Królowa Polska
Orkiestra Dęta z Mystkowa

Konkurs Lata w Dolinie Kamionki
Z okazji przypadającego w przyszłym roku 40. Lata w Dolinie Kamionki, odbędzie sie konkurs wiedzy o 39 edycjach tej
imprezy. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu zamiesz-

czone będą przez jeden tydzień lutego przyszłego roku, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. Już dziś zachęcamy
do szerokiego udziału w konkursie wiedzy o jednej z najstarszych imprez plenerowych nie tylko w naszej gminie, ale też na
Sądecczyźnie.

Kogo
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5-lecie ZR "Mystkowianie"

20 września w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbył
się Koncert Jubileuszowy z okazji 5 lat działalności artystycznej Zespołu Regionalnego
Mystkowianie. Z tej okazji wyróżniający się
członkowie Zespołu otrzymali wyróżnienia
Województwa Małopolskiego oraz Starostwa
Nowosądeckiego.
Sala nowosądeckiego „Sokoła”,
gdzie odbyła się uroczystość, wypełniła się po
brzegi, a publiczność zobaczyła dwugodzinne
widowisko w wykonaniu Zespołu z Mystkowa.
Tancerze zaprezentowali m.in. tańce Lachów
Sądeckich z centralnej części regionu, tańce
Lachów Sądeckich z Mystkowa (pogranicze
lachowsko – pogórzańskie), tańce Pogórzan
Sądeckich oraz wielokrotnie nagradzany
w tym roku program „W karczmie”. Furorę
zrobił jednak prezentowany po raz pierwszy
(w Polsce!) program folkloru Mieszczan Sądeckich. Nowe, wspaniałe stroje oraz układ choreograficzny zachwycił wszystkich gości. Dodatkowo Mystkowianie ukazali wspaniałe Tańce
Miejskie oraz pieśni Sądecczyzny (Łemkowie,
Romowie). Bogactwo zaprezentowanych strojów, dynamika i sposób wykonania tańca, este-

tyka śpiewu została doceniona przez wszystkich obecnych.
Podczas koncertu zostały wręczone okolicznościowe nagrody oraz wyróżnienia, Medale Województwa Małopolskiego
Polonia Minor z rąk Radnych Województwa
Małopolskiego - Marty Mordarskiej i Urszuli
Nowogórskiej - otrzymał je: Zespół Regionalny
Mystkowianie, Benedykt Poręba – kierownik
Zespołu, Patryk Rutkowski – choreograf i kierownik artystyczny oraz Władysława Janus.
Starosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski wręczył również Złote Jabłko Sądeckie
dla Władysławy Janus, a Srebrne Jabłka dla
Patryka Rutkowskiego, Jacka Głowackiego
oraz Kamila Wiatra.
Specjalne wyróżnienia oraz list
gratulacyjny dla zespołu złożyli: Wójt Gminy
Kamionka Wielka – Andrzej Stanek i Dyrektor
GOK. Po koncercie ustawiła się kolejka delegacji do złożenia życzeń. Zespoły nie tylko
z Sądecczyzny, ale i z całej Polski (m.in. z Podlasia oraz Żywiecczyzny) wręczyły okolicznościowe dyplomy, upominki oraz kwiaty.
Po jubileuszu do zespołu dotarła
wiadomość o przyznaniu przez Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki
Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Zespołu
Regionalnego Mystkowianie i choreografa
Patryka Rutkowskiego. Zespół otrzymał też list
gratulacyjny od Zespołu Pieści i Tańca „Śląsk”.
Obecni na jubileuszowym koncercie
zaproszeni goście wielokrotnie podkreślali, że
pomimo krótkiego okresu działania Zespół
zdobył wiele cennych i prestiżowych nagród
oraz uznanie mieszkańców Ziemi Sądeckiej.
Warto zaznaczyć, że w ciągu pięcioletniej działalności zespół zdobył m.in.: Srebrne
Żywieckie Serce, Brązową Ciupagę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich,
Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Tańca
Tradycyjnego, I miejsce na Międzykulturowym
Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi”, I miejsce na
Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny i wiele
innych. Dodatkowo Zespół koncertował m.in.
we Francji, Niemczech (gdzie zdobył II miejsce podczas Grand Prix der Folklore), Czechach, Turcji, na Litwie (tytuł Laureata) oraz na
Węgrzech (Główna Nagroda).

Kamil Wiatr

Fot. Maria Olszowska
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Gminny Konkurs Szopek
Nawiązując do tradycji wykonywania szopek bożonarodzeniowych,
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Wielkiej od 20 lat organizuje gminne eliminacje. Czas przygotowania do Świąt
Bożego Narodzenia sprzyja refleksji
i motywuje do działania. Można nawet
zaryzykować twierdzenie, że praca ręczna
przy budynku szopki i figurach ułożonych
wokół żłóbka Bożej Dzieciny, wprowadza
nas w niepowtarzalny nastrój i potęguje
kontemplację narodzin Syna Bożego.
Na tegoroczny konkurs zgłoszono 32 szopki. Komisja artystyczna
w składzie Magdalena Kroh i Benedykt
Kafel, po wnikliwej analizie nadesłanych
na konkurs prac, postanowiła przyznać
następujące nagrody:

W kategorii szopek tradycyjnych:
- dwa równorzędne pierwsze miejsca
przyznano: Markowi Janus z Mystkowa
i Klaudii z Filipem Jelito z Królowej Górnej,
- trzy równorzędne drugie miejsca otrzymali: Zuzanna Rumin z SP w Jamnicy,
Julia Sroka z Mszalnicy oraz Gabriela
Kogut z SP w Mszalnicy,
- dwa równorzędne trzecie miejsca zdobyli Marcelina i Maksymilian Kiełbasa ze
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy oraz Julia
Pazgan z SP w Mystkowie.
W kategorii szopek współczesnych:
- pierwszego miejsca nie przyznano,
- trzy równorzędne drugie miejsca zdobyli: Laura Nieć z SP w Jamnicy, Urszula
i Dawid Zaczyk z SP Mystkowie, Laura
Jurkiewicz z SP w Królowej Górnej,

Nagrodzone szopki tradycyjne

Nagrodzone szopki współczesne

- dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymali: Emilia Skoczeń z SP w Królowej
Górnej oraz Natalia i Szymon Rysiewicz
z SP w Mystkowie.
Przyznano także kilkanascie wyróżnień.
Komisja podkreśla, że szopki,
w których użyto figurek gipsowych lub
z tworzywa sztucznego, zakupionych
w sklepach, zostały ocenione zdecydowanie niżej, od wykonanych ręcznie
– zarówno w kategorii tradycyjnej, jak
i współczesnej.
Peny tekst protokołu na www. http://
www.gokkamionka.iaw.pl/pl

Tekst i fot.: Kogo

