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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiego dobra w Nowym 2021 Roku

wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka,

 
Nadchodzi czas serdecznego, oczekiwanego, przedświątecznego krzątania i zabiegania. Barszcz, 
uszka, kutia, kapusta z grzybami, karp, śnieżnobiały opłatek, garść siana i biały obrus, nieco nerwów, 
by udały się wypieki. Jeszcze ogarnąć dom trzeba, bo to wyjątkowe dni… A choinka? Sztuczna, czy 
zielona, pachnąca lasem, pełna kolorowych światełek i błyskotek, śnieżnej waty i staniolu… I jeszcze 
tylko wyczekiwanie na śnieg, może w tym roku? I już tylko wypatrywanie pierwszej gwiazdy na nieba 
horyzoncie…
 Jakich słów szukać, użyć, by oddać i zamknąć w nich misterium tych dni, które dzieje się  
w betlejemskich żłóbkach naszych świątyń i przy wigilijnych i świątecznych stołach?
Może będzie to myśl Charlesa Dickensa z „Opowieści wigilijnej”: „Jest mnóstwo rzeczy, które przynio-
sły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego 
Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to 
także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”
A może wiersz księdza Jana Twardowskiego: „I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, 
matkę, osiołka, Betlejem…
 Każdy może znaleźć swój pretekst do zadumy i refleksji, bo nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia, to jedne z niewielu dni w całorocznym kalendarzu, które wymagają od nas choćby chwili 
zatrzymania, zadumy i refleksji, by odpowiedzieć sobie, czym one są dla mnie, dla mojej rodziny, co 
znaczą dziś i w kolejnych dniach? Inną temperaturę przemyśleń niesie nam też już bliski koniec roku 
i początek nowego.
Ktoś nostalgicznie powiedział, że życzyłby sobie, abyśmy mogli zamknąć nieco ducha Bożego Naro-
dzenia w słoikach i otwierać go co miesiąc.
I tego też życzę sobie i Wam.
 Niech mi też wolno będzie zaprosić Was na zbliżające się święta słowami norweskiego pisa-
rza Josteina Gaardera („Tajemnica Bożego Narodzenia”): „Boże Narodzenie to największe w świecie 
przyjęcie urodzinowe, na którym są wszyscy ludzie na tej ziemi”.

 Szanowni Państwo,

 Niech spełnią się Wam życzenia Jana Pawła II, który mówił, by przeżywana na nowo Tajem-
nica Narodzenia Chrystusa była źródłem światła i radości oraz mocy i pokoju wraz z nadzieją na 
Nowy Rok. Niech te święta będą dla nas ciepłe, serdeczne, rodzinne i spokojne. Oby przy wigilijnym 
stole nie brakło nikogo z naszych bliskich. 
 W nadchodzącym, Nowym Roku, życzę Państwu, Waszym Rodzinom, Waszym bliskim 
i naszej kamionczańskiej małej ojczyźnie spełnienia wszystkich godnych życzeń. Życzę przede 
wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Oby ten nadchodzący rok stawiał przed nami tylko takie 
wyzwania, którym będziemy umieli sprostać.

 
      Andrzej Stanek

     Wójt Gminy Kamionka Wielka
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Wigilijna noc

Nad Betlejem w środku nocy
Jasność się zrobiła.
Pastuszkowie przecierają oczy,
Panna syna powiła!

 Gwiazdy zaglądają przez dach dziurawy,
 Co dzieje się w stajence?
 Wół i osioł ciekawy,
  Co narodziło się panience?

Tego właśnie wieczoru 
Gdy wiatr zimnem dmucha,
W serca złamane i smutne
Cicha wstępuje otucha.

 o właśnie tego wieczoru
 Od bardzo wielu już wieków,
 Pod dachem polskiej kolędy
 Bóg rodzi się w człowieku.

Zrodzony na sianie w półmroku stajenki,
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc gwiazda złocista rozpromienia,
Gromadzą się obok przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu, śpij snem cichym, szczęśliwym,
A nas obdarz radością i szczęściem prawdziwym.

 (J.T.)
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Kolejne inwestycje drogowe zakończone

Bieżący rok przyniósł wiele korzyści dla 
mieszkańców gminy Kamionka Wielka. 
Wójt Andrzej Stanek z pełnym rozma-
chem realizuje daną mieszkańcom obiet-
nicę poprawy infrastruktury drogowej na 
jej terenie. W październiku oddano do 
użytku dwa odcinki świeżo wyremontowa-
nych dróg gminnych w miejscowościach 
Kamionka Mała oraz Jamnica.
Roboty budowlane zostały wykonane 
dzięki środkom pozyskanym w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2021 rok. Gmina Kamionka Wielka 
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 70% całości kosztów kwalifikowa-
nych do remontu dwóch dróg gminnych: 
„Remont drogi gminnej 290914K w km 
od 0+135 do km 0+675 w miejscowości 
Jamnica, Gmina Kamionka Wielka”. Cał-
kowity ostateczny koszt remontu drogi 
gminnej „Pod Kunów” wyniósł 453 689,18 
zł, przy czym na wykonanie tego zada-
nia Gmina Kamionka Wielka pozyskała 
środki zewnętrzne z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w kwocie 317 582,00 

zł. „Remont drogi gminnej nr 290913K 
na odcinkach: I - w km od 0+580 do km 
0+905, II - w km od 1+005 do km 1+095 
w miejscowości Kamionka Mała, Gmina 
Kamionka Wielka”. Dofinansowanie tej 
inwestycji stanowiło wsparcie w wyso-
kości 254 205,00 zł.  Dodatkowo pozo-
stały odcinek tej drogi w km 0+905,00 
do km 1+005,00 Gmina zrealizowała ze 
środków własnych. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 453 878,08 zł. Drogi 
„Popardowa” w miejscowości Kamionka 
Mała oraz „Pod Kunów” w miejscowości 
Jamnica, mają kluczowe znaczenie dla 
regionalnego układu komunikacyjnego, 
gdyż stanowią one łącznik z sąsied-
nimi gminami, ale przede wszystkim ich 
remont korzystnie wpłynie na poprawę 
standardu, bezpieczeństwa oraz komfortu 
jazdy mieszkańców Gminy Kamionka 
Wielka. Wójt Gminy nie kryje radości  
z faktu, iż udało się zakończyć tak długo 
wyczekiwaną i pożądaną przez lokalną 
społeczność inwestycję. Warto również 
wspomnieć, iż przedmiotowe drogi dodat-

kowo ucierpiały w miesiącach czerwiec – 
listopad 2020 roku z powodu zamknięcia 
obiektu mostowego na  rzece Kamienica 
w ciągu ul. Kamiennej. Z powodu braku 
głównej przeprawy przez rzekę Kamie-
nica przedmiotowe drogi zostały dodat-
kowo obciążone ruchem pojazdów, co 
w znacznym stopniu przyczyniło się do 
zniszczenia ich nawierzchni. Tym bardziej 
cieszy fakt, zakończenia prac związanych 
z ich remontem.
Wójt Gminy Kamionka Wielka podkreśla, 
że nadal będzie czynił starania, aby środki 
zewnętrze płynęły szerokim strumieniem 
do Gminy, gdyż umożliwiają one realiza-
cję kluczowych inwestycji drogowych, 
tak wyczekiwanych przez mieszkańców. 
A wszystko po to, żeby po gminnych 
drogach jeździło się nam bezpieczniej  
i wygodniej. 

S.M., T.P.
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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Modernizacja SP w Królowej Górnej

 W dniu 08 października br. Wójt Gminy Andrzej Stanek 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek 
podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej  
w Królowej Górnej”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 371.520,74 
PLN brutto i jest współfinansowany z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Zakres robót obejmuje docieplenie ele-
wacji budynku sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej, 

wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż nowych opraw 
oświetleniowych. Wykonawcą robót jest firma Tomasz Maciu-
szek Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Transportowych „TAP-
-MAL-T” z siedzibą: Barcice 545a, 33-342 Barcice. Termin reali-
zacji zadania – do 10.12.2021r.

E.K.
Fot. Archimum Urzędu Gminy

 

  

"Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. 
Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." 

- Seneka   
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Nowoczesna wiata rowerowa 
w gminie Kamionka Wielka

 W ramach projektu pn. „Kar-
paty na dwóch kółkach”, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie LGD 
„KORONA SĄDECKA”, którego człon-
kiem jest gmina Kamionka Wielka, 
utworzono nowoczesne miejsce 
obsługi rowerzystów, usytuowane 
przy budynku Urzędu Gminu.
 Powstała architektura obej-
muje: wiatę rowerową, zestaw par-
kowy do odpoczynku, stację napraw-
czą rowerów oraz interaktywną mapę, 
dzięki której turyści i rowerzyści mogą 
zapoznać się z dostępnymi trasami/
ścieżkami rowerowymi oraz towarzy-
szącymi im obiektami.
Wkładem własnym gminy Kamionka 
Wielka w realizację inwestycji było 

udostępnienie terenu, na którym zloka-
lizowano obiekt.
 Odbiór wykonanej architektury 
turystycznej nastąpił w dniu 09.11.2021 
r. przy udziale pana Andrzeja Stanka 
Wójta Gminy Kamionka Wielka, przed-
stawicieli LGD KORONA SĄDECKA”, 
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela 
wykonawcy, firmy GRANDSOL sp. z o.o.
 Budowa małej architektury 
turystycznej była jednym z działań pro-
jektu realizowanego przez LGD obej-
mującego również organizację 4-dnio-
wego rajdu rowerowego i konkursu dla 
rowerzystów, którego celem była pro-
mocja turystyki rowerowej na obszarze 
LGD.
           

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Przygotowanie i reali-
zacja działań w zakresie współpracy  
z lokalną grupą działania" w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER”, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

 (MAW/MB)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie”
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Kiedy myślę Ojczyzna...

Mały Oświęcim -  Dziecięcy obóz w Łodzi

 Obóz przy ulicy Przemysło-
wej - obóz koncentracyjny dla polskich 
dzieci, utworzony na terenie łódzkiego 
getta. Trafiały tam dzieci od drugiego do 
szesnastego roku życia. Zmuszano je do 
pracy ponad siły, bito, głodzono i "wycho-
wywano" morderczymi ćwiczeniami czy 
polewaniem zimną wodą i zmuszaniem 
do stania na mrozie.
Helenka w momencie osadzenia miała 
jedenaście lat. Do dzisiaj w nocy budzi się 
co godzinę.
Zuzanna też miała jedenaście lat.  
W pierwszej pracy po wojnie przed dyrek-
torem stawała jak przed komendantem.
Leon trafił do obozu jako dziewięciolatek. 
Co noc krzyczy i płacze.
Kiedy słyszą nazwisko Pohl, robi im się 
słabo. Eugenia Pohl była jedną z najokrut-
niejszych strażniczek obozu - katowała 
dzieci, polewaniem zimną wodą skazy-
wała je na śmierć przez wychłodzenie.

Rygor niewolniczej pracy ponad siły
Czy poza historykami i ludźmi związanymi 
ze sprawą, ktokolwiek wie, że w Łodzi pod-
czas II wojny światowej na terenie wydzie-
lonym z getta powstał obóz koncentracyjny 
dla polskich dzieci? Między 1942 a 1945 
rokiem przebywało tam ponad 12 tysięcy 
dzieci. Miały od 2 do 16 lat. W zamyśle 
obóz na Przemysłowej (najbardziej znana 
nazwa) powstał jako miejsce resocjalizacji, 
jednak nigdy nim nie był. Od początku był 
to obóz koncentracyjny. Dzieci podlegały 

rygorowi niewolniczej pracy ponad siły, 
przebywały w skrajnie wyniszczających 
warunkach. Dziesiątkowały je choroby  
i głód. Każdego tygodnia umierało kilkoro- 
kilkanaścioro spośród nich, w sumie około 
1/3 przybyłych umarła w ten sposób. Część 
została zakatowana przez niemieckich 
oprawców. Momentu wyzwolenia obozu 
dożyło około 900 dzieci. Były w bardzo 
złym stanie. Proces dwojga niemieckich 
oprawców odbył się po wojnie, natomiast 
Eugenia Pohl, znana z zamiłowania do 
okrucieństwa, zanim stanęła przed sądem 
w latach 70., zdążyła jeszcze pracować  
w żłobku w Łodzi. Książka zawiera opis 
procesu i zeznania Eugenii Pohl.

Wspomnienia jak otwarta rana
Przez ponad dekadę relacje tych, którzy 
przeżyli, zbierała Joanna Sowińska-
-Gogacz. Docierała do byłych więźniów, 
do ich rodzin, świadków. Owocem tej 
pracy jest książka "Mały Oświęcim" napi-
sana wraz z Błażejem Torańskim. Wstrzą-
sająca. Autorzy zaglądają do piekła zgoto-
wanego dzieciom, w którym bez przerwy 
towarzyszył im strach, głód i cierpienie. 
Obrazy, jakie tworzą te opowieści, są 
przerażające, trudno też je zapomnieć. 
Tym bardziej zadziwia, że sprawa obozu 
na Przemysłowej jest tak mało znana. 
Książka została podzielona na trzy części. 
Pierwsza z nich opisuje historię łódz-
kiego obozu na ul. Przemysłowej. Czy-
telnik dowie się z jakich powodów i czyje 
dzieci umieszczane były w obozie. Druga 
część nosi tytuł Współczesność i zawiera 
rozmowy autorów z ocalałymi z obozu. 
Wstrząsający obraz losu dzieci dopełniają 
zdjęcia i fragmenty listów przez nie wysy-
łanych. Część trzecia świadczy o upamięt-
nieniu ofiar obozu, który był wyjątkowy  
w skali Europy. Dlatego uwiecznienie jego 
dziejów, nie tylko w książce, ale także  
w przestrzeni sztuki i miasta autorzy przed-
stawiają jako konieczność i obowiązek.
Relacje byłych małych więźniów są głę-
boko poruszające. Doświadczenie pobytu 

w obozie wpłynęło na całe ich życie  
 mimo upływu czasu, wspomnienia są dla 
nich wciąż otwartą raną.
Sięgając po tę książkę należy przygoto-
wać się na ogromne emocje, przerażające 
opisy, niewyobrażalny smutek, który poru-
sza najbardziej wrażliwe struny ludzkiego 
sumienia. „Mały Oświęcim. Dziecięcy 
obóz w Łodzi” to niezwykle cenny doku-
ment, który powstał dzięki zaangażowaniu 
autorów i został na zawsze utrwalony.
Ps.

preLekcja historii w Muzeum 
Auschwitz- Birkenau

Początkiem października uczestniczyłam 
z młodzieżą klas ósmych wraz wycho-
wawcami w wyjeździe do jednego z naj-
ważniejszych miejsc w polskiej historii 
- Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu. Nie była to typowa wycieczka szkolna, 
ale czas poświęcony na poznanie bardzo 
tragicznego okresu dziejów, zarówno  
w historii Polski, jak i świata. Muzeum  
i Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko 
rozległy teren i autentyczne poobozowe 
bloki, baraki, wieże strażnicze, ale także 
dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczegól-
nym charakterze, wymowie i symbolice. To 
także obiekty związane z życiem więźniów 
w obozie. Nasi uczniowie z bliska zoba-
czyli, jakie konsekwencje niesie ze sobą 
nienawiść, nacjonalizm i antysemityzm. 
Możemy być dumni z naszej młodzieży, 
która w skupieniu i powadze temu miejscu 
zwiedziła teren byłego obozu. Przyjazd 
do Auschwitz Birkenau to swoista lekcja 
kształtowania świadomości o prawie czło-
wieka do życia i godnej śmierci, budzenia 
szacunku, tolerancji wobec drugiego czło-
wieka bez względu na rasę, kolor skóry 
czy wyznanie.

I wciąż nie wolno nam zapomnieć, 
że „Ludzie ludziom zgotowali ten 
los” ( Z. Nałkowska „Medaliony”)

(B.F.)

Przemilczana opowieść o jedy-
nym niemieckim dziecięcym 
obozie koncentracyjnym na tere-
nach Polski. Opowieść o miejscu, 
które skazano na zapomnienie. 
Opowieść, która oddaje głos 
ostatnim świadkom. Opowieść  
o dziecięcym piekle. Książka 
"Mały Oświęcim - Dziecięcy obóz 
w Łodzi"
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EkoTropiciele

              EkoTropiciele, czyli dzieci na 
tropie śmieci - akcja Stowarzyszenia 
Miłośników Kamionki Małej 
              Październik rozpoczęliśmy akcją 
EkoTropiciele. 60 uczniów ze szkół SP 
w Jamnicy i ZSP w Kamionce Wielkiej 
sprzątało okolicę na trasie ze swoich 
szkół do stadionu LKS Skalnik, gdzie 
odbył się finał akcji. 
Takich EkoTropicieli życzymy każdej 
Gminie. Oczywiście wolelibyśmy, żeby 
dzieci nie miały co zbierać, niestety nie 
wszyscy dają dobry przykład. Na szczę-
ście młode pokolenie wie, jak należy 
segregować śmieci oraz że wrzucamy je 

do kosza, a nie rowu czy rzeki. 
Brawo Wy. 
Dziękujemy za sprzątanie i za piękne 
banery promujące postawy proekolo-
giczne, w szczególności klasie 3 z SP 
w Jamnicy - Wasza praca była bardzo 
kreatywna, mamy nadzieję, że słodka 
nagroda zmotywuje Was do dalszych 
działań.
            Nagrody w formie książek z eko-
wyzwaniami dla wszystkich uczestników, 
a także materiały edukacyjne pozyska-
liśmy dzięki wsparciu Gminy Kamionka 
Wielka. Dziękujemy KGW Mystków, 
które przygotowało poczęstunek dla Eko 

Tropicieli, dający niezłego "POWERA", 
co widać było przy eko konkurencjach 
sportowych. 
Wszystkim zaangażowanym a w szcze-
gólności dzieciom i opiekunom klas 
WIELKIE DZIĘKI. 
Zapraszamy na nasze kolejne wydarze-
nia, o których informację  znajdziecie na 
fb Stowarzyszenie Miłośników Kamionki 
Małej. 

 (B.P.)
Fot. autora
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Wraz z nastaniem nowego roku 
szkolnego, za zgodą i przy wspar-
ciu Wójta Gminy Kamionka Wielka 
pana Andrzeja Stanka, ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu 
Gminy uczestniczyli w zajęciach 
ruchowo - tanecznych.  Była to 
inicjatywa tym bardziej cenna, iż 
przez ostatnie miesiące dzieci i mło-
dzież skazani zostali wyłącznie na 
naukę zdalną, spędzając bardzo 
dużo czasu przed ekranami kom-
puterów, tabletów czy smartfonów, 
pozbawieni atrakcyjnych form ruchu  

 spędzania wolnego czasu.
Zajęcia taneczne odbywały się 
w ramach zajęć pozalekcyjnych 
zawierających elementy profilak-
tyki zdrowotnej, w tym uzależnień 
oraz przeciwdziałania depresji dzieci  
i młodzieży spowodowanych izolacją 
domową w związku z pandemią wirusa 
SARS-Cov-2. Zajęcia realizowane 
były w 12 grupach ćwiczebnych po  
1 godzinie zegarowej w tygodniu. 
Zajęcia dla uczniów były bezpłatne.
Dzięki zajęciom tanecznym uczniowie 
nie tylko mogli podszkolić swoje umie-

jętności i spotkać się z przyjaciółmi. 
Dostali także nowych sił i energii do 
działania, co skutkowało ich pełniej-
szym rozwojem, a przede wszystkim 
lepszym samopoczuciem. 
Z ćwiczeń zadowolone były nie tylko 
dzieci, ale również ich rodzice, którzy 
bardzo pozytywnie ocenili realizowany 
projekt.

R.O.S

Zajęcia taneczne dla uczniów

Niestrudzony społecznik
- pożegnanie przewodniczącej Rady Rodziców Moniki Sawickiej 
 Z racji kończącej się kaden-
cji pełnienia funkcji Przewodniczą-
cej Rady Rodziców Pani Moniki 
Sawickiej, w imieniu całej Rady oraz 
rodziców dzieci Zespołu  Szkolno-
-Przedszkolnego w Kamionce Wiel-
kiej, pragniemy serdecznie podzię-
kować jej za 13 letnią współpracę ze 
szkołą. Za wielki dar serca, oddanie, 
troskę o uczniów i zaangażowanie  
w kierowaniu Radą Rodziców. Dzię-
kujemy za wszystkie inicjatywy i dzia-
łania skierowane ku naszym dzie-
ciom, dzięki którym mogły kształ-
tować swoją osobowość. Dobro  
i uśmiech dziecka zawsze były dla 
niej najważniejsze, stąd tak wiele ini-
cjatyw, z których korzystali ucznio-
wie. Nie sposób dzisiaj wymienić 
wszystkich działań, które przyczyniły 
się do rozwoju szkoły i otoczenia 
wokół niej. 
 Ale warto wspomnieć te 
najważniejsze: priorytetem było 
nadanie sztandaru szkole, który po 
wielu trudach udało się sfinalizować, 
zakup ławek na korytarze aby dzieci 

nie siedziały na posadzce. Czynnie 
włączyła się także w poświęcenie 
tablicy upamiętniającej kierownika 
i budowniczego obecnej szkoły - 
Feliksa Stefańskiego. 
Przy jej pomocy odbywały się róż-
nego rodzaju akcje:  pączki na tłusty 
czwartek, lizaki na walentynki, cze-
koladowe mikołaje na mikołajki, 
Dzień Babci i Dziadka, Wigilia oraz 
imprezy szkolne. Ogromną popular-
nością cieszył się piknik rodzinny, 
przy którym pracowała od rana do 
ostatniego gościa. Krzewy wokół 
szkoły sfinansowała, przywiozła  
i pomagała posadzić. Odchodzą-
cych na emeryturę osobiście żegnała  
w murach szkoły. 
Żadne dziecko, które potrze-
bowało wsparcia, czy to  
w chorobie, wyjeździe na zie-
loną szkołę, czy wycieczkę kla-
sową, nie zostało bez pomocy. 
Każdy, kto zwrócił się z prośbą  
o pomoc, dostawał ją. 
Panią Monikę z sentymentem 
wspominają nauczyciele, ucznio-

wie oraz rodzice, którzy mieli 
okazję z nią współpracować.
 
24 czerwca podczas uroczystej 
akademii kończącej rok szkolny 
2020/2021 Wójt Gminy Kamionka 
Wielka pan Andrzej Stanek oraz 
Dyrektor szkoły pani Izabela Zaczyk 
złożyli gratulacje i serdeczne podzię-
kowania za owocną współpracę.

Dzięki ofiarności rodziców, czynią-
cych dla szkoły nieskończenie wiele, 
bez wielkiej sławy i rozgłosu udało 
się zrealizować wiele dobrego dla 
szkoły i uczniów. 
Za włożone serce i poświęcony trud 
bardzo serdecznie dziękujemy pani 
Monice. 
Życzymy zdrowia, spełnienia marzeń 
i wszystkiego dobrego w kolejnym 
etapie życia. 
                                                                               

W imieniu Rady Rodziców 
A.K.
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Gwara - żywe i piękne dziedzictwo

Aż dziewięć osób z naszej gminy doce-
niło jury Konkursu Gwary Lachoskie 
Godonie, który odbył się  w Niskowej  
w dniu 27 listopada 2021 r. Komisja Arty-
styczna w składzie Monika Kurzeja, dr 
Artur Czesak, dr Zenon Szewczyk przy-
słuchiwała się 25 prezentacjom konkur-
sowym. Z całym protokołem pokonkur-
sowym można się zapoznać na stronie 
internetowej jednego z organizatorów, 
czyli Małopolskiego Centrum Kultury 
Sokół w Nowym Sączu. Laureatem 
nagrody GRAND PRIX został Krzysz-
tof Kunicki ze Stronia. Tutaj natomiast 
skupimy się na reprezentantach Gminy 
Kamionka Wielka. W wielu przypadkach 
przyznawano równorzędne miejsca. 

Kategoria dziecięca:
I miejsce i nagroda 300 zł  Anna Florek 
z Mszalnicy, 
II miejsce i nagroda 200 zł  Karol Łęczycki 
z Mszalnicy,
III miejsce i nagrodę 100 zł Faustyna Sie-
dlarz z Boguszy,
W tej kategorii wyróżnienie i nagrodę pie-

niężną  po 50 zł zdobył Adam Mółka 
z Mszalnicy. 

Kategoria młodzieżowa:
I miejsce i nagroda po 300 zł  Hubert 
Łęczycki z Mszalnicy
II miejsce i nagroda 200 zł  Kamil Kieł-
basa z Mszalnicy

Kategoria dorosła:
I miejsce i nagroda 450 zł Anna Góra  
z Mystkowa
II miejsce i nagroda 350 zł Czesław 
Majewski z Mystkowa
III miejsce i nagroda  250 zł Dominik Sie-
dlarz z Boguszy

Konkurs gwary LACHOSKIE GODONIE 
organizowany jest od prawie dwudzie-
stu lat przez Stowarzyszenie Lachów 
Sądeckich we współpracy z partnerami 
w terenie. Celem konkursu jest kultywo-
wanie, popularyzowanie oraz ochrona 
tradycji gawędziarstwa regionu Lachów 
Sądeckich, zainteresowanie dzieci i mło-
dzieży językiem przodków oraz doku-

mentacja najcenniejszych zjawisk gwary 
lachowskiej.

Do udziału w tegorocznej edycji kon-
kursu zgłosiło się 29 uczestników z tere-
nów obejmujących region etnograficzny 
Lachów Sądeckich. Ostatecznie zapre-
zentowało się 10 wykonawców w katego-
rii dziecięcej, 6 w kategorii młodzieżowej 
oraz 9 dorosłych gawędziarzy. 

Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Śpiewaków, Druż-
bów i Starostów Weselnych „Sabałowe 
Bajania”, który odbędzie się w Bukowinie 
Tatrzańskiej w sierpniu 2022 r., komisja 
zakwalifikowała: Annę Florek z Mszal-
nicy, Jonasza Migacza z Podegrodzia, 
Jakuba Pajora z Podegrodzia, Krzysz-
tofa Kunickiego ze Stronia, Annę Górę  
z Mystkowa oraz Czesława Majewskiego 
z Mystkowa.

(R.K)
Fot.:screen "Sądeczanin"



strona 11GMINNE WIEŚCI    Nr 83 strona 11

Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości oraz Święto Patrona SP w Mystkowie

Nic nie skłania do zadumy i wspomnień 
jak rocznicowe obchody, czy tak ważne 
chwile jak rocznica Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz Święto 
Patrona Szkoły. To odpowiedni moment 
do przemyśleń i refleksji. Są daty  
i wydarzenia, o których trzeba pamiętać.  
Szkoła Podstawowa w Mystkowie  jest 
miejscem, w którym szczególnie pielę-
gnuje się tradycje związane z Patronem. 
Co roku uroczystości poświęcone Patro-
nowi zajmują ważne miejsce w kalenda-
rzu imprez naszej szkoły. Tegoroczne 
obchody Święta Patrona naszej szkoły, 
ks. prof. Piotra Poręby oraz Święta Nie-
podległości miały inny niż dotychczas 
charakter. 
12 listopada 2021 r. delegacja szkoły 
wraz z Pocztem Sztandarowym udała 
się na cmentarz, aby na grobie Patrona 
złożyć kwiaty. Następnie społeczność 

szkoły oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w uroczystej Mszy Świętej odpra-
wionej przez księdza Pawła Rysia, który 
podczas kazania zwrócił uwagę na zna-
czenie Eucharystii w życiu każdego z nas 
oraz podkreślił, że wszystko, co robimy, 
powinno być wyznaczane przez wiarę  
w Boga.
Po zakończeniu Mszy Świętej nadszedł 
czas na koncert „Mozart kontra Sinatra”, 
poświęcony bł. Kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu i Matce Róży Czackiej 
oraz Patronowi Szkoły ks. prof. Piotrowi 
Porębie.  Koncert, poprzedzony cyklem 
warsztatów twórczych przygotowują-
cych młodzież szkolną do praktycznego 
wykorzystania zdobytych wcześniej 
umiejętności, inspirowany był tak róż-
nymi gatunkami muzycznymi jak: gospel, 
swing, muzyka chrześcijańska, blues, 
muzyka patriotyczna. Uczestnicy warsz-

tatów „Mozart kontra Sinatra – Akty-
wizacja Integracyjna poprzez Sztukę” 
koncertem pieśni uczcili wybitnych Pola-
ków. Scena stała się miejscem ekspery-
mentu muzycznego. Swoje umiejętności 
muzyczne zaprezentował Mirosław Wit-
kowski, wspomagany przez śpiewaczkę 
operową, panią Katarzynę Ignatowicz, 
pana Grzegorza Żyłkę grającego na 
instrumentach klawiszowych i pana 
Piotra Przyrowskiego, który grał na gita-
rze elektrycznej.
Pięknie śpiewających uczniów wspierali 
także swoim wokalem przedstawiciele 
władz oraz nauczyciele.
Podczas koncertu wysłuchaliśmy śpiewu 
pieśni patriotycznych oraz religijnych. 

Dokończenie na str. 26
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Eko-rajd

   W dniu 28.09.2021 r. odbył się EKO-
-RAJD pn. „Zbieram, segreguję i nie 
palę odpadów”, objęty patronatem Wójta 
Gminy Kamionka Wielka. Celem inicja-
tywy było promowanie ekologicznych 
przyzwyczajeń oraz aktywnego trybu 
życia. Działanie wpisane w europej-
ską inicjatywę GREEN WEEK mającą 
na celu tworzenie nietoksycznego śro-
dowiska i dążenie do standardu „zero 
zanieczyszczeń”. 

          W ramach akcji Wójt Gminy Andrzej 
Stanek oraz uczniowie wraz z opieku-
nami ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
św. Kingi w Kamionce Wielkiej wyruszyli   
z Urzędu Gminy na szlak przyrodniczo 
turystyczny Rachelowskie Góry. Uczest-
nicy wyprawy, wyposażeni w rękawice 
ochronne i worki na śmieci, oczyścili 
teren z zalegających tam odpadów, 
odpowiednio je segregując.
         

 Akcja, w czasie której zebranych zostało 
mnóstwo odpadów, trwała kilka godzin 
i zakończyła się wspólnym poczęstun-
kiem  zorganizowanym na terenie rekre-
acyjnym Czarna Kępica.
           Wójt Gminy dziękuje wszystkim 
uczestnikom akcji i zachęca do podejmo-
wania podobnych inicjatyw.

 (P.L.)
Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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 Gmina Kamionka Wielka na 
podstawie umowy zawartej z  Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej zrealizowała pro-
jekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w m. Mystków” dofinansowany z Funduszy 
Europejskich w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska  
w tym adaptacja do zmian klimatu”.
 Przedsięwzięcie obejmowało 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na 
nieskanalizowanym obszarze gminy 
Kamionka Wielka w miejscowości Myst-
ków. Projekt realizowany był na terenie 
aglomeracji Nowy Sącz. Trasę kanałów 
wytyczono tak, aby możliwe było podłą-
czenie jak największej liczby mieszkańców 
oraz podmiotów gospodarczych. 
Inwestycja obejmowała budowę sieci 
kanalizacji ściekowej w układzie grawi-

tacyjno-pompowym oraz ciśnieniowym. 
Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą 
odprowadzane do oczyszczalni ścieków 
w Nowym Sączu.
 W ramach zadania wybudowano 
14,63 km sieci kanalizacji sanitarnej, do 
której zostanie przyłączonych 1420 użyt-
kowników RLM.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 
6 958 145,95 złotych z tego wysokość dofi-
nansowania z Funduszy Europejskich sta-
nowi kwota 3 642 348,41 złotych.
 Projekt budowy kanalizacji sani-
tarnej w Gminie Kamionka Wielka ma za 
zadanie zwiększenie liczby ludności korzy-
stającej z ulepszonego systemu oczysz-
czania ścieków komunalnych.
 Efektem prac jest uporządko-
wany system ściekowy oraz wyeliminowa-
nie nielegalnych zrzutów ścieków i nieprzy-
jemnych zapachów. 

(M.P.)
Fot. Urząd Gminy Kamionka Wielka

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach 
zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wol-
niki” (dz. ewid. Nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630” to 
kolejny etap przygotowujący do realizacji w terenie tej inwesty-

cji. Opracowanie dokumentacji wraz z  jej uzgodnieniami jest 
procesem kosztownym i trwającym wiele miesięcy. Dbając  
o efektywne wydatkowanie posiadanych środków budżetowych 
Gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie na ten cel 
w ramach środków będących w gestii Wojewody Małopolskiego 
na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. 
W dniu 5 listopada br. Wójt Gminy Kamionka Wielka pan Andrzej 
Stanek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, w obec-
ności I Wicewojewody Małopolskiego Pana Józefa Leśniaka 
podpisał stosowną umowę, w ramach której Gmina Kamionka 
Wielka otrzymała dotację w wysokości 116 112 zł (co stanowi 
80% wartości zadania tj. 145 140 zł). Gmina ze środków wła-
snych na ten cel przekaże kwotę 29 028 zł. 
Równocześnie Wójt Gminy Kamionka Wielka pan Andrzej 
Stanek składa serdeczne  podziękowania  panu Wojewodzie 
za dostrzeżenie  niezwykle istotnego problemu społecznego  
i przyznanie stosownego dofinansowania, które umożliwi reali-
zację tak ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji.

( MAW/MB ) 
 fot. M.Olszowska

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”

Stabilizacja osuwiska w Mszalnicy
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Nowa dekada, kolejne sukcesy

 Zaledwie miesiąc po obchodach 
jubileuszu 40-lecia działalności zespołu, 
"Mszalniczanie" mieli możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności podczas 
37. Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tra-
dycyjnego w Trzcianie, który w tym roku 
odbywał się w dniach 16 i 17 października. 
Przeglądy konkursowe odbywały się 
pierwszego dnia w Trzcianie.                               
W kolejnym dniu przed rozpoczęciem Kon-
certu Galowego w Wojewódzkim Domu 
Kultury  w Rzeszowie,  w czasie którego 
odbywa się prezentacja laureatów i wrę-
czenie nagród, odprawiona była uroczysta 
Msza święta z udziałem wszystkich współ-
uczestników wydarzenia.
Podczas tegorocznej edycji konkursu, 
Zespół Regionalny "Mszalniczanie", po 
wnikliwej ocenie choreografii i pomysłu 
przedstawienia, decyzją komisji artystycz-
nej uzyskał:
- I MIEJSCE  dla pary tanecznej w składzie: 
Danuta Marszałek i Czesław Majewski,
- WYRÓŻNIENIE w kategorii grup tanecz-
nych dla ZR "Mszalniczanie".
Konkurs ma na celu ochronę i podtrzyma-
nie autentycznych walorów folkloru w tańcu 
tradycyjnym i obrzędowości, a samo wyda-
rzenie gromadzi przede wszystkim tan-
cerzy, ale również muzyków i śpiewaków 
ludowych, których łączy zamiłowanie do 

tradycji i kultury swojego regionu. Oprócz 
udziału w części konkursowej (z możliwo-
ścią uzyskania wielu nagród), uczestnicy 
mogą liczyć na integrację z innymi człon-
kami zespołów, nawiązywanie nowych 
znajomości oraz poznanie kultury ludowej 
wywodzącej się z  innych regionów Polski. 
Nic więc dziwnego, że wydarzenie to gro-
madzi tłumnie zespoły z wielu województw.
Tegoroczną edycję konkursu można było 
obejrzeć na żywo dzięki relacji online na 
kanale Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie.

 Podczas VII Kongresu Kultury 
Regionów - "Woda jest kobietą", odbywa-
jącego się w dniach 19-22 października 
2021 roku i organizowanego rokrocznie 
od 2015 roku przez Małopolskie Centrum 
Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu, w trak-
cie Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kul-
turowego,  kierownik i instruktor tańca ZR 
"Mszalniczanie" Czesław Majewski, decy-
zją Zarządu Województwa Małopolskiego 
został odznaczony Srebrną Odznaką 
Honorową Województwa Małopolskiego - 
Krzyż Małopolski.
Warto przypomnieć, że po śmierci Sta-
nisława Kunickiego to właśnie Czesław 
Majewski - wieloletni członek i kierownik 
zespołu, w ważnym momencie dla całej 
grupy, zgodził się objąć obowiązki nowego 

instruktora tańca. Dzięki tej decyzji ZR 
"Mszalniczanie" może dalej funkcjono-
wać według wcześniejszego porządku, 
zachowując przy tym swoją autentyczność  
i odrębność regionalną. Jego czynne  
i bezinteresowne zaangażowanie w regio-
nalne życie kulturowe poprzez prowadze-
nie zespołu, przygotowywanie programów 
konkursowych oraz indywidualne uczest-
nictwo i reprezentację zespołu w wielu 
wydarzeniach (m.in.: Lachoskie Godonie, 
przeglądy grup kolędniczych) przynosi 
zawsze wysokie oceny i nagrody.  
 W imieniu całego zespołu skła-
damy serdeczne gratulacje za uzyskane 
odznaczenie.  Cieszymy się, że działalność 
pana Czesława Majewskiego na rzecz roz-
woju współczesnej kultury i tradycji została 
dostrzeżona i doceniona. Oby nigdy nie 
zabrakło motywacji do dalszego krzewie-
nia kultury lachowskiej.

Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Mało-
polskiego – Krzyż Małopolski jest zaszczytnym 
wyróżnieniem, które przyznaje się osobom podej-
mującym aktywne działania na rzecz społeczności 
lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społe-
czeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym 
samym dorobek regionu. 

Natalia Janus
Fot. Archiwum zespołu 
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Festiwalowe nagrody "Mystkowian"

Niezwykle udana jesień w wykona-
niu członków Zespołu Regionalnego 
Mystkowianie. 
W ostatnim czasie Zespół z Mystkowa 
sięgnął po kolejne cenne trofea: I miej-
sce na 37. Ogólnopolskim Konkursie 
Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rze-
szowie, II miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”  
w Zielonej Górze oraz Grand Prix Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Samocvity” 
na Ukrainie. Dodatkowo kierownik 
Zespołu – Benedykt Poręba otrzymał 
Srebrną Odznakę Honorową Wojewódz-
twa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 

Po intensywnym lecie w wykonaniu 
Mystkowian (podróż do Rosji na najwięk-
szą imprezę folklorystyczną na świecie 
VI CIOFF World Folkloriada, występach 
na scenie Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
oraz wizycie w Rumunii) przyszedł czas 
na występy jesienne. 
Zespół Regionalny Mystkowianie wziął 
udział w 3 wydarzeniach, które przy-
niosły wspaniałe sukcesy. Po raz drugi 

w historii Zespół otrzymał II miejsce na 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
„Oblicza Tradycji”, który odbywał się 
od 16 do 19 września w Zielonej Górze. 
Następnie próby zostały poświęcone na 
przygotowanie programu na 37. Ogól-
nopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca 
Ludowego, który odbył się od 15 do 17 
października w Rzeszowie i Trzcianie.  
Spośród 21 grup tanecznych, jury pod 
przewodnictwem dr hab. Stanisławy 
Trebuni-Staszel nagrodziło zespół  
z Mystkowa 1 miejscem, a para taneczna 
Marzena i Jacek Głowaccy w kategorii 
par tanecznych otrzymała wyróżnienie. 
Dodatkowo, 15 października w Sali Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 
Zespół zaprezentował tańce Lachów 
Sądeckich dla uczestników Seminarium 
Warsztatowego.
Koniec października to kolejny sukces 
Mystkowian. Zespół otrzymał Grand 
Prix podczas internetowej edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Samocvity” 
na Ukrainie. Dodatkowo muzyka Mystko-
wian w kategorii kapel otrzymała I miej-

sce, a Dominika Szołdrowska została 
doceniona drugą nagrodą w kategorii 
śpiewaków.
Podczas wszystkich wydarzeń Zespół 
prezentował program oparty na reali-
zowanych cały czas przez choreografa 
Patryka Rutkowskiego badaniach tere-
nowych i ukazywał bogactwo folkloru 
Lachów Sądeckich z pogranicza lachow-
sko – pogórzańskiego. 
Warto również dodać, że podczas Kon-
gresu Kultury Regionów, Benedykt 
Poręba otrzymał Srebrną Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego 
– Krzyż Małopolski.
Za choreografię i konsultację etnogra-
ficzną odpowiada Patryk Rutkowski, za 
muzykę Remigiusz Szczecina. Wszyst-
kich chcących dołączyć do Mystkowian 
zapraszamy w każdy piątek o godz. 
20.00 do budynku Szkoły Podstawowej 
w Mystkowie.

Patryk Wiatr
Fot. Archiwum zespołu 
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Jubileusze małżeńskie

„Nie wystarczy pokochać,
 trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

K.I. Gałczyński

Miłość i szacunek do drugiego człowieka, 
to warunek małżeńskiego szczęścia.
            Uroczystość Jubileuszu 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego rozpo-
częła się mszą świętą, którą w intencji 
Jubilatów celebrowali ks. prałat Stani-
sław Ruchała oraz proboszcz parafii 
Kamionka Wielka, ks. Janusz Potok. 
Wzruszającym momentem  było odno-
wienie przysięgi małżeńskiej u stóp 
ołtarza. 
          Na dalsze świętowanie pary mał-
żeńskie zgromadziły się w Domu Wesel-
nym Acapulco. Dostojnych Jubilatów ser-
decznie witał gospodarz gminy - Andrzej 
Stanek, który mówił: „Chylimy przed 
Wami z szacunkiem i pokorą głowy,  
Wasza obecność tu dowodzi, że wbrew 

wszelkim przeciwnościom dochowaliście 
przysięgi małżeńskiej, bo miłość jest 
dawaniem, a nie braniem, budowaniem, 
a nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy 
zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem  
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu  
i każdego smutku. Za wspaniały przy-
kład dla młodego pokolenia, za Wasze 
wyrzeczenia i wytrwałość z całego serca 
Wam dziękuję” -  mówił wójt.
             Głównym punktem uroczysto-
ści była dekoracja Jubilatów „Medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Czas upłynął 
przy wspólnym obiedzie w bardzo miłej  
i pełnej wspomnień atmosferze. Małżon-
kowie otrzymali listy gratulacyjne, były 
życzenia, kwiaty oraz gromkie sto lat. 
            Małżeństwa świętujące Jubileusz 
50-lecia: Danuta i Bartłomiej Basiaga, 
Urszula i Marian Biskup, Antonina  
i Kazimierz Cempa, Stanisława i Julian 

Cempa, Maria i Władysław Gaborek, 
Kazimiera i Stefan Głowaccy, Krystyna  
i Józef Górscy, Maria i Kazimierz Górscy, 
Lucyna i Edwin Janus, Barbara i Kazi-
mierz Kiełbasa, Maria i Józef Kocemba, 
Maria i Marian Kościółek, Janina i Sta-
nisław Królewscy, Teresa i Józef Kru-
czek, Bernadeta i Andrzej Michalik, 
Michalina i Jan Plata, Anna i Stanisław 
Popiela, Danuta i Edward Popiela, Anna 
i Józef Poręba, Władysława i Mieczysław 
Smoleń, Wacława i Jan Stafin, Józefa  
i Józef Stasianek, Helena i Stefan Syktus, 
Zdzisława i Stanisław Świgut, Helena  
i Władysław Szmyd, Rozalia i Jan Tokar-
czyk, Elżbieta i Józef Urbanek, Michalina 
i Józef Wielocha, Danuta i Józef Wojcie-
chowscy, Maria i Stanisław Wojciechow-
scy oraz Teresa i Jan Ziaja. 

(H.M.)
Fot. Arciwum USC w Kamionce Wielkiej
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Byliśmy z odwiedzinami u naszej Patronki

Zabawa to mała miejscowość pod Tarno-
wem, która zyskała rozgłos dzięki prostej 
wiejskiej dziewczynie, Karolinie Kózków-
nie, beatyfikowanej w 1987 r. przez Jana 
Pawła II.
To miejsce jej życia, męczeństwa i kultu. 
Tu, przy kościele pw. Trójcy Przenajświęt-
szej, powstało sanktuarium poświęcone 
błogosławionej - z jej grobem i relikwiami 
przechowywanymi w sarkofagu pod 
mensą głównego ołtarza. Karolina była 
parafianką zabawskiego kościoła, tu przy-
jęła sakrament bierzmowania, tu przycho-
dziła z pragnienia modlitwy, by czerpać  
z niej siły do ofiarnej służby swoim bliskim.
 Liturgiczne wspomnienie bło-
gosławionej Karoliny Kózkówny przypada 
18 listopada, dlatego w tym właśnie dniu 
Szkoła Podstawowa w Mszalnicy obchodzi 
Święto Szkoły, której patronką jest wynie-
siona na ołtarze ich rówieśnica z podtar-
nowskiej Wał-Rudy. Tegoroczne święto-
wanie zaplanowano w formie pielgrzymki 
całej społeczności szkolnej do Zabawy  
i Wał-Rudy (miejsca urodzin męczennicy), 
by przekonać się, czego młodzi, ale także 
starsi, mogą nauczyć się od tej zwykłej 
dziewczyny.
 W tym dniu wszyscy uczniowie – 
od maluszków z zerówki począwszy a na 
ósmoklasistach skończywszy, jak również 
pani dyrektor, ksiądz katecheta i nauczy-
ciele musieli wstać wcześnie rano (tak jak 
codziennie wstawała Karolina), by punktu-
alnie o 6.30 wyruszyć do Zabawy i zdążyć 
na Mszę Świętą o godzinie 9.00. Podczas 
Eucharystii sanktuarium wypełnił śpiew. 
Pieśniami o apostołce tarnowskiej ziemi 
młodzi mszalniczanie i ich opiekunowie 
modlili się o potrzebne dla siebie i swoich 
rodzin łaski.

Błogosławiona Karolino
Świeć nam przykładem cnoty męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy
Czystości życia i męczeństwa.

W wygłoszonej homilii ks. Paweł Ryś zwró-
cił uwagę na te właśnie aspekty biografii 

patronki naszej szkoły: jej pracowitość, 
umiłowanie modlitwy, obronę godności  
i męczeństwo. Podkreślił przede wszyst-
kim zaangażowanie w niesienie pomocy 
sąsiadom - zwłaszcza cierpiącym, chorym 
i umierającym; otaczanie życzliwością  
i dobrocią koleżanek, kolegów - uczenie 
ich pod starą gruszą katechizmu, czyta-
nie im książek i dzielenie się z nimi każdą 
poznaną prawdą wiary lub usłyszanym 
ważnym słowem. Wskazał na ukochanie 
modlitwy przez młodą dziewczynę – deter-
minację w pokonywaniu kilkunastu kilome-
trów dziennie, by uczestniczyć w nabożeń-
stwach odprawianych w kościele w Radło-
wie, a później także w Zabawie. Zauwa-
żył, że pracowitość Karoliny może wielu  
z nas zawstydzać – opieka nad młodszym 
rodzeństwem, uprawianie roli wraz z rodzi-
cami, obowiązkowość i pilność w nauce, 
dokształcanie się na kursach dopełnia-
jących, prowadzenie z wujem biblioteki  
i świetlicy, aktywna działalność w Towarzy-
stwie Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwie 
Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu - to odpowiedź 

na pytania, czego rówieśnica z Wał-Rudy 
może nauczyć współczesnych rodaków, 
dlaczego jej postawa wciąż przyciąga tak 
wiele osób, choć jej życie dobiegło kresu 
ponad sto lat temu. Dzisiejszemu światu 
potrzeba takich świadków wiary jak bło-
gosławiona Karolina, która pięknie żyjąc, 
także pięknie, choć tragicznie, umarła, 
broniąc swojej czci i wolności.
Dopełnieniem obrazu świętości Karoliny 
Kózkówny była wnikliwa relacja przewod-
nika sanktuarium pogłębiająca wiedzę na 
temat biografii błogosławionej oraz histo-
rii kościoła w Zabawie związanego z jej 
kultem, który rozpoczął się właściwie od 
momentu pogrzebu. Stał się on bowiem 
manifestacją patriotyczno-religijną oko-
licznej ludności licznie (3000 żałobników) 
zgromadzonej wokół zwłok męczennicy,  
w przekonaniu, że jej śmierć jest potwier-
dzeniem wyborów dokonywanych przez 
nią każdego dnia. Ta wiarygodność wynie-
sionej na ołtarze prostej wartościowej 
dziewczyny przyciąga do Zabawy rzesze 
pielgrzymów – młodych szukających praw-
dziwej czystej miłości (bł. Karolina Kóz-
kówna jest patronką Ruchu Czystych Serc 
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży) 
oraz ludzi tragicznie doświadczonych przez 
los, których dzieci zginęły w wyniku prze-
stępstwa lub wypadku komunikacyjnego 
(upamiętniają oni swoich bliskich i zapisują 
ich do wspólnych modlitw w sanktuarium).
Obok kościoła znajduje się stodoła przypo-
minająca czasy przełomu XIX i XX wieku,
w których żyła błogosławiona z Wał-
-Rudy. W środku budynku na pielgrzymów  
z Mszalnicy czekały ciepłe pizzerki i gorąca 
herbata oraz specjalna niespodzianka – 
bułeczki Karoliny. Posiłek pokrzepił siły, 
które mszalniczanie musieli zebrać przed 
wymarszem na szlak męczeństwa swojej 
patronki, by, poniekąd, towarzyszyć jej  
w chwilach męki i spojrzeć na swoje życie 
przez pryzmat ostatniej drogi jej życia.

Dokończenie na stronie 18
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Ksiądz P. Ryś, prowadzący nabożeń-
stwo drogi krzyżowej wiodącej przez 
las naznaczony miejscami męczeństwa 
Karoliny, przy kolejnych stacjach rozpa-
miętywał te finalne godziny. Rozpoczął 
od sceny, w której na skraju lasu rosyjski 
żołnierz sterroryzował ojca dziewczyny, 
przystawiając mu karabin do skroni  
i nakazując powrót do domu. Drama-
tyczne rozdarcie rodzica błagającego  
o litość okrutnego żołdaka i krzyk wzy-
wającej na próżno ojcowskiej opieki córki 
zdawały się rozbrzmiewać w ciszy listopa-
dowego lasu. Osamotniona i bezbronna 
stawia opór pędzącemu ją przed sobą 
oprawcy, wzbudzając jego wściekłość. 
Okrutnik w odwecie kilkakrotnie rani ją 
szablą. Jednak ofiara wyrywa mu się  
z rąk i rozpoczyna rozpaczliwą ucieczkę 
przez bagna w stronę wsi. Niestety, 
wyczerpana walką, utratą krwi, bólem  
i nadmiernym wysiłkiem w końcu upada  
i przyjmuje ostatni śmiertelny cios. 
Umiera wierna wartościom, które świad-
czą o szlachetności i wielkości człowieka. 

Jej dusza pozostaje piękna i czysta.
Czysta dusza jest jak piękna perła.
Dopóki jest ukryta w  muszli na dnie 
morza,
nikt nie myśli, aby ją podziwiać,
ale jeżeli wydobędziecie ją na słońce,
jaśnieje i przyciąga wzrok:
tak jest z czystą duszą,
która ukryta przed oczami świata,
pewnego dnia zajaśnieje przed anio-
łami w słońcu wieczności.

  św. Jan Maria Vianney

Pielgrzymi z Mszalnicy w ciszy opusz-
czają 2,5 kilometrowy modlitewny szlak, 
wsłuchując się w słowa rozważań  
i w głos własnych serc – refleksjom 
sprzyja otaczająca to charyzmatyczne 
miejsce przyroda oraz krzyże upamięt-
niające stacje kalwarii, którą 18 listopada 
1914 r. przeszła Karolina Kózkówna. 
Kierują się w stronę wioski, mijając po 
drodze gruszę, gdzie patronka ich szkoły 
edukowała i katechizowała swoich rówie-

śników. Czas na pamiątkowe zdjęcie  
i uczestnicy udają się do jej rodzinnego 
domu w Wał-Rudzie - chaty zbudowa-
nej w połowie z drewna pochodzącego 
z dawnego domu Kózków. Obiekt składa 
się z części muzealnej eksponującej 
wnętrze wiejskiej izby (tu wśród skrom-
nych przedmiotów codziennego użytku 
uwagę przykuwa klęcznik Karoliny) oraz 
kaplicy oddającej klimat „Betlejemki” 
albo „Jerozolimki” (tak nazywano otwarty 
na sąsiadów dom Kózków, w którym 
czytano książki i czasopisma, wspól-
nie modlono się czy śpiewano pieśni). 
Także dzisiaj jest to miejsce skupienia  
i modlitwy, zwłaszcza dla pątników wyru-
szających stąd na „Szlak męczeństwa 
Karoliny”. W tym szczególnym miej-
scu społeczność Szkoły Podstawowej  
w Mszalnicy żegna się ze swoją patronką, 
zwykłą dziewczyną, która poświęciła 
swoją młodość Bogu i ludziom, będąc 
prawdziwym światłem dla świata i solą 
dla ziemi.

Renata Popardowska
Fot. Archiwum SP w Mszalnicy

Byliśmy z odwiedzinami 
u naszej Patronki (c.d.)
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             Jak co roku, w październiku, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kamionce Wielkiej wzięli udział  
w wyjątkowym Dyktandzie, wyjątkowym, 
bo poświęconym ważnym wydarzeniom 
związanym z historią Polski.  Z bardzo 
trudnym i długim tekstem, pełnym nazw 
historycznych i pułapek ortograficznych 
zmierzyło się 34 uczniów naszej szkoły 
w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i VII-
-VIII. Dyktando pozwoliło zgłębić informa-
cje na temat drogi Polski do odzyskania 
niepodległości. Przypomnieliśmy sobie 
najważniejsze postaci mające wpływ na 

tworzenie Niepodległej, oraz wydarzenia 
towarzyszące temu niezwykle ważnemu 
okresowi naszej historii. W bieżącym 
roku przyglądaliśmy się burzliwym dzie-
jom Górnego Śląska w czasie 3 zrywów 
niepodległościowych w latach 1919-1921 
oraz towarzyszyliśmy powstańcom ślą-
skim w czasie boju o Górę Świętej Anny. 
Jak ważny był to czas dla Odrodzonej 
świadczą słowa Wojciecha Korfantego, 
który tak podsumował zwycięstwo: „Cud 
nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud 
nad Odrą dał Polsce Śląsk”.
           

 Tak właśnie młodzi ludzie mogą 
w dzisiejszych czasach udowodnić, że 
Polska, jej historia i jej kultura jest dla nich 
ważna. Tak mogą pokazać, że są patrio-
tami. Wszystkim uczestnikom Dyktanda 
dziękujemy za postawę, za zaangażowa-
nie, za zapał i odwagę.    
          Dyktando miało charakter konkur-
sowy. Miło nam poinformować, że nasz 
uczeń, Tymoteusz Popiela, zakwalifikował 
się do etapu wojewódzkiego.  
                                                                                                                               

Renata Ślipek

Po polsku o historii…

Z zapylaczami za pan brat
         
 Stowarzyszenie Miłośni-
ków Kamionki Małej razem 
z pasieką Pszczele Ścieżki 
przybliża najmłodszym świat 
zapylaczy. 
Na czym polega praca 
pszczelarza?  Czy pszczoły 
robią perfumy?  Gdzie żyje 
największa pszczoła? Jak  
w prosty sposób pomóc 
dzikim zapylaczom? 
Na te i wiele innych pytań 
odpowiadaliśmy podczas 
spotkań z uczniami klas  
1 ZSP w Kamionce Wiel-
kiej oraz przedszkolakami  
z  Kamionki Małej.
            Jedną z atrakcji spo-
tkania z przedszkolakami 
było sadzenie krokusów.  To 
jedne z pierwszych wiosen-
nych kwiatów, jakie oblatują 
pszczoły. Dzieci zostały 
zaproszone na wiosnę, aby 
podziwiać efekty swojej 
pracy. 

(B.P.)
Fot. autora

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
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Gminny Konkurs Poezji i Pieśni 
Patriotycznej

     9 listopada 2021 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 1 oraz Bibliotece Publicznej 
rozbrzmiały, niesione słowem i muzyką, 
patriotyczne dźwięki z powodu rozegra-
nego już po raz XVI Gminnego Konkursu 
Polskiej Poezji Patriotycznej oraz XV 
Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 
Organizatorami tegorocznej edycji 
konkursu poezji i pieśni była: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej; Komisja międzyzakładowa  NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty; 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kamionce Wielkiej, a patronat hono-
rowy objął Wójt Gminy Kamionka Wielka 
pan Andrzej Stanek. 
Na wstępie przywołano słowa jednego 
z wieszczów narodowych, które były  
mottem konkursu:
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało.”
(A. Mickiewicz, "Konrad Wallenrod")
Mickiewiczowska "pieśń" to świadec-
two, historia, tradycja, ogólnie - kultura, 
od materialnej trwalsza, bo duchowa.  
I pieśń, według spełnionych przewidy-
wań poety, na szczęście, "uszła cało".           
A piosenka? Ta mniejsza siostra pieśni 

- która też przecież jest, jeśli nie zwier-
ciadłem dziejów, to na pewno luster-
kiem swoich czasów, "biżuterią historii", 
wartą poznania, gdy chce się wiedzieć  
o epoce, w której rozbrzmiewała. Prze-
chowywana w pamięci i sercu, nie pod-
daje się łatwo zniszczeniu. W szerszym 
rozumieniu mieści w sobie wszystkie 
wartości duchowe, jakie wytworzył naród 
na przestrzeni swojej historii. Jej świet-
nym nośnikiem jest melodia, muzyka. 
Naród może stracić ziemię, wolność  
i dobra materialne, ale jeśli zachowa tra-
dycję, nie utraci swej kultury – przetrwa 
i odrodzi się. 
     Z uwagi na skomplikowane 
i wielowymiarowe, a niejednokrotnie  
i naznaczone tragizmem losy Rzeczypo-
spolitej, na przestrzeni wieków powstały 
tysiące wierszy i pieśni patriotycznych, 
które do dziś zachowały się w pol-
skiej kulturze. Przywołują one zarówno 
ważne, radosne momenty, jak również 
trudne i smutne losy okupowanej Polski. 
Polskie pieśni patriotyczne powstawały 
od średniowiecza, przez okres przed 
i porozbiorowy, jak również w czasie 
Młodej Polski i II wojny światowej. 
I właśnie te – przekazywane z poko-

lenia na pokolenie teksty poetyckie, 
pieśni i piosenki patriotyczne wybrzmiały  
w czasie Gminnego Konkursu Polskiej 
Poezji i Pieśni Patriotycznej.
            Do przesłuchań konkursowych 
przystąpiło siedem szkół z terenu naszej 
Gminy. To piękne, że ludzie młodzi pod-
jęli wyzwanie i słowem, muzyką, melo-
dią przywołali losy bohaterów, trudną 
rzeczywistość, ale i niezłomne dążenie 
Polaków do wolności i niepodległości. 
Spotkanie miało charakter konkursowy, 
tak więc Organizatorzy zadbali o to, by 
prezentacje młodych artystów ocenili 
profesjonaliści gatunku - Szanowne 
Jury artystyczne. Konkurs rozgrywał się 
w dwóch niezależnych od siebie kate-
goriach – poezji i pieśni. I tak, recytato-
rów (17 uczestników) oceniały Wanda 
Dominik – wieloletnia polonistka, która 
pracowała również w naszej Gminie 
– w Królowej Polskiej, Wanda Smaj-
dor – polonistka, która była długoletnią 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnicy 
oraz Pani Maria Kiełbasa (emerytowana) 
polonistka Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kamionce Wielkiej – warto podkreślić 
- inicjatorka i organizatorka tegoż kon-
kursu - przez 15 lat prowadząca prezen-

Wspaniała, niecodzienna lekcja historii…
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Pierwsza 
Gwiazdka

tacje konkursowe. 
Wokalistów natomiast wysłuchała, 
poddając swojej ocenie komisja, którą 
stanowili: Pan Wacław Wacławiak - 
tamburmajor, wokalista i instrumen-
talista Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej, Pan Bogusław 
Wawrzyniak – były nauczyciel, miło-
śnik muzyki, wielki sprzymierzeniec  
i przyjaciel młodzieży, który pomaga im 
szkolić się muzycznie, okazuje pomoc  
i umożliwia nagrania w studio oraz 
Pani Anna Ziobrowska - Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Kamionce 
Wielkiej – gospodarz części śpiewa-
czej konkursu.
Po artystycznej prezentacji oraz wni-
kliwej ocenie dokonanej przez Juro-
rów, Wójt Gminy  - Andrzej Stanek 
- wręczył Laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom nagrody rzeczowe oraz 
pamiątkowe dyplomy. 
Fundatorami nagród konkursowych 
byli:  Wójt Gminy Kamionka Wielka 
Andrzej Stanek, Międzyzakładowa 
Komisja NSZZ „Solidarność” oraz 
właściciel firmy F.H.U.B. „Złocki” - Pan 
Robert Złocki.  Wszystkim fundatorom 
nagród jesteśmy bardzo wdzięczni! 
Zwieńczeniem części konkursowej był 
wzruszający koncert laureatów.
      Organizatorzy konkursu, 
członkowie jury oraz obecni nauczy-
ciele wyrazili przekonanie, że ta forma 
edukacji - spotkanie młodych ludzi 
recytujących i śpiewających, było 
wyjątkową lekcją historii, patriotyzmu, 
ale również cenną lekcją wrażliwości, 
odwagi, otwartości na drugiego czło-
wieka. Spotkanie wzbudzało zain-
teresowanie przeszłością, pomogło 
promować w środowisku lokalnym 
uczniów utalentowanych wokalnie  
i rozwijać talenty oraz pasje naszej 
młodzieży. Pozwalało również kry-
tycznie spojrzeć na swoje możliwości 
i umiejętności. Oby pomogło rozwinąć 
skrzydła, nie tylko  w artystycznych 
poczynaniach, ale ogóle w życiu  tego 
młodego pokolenia. 
Niech to doświadczenie pozostanie 
miłym wspomnieniem!
A oto wyniki Konkursu:

Laureaci XVI Gminnego Konkursu 
Polskiej Poezji Patriotycznej 

I miejsca: Karolina Kruczek - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej  -  

A. Mickiewicz, Do matki Polki,
II miejsce: Zofia Tuczyńska Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej –  
A. Oppman, Orlątko II miejsce: 
Agnieszka Poręba Szkoła Podsta-
wowa w Boguszy - A. Oppman, 
Orlątko,
III miejsce: Joannna Górka Szkoła 
Podstawowa w Mszalnicy – M. Gre-
chuta, Ojczyzna,
III miejsce: Sara Poręba Szkoła Pod-
stwowa w Królowej Górnej – L. Staff, 
Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą
Wyróżniania: Dawid Gawlik Szkoła 
Podstawowa w Boguszy – M. Konop-
nicka, Ojczyzna
Amelia Kocemba Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Kamionce Wielkiej 
- autor nieznany, Wzywam Was, 
uczennica Szkoły Podstawowej  
w Mystkowie - M. Gajowniczek, Mój 
czytelniku malutki.

Laureaci XV Gminnego Konkursu 
Polskiej Pieśni Patriotycznej

I miejsca ex aequo Patrycja  
i Zuzanna Jarosz Szkoła Pod-
stawowa w Królowej Polskiej -  
w piosence W listopadzie…,
Magdalena Siedlarz Szkoła Pod-
stawowa w Królowej Górnej, utwór 
Wolność,
II Miejsce: Martyna, Maria i Bar-
tosz Książkiewicz Szkoła Podsta-
wowa w Królowej Polskiej - Miejcie 
nadzieję,     
III miejsca Jury nie przyznało. Za to 
przyznało dwa równorzędne wyróż-
nienia: duet ze Szkoły Podstawowej  
w Mszalnicy Kamila Kiełbasa  
i Zuzanna Kogut - Piosenka małego 
patrioty,
Maria Słaby – Chłopaki z AK - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kamionce 
Wielkiej.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
Organizatorzy składają gratulacje,  
a opiekunom artystycznym, nauczy-
cielom, rodzicom oraz sympatykom 
piosenki i pieśni patriotycznej, za oka-
zaną pomoc i wsparcie, serdecznie 
dziękują! 

K. Popiela
Fot. Archiwum GBP

Nieodłączną częścią świąt Bożego Narodzenia są 
kolędy i piosenki świąteczne. Każdego roku słu-
chamy je i cieszymy się ich dźwiękami. To  one 
tworzą klimat i umilają nam czas w te piękne dni. 
Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury, aby jeszcze 
bardziej przybliżyć atmosferę świąt Bożego Naro-
dzenia zorganizował po raz drugi Gminny Kon-
kurs Piosenki Świątecznej „Pierwsza Gwiazdka”,  
w którym biorą udział młodzi piosenkarze  
z terenu naszej gminy. Uczestnicy tego-
rocznego konkursu zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom pod względem wokalnym,  
poprzez odpowiednią oprawę muzyczną 
oraz interpretację tekstu. Niektórzy z wystę-
pujących pokazali także swoje umiejętności  
w grze na instrumentach muzycznych, co potwier-
dza, że uczniowie naszej  gminy są wszech-
stronnie uzdolnieni i realizują swoje pasje.  
W dniu 30 listopada 2021 roku komisja pod prze-
wodnictwem pani Agnieszki Basiaga wysłuchała  
i wyłoniła najlepszych wykonawców.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  
i zapraszamy do kolejnych edycji. Poniżej prezen-
tujemy listę zwycięzców:
Oto najlepsi wykonawcy:
Kategoria klas 1-4: I miejsce przyznano Aleksan-
drze Mężyk , dwa II miejsca wyśpiewali sobie Rita 
Poręba i Antoni Popiela, dwa III miejsca przyznano 
Amelii  Pogwizd i Janowi Słaby. W tej kategorii 
wyróżnienia otrzymały: Dorota Kiełbasa, Ewelina 
Kruczek, Oliwia Górka, Rita Michalik.
Kategoria klas 5-8; I miejsca zdobyły Zuzanna 
Jarosz i Szymon Kłębczyk, dwa II miejsca przy-
znano Gabrieli Trojan i Martynie Książkiewicz, 
natomiast III miejsca wyśpiewały sobie Patrycja 
Jarosz i Roksana Gawlikowska. Wyróżnienie przy-
znano Marii Słaby.

Z ostatnie chwili
Miło nam poinformować, że Antoni Popiela repre-
zentant grupy wokalnej „Chcemy Śpiewać” działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce 
Wielkiej wziął udział w Wojewódzkim Konkur-
sie Piosenki „Anielska Nutka”, w którym zdobył 
zaszczytne III miejsce. 
Gratulujemy Antkowi sukcesu.

 (G.M.)
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"Skarby Gminy Kamionka Wielka"

Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Konkurs 
Fotograficzny „Skarby Gminy Kamionka Wielka”, w którym wzięli 
udział mieszkańcy naszej gminy. Uczestnicy konkursu swoimi 
fotografiami udokumentowali najciekawsze miejsca naszej 
Małej Ojczyzny. Z ponad 30 nadesłanych fotografii komisja  
w składzie: Barbara Pogwizd, Szczecina Monika i Dorota 
Ruśniak, po długiej dyskusji, wyłoniła najlepsze prace. Nie-
mniej jednak komisja stwierdziła, że pozostałe prace są bardzo 
ciekawe, dlatego też  postanowiła je również wyróżnić i nagro-

dzić. Uroczyste wręczenie nagród dla wszystkich uczestników 
odbyło się 20 października 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy  
w Kamionce Wielkiej. Po odczytaniu protokołu z oceny kon-
kursu, wręczenia nagród  dokonał Wójt Gminy pan Andrzej 
Stanek.
Uczestnikom konkursu gratulujemy .

G.M.
Fot. Archiwum GOK
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Konkurs Piosenki Dziecięcej
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

W tegorocznym II Konkursie Piosenki Dzie-
cięcej- online , który zorganizował  Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 
wzięło udział 21 uczestników reprezen-
tujących placówki oświatowe i kulturalne  
z terenu gminy Kamionka Wielka. Uczest-
nicy konkursu zaprezentowali  bardzo 
różny repertuar, lecz tematyka była 
wspólna – piosenka dziecięca. Jury kon-
kursu pod przewodnictwem pani Agnieszki 
Basiagi wyłoniło najlepszych wykonawców 
i przyznało następujące miejsca:
Kategoria I (6-10 lat)
       I miejsce: -  Antoni Popiela z Kamionki 
Wielkiej.  

II miejsce:  Aleksandra Mężyk ze  SP  
w Królowej Górnej.
III miejsce: Jan Słaby z Kamionki Małej.  
Wyróżnienie: 
 Maria Książkiewicz  ze SP w Królowej 
Polskiej i Amelia Pogwizd z Kamionki 
Małej.
Kategoria II (11-15 lat)
I miejsca : Magdalena Siedlarz ze SP  
w Królowej Górnej. .
Dwa równorzędne  II miejsca przyznano:
 Gabrieli Trojan z Kamionki Wielkiej  
i Patrycji Jarosz ze SP w Królowej 
Polskiej.
Dwa równorzędne III miejsca przyznano: 

Szymonowi Kłębczykowi  i Martynie 
Książkiewicz ze SP Królowej Polskiej. 
Wyróżnienie przyznano Zuzannie  Jarosz 
ze SP w Królowej Polskiej
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  
i upominek za udział w konkursie a zwy-
cięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim wyko-
nawcom za przygotowanie wspaniałych 
piosenek i zapraszamy na kolejną edycję 
konkursu.

G.M.
Fot. Archiwum GOK
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Spektakl w wykonaniu uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej

Zaduszkowe "Dziady cz. II" 

Listopad - miesiąc wspomnień, zadumy, 
pamięci. Czas szczególnie poświęcony 
zmarłym w naszej kulturze, ale nie tylko 
w naszej. Uczniowie klas siódmych przy-
bliżyli nam uroczystość opisaną przez 
wieszcza narodowego Adama Mickiewi-
cza, poświęconą dziadom, czyli zmarłym 
przodkom.  Obrzęd, w czasie którego 
żyjący mieli przynieść ulgę zmarłym.   
W poemacie ukazana jest bliska zależ-
ność między światem żywych i zmarłych. 
My staramy się nieść Im pomoc w postaci 
darów, jałmużny, modlitwy, a Oni zosta-
wiają nam swoją mądrość, pouczenia.  
Spektakl przygotowany przez uczniów 
klas VII stał się niesamowitym wido-
wiskiem światła, cienia, ognia, muzyki  
i przede wszystkim wspaniałej gry aktor-

skiej.  Zaprezentowaliśmy go (w murach 
naszej szkoły na prowizorycznej scenie, 
ale z przepiękną dekoracją) przed 
uczniami, rodzicami a także zaproszoną 
całą społecznością Kamionki. Po raz 
kolejny nasi uczniowie udowodnili, że 
są Wielcy.  Znakomicie opanowali tekst, 
dokonali wspaniałej interpretacji sce-
nicznej. Poświęcili wiele swojego czasu, 
podjęli się ciężkiej pracy, nie szczędzili 
wysiłku, pokazali, że młodzi ludzie są 
dzisiaj gotowi „doznać goryczy”.  Gra-
tulujemy Rodzicom i jesteśmy dumni, 
że możemy pracować z tak zdolną 
młodzieżą.
Dziękujemy bardzo za ciepłe, przychylne 
opinie, za pochwały, za słowa uznania.  
Państwa obecność, jest żywym dowo-

dem na to, że potrzeba nam obcowania 
ze sztuką. Jakże brakuje nam miejsca  
z prawdziwą sceną, gdzie mogłyby odby-
wać się takie przedsięwzięcia . Miejmy 
nadzieję, że doczekamy się budynku 
Domu Kultury. 
Jesteśmy przekonani, że pouczenia 
moralne „Dziadów” pozostaną z nami na 
długo, a przestroga Ducha Złego Pana: 
„bo kto nie był człowiekiem ni razu, temu 
człowiek nic nie pomoże” może być naj-
lepszą receptą na to, aby świat stał się  
o wiele piękniejszy.  

Renata Ślipek, Marta Jeziak
link do przedstawienia: 

https://youtu.be/r-JBlr0WbnM
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Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

Pamiętamy o darze niepodległości

Prawie 30 młodych recytatorów wzięło 
udział w tegorocznej edycji Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego, który po raz 
drugi odbył się online. Uczestnicy trady-
cyjnie deklamowali dowolne utwory prozy 
i poezji. Celem konkursu było rozwijanie 
zainteresowań poetyckich, uwrażliwia-
nie na piękno poezji oraz doskonalenie 
umiejętności recytatorskich.  
Występy oceniło jury w składzie: pani 
Agnieszka Basiaga, pani Anna Ziobrow-
ska i pani Paulina Krok, które po wysłu-
chaniu nadesłanych utworów, wyłoniło 
najlepszych recytatorów.
W kategorii klas 1-4 tegorocznego 

konkursu;
 I miejsce otrzymali: Aleksandra Mężyk 
ze SP w Królowej Górnej i Antoni Popiela 
z ZSP w Kamionce Wielkiej, 
II miejsce zdobył Bartłomiej Siedlarz ze 
SP w Królowej Polskiej,
Dwa III miejsca zdobyli: Amelia Pogwizd 
i Jan Słaby z ZSP w Kamionce Wielkiej
Wśród starszych uczestników: 
I miejsca nie przyznano
II miejsce zdobyła Aleksandra Nowak ze 
SP w Królowej Polskiej,
Dwa III miejsca przyznano: Joannie 
Górka i Magdalenie Kiełbasa ze SP  
w Mszalnicy.

Wyróżnienia otrzymały: Kmak Justyna 
ze SP w Jamnicy, Martyna Drąg ze SP 
w Mszalnicy i Karolina Kiełbasa ze Świe-
tlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
Uczestnikom konkursu dziękujemy za 
udział i zachęcamy do spotkań z poezją 
nie tylko podczas konkursów recyta-
torskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i drobne upominki, a laureaci 
także nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

 (G.M.)  

 Mieszkańcy Boguszy Święto 
Niepodległości uczcili na dwa sposoby. 
Najpierw trzeba wspomnieć o konkursie 
plastycznym z okazji 103 rocznicy odzy-
skania niepodległości zorganizowanym 
przez świetlicę wiejską i Ochotniczą 
Straż Pożarną w Boguszy. 
Komisja artystyczna w składzie Maria 
Siedlarz, Elżbieta Poręba, Monika 
Pazgan miała bardzo trudny wybór, ale 
ostatecznie jury zdecydowało o przyzna-
niu następujących miejsc. 

Kategoria klas od 0-II
I Miejsce: Adam Poręba, II. Faustyna Sie-
dlarz i Liliana Głód, III. Konrad Turski.

Kategoria klasy III- VI
I Miejsce Rita Poręba, II Antoni Pałka, 
Artur Świgut, Jan Poręba, III Rita Ślipek,

Kategoria klasy VII- VIII
I miejsce Kamila Rzepa, II Wiktoria 
Gruca, Agnieszka Poręba, III Weronika 
Rzepa.
 Dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowali Gminny Ośrodek Kultury 

w  Kamionce Wielkiej i OSP Bogusza. 
Dodatkową nagroda to umieszczenie 
prac plastycznych na kalendarzach stra-
żackich OSP Bogusza na rok 2022 r.
 Za dar niepodległości dzię-
kowano również podczas wycieczki na 
Jaworze. Na widokowej odśpiewano 
hymn państwowy, a potem przy ognisku 
słowa pieśni patriotycznych i niepodle-
głościowych niosły się szerokim echem 
po pięknych boguskich lasach.

Tekst i fot.:R.K.
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Akcja Odblaskowa Szkoła

Zespół Szkolno - Przedszkolny  
w Kamionce Wielkiej przyłączył się do 
tegorocznej akcji Odblaskowa Szkoła, 
której organizatorem jest m.in. Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie. Celem konkursu 
jest „zwiększenie aktywności dyrektorów 
szkół podstawowych, lokalnych władz 
samorządowych i rodziców w zakresie 
wyposażenia uczniów w elementy odbla-
skowe. Daje możliwość wykazania, że 
ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba  
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych 
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.”
Przez cały wrzesień i październik ucznio-
wie naszej szkoły w różnych formach 
realizowali promocję bezpieczeństwa na 
drodze. Najmłodsi mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami Komendy Miejskiej 
Policji w Nowym Sączu i posłuchać krót-
kiej prelekcji nt. bezpiecznego porusza-
nia się na drodze, oraz zobaczyć z bliska 

radiowóz policyjny. Odblaskowa akcja 
„Świeć przykładem” poszerzyła swoje 
działania poza teren naszej szkoły. Starsi 
uczniowie własnoręcznie wykonali plakaty 
informacyjne, które rozwiesili na terenie 
Kamionki Wielkiej tj. Urzędzie Gminy,  
w Domu Pomocy „Samarytanin”, Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, na tablicach 
ogłoszeń, przystankach autobusowych  
i witrynach sklepu. Plakaty skierowane były 
do pieszych Seniorów, aby również oni 
pamiętali o noszeniu elementów odblasko-
wych. We współpracy z Biblioteką Gminną 
w Kamionce Wielkiej oraz Samorządem 
Uczniowskim zaproszono Klub Seniorów 
na spotkanie edukacyjne promujące bez-
pieczeństwo pieszych na drodze. Dzieci 
przedstawiły krótką prezentację przypo-
minającą o zasadach poruszania się na 
drodze, a także na wesoło zaprezentowały 
pokaz mody z motywami odblaskowymi, 
która cieszyła się największym uznaniem. 

Na zakończenie spotkania Pan Policjant 
z Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym 
Sączu przekazał gościom cenne uwagi jak 
być bezpiecznym na drodze, a dzieci wrę-
czyły Seniorom własnoręcznie wykonane 
zakładki do książek oraz odblaski. 
Podczas podsumowania akcji Odbla-
skowa Szkoła wręczone zostały upominki 
i nagrody dla uczniów biorących udział 
w szkolnych konkursach plastycznych,  
a dzięki pomocy Małopolskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego nasi uczniowi dodat-
kowo zostali wyposażeni w elementy 
odblaskowe, które pozwolą im na zwięk-
szenie bezpieczeństwa podczas drogi 
do i ze szkoły. Przesłaniem Odblaskowej 
Szkoły jest edukacja bezpieczeństwa 
wśród uczniów, ale  również wszystkich 
mieszkańców naszej miejscowości. 

M. Górska
ZSP w Kamionce Wielkiej

Święto Patrona 
Szkoły

w Mystkowie (c.d.)
Każdy uczestnik tego wydarzenia mógł 
włączyć się w jego przebieg i wraz z arty-
stami i uczniami zaśpiewać takie znane 
utwory, jak: „Boże, coś Polskę…”, „Przybyli 
ułani”, „Barka”, „Jezus, najwyższe imię”. 
Zaprezentowane ponadto zostały piosenki 
mniej znane, np. „Nadzieja” z repertu-
aru Jana Pietrzaka, czy „Chłopcy z AK”. 
Swoistym ewenementem było wykonanie 
piosenki „Abba Ojcze” w stylu reggae. 
Koncert „Mozart kontra Sinatra” spotkał 
się z ogromnym aplauzem publiczności. 
Stanowił bardzo oryginalny, a zarazem 
ważny element obchodów Święta Patrona 
Szkoły oraz Święta Niepodległości. Poza 
tym, wydarzenie to udowodniło, iż wśród 
naszych uczniów znajdziemy wiele talen-
tów wokalnych. To przede wszystkim 

dzięki nim mogliśmy uroczyście uczcić 
jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu 
naszej szkoły.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili 
znamienici goście. Wśród nich znalazły 
się przedstawicielki władzy państwowej, 
panie posłanki: Barbara Bartuś, Anna 
Paluch i Józefa Szczurek-Żelazko. Władze 
lokalne reprezentowali: radna Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, pani Marta 
Mordarska, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego, pan Ryszard 
Poradowski, radny Rady Powiatu Nowo-
sądeckiego, pan Michał Nowak, sekretarz 
Gminy Kamionka Wielka, pani Małgo-
rzata Antkiewicz-Wójs, przewodniczący 
Rady Gminy Kamionka Wielka, pan Rafał 
Kamieński, radni Gminy Kamionka Wielka, 
państwo: Krystyna Ogorzałek, Zbigniew 
Hebda, Antoni Potoniec, oraz sołtys wsi 
Mystków, pan Stanisław Poręba. 
W uroczystości Święta Patrona Szkoły 
udział wzięli również goście: przewod-
niczący Rady Rodziców Szkoły Podsta-

wowej w Mystkowie, pan Marek Pazgan, 
kierownik zespołu „Mystkowianie”, pan 
Benedykt Poręba, prezes SKT „Sądecza-
nin” oddział Grybów, pani Irena Miczołek.  
W uroczystości uczestniczyli ponadto 
dyrektorzy szkół z terenu Gminy Kamionka 
Wielka, członkowie zespołów „Mystkowia-
nie” i „Mali Mystkowianie”, druhowie z OSP 
Mystków,  przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich w Mystkowie, członkowie Rady 
Sołeckiej z Mystkowa, rodzice, nauczy-
ciele, pracownicy administracji i obsługi 
oraz emerytowani pracownicy szkoły.
Po zakończeniu koncertu pan Dyrektor, 
Marek Kiełbasa, podziękował artystom  
uczniom za wspaniały występ, zaś zapro-
szonym na uroczystość gościom - za wzię-
cie udziału w obchodach Święta Szkoły.
Uroczystość miała wyjątkowy charakter,  
 i była niecodzienną lekcją patriotyzmu.

Józef Oracz
Fot. Archiwum szkoły
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Stroje dla ZR „Skalnik”

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt: Zakup strojów dla 
Zespołu Regionalnego „Skalnik” dofinansowany z programu 
"EtnoPolska 2021". Dzięki pozyskanym środkom zespół wzbo-
gacił się o 60 nowych elementów strojów lachowskich, które 
zwiększą możliwości wykonawcze „Skalnika”, zwłaszcza pod 
względem przedstawianych obrzędów. Dopełnieniem realizacji 
tego zadania był koncert zespołu, który odbył się  8.09.2021r.  
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej  
i 15.09.2021r. w kościele parafialnym MB Nieustającej Pomocy 
w Kamionce Wielkiej podczas zorganizowanego spotkanie pt.: 
„Wieczór z Prymasem”.

Całość zadania stanowi kwotę 24 210,00 zł, z czego otrzymane 
dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury wyniosło 23 
000,00 zł. Projekt został napisany przez pracownika Urzędu 
Gminy a zrealizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury. W uroczystym przekazaniu strojów wziął udział Wójt 
Gminy Andrzej Stanek, p.o. dyrektora GOK Grażyna Michalik 
oraz kierownik ZR „Skalnik” Halina Siedlarz wraz z członkami 
zespołu: Katarzyną Kiełbasą i Mateuszem Pogwizdem. 

(G.M.)
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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 

 Gminny Ośrodek Kultury  
Kamionce Wielkiej zorganizował kolejną 
edycję Gminnego Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych. 3 grudnia w Świe-
tlicy Wiejskiej w Boguszy komisja arty-
styczna, czyli etnografowie Magdalena 
Kroh i Benedykt Kafel, wybrała najlepsze 
prace. Na konkurs wpłynęło 27 szopek 
wykonanych przez dzieci a także rodziny  
z całej gminy. 
Zadaniem uczestników konkursu było 
przygotowanie przestrzennej pracy pla-
stycznej. Koniecznie należało uwzględnić 
wyraźne elementy tradycji Bożego Naro-
dzenia. Jury zwracało uwagę na nawią-
zanie do tradycji, architekturę, figurki, 
kolorystykę, nowatorstwo (w przypadku 
szopek nowoczesnych), dekoracyjność  
i ogólne wrażenie estetyczne. 

W kategorii szopek tradycyjnych  
zwyciężyły szopki:

- I miejsce przyznano: Katarzynie 
Kocembie z  Kamionki Wielkiej, Laurze 
Jurkiewicz z Boguszy i Urszuli i Dawi-
dowi Zaczyk ze SP w Mystkowie,
- II miejsca przyznano: Marcinowi 
Kościołkowi ze SP w Mystkowie, Ste-
fanowi Kociołkowi z Kamionki Wielkiej, 

Mikołajowi Biskupow, Adamowi Kieł-
basie, Oliwii Górce ze SP w Mszalnicy 
i Małgorzacie Głód z Mystkowa oraz 
Gabrieli i Kamilowi Kiełbasa ze Świetlicy 
Wiejskiej w Mszalnicy,
-  III miejsca otrzymali: Nikodem Hajduk  
z Kamionki Wielkiej, Aleksandra Kruczek 
i Oliwia Kruczek ze SP w Królowej Pol-
skiej i Dominika Malaga ze SP w Jamnicy.
W tej kategorii przyznano wyróżnienia 
dla Emilii Skoczeń z Królowej Górnej  
i Doroty Marszałek z Królowej Polskiej.

W kategorii szopek współczesnych
 - I miejsce przyznano rodzinie Pogwiz-
dów z Kamionki Małej,
- trzy II miejsca otrzymali: Wojciech 
Basiaga z Jamnicy, Fabian Łukasik  
z Kamionki Małej i Marcelina i Maksy-
milian Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy,
- trzy III miejsca przyznano: Magdalenie 
Lipińskiej z Jamnicy, Kacprowi Lompart 
ze SP w Królowej Polskiej i Karolinie 
Rogozińskiej ze SP w Mystkowie.
W tej kategorii przyznano także wyróż-
nienia dla: Filipa Hajduka z Kamionki 
Wielkiej, Bartosza Łukasika z Kamionki 
Małej i Izabeli Orzeł ze SP w Jamnicy.

 Tradycja szopek bożonarodze-
niowych sięga średniowiecza. Święty 
Franciszek z Asyżu jako pierwszy zor-
ganizował żywą szopkę 24 grudnia 1223 
roku w Greccio. Była naturalnej wielkości 
i składała się z żywych zwierząt i ludzi. 
Celem świętego Franciszka było przy-
bliżenie ludziom tajemnicy zbawienia  
i zainteresowanie ich wiarą. Z biegiem lat 
szopki były stopniowo rozbudowywane, 
coraz bardziej urozmaicane, a sam 
pomysł trafił do wiernych, którzy posta-
nowili wykorzystać tę ideę w swoich 
domach.
 Do Polski tradycja szopek trafiła 
prawdopodobnie za sprawą zakonników 
bernardynów. Do naszego kraju dotarły 
one pod koniec XIII wieku. Pierwszymi 
śladami tego zwyczaju są pochodzące  
z wieku XIV figury Matki Boskiej i Świę-
tego Józefa. Zachowały się one w Kra-
kowie w Klasztorze Sióstr Klarysek przy 
kościele św. Andrzeja. 
Organizatorzy dziękują wszystkim auto-
rom szopek i gratulują zdobytych nagród. 

(R.K.)
Fot. autora

I miejsce
kat. tradycyjna

I miejsce
kat. tradycyjna

I miejsce
kat. współczesna


