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Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w Nowym 2013 Roku

wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja
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Pół wieku razem

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku wszystkim  
Mieszkańcom Gminy Kamionka Wielka życzymy dużo zdrowia, miłości, ciepła rodzinnego 
oraz radosnych chwil przeżytych wśród najbliższych, w zaciszu rodzinnego domu.
Niech Mały Jezus zagości we wszystkich naszych sercach. Niech wygasną spory i zagoją 

się wszystkie rany a Nowy 2013 Rok będzie czasem powodzenia, szczęścia i sukcesów.

Wójt Gminy
Kamionka Wielka
Kazimierz Siedlarz

Przewodniczący  
Rady Gminy Kamionka Wielka

Zenon Kruczek

Jubileuszowa uroczystość 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego 
rozpoczęła się w Kamionce Wielkiej, uroczystym nabożeństwem w 
intencji Jubilatów, którą celebrował  ks. Prałat Stanisław Ruchała.
Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Weselnym „Acapulco” w 
Kamionce Małej, gdzie gości serdecznie witał Wójt Gminy Kazimierz 
Siedlarz, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Halina Malczak. Wójt Gminy  dokonał deko-
racji Dostojnych Jubilatów, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Gratulując odznaczonym jubileuszu Wójt Gminy stwierdził: „ Jest 
takie powiedzenie: być dobrym jest rzeczą szlachetną, ale pokazy-
wać innym jak trzeba być dobrym – jest rzeczą bardziej szlachetną.  
Dziękuję Wam za to, że nie tylko mieliście dobre zasady postępowa-
nia w minionym półwieczu, ale że te zasady przekazaliście i nadal 

przekazujecie młodemu pokoleniu”.
Oprócz medali i listów gratulacyjnych były kwiaty oraz upominek: Kro-
nika z życia Ojca Świętego Jana Pawła II.  Goście zasiedli do uroczy-
stego obiadu, była lampka szampana  oraz gromkie 100 lat. 
Pół wieku temu przysięgali sobie miłość: Julia i Kazimierz Bogdańscy, 
Helena i Krzysztof Janusowie, Helena i Józef Kachniarzowie, Maria 
i Władysław Kiełbasowie, Maria i Edward Kościółkowie, Honorata  
i Marian Laskoszowie, Zofia i Andrzej Michalikowie, Stanisława i Wie-
sław Mirkowie, Zofia i Stanisław Muchowie, Kazimiera  i Jan Porębo-
wie, Teresa i Stanisław Ptakowie, Helena i Jan Świgutowie.

Halina Malczak
Fot. K. Ogorzałek
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Rada Gminy Kamionka Wielka Uchwałą Nr XXII/163/2012 z dnia  29 
października 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, które 
maja zastosowanie do podatku należnego od 01.01.2013r. 

Stawki te wynoszą odpowiednio: 
   
1.   Od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,62 zł od 1 m² powierzchni, 
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych -  2,52 zł od 1 ha powierzchni, 
c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni 
  
2.  Od budynków lub ich części: 
a)      mieszkalnych – 0,48 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 15,50 zł  od 1 m² powierzchni użytko-
wej, 
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,70 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej, 
d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 3,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 4,30 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej 
  
3.  Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej   - 2%    ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

K.K.
                                                             

 
  
ZŁOTE MYŚLI:

Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. 
Z każdej złej drogi można zawrócić. 

Aldona Różanek
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Jednomandatowe okręgi wyborcze
 Na posiedzeniu Rady Gminy 
Kamionka Wielka w dniu 29 października 
2012 roku podjęta została uchwała w spra-
wie nowego podziału Gminy Kamionka 
Wielka na 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych. Uchwała określa granice okrę-
gów wyborczych, ich numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w tych okręgach 
wyborczych. Uchwała ta podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego oraz ogłoszeniu przez roz-

wieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
Co również istotne, na ustalenia Rady Gminy 
w sprawie okręgów wyborczych, podjęte  
w niniejszej uchwale. Wyborcom, w liczbie 
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego w Nowym 
Sączu w terminie 5 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 

 Nowy podział obowiązywał 
będzie po zakończeniu obecnej kadencji 
Rady Gminy. Wtedy to przestanie obowią-
zywać uchwała Nr XXX/245/2002 Rady 
Gminy  Kamionka Wielka z dnia 28 czerwca 
2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic i numerów 
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych.

Skąd się to bierze?
Obowiązek podziału gminy na jednomanda-
towe okręgi wyborcze wynika z art. 418 
§ 1 ustawy Kodeks wyborczy „ w każdym 
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru 
rady w gminie nie będącej miastem na pra-
wach powiatu wybiera się 1 radnego”.
W gminie Kamionka Wielka wybieranych jest 
15 radnych, w związku z czym należy dokonać 
podziału gminy na 15 okręgów wyborczych, 
wg zasad określonych w przytoczonej na 
wstępie ustawie.
 Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy  
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) – podział 
na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 
ustala, na wniosek Wójta, Rada Gminy według 
jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej 

przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 
przez liczbę radnych wybieranych do  danej 
rady. 
Rada Gminy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) dokona podziału 
na okręgi wyborcze w wyborach do rady 
gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia  
w życie ustawy tj. do 1 listopada 2012 roku. 
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi 
wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców 
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej 
gminy na koniec kwartału poprzedzającego 
kwartał, w którym RG dokonuje podziału 
gminy na okręgi wyborcze.

Ułamki liczby mandatów wybieranych  

w okręgu wyborczym równe lub większe od ½, 
jakie wynikają z zastosowania normy przed-
stawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby 
całkowitej.

Obliczenie jednolitej normy przedstawiciel-
stwa:
- stan ludności  gminy Kamionka Wielka  na  
dzień 30.09.2012 wynosi: 9.967,
- liczba radnych wybieranych w gminie –15,
- 9.967 : 15 = 664,46 (jednolita norma przed-
stawicielstwa).

Obliczenie normy przedstawicielstwa dla 
poszczególnych jednostek pomocniczych 
gminy Kamionka Wielka przedstawia się 
następująco:

Sołectwo Mszalnica-Zagóra ze względu na małą liczbę mieszkańców  
z której norma przedstawicielstwa okręgu wynosi 0,3836 co daje  
0 mandatów, nie może stanowić samodzielnego okręgu wyborczego, 
dlatego należy połączyć je z innym okręgiem. 
Sołectwo Mszalnica-Zagóra sąsiaduje z sołectwami: Mszalnica, Kró-

lowa Górna, Mystków oraz Królowa Polska.
Ponieważ wyborcom Sołectwa Mszalnica-Zagóra najbliżej jest do 
lokalu wyborczego w Królowej Polskiej dlatego utworzono okręg  
z połączenia sołectw Królowa Polska  i Mszalnica-Zagóra.
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Granice okręgów wyborczych oraz wyliczenia przedstawiają się następująco:

Halina Malczak
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Przeciw przemocy w rodzinie

     W związku z tworzeniem gminnego sys-
temu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie  w Kamionce Wielkiej od dnia 24 paź-
dziernika 2012 r. w budynku Plebanii przy 
Kościele Parafialnym w Kamionce Wielkiej, 

działa Punkt Konsultacyjny d.s. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, w którym 
osoby dotknięte lub zagrożone problemem 
przemocy  w rodzinie z terenu naszej gminy, 
mogą uzyskać niezbędne informacje, porady 

oraz pomoc specjalistyczną związaną z tym 
problemem, poprzez kontakt osobisty lub 
telefoniczny z pełniącymi tam dyżur pracowni-
kami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamionce Wielkiej oraz psychologiem. 
     Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu 
tj. w poniedziałek w godzinach od 15.00 do 
17.00 – dyżur pracownika socjalnego oraz  
w środę w godzinach od 15.30 do 17.30 – 
dyżur psychologa.
     Informacje można uzyskać również pod 
specjalnym numerem telefonu: 881-773-540, 
który czynny jest w w/w terminach, a także w 
godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kamionce Wielkiej oraz na stronie interneto-
wej: www.ops.kamionka.iap.pl.

Janina Gruca
Fot. Internet
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W Gminie Kamionka Wielka będzie realizo-
wany projekt pt.: „Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka 
Wielka”. Gmina, na ten cel pozyskała środki  
w kwocie 1 123 768,00 zł w ramach działania 
8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – eInclusion w ramach 8. Osi Prioryte-
towej Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013.
- W ramach tego projektu 140 rodzin z terenu 
naszej gminy otrzyma sprzęt komputerowy  
i dostęp do internetu - mówi Kazimierz Sie-
dlarz Wójt Gminy Kamionka Wielka.
Chcąc przygotować wniosek, pracownicy 
Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej przygoto-
wali dla mieszkańców ankiety, mające na celu 
rozeznanie zainteresowania projektem. Infor-
macja na ten temat była rozpowszechniona 
przede wszystkim poprzez księży, szkoły  
i sołtysów.
- Mieszkańcy zwrócili nam ponad 180 wypeł-
nionych ankiet, w których deklarowali chęć 
udziału w projekcie - kontynuuje Wójt.
Droga do realizacji projektu była długa. Gmina 
wniosek o przyznanie pomocy dla realizacji 

projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka 
Wielka”, złożyła w marcu br. - Niestety proces 
oceny formalnej i merytorycznej złożonych 
wniosków przedłużył się nie z naszej winy. 
Obawialiśmy się, że nie uda nam się ruszyć  
z projektem w październiku, jak zakładał nasz 
wniosek, jednak umowę o przyznaniu dotacji 
udało się podpisać jeszcze w tym miesiącu.
W pierwszej kolejności, wsparciem chcemy 
objąć rodziny wielodzietne, rodziny niepełne 
i osoby niepełnosprawne. Wszystkie te osoby 
muszą też być podopiecznymi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. 
Zanim jednak zestawy komputerowe i dostęp 
do Internetu trafią do mieszkańców musimy 
stworzyć regulamin projektu i przeprowadzić 
nabór beneficjentów ostatecznych. Nabór 
będzie polegał na wypełnieniu przez miesz-
kańców, spełniających kryteria projektu, odpo-
wiednio przygotowanego formularza. Musimy 
także przeprowadzić niezbędne przetargi, 
szkolenia, konferencję rozpoczynającą projekt, 
dopiero po czym sprzęt zostanie przekazany 
osobom, które zostaną zakwalifikowanym do 

udziału w projekcie - dodaje Wójt Siedlarz.
Całkowita wartość realizowanego projektu 
to koszt 1 322 080,00 zł. Kwota przyznanej 
dotacji stanowi 85% kosztów całego projektu 
co daje kwotę 1 123 768,00 zł. Na dotację 
składają się środki z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 955 202,80 zł oraz z publicznych 
środków krajowych w wysokości 168 565,20 
zł. Pozostałe 15% czyli 198 312,00 zł, pocho-
dzić będzie ze środków własnych Gminy 
Kamionka Wielka.
- Ponieważ zainteresowanie mieszkańców 
było duże, a realizowany projekt przewiduje 
objęcie wsparciem 140 rodzin, złożyliśmy 
kolejny wniosek na etap II do naboru w ramach 
tego samego działania. Chcemy, aby sprzęt 
komputerowy wraz z dostępem do internetu 
trafił do jeszcze większej grupy osób, które 
spełniają warunki programu. Na razie czekamy 
na wyniki oceny naszego drugiego wniosku - 
kończy Kazimierz Siedlarz.

D.J.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
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Inwestycje w Gminie Kamionka Wielka

strona 7

W miesiącu sierpniu br. oddano do użytku 
kolejny plac zabaw przy Szkole Podstawo-
wej w Królowej Polskiej. Jest to już trzeci 
plac zabaw znajdujący się na terenie Gminy. 
Poprzednie znajdują się przy Zespole Szkół  
w Królowej Górnej oraz przy kompleksie boisk 
sportowych w Kamionce Wielkiej. Na budowę 
placu zabaw gmina pozyskała środki z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w ramach Rzą-
dowego programu wspierania w latach 2009 
- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki wychowania  
i opieki w klasach I - III szkół podstawowych „ 
Radosna Szkoła”  w wysokości  - 40.971,00 zł. 
Całkowita wartość zadania wyniosła - 81.942,13 zł.
Trwa rozbudowa istniejącego zespołu szkol-
nego o obiekt  sali gimnastycznej w Mystko-
wie. Zakres prac wykonanych obejmował: 
centralne ogrzewanie, wentylacja, instalacje 
wod-kan, instalacje p. pożarowe, tynki,  izo-
lacje, podłoża i posadzki, nadbudowa klatki 
schodowej wartość zrealizowanych prac 
wyniosła - 567.101,68 zł. Środki pochodziły  
z budżetu gminy. 
W  październiku gmina pozyskała środki 
z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   
w ramach „Wojewódzkiego Programu  Rozwoju 
Bazy Sportowej”  na dokończenie budowy sali 
gimnastycznej w wysokości - 546.000,00 zł.  W 
ramach tych środków oraz środków własnych 
zostały rozpoczęte roboty wewnętrzne stanu 
wykończeniowego, które obejmują: okładziny 
ścian, posadzki, stolarka wewnętrzna, para-
pety, zaplecze sali gimnastycznej – instalacja 
oświetlenia ogólnego, roboty wykończeniowe 
kotłowni, zamontowanie windy dla niepełno-
sprawnych oraz  wyposażenie  sportowe sali 

gimnastycznej.
Całkowita wartość kosztorysowa zadania inwe-
stycyjnego wynosi – 2 462 410,00 zł. 
Zakończone zostały remonty na drogach 
gminnych związane z usuwaniem  skutków 
klęsk żywiołowych. W ramach  tego  zada-
nia zostało  wyremontowanych  15 odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości  5,938 km. 
Wartość zrealizowanych  robót  wyniosła - 
1.499.612,00 zł. Środki zostały przyznane  
w ramach 4 promes przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji.
Ponadto gmina pozyskała środki z budżetu 
Województwa Małopolskiego związane  
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 
 w wysokości - 28.000,00 zł., na modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ze środ-
ków tych zostało wyremontowanych 15  odcin-
ków  dróg o łącznej długości  0, 501 km. War-
tość zadania wyniosła -  87.300,00 zł.
Zakończony został kolejny etap budowy Remizy 
OSP w Królowej Górnej – gmina na to zadanie 
pozyskała środki z budżetu Województwa Mało-
polskiego w wysokości - 14.000,00 zł. w ramach 
konkursu „ Małopolskie Remizy 2012”. Prace 
obejmowały wykonanie: docieplenia ścian, 
opaski wokół budynku, dojazdu i dojść pieszych. 
Wartość inwestycji wyniosła - 44.856,26 zł.
Trwa budowa obiektów małej architektury 
(placu zabaw) i remont boiska sportowego  
w Kamionce Wielkiej przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi - 
615.891,13 zł. Gmina na to zadanie pozyskała 
środki w wysokości - 300.000,00 zł. w ramach 
działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju”  LGD „Korona Sądecka” w zakresie 

operacji odpowiadającym warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój 
Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.
Zakończono prace związane z wymianą pokry-
cia dachowego na budynku Urzędu Gminy  
i Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wiel-
kiej. Wartość robót wyniosła - 58.186,56 zł. 
Środki pochodziły z budżetu gminy.
W ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie 
nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej” 
zakończone zostały prace związane z utwar-
dzeniem dojścia i dojazdu oraz utworzeniem 
miejsc parkingowych. Wartość zrealizowanych 
robót  wynosi – 97.345,64 zł. Trwa dostawa 
wyposażenia pomieszczeń filii bibliotecznej.  
Gminna Biblioteka Publiczna na to zadanie 
pozyskała środki w wysokości - 274.950,00 
zł. z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach 
Rządowego Programu Wieloletniego KUL-
TURA+ Priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura 
bibliotek”. Ponadto zakończone zostały prace 
polegające na wykonaniu zadaszenia zejścia 
do przyziemia budynku  filii Gminnej Biblioteki  
w Kamionce Górnej. Środki na to zadanie gmina 
pozyskała z budżetu Województwa Małopol-
skiego  w wysokości - 33.720,00 zł.
Dobiegają końca prace związane z opracowa-
niem dokumentacji projektowej dla budowy 
chodnika w ciągach dróg powiatowych na 
terenie gminy Kamionka Wielka. Całkowita 
wartość opracowywanej dokumentacji wynosi – 
162.005,00 zł.

A.S. i T.K.

Ponad 100 tysięcy wejść na stronę
Miło nam z faktu, że na stronie  internetowej Gminnego Ośrodka Kultury  odnotowa-
liśmy 100 171 wejść (stan na 26 listopada 2012 r.) Na naszej witrynie staramy się 
zamieszczać wszelkie informacje o działalności kulturalnej GOK. W tzw. gorących 
informacjach zamieszczamy relacje z wszystkich imprez kulturalnych i organizowanych 
tu konkursów z bogatym serwisem foto. Nadto zamieszczamy wszelkie wiadomości  
o życiu i sukcesach naszych zespołów artystycznych. 
Warto też nadmienić, że z naszego serwisu informacyjnego korzystają portale "Sąde-
czanina", Powiatu Nowosądeckiego i in.
Duża ilość oglądających nas internautów bardzo nas cieszy, ale tym samym zobo-
wiązuje do dbałości o bieżącą aktualizację strony i ciągłego wzbogacania jej.
Wszystkich, którzy jeszcze nas nie znaleźli w sieci, zapraszamy i podajemy nasz 
adres: www.gokkamionka.iaw.pl

Kogo

www.gokkamionka.iaw.pl
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       12 listopada bieżącego roku w Zespole Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Mystkowie odbyły się obchody tegorocznego Święta 
Patrona Szkoły. Maksyma starożytnego filozofa Platona „Myśleć to co 
prawdziwe, czuć to co piękne i kochać to co dobre” była szczególnie 
bliska patronowi naszej szkoły ks. prof. Piotrowi Porębie - mystkowiani-
nowi, wybitnemu wychowawcy, profesorowi KUL-u.
           Święto Patrona rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, którą 
odprawił ks. Prałat Józef Głowa. W trakcie mszy świętej, wyraziliśmy 
ogromną wdzięczność Bogu za dar Patrona - za to, że dla wszystkich 
miał dobre słowo – umiał wsłuchać się w każdego człowieka, zrozu-
mieć jego problemy, dylematy, umiał mówić do ludzi o Bogu, jego pra-
wach i niezmierzonej miłości - językiem ludzkim, prostym i ujmującym. 
Następnie cała społeczność szkolna, poczet sztandarowy, zaproszeni 
goście udali się na parafialny cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapa-
lono znicze na grobie Patrona. Dalsza część uroczystości odbywała się 
w Domu Ludowym. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandaro-
wego, odśpiewaniu hymnu dyrektor ZSPG mgr Marek Kiełbasa powitał 
licznie przybyłych gości: ks. Prałata Józefa Głowę, radnego powiato-
wego Józefa Świguta, pana Józefa Pyzika, radnego Gminy Kamionka 
Wielka Benedykta Porębę, sołtysa wsi Mystków Stanisława Porębę 
oraz licznie przybyłych nauczycieli emerytów oraz cała społeczność 
szkolną: rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie odbyła się uro-
czysta akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem mgr 
Józefa Oracza, na której uczniowie prezentowali program artystyczny 
związany z życiem ks. prof. Piotra Poręby. Obchody Święta Patrona 
Szkoły w tym roku ubogacił występ Zespołu Regionalnego „Mali Myst-
kowianie”. Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i ciekawy program 

artystyczny, pełen patriotyzmu i regionalnych tradycji.
Rada Rodziców ufundowała nagrody dla zwycięzców konkursów roz-
grywanych z okazji Święta Patrona, a jej przewodniczący Pan Kazi-
mierz Leśniak dokonał uroczystego wręczenia wszystkich nagród.
Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie zostali:

I miejsce     Katarzyna Świgut kl. II G
II miejsce    Jakub Warchoł kl. II G
III miejsce   Zuzanna Oracz kl. V
Wyróżnienia:  Szymon Pogwizd kl. V
Bogumiła Miczołek kl. III G
Emilia Pazgan  kl. VI

Na Konkurs Plastyczny o Patronie  wpłynęło 57 prac. Jury składające 
się z uczniów, min. uczestników warsztatów artystycznych oceniło 
prace.

I miejsce     Edyta Kachniarz kl. V
II miejsce    Zuzanna Oracz  kl. V
III miejsce   Kamil Siedlarz kl. II

Wyróżnienia:
           Fryderyk Sobczak kl. IV
           Szymon Oracz kl. VI
           Dominika Poręba kl. III G
           Klasa „0”
                                                                                                                                                      

 Józef Oracz                                                                                                                                            
     Nauczyciel ZSPG w Mystkowie

Święto Patrona Szkoły w Mystkowie
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Gmina Kamionka Wielka od września 2012 
r. przystąpiła do realizacji projektu Nr WND-
-POKL.09.01.02-12-039/11 pt. „Indywidu-
alizacja Procesu Nauczania i Wychowania 
Uczniów Klas I – III Szkół Podstawowych  
w Gminie Kamionka Wielka” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priory-
tet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu to indywidualny rozwój 
uczniów klas I-III szkół podstawowych  z  tere-
nie Gminy Kamionka Wielka. Realizacja pro-
jektu wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły 
i wzrost efektów kształcenia.

Projekt jest realizowany we wszystkich szko-
łach podstawowych na terenie Gminy:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamionka Wielka

2. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamionka Wielka
3. Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej
4. Szkoła Podstawowa w Mystkowie
5. Szkoła Podstawowa w Mszalnicy
6. Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej
7. Szkoła Podstawowa w Boguszy
8. Szkoła Podstawowa w Jamnicy

Realizacja projektu pozwala szkołom na 
naszym terenie pozyskać wiele ciekawych 
pomocy i materiałów dydaktycznych, które 
zostaną wykorzystane także po zakończeniu 
projektu na zajęciach kształcenia zintegro-
wanego. Pomoce te stosowane są w trakcie 
ćwiczeń, mają za zadanie pobudzić zaintere-
sowanie dziecka przedmiotem. Praca na zaję-
ciach ma charakter indywidualny, dostoso-
wany do możliwości dziecka. Indywidualizacja 
ta polega na powolnym stopniowaniu trudno-
ści, systematyczności i ciągłości oddziaływań. 
Zajęcia maja charakter zabawowy. Dzieci 
czują się odprężone, spokojne, wzmacniane 
pozytywnie. Ciekawe metody prowadzenia 
zajęć są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dziecka. 
 Zajęcia prowadzone są przez Fun-
dację „Tarcza” z Nowego Sącza. Odbywają 
się według ustalonego harmonogramu bezpo-

średnio po zajęciach szkolnych i trwają po 45 
min lub 60 min w zależności od rodzaju zajęć 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 
listopada 2010 roku. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 228, 
poz.1487).  
Poniżej przedstawiono zajęcia w poszczegól-
nych szkołach wraz z załączonymi zdjęciami:

1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamionce 
Wielkiej prowadzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 3 grup obejmujące 
9 uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 3 grup obejmuje 
15 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trud-
nościami w zdobywaniu umiejętności mate-
matycznych dla 5 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu dla 8 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnie-
niem nauk matematyczno – przyrodniczych 
dla 8 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych w zakresie języków obcych  dla 
8 uczniów.

c.d. na stronie 10

Nowy projekt unijny w oświacie

strona 9

SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
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2) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce 
Wielkiej prowadzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 4 grup obejmują 16 
uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 4 grup obejmują 
również 16 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych stworzone są 2 grupy dla 8 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu utworzono 2 grupy dla 
10 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk matematyczno – przyrodniczych dla 8 
uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych muzycznie dla 8 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych plastycznie dla 10 uczniów
3) w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej 
prowadzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 4 grup obejmujące 14 
uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 3 grup obejmująca 
14 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych stworzone 2 grupy dla 16 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu powołano 2 grupy dla 
13 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk matematyczno – przyrodniczych powstały 
2 grupy dla 15 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych w zakresie języków obcych dla 8 

uczniów
4) w Szkole Podstawowej w Mystkowie prowa-
dzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 4 grup obejmujące 8 
uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 4 grup obejmująca 
15 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych dla 2 grup obejmujących 6 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficz-
nymi trudnościami w czytaniu i pisa-
niu dla 2 grup obejmujących 10 uczniów  
5) w Szkole Podstawowej w Mszalnica prowa-
dzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 3 grup obejmujące12 
uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 3 grup obejmująca 
15 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych dla 2 grup obejmujących 7 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu dla 2 grup obejmują-
cych 8 uczniów 
6) w Szkole Podstawowej  
w Królowej Polskiej prowadzone są następujące 
zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 3 uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 2 grup obejmują-
cych 7 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych dla 3 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu dla 3 uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk matematyczno – przyrodniczych dla 5 
uczniów
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
uzdolnionych w zakresie języka polskiego dla  5 
uczniów 
7) w Szkole Podstawowej w Boguszy prowa-
dzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 3 grup obejmujących 
9 uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 3 grup obejmują-
cych 13 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych dla 7 uczniów
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu dla 7 uczniów
8) w Szkole Podstawowej w Jamnicy prowa-
dzone są następujące zajęcia:
- zajęcia logopedyczne dla 2 grup obejmujących 
12 uczniów
- gimnastyka korekcyjna dla 3 grup obejmują-
cych 9 uczniów 
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych dla 2 grup obejmujących 14 uczniów
- zajęciami dla uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu dla 2 grupy obejmują-
cych 16 uczniów
Ponadto utworzono dodatkowo po 1 grupie 
zajęć socjoterapeutycznych w SP Nr 1 Kamionka 
Wielka, SP Nr 2 Kamionka Wielka, SP Królowa 
Górna, SP Bogusza, SP Jamnica oraz stworzono 
dodatkowe grupy na wyżej wymienione zajęcia. 

Koordynator projektu:  
Maria Kościółek
Foto: archiwa szkolne
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 W niedzielę 30.09.2012 r. na boisku 
sportowym w Grybowie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, według regulaminu CTIF. 
Organizatorami zawodów było Miasto i Gmina 
Grybów. W  dwóch konkurencjach wzięło udział 

26 drużyn z Gmin: Kamionka Wielka, Korzenna, 
Grybów. Konkurencje polegały na biegu sztafeto-
wym z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
1 miejsce wywalczyły: Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza chłopców z Królowej Górnej z wyni-
kiem 953,3 punktów oraz Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza dziewcząt z Mystkowa z wynikiem 
980,00 punktów. Na zwycięzców czekały trady-
cyjne puchary i dyplomy.
Podczas zawodów nie zawiódł duch walki  
i pogoda. Zawody przebiegały sprawnie i pro-
fesjonalnie pod przewodnictwem brygadierów  
z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu: 
Pawła Motyki i Arkadiusza Nosala.
 W imieniu Gminnego Zarządu OSP 
pragnę podziękować wszystkim druhom: Zbi-
gniewowi Hebdzie, Mateuszowi Górskiemu, Wła-
dysławowi Główczykowi, Edwardowi Witkowi, 
Marianowi Gawlikowi, Marianowi Roli, Ferdynan-
dowi Poręba i Stanisławowi Bagnickiemu, którzy 
nie szczędzili sił i czasu, aby przygotować mło-
dzież do zawodów.

Komendant Gminny OSP
Józef Janus

Fot. Archiwum OSP

  

Już na pierwszych zawodach  Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej oraz Gimnazjady w Powia-
towych Jesiennych Biegach Przełajowych 
28 września 2012 r. w Łososinie Dolnej, 
uczniowie kamieńskich szkół wywalczyli 
wysokie, nagrodzone awansem do szczebla 
wojewódzkiego lokaty.  Prawo startu w dniu 
05 października 2012 r. na nowotarskim lot-
nisku otrzymali: Klaudia Pazgan (SP Królowa 
Górna), Magdalena Siedlarz (SP Bogusza), 
Jakub Śmierciak i Filip  Jelito (SP Mszal-
nica), Nosal Jakub (SP 2 Kamionka Wielka), 
Marta Kocemba i Mateusz Trojan (Gimnazjum 
Publiczne Nr 2 w Kamionce Wielkiej) oraz 
Agnieszka Górecka (Gimnazjum Publiczne  
w Kamionce Wielkiej). 
  W scenerii podhalańskiego krajo-
brazu, z przepięknym widokiem Tatr w tle 
oraz  słonecznej jesiennej pogodzie zawod-
nicy stanęli do rywalizacji z rówieśnikami 
z całego województwa małopolskiego.  
W każdej kategorii na starcie ustawiało się 
średnio po 140 zawodników (wg Komunikatu 
MSZS), co wskazuje na wybitną rywalizację 
opartą o sportowe zasady. 
  Pierwsze chwile radości sobie 
i wszystkim z Gminy Kamionki Wielkiej 
dostarczył Mistrz Powiatu nowosądeckiego 
na dystansie 1000 m, Jakub Nosal, uczeń 
V klasy  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. 
Kingi w Kamionce Wielkiej, kiedy to niespo-
dziewanie na metę przybiegł jako czwarty 

zawodnik województwa małopolskiego. Jego 
rocznikowy kolega, ze Szkoły Podstawowej 
w Mszalnicy Filip Jelito uplasował się na 12 
pozycji.
  Po biegu chłopców, z niecierpliwo-
ścią wszyscy czekali na bieg dziewcząt 
z rocznika 1999 (klasa I Gimnazjum), ponie-
waż w tej kategorii starowała liderka nowo-
sądecczyzny, Marta Kocemba z Gimnazjum 
Publicznego Nr 2 w Kamionce Wielkiej.  
Po wyczerpującym biegu na dystansie 1 km 
Marta wywalczyła tytuł WICE MISTRZYNI 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, 
wprawiając wszystkich w zdumienie i dając 
ogromną radość. 
Agnieszka Górecka (II klasa) z Gimnazjum 
Publicznego w Kamionce Wielkiej zajęła 
bardzo dobre  14 miejsce.
  Jak widać podopieczni nauczycieli 
wychowania fizycznego nie mieli łatwego 
zadania, ale już sama obecność na tego typu 
imprezie jest godna pochwał, szczególnie 
kiedy młodzi sportowcy wykazują się ogromną 
walecznością, a kulturą osobistą i zachowa-
niem dementują mit o „złej młodzieży w dzi-
siejszych czasach”.
  Jeszcze raz wszystkim zawodnicz-
kom i zawodnikom reprezentującym naszą 
Gminę należą się ogromne brawa, nie tylko za 
osiągnięcie wysokich wyników, ale szczegól-
nie za wzorową postawę Młodego Człowieka.
     

M.P.
Fot Archiwum szkolne

Sport
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Jakub Nosal czwarty  
w  województwie
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Z Maryją przez życie
Wspomnienie ks. Benedykta Kiełbasy

Ks. Benedykt Kiełbasa
Fot. Roman Bojdo
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Matko Najświętsza do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami:
Ucieczko grzesznych módl się za nami!
(…)
A gdy ostatnia łza z oka spłynie,   
O Matko święta w onej godzinie.
Zamknij nam oczy Twymi rękami
Ucieczko grzesznych módl się za nami!

Ta pieśń rozpoczęła nabożeństwo pogrze-
bowe  Księdza Benedykta Kiełbasy w dniu 
27 września 2012 roku. Można by rzec, iż 

to typowa pieśń na pogrzeb, jednak chcę ukazać 
niezwykłą więź Księdza z Maryją. Urodził się   
w środę (dzień Maryjny)10 marca 1954 roku jako 
szóste dziecko z dziesięciorga Zofii i Jana Kieł-
basów. Wychowywał się w rodzinie, gdzie chleb 
często posmarowany był tylko miłością, za to 
od rana rozbrzmiewał śpiew Godzinek i pieśni  
o Najświętszej Maryi Pannie. Chłopiec budził się 
wcześnie, by zdążyć  na poranną Mszę świętą,  
w czasie której służył u boku swego proboszcza 
ks. Jana Kuklewicza. Aktywność w służbie litur-
gicznej nigdy nie spadła, najbardziej ożywiła się 
wtedy, gdy wikariuszem w parafii  Mystków był ks. 
Józef Bukowiec. Benedykt po ukończeniu podsta-
wówki w Mszalnicy naukę kontynuował w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. W tym 

czasie ujawniło się wiele zainteresowań i zdolno-
ści u młodego człowieka. Miał umiejętność godze-
nia ich wszystkich, dzięki jego żywiołowemu tem-
peramentowi. Dał się poznać jako utalentowany 
aktor, grając Jontka w sztuce  Józefa  Pitoraka  
pt. „Portki” wyreżyserowanej przez ówczesnego 
organistę Karola Porębę. Jak większość chłopców 
uwielbiał grać w piłkę nożną. Ponieważ w tym 

czasie nie było jeszcze „Orlików”, a każdy skra-
wek ziemi był zagospodarowany przez  rolników, 
trzeba było chyłkiem grać na łące sąsiada, który 
przepędzał piłkarzy, aby napaść swoje bydło. 
Nieraz sportowcy pokonywali kilka a nawet kilka-
naście kilometrów, aby rozegrać upragniony mecz. 
U Benedykta ujawniły się zdolności przywódcze, 
działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. Jednak 
ta rozległa działalność nie wypełniła całkowicie 
serca młodzieńca, bo w nim kiełkowało ziarno 
powołania do kapłaństwa. Po ukończeniu dwu-
letniego Studium Ekonomicznego w roku 1976 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w 
Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 
1982 roku w Tarnowie z rąk arcybiskupa Jerzego 
Ablewicza. Tydzień później Neoprezbiter w rodzin-
nej parafii sprawował uroczyście swoją prymicyjną 
Mszę, która zgromadziła wielką rzeszę parafian i 
gości Prymicjanta. Na obrazku prymicyjnym zna-
lazły się słowa z trzeciej zwrotki pieśni Maryjnej: 

„Imię Twe, Mario, litością słynie; 
Tyś mą pociechą w każdej godzinie.” 

Jako wikariusz Ks. Benedykt Kiełbasa pracował 
 w kilku parafiach: Łężkowicach, Wojniczu, Pode-
grodziu, Szynwałdzie, Łososinie Górnej, Bolesła-
wiu, Tymowej.  W tym czasie  uzewnętrzniła się 
u Księdza poważna choroba, której finałem była  
operacja na otwartym sercu w Krakowie, szczęśli-
wie przeprowadził ją profesor Dziatkowiak. 
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Rozpoczął  się trudny okres rekonwalescen-
cji, spędził go Ks. Benedykt głównie w swoim 
domu rodzinnym, bo uświadomił sobie (często to  
w owym czasie powtarzał), iż dostał niejako drugie 
życie. 
Po roku odpoczynku został skierowany do pomocy 
duszpasterskiej w swojej rodzinnej parafii, cieszył 
się z tego faktu, gdyż mógł wrócić do życia kapłań-
skiego. Wówczas ujawnił się szczególny kult do 
Matki Boskiej, a jednym z widocznych jej znaków 
były liczne kapliczki rozmieszczone w wielu miej-
scach parafii Mystków.  Kolejną ważną Jego ini-
cjatywą stało się sfotografowanie i skopiowanie 
różnej wielkości  kolorowych zdjęć obrazu Matki 
Bożej Mystkowskiej. Dzięki temu w każdym domu 
na terenie parafii mógł znaleźć się obraz Patronki  
Niepokalanie Poczętej.  Nigdy nie poprzestał na 
tym, co osiągnął, zawsze ciągnęło go, by zrobić 
coś więcej. Szukał dla siebie miejsca i znalazł je po 
raz drugi w Wojniczu – tym razem w charakterze 
rezydenta. Tu został zauważony Jego talent lite-
racki, zachęcony  przez innych kapłanów zaczął 
gromadzić materiał do pracy magisterskiej, którą 

napisał i obronił pod kierunkiem ks. dra Ryszarda 
Banacha.  Na kanwie tej pracy napisał książkę 
pt. „Kult Matki Bożej Mystkowskiej na tle dziejów 
parafii”.  Uskrzydlony dobrym przyjęciem dzieła 
zebrał jeszcze w tym samym roku - 1999 – wybór 
modlitw, pieśni, opisy obrzędów religijnych w tra-
dycji parafii Mystkowskiej zatytułowany „To ojców 
naszych śpiew”.  16 czerwca 1999 roku Ojciec 
święty Jan Paweł II przybył do Starego Sącza, by 
kanonizować św. Kingę. Ten fakt Ksiądz Benedykt 
umiejętnie wyzyskał, by ukazać związek św. Kingi 
z Wojniczem, Starym Sączem, a nawet Mystko-
wem w albumie „Gród świętej Kingi w pocztówce”. 
Wojnicz okazał się dla Księdza najbardziej gościn-
nym miejscem, gdyż tutaj spędził ponad 16 lat 
swojego kapłańskiego życia i można powiedzieć, 
że pożegnał go godnie. 
O chorobie dowiedział się pięć miesięcy 
przed śmiercią, lecz nie wyłączył się z dusz-
pasterstwa. Pracował dopóki starczyło mu 
sił. Na koniec wrócił do swojej ukochanej 
Mszalnicy i Mystkowa i został tu z nami na 
zawsze. Zmarł w sobotę 22 września  2012 r.   

Matka  święta w onej godzinie zamknęła Mu oczy 
Swymi rękami.
Wojniczanie pożegnali u siebie swego Kapłana  
26.09 2012 roku  podczas nabożeństwa. Msza 
święta pogrzebowa  była celebrowana przez 
licznie zgromadzonych kapłanów dzień później 
w kościele parafialnym w Mystkowie. Uroczysto-
ściom pogrzebowym przewodniczył i słowo poże-
gnalne wygłosił ks. biskup Wiesław Lechowicz. 
Ciało Zmarłego tłumnie odprowadzili uczestnicy 
pogrzebu na miejscowy cmentarz, gdzie spoczął 
obok swoich ukochanych Rodziców.
  Ten krótki tekst nie jest w stanie w pełni ukazać 
osobowości zmarłego Kapłana; wskazuje jedynie 
na najważniejsze momenty z krótkiego a zarazem 
bogatego Jego życia. Ci, którzy Go znali, mogliby 
do tych wspomnień dorzucić swoje osobiste. Ci,  
którzy nie mieli tego szczęścia, mogą jedynie snuć 
refleksję, że żył obok nas skromny a zarazem nie-
zwykły człowiek. 

M.K.
Fot. K. Ogorzałek
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Jubileusz to rzecz święta

Dnia 17.06.2012 roku nowo powstała parafia 
w Boguszy świętowała swój odpust ku czci 
św. Antoniego Padewskiego. Uroczystość 
tę uświetnił złoty jubileusz pięćdziesięciole-
cia kapłaństwa pierwszego rektora naszego 
kościoła Ks. Prałata Mieczysława Czekaja.  
Ksiądz jubilat urodził się 01.01.1938 roku 
w Kurowie parafia św. Mikołaja w Bochni. 
Wczesne dzieciństwo przeżywał w bardzo 
trudnych warunkach spowodowanych przez 
II wojnę światową. Po zakończeniu wojny 
uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Jachowicza w Bochni. Po jej ukoń-
czeniu kontynuował edukację w Gimnazjum 
i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni. 
Po maturze w 1956 roku wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Tarnowie. 24 czerwca 
1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w katedrze 
tarnowskiej. Posługę wikariusza sprawował 
w parafiach: Nawojowa, Okulice, Ochotnica 
Górna, Łabowa. Był rektorem kościołów  
w Maciejowej, Leluchowie, Dubnem, Siedli-
skach Bobowskich, Wojniczu i Boguszy. Funk-
cję  proboszcza  pełnił w parafiach: Zbyszyce, 
Czyrna, Banica, Milik, Brunary i Dzierżaniny. 
Ks. Prałat jako dziecko i młodzieniec uczęsz-
czał do kościoła parafialnego w Bochni, gdzie 

służył jako ministrant. „Zasmakował pięknej 
liturgii sprawowanej we wspaniałym zabytko-
wym kościele bogatym w dzieła sztuki sakral-
nej. Piękno tej świątyni zrodziło w nim umiło-
wanie kościoła jako domu Bożego. To stało 
się motywacją do troski o wygląd i wystrój 
kościołów, w którym przyszło mu posługi-
wać. Wyszukiwał kościoły pilnie wymagające 
remontu w najbiedniejszych parafiach i propo-
nował biskupowi, że się zajmie ich remontem. 
Kolejni biskupi tarnowscy chętnie spełniali 
Jego życzenie i ustanawiali Go rektorem lub 
proboszczem w tych parafiach. Dzięki temu 
zajął się remontem około 20 cerkwi greko-
katolickich i kościołów. Dwa z nich t.j. w Bie-
licznej i w Boguszy podźwignął z zupełnej 
ruiny. Wykonywał te prace w czasach,  gdy 
rządzące w Polsce władze komunistyczne 
bardzo utrudniały taką działalność. Nie było 
żadnych dotacji państwowych na te cele.  
W ubogich tych małych parafijkach nie było 
funduszy na kosztowne remonty i prace kon-
serwatorskie w kościołach, dlatego wszystkie 
remonty wykonywał systemem gospodar-
czym, sam kierował robotami remontowymi 
i konserwatorskimi. Sam też projektował 
wystroje wnętrz świątyń. Ponieważ były to 
obiekty zabytkowe zawsze dbał o to, żeby 

nie zaszkodzić ich historycznej i estetycz-
nej wartości. Wszystkie te prace traktował 
jako służbę Panu Bogu. Uczył chętnie para-
fian jak obchodzić się z cennymi zabytkami 
sztuki kościelnej. W każdej parafii znajdował 
chętnych, którzy te prace bezinteresow-
nie wykonywali. To bardzo łączyło parafian  
z kościołami i między sobą. Nie ograniczał się 
do prac tylko w swoich parafiach, ale chętnie 
spieszył z radą, a nawet z pomocą księżom 
w innych parafiach. Uratował wiele sakralnych 
obiektów zabytkowych mocno zniszczonych 
jak: ołtarze, obrazy, rzeźby szaty liturgiczne,  
a także kilka organ piszczałkowych. Złoty jubi-
leusz kapłaństwa przywrócił na myśl wszystko 
co przez pół wieku czynił dla chwały Bożej 
 i dobra ludzi. Był dziękczynieniem Panu Bogu 
za dar długiego życia. 25093 Mszy św. odpra-
wionych przez Księdza Jubilata, wiele tysięcy 
wygłoszonych kazań, katechez, spowiedzi 
i innych funkcji kapłańskich. W to dziękczy-
nienie włączył się ks. Biskup, ks. Dziekan, ks. 
Proboszcz, wszyscy parafianie i inni. Życzymy 
Księdzu Jubilatowi dużo zdrowia i kolejnych 
jubileuszy.                            
                                                                                                                                                      

Tekst i foto: Jan Głód
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Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Jubilat
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Od kilku lat gmina Kamionka Wielka współ-
pracuje z gmina Mélykút na Węgrzech. 

Odbyło się kilka wyjazdowych spotkań orga-
nizowanych w polskiej i węgierskiej gminie.
Kontakty z węgierskim partnerem zostały roz-
szerzone  na stronę kościelną. W ostatnich 
dniach z kilkudniową wizytą w parafii Myst-
ków przebywała delegacja strony kościelnej  
z Mélykút.  Byli to członkowie rady parafialnej 
z Mélykút i przedstawiciele różnych organizacji  
i stowarzyszeń parafialnych i tamtejszy diakon. 
Delegacji przewodniczył ks. János Bolvári, 
proboszcz parafii w Mélykút. Tłumaczem był 
ks. Adam Wołowicz SVD, werbista pracujący 
na co dzień w parafii w Budapeszcie. Goście 
odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie w kaplicy 
węgierskiej odprawiona została Msza święta. 
Wieczorem odbył się wspólny różaniec  
w kościele parafialnym w Mystkowie. Naprze-
miennie odmawiane części różańca w rodzi-
mych językach, wzbogacane były pieśniami 
polskimi i węgierskimi.  Po uroczystej kolacji 
w Domu Parafialnym w Mystkowie odbyło się 
spotkanie Węgrów z Radą Parafialną w Myst-
kowie  i ks. Józefem Głową, Proboszczem, 
a zarazem gospodarzem spotkania. Goście 
zainteresowali się zarówno historią mystkow-

skiej świątyni jak i zakresem prowadzonych 
prac gospodarczych, zadając wiele pytań  
w sprawach, które wydawały się im nie całkiem 
jasne. Wprawdzie dopatrywali się wielu podo-
bieństw, ale prezentowali też swoje węgierskie 
rozwiązania. Drugi dzień wizyty poświęcony 
był Świętej Kindze. Całość rozpoczęła się 
Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Bolvári’ 
ego i ks. Wołowicza w Klasztorze  Sióstr Klary-
sek w Starym Sączu. Po tym goście z Mélykút 
zwiedzili kościół, muzeum przyklasztorne oraz 
Muzeum „Dom na Dołkach”. Tu interesowali 
się wszelkimi śladami związanymi ze święta 
Kingą, wykazując dobrą znajomość wielu 
wydarzeń historycznych. Zwiedzając Reko-
lekcyjny Dom Pielgrzymkowy „Opoka”, który 
przedstawił zwiedzającym  dyrektor ks. Tade-
usz Sajdak, goście z Mélykút mogli ucałować 
znajdujące się tam relikwie Błogosławionego 
Jana Pawła II. Obejrzenie Ołtarza Papieskiego 
i tam zgromadzonych pamiątek zakończyło 
pobyt  Węgrów w Starym Sączu.
W tym dniu odbyło się jeszcze spotkanie 
z Radą Gminy i Wójtem Gminy Kamionka 
Wielka. Spotkanie to nieprzypadkowo 
zaplanowano w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Kamionce Wielkiej, bowiem  za patronkę 
obrała ona sobie Święta Kingę. Witając 

gości Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz wyraził 
zadowolenie z dotychczasowej współpracy 
z władzami Mélykút. Odpowiadając na pyta-
nie gości z czego żyją mieszkańcy Gminy 
Kamionka Wielka, przewodniczący Rady 
Gminy Zenon Kruczek omówił problemy z tym 
związane, podkreślając niepokojące  zjawisko 
powiększającego się  bezrobocia, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia.
Węgierska delegacja uczestniczyła w kolej-
nym nabożeństwie różańcowym w mystkow-
skim kościele, później natomiast spotkała się 
na pożegnalnej kolacji w Domu Parafialnym. 
W trakcie spotkania swoją działalność przed-
stawiły różne grupy działające przy parafii  
w Mystkowie, dzieląc się swoimi doświadcze-
niami z węgierskimi gośćmi. Bardzo cenne 
były wszelkie uwagi proboszczów partner-
skich parafii, zwłaszcza dotyczące problemów 
związanych z pracą ewangelizacyjną na progu 
ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI 
Roku Wiary, a jednocześnie w obliczu postę-
pującego procesu laicyzacji w całej Europie. 
Jak stwierdzono, tym bardziej są potrzebne 
takie spotkania i wzajemne wspieranie się 
chrześcijańskich wspólnot.

Tekst i zdjęcia: Kogo

Proboszcz z Mélykút w Mystkowie

strona 15

Msza Św. w klasztorze w Starym Sączu Różaniec w kościele w Mystkowie

Spotkanie z władzami Gminy w SP NR 2 w Kamionce Pożegnalne spotkanie w Mystkowie
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Miesiąc listopad, to czas pamięci o zmarłych, 
poległych za ojczyznę oraz narodowego świę-
towania kolejnych rocznic odzyskania niepod-
ległości. Dla młodzieży przygotowującej się 
do Sakramentu Bierzmowania jest to też czas 
„spotkania się” z Bł. Karoliną, Patronką, jako 
że 18-go listopada, w liturgii Kościoła, wspo-
minamy jej męczeństwo.
W związku z tym, 14 listopada br. w Kamionce 
Wielkiej, zorganizowano dzień skupienia dla 
wszystkich klas  gimnazjalnych. Celem spo-
tkania było ukazanie wartości, które współ-
tworzyły niepodległość naszego narodu 94 
lata temu i nadal są konieczne do jej utrwa-
lenia i rozwoju.
Historycy zwykle wspominają, jako twórców 
niepodległości, postacie: Ignacego Paderew-
skiego, Józefa Piłsudskiego oraz Romana 

Dmowskiego. Nie negujemy ich historycznej 
roli. Młodzieży chcieliśmy jednakże pokazać, 
że twórcami niepodległości i chluby narodu 
polskiego byli i są także zwykli ludzie i święci 
żyjący w tamtych i obecnych czasach.
Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Bł. Karoliny 
z Mszalnicy przygotowali doskonały montaż 
o Patronce swojej szkoły. Wspaniała postać 
Błogosławionej została ukazana jako wzór 
możliwy do przyjęcia przez współczesną mło-
dzież. Sugestywna i piękna forma przekazu 
oraz język jakiego dzisiaj używa młodzież 
sprawiły, że postać bł. Karoliny, żyjąca 100 lat 
temu, stała się bliską i zrozumiałą, a jej sposób 
patrzenia na życie jak najbardziej możliwy do 
naśladowania  i bardzo pożyteczny również  
w realiach dzisiejszego świata. 
Wspominając bł. Karolinę chcemy sobie 

postawić pytanie: co ja czynię?, co po mnie 
pozostanie dla mojej ojczyzny?
Młodzi, kiedyś dorosną. W ich ręku będą losy 
Ojczyzny, Kościoła i poszczególnych ludzi. 
Życzymy im, by umieli uczyć się z historii tego, 
co największe i najpiękniejsze. By w dzisiej-
szym świecie, stali się apostołami tych war-
tości, które rzeczywiście prowadzą do piękna, 
pokoju i szczęśliwej przyszłości Ojczyzny.
Jesteśmy wdzięczni dzieciom i młodzieży  
z Zespołu Szkół Bł. Karoliny w Mszalnicy oraz 
opiekunom: przygotowującej dzieci p. Izabeli 
Biskupskiej oraz p. dyrektor Danucie Marsza-
łek.

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. K. Ogorzałek

Ojczyzna i Bł. Karolina
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Jednak w przerwach dialogów śpiewał szkolny chórWystęp uatrakcyjnił zespół muzyczny

Ciekawa była rozmowa Bł. Karoliny ze współczesną dziewczyną
Program słowno - muzyczny oglądało wielu parafian
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Można i trzeba   inaczej

Ile trzeba odwagi, aby wprowadzać nowe 
formy pracy duszpasterskiej? Trudno odpo-
wiedzieć na to pytanie. Parafie mają obowią-
zek organizowania tzw. Kursów przedmał-
żeńskich, aby przygotować kandydatów do 
zawarcia związku małżeńskiego.
Wiadomo, że zbudowanie szczęśliwego 
domu, zdrowej ludzkiej rodziny, która spełni 
oczekiwania małżonków, dzieci, społeczno-
ści ojczystej i Kościoła, nie jest łatwe. Wia-
domo też, że dotychczasowa forma tegoż 

kursu nie spełnia oczekiwań: ani tych, którzy 
go organizują, ani tych którzy w nim uczest-
niczą.
W dniach od 16 do 18 listopada zespół pod 
kierownictwem ks. Artura Ważnego przyje-
chał do Kamionki Wielkiej, aby przeprowa-
dzić w zupełnie nowej formie przygotowanie 
do Sakramentu Małżeństwa grupę narze-
czonych. W pracy grupy wspaniale spraw-
dzili się małżonkowie – goście:

Misje parafialne w Kamionce Wielkiej

Hasło duszpasterskie na rok 2012/2013 jest 
bardzo wymagające. Kładzie ono nacisk na 
chrześcijańskie świadectwo. Jest to także jeden 
z tematów przewodnich Roku Wiary, który 
Benedykt XVI rozpoczął 11 października – w 50. 
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.
„Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej 
wspólnoty kościelnej w czas szczególnej reflek-
sji i ponownego odkrycia wiary” – stwierdza 
Ojciec Święty w liście apostolskim „Porta fidei”.
Szczególną refleksją i czasem ponownego 
odkrycia wiary, niewątpliwie są Misje parafialne. 
Wspólnota parafialna w Kamionce Wielkiej 

przygotowuje się do nich. Z uwagą słuchaliśmy 
listu biskupa ordynariusza, który idąc za myślą 
papieża Benedykta, przypomina, że nieustannie 
trzeba „wiarę odkrywać, celebrować i żyć nią na 
co dzień”.
Duchowym przewodnikiem, a zarazem kazno-
dzieją podczas misji parafialnych w Kamionce 
Wielkiej będzie ks. mgr lic. Zygmunt Tokarz ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów. Jest on 
znanym i cenionym kaznodzieją od ponad 20 
lat. W zakonie pełni funkcję dyrektora Referatu 
Misyjno-Rekolekcyjnego. Czas Misji parafial-
nych: od 16 do 23 grudnia również sprzyja temu, 
aby dokonać głębszej refleksji nad swoją wiarą. 
Co zatem możemy zmienić? Jak uczynić bar-

dziej skutecznym to, co czyniliśmy dotychczas? 
Przecież ciągle odkrywaliśmy i celebrowaliśmy 
naszą wiarę! Zawsze dążyliśmy do tego by bar-
dziej żyć nią na co dzień! W czasie Misji parafial-
nych będziemy szukać odpowiedzi na te ważne 
pytania i wyciągać stosowne wnioski.
Może dobrze będzie, jeśli w przededniu Misji 
parafialnych przypomnimy sobie, jak to wiarę 
odkrywaliśmy i celebrowaliśmy uczestnicząc 
w Liturgii Kościoła, w pielgrzymkach, w pracy 
społecznej, różnego rodzaju formach modli-
twy i aktywności. W ten sposób uczyliśmy się 
tego jak wiarę uczynić fundamentem naszych 
planów, decyzji, marzeń i codziennego życia.

Ks. Stanisław Ruchała
Fot. Archiwum parafialne

Być solą ziemi

Sylwia i Dominik Gulikowie z Tarnowa.
Uczniami nowego sposobu prowadzenia 
przygotowania przedmałżeńskiego były 
wybrane małżeństwa z Kamionki Wiel-
kiej i kapłani. Kandydaci do małżeństwa 
uczą się poznawania siebie, współpracy ze 
sobą, życia w rodzinie, osobiście wykonując 
wszystkie zadania, po uprzednim krótkim 
wprowadzeniu. Ogromną rolę odgrywa nie-
ustanne świadectwo małżonków, ukazują-
cych konkrety życia rodzinnego.
Patrząc na zaangażowanie uczestników, 
sposób w jaki uczestniczą, aktywność,  
z radością stwierdzam, że ożywienie i uatrak-
cyjnienie tego, co było nieżyciowe i skost-
niałe jest możliwe!

Ks. Stanisław Ruchała
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Piękna Hala Łabowska  ( 1064 m.n.p.m.) 
w paśmie Jaworzyny Krynickiej Beskidu 
Sądeckiego dnia 8 września 2012 roku 

wygląda majestatycznie jakby lato miało 
trwać o wiele dłużej niż zwykle. 
Nazwę swoją ma od wsi Łabowa położo-
nej w dolinie w kierunku północnym. Hala  
i okoliczne tereny były własnością hr. 
Stadnickiego z Nawojowej, który dbał 
o lasy. Obecnie jest o wiele mniejsza,  
ponieważ zarosła. bo nie ma wypasu 
owiec. Stąd widać wyższe góry Beskidu 
Niskiego i pasmo Radziejowej Beskidu 
Sądeckiego. Zdaje się, że wysoko  
w górach to miejsce i czas wybrał Pan, aby 
lepiej słyszeć nas. W czasie okupacji nie-
mieckiej tymi pięknymi górami i dolinami 
karpackimi przebiegały szlaki kurierskie 
na trasie Warszawa-Budapeszt-Warsza-
wa,którymi  legendarni kurierzy jak Roman 
Stramka, Julian Zubek, Jan Freisler i inni  
z narażeniem życia dokonywali przerzutu 
ludzi ściganych przez gestapo. W rejonie 
Hali Łabowskiej w kierunku Hali Pisanej 
i Zadnich Gór stacjonowała 9 Kompania 
1-go Pułku Podhalańskiego Armii Kra-
jowej. Oddziałem tym dowodził Julian 
Zubek ps."Tatar", który do roku 1939 był 
nauczycielem wychowania fizycznego 
w kilku szkołach Sadecczyzny.  Oddział 

ten walczył nie tylko z Niemcami, ale 
też z ukraińską żandarmerią (własowcy) 
mającą swój posterunek w Łabowej, która 
współpracowała z żandarmerią niemiecką 
z Nowego Sącza. W czasie  okupacji 
oddział dokonał wiele różnorodnych, bra-
wurowych i skutecznych akcji bojowych,  
a w składzie 9 Kompani był Kazimierz 
Zając z Kamionki Wielkiej.  Po rozwią-
zaniu Armii Krajowej powojenna party-
zantka skupiała się na walce na rzecz 
niepodległej Polski, jako, że nasz kraj był 
zniewolony przez Sowiecką Rosję. Takich 
oddziałów niepodległościowych było  
w Polsce wiele i nazywano ich "wyklętymi 
żołnierzami" a zwalczano je na wszelkie 
sposoby, ponieważ zagrażały władzy 
ludowej i sowieckim wpływom przy czym 
miały poparcie większości społeczeństwa, 
bo  bez tego nie mogłyby istnieć. Nieda-
leko, bo w rejonie Skalnego Podhala wal-
czyło zgrupowanie "Błyskawica", którym 
dowodził Józef Kuraś sławny "Ogień". Tak 
też było w rejonie Hali Łabowskiej, gdzie 
miał swoją bazę oddział Polskiej Pod-
ziemnej Armii Niepodległościowej dowo-
dzonej przez  Stanisława Pióro ps."Emir" 
z Popardowej, który wcześniej był żołnie-
rzem AK. W tym oddziale posługę kapłań-
ską pełnił ks. kapelan Władysław Gurgacz 

ps. "Sem" zwany też "Ojcem". To właśnie 
tu na Hali Łabowskiej jest obelisk upamięt-
niający tragiczne losy żołnierzy PPAN. 
Na samej jego górze znajduje się piękny 
orzeł, który go strzeże dniem i nocą. Orzeł 
ten z dumą spogląda na te góry i doliny; 
szlaki kurierskie, ścieżki partyzanckie. 
Jego uwagi nie uszła i ta ścieżka party-
zancka w Kamionce Wielkiej, która tak 
chlubnie zapisała się w jej historii, jako, 
że kroczył nią wielce charyzmatyczny  
i  bohaterski ks. Władysław Gurgacz (patrz 
Wieści Gminne nr 40).   Znane mu są też 
zagubione historie np. historia dzwonów 
z kościoła parafialnego w Kamionce, losy 
żołnierzy walczących na frontach wojen-
nych;  co mieli ma czapkach orły w koro-
nie, brzozowych krzyżach pochylonych  
i makach czerwonych... Jednak najwięcej 
dumny i pełen podziwu jest orzeł z tego, 
że ks. Gurgacz potrafił się wznieść o wiele 
wyżej od lotu orła, bo aż na wyżyny miło-
ści do Boga, ludzi i Ojczyzny,  ponosząc 
męczeńską śmierć. Właśnie chwilę temu 
zakończyły się tu po raz 14 uroczystości 
patriotyczne,  których najważniejszą czę-
ścią była Msza Święta odprawiona przy 
leśnym ołtarzu podobnym do tego z 1949 
roku, gdy odprawiał Mszę ks. Gurgacz. 
Widać jak rozchodzą się grupki uczest-
ników uroczystości. Jest wiele młodzieży  
w tym i ze Szkoły Podstawowej w Macie-
jowej sprawującej opiekę nad pomnikiem. 
W dół w kierunku schroniska schodzi 
wraz z rodziną siostrzenica ks. Włady-
sława Maria Kuczma z Rzeszowa. Ona 
to zajmowała jako dziecko szczególne 
miejsce w Jego sercu. Może być pewna,  
że ziarno zasiane przez ks. męczennika 
wydawać będzie coraz większy plon, 
gdyż zasiane jest w ludzkich sercach.  
W stronę Piwnicznej odchodzi z rodziną 
i sąsiadami Stanisław Wolak znany ze 
swej skromności, który bezinteresow-
nie opiekuje się bezimiennymi mogiłami  
i symbolami wiary i znakami czasu, ratu-
jąc je od zapomnienia. Maciejowa dnia 
20.10.2012 roku, jakby na potwierdzenie 
się oczekiwań wydobycia się z mroku 
przeszłości pamięci o bohaterskich czy-
nach "wyklętych żołnierzy" odbyła się 
uroczystość patriotyczna pod hasłem 
przewodnim "Nie  zginie Wasz ślad". 

Na wzgórzach miłości
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Dokonano  odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej upamiętniającej tragicznie poległych 
żołnierzy PPAN ufundowanej przez rodzinę 
Pióro - krewnych  dowódcy oddziału ,  przy 
udziale i pomocy rodzin poległych jak też 
ludzi dobrej woli. Tablica ta jest umiesz-
czona na kamiennym obelisku przy Szkole 
Podstawowej im. św. Kingi w Maciejowej. 
Ceremonia odsłonięcia poprzedzona była 
Mszą Świętą, która odbyła się w miejsco-
wym kościele parafialnym. Dalsze uroczy-
stości miały miejsce w  tej szkole, w której 
jest izba pamięci poświęcona bohaterskim 
żołnierzom PPAN. Piękne utwory poetyc-
kie, piosenki partyzanckie skompono-
wane i wykonane przez młodzież szkolną 
budziły podziw.  Ta Szkoła Podstawowa 
jest przykładem godnym naśladowania 
miłości do Małej Ojczyzny i jej bohaterów 

oraz  Ojczyzny  Polski, wolnej z myślą - 
że wolność nikomu nie jest dana raz na 
zawsze. W uroczystościach brała udział 
delegacja ze Słowacji. Nasi sąsiedzi  
w wyjątkowo piękny sposób przyczynili się 
do tego, że nie zaginął "TEN ŚLAD". Dnia 
13 sierpnia 1949r. słychać było w oddali 
odgłosy strzałów. Po pewnym czasie do 
małej słowackiej wsi Forbasy przywie-
ziono ciała dwu ludzi zabitych w Milawie 
pod Rużbacham. Nakazano szybki ich 
pochówek bez świadków w jednym grobie  
i zachowanie tajemnicy. Powiedziano, że 
są to "Polaczki-banderowcy". Dostępu 
do cmentarza strzegło wojsko,ale grabaż  
Dubiel zauważył przy poległych różańce 
i to dało mu pewność, że to nie bandyci, 
tak też przyjęła to miejscowa ludność. 
Przez 48 lat Słowaczka p. Zofia Dubie-

lowa opiekowała się tym grobem w imię 
miłości bliźniego. Także tamtejsi księża 
modląc się na cmentarzu,  pamiętali o tej 
bezimiennej  mogile. Ten grób po długich 
poszukiwaniach odnalazł  Tadeusz Ryba, 
tuż  po wyjściu z wiezienia i bardzo długich 
poszukiwaniach. Jest on jednym z tych 
dwunastu żołnierzy PPAN, którzy pamięt-
nego dnia wpadli w zasadzkę organów 
bezpieczeństwa Czechosłowacji i Polski. 
Po ekshumacji Stanisław Pióro ps."E-
mir" wraz z Adolfem Cecurem ps."Jeleń"  
zostali powtórnie uroczyście pochowani  
i spoczywają od 1997 roku razem na 
cmentarzu w Nawojowej.   
           

 Tadeusz Myjak                          
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Tadeusz Ryba - ostatni żołnierz ks. Gurgacza

Odeszli już prawie wszyscy żołnierze 
z oddziału, którego kapelanem był 
słynny jezuita ksiądz Władysław Gur-

gacz. Większość zamordowało  UB, kilku 
strzeliło sobie w głowę, aby nie wpaść w ręce 
oprawców. Henryk Ferenc, który wciągnął do 
partyzantki Tadeusza Rybę, zmarł w 2003 
roku. „ I tak zostałem sam z tej leśnej braci” 
wzdycha partyzant 84 letni Tadeusz. Dziś pan 
Ryba mówi, że wcale nie ciągnęło go do lasu. 
Owszem, w czasie okupacji 
nosił jedzenie partyzantom  
z AK działającym w okolicach 
Piwnicznej i Krynicy, ale po 
wojnie chciał zrobić maturę  
i zostać nauczycielem. Miesz-
kał u ciotki w Nowym Sączu  
i tutaj spotkał Ferenca, przyja-
ciela ze szkolnej ławy. Zapytał 
jak żyje, a ten odpowiedział, 
że siedzi w lesie w pobliżu 
Łabowskiej Hali. Poprosił  
o chleb dla oddziału Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległo-
ściowej PPAN, stworzonego 
w 1947 roku przez Stanisława 
Piórę. „Jak człowiek raz  zanie-
sie partyzantom jedzenie, to 
już się od tego nie uwolni.  
W mieście było mnóstwo kon-
fidentów i współpracowników 
UB. Jak się zorientowałem , że 
mają  mnie na oku, to po prostu 
musiałem zostać w lesie”. Jako 
dwudziestoletni chłopak dostałem  niemiecki 
mundur i rosyjską pepeszę, przyjąłem  pseu-
donim „Jeleń”. Stałem się żołnierzem Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległościowej. Ksiądz 
Władysław Gurgacz dbał o morale partyzan-
tów, więc unikali zbrojnych potyczek. Za żyw-
ność płacili uczciwie. Schronienie dawała im 
tzw. baza- drewniana chata wkopana w ziemię 
w głębokim lesie. W 1949 roku stało się jasne, 
że dalszy opór nie ma sensu- opowiada Ryba. 
– tropiło nas UB, wszędzie byli konfidenci, 
nikt już nie chciał ryzykować  dla leśnych. 
Mieliśmy trzy wyjścia; zastrzelić się, ujawnić 
lub uciec za granicę. Zabić się nie chciałem, 
bo jako głęboko wierzący katolik nie mogłem 
wybrać takiego rozwiązania. Ujawnienie było 
równoznaczne z procesem i karą śmierci. 
Pozostała więc ucieczka do najbliższego wol-
nego kraju Austrii. Taką opcję wybrała dzie-
więcioosobowa grupa ze Stanisławem Pióro 

na czele. Tylko ona trwała jeszcze w lesie, bo 
wcześniej z oddziału  wyłoniły się  dwa mniej-
sze pododdziały. Jednym dowodził Mieczy-
sław Rembiasz „Orlik”, drugim  Stefan Balicki 
„Bylina” W skład tej ostatniej grupy wchodził 
kapelan partyzantów. Gdy w lipcu  UB zamor-
dowało „Orlika” a w ręce komunistów wpadł 
ks. Wł. Gurgacz, stało się jasne , że podobny 
los czeka pozostałych dziewięciu członków 
PPAN. Na Słowację miał ich przeprowadzić 

przewodnik z Piwnicznej, który okazał się 
współpracownikiem bezpieki. Po drugiej stro-
nie granicy jego rolę przejął Słowak- jak się 
potem okazało, zakonspirowany agent cze-
chosłowackiej służby bezpieczeństwa - StB. 
Kazał im wyrzucić karabiny, bo przecież nie da 
się przejechać przez cały kraj z takim rzucają-
cym  się oczy bagażem. Gdy partyzanci wsie-
dli do autobusu jadącego do Popradu, każdy 
miał przy sobie tylko pistolet i granat. Nie 
wiedzieli, że jedynymi pasażerami, prócz nich, 
są agenci StB. Domyśliłem się, że to zdrada, 
gdy odebrali nam pepesze i wręczyli fałszywe 
papiery wydane przez czechosłowacki urząd 
bezpieczeństwa- wspomina p. Ryba. Było mi 
jednak obojętne, co się ze mną stanie. Zbyt 
długo trwało to życie  w poczuciu beznadziej-
ności. Podróż do Popradu trwała krótko”. 
Autobus zatrzymał się przy rozległej polanie, 
na bezludziu. Kierowca wyjaśnił pasażerom, 

ze pojazd się zepsuł. Wtedy rozpętało się 
piekło . Agenci StB zaczęli strzelać do Pola-
ków . Jeden z nich wycelował w głowę „Jele-
nia”, ale kula prześlizgnęła się po czaszce, 
rozrywając tylko  żyłę  za uchem. Chlusnęła 
krew, Tadeusz Ryba oszołomiony uderzeniem 
pocisku osunął się na kolana. W tym samym 
momencie siedzący obok  niego Stanisław 
Pióro  lewą ręką wymacał  skroń i strzelił sobie 
w głowę  z parabelki. Czaszka rozpadła się na 

kawałki.  „Klęczałem cały we krwi i widzia-
łem dymiącą lufę pistoletu, z którego do 
mnie strzelał Słowak” mówi Ryba. „Do dziś 
nie wiem, dlaczego mnie wtedy nie dobił. 
Postój okazał się doskonałą zasadzką. Od 
ich kul zginęli kolejni moi koledzy. Przeżyło 
tylko trzech, w tym ja. W sierpniu 1949 roku 
skazano mnie na dożywocie za przyna-
leżność do zbrojnego oddziału”. Miesiąc 
wcześniej , na dziedzińcu aresztu przy 
ulicy Montelupich w Krakowie strzałem  
w  tył głowy zabito ks. Władysława Gurgacza.  
„Nie nawoływał do nienawiści, zabraniał 
zabijać. Był świętym człowiekiem” - opo-
wiada z rozrzewnieniem Ryba. „Ja miałem 
żyć. Wyszedłem na wolność w 1956 na 
mocy amnestii, ale przez kilka lat ciążyła 
moja partyzancka przeszłość. Gdy w życio-
rysie pojawiła się niepodległościowa karta, 
zostawałem wyrzucany z pracy. Ktoś pora-
dził mi żeby pominąć te fakt i tak trafiłem 
na kurs leśników. O lesie wiedziałem więcej 
niż przeciętny zjadacz chleba. Spędziłem  
w głuszy półtora roku i wiedziałem jak zmie-

nia się przyroda z każdą porą  roku, z każdym 
kolejnym wschodem i zachodem słońca. Ucie-
kłem przed UB do lasu, by po latach właśnie 
tam znaleźć spokój”- uśmiecha się do mnie 
84 letni  pan  Tadeusz, ale głęboko w sercu 
zachowuję pamięć o swoich kolegach.
       Podziemie niepodległościowe na Sądec-
czyźnie tworzyli do końca 1945 r. głównie żoł-
nierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, 
którzy wcześniej walczyli z niemieckim oku-
pantem. Instytut Pamięci Narodowej  szacuje, 
że po 1945 r. w powiecie nowosądeckim pod 
bronią było kilkuset  partyzantów  w trzydzie-
stoosobowych oddziałach. Najdłużej w lasach 
ukrywał się  Stanisław Perełka, zastrzelony  
z Józefem  Walkoszem przez ubeków w lipcu   
1955 r. koło Szczawnicy.

Beata Filipowicz
Fot. Internet
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W rocznicę Odzyskania Niepodległości

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wiel-
kiej rozbrzmiewał 8 listopada poezją i pieśnią 
patriotyczną. A wszystko za sprawą VIII Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patrio-
tycznej i VII Gminnego Konkursu Pieśni Patrio-
tycznej, których pomysłodawcą i współorgani-
zatorką razem z GOK od samego początku ich 
istnienia jest pani Maria Kiełbasa, polonistka 
tutejszego Gimnazjum oraz przewodnicząca 
nauczycielskiej „Solidarności”.
W tym roku w konkursie recytatorskim wzięło 
udział 18 uczniów ze wszystkich gimnazjów  
z terenu gminy. W otoczeniu jesiennej przy-
rody, swojej niezwykłej mocy, w ustach mło-
dych recytatorów, nabrały słowa utworów  
A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, T. Borow-
skiego, K.K. Baczyńskiego, W. Broniew-
skiego, K.I. Gałczyńskiego, K. Iłłakowiczówny,  

W. Szymborskiej, M. Romanowskiego czy 
związanego z Sądecczyzną Jerzego Masiora... 
Ich siła sprawiła, że otaczające Kamionkę 
wzgórza zdawały się być zasłuchane w tę 
skargę na ciężki nasz narodowy los, a przy-
brane w złocistą szatę modrzewie zdawały się 
płonąć jak znicza na tle ciemnej zieleni lasów 
w hołdzie bezimiennym bohaterom, którzy 
nie szczędzili ojczyźnie daniny krwi i potu. 
Te niezwykłe słowa poetów stawały się jak 
niegdyś kuźnią postaw i dzwonem budzącej 
się świadomości… W latach okupacji poezję 
wielkich romantyków i prozę „ ku pokrzepieniu 
serc” czytało się wieczorami pod każdą tutej-
szą strzechą, jako swoisty wyraz patriotyzmu  
i formę oporu – dzisiaj wypada czynić to razem 
przynajmniej od święta… Najsilniejsze wraże-
nie wywołała na słuchaczach recytacja utworu 

„ Dziaduś” M. Romanowskiego w wykonaniu 
Dawida Roli z Gimnazjum w Królowej Górnej.
W konkursie pieśni patriotycznej wystąpiło  
8 solistów i 6 zespołów ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Kamionka. Wykony-
wali oni pieśni z okresu powstań narodo-
wych, Pieśni Legionów oraz znane piosenki 
partyzanckie z okresu II wojny światowej. 
Brzmiały one szczególnie swojsko w terenie 
zaangażowanym w walki partyzanckie i opór 
wobec okupanta - zdawały się też wyrażać 
odświętny nastrój otaczającej przyrody (nie-
mego świadka tylu wydarzeń dziejowych)  
w tych dniach szczególnej zadumy...

Maria Durlak
Fot. G.Michalik
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Wyniki VIII Gminnego Konkursu 
Poezji Patriotycznej

I miejsce -  Dawid Rola z GP w Królowej Górnej za pre-
zentację utworu „Dziaduś” M. Romanowskiego,
dwa II miejsca - Marzena Homoncik z GP Nr 2  
w Kamionce Wielkiej za recytację  utworu „Sądecki apel” 
J. Masiora i Nina Ślipek z Gimnazjum Publicznego Nr 2  
w Kamionce Wielkiej za utwór „Pieśń” T. Borowskiego, 
III miejsce  - Arleta Gieniec z  GP  w Mszalnicy za  utwór 
pt. „Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej”  
M. Memara.

wyróżnienia: - Ewelina  Król z GP Nr 1 w Kamionce 

Wielkiej  i Aurelia Opiat z GP  w Jamnicy za recytację 
wiersza  „ Elegia o chłopcu polskim” K.K. Baczyńskiego.
Oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Maria Durlak, 
Marta Kocemba i Kazimierz Ogorzałek.

Wyniki VII Gminnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej

w kategorii zespołów:
I miejsce - Zespół wokalno-muzyczny ze SP  w Mszalnicy za utwory; ”Hej chłopcy, bagnet na 
broń” i „Siekiera, motyka”,
II miejsce -Zespołół wokalno-muzyczny  ze SP w Królowej Górnej za utwory „Piechota”, i „Naj-
piękniejsza jest moja Ojczyzna”,
dwa III miejsca - zespół  wokalno-muzyczny ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej  za prezentację 
utworów: „Piechota”, i „Wojenko, wojenko”  oraz  Zespół wokalno-muzyczny ze SP w Jamnicy za 
utwory „Wojenko, wojenko”  i ”Przybyli ułani”.

W kategorii solistów :
dwa I miejsca:  Weronika Poremba ze SP Nr 2  w Kamionce Wielkiej za wykonanie utworu: 
„Dokąd idziesz Polsko" i Aneta Siedlarz ze SP w Królowej Górnej za prezentację utworu ”Ojczyzno ma”,
II miejsce - Wiktoria Michalik ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej za wykonanie utworu: „Miejcie nadzieję”,
III miejsce - Wioletta Jelito ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy za utwór „Idą leśni”.
Oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Wacek Wacławiak, Maria Durlak.
   i Kazimierz Ogorzałek.



Lachoskie godonie
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Gwara to jest język najintymniejszych 
relacji ludzkich, czyli domu.

                                                     Jan Miodek
  

Gwara ludowa to prawdziwa skarbnica wiedzy o przeszłości, tradycji  
i obyczajach. Jest ważnym elementem tożsamości regionalnej – związku 
ze swoją "małą ojczyzną”. Gminny  Ośrodek Kultury w Kamionce Wiel-
kiej organizując coroczny Konkurs pn. „Lachowskie godonie”, pragnie  
w ten sposób – przynajmniej częściowo – ocalić gwarę ludową od 
zapomnienia, ukazać jej piękno i bogactwo. 
Gwarę ludową ocenia  środowisko bardzo  różnie, często negatywnie. 
Bywało i bywa dziś, że jest wyśmiewana i lekceważoną, traktowana 
jako język gorszy, brzydszy, niestosowny i nieprestiżowy.  Dlatego też 
nastąpiły próby wyzbycia się cech gwarowych i unikanie gwary przez 
ludność  nie tylko w kontaktach oficjalnych.  Natomiast celem naszego 
konkursu jest m.in. uświadomienie wszystkim, iż gwara nie jest  gorszą 
odmianą polszczyzny, ale równie bogatą i piękną, choć różną od języka 
ogólnopolskiego. Nie można traktować gwary jako języka konkuren-
cyjnego wobec polszczyzny ogólnej, ale powinna pozostać jako język 
rodzinny, towarzyski, sąsiedzki, regionalny. Żeby tak się mogło stać 
musi być pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Cieszy więc fakt, że w konkursie bierze udział spora grupa dzieci i mło-
dzieży, która potrafi wspaniale opowiedzieć gwarą legendy, opowieści, 
historyjki związane z naszym regionem lub konkretną miejscowością. 
Dzięki nim nasza gwara lachowska nie zostanie zapomniana przez 

młode pokolenie.
Młodym uczestnikom przysłuchiwała się komisja w składzie: Maria Bry-
lak-Załuska – etnograf, Benedykt Kafel- etnograf i Stanisław Kunicki 
– regionalista, kierownik Zespołu „Mszalniczanie”, która wyłoniła naj-
lepszych mówców gawędziarzy.
 Oto wyniki  z XI Gminnego Konkursu „Lachowskie godonie”:
W kategorii dziecięcej:
I miejsca nie  przyznano;                                                                                                                               
Dwa II  miejsca zdobyły: Julia Górka i Wiktoria Sawicka ze SP  
w Mszalnicy,                                       
Dwa III miejsca przyznano Rafałowi Kiełbasa ze SP w Mszalnicy   
i Jolancie Kruczek ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
W tej kategorii zostały przyznane także wyróżnienia dla: Adriana Kieł-
basy ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy i Dawida Górki ze SP w Boguszy.
W kategorii młodzieżowej:
I miejsce zdobył Jakub Siedlarz  ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy,                                                
Dwa II miejsca  otrzymali   Patrycja Ogorzałek  ze Świetlicy Wiej-
skiej w Mszalnicy i Dawid Rola ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy,                                                                                                             
III miejsca zdobyła Karolina Michalik z GP w Mszalnicy.
Do Powiatowego Konkursu Lachowskie Godanie w Podegrodziu komi-
sja zakwalifikowała: Julię Górka, Wiktorię Sawicką, Jakuba Siedlarza, 
Patrycję Ogorzałek  i Dawida Rolę.

G.M.
Fot. K. Ogorzałek

Patrycja Ogorzałek Jabub SiedlarzJulia Górka
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Wiejski Dom Kultury w Mystkowie

         ZAPRASZAMY

W listopadzie minął rok od poświęcenia nowego kościoła  
p. w. OPATRZNOŚCI BOŻEJ w Królowej Górnej. Poświęcenia 
dokonał 6 listopada 2011 r. obecny Ordynariusz Diecezji Tar-
nowskiej Ks. Biskup Andrzej Jeż.
Radość z nowej świątyni owocuje aktywnością parafian, wyra-
żoną uczestnictwem - nie tylko w niedzielnych - ale codzien-
nych nabożeństwach (majówki, różaniec), ale także udziałem 
w pielgrzymkach, spotkaniach modlitewnych. Nie ustaje, lecz 
wzmaga się ofiarność mieszkańców na rzecz wyposażenia  
i wystroju świątyni.
Miniony rok kościelny pod hasłem „Kościół Moim Domem”  
w Królowej - oprócz strony duchowej - zaowocował wzrostem 
o dwóch szafarzy świeckich Komunii Świętej, fundacją nowej 
„Drogi Krzyżowej”, rzeźbionej w drewnie, pięknymi żyrando-
lami oraz obrazami Jezusa Miłosiernego, Świętej Rodziny, 
Matki Boskiej Pocieszenia i bł. Jana Pawła II.
Nakładem ogromnej pracy i dużych środków finansowych 
wykonano prace z zakresu małej architektury. Zniwelowano 

plac wokół kościoła. Utwardzono plac i położono ponad dwa tysiące metrów kwadratowych kostki betonowej. Utwardzono parking i uregulowano 
potok płynący obok kościoła.
Dumny ze swych parafian proboszcz ks. Józef Nowak, który tym wszystkim kieruje podkreśla, że zgodną pracę, ludzką życzliwość i ofiarność Bóg 
zawsze pobłogosławi.

Kawone
Zdjęcia: EN
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Lachy, górale, pogórzanie

GMINNE WIEŚCI   Nr  48  strona 24

Niezwykła jest kultura Sądecczyzny  
w ujęciu historycznym. Tereny te kiedyś 
zamieszkiwali Lachy Sądeckie,  Pogó-

rzanie a także Górale Łąccy. Ich niezwykle 
bogate formy kultury materialnej, budow-
nictwa, zdobnictwa, zwyczajów i obrzędów 
można spotkać w Muzeum Etnograficznym  
w Nowym Sączu. Mówiła o tym Maria Zału-
ska, etnograf z Nowego Sącza podczas spo-
tkania z uczestnikami zajęć w ramach pro-
jektu „Nie zapomnijmy, co nasze – warsztaty 
rękodzieła ludowego” realizowanego ze środ-
ków unijnych przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej.
W czasie spotkania omówiono przedstawiane 
barwne fotografie pokazujące wystrój wnętrza 
XIX wiecznej chałupy, stare obrazy z girlan-
dami, papierowe firanki , makatki a także malo-
wane na białych ścianach elementy lachow-

skiego stroju. A trzeba przyznać, że strój 
lachowski jest niezwykle urzekający, zwłasz-
cza haftowane elementy stroju męskiego. 
Te elementy wyróżniają nas nie tylko wśród 
innych regionów Polski, ale przede wszystkim 
wśród innych regionów etnograficznych.
Pani Załuska omówiła wiele zwyczajów  
i obrzędów panujących na sądeckiej wsi, 
wskazując ich pochodzenie a także znacze-
nie ludowe, religijne, lokalne. Wartym uwagi 
są takie zdarzenia jak wesele, odpust czy 
święta Bożego Narodzenia. Właśnie temu 
ostatniemu wydarzeniu prowadząca spotka-
nie poświęciła sporo uwagi, m.in.  wskazując 
na sposób wykonania podłaźniczki, jej formy 
oraz wykonywanie innych ozdób świątecz-
nych z tradycyjnych materiałów, a więc słomy, 
bibuły, suchych roślin, orzechów itp.
Ten temat nieprzypadkowo był dedykowany 

uczestnikom projektu właśnie teraz, bowiem 
realizują oni czwarty moduł projektu; wyko-
nywanie ozdób świątecznych. Wiec nie tylko 
mogli zapoznać się z tradycyjnymi metodami 
wykonywania takich ozdób, ale prześledzili ich 
pochodzenie i znaczenie, a ponadto poznali 
ich religijne i ludowe uzasadnienie.
Zgłębianie kultury ludowej Lachów Sądeckich 
jest niezwykłą gratką dla każdego etnografa. 
Jest to także bardzo wdzięczne zajęcie dla 
każdego, kto zechce poznać obszary tego 
bogactwa, dociekać jego źródeł i znaczenia, 
by przez to lepiej zrozumieć naszych przod-
ków. Okazuje się, że mimo ogromnego skoku 
cywilizacyjnego i postępu techniki – jest to 
także odkrywcze.

Tekst i fot. Kogo
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GOK realizował trzy projekty
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Żyjemy w czasach, kiedy trzeba starannie śledzić, gdzie i na ile 
możemy skorzystać  z unijnych funduszy. W kończącym się już roku, 
można pokusić się o pewne podsumowania. Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamionce Wielkiej realizował trzy projekty. Pierwszym z nich była 
plenerowa 2 dniowa impreza „Lato w Dolinie Kamionki – kultywowanie 
kultury ludowej”. W ramach projektu zaprezentowano zespoły regio-
nalne i twórców ludowych z terenu działania Lokalnej Grupy Działania 
„Korona Sądecka”, a wiec gmina Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka. 
Ogólna wartość projektu wynosiła 23.833,66 zł. z czego koszty kwali-
fikowane wyniosły 21.554,64 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych 
wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych  i zamknęło się kwotą 15.088,25 
zł  Wkład własny GOK wraz z kosztami VAT wyniósł 8.745,41 zł. W pro-
jekcie partnerami były: Gmina Kamionka Wielka oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna. Obecnie projekt jest już całkowicie rozliczony, czekamy 
na refundacje kosztów.
„Nie zapomnijmy, co nasze – organizacja warsztatów rękodzieła ludo-
wego w Gminie Kamionka Wielka” – to tytuł drugiego projektu. Projekt 
realizowany był w czterech modułach: zajęcia bibułkarskie, szydeł-
kowanie, haftowanie oraz wykonywanie ozdób Bożonarodzeniowych. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamionce Wielkiej. Prowadzone były przez osoby od lat specjalizu-
jące się w danej dziedzinie i posiadające spore doświadczenie. Uczest-
nicy rekrutowali się z gmin: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.  
W sumie było ich 33 osoby.
Dla uczestników zorganizowano wycieczkę do Sądeckiego Parku Etno-
graficznego oraz dwie prelekcje etnograf Marii Załuskiej na temat zwy-

czajów Lachów Sądeckich i elementów kultury materialnej. Spotkania 
te ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi. Uczestnicy zajęć 
posiedli praktyczne umiejętności wykonywania rękodzieła w zakresie 
prowadzonych zajęć.
Wystawa prac będąca plonem wszystkich modułów warsztatów będzie 
dostępna w ośrodkach kultury w w/w gminach.
Ogólny koszt projektu to 9.513,84 zł. z czego udział środków unijnych 
w zakresie kosztów kwalifikowanych wynosi 6.089,23 zł, natomiast 
wkład własny GOK łącznie w kosztami VAT opiewa na kwotę 3.426,61.
Trzeci projekt dotyczył sześciomiesięcznego zatrudnienia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej na stanowisku instruktora 
kulturalno - oświatowego. Zatrudnienie to było subsydiowane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu „Konser-
wator – program, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia”. Do zatrudnienia wybrano osobę z Kamionki Wielkiej, 
która podczas półrocznego pobytu w GOK mogła poznać zagadnienia 
związane z pracą kulturalną, organizacją imprez i redagowaniem niniej-
szego kwartalnika. Grant udało się pozyskać, mimo dużej konkurencji 
spośród beneficjentów z całej Małopolski. Fakt ten świadczy przede 
wszystkim o dobrze przygotowanym przez GOK projekcie.

Tekst i Foto: Kogo
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Dyrektor GOK Kazimierz Ogorzałek także 
wręczył zespołowi jubileuszowy list gratula-
cyjny wraz z nagrodą.
Po wzniesionym toaście i odśpiewaniu 
gromkiego „Stu lat” z gratulacjami dla 
Skalnika pośpieszyli także przedstawiciele 
zespołów: Niskowioki, Mszalniczanie, Mali 
Mszalniczanie, Mały Skalnik, Kamionczanki 
a także przedstawiciele Jasielskiego Domu 
Kultury, gdzie Skalnik wielokrotnie koncer-
tował. Gościem specjalnym uroczystości 
był prezes nowosądeckiego Konspolu Kazi-
mierz Pazgan, który gratulował zespołowi 
sukcesów, wręczył list gratulacyjny i swoja 
nagrodę. Trzeba przypomnieć, że w minio-
nym 30 leciu zespół Skalnik był wielokrot-
nie sponsorowany przez Firmę Konspol.  
Na jubileuszowych uroczystościach nie 
zabrakło księży z parafii Kamionka Wielka, 
ks. prałata Stanisława Ruchały - Probosz-
cza i ks. prałata Stanisława Trytka. 
Uczestnicy bawili się przy muzyce ludowej, 
wspominając wszystko, co zdarzyło się  
w minionym 30-leciu, a także wpisali się do 
księgi pamiątkowej zespołu.
Trochę historii
Zespół Regionalny Skalnik powstał  
w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej. Głównymi założycie-
lami grupy byli: Andrzej Poremba, Marian 
Poręba i Wacław Surma. Pomysł wsparli 
zarówno miejscowy GOK, jak też nowosą-
decki WOK. Przyjmując swoja nazwę od 
najwyższego wzniesienia w okolicy, zespół 

zaakcentował swoje korzenie i przywiąza-
nie do rodzimego folkloru. Nie sposób tu 
wymienić wszystkich osiągnięć tancerzy 
z Kamionki Wielkiej w minionym 30 leciu. 
Trzeba jednak podkreślić, że zespół ten 
występował na wielu festiwalach krajowych 
i zagranicznych. Występował m.in. na Sło-
wacji i Węgrzech. Jest posiadaczem Brązo-
wej Ciupagi z Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem i „Zło-
tego Żywieckiego Serca”, I miejsca muzyki 
zespołu na „Druzbacce” w Podegrodziu,  
I miejsca na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzań-
skiej, i wielu innych cennych trofeów. Zespół 
nagrał cztery swoje płyty: „Na muzyce”, „Po 
kolędzie”, „My z kamieńskiej doliny” oraz 
„Jezu, śliczny kwiecie” (sponsorowane przez 
Powiat Nowosądecki). „Skalnik” ma swój 
współudział w nagraniu płyt CD „Życzymy, 
życzymy” i „Gore gwiazda Jezusowi – pasto-
rałki sądeckie”.
Kierownikiem zespołu jest Halina Siedlarz, 
kierownikiem artystycznym i instruktorem 
Józef Trojan.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamionce Wielkiej, www.gokka-
mionka.iaw.pl, www.zespolregionalnyskal-
nik.pl  

Kogo
Fot. Archiwum zespołu

W drugą listopadową sobotę Zespół 
Regionalny Skalnik z Kamionki Wielkiej 
świętował swoje 30 lecie. Na uroczy-
stości obecni byli aktualni i poprzedni 
członkowie zespołu, przedstawiciele 
Powiatu Nowosądeckiego, władze 
Gminy Kamionka Wielka, księża  
z parafii Kamionka Wielka, przedsta-
wiciele zespołów regionalnych z gminy 
Kamionka Wielka i z zewnątrz. Honory 
gospodarza sprawowali Halina Siedlarz 
– kierownik Skalnika i Józef Trojan - kie-
rownik artystyczny.

Po przywitaniu gości i przedstawieniu historii 
zespołu, nastąpiła zasadnicza część wie-
czoru - koncert jubileuszowy. Na tę okazję 
przygotowano obrzęd pt. „Wiecha” w opra-
cowaniu Józefa Trojana. Widowisko nawią-
zuje do praktykowanego tu kiedyś zwyczaju 
umieszczania małej choinki („wiechy”) na 
tyczce przed oknem gospodarza, który 
obchodzi w dniu następnym imieniny. Skła-
danie życzeń gospodarzowi, poczęstunek 
i wspólna zabawa z muzyka ludową - to 
następujące po sobie części widowiska. Na 
zakończenie koncertu zespół zaśpiewał 
dedykowaną swojej miejscowości pieśń „Hej 
Kamionko!”.
W uznaniu zasług, na wniosek Gminnego 
Ośrodka Kultury, Odznaki Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej otrzymali: Halina Siedlarz, Józef 
Trojan, Grażyna Michalik i Ryszard Poremba.  
Dr Ryszard Poradowski - członek Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego wręczył zespołowi 
Nagrodę Starosty Nowosądeckiego i Złote 
Jabłko Sądeckie dla Haliny Siedlarz. Nato-
miast Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali: 
Bogumiła Kocemba, Renata Stojda, Jerzy 
Michalik i Karol Trojan. Nagrodę Dyrektora 
MCK Sokół w Nowym Sączu wręczyły: Zofia 
Skwarło, Jadwiga Adamczyk, Anna Turewicz 
i Marta Smólczyńska. Jan Smoleń - prezes 
Stowarzyszenia Lachów Sadeckich wręczył 
Halinie i Jerzemu Siedlarzom Złote Serce 
Lachowskie, najwyższe odznaczenie stowa-
rzyszenia. Nagrodę Wójta Gminy dla zespołu 
oraz indywidualną dla Haliny Siedlarz wrę-
czył Zenon Kruczek, przewodniczący Rady 
Gminy. 
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Gmina Kamionka Wielka przystępuje do 
opracowania strategii, najważniejszego bodaj 
dokumentu na najbliższą przyszłość. Zadanie 
to jest realizowane przez Małopolski Insty-
tut Samorządu Terytorialnego i Administracji  
w Krakowie na zlecenie Powiatu Nowosą-
deckiego, w ramach Nowosądeckiej Aka-
demii samorządowej. Podczas pierwszego 
spotkania w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamionce Wielkiej,  założenia strategii pre-
zentował z ramienia MISTIA Dawid Hoinkis. 
W prezentacji multimedialnej zwrócił szcze-
gólną uwagę na misję i wizję Gminy Kamionka 
Wielka oraz analizę SWOT. Zdefiniowane 
zostały cele strategiczne i operacyjne oraz 
wynikające z nich kierunki interwencji.  W spo-
tkaniu wzięli udział  członkowie Rady Gminy 
w Kamionce Wielkiej, władze Gminy, przed-
stawiciele jednostek gminnych, biznesmenów, 
organizacji, stowarzyszeń, sołtysi. Dyskusję 
rozpoczął Kazimierz Pazgan, szef nowosą-
deckiego „Konspol”-u, a zarazem mieszka-
niec Kamionki Wielkiej.  Stwierdził, że warto 
się skupić na wybranym odcinku problemów 
i zadanie to doprowadzić do końca. Zapropo-
nował opracowanie programu zaopatrującego 

w panele fotogalwaniczne wszystkie domy na 
terenie gminy Kamionka Wielka. Biedniejące 
społeczeństwo nie stać na płacenie ciągle 
wzrastających kwot dla koncernów energe-
tycznych – podkreślił K. Pazgan. Powinny 
być tu stosowane ulgi inwestycyjne, tak, jak 
robią to inne kraje europejskie. Byłoby wspa-
niale, gdyby Gmina Kamionka Wielka była 
pierwszą w Polsce w pełni uniezależniona od 
sprzedawców tradycyjnej energii.  Zresztą jest 
to spójne z dyrektywa unijną o ograniczeniu 
emisji dwutlenku węgla i pozyskiwaniu natu-
ralnych źródeł energii.  Tę propozycję poparli 
inni uczestnicy spotkania. Radny Antoni Poto-
niec argumentował to oszczędnościami rzędu 
6 mln zł dla gminy Kamionka Wielka. Takie 
rozwiązania realizuje gmina Dobra w powiecie 
limanowskim, wykorzystując środki finansowe 
z funduszu szwajcarskiego. 
Właściciele zakładów działających na terenie 
gminy Kamionka mówili o swoich problemach 
i oczekiwaniach  względem Gminy. Znany pro-
ducent stolarki okiennej Czesław Bogdański 
mówił o pracy Stowarzyszenia Doliny Królówki 
- organizatora kilku edycji „Sobótek Świę-
tojańskich”. Myślimy o patronie dla Szkoły  

w Królowej Górnej, angażujemy się w budowę 
obiektów sportowych – stwierdził biznesmen.
Strategia jest potrzebna, niezależnie od opinii 
jakie na jej temat wyrażamy - powiedział Wójt 
Gminy Kazimierz Siedlarz. Nawiązując do 
uwag przedsiębiorców stwierdził, że odnosi 
się wrażenie, że za wszystko jest winna 
gmina. Tyle tylko, że gmina może poruszać 
się w granicach prawa, a ono jest takie, jakie 
jest. Bo, jak pogodzić realizację przeróżnych 
postulatów społecznych z obniżaniem podat-
ków?
Już pierwsze spotkanie poświęcone wyzna-
czeniu najważniejszych celów dla gminy 
pokazało jak duże są oczekiwania społeczne, 
jak dużo jest do zrobienia. Ważne jest też -  
 o czym (niestety czy na szczęście) na spo-
tkaniu nie wspominano,  że nie znamy jeszcze 
priorytetów nowej perspektywy finansowej  
Unii 2014-2020. One to określą, które obszary 
spraw będą mogły liczyć na dofinansowanie 
z unijnej kasy. Czy uda się wpisać  najważ-
niejsze problemy  Gminy Kamionka  w nowe 
priorytety unijne, czas pokaże.

Tekst i fot.: Kogo


