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Wielki Post – czas wyboru!
Różnie określamy okres Wielkiego Postu. Mówimy, że jest to czas pokuty,
nawrócenia, czas wzmożonej pracy nad
jakością swego życia i wiary. Niewątpliwie
jest to również okres przygotowywania się do
świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli jednak uważnie przeczytamy teksty biblijne przewidziane do czytania
w liturgii pierwszych dni Wielkiego Postu,
możemy dodać jeszcze jedno, bardzo
wymowne określenie: Wielki Post to czas
wyboru.
W czwartek po środzie popielcowej, w naszych świątyniach czytano księgę
Powtórzonego Prawa, w której zapisano:
Biorę dziś przeciwko wam na świadków
niebo i ziemię, kładąc przed wami życie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli
wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga
swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do
Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie
twego pobytu na ziemi… (Pwt 30,19-20)
Wybierajcie więc życie…
Co znaczą te, wydawałoby się tak oczywi-

ste, słowa? Każdy powie: ja wybieram
życie! Ja chcę żyć! Tymczasem Chrystus
Pan w Ewangelii św. Jana mówi z mocą:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli
się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może
ujrzeć królestwa Bożego (J 3,3). A święty
Paweł wyjaśnia, że aby żyć trzeba umierać
dla grzechu, aby żyć dla Boga!
Jakiż zatem mamy wybór na
czas Wielkiego Postu? Bardzo ważny!
Wybieramy i śmierć i życie! Śmierć dla
grzechu, a życie dla Boga! Innej drogi
nie ma!
W księdze Koheleta (3,1-2) czytamy:
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego,
co zasadzono…
Nikomu nie wolno przeoczyć właściwego
dla siebie czasu! Nie wolno przeoczyć
„czasu swego narodzenia”!
Św. Grzegorz z Nyssy w komentarzu do
powyższych słów pisze: Sądzę, iż naro-

dziny są szczęśliwe i w odpowiednim
czasie wówczas, kiedy człowiek - jak
mówi prorok Izajasz - poczyna swoje zbawienie… Czynimy tak wtedy, kiedy przyjmujemy Boga. Stajemy się dziećmi Boga,
dziećmi cnoty, dziećmi Najwyższego…(LG
tom III: Wtorek VII zw, str. 193-195).
To jest nasz wybór. Wybór, który
winien dokonać się w okresie Wielkiego
Postu, a potem Wielkiej Nocy! Mamy narodzić się, czyli rozpocząć swoje zbawienie! To jest nasz wybór: przestać żyć dla
grzechu, a zacząć żyć dla Chrystusa.
Skutkiem tego wyboru będzie dojście
do takiej doskonałości, byśmy mogli za
św. Pawłem powtórzyć: „żyję już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus”! (Ga 2,20)
Ewentualnie powiedzieć sobie w sam dzień
Wielkanocy: uczyniłem dobry wybór!
Narodziłem się na nowo i żyję!

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. Archiwum parafii w Kamionce W.

				Szanowni Państwo!
Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Przewodniczący

			 Rady Gminy

Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz
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Wielcy
w Królowej
Górnej
Królowa Górna należy do miejscowości,
w której gościły znakomite osobistości.
W końcu XIX wieku (1889r.) był tu wybitny literat
i malarz Stanisław Wyspiański. Gościł u ówczesnego
proboszcza parafii greko – katolickiej Królowa Ruska
ks. Czyrniańskiego. Wykonywał szkice malowideł
do miejscowej cerkwi. Zachowały się jego opinie
o pobycie, ale tych tu nie będę wspominał. Oczywiście bardzo pozytywne o mieszkańcach, jak też
o miejscowości.
20 sierpnia 1970 r. niespodziewanie, przyjechał do Królowej kard. Krakowski Karol Wojtyła.
W parafii odbywała się peregrynacja obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Ze świadectw parafian i na
podstawie kroniki parafialnej dowiadujemy się, że
Gość przyjechał w trakcie uroczystości. Wygłosił
krótkie kazanie i udzielił wiernym błogosławieństwa.
Na tę okoliczność w nowym kościele jest wmontowana tablica upamiętniająca to wydarzenie.
W 1988 roku w miejscowej szkole miało
miejsce nadanie jej imienia (Wincentego Witosa). Na
tę uroczystość przyjechali najwyżsi przedstawiciele
władz województwa nowosądeckiego, a władze krajowe reprezentował minister ochrony środowiska
i zasobów naturalnych prof. dr hab. Waldemar Michna.
Przez kolejne dwa lata, w sierpniu 2014 i 2015
roku na „Spotkaniu Młodych” był ojciec Jan Góra dominikanin, twórca Lednicy. Były to spotkania modlitewne, młodych duchem dla mieszkańców z regionu
nowosądeckiego. Na jednym z tych zdarzeń w 2014
r. był minister pracy Władysław Kosiniak - Kamysz,
bowiem przy tej okazji miejscowe stowarzyszenie
Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki dokonywało prezentacji w ramach realizowanego rządowego projektu p.n.: ”Łączymy Pokolenia,
Kultywujemy Tradycje.”
Tak więc w Królowej Górnej byli (w układzie
chronologicznym):
Stanisław Wyspiański, Kard. Karol Wojtyła, minister
Waldemar Michna, ojciec Jan Góra, minister Władysław Kosiniak- Kamysz.

kawone
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Sesje w gminie
W dniu 05 grudnia 2016 roku
odbyło się XXI zwyczajne posiedzenie
Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym
tematem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia
obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji na obszarze gminy Kamionka
Wielka, uchwały w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji oraz
uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata
2016-2023. Rada Gminy podjęła też m.in.
uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2016, zatwierdzono Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na rok 2017
oraz Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017, podjęto uchwałę
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłat, w sprawie
nabycia nieruchomości na własność
Gminy, w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
polegającej na zmianie dotychczasowego
przeznaczenia terenów w rejonie działki
nr 234/4 w Kamionce Wielkiej, w sprawie
ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków w okresie od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku. Ponadto została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Kamionka Wielka
za rok szkolny 2015/2016, która została
pozytywnie przyjęta przez radnych.
W dniu 29 grudnia 2016 roku
odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia było podjęcie
Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz
uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kamionka
Wielka. Rada Gminy podjęła też uchwały
m.in., w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach

przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kamionka Wielka oraz uchwałę
zmieniającą Uchwałę Nr II/15/2014 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia
2014 roku w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
Jak co roku został także zatwierdzony
„Plan potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych dla Gminy
Kamionka Wielka na rok 2017” oraz plan
pracy Komisji Rady Gminy Kamionka
Wielka na rok 2017.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamionka Wielka na lata
2016-2019 z perspektywą na lata 20202023” oraz uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji „programu Opieki
nad zabytkami Gminy Kamionka Wielka na
lata 2014-2017” za okres 2014-2016.
Zostały też przedstawione wyniki
z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Mystków w sprawie
podziału Sołectwa Mystków na dwa
odrębne Sołectwa: Sołectwo Mystków
i Sołectwo Mystków-Wola.
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się
XXIIII zwyczajne posiedzenie Rady Gminy
obecnej kadencji. Głównym tematem
porządku posiedzenia było podjęcie
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, w związku
ze zmiana ustawy o systemie oświaty.
Ważnym tematem obrad była także
sprawa podziału sołectwa Mystków
i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:
sołectwo Mystków i sołectwo Mystków
– Wola. W dyskusji w sprawie podziału
sołectwa Mystków uczestniczyli zarówno
zwolennicy podziału jak i przeciwnicy.
W ostateczności Rada Gminy Kamionka
Wielka nie podjęła uchwały w sprawie
podziału sołectwa Mystków i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: sołectwo
Mystków i sołectwo Mystków – Wola.

Rada Gminy podjęła też m.in. uchwałę
w sprawie określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kamionka Wielka, uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy,
w sprawie wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Kamionka Wielka,
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Kamionka Wielka, w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kamionka Wielka w 2017 roku”.
W dniu 23 lutego 2017 roku
odbyła się XXIV sesja nadzwyczajna Rady
Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia było podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka
Wielka na lata 2016-2023.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kamionka Wielka wraz
z określeniem dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz
w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej
Gminy Kamionka Wielka na rok 2017.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej
na naszej stronie internetowej www.bip.
malopolska.pl/ugkamionkawielka.
Przewodniczący Rady Gminy
Zenon KRUCZEK
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Budżet gminy na rok 2017 uchwalony
W dniu 29 grudnia 2016 roku na XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy radni podjęli Uchwałę
Budżetową na rok 2017. Dochody budżetu
uchwalono w łącznej kwocie 42.291.075,86
zł zł, w tym: dochody bieżące w kwocie
39.644.755,36 zł i dochody majątkowe
w kwocie 2.646.320,50 zł. Wydatki budżetu
uchwalono w łącznej kwocie 45.120.928,81
zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę
36.979.439,37 zł i wydatków majątkowych na
kwotę 8.141.489,44 zł. Budżet uchwalono
w deficycie budżetu w kwocie 2.829.852,95 zł .
W ramach realizacji wydatków majątkowych
w budżecie gminy zabezpieczono środki
finansowe m.in. na następujące zadania:
• budowa kanalizacji wraz z zaopatrzeniem
w wodę – 400.000 zł,
• budowa kanalizacji Gminy Kamionka
Wielka – 1.888.374 zł,
• wykup udziałów w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. – 556.000 zł,
•
dotacje dla podmiotów prywatnych
do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych –
300.000 zł,
• budowa chodników w ramach dotacji
celowej dla powiatu na realizację inwestycji
w ramach porozumienia - 300.000 zł,

• budowa drogi Nowy Sącz-Florynka –
500.000 zł,
• budowa dróg gminnych – 646.625,44 zł,
w tym: budowa dróg gminnych – 305.000 zł,
w ramach Funduszu Sołeckiego - 241.625,44
zł, dofinansowanie 1:1 – 100.000 zł,
• utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego Czarna Kempica w Królowej
Górnej- 365.490zł,
• zmiana planu przestrzennej zabudowy –
250.000 zł,
• budowa sali sportowej w Jamnicy – 600.000 zł,
• ochrona powietrza, dofinansowanie do
źródeł energii – 450.000 zł,
• konserwacja zabytków – dotacja dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Mystkowie – 15.000 zł,
•
budowa
Centrum
Sportowego
w Kamionce wielkiej – 1.865.000 zł.
Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich Fundusz Sołecki przeznaczono na:
• remont przepustu i drogi gminnej nr 618/2
„do Kaczmarzyka” w Boguszy – 15.000 zł,
• remont drogi gminnej nr 559/2 „koło Pana
Jerzego Ślipka” – 12.921,07 zł,
•
położenie nawierzchni betonowej na
drodze „Poza rzeką” w Królowej Górnej –
31.946,30 zł,

• remont drogi do Rysiewiczów w Królowej
Polskiej – 24.151,40 zł,
• remont drogi „Za rzeką” MszalnicaZagóra– 15.110,60 zł,
• remont drogi gminnej „Przy Ośrodku Zdrowia” – 21.946,30,
• remont drogi gminnej „Przy szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej – 10.000 zł,
• remont drogi „Popardowa” – 19.710,87 zł,
• remont drogi Góry Jamnickie – 31.946,30 zł,
• remont drogi „Okrągłe-Krzyżówka”
w Mystkowie – 31.946,30 zł,
• rozbudowa sieci wodociągowej- dokumentacja projektowa w Mszalnicy – 5.000 zł,
• remont drogi Salamony w Mszalnicy –
8.000 zł,
• remont drogi „Kiełbasy-Górki”-Podlesie
w Mszalnicy – 13.000 zł,
• remont drogi gminnej „Wolniki - do Kościelniaka” w Mszalnicy – 5.946,30 zł.
Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 920.147,05.

Skarbnik Gminy
Maria Wiatr

Program profilaktyki „Mali detektywi na tropie….”
Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami
i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących. Polega na
promowaniu zdrowego stylu życia, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Ważnym elementem działań profilaktycznych jest współpraca między szkołą
a rodzicami.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie przynosi dzisiejsza
rzeczywistość, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki,
zorganizowano szkolenie dla pedagogów i wychowawców klas
IV - V pracujących w naszych szkołach. Spotkanie odbyło się
w dniu 23.02.2017 r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych
w Kamionce Wielkiej. Przybyłych gości powitała pani dyrektor
mgr Krystyna Skrzypiec oraz pani Renata Ochwat-Sadowska,
inicjatorka szkolenia, pełnomocnik Wójta Gminy ds. profilaktyki.
Program „Domowi detektywi Jaś i Małgosia” ma na celu
opóźnić inicjację alkoholową wśród uczniów, zmniejszyć intencję
uczniów dotycząca picia alkoholu w przyszłości oraz zwiększyć
wiedzę uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się

z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież. Program uzyskał
bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej
bazie programów EDDRA, znajduje się również w polskiej bazie
programów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
(MEN) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (PARPA).
Program jest upowszechniany w Polsce od 10 lat,
uczestniczyło w nim już ponad 100 tysięcy dzieci wraz z rodzicami. Treści profilaktyczne programu są podane w formie
zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej dyskusji
z rodzicami. W rezultacie trudny temat jest przedstawiany w przystępny sposób dla rodzica, który może pogłębić więź ze swoim
dzieckiem, rozmawiając z nim, a nie pouczając i upominając je,.
Takie podejście zbliża a nie oddala od siebie.

Pedagog szkolny
M. Wójs
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Restrukturyzacja małych gospodarstw
stek samorządu terytorialnego;
- dotyczą inwestycji, których nie finansuje się
z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
- prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na
cele energetyczne,
- prowadzenie niektórych działów specjalnych
produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla
psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

W I kwartale 2017 roku przewidziany jest
nabór na: Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie w wysokości 60 000
PLN.

Kto może otrzymać pomoc?
Premia może zostać przyznana rolnikowi, albo
małżonkowi rolnika, który m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
-gospodarstwa
rolnego, co najmniej
1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych,
pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów
pod rowami,
-nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej mniejszej,
niż 10 tys. euro;
- prowadzi w celach zarobkowych, osobiście
i na własny rachunek działalność rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
- jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników na mocy ustawy i w pełnym zakresie
jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie
przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie
pomocy i w tym okresie nie prowadził innej
działalności gospodarczej;
- przedłożył biznesplan i zobowiązał się do
jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy.

Forma i wysokość pomocy
Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie
więcej, niż równowartość 15 tys. euro), płatna
w II transzach:
- I rata – 80% całkowitej wartości pomocy,
ale nie więcej, niż 48 000 złotych (wniosek
o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy),
- II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale
nie więcej, niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu,
jednak nie później, niż do dnia upływu 3 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo
tylko raz. W przypadku małżonków premię
przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co
do którego współmałżonek wyraził pisemną
zgodę, niezależnie od tego czy posiadają
wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Kolejność przysługiwania
pomocy

Przeznaczenie pomocy
Premia przyznawana jest na operację:
- obejmującą restrukturyzację gospodarstwa
w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie;
- która ma na celu poprawę konkurencyjności
i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz
doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
- do co najmniej 10 tys. euro,
- powiększająco o 20 % wielkość wyjściową,
- wynikającą ze zmiany rodzaju prowadzonej
produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona
na prowadzoną w gospodarstwie działalność
rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe
muszą stanowić wartość równą co najmniej
80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
- mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń oraz wyposażenia;
- w przypadku inwestycji budowlanej, może
być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która
będzie położona na gruntach stanowiących
własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub
która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jedno-

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg
następujących kryteriów wyboru:
a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
- powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,
- 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,
- 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3
pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojowych
(od 0,5 do 5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca
nie ma więcej, niż 40 lat – 3 punkty.
Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca
uzyskał minimum 10 punktów.

Decyzja o przyznaniu pomocy
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez
beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
- rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
- rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej
w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub
księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów
i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony
w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
- złożenia wniosku o płatność pierwszej raty
pomocy.

K.P./PZDR Nowy Sącz/
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Z życia SP w Jamnicy

Dzieci kochają swoje babcie i przepadają za
swoimi dziadkami. Okazuje się, że maluchy
ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy darzą
ogromną sympatią wszystkich seniorów.
Jak co roku od 16 lat, z okazji mikołajek,
dzieci odwiedziły wraz ze św. Mikołajem Dom
Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
Z ogromnym zaangażowaniem przygotowały,

pod opieką pań uczących w szkole – mgr
Anety Kapłon i mgr Małgorzaty Cempy, przedstawienie
O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach,
które zachwyciło pensjonariuszy. Następnie
pomogły Mikołajowi wręczyć przygotowane
w szkole upominki. Spotkanie rokrocznie
wywołuje wiele emocji u dzieci oraz łzy wzru-

Turniej Piłki Siatkowej
Kamienka 2017
W dniu 29 stycznia 2017 roku wójt Gminy Kamionka Wielka,
przedstawiciele Rady Gminy oraz sołtysi, na zaproszenie Gminy
Kamienka ze Słowacji, już po raz dziesiąty uczestniczyli w 46. Turnieju
Piłki Siatkowej o puchar wyzwolenia Kamienki. W turnieju wzięła udział
męska drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego „KRZEMIEN”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Kingi
w Kamionce Wielkiej.
Wymiana ta nie dotyczy kultury kultury fizycznej i sportu ale również wprowadza integrację między
samorządami gminnymi, promuje czynny i zdrowy wypoczynek, sprzyja nawiązywaniu kontaktów między mieszkańcami w gminach, pozwala na wymianę doświadczeń
w sferze działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej
i codziennej samorządowej rzeczywistości. Jest to także
promocja gminy poza granicami naszego kraju.
Poprzez takie spotkania uaktywniają się samorządy
i jednostki oświatowe działające w środowisku wiejskim
na rzecz kultury fizycznej i sportu. Wszystkie mecze
toczyły się w przyjaznej i sportowej atmosferze fair play.
Uroczystego zakończenia turnieju dokonali
przedstawiciele Gminy Kamienka i Kamionka Wielka
na czele ze starostą Jurajem Jedinakiem oraz wójtem
Gminy Kazimierzem Siedlarzem. Drużyna z naszej gminy

szenia u odwiedzanych babci i dziadków.
Mając w pamięci radość starszych ludzi,
uczniowie postanowili z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka znów odwiedzić Dom Pomocy
Społecznej w Kamionce Wielkiej i zaprezentować Jasełka przygotowane pod opieką mgr
Marii Ogórek i mgr Małgorzaty Ogorzałek.
Z dużym wdziękiem dzieci odegrały historię
narodzenia Pana Jezusa, a następnie wraz
z seniorami śpiewali kolędy. Spotkanie sprawiło radość zarówno pensjonariuszom DPS jak
i dzieciom.
Wielkie serca małych uczniów z Jamnicy
zabiły mocniej, gdy dowiedzieli się, że
w Nowym Sączu też jest Dom Pomocy Społecznej, w którym znajdują się trochę samotni
staruszkowie. A że dużo słyszeli w ostatnim
roku o wolontariacie, postanowi i tam zawitać najpierw z teatrzykiem, później jasełkami,
kolędami i uśmiechami na buźkach. W DPS
przy ul. Nawojowskiej byli już w ostatnim
czasie dwukrotnie i zapewne takie spotkania
będą powtarzane.

Tekst i fot.: EK

zdobyła III miejsce w kategorii mężczyzn. Gratulujemy wysokiego
miejsca i zapraszamy na następne zawody międzynarodowe w turnieju piłki siatkowej. Po zakończonym turnieju odbyła się druga część
spotkania przy muzyce, śpiewie i tańcach.
Zawodnicy z zaprzyjaźnionych gmin, ale również i miłośnicy piłki siatkowej, wyrazili szczerą chęć uczestnictwa w następnych zawodach.
Serdecznie zapraszamy.

Tekst i fot.: K. Ptak
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Projekt „Czyste Powietrze - Czysta
Sprawa” w Gminie Kamionka W.
W 2016 roku Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
rozpoczęło realizację innowacyjnego projektu edukacji ekologicznej.
Jest on ukierunkowany w szczególności na zwalczanie przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz zjawisk smogowych. W ramach projektu
prowadzona jest edukacja dzieci, młodzieży oraz seniorów. Działania
mają charakter wieloletni i cykliczny.
Rok 2016 pozwolił na realizację pilotażowego etapu. Zgromadzono grupę wolontariuszy, którzy po odpowiednim przeszkoleniu
rozpoczęli pracę z dziećmi. W ich szeregi wstąpili studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz uczniowie nowosądeckich szkół średnich. Na potrzeby projektu opracowano i wydano scenariusze zajęć
oraz specjalne pomoce dydaktyczne. Za przygotowanie merytoryczne
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wolontariuszy odpowiadają eksperci, specjalizujący się w problematyce zanieczyszczeń powietrza, medycynie oraz metodyce nauczania
dzieci.
Na terenie gminy Kamionka Wielka w 2016 roku wolontariusze odwiedzili 10 klas trzecich z 8 szkół podstawowych. Mieli możliwość pracy z grupą około 144 uczniów. W ramach działań opracowano
i przeprowadzono ankiety diagnozujące poziom wiedzy mieszkańców
oraz szeroko zakrojoną kampanię medialną pod hasłem „Śmieci? Nie
palę, nie truję, nie zabijam”.

Przemysław Lebda

D

waj zięciowie zastanawiają się co kupić teściowej na urodziny. – Chyba najlepsze będą
złote kolczyki - zdecydowali. Wzięli kasę i udali się na zakupy. Po drodze jednak odwiedzili najpierw jeden bar, potem drugi, no i jak już mieli dobrze w głowie mówi jeden do drugiego: pokaż ile nam zostało pieniędzy. Gdy zobaczył drobne monety, zdecydował: - Wiesz ja
myślę, że my na razie teściowej, jedynie przebijemy uszy.

P

rzed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu :
Piotr mówi:
- Ty kierowco do nieba, a ty księże do czyśćca.
- Ale czemu tak ? – pyta ksiądz.
- Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania, to wszyscy spali , a on jak prowadził samochód to wszyscy się modlili.

GMINNE WIEŚCI

W związku z nawykiem wypalania traw w okresie wiosennym, przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z art. 124 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Zgodnie z art. 131 pkt. 12 ww. ustawy, kto wypala łąki,
pastwiska, nieużytki (…) popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu
albo grzywny. Wypalania roślinności zabrania również Kodeks Dobrej
Praktyki Rolniczej.
Wypalenie traw eliminuje wiele gatunków flory i fauny oraz
degraduje glebę, co prowadzi do katastrofy ekologicznej w przyrodzie. Do atmosfery przedostaje się też szereg związków chemicznych
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będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Często przy wypalaniu traw ogień wymyka się spod kontroli i przenosi
na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach
ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Zanim więc zapalimy zapałkę pod suchą trawą warto zastanowić się nad niebezpieczeństwem jakie niesie za sobą nasze nierozważne działanie.

Jolanta Rutkowska - Mężyk

Plan imprez Gminnego Ośrodka Kultury
na II kwartał 2017 r.
1. Gminny Konkurs Plastyczny i wystawa pokonkursowa – kwiecień
2. Pokaz ozdób wielkanocnych dla dzieci - kwiecień
3. Gminny Konkurs Recytatorski - kwiecień
4. Dzień Rodzica (koncert wokalny) – maj
5. Robimy upominek dla mamy i taty (pokaz dla dzieci) – maj
6. Prezentacje Artystyczne Szkół – czerwiec
( Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie)
7. Dzień Dziecka – czerwiec
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Masz eko-pytanie? Odwiedź ekodoradcę
w Gminie Kamionka Wielka
Chcesz wymienić stary piec, ale nie
wiesz na jaki. Nie wiesz co to jest ekoprojekt
i kocioł V klasy. Słyszałeś o dotacjach z regionalnego programu operacyjnego na ten cel,
ale nie wiesz jak je zdobyć. Nie wiesz jak
pozyskać środki na termomodernizację. Zastanawiasz się, dlaczego tak dużo kosztuje Cię
ogrzewanie w zimie. Chcesz poznać wytyczne
uchwały antysmogowej. Jesteś zainteresowany inwestycją w odnawialne źródła energii.
Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, umów
się na spotkanie, a Ekodoradca pomoże ci
w każdej z tych kwestii.
- Ekodoradcy to specjaliści w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Pracują w 55 gminach,
które są partnerami Województwa Małopolskiego w realizacji projektu zintegrowanego
LIFE, na który nasz region otrzymał z Komisji
Europejskiej 42 mln zł. Mają pomóc samorządom w Małopolsce w jeszcze skuteczniejszej

walce o czyste powietrze. Dlatego właśnie
u nich mieszkańcy powinni szukać informacji
o wszystkich projektach proekologicznych, w
tym zwłaszcza w zakresie wymiany ogrzewania
na ekologiczne i spełniające wszystkie wymogi
- mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.
Pomagam mieszkańcom w rozwiązaniu wielu problemów. Chętnie doradzę w
kwestii wyboru właściwego ogrzewania, aby
było ekonomiczne i ekologiczne. Przedstawię
i szczegółowo wytłumaczę wytyczne uchwały
antysmogowej, które w najbliższym czasie
zaczną obowiązywać na terenie całego województwa małopolskiego. Na bieżąco pomagam
mieszkańcom wypełniać wnioski i deklaracje
na wymianę kotłów. W obecnej chwili z użyciem kamery termowizyjnej dokonuję badań w
budynkach na terenie gminy. Wskazuję miejsca, gdzie występują mostki termiczne i wspólnie z mieszkańcem zastanawiamy się jak wyeliminować tego rodzaju problem. W styczniu,

Piosenka i słodycze
dla pań (i panów)
W Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej zorganizowane zostało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Po raz pierwszy połączono go
z Dniem Mężczyzn. Spotkanie otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Kazimierz Ogorzałek, który złożył życzenia dla przybyłych na spotkanie pań.
Dalszą część spotkania w formie rozrywkowej poprowadzili Kinga Michalik i Piotr Kmak. Pomiędzy ich słownymi wstawkami , na scenie ze swoimi
piosenkami prezentowały się dzieci z grupy wokalnej „Chcemy śpiewać”,
działającej przy GOK. Całą oprawę artystyczną przygotowała Agnieszka
Basiaga. W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Homoncik - sekretarz gminy.
W miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, spędzono dalszą część
spotkania. Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury, Katarzyna Piętka z Powiatowego Zakładu Doradztwa Rolniczego w Nawojowej,
sołtys Kamionki Wielkiej Bartłomiej Kłębczyk.

Tekst i fot: G.M. i Kogo

bieżącego roku, prowadziłem pomiary jakości
powietrza na terenie gminy. Niestety, wyniki nie
pałają optymizmem. Poszukując rozwiązań w
zakresie niskiej emisji prowadzę inwentaryzację ogrzewania budynków.
W najbliższym czasie mam w planie zorganizować konkurs plastyczny o tematyce ochrony
powietrza i cykl spotkań w szkołach poruszający zagadnienia wpływu zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie.
Jestem przekonany, że wzrost
świadomości mieszkańców przyczyni się do
poprawy jakości powietrza w naszej gminie
i uważam, że małymi krokami uda się osiągnąć
ten szczytny cel.
Zapraszam do współpracy.

Eko-doradca Gminy Kamionka Wielka
mgr inż. Przemysław Lebda
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Dane – stan na 31.12.2016 r.

Najstarsi mieszkańcy gminy
stan na 31.12.2016 r.

Kamionka Wielka:
Maria Michalik
Maria Zając
Anna Klimczak
Michał Trojan
Maria Mikulec
Maria Dobosz
Katarzyna Morańska
Helena Stępień
Aniela Białoszewski

- 95
- 93
- 92
- 92
- 92
- 91
- 91
- 91
- 91

Mszalnica:

- 93
- 93
- 92

Królowa Polska:

Józefa Górka
Mystków:
Anna Pazgan
Piotr Poręba

- 94
- 91

Królowa Górna:
Genowefa Siedlarz
Maria Ptaszkowska

Kamionka Mała:
Zofia Wiktor
Krystyna Kulpa
Emilia Mirek

- 91

Antonina Kocemba
Stanisława Surma

- 95
- 91

- 92
- 91

Jamnica:
Władysława Cieślak

- 91

"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich".
Mikołaj Gogol
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Projekt edukacyjny w przedszkolu

Kontakt ze sztuką jest jednym
z najwspanialszych sposobów rozwijania zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym, które
wykazują naturalną potrzebę wyrażania siebie
w różnych formach ekspresji. Wprowadzanie
ich w świat wartości estetycznych poprzez
zabawy teatralne rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej
wartości. Jest również okazją do wspaniałej
zabawy, dając wiele radości i satysfakcji
z osiągniętych umiejętności.
Właśnie taki świat odkryły dzieci
z Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół
w Mszalnicy, biorąc udział w projekcie edukacyjnym pt: „ TEATR”. Inspiracją do powstania

projektu był oglądany w przedszkolu teatrzyk
o Koziołku Matołku, który wzbudził ciekawość
wśród przedszkolaków i stał się głównym tematem ich zabaw swobodnych oraz twórczości
plastycznej. W związku z tym powstała wstępna
siatka tematyczna ilustrująca aktualny zasób
wiedzy dzieci na temat teatru i lista pytań czego chciałyby się jeszcze dowiedzieć. Kolejnym etapem projektu były wizyty ekspertów.
Dzieci miały możliwość porozmawiać z osobami pracującymi w teatrze m. in. z aktorem,
reżyserem, kostiumologiem, dzięki którym
poznały podstawowe pojęcia związane
z teatrem, zrozumiały, że ogromne znaczenie w na scenie ma m. in. ruch, gest i mimika
twarzy. W ramach zajęć terenowych została
zorganizowana wycieczka do Nowego Sączu,

umożliwiająca dzieciom poznanie teatru „od
kuchni”. 		
Przez cały czas trwania
projektu przedszkolaki uczestniczyły w różnorodnych zajęciach doświadczając wszelakich
bodźców związanych ze sztuką. Finałem projektu było przygotowanie przez dzieci przestawienia teatralnego pt. „ PO CO JEST ZIMA?”,
który został pokazany podczas uroczystości „
DNIA BABCI I DZIADKA” oraz dla dzieci z klas
I – III i rodziców.
Uśmiech na twarzach małych artystów, pokonanie bariery nieśmiałości i satysfakcja z osiągniętych celów potwierdziły tylko
słuszność podjęcia takich działań.

Tekst i fot: Anna Jelito
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Nadejście wolności
Mroźnym, zimowym rankiem,
dnia 19 stycznia 1945 roku, Kamionka
Wielka odzyskała wolność. To był koniec
niemieckiej, ciężkiej i ponurej okupacji, która trwała od 5 września 1939r.,
kiedy to niemieccy żołnierze wkroczyli
na nasze tereny. Niemcy pośpiesznie
opuścili naszą wieś wysadzając tunel
kolejowy, aby opóźnić natarcie wojsk
radzieckich. W dniu następnym wkroczyli tu żołnierze 4 Frontu Ukraińskiego
przystępując, przy pomocy miejscowej
ludnośc,i do zbudowania objazdu wysadzonego tunelu. Wykonano wał, drewniane mosty, ułożono tory i ruszyły
pociągi. Plany wysadzenia tunelu były
znane działającym w rejonie pogranicza Beskidu Niskiego i Sądeckiego
partyzantom, byli jednak zbyt słabi, aby
móc skutecznie zapobiec. Mieszkańcy
pobliskich domów, tak z Mystkowa jak
i Kamionki, wiedząc o tym musieli uciekać z obawy przed wybuchem.
Ta linia kolejowa wraz ze stacją i całą
infrastrukturą, kamieniołomem kolejowym i tunelem miały strategiczne znaczenie. Wybudowana została jeszcze
za czasów, gdy Kamionka Wielka była
częścią Galicji i wchodziła, jako kraina
w skład cesarstwa Austrii. Wiodła ona
z Tarnowa do Leluchowa, a otwarto ją
w 1876 r. na urodziny cesarza Austrii Franciszka Józefa. Dla Kamionki Wielkiej i sąsiednich wsi stacja kolejowa
stała się przysłowiowym „oknem na
świat”, bo do kolei dołączyła niebawem
Poczta; stąd wysyłano kamień, drewno
i inne przesyłki. Ruch towarowy i osobowy był znaczny bo innych możliwości było niewiele.
Dla okupanta, mającego garnizon wojskowy i gestapo w Nowym
Sączu, Kamionka była pod wzmożonym
nadzorem z obawy o zakłócenia w ruchu
kolejowym. W centrum wsi była mleczarnia pracująca na potrzeby niemieckie. Stąd wywożono wielkie ilości kamienia i drewna, niezbędne potrzebnych dla
machiny wojennej okupanta Zdarzało
się często, że na stacji zatrzymywały
się pociągi towarowe, aby do parowozów wlać wodę. Takie postoje były

Jan Turyna - zawiadowca stacji
w Kamionce Wielkiej
nieraz dość długie. Było również tak,
że zatrzymał się tu transport kolejowy
składający się z wagonów towarowych
mających małe, zakratowane drutem
kolczastym okienka. Prze te okienka
wystawały ludzkie ręce i dochodziły
głośnie krzyki i błagania: „Pić, pić, pić”.
Dorosłym nie wolno było się zbliżyć,
ale dzieciom pozwalano. Dlatego dzieci
z pobliskich domów pomagały, jak
mogły, podając naczynia z wodą z rowu
kolejowego. Konwojującymi
bywali
przeważnie żołnierze austriaccy przychylniej nastawieni do Polaków, niż
naziści. Tymi, których w tak nieludzki
sposób transportowano, byli przeważnie Żydzi z terenu Bałkan, a zwłaszcza
Węgier, całymi rodzinami wiezieni do
nazistowskich obozów zagłady w Oświęcimiu-Brzezince. Tam czekały na nich
piece krematoryjne. Zawiadowcą stacji
był wówczas Jan Turyna, mieszkający
w sąsiedztwie stacji. Pomagał w zdobywaniu informacji, broni, amunicji od
konwojujących pociągi, bardzo przydatnej dla partyzantów z tego terenu.

Z Kamionki Wielkiej wiodą
ślady jej mieszkańców do miejsc straceń, nazistowskich obozów zagłady,
obozów jenieckich i prac przymusowych w Niemczech oraz na różne
fronty wojenne. Z rąk hitlerowców
poniosło śmierć 80 mieszkańców,
w tym także pochodzenia żydowskiego.
W Kamionce, jak też okolicy panował
w czasie okupacji strach i terror. Nikt nie
był pewny dnia jutrzejszego. Gestapo
z Nowego Sącza dokonywało częstych
rewizji. Uzbrojeni żandarmii prowadzili
przez wieś grupki młodzieży celem
wywózki do prac przymusowych. Martwiono się skąd wziąć kontyngenty żywnościowe dla okupanta. Jednak mimo
tego miano wielką wiarę, nadzieję na
lepsze jutro i marzenia. Bo najpiękniejsze jest to, czego nie ma. Ludzie pomagali sobie nawzajem, pomagali i Żydom
i partyzantom, w tym również radzieckim. Brano udział w tajnym nauczaniu
zakazanych przedmiotów, choć zdawano sobie sprawę z tego, że można to
było przypłacić śmiercią.
Moja rodzina też była narażona na różne przejścia. Dokuczał
wielki głód. Mama sama musiała wychowywać 6. nieletnich dzieci, a gdy mój
ojciec Antoni zbiegł z obozu jenieckiego Dachau, przez kilka tygodni była
przetrzymywana na gestapo w Nowym
Sączu, cudem unikając najgorszego.
Nasz najbliższy sąsiad, Kazimierz
Poremba, który był na pracach przymusowych przez kilka lat u niemieckiej
rodziny, nigdy nie dał sobie odebrać
daru radości, często śpiewał różne
wesołe piosenki, podnoszące na duchu,
m. in. taką:
			
		
„ Oj bieda, bieda wszędzie
Dopóki wojna będzie.
Czy pierwszy czy piętnasty
Kapusta bez omasty”.
„Hitler na dachu
robi ze strachu”.

Tekst i fot: Tadeusz Myjak
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Kiedy myślę Ojczyzna…

Adam Chmielowski - Święty Brat Albert

„Trzeba być dobrym jak chleb”
Kariera artystyczna stała przed nim otworem. Bardziej, niż salony,
interesował go jednak drugi człowiek, z całą jego biedą i uniżeniem.
Malarz, który sprzedawał swoje obrazy, by pomóc nędzarzom żyjącym
na ulicy. „Brat” naszego Boga zmarł w dniu Jego narodzenia. Dokładnie 25 grudnia, w 100. rocznicę śmierci, rozpoczął się w Polsce Rok
Świętego Brata Alberta.
Zanim stał się bratem Albertem,
był po prostu Adamem Chmielowskim. Może
niezupełnie „po prostu”, bo dość szybko jego
nazwisko stało się znane w środowiskach
artystycznych. Wzięty malarz miał w swoim
CV również doświadczenie powstańca styczniowego. To właśnie podczas powstania,
w bitwie pod Miechowem. 30 września 1863
r., został ciężko ranny, wskutek czego amputowano mu nogę ( później nosił protezę, przez
którą musiał podróżować trzecią klasą kole).
Urodził się 20 sierpnia 1845 r.
w Igołomi pod Krakowem, w rodzinie zubożałej szlachty. Wcześnie stracił rodziców- ojca,
gdy miał 8 lat, matkę w wieku lat 14. Wprawdzie jego „nawrócenie na ubogich” przyszło
później, nawet później, niż odkrycie powołania (najpierw wstąpił, na krótko, do jezuitów),
jednak pewną wrażliwość na biedę i potrzeby
ludzi dało się u niego zauważyć już w czasie,
gdy daleko mu jeszcze było do podjęcia radykalnej decyzji stania się jednym z nędzarzy.
Po powstaniu musiał emigrować. W latach
1870-1874 studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium. To tam namalował pierwsze obrazy i rozpoczął artystyczną
karierę, zaczął być też nazywany prekursorem
polskiego impresjonizmu. Już wtedy podkreślał , że nie zależy mu na sztuce dla sztuki,
ale chciał swoje umiejętności poświęcić „dla
chwały Bożej”.
Po kilkumiesięcznym pobycie
u jezuitów (gdzie jak mówił zaczął jeszcze
lepiej malować) uznał, że to jednak nie jego
droga. Coraz bliższy stawał mu się św. Franciszek z Asyżu. Punktem zwrotnym było
spotkanie z bezdomnymi w ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu. Nie, nie
w „ciepełku”, przy którym się grzali i byli
szczęśliwi, ale w prawdziwych nieludzkich
warunkach, w jakich tam przebywali. Postanowił z nimi zamieszkać. Długo walczył
o przejęcie ogrzewalni od miasta. Gdy to się
udało, zmienił ją w schronisko dla wszystkich
ubogich. Przywdział najpierw habit III Zakonu

św. Franciszka, stał się br. Albertem. Dołączyli
do niego inni myślący o ubóstwie. Albertyni
i albertynki i wtedy, i dzisiaj są prawdziwym
wyzwaniem dla świata, w którym posiadanie wyznacza miejsce i pozycję. Ubóstwo
brata Alberta nie polegało na tym, że on miał
mało. Nie miał mniej, niż inni dookoła. Jego
ubóstwo polegało na tym, że nie miał nic.
Niczego nie miał na własność. Przytuliska
stały się domami, gdzie ludzie bezdomni,
niedołężni, żebracy bez zajęcia znajdują ratunek w swych ostatecznych potrzebach. Brat
Albert również przyjmuje do swoich przytulisk
każdego ubogiego, bez względu na narodowość, wyznanie lub pochodzenie. Czasem
zdarzało się, że Brat Albert i jego podopieczni
nie mieli co jeść. Wówczas modlili się –
i w ten sposób wypraszali chleb. Zdarzyło się,
że we Lwowie albertyni z braku pożywienia
mieli zamknąć schronisko. Brat Albert poszedł
do katedry poprosić o pomoc Chrystusa.
O klęczącego, rozmodlonego brata potknęła
się pewna kobieta. „O! Brat Albert!” – krzyknęła. „Niestety, proszę pani” – odparł i opowiedział o swoich problemach: „Wszyscy liczą
na tego nicponia, a ja nie mogę dać im nawet
kapuśniaku”. Poruszona tym wyznaniem
kobieta przekazała Bratu Albertowi pieniądze,
dzięki którym nie zamknięto schroniska.
Brat Albert umarł 25 grudnia
1916 roku w Krakowie. Odszedł do Pana jak
nędzarz – na drewnianej pryczy, w przytulisku
przy ul. Krakowskiej. W 1938 roku prezydent
Polski, Ignacy Mościcki, nadał mu pośmiertnie
Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta, za
wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. 22 czerwca
1983 roku Jan Paweł II – podczas Mszy św. na
krakowskich Błoniach – ogłosił Brata Alberta
Chmielowskiego błogosławionym. Kanonizacja miała miejsce 12 listopada 1989 roku
w Rzymie. Jan Paweł II podczas kanonizacji
nazwał go „patronem naszego trudnego przełomu”. Czas upływa, a my wciąż pamiętamy
o tym wielkim Polaku.

Warto jednak w tym roku,
w sposób szczególny, zwrócić uwagę na
jego życie i dzieło. Jego przesłanie, człowieka miłosierdzia, jest wciąż aktualne. Ludzi
biednych, ubogich, chorych i potrzebujących
mamy wokół siebie. Oni potrzebują naszego
zaangażowania, tego byśmy byli „dobrzy
jak chleb”. W tym miejscu chciałabym
wspomnieć zmarłego kardynała Franciszka
Macharskiego nazwanego za życia „Domownikiem brata Alberta”. Nie tylko dlatego, że
na emeryturze osiadł w chatce na terenie
klasztoru sióstr albertynek, przy sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”. Także
z powodu wielkiej czci dla tego sługi ubogich
oraz podziwu dla prowadzonych przez niego
dzieł miłosierdzia. Postać krakowskiego
„biedaczyny z Kazimierza” fascynowała ks.
kard. Franciszka Macharskiego od wczesnej
młodości. W 1946 r. otrzymał od ks. prof.
Konstantego Michalskiego książkę o bracie
Albercie i nie rozstawał się z nią do końca
życia. Leżała stale na jego biurku, ze śladami
wieloletniego wertowania. Bp. Grzegorz Ryś
wspominał, że kiedy zbierał materiały do
książki na 1000-lecie archidiecezji krakowskiej, znalazł pierwszy list, który po ogłoszeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981
r., kardynał wysłał do papieża Jana Pawła II.
Prosił w nim o kanonizację bł. Maksymiliana
Kolbego i beatyfikację brata Alberta.
- „Zdziwiło mnie to, ale po chwili pomyślałem,
że mam bardzo wierzącego biskupa. Bo on,
pisząc ten list, patrzył w przyszłość. Wiedział,
że stan wojenny się skończy, ale ważne jest,
w jakiej kondycji wyjdą z niego Polacy. Stąd
te prośby o kanonizację i beatyfikację. Nie
zapomnę Wielkiego Tygodnia w 2000 r. Okradziono wówczas naszą fundację. Kardynał
dowiedział się o tym od naszych podopiecznych. Jeszcze tego samego dnia zostałem wezwany do kurii. Podszedł do mnie
kard. Franciszek i bez słowa wręczył grubą
kopertę. Były w niej pieniądze, które dostał
z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich” wspomina ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski,
prezes Fundacji Brata Alberta.
W świecie, w którym pieniądz
wyznacza twoje miejsce, św. Brat Albert
mówi: „Nic nie mam na własność”. Dlaczego
nie ? Bo spotkał ludzi, którzy naprawdę nic
nie mają.

Beata Filipowicz
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Spotkanie z gwiazdą muzyki
disco polo "Kordianem"

W dniu 01.12.2016 r. w naszej szkole
odbyło się spotkanie z panem Wacławem Cieślikiem „ Kordianem” znanym ze swoich przebojów, takich jak „ Dziewczyna z gór”, „ Ja
nie jestem milionerem”, „Wina dzban” i wielu
innych. Tworzy muzykę w stylu disco połączoną z rodzimym folklorem z Beskidów i Tatr.
Jest muzykiem, ukończył szkołę muzyczną
pierwszego i drugiego stopnia w Zawadzie.
Ma również inne talenty, o których opowiadał
naszym dzieciom i młodzieży. Dzieci świetlicowe przygotowały zestaw pytań do naszego
gościa, które dotyczyły jego pasji, zainteresowań, drogi kariery i rozwoju muzycznego.
Bardzo były ciekawe, czy Kordian lubił chodzić do szkoły?, jakie książki czytał?, czy zna
grę Państwa – Miasta?.
Na świetlicy szkolnej przygotowywano prace plastyczne, ilustracje do przebojów Kordiana. Było dużo uśmiechu i podziwu
dla wyobraźni dzieci, ich prace bardzo podobały się Kordianowi. Maluchy tłumnie ruszyły
po autografy od naszego gościa. Otrzymały
również słodką niespodziankę za swój wkład
pracy w plakaty i rysunki.

Młodzież gimnazjalna z klas III, stojąca przed
wyborem ścieżki edukacji i kariery miała
okazję poznać człowieka i jego drogę w życiu,
dzięki której jest teraz popularny i rozpoznawany w całej Polsce, a jego muzykę można
posłuchać w radio. Nie było to łatwe, wymagało pracy i dyscypliny w rozwijaniu swoich
talentów, uzdolnień, ale przyniosło oczekiwane efekty, czyli realizację pasji, zainteresowań i rozwój zawodowy. Można stwierdzić,
że właściwe poznanie samego siebie, swoich
możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie ze swojej przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu.
Po części edukacyjnej nadszedł
czas na wspólne zaśpiewanie piosenek
z repertuaru Kordiana. Nasza uczennica Katarzyna Kruczek zaprezentowała swój talent
muzyczny i niczym profesjonalna artystka
zaśpiewała piosenkę rozpoczynającą się
słowami „…za miłość, która jest w nas, za te
piękne chwile…”. Pozostali uczestnicy spotkania, wraz Kordianem, jako chórek, zaśpiewali refren. Nie zabrakło wspólnych zdjęć,
autografów, miłych gestów przyjaźni, uśmie-

chu, zadowolenia. W spotkaniu z Kordianem
uczestniczyła też Pani Dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Sawicka
oraz rodzice naszych uczniów.
Na zakończenie naszego spotkania
w ramach edukacji zawodowej, które przybrało temat „Sięgaj wyżej”, pani polonistka
- Alina Sułkowska - odniosła się do pseudonimu artystycznego „ Kordian” . Imię to
wywodzi się z polskiej tradycji romantycznej.
Juliusz Słowacki nadał je bohaterowi swojego
poematu romantycznego o tym samym tytule.
Pierwsza sylaba imienia wywodzi się od łacińskiego „ cor”- serce, umysł, uczucie, odwaga,
rozum, całe zaś imię oznacza „ dający serce”.
Była to puenta naszego spotkania.
Życzymy Kordianowi, aby zawsze
w swoim życiu i działaniach był człowiekiem „
dającym serce”, realizującym z odwagą i rozumem swoją karierę.

Tekst i fot.: Pedagog szkolny
Małgorzata Wójs
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Program „ Szkolny Klub Sportowy” (SKS)

Z dniem 23.01.2017 roku szkoły
z terenu Gminy Kamionka Wielka przystąpiły do realizacji programu pn. Szkolny Klub
Sportowy (SKS), który finansowany jest przez
Gminę Kamionka Wielka oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Program skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz
sprawność fizyczną. Jego celem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności
fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania

fizycznego w danej szkole, w wymiarze 2 razy
w tygodniu w 60-minutowych jednostkach
ćwiczebnych.
Istotnym założeniem programu jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych,
uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz pory roku.
Projekt realizowany będzie do 15 grudnia
2017 roku w dwóch edycjach, a mianowicie:
- wiosenna od 23.01.2017r. do 30.06.2017r.
- jesienna od 01.09.2017. do 15.12.2017r.
W sumie jest to 35 tygodni zajęć (70 godzin
zegarowych).

Wszystkie szkoły z terenu Gminy
Kamionka Wielka zgłosiły chęć uczestnictwa
w programie i wszystkie zostały do niego
zakwalifikowane. Niektóre z nich, takie jak
placówki w Kamionce Wielkiej, Kamionce
Górnej, Królowej Górnej i Mszalnicy zorganizowały po dwie grupy ćwiczeniowe.
Miejmy nadzieję, że nowe możliwości uprawiania sportu i aktywnego spędzania
wolnego czasu dadzą dzieciom i młodzieży
bodziec do zdrowszego stylu życia w przyszłości.

R.O-S.

Zespół Szkół
Podstawowo - Gimnazjalnych
w Mystkowie
13.06. 2017 r.
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Małgorzata Wygoda nagrodzona

Już po raz dziesiąty Fundacja dra
Jerzego Masiora przyznała doroczną
nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne
młodzieży. W ten sposób docenia młodych artystów,
których sukcesy najlepiej promują Nowy Sącz i region. Tym
razem nagrodą główną kapituła, pod przewodnictwem Piotra Gryźlaka,
nagrodziła Małgorzatę Wygodę, pochodzącą z Mszalnicy młodą fagocistkę. Nagrodzona instrumentalistka aktualnie jest studentką Akademii Muzycznej w Krakowie – w klasie fagotu dra Damiana Lipienia. Laureatka otrzymała 2 tysiące złotych i pamiątkowy dyplom. Uroczystość

Turniej szachowy
"Mówi się, że życie jest zbyt krótkie, by je poświęcić szachom. Ale to już wina życia, a nie szachów."
Ten jakże trafny cytat mistrza szachowego W. E. Napiera, całkowicie
oddaje naturę królewskiej gry.
Szachy od wieków uchodzą za grę pomagającą w rozwinięciu zdolności i osobowości człowieka. Dzieje się tak dlatego, że uczą one, między
innymi, kreatywnego myślenia, odpowiedzialności, podejmowania
decyzji, odwagi, dyscypliny, koncentracji, zdrowej pewności siebie,
myślenia strategicznego oraz myślenia krytycznego.

wręczenia
nagrody
i popisowy koncert miały
miejsce w MCK Sokół pod
koniec 2016 roku.
Serdecznie gratulujemy!

Kogo
Fot. JB („Sądeczanin”)

Dlatego organizatorów cieszy fakt, że turniej szachów organizowany od lat w Gminnym Ośrodku Kultury nadal budzi duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. W tegorocznym konkursie mistrzami
królewskie gry zostali:
- w kategorii do 12 lat : Jakub Popiela, Jakub Rams i Roland Ząber,
- w kategorii powyżej 13 lat: Dominik Ogorzały, Mateusz Rams i Adrian
Głód.
Podziękowania należą się panu Włodzimierzowi Morańskiemu za
opiekę nad prawidłowym przebiegiem tegorocznego turnieju.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

G.M.
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Franciszka Morańska

KRZYŻ
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Tam gdzie trzech parafii łączą się granice,
Stoi krzyż wysoki, oświetla okolicę.
Najpiękniej wygląda gdy mgłą otoczony
Wydaje się, jakby był w chmurach zawieszony.
Gdy piękna pogoda, widać go z daleka,
Wszystkich tu zaprasza i na wszystkich czeka .
		

(...)
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Koncert Bożonarodzeniowy

Boże Narodzenie to święta dla polskich
rodzin bardzo wyjątkowe jak i ważne. Wtedy
to cieszymy się, że jesteśmy razem, bardziej
sobie bliscy i drodzy, niż w zwykłe dni. Roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty,
ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych
w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają
w przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. Dzielenie
się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd przy
wigilijnym stole to symbole wzajemnej jedności, miłości, pokoju. Pewnie dlatego
z ochotą podejmujemy wszelki trud, aby
w tym podniosłym dniu znaleźć się w gronie
najbliższych. Jednym z najpiękniejszych

zwyczajów bożonarodzeniowych jest śpiewanie kolęd. Chyba żaden z narodów nie
może się pochwalić takim bogactwem tych
pieśni, jak naród polski. Większość z nich to
przekazywane przez tradycję utwory, których
autorów na próżno szukać wśród znanych
poetów. W kolędach z pewnością odnaleźć
można czystą poezję, najpiękniejsze pomysły muzyczne, ale również wiele śladów dawnych, polskich obyczajów. Kolędy są częścią
naszej historii narodowej. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek. Dlatego też zespół wokalny „Chcemy śpiewać”,
pod okiem Agnieszki Basiagi, przygotował

koncert bożonarodzeniowy, który odbył się
07 stycznia 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury. Poprzez śpiew kolęd i żywe melodie wygrywane przez dzieci na skrzypcach,
flecie i klarnecie koncert przybrał nastrojowy
klimat, który pozwolił słuchaczom poczuć
na nowo klimat Świąt Bożego Narodzenia.
Różnorodność programu i talent muzyczny
wykonawców, którzy doskonale odnaleźli się
w swoich rolach, sprawiły, że koncert cieszył
się dużym zainteresowaniem a głośne brawa
okazały się największą nagrodą dla młodych
artystów.

Tekst i fot: G.M.
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Jasełka w Boguszy

Jasełka przygotował Jan Głód z grupą
dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy włączyli
się również w przygotowanie strojów. Premiera przedstawienia Narodzenia Pańskiego
w trzech aktach odbyła się 7 stycznia 2017
roku w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy. Wielkie zainteresowanie, jakim cieszyło się
widowisko, skłoniło zespół teatralny do bisu
8 stycznia. Jasełka obejrzało niemal 200
osób. Przedstawienie było również okazją do
wspólnego kolędowania. Ponadto w ostatnią

niedzielę, stycznia przedstawienie jasełkowe
wystawiono w Binczarowej.
Obsadę ról przedstawienia zapewnili: Ania
Glińska, Weronika Gawlik, Justyna Rola,
Oskar Siedlarz (anioły), Dawid Rola (Bartosz), Ireneusz Michalik (Maciek), Andrzej
Karpl (Stach), Kamil Motyka (Wojtek), Dominik
Siedlarz (Kuba), Artur Głód (pasterz przygrywający na skrzypcach), Arkadiusz Motyka
(Herod), Magdalena Bochenek (żona Heroda),
Marian Rola (żołnierz), Dawid Rola (kapłan),

Jakub Siedlarz (służący), Ireneusz Michalik
(śmierć), Adam Dobosz (diabeł), Daria Siedlarz (Maryja), Adam Dobosz (Józef), Damian
Poręba (Kacper), Szymon Lupa (Melchior),
Karol Lizoń (Baltazar), Paulina Gawlik (sufler).
Oprawę muzyczną zapewniła kapela w składzie: Jakub Siedlarz, Dawid Górka i Jan Głód.

Tekst i fot: R.K.
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„Niechaj Ziemię rozśpiewa kolęda”

Nowy Rok na Mszalnicy przywitano kolędą. 1 stycznia 2017 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy odbyło się przedstawienie pt. „Boże
Narodzenie między niebem a piekłem”, przygotowane przez młodzież
z Mszalnicy wraz z Zespołem Regionalnym Mszalniczanie. Satyryczny
charakter skłaniał do refleksji nad sposobem przygotowywania się do
świąt Bożego Narodzenia i ich obchodzenia współcześnie. Widowni
zaprezentowała się również Gabrysia Janus, która opowiedziała
gawędę o choince.
W drugiej części programu wystąpiła Orkiestra Dęta z Mystkowa pod

batutą Mateusza Główczyka oraz soliści: Małgorzata Dudek, Jan
Kalisz, Tomasz Jarosz. Zaprezentowano najpiękniejsze polskie kolędy
i pastorałki, którym wtórowała licznie zgromadzona widownia.
Wspólne kolędowanie mieszkańców Mszalnicy stało się już tradycją.
Z roku na rok przygotowywane są przedstawienia, które zbliżają ludzi.

Tekst i fot: Edyta Kiełbasa
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Sądeckie Kolędowanie
25 grup kolędniczych wystąpiło
w XIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”. Byli to laureaci
przeglądów z następujących gmin: Chełmca,
Grybowa, Łącka, Łososiny Dolnej, Kamionki
Wielkiej, Korzennej i Podegrodzia. Konkurs
został przeprowadzony w trzech kategoriach:
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej.
Jury, któremu przewodniczyła Magdalena Kroh, etnograf, wytypowało pięć najlepszych zespołów dziecięcych i młodzieżowych na Ogólnopolski Konkurs „Pastuszkowe
Kolędowanie” w Podegrodziu. Były to grupy:
„Pasterze” z Mszalnicy, „Z gwiazdą” z Królowej Górnej, „Trzej Królowie” z Rąbkowej,
„Herody” z Mszalnicy oraz „Z turoniem”
z Podegrodzia.
Natomiast w kategorii dorosłej Jury zakwalifikowało osiem najlepszych grup dorosłych
na Ogólnopolski Konkurs „Góralski Karnawał”
w Bukowinie Tatrzańskiej. Były to następujące zespoły kolędnicze: „Z turoniem”
z Mystkowa, „Z gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,
„Z gwiazdą” z Mszalnicy, „Herody” z Łącka,
„Draby” z Mystkowa, „Z gwiazdą” z Pode-

grodzia, „Draby” z Boguszy i „Z szopką”
z Podegrodzia.
Pełny tekst protokołów z eliminacji gminnych
i powiatowych dostępny jest na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamionce Wielkiej.
Dyplomy i nagrody wręczał Artur Rola, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Na zakończenie z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił Zespół Regionalny „Skalnik”
z Kamionki Wielkiej.
- Biorąc udział w kolędniczej rywalizacji,
daliście dowód ogromnego potencjału tutejszej kultury i tradycji, opowiedzieliście się za
nieprzemijającymi wartościami – powiedział
dyrektor GOK Kazimierz Ogorzałek na zakończenie konkursu, dziękując wszystkim grupom
kolędniczym.

kowe Kolędowanie” w Podegrodziu udział
wzięły trzy grupy z naszej gminy. W tej rywalizacji otrzymały: grupa „Z gwiazdą” z Królowej Górnej jedno z II miejsc, „Z gwiazdą”
z Mszalnicy - wyróżnienie, natomiast w kategorii młodzieżowej „Herody” z Mszalnicy zdobyły jedno z II miejsc.
Również grupy dorosłe, występujące w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych
w Bukowinie Tatrzańskie w ramach "Góralskiego Karnawału" zdobyły podium: grupa
„Z gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Skalnik” – jedno z I miejsc, „Draby” z Boguszy - jedno z II miejsc, grupa „Z gwiazdą”
z Zespołu „Mszalniczanie” – jedno z III miejsc,
a grupa „Z turoniem” z Zespołu Regionalnego „Mystkowianie” – wyróżnienie.
Wszystkim kolędnikom gratulujemy, życząc
podobnych sukcesów w przyszłym roku!

Dalsze sukcesy kolędnicze
W Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastusz-

Dziecięca grupa "Szczodroki" z Królowej G.

G.M.

Fot. M. Bieszczad, K. Ogorzałek

Młodzieżowa grupa "Herody" z Mszalnicy

Grupa "Z gwiazdą" z Kamionki
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XIII Sądeckie Kolędowanie w obiektywie

"Pasterze" z Mszalnicy
"Trzej Królowie" z Rąbkowej

"Pasterze" z Mszalnicy

"Z gwizazdą" z Królowej G.

Konferansjerzy
"Draby" z Boguszy

"Herody" z Mszalnicy

"Z gwiazdą" z Kamionki W.

"Z turoniem"
z Podegrodzia

"Z turoniem" z Mystkowa

Przewodnicząca Jury
Organizatorzy i laureaci przeglądu

Zespół Regionalny "Skalnik"

"Z gwiazdą" z Mszalnicy
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Kultura niejedno ma imię

Zewsząd do naszych uszu dociera
słowo „kultura”. Słyszymy, iż ktoś „minął się
z nią po drodze” i obca jest mu kultura, to znów
ktoś inny pracuje w kulturze, są też osoby
i instytucje, które kultywują kulturę. Dla kogoś
innego ważne jest dbanie o kulturę fizyczną.
Z innej strony możemy przeczytać nawet
o żywej kulturze bakterii. Naukowcy dorzucają także coś od siebie, mówiąc o kulturze
materialnej, kulturze niematerialnej, potocznie
zwanej kulturą duchową, kulturę społeczną,
czy kulturę polityczną.
Stąd też niejednorodność pojęcia kultura, czyli tytułowe niejedno jej imię,
skwitował jeden z filozofów (Johann Gottfried
Herder): „nie ma nic bardziej nieokreślonego,
niż słowo kultura”. Zatem możemy przyjąć,
iż w każdej próbie jej określenia jest źdźbło
prawdy, a nawet coś więcej, niż samo źdźbło,
gdyż poszczególne definicje kultury skupiają
się na jej wybranym aspekcie, podnosząc go
do najwyższej rangi, jednocześnie traktując
niejako „po łebkach, po macoszemu” pozostałe jej przejawy.
Cóż przy takim natłoku różniących
się pojęć, począć? Iść za głosem serca (wspomaganym podszeptami rozumu), zagłębić się
„w siebie" oraz spróbować określić, czym dla
mnie jest kultura. I tak naprawdę, w konsekwencji, musimy zdać sobie sprawę, że nie
możemy się do końca zaszufladkować w jednej
definicji kultury, choć oczywiście, któraś z nich

może być, i zapewne jest, przeważającą.
Jakie „imię” i przejawy ma kultura
dla członków Zespołu Regionalnego „SKALNIK” z Kamionki Wielkiej?. Przede wszystkim,
jest dla nich ważna dbałość o zachowanie
tradycyjnego tańca, mowy, obrzędów lokalnej społeczności, czyli innymi słowy poszanowanie kultury niematerialnej, jak również
materialnej (m. in. stroje) Lachów Sądeckich.
W czymże się to w ostatnim roku przejawiało?. Zaczęło się od śpiewu
pastorałek i kolęd, podczas wyjazdowego koncertu w Starokrzepicach (gm. Krzepice, pow.
kłobucki, woj. śląskie), gdzie naszą kamieńską
kulturę mogli „usłyszeć i zobaczyć” parafianie
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Jako,
iż zwyczaje mają swoje określone „miejsce
w kalendarzu”, bądź związane są z konkretnymi okolicznościami, po okresie Bożego
Narodzenia i czasie postnej zadumy, przyszedł
moment na ukazanie „lachowskiego żywiołu”.
Pierwszą okazją do hulacki był IV. „Laski
uOzgraj”, czyli Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne (gm. Bestwina, pow. bielski, woj.
śląskie), które „zatrzymały” Zespół w Bestwinie do późnych godzin nocnych. Kolejnym
przyczynkiem do „oddania Bogu co boskie,
a cesarzowi co cesarskie”, stały się prymicje
oraz jubileusz kapłaństwa. Oba te wydarzenia,
odbywające się zarówno w Kamionce Wielkiej,
jak również w Kamionce Małej, które w naturalny sposób łączą się z duchowością, wiarą,

nierozerwalnie związaną z kulturą ludową,
przegrodzone zostały uczestnictwem w VII.
Spotkaniu Folkorystycznym, a zarazem w II.
Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny (Konkursie
Tradycyjnego Tańca, Muzyki i Stroju Ludowego
Sądecczyzny) w Michalczowej (gm. Łososina
Dolna).
To oczywiście nie koniec „bratania
się” z kulturą, którą stanowią także relacje
społeczne. Stąd też „SKALNIK”, w letnich
miesiącach, włączył się w akcję charytatywną
ukierunkowaną na pomoc w leczeniu i rehabilitacji 10-letniego Konrada, „dając” występ podczas „Festynu charytatywnego dla Kondzia”
w Gródku nad Dunajcem.
Dodajmy jeszcze koncerty z kolędowaniem na
początku bieżącego roku, i zdobycie I miejsca
w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej przez kolędników „Skalnika”.
Kończąc krótkie rozważania na
temat szeroko rozumianej kultury, warto
zauważyć, że mimo, iż „SKALNIK” to zespół
regionalny, w czasie mijającego roku poznał
i utożsamił się z niejednym jej imieniem, czy
też może bardziej różnym jej wymiarem, nie
tylko tym związanym z ludową tradycją. Tym
samym pokazał, iż „nic co ludzkie…” psss…
poprawka: ” … co kulturalne, nie jest mu obce”.

Karol Trojan
Fot: Archiwum GOK w Tarczynie

