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II edycja programu „Złote Szkoły NBP”



	 21	 kwietnia	br.	gościliśmy	w	naszej	gminie	
wojewodę	małopolskiego	Łukasza	Kmitę.
Wójt	gminy	Andrzej	Stanek	witając	gościa	w	Urzę-
dzie	Gminy	powiedział	m.in.:
- Z satysfakcją i zadowoleniem witam Pana, Panie 
Wojewodo i towarzyszących Panu Parlamentarzy-
stów w naszej gminie. Spotkania z tak znamieni-
tymi gośćmi nie są dla nas codziennością, dlatego 
tym bardziej czujemy się wyróżnieni, iż Pan Woje-
woda, zechciał nas zaszczycić swoją wizytą. Mam 
świadomość, że takich gmin jak nasza, z wciąż 
bogatym bagażem potrzeb mieszkańców i spraw 
do załatwienia jest w dalszym ciągu sporo. Także 
i my jako samorząd, staramy się sprostać ocze-
kiwaniom i ambicjom mieszkańców choć nasz, 
kamionczański budżet jest za skromny do zreali-
zowania wszystkich potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców. Oczywiście, realizacja planów jest kwestią 
czasu i – co tu ukrywać – pieniędzy. Kamionczanie 
z satysfakcją zauważają, że w ostatnich kilku latach 
wiele się dzieje w naszej gminie. Dzięki wsparciu  
z wielu rządowych programów i funduszy możemy 
powiedzieć, że z każdym rokiem bliżej nam do 
spełnienia oczekiwań naszych współobywateli. 
Remontowane są drogi, zabezpieczane osuwiska, 
a to w naszej, w górskiej gminie wciąż wielki pro-
blem. Budowana jest szkoła, na którą mieszkańcy 
Boguszy czekali wiele lat. Możemy skończyć rozpo-
czętą i zatrzymaną na lata z powodu braku środ-
ków budowę hali sportowej.

 

Wojewodzie	 małopolskiemu	 towarzyszyli	 senator	
Wiktor	 Durlak	 oraz	 posłowie	 Arkadiusz	 Mularczyk	 
i	Patryk	Wicher.
Wojewoda	Łukasz	Kmita	odwiedził	inwestycje	reali-
zowane	w	naszej	gminie,	 które	mogły	być	 rozpo-
częte	dzięki	finansowemu	wsparciu	z	funduszy	rzą-
dowych.	Goście	wizytowali:	budowę	hali	sportowej,	
na	którą	gmina	otrzymała	wstępną	promesę	na	8,5	
mln	zł	z	Rządowego	Funduszu	Polski	Ład	na	dokoń-
czenie	 obiektu	 oraz	 budowę	 Szkoły	 Podstawowej	 
w	Boguszy,	na	którą	gmina	pozyskała	środki	z	Rzą-

dowego	 Funduszu	 Inwestycji	 Lokalnych	 -	 ponad	
5,5	 mln	 zł.	 Wizytując	 teren	 budowy	 Wojewoda	
powiedział:	„W	ramach	inwestycji	powstanie	także	
przedszkole,	sala	gimnastyczna	i	niezbędne	zaple-
cze.	To	przykład	kompleksowego	i	przemyślanego	
projektu.	Jestem	przekonany,	że	to	miejsce	będzie	
tętnić	życiem.	To	ważne,	aby	nowoczesnych	szkół	
przybywało	w	Małopolsce,	a	możliwości	kształcenia	
na	 najwyższym	 poziomie	 były	 dostępne	 zarówno	 
w	tych	większych,	jak	i	nieco	mniejszych	ośrodkach”
 

Kolejnym	punktem	wizyty	był	kompleks	sportowo-
-rekreacyjny	w	Czarnej	Kępicy,	a	także	kościół	św.	
Antoniego	Padewskiego	w	Boguszy	-	dawna	cer-
kiew	św.	Dymitra	w	Boguszy.
Dziękując	wojewodzie	za	przyjazd	do	naszej	gminy	
wójt	Andrzej	Stanek	powiedział	m.in.:
- Dziękuję Panu za wsparcie naszej gminnej spo-
łeczności. Proszę podziękować Panu Premierowi za 
to, że lista rządowego wsparcia dla nas jest coraz 
dłuższa. Mam, mamy nadzieję, że Pana wizyta  
w gminie nie będzie ostatnią, że nadal będziemy 
mogli liczyć na życzliwość i wsparcie, może nawet 
mocniejsze, naszych działań, aplikacji i projektów.

M.A.W.
Fot.	Archiwum	UG
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	 XLVI	 zwyczajna	 sesja	 rady	 gminy	 odbyła	 się	
w	 dniu	 29.03.2022	 r.	 Podczas	 tej	 sesji	 Rada	 Gminy	
Kamionka	Wielka	przyjęła	dwa	sprawozdania:	z	reali-
zacji	 zadań	 z	 zakresu	 wspierania	 rodziny	 i	 systemu	
pieczy	zastępczej	w	2021	roku	oraz	z	realizacji	Gmin-
nego	Programu	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzi-
nie,	 oraz	 Ochrony	 Ofiar	 Przemocy	 w	 Rodzinie	 –	 2021	
rok.	 Ponadto	 zostały	 podjęte	 uchwały:	 w	 sprawie	
uchwalenia	 Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Roz-
wiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	 Przeciw-
działania	Narkomanii	na	rok	2022,	w	sprawie	zmiany	
w	Uchwale	Budżetowej	Gminy	Kamionka	Wielka	na	rok	
2022,	 w	 sprawie	 zmian	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finan-
sowej	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 na	 lata	 2022-2036,	 
a	także	w	sprawie	zakresu	pomocy	świadczonej	przez	
Gminę	 Kamionka	 Wielka	 na	 rzecz	 obywateli	 Ukrainy,	
w	 związku	 z	 konfliktem	zbrojnym	na	 terytorium	 tego	
państwa.	W	dalszej	części	 rada	gminy	procedowała	
uchwały:	w	sprawie	zmiany	uchwały	Nr	XXXIII/247/2021	
z	 dnia	 29	 marca	 2021	 r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	
zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 Gminy	 Kamionka	 Wielka,	 w	 sprawie	
uchwalenia	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 Gminy	 Kamionka	 Wielka,	 
w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	nabycie	nieruchomo-
ści,	w	sprawie	zmiany	uchwały	Nr	XXXIV/297/2017	Rady	
Gminy	Kamionka	Wielka	z	dnia	29.11.2017	r.	w	sprawie	
uchwalenia	programu	gospodarowania	mieszkanio-
wym	zasobem	Gminy	w	latach	2018	-	2022	oraz	zasad	
wynajmowania	lokali	wchodzących	w	skład	mieszka-
niowego	zasobu	Gminy,	w	sprawie	 zasad	udzielania	
spółkom	wodnym	dotacji	z	budżetu	Gminy	Kamionka	
Wielka,	 trybu	 postępowania	 w	 sprawie	 udzielania	
dotacji	 oraz	 sposobu	 ich	 rozliczania,	oraz	w	sprawie	
przekazania	petycji	według	właściwości.
	 Kolejna	 XLVII	 zwyczajna	 sesja	 Rady	 Gminy	
Kamionka	Wielka	miała	miejsce	w	dniu	29.04.2022	 r.	
Głównym	 tematem	 obrad	 było	 podjęcie	 uchwał:	 
w	sprawie	przyjęcia	do	realizacji	Programu	Minister-
stwa	 Rodziny	 i	 Polityki	 Społecznej	 „Korpus	 Wsparcia	
Seniorów”	na	rok	2022	 i	uchwalenia	programu	osło-
nowego	„Korpus	Wsparcia	Seniorów”	na	rok	2022	dla	
Gminy	Kamionka	Wielka,	w	sprawie	zmiany	w	Uchwale	
Budżetowej	Gminy	Kamionka	Wielka	na	rok	2022	oraz	
w	 sprawie	 zmian	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy	 Kamionka	 Wielka	 na	 lata	 2022-2036.	 Kolej-
nym	 bardzo	 ważnym	 punktem	 obrad	 było	 podję-
cie	 uchwał:	 w	 sprawie	 przedłużenia	 umowy	 najmu	
lokalu,	 w	 sprawie	 uchwalenia	 zmiany	 miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	„Kamionka	
Wielka	 I”	w	Gminie	Kamionka	Wielka	oraz	w	sprawie	
uchwalenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	Gminy	Kamionka	Wielka.
Z	treścią	podjętych	uchwał	można	zapoznać	się	w	Biu-
letynie	Informacji	Publicznej	na	naszej	stronie	interne-
towej	www.bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka.

Przewodniczący	Rady	Gminy
/-/	Rafał	Kamieński
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	 Wójt	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 Pan	 Andrzej	
Stanek	 z	 przyjemnością	 informuje	 mieszkańców,	 iż	
chodnik	„na	Bani”	zlokalizowany	w	miejscowościach	
Kamionka	 Wielka	 i	 Królowa	 Polska	 w	 ciągu	 drogi	
powiatowej	nr	 1576	K	Nowy	Sącz	–	 Florynka,	 został	
oddany	do	użytku.
	 Inwestycja	 została	 wykonana	 przy	 współ-
pracy	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 i	 Powiatu	 Nowosą-
deckiego,	 przy	 przeważającym	 wkładzie	 finanso-
wym	Gminy.
	 Włodarz	Gminy	nie	kryje	radości,	że	udało	się	
zrealizować	kolejną	bardzo	ważną	z	punktu	widzenia	
mieszkańców	inwestycję	drogową.
	 Chodnik	we	wskazanej	lokalizacji	był	niezwy-
kle	potrzebny,	gdyż	jego	brak	zagrażał	bezpieczeń-
stwu	 pieszych	 przemieszczających	 się	 do	 szkoły,	
przedszkola,	 kościoła	 czy	 punktów	 handlowych	 
w	miejscowości	Kamionka	Wielka.
	 Wójt	Gminy	pragnie	podziękować	Staroście	
Nowosądeckiemu	 Panu	 Markowi	 Kwiatkowskiemu	
za	pomoc	w	realizacji	inwestycji	oraz	dyrekcji	Powia-
towego	Zarządu	Dróg	w	Nowym	Sączu	za	zaanga-
żowanie	podczas	wykonywania	prac.

Warto	 podkreślić,	 iż	 to	 kolejna	 już	 inwestycja	 dro-
gowa	 zrealizowana	 wspólnie	 pomiędzy	 Gminą	 
a	Powiatem	Nowosądeckim.
	 Pan	 Wójt	 zapowiada	 budowę	 kolejnych	
odcinków	 chodników	 na	 terenie	 gminy,	 aby	 jej	
mieszkańcom	żyło	się	wygodniej,	a	zwłaszcza	bez-
pieczniej.

T.P.
Fot.	Archiwum	UG

Chodnik „na Bani” oddany do użytku

	 W	dniu	9	maja	br.	Wójt	Gminy	Andrzej	Stanek	
przy	 kontrasygnacie	 Skarbnik	 Gminy	 Pani	 Małgo-
rzaty	Witteczek	podpisał	umowę	z	Wykonawcą	na	
wykonanie	realizacji	zamówienia	pn.:	„Remont	drogi	
gminnej	nr	290922K	„Kosówka”	w	km	od	0+160,00	do	
km	1+026,00	w	miejscowości	Kamionka	Wielka”.
W	 ramach	 zadania	 założono	 roboty	 naprawcze,	
profilowanie	 i	 oczyszczenie	 istniejącej	 nawierzchni	
asfaltowej,	wykonanie	skropienia	między	warstwo-
wego	jako	warstwę	szczepną,	następnie	wykonanie	
warstwy	 ścieralnej	 z	 betonu	 asfaltowego.	 Kolejno	
odtworzenie	poboczy	z	destruktu	asfaltowego	oraz	
poprawę	odwodnienia	korpusu	drogowego.	Dodat-
kowo	 zaplanowano	 	 wykonanie	 oznakowania	 pio-
nowego	 oraz	 poziomego	 drogi.	 Na	 prośbę	 Wójta	
Andrzeja	Stanka,	Wykonawca	natychmiast	przystą-
pił	do	prac	budowlanych.
	 Całkowity	 koszt	 robót	budowlanych	wynosi	
508	 464,98	 złotych,	 przy	 czym	 Gmina	 Kamionka	
Wielka	 z	 własnego	 budżetu	 pokryje	 część	 zada-
nia.	W	ramach	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg	
pozyskano	 dofinansowanie	 w	 kwocie	 353	 498,00	
złotych,	co	stanowi	około	70%	całości	kosztów	kwali-
fikowanych	zaplanowanych	prac.
Warto	 przypomnieć,	 iż	 w	 ramach	 programu	 RFRD	
Gmina	Kamionka	Wielka	od	roku	2019	zrealizowała	
inwestycje	drogowe	o	wartości	blisko	4	000	000,00	
złotych,	w	ramach	których	wyremontowano	ok.	6	km	

kluczowych	 dróg	 gminy.	 To	 bez	 wątpienia	 sukces	
Wójta	 Andrzeja	 Stanka,	 ale	 zwłaszcza	 samych	
mieszkańców	 gminy,	 gdyż	 poprawa	 infrastruktury	
drogowej	to	wspólna	sprawa.

T.P.
Fot.	Archiwum	UG

Podpisanie umowy na wykonanie remontu  
drogi Kosówka w Kamionce Wielkiej



	 Reprezentacja	Gminy	Kamionka	Wielka	zajęła	 
II	miejsce	w	turnieju	o	puchar	starosty	nowosądec-
kiego	Marka	Kwiatkowskiego	 i	puchar	wójta	gminy	
Łącko	Jana	Dziedziny.	
W	finale	drużyna	z	Kamionki	uległa	dopiero	w	rzu-
tach	karnych	drużynie	Korzennej.	
	 14	maja	2022	 r.	 na	boisko	Zyndrama	 Łącko	
wybiegło	10	drużyn.	Wśród	nich	był	m.in.	zespoły	Sta-
rostwa	Powiatowego	w	Nowym	Sączu,	Karpackiego	
Oddziału	 Straży	 Granicznej,	 Policji,	 Straży	 Pożarnej	 
i	 drużyny	 reprezentujące	 niektóre	 gminy	 Sądec-
czyzny.	 Drużna	 z	 Kamionki	 Wielkiej	 w	 regulamino-
wym	czasie	nie	przegrała	żadnego	meczu.	W	grupie	
pokonała	 ekipy	 m.in.	 Korzennej,	 Policji	 i	 Grybowa.	 
W	 półfinale	 była	 lepsza	 od	 reprezentacji	 Rytra,	 
w	składzie	którego	zagrała	Paulina	Tomasiak	repre-
zentantka	 Polski	 do	 lat	 20.	 	 W	 finale	 padł	 remis	 1:1,	 
a	o	pucharze	decydowały	rzuty	karne.		
	 Kamionka	 wystąpiła	 w	 składzie:	 Rafał	
Kamieński,	 Krzysztof	 Magdziarczyk,	 Krzysztof	 Zio-
browski,	Adrian	Miarczyński,	Mariusz	Popiela	i	Kacper	
Wójtowicz	(autor	hat-tricka	w	meczu	z	Grybowem).	

	 III	 miejsce	 zajęła	 drużyna	 Karpackiego	
Oddziału	Straży	Granicznej,	której	przewodził	generał	
Stanisław	 Laciuga.	 Najlepszą	 zawodniczką	 turnieju	
została	Paulina	Tomasiak	-	jedyna	kobieta	grająca	
w	dzisiejszych	meczach,	królem	strzelców	został	Jan	
Krok,	najlepszym	bramkarzem	-	Krzysztof	Magdziar-
czyk,	a	zawodnikiem	fair	play	-	generał	KOSG	Stani-
sław	Laciuga.
	 Na	 boisko	 wybiegli	 m.in.	 starosta	 nowosą-
decki	Marek	Kwiatkowski,	gen.	Stanisław	 Laciuga	-	
szef	KOSG	w	Nowym	Sączu,	prezes	Zarządu	Powia-
towego	ZOSP	RP	st.	bryg.	Paweł	Motyka,	wójt	gminy	
Rytro	Jan	Kotarba	i	wójt	gminy	Łącko	Jan	Dziedzina	 
i	 przewodniczący	 Rady	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	
Rafał	Kamieński.	Wśród	kibiców	byli	m.in.	przewod-
niczący	 Rady	 Powiatu	 Nowosądeckiego	 Roman	
Potoniec,	członek	Zarządu	PN	Marian	Dobosz,	 radni	
-	 Joanna	 Szewczyk-Kubacka	 i	 Stanisław	 Sułkow-
ski,	przewodnicząca	Rady	Gminy	Łącko	Bernadetta	
Wąchała-Gawełek.

R.K.
Fot.	M.	Olszowska
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Reprezentacja gminy walczyła o puchar starosty 

Nowoczesne oświetlenie drogowe  
w Gminie Kamionka Wielka

	 W	 dniu	 27	 maja	 br.	 Wójt	 Gminy	 Kamionka	
Wielka	 Pan	 Andrzej	 Stanek	 przy	 kontrasygnacie	
Skarbnik	Gminy	Pani	Małgorzaty	Witteczek	podpisał	
umowę	z	firmą	Krzysztof	Uliasz	"INSTAL	PROJEKT"	na	
dostawę	i	wymianę	opraw	oświetlenia	drogowego	
na	technologię	LED	w	Gminie	Kamionka	Wielka.
	 W	ramach	zadania	zaplanowano	wymianę	
351	 sztuk	 opraw	 oświetlenia	 sodowego	 na	 nowe	
energooszczędne	 oprawy	 ze	 źródłem	 LED,	 które	
zlokalizowane	 są	 w	 ciągach	 dróg	 gminnych	 oraz	
powiatowych.	 Zgodnie	 z	 zapowiedzią	 Wykonawcy	
prace	 rozpoczną	 się	 już	 na	 początku	 czerwca	 br.	
Całkowity	koszt	zadania	wynosi	315	000	złotych.
	 Jak	podkreśla	Wójt	Gminy	wymiana	opraw	
drogowych	na	nowoczesne,	LED-owe	źródła	światła	
prowadzi	nie	tylko	do	redukcji	kosztów	zużycia	ener-
gii	 elektrycznej,	 ale	 przede	 wszystkim	 ma	 na	 celu	

poprawę	bezpieczeństwa	 i	komfortu	użytkowników	
dróg,	 a	 także	 doświetlenie	 obiektów	 i	 przestrzeni	
gminnej.

T.P.
Fot.	Archiwum	UG



	 Jan	 Poręba,	 uczeń	 klasy	 czwartej	 Szkoły	
Podstawowej	w	Boguszy	zajął	6.	miejsce	na	etapie	
wojewódzkim	 Ogólnopolskiego	 Turnieju	 Wiedzy	 
Pożarniczej.	 Uczestnicy	 zmierzyli	 się	 z	 bardzo	 trud-
nymi	pytaniami.	Przyznał	to	nawet	zastępca	prezesa	
wojewódzkiego	ZOSP	RP	Paweł	Motyka,	który	obser-
wował	 zmagania	 w	 Wieliczce.	 Pytania	 dotyczyły	
nawet	roku	wejścia	w	życie	przepisów	i	ustaw.	
	 Etap	 wojewódzki	 odbył	 się	 17	 maja	 2022	 r.	
Uczestników	podzielono	na	trzy	grupy	wiekowe:	od	
klasy	 1-4,	od	klasy	5-8	 i	szkoły	ponadpodstawowe.	 
W	 każdej	 grupie	 było	 po	 19-20	 reprezentantów	
powiatów	 z	 całego	 województwa	 małopolskiego.	
Impreza	odbyła	się	w	sali	kinowej	Mediateki	Miasta	

Solnego	Wieliczka.	6.	miejsce	Jana	Poręby	 to,	o	 ile	
nas	pamięć	nie	myli,	najwyższe	miejsce	 reprezen-
tanta	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 i	 Boguszy	 w	 tym	
konkursie.	 Laureatom	 gratulowali	 między	 innymi	
prezes	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środo-
wiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Krakowie	dr	Kazimierz	
Koprowski,	 Burmistrz	 Wieliczki	 Artur	 Kozioł	 i	 wspo-
mniany	 st.	 bryg.	 Paweł	 Motyka	 Zastępca	 Komen-
danta	Miejskiego	PSP	w	Nowym	Sączu.	Janka	Porębę	
przygotowywała	do	konkursu	Maria	Siedlarz.

R.K.
Fot.	OSP	Bogusza

	 W	dniu	4	maja	2022	r.	Wójt	Gminy	Kamionka	
Wielka	 Pan	 Andrzej	 Stanek	 przy	 kontrasygna-
cie	 Skarbnika	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 Pani	 Mał-
gorzaty	 Witteczek	 podpisał	 umowę	 na	 zadanie	
mające	na	celu	dokończenie	budowy	hali	sportowej	 
w	Kamionce	Wielkiej.

Wykonawcą	 robót	 jest	 regionalna	 firma	 F.	 H.	 U.	 B.	
„ZŁOCKI”	 Robert	 Złocki,	 która	 zobowiązana	 jest	 do	
wykonania	 wykończenia	 obiektu	 oraz	 zagospoda-
rowania	terenu	wokół	budynku	hali	sportowej	w	ter-
minie	do	kwietnia	2023	roku.

Program	użytkowy	obiektu	obejmuje	wykonanie:
•	 wielofunkcyjnej	 areny	 sportowej	 do	 gry	 w	 piłkę	
ręczną,	 koszykówkę,	 siatkówkę,	 tenisa	 lub	 innych,	
których	 pole	 mieści	 się	 na	 powierzchni	 o	 wymia-
rach	44,0	x	22,0	m.	Dodatkowo	zostaną	wydzielone	 
w	poprzek	areny	3	wielofunkcyjne	boiska	treningowe	
oddzielane	kotarami,
•	 salki	 wielofunkcyjnej	 pozwalającej	 na	 ćwicze-
nia	 gimnastyczne,	 sztuki	 walki,	 tenis	 stołowy	 lub	
relaks	 zawodników	 poza	 główną	 areną	 pomiędzy	
meczami,
•	 2	 zespołów	 szatniowo-sanitarnych	 dla	 zawodni-
ków,	pokoi	dla	trenerów/sędziów/obsługi	budynku,
•	magazynów	sprzętu	sportowego,
•	widowni	(max.	138	miejsc	siedzących),
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•	pomieszczeń	sanitarnych,
•	pomieszczeń	technicznych,
•	holu	wejściowego,
•	 szatni	 dla	 widzów	 oraz	 niezbędnej	 powierzchni	
komunikacyjnej.
Zakres	prac	został	wyceniony	na	kwotę	9.350.000	zł.	
Dzięki	 intensywnym	staraniom	Wójta	Gminy	udało	
się	 pozyskać	 środki	 na	 realizację	 tego	 zadania

z	Rządowego	Funduszu	Polski	Ład:	Programu	Inwe-
stycji	 Strategicznych	 w	 wysokości	 8.415.000	 zł,	 co	
stanowi	90%	wartości	zamówienia.

E.K.
Fot.	Archiwum	UG

	 Pani	 Zofia	 Pawłowska	 z	 Kamionki	 Wielkiej	
dołączyła	do	zacnego	grona	osób	Zasłużonych	dla	
Ziemi	Sądeckiej.	 Po	kilku	 latach	przerwy	spowodo-
wanej	pandemią	starosta	nowosądecki	Pan	Marek	
Kwiatkowski	i	przewodniczący	Rady	Powiatu	Nowo-
sądeckiego	Pan	Roman	Potoniec,	podczas	uroczy-
stej	sesji	Rady	Powiatu	Nowosądeckiego,	dekorowali	
zasłużonych	medalami.	Spotkanie	odbyło	się	w	dniu	
20	 maja	 br.	 w	 sali	 obrad	 Starostwa	 Powiatowego	 
w	Nowym	Sączu.
	 Pan	 Marek	 Kwiatkowski	 starosta	 nowosą-
decki	 złożył	 gratulacje	 i	 wyrazy	 uznania	 osobom	
wyróżnionym.	 Powiedział	 też,	 że	 Ich	 zaangażowa-
nie	w	sprawy	społeczne	i	kulturalne	oraz	promocja	
Ziemi	Sądeckiej	przynosi	wymierne	korzyści.	Podkre-
ślił,	iż	cieszy	się,	że	Sądecczyzna	ma	tak	wielu	amba-
sadorów	działających	w	różnych	dziedzinach.	Gra-
tulując,	życzył	wszystkim	odznaczonym	niegasnącej	
pasji	i	radości	z	tego,	co	robią.
	 Pani	 Zofia	 Pawłowska	 jest	 emerytowaną	
nauczycielką.	Pracowała	w	szkołach	podstawowych	
w	Posadowej	Mogilskiej,	Królowej	Górnej	i	Kamionce	
Wielkiej.	W	 tej	ostatniej	przez	 kilka	 lat	pełniła	 funk-
cję	 dyrektora	 i	 zastępcy	 dyrektora,	 przyczyniając	
się	do	istotnej	poprawy	warunków	nauczania.	Pod-
czas	pracy	zawodowej	w	szkole	w	Kamionce	Wiel-
kiej	 została	 komendantem	 Hufca	 ZHP,	 realizując	
przez	wiele	lat	harcerskie	cele	wychowawcze	wśród	
dzieci	i	młodzieży.	Po	odejściu	na	emeryturę	wspól-
nie	 z	 księdzem	 założyła	 Parafialny	 Klub	 „Bartolo-

meus”,	który	zajmował	się	organizacją	działalności	
kulturalnej,	 sportowej	 i	 turystycznej	 dla	 młodzieży	
i	 dorosłych.	 Założyła	 również	 kabaret	 „Prowizorka”	
w	 ramach	 działalności	 Klubu	 Seniora	 w	 Kamionce	
Wielkiej	 –	 sama	 pisze	 teksty,	 będąc	 jednocześnie	
reżyserem	spektakli.	Należy	 też	do	 „Klubu	3	 razy	R”	
przy	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Kamionce	Wielkiej	
promującego	 w	 szczególności	 rękodzieło	 ludowe.	
Pani	 Zofia	 jest	autorką	 książki	pt.	 „Ocalić	od	 zapo-
mnienia	 -	 Wojenne	 i	 okupacyjne	 wspomnienia	
mieszkańców	Kamionki	Wielkiej”.	Wyjątkowa	publi-
kacja	 zawiera	 świadectwa	 mieszkańców	 Kamionki	
Wielkiej	 i	Popardowej,	 którzy	doświadczyli	gehenny	
wojennej	i	otarli	się	o	śmierć	w	czasie	II	wojny	świa-
towej.	 Jest	 też	 autorką	 książki	 „Zwyczaje	 i	 obrzędy	
we	wsi	Kamionka	Wielka	i	Królowa	Polska”,	publika-
cji	 poświęconej	 mieszkańcom	 naszych	 wsi	 i	 ofia-
rowaną	w	hołdzie	wdzięczności	za	zamiłowanie	do	
tradycji	ojców	naszych,	podtrzymywanie	 jej	 i	prze-
kazywanie	kolejnym	pokoleniom.

	 Pani	 Zofia	 Pawłowska	 jest	 osobą	 aktywną,	
inspirującą	 innych,	 przy	 czym	 niezwykle	 skromną.	 
Jej	mottem	są	słowa	świętego	Jana	Pawła	II	„Czło-
wiek	jest	tyle	wart,	ile	może	dać	drugiemu	człowie-
kowi”.

Serdecznie	gratulujemy.
 

M.A.W.
Fot.	Maria	Olszowska
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	 Orły	 to	 wyjątkowa	 nagroda,	 którą	 mogą	
pochwalić	 się	 tylko	 najlepsze	 firmy,	 które	 cechują	
się	profesjonalizmem	i	zapewniają	najwyższą	jakość	
usług.	Dołączenie	do	programu	to	doskonały	sposób	
na	zakomunikowanie	innym,	że	firma	jest	na	najwyż-
szym	poziomie.	 Tutaj	najważniejsze	są	głosy	klien-
tów,	 którzy	 rekomendują	uczestników	w	 Internecie.	
To	oni	są	siłą	napędową	tego	programu	i	jedynym	
w	swoim	rodzaju	jury,	który	ocenia	konkretną	firmę.
Plebiscyt	 Orły	 został	 stworzony	 po	 to,	 by	 wyłonić	
wśród	przeciętnych	firm	—	te	najlepsze.	Nagrodzone	
firmy,	to	takie,	które	są	liderami	w	branży,	aktywnie	
stawiają	na	rozwój	i	podnoszenie	swoich	kwalifika-
cji,	co	przekłada	się	na	 jakość	usług	 i	 zadowolenie	
klienta.
Społeczność	Szkoły	Podstawowej	im.	Marii	Skłodow-

skiej-Curie	w	Jamnicy	może	być	dumna	z	uznania,	
jakie	zostało	jej	okazane.

E.K.	Fot.	Archiwum	Szkoły

R.: Zdobyłaś tytuł Finalistki Małopolskiego Kon-
kursu Języka Polskiego. Jesteś w tym roku jedyną 
w gminie i jedną z czterech osób w całym  powie-
cie nowosądeckim, którym się to udało. Pewnie nie-
wiele osób wie, że to niezwykłe osiągnięcie. Z całego 
województwa do etapu rejonowego zakwalifikowało 
się 751 uczestników. Znalezienie się w etapie woje-
wódzkim, w gronie 120 najlepszych polonistów to już 
coś. Finalistów jest kilkudziesięciu. Jaki jest klucz do 
sukcesu?
Z.Z:				Myślę,	że	nie	ma	jednego	sposobu	na	osiągnię-
cie	sukcesu.	Na	pewno	istotne	jest		zaangażowanie	
oraz	niepoddawanie	się.	Według	mnie	najważniej-
szy	jest	jednak	sposób,	w	jaki	podchodzi	się	do	kon-
kursu.	 Jeśli	będziemy	się	 stresować	 	 i	przejmować	
tym,	że	nie	opanowaliśmy		wszystkich	wymaganych	
umiejętności,	to	nic	z	tego	nie	wyjdzie.	Ja	traktowa-
łam	ten	konkurs	jako	okazję	do	poznania	literatury,	
po	którą	w	najbliższym	czasie	bym	nie	sięgnęła,	ale	
również	jako	okazję	do	poznania	nowych	wiadomo-
ści.	Podchodziłam	do	tych	przygotowań	z	ciekawo-
ścią	i	uśmiechem.	
R.:   Wielu z Twoich rówieśników po zobaczeniu listy 
lektur, które trzeba przeczytać, złapałoby się za 
głowę albo popukało po czole. Ciebie to nie prze-
raziło?
Z.Z.:				Bardzo	lubię	czytać,	nie	sprawia	mi	to	problemu.	
Podejmując	decyzje	o	wzięciu	udziału	w	konkursie,	
liczyłam	 się	 z	 tym,	 że	 nie	 będę	 narzekała	 na	 brak	
utworów	do	przeczytania.	Niektóre	były	dość	trudne,	
inne	bardzo	przyjemne	w	odbiorze.	Wykaz	literatury	
był	dla	mnie	pewnego	rodzaju	wyzwaniem,	ale	rów-

nież	okazją	do	poznania	wartościowych	utworów.
R.:   Może któraś z konkursowych książek spodobała 
Ci się szczególnie? 
Z.Z.:	 	Na	pewno	pierwsza	część	 ,,Władcy	Pierścieni”	
Tolkiena		była	bardzo	przyjemną	lekturą.	Sprawiła	mi	
ona	wiele	radości	i	spędziłam	przy	niej	wiele	miłych	
chwil.	,,Powrót	z	gwiazd’’	Stanisława	Lema	był	utwo-
rem,	który	początkowo	nie	wzbudził	we	mnie	większej	
sympatii.	 Z	 czasem	się	 to	 zmieniło.	 To	 jest	właśnie	
chyba	najpiękniejsze	w	tym	konkursie.	Nigdy	w	życiu	
nie	sięgnęłabym	z	własnej	woli	po	książki	Stanisława	
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Lema,	a	 już	 teraz	wiem,	że	w	przyszłości	na	pewno	
przeczytam	kolejne.	Twórczość	Zbigniewa	Herberta	
również	okazała	się	dla	mnie	bardzo	ważna.	Pomimo	
upływu	czasu,	wiersze	takie	jak:	,,Podróż”	czy	,,Modli-
twa	Pana	Cogito”	zostały	w	moim	sercu.	
R.:    Czytanie w dzisiejszych czasach to mało popu-
larna rozrywka, dla niektórych wprost tortura. Kto 
rozbudził w Tobie miłość do czytania?
Z.Z.:	 	 Miłość	 do	 książek	 rozbudzili	 we	 mnie	 moi	
rodzice.	Odkąd	pamiętam	otaczały	mnie	książki.	Jak	
byłam	młodsza,	to	zawsze	któreś	z	rodziców	czytało	
mi	bajkę	na	dobranoc.	Gdy	nauczyłam	się	czytać,	
razem	z	 siostrą	 jeździłyśmy	do	biblioteki	 i	wypoży-
czałyśmy	spore	ilości	książek.	Myślę,	że	to	wszystko	
wzbudziło	we	mnie	taką	miłość	do	czytania.
R.:  Poznawanie lektur to pewnie nie wszystko, jak 
jeszcze się przygotowywałaś?
Z.Z.:	 	 	Niewątpliwie	w	przygotowywaniu	się	do	kon-
kursu	bardzo	pomogła	mi	moja	nauczycielka	języka	
polskiego,	 która	 wymyślała	 mi	 różne	 tematy	 prac	
pisemnych	oraz	inne	zadania.	Pisałam,	bardzo	dużo	
pisałam.	Nie	narzekam	 jednak,	ponieważ	pomogło	
mi	to	opanować	liczne	umiejętności	związane	z	róż-
nymi	formami	wypowiedzi.	Nauka	o	języku	-		słowo-
twórstwo,	składnia-	to	wszystko	również	było	bardzo	
ważne	 i	 temu	 także	 poświęciłam	 wiele	 czasu.	 Nie	
ukrywam	 jednak,	 że	 największy	 nacisk	 kładłam	 na	
doskonalenie	 swoich	 umiejętności	 piśmienniczych	
oraz	na	jak	najlepsze	zapoznanie	się	z	lekturami.	
R.: Konkurs to duży stres. Jak sobie z tym radzisz? 
Masz jakiś sposób na opanowanie nerwów?
Z.Z.:				Jak	już	wspomniałam,	do	konkursu	podeszłam	
z	uśmiechem.	Dla	mnie	bardzo	ważne	było	 to,	 czy	
dam	z	siebie	100%.	Już	od	początku	byłam	z	siebie	
dumna,	że	podjęłam	się	tak	wielkiego	przedsięwzię-
cia.	Tuż	przed	pisaniem	każdego	z	etapów	brałam	
cztery	 głębokie	 wdechy	 -	 to	 pomagało.	 Paraliżu-
jący	stres	zamieniałam	na	spokój,	który	pomagał	mi	 
w	tym,	abym	na	kartkę	przelała	całą	swoją	wiedzę.	

R.: Jesteś w ósmej klasie, więc nauki z innych 
przedmiotów Ci nie brakuje. Znajdowałaś czas na 
wszystko? 
Z.Z.:	 Nie	 ukrywam,	 że	 momentami	 brakowało	 mi	
czasu.	 Kiedyś	 zastanawiałam	 się	 nawet,	 dlaczego	
doba	ma	tylko	24	godziny.	Ważne	jest	jednak	to,	że	
każdego	dnia	potrafiłam	znaleźć	chociaż	odrobinę	
czasu	 dla	 siebie.	 Gdybym	 wpadła	 tylko	 i	 wyłącz-
nie	w	wir	nauki,	to	nie	skończyłoby	się	to	za	dobrze.	
Przypuszczam,	 że	 już	 po	 tygodniu	 nie	 miałabym	
siły	na	nic,	a	tym	bardziej	na	konkurs.	Bardzo	dużo	
dało	mi	również	to,	że	od	początku	roku	postanowi-
łam	się	skupić	na	przedmiotach	egzaminacyjnych.		
To	 im	poświęcałam	 i	poświęcam	najwięcej	uwagi.	
Nie	oznacza	to	jednak,	że	wszystkie	inne	przedmioty	
zostały	przeze	mnie	w	jakiś	sposób	zaniedbane.	Nad	
nimi	 również	spędzałam	i	spędzam	swój	czas,	 lecz	
nie	całą	uwagę.	
R.:  A rozrywka, przyjemności – co lubisz robić  
w wolnym czasie, jeśli w ogóle taki posiadasz?
Z.Z.:	 	Teraz,	gdy	ten	konkurs	się	zakończył,	mam	na	
pewno		o	wiele	więcej	czasu,	co	nie	oznacza,	że	na	co	
dzień	brakuje	nauki.	Tak	 jak	 już	wcześniej	wspomi-
nałam	bardzo	lubię	czytać,	więc	jest	to	mój	sposób	
na	 odstresowanie	 się	 i	 spędzenie	 wolnego	 czasu.	
Uwielbiam	przeróżne	wypady,	np.	do	jednej	z	gale-
rii,	 z	moją	starszą	siostrą,	a	 także	spędzanie	czasu	
z	 rodziną	 przy	 planszówkach.	 Spotkania	 z	 przyja-
ciółmi	również	są	dla	mnie	bardzo	ważne.	Spacery,	
w	 ogóle	 przebywanie	 na	 świeżym	 powietrzu,	 rów-
nież	sprawia	mi	wiele	radości.	Bardzo	cieszę	się	więc	 
z	 tego,	 że	 nadchodzi	 wiosna,	 a	 z	 nią	 upragniona	
ładna	pogoda.
R.:  Dziękuję bardzo za rozmowę i gratuluję sukcesu 
i życzę kolejnych.
Z.Z.:	 	Również	bardzo	dziękuję	za	życzenia	oraz	roz-
mowę.

E.K.	Fot.	Archiwum	Szkoły

	 Uczennica	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	Marii	 Skło-
dowskiej-Curie	w	Jamnicy	-	
Justyna	Kmak	została	laure-
atką	historycznego	konkursu	
ogólnopolskiego	 Przywrócić	
głos	 niezłomnym,	 nieobec-
nym	na	lekcjach	historii.
	 Konkurs	 zorganizo-
wała	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	
21	w	Nowym	Sączu	pod	edu-
kacyjnym	patronatem	Insty-
tutu	Pamięci	Narodowej	oraz	
Ministra	 Obrony	 Narodo-
wej,	 Małopolskiego	 Kuratora	
Oświaty	 i	Prezydenta	Miasta	
Nowego	Sącza.	
Wydarzenie	miało	na	celu	upamiętnienie	postaci:

-	 generała	 brygady	 pilota	 Stanisława	 Skalskiego	
jednego	 z	 najwybitniejszych	 	 polskich	 pilotów	
myśliwskich	 II	 wojny	 światowej,	 bohatera	 bitwy	 
o	Anglię;
-	gen.	bryg.	Józefa	Kustronia	w	130.	rocznicę	urodzin;
-	 o.	 Maksymiliana	 Marii	 Kolbego	 w	 80.	 rocznicę	
śmierci	męczeńskiej.
	 Nasza	 uczennica	 przygotowała	 piękną	
pracę	plastyczną,	która	znacznie	wyróżniała	się	na	
tle	tysiąca	nadesłanych.	
	 Justynie,	 która	 od	 wielu	 lat	 rozwija	 swój	
niezwykły	 talent	 plastyczny,	 gratulujemy	 sukcesu	 
i	życzymy	powodzenia	w	kolejnych	konkursach.	

E.K. 
Fot.	Archiwum	Szkoły
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Kluczem do sukcesów - projekty i konkursy. Jak szkoła 
w Królowej Górnej „sięga po laury”?

	 Szkoła	Podstawowa	 im.	Wincentego	Witosa	
w	Królowej	Górnej	co	roku	może	się	pochwalić	kolej-
nymi	sukcesami	na	różnych	płaszczyznach	swojego	
funkcjonowania.	Zaangażowanie	uczniów	i	nauczy-
cieli	w	różnego	rodzaju	konkursy,	programy	i	projekty	
sprawia,	że	społeczność	królewskiej	placówki	oświa-
towej	 może	 być	 dumna	 ze	 swojej	 wspólnej	 pracy	
na	rzecz	budowania	dobrego	jej	wizerunku.	Fakt	ten	
jest	wystarczającym	powodem	ku	temu,	aby	wspo-
mnieć	 o	 najważniejszych	 przedsięwzięciach,	 jakie	
w	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 stały	 się	 udziałem	 jej	
uczniów	i	nauczycieli.

Naszą siłą projekty

	 Od	ubiegłego	roku	szkolnego	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Królowej	Górnej	może	się	kojarzyć	z	sukce-
sem,	jaki	uczniowie	i	nauczyciele	odnieśli	w	ramach	
realizacji	zadań	przewidzianych	w	programie	„Złote	
Szkoły	 NBP”.	 Projekt	 Narodowego	 Banku	 Polskiego	
został	 przeprowadzony	 na	 zasadzie	 konkursu,	 
w	którym	szkoła	zdobyła	Nagrodę	Specjalną	Prezesa	
NBP	w	wysokości	15	tysięcy	złotych.	Temat	przewodni	
I	edycji	konkursu	brzmiał:	„Giganci	finansów	osobi-
stych”,	zaś	rywalizacja	rozgrywała	się	w	trzech	kate-
goriach:	 „Spotkanie	 z	 ekspertem”,	 „Lekcja	 z	 ekono-
mią”	oraz	 „Debata	szkolna”.	Środki	finansowe,	 jakie	
wpłynęły	na	konto	szkoły,	zostały	zainwestowane	w	
rozwój	uczniów,	którzy	dzięki	temu	mogli	wziąć	udział	
w	dwóch	całkowicie	darmowych	wycieczkach.	
	 W	 bieżącym	 roku	 szkolnym	 ogłoszono	 
II	 edycję	 programu	 „Złote	 Szkoły	 NBP”.	 Tym	 razem	
tematem	 przewodnim	 konkursu	 było	 bezpieczeń-
stwo	finansów	osobistych.	Nauczyciele,	dzieci	i	mło-
dzież	nie	spoczęli	na	laurach	po	zdobyciu	poprzed-
niej	 nagrody,	 lecz	 z	 równie	 wielkim	 zaangażowa-
niem	 realizowali	 zadania	 założone	 przez	 organi-
zatora	w	ramach	trzech	kategorii:	 „Lekcja	z	ekono-
mią”,	 „Debata	 szkolna”	 oraz	 „Warsztat	 uczniowski”.		
Wspólny	 wysiłek	 i	 tym	 razem	 się	 opłacił.	 Podczas	
uroczystej	 gali	 podsumowującej	 II	 edycję	 pro-
gramu,	która	miała	miejsce	28	kwietnia	bieżącego	
roku,	ogłoszono,	że	szkoła	w	Królowej	Górnej	zdobyła	 
I	miejsce	w	kategorii	„Lekcja	z	ekonomią”.	Uczestnicy	
projektu	ponownie	osiągnęli	„ekonomiczny	sukces”,	
zdobywając	nagrodę	w	wysokości	10	tysięcy	złotych.	
Nie	jest	to	jednak	jedyny	sukces,	jaki	stał	się	udzia-
łem	uczniów	i	nauczycieli	w	ramach	realizacji	pro-
jektów.	 Szkoła	 im.	 Wincentego	 Witosa	 wzięła	 także	
udział	 w	 konkursie	 grantowym	 ogłoszonym	 przez	
Fundację	PKO	Banku	Polskiego.	Celem	konkursu	pod	
nazwą	 „Pozwólmy	 Ziemi	 Oddychać”	 jest	 edukacja	
ekologiczna,	podniesienie	poziomu	wiedzy	na	temat	
klimatu	i	czystości	powietrza	wśród	dzieci,	młodzieży	
oraz	społeczności	lokalnych.	
	 Zadanie	konkursowe	polegało	na	przygoto-

waniu	projektu,	który	będzie	jak	najlepiej	realizował	
cele	 opisywanego	 przedsięwzięcia	 i	 uwzględniał	
przynajmniej	 jeden	 z	 elementów,	 takich	 jak:	 nasa-
dzanie	 młodych	 drzew	 lub	 edukacja	 ekologiczna.	
Opracowany	w	szkole	w	Królowej	projekt	został	pozy-
tywnie	 rozpatrzony,	 co	 poskutkowało	 otrzymaniem	
niebagatelnej	sumy	20	tysięcy	złotych	na	realizację	
zadań	w	nim	zawartych,	które	zostaną	wykonane	do	
końca	bieżącego	roku.	
	 W	 duchu	 dbałości	 o	 podniesienie	 poziomu	
czytelnictwa	 wśród	 uczniów	 szkoła	 w	 Królowej	
Górnej	wzięła	udział	w	projekcie	pod	nazwą:	„Naro-
dowy	 Program	 Rozwoju	 Czytelnictwa	 2.0	 na	 lata	
2021-	 2025”.	 Jest	 to	 propozycja	 Ministerstwa	 Edu-
kacji	 i	 Nauki,	 dzięki	 której	 szkoła	 pozyskała	 środki	
finansowe	w	wysokości	5	tysięcy	złotych.	Pieniądze	
te	zostaną	przeznaczone	na	zakup	książek.	

Konkursy miarą naszych sukcesów

	 Płaszczyzną,	na	której	uczniowie	i	nauczyciele	
z	 Królowej	Górnej	mogą	się	poszczycić	 sukcesami,	
są	 także	 różnego	 rodzaju	 konkursy:	 przedmiotowe,	
tematyczne	 oraz	 artystyczne.	 Udział	 w	 nich	 kosz-
tuje	jednych	i	drugich	wiele	pracy,	jednak	„laury”,	po	
które	sięgają	uczestnicy,	są	dla	nich	nagrodą	za	trud	
i	 zaangażowanie	 często	 okupione	 wieloma	 wyrze-
czeniami.	
	 Największym	osiągnięciem	na	polu	konkur-
sów	 przedmiotowych	 może	 się	 pochwalić	 uczen-
nica	 klasy	 VII,	 Amelia	 Piskorowska,	 która	 zdobyła	
tytuł	finalisty	Małopolskiego	Konkursu	Języka	Angiel-
skiego	dla	uczniów	szkół	podstawowych	wojewódz-
twa	 małopolskiego.	 Amelia	 ponadto	 jest	 zdobyw-
czynią	VI	miejsca	w	ogólnopolskim	konkursie	 inte-
raktywnym	„Understand	VI”.	
Pisząc	o	konkursach	językowych,	nie	sposób	pomi-
nąć	 sukcesów	 innych	 uczniów:	 Krzysztofa	 Dudy	 
z	klasy	VII,	 który	zdobył	 tytuł	 laureata	za	zajęcie	VII	
miejsca	 w	 ogólnopolskiej	 olimpiadzie	 przedmioto-
wej	z	języka	angielskiego	„Olimpus”	oraz	jego	kole-
żanki	 z	 klasy	 -	 Karoliny	 Bagnickiej	 -	 zdobywczyni	 
X	miejsca	(również	laureatki).
	 Grupy	kolędnicze	ze	szkoły	w	Królowej	Górnej	
przyzwyczaiły	 wszystkich	 jej	 uczniów	 i	 nauczycieli	
do	 sukcesów,	 które	co	 roku	stają	 się	 ich	udziałem.	
W	bieżącym	roku	szkolnym	nie	mogło	być	 inaczej.	
Grupa	kolędnicza	„Z	gwiazdą”	nie	dała	szansy	kon-
kurentom	na	wszystkich	etapach	przeglądów	kolęd-
niczych.	Uczniowie	klasy	III:	Kacper	Borkowski,	Adam	
Siedlarz,	 Piotr	 Janus,	 Karol	 Velarde	 Vasquez	 oraz	
Maciej	Groń	zajęli	I	miejsce	w	XXXVIII	Gminnym	Prze-
glądzie	Grup	Kolędniczych	Gminy	Kamionka	Wielka,	
XVIII	 Powiatowym	 Przeglądzie	 Grup	 Kolędniczych	
„Sądeckie	 Kolędowanie”	 oraz	 XXV	 „Pastuszkowym	
Kolędowaniu”.
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	 21	kwietnia	2022	r.	w	Centrum	Kultury	i	Sztuki	
im.	 Ady	 Sari	 w	 Starym	 Sączu	 odbył	 się	 finał	 XXVII	
Starosądeckiego	 Konkursu	 Młodych	 Wokalistów	
pod	 patronatem	 Starosty	 Nowosądeckiego,	 Marka	
Kwiatkowskiego.	 Został	 on	 zorganizowany	 przez	
Powiatowy	 Młodzieżowy	 Dom	 Kultury	 w	 Starym	
Sączu.	 Jak	 co	 roku,	 nie	 mogło	 na	 nim	 zabraknąć	
reprezentantek	 ze	 Szkoły	 w	 Królowej	 Górnej,	 które	
zakwalifikowały	się	do	finału.	Mowa	tutaj	o	wokalist-
kach	takich	jak:	Magdalena	Siedlarz	z	klasy	VIII	oraz	
Aleksandra	 Mężyk	 i	 Klaudia	 Jelito	 z	 klasy	 IV.	 Mag-
dalena	Siedlarz	w	ścisłym	finale	zdobyła	 I	miejsce,	 
a	należy	dodać,	że	jest	to	już	trzeci	jej	sukces	w	opi-
sywanym	konkursie.	
	 Aby	wskazać	na	wagę	sukcesów	osiągnię-
tych	 przez	 uczennice	 w	 opisanym	 wyżej	 konkursie	
wokalnym,	 należy	 zaznaczyć,	 iż	 spośród	 270	 zgło-
szeń,	 jakie	 wpłynęły	 do	 jego	 organizatora,	 jury	 po	
przesłuchaniach	 eliminacyjnych,	 które	 odbyły	 się	
w	 Lipnicy	 Wielkiej,	 Łącku,	 Podegrodziu	 oraz	 Muszy-
nie,	wyłoniło	80	uczestników	w	czterech	kategoriach	
wiekowych,	 którzy	 rywalizowali	 ze	 sobą	 w	 finale.	
Sama	kwalifikacja	do	tak	wysokiego	szczebla	jest	już	
wielkim	sukcesem,	nie	mówiąc	o	zdobyciu	I	miejsca.	
Tegoroczna	 I	 edycja	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	
Retorycznego	 stała	 się	 okazją	 do	 zdobycia	 przez	
ucznia	 klasy	 VII,	 Łukasza	 Kruczka,	 kwalifikacji	 do	
etapu	 wojewódzkiego.	 Szkołę	 w	 Królowej	 Górnej	
Łukasz	reprezentował,	biorąc	udział	w	eliminacjach	
wojewódzkich,	 które	 miały	 miejsce	 w	 Małopolskim	
Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Tarnowie.	
W	październiku	ubiegłego	roku	w	sądeckim	ratuszu	
odbył	się	V	Memoriał	Szachowy	im.	Marcina	Bernac-
kiego.	 Jednym	 z	 jego	 uczestników	 był	 uczeń	 klasy	
III,	Karol	Velarde	Vasquez,	który	może	się	pochwa-
lić	 zdobyciem	 wysokiego	 III	 miejsca	 w	 kategorii:	
chłopcy	do	10.	roku	życia.	
	 Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Win-
centego	 Witosa	 w	 Królowej	 Górnej	 osiągają	 także	
sukcesy	w	konkursach	organizowanych	na	 terenie	
gminy	Kamionka	Wielka.	Dowodem	na	to	jest	zaję-
cie	 przez	 uczennicę	 klasy	 VIII,	 Magdalenę	 Siedlarz,	 
I	miejsca	w	Gminnym	Konkursie	Pieśni	Patriotycznej	
oraz	III	miejsce	jej	koleżanki	z	klasy	-	Sary	Poręby	-	
w	 Gminnym	 Konkursie	 Poezji	 Patriotycznej.	 Warto	
dodać,	 że	 obie	 uczennice	 zajęły	 także	 I	 miejsce	
w	 Gminnym	 Konkursie	 Piosenki	 Europejskiej	 (jak	
zwykle	zorganizowanym	w	szkole	w	Królowej	Górnej)	
w	kategorii	klas	VII	-	VIII.	Inni	laureaci	tego	konkursu	

to:	 Dagmara	 Kmak	 i	 Hanna	 Sadowska	 z	 klasy	 III	 -	
zdobywczynie	 I	 miejsca,	 Aleksandra	 Mężyk	 z	 klasy	
IV,	która	także	stanęła	na	najwyższym	podium	oraz	
duet	Daria	Siedlarz	i	Wiktoria	Ząber-	uczennice	klasy	
VIII,	które	zajęły	II	miejsce.	
	 Gminny	Konkurs	Piosenki	Dziecięcej	 stał	 się	
areną	 sukcesu	 dla-	 wspomnianej	 wyżej-	 Magda-
leny	Siedlarz,	która	i	w	tej	rywalizacji	nie	dała	szans	
konkurentom,	 zdobywając	 I	 miejsce.	 Aleksandra	
Mężyk	 (także	 wspomniana	 w	 tym	 artykule)	 upla-
sowała	 się	 na	 II	 pozycji,	 jednak	 należy	 zaznaczyć,	
że	 ta	 młoda	 artystka	 po	 I	 miejsce	 sięgnęła	 także	 
w	Gminnym	Konkursie	Piosenki	Świątecznej	„Pierw-
sza	gwiazdka”.	
	 Na	koniec	warto	dodać,	że	w	XXXII	Gminnym	
Konkursie	 Plastycznym	 "Chcemy	 żyć	 życiem	 spo-
kojnym..."	 wyróżnione	 zostały:	 Faustyna	 Kocemba	
z	klasy	 I,	Laura	Jurkiewicz	z	klasy	 IV	oraz	uczennica	
klasy	VI	-	Wioletta	Antoniuk.	W	XXXI	Gminnym	Kon-
kursie	 Opowiadania	 Bajek	 sukcesem	 natomiast	
mogą	poszczycić	się	uczennice:	Julia	Zaczyk	z	klasy	
V	-	zdobywczyni	I	miejsca	oraz	wyróżniona	przez	jury	
-	czwartoklasistka,	Maria	Stępień.	
	 Kluczem	do	sukcesu	uczniów	Szkoły	Podsta-
wowej	im.	Wincentego	Witosa	w	Królowej	Górnej	oraz	
nauczycieli,	 którzy	 ich	 przygotowują,	 jest	 nie	 tylko	
ciężka	praca	i	zaangażowanie	w	różnorakie	projekty	
czy	konkursy.	Ważną	rolę	na	tym	polu	odgrywa	rów-
nież	potrzeba	rozwijania	swoich	pasji	oraz	dbałość	
o	kształtowanie	wizerunku	szkoły	nie	tylko	w	środo-
wisku	lokalnym,	ale	także	w	na	szerszej	płaszczyźnie,	
nierzadko	 ogólnopolskiej.	 Opisane	 wyżej	 działania	
na	 pewno	 są	 powodem	 dumy	 wszystkich,	 którzy	 
w	jakikolwiek	sposób	są	związani	z	królewską	szkołą.	

Tomasz	Skraba
	Fot.	Archiwum	Szkoły
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Uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kamionce  
Wielkiej z dofinansowaniem Wójta Gminy Kamionka Wielka  

na wyjazd w ramach zielonej szkoły
	 W	 dniach	 9-14	 maja	 2022	 roku	 ucznio-
wie	 Zespołu	 Szkolno–Przedszkolnego	 w	 Kamionce	
Wielkiej	 uczestniczyli	 w	 wyjeździe	 integracyjnym	
w	 ramach	 zielonej	 szkoły,	 zwiedzając	 wojewódz-
two	świętokrzyskie.	Wyjazd	uzyskał	dofinansowanie	
z	 Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywa-
nia	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	 Przeciwdziała-
nia	Narkomanii	na	2022	r.	w	kwocie	8500	zł.	Decy-
zja	 Wójta	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 Pana	 Andrzeja	
Stanka	 o	 wsparciu	 wypoczynku	 uczniów	 spotkała	
się	z	entuzjazmem	rodziców,	spowodowała	bowiem,	
iż	koszt	wycieczki	nie	był	już	aż	tak	wielkim	obciąże-
niem	budżetu	domowego.

A	 jak	dobrze	ulokowane	 to	były	pieniądze,	przeko-
najcie	się	Państwo	sami:

Zielona Szkoła - szkołą zżycia

 Kto sądzi, że wyjazd na zielona szkołę jest 
tylko wypoczynkiem, jest w błędzie. Tydzień spę-
dzony na takim wyjeździe jest prawdziwą szkołą 
życia, a przede wszystkim zżycia. 
           6 dni, 148 godzin spędzonych WSPÓLNIE - po 
trudnym okresie izolacji dzieci i młodzieży związa-
nej z pandemią Covid 19, to nieoceniony czas. Czas,  
w którym na nowo uczyliśmy się współpracy gru-
powej. Oj, dużo było tej nauki. Najciekawsze chyba 
okazały się zajęcia, w których musieliśmy wspól-
nie przemyśleć, zaplanować działania, pozbyć się 
lęków i ograniczeń, obaw związanych z akcepta-
cją, po prostu zaufać swoim kolegom i koleżankom 
i wykonać 12 nietuzinkowych zadań uwieńczonych 
fotografią. Myślę, że otwarta postawa opiekunów, 
pań, przyczyniła się w sporej mierze do ogromnego 
zaangażowania uczestników i świetnej zabawy – 
podjęcie wyzwania na równo z dziećmi: przebieranie 
się za czarownice, tańczenie na miotle, zawisanie na 
drzewach jak leniwce, wzbudziło ogromne zdziwienie  
(o rany, nauczyciel też potrafi się bawić) i tym 
samym ośmieliło młodzież do pozwolenia sobie na 
zabawę.
           Był to też idealny czas na nadrobienie wszel-
kich braków w aktywności fizycznej i obcowaniu  
z naturą - całe dnie niemalże spędzaliśmy na świe-
żym powietrzu. Zajęcia na Orliku: piłka nożna, siat-
kowa, ręczna, badminton, różne gry i zabawy to 
najlepszy sposób na integrację całej grupy. Nie 
można oczywiście zapominać o najskuteczniejszej  
i najchętniej wybieranej formie integracji - integra-
cji inicjowanej naturalnie. Dzieci chętnie spotykały 
się wieczorami przed ciszą nocną, aby zacieśnić 
znajomości poprzez wygłupy, ale też długie (często 
niestety głośne) rozmowy. 
          Oczywiście, skoro szkoła, to też nauka. Ale jaka? 
Przyjemne z pożytecznym. Każdy z nas wie, że nauka 

poprzez działanie to najskuteczniejsza forma wpa-
jania wiedzy dzieciom ciekawym świata. Ile wiado-
mości przyrodniczych, geograficznych, historycz-
nych, a nawet polonistycznych poznaliśmy dzięki 
wspaniałemu opiekunowi i przewodnikowi Panu 
Piotrowi Sepiło, miłośnikowi Ziemi Sandomierskiej. 
To on poprowadził nas szlakiem królewskim (który 
zresztą nasz patron Władysław Jagiełło przemie-
rzył 14 razy) na Górę Świętego Krzyża, zapoznał nas 
z niezwykle bogatą fauną i florą Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, z zabytkami archeologicznymi, 
architektury i historycznymi, a także niesamowi-
tymi legendami związanymi z najstarszymi polskimi 
górami.  
Z pewnością możemy powiedzieć, że wypoczęli-
śmy psychicznie, zadbaliśmy o kondycję fizyczną, 
wzbogaciliśmy naszą wiedzę, a przede wszystkim 
na nowo nauczyliśmy się współdziałania i czerpania 
radości z przebywania z rówieśnikami. 
      Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do tego wyjazdu,  
a w sposób szczególny Wójtowi Gminy, Panu Andrze-
jowi Stankowi za hojne dofinansowanie naszego 
wyjazdu. Jesteśmy bardzo wdzięczni.  

autor: Renata Ślipek
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	 Oprócz	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 
w	 Kamionce	 Wielkiej	 dofinansowanie	 do	 zielonych	
szkół,	półkolonii	oraz	wycieczek	otrzymały	również:
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Jamnicy	 oraz	 Szkoła	 Pod-
stawowa	w	Królowej	Polskiej	–	wyjazd	w	ramach	zie-
lonej	szkoły	w	Dźwirzynie	w	 terminie:	od	28.05.2022	
roku	 do	 01.06.2022	 roku	 –	 kwota	 dofinansowania:	 
8	000,00	zł;
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Królowej	 Górnej	 -	 wyjazd	
w	 ramach	 zielonej	 szkoły	 w	 Rewalu	 w	 terminie:	 od	
09.06.2022	roku	do	15.06.2022	roku	–	kwota	dofinan-
sowania:	8	500,00	zł;
•	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 2	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 –	
organizacja	półkolonii	w	Kamionce	Wielkiej	w	termi-
nie:	od	04.07.2022	 roku	do	 15.07.2022	 roku	–	 kwota	
dofinansowania:	11	000,00	zł;
•	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Mszalnicy	 –	 wyjazd 
3	 dniowy	 do	 Warszawy	 w	 terminie:	 od	 30.05.2022	
roku	do	01.06.2022	 roku	-	kwota	dofinansowania	–		 
4	000,00	zł.

 

R.O.S.
Fot.	Archiwum	ZSP	w	Kamionce	Wielkiej

 

	 Dzięki	 dotacji	 współfinansującej	 zadanie	
publiczne	 pn.	 „Prowadzenie	 i	 szkolenie	 drużyn	 piłki	
nożnej	dzieci	i	młodzieży	w	ramach	klubów	sporto-
wych”	 przyznanej	 decyzją	 Wójta	 Gminy	 Kamionka	
Wielka	 Pana	 Andrzeja	 Stanka	 w	 kwocie	 7	 100,00	 zł,	
Ludowy	Klub	Sportowy	„Królovia”	w	Królowej	Górnej	
rozpoczął	 szkolenie	 najmłodszych	 mieszkańców	
naszej	gminy.
	 Zajęcia	sportowe	w	kategorii	piłki	nożnej	oby-
wają	się	dla	dzieci	w	wieku	od	5	–	9	lat	na	boisku	Orlika	
w	 Królowej	 Górnej	 w	 dwóch	 grupach	 wiekowych:	
„Skrzat”	od	5	-7	lat	oraz	„Żak”	od	8	–	9	lat.	Treningi	reali-
zowane	są	w	 formie	zabaw,	uczą	działań	w	grupie	 
i	rywalizacji	fair	play.	Mają	na	celu	poprawę	zdolno-
ści	 motorycznych	 wśród	 dzieci,	 szybkości,	 gibkości	 
i	koordynacji	ruchowej.	Zajęcia	są	prowadzone	przez	
trenera	 z	 uprawnieniami	 Grassroots-C.	 W	 grupie	
„Skrzat”	 liczącej	 15	osób	treningi	odbywają	się	dwa	
razy	w	tygodniu	w	poniedziałek	i	czwartek	od	godz.	
17.00	do	 18.15,	 natomiast	 w	grupie	 „Żak”,	 liczącej	 10	
osób,	 w	 poniedziałek	 i	 czwartek	 od	 godz.	 18.15	 do	
19.30.	
	 Włodarz	 Gminy	 życzy	 młodym	 adep-
tom	 piłki	 nożnej	 dobrej	 zabawy,	 konsekwen-
cji	 w	 doskonaleniu	 swoich	 umiejętności	 pił-
karskich,	 a	 w	 przyszłości	 występów	 na	 najlep-
szych	 stadionach	 świata.	 Rodzicom	 natomiast	
wytrwałości	 we	 wspieraniu	 swoich	 pociech	 
w	realizacji	ich	najśmielszych	marzeń.
	 Pozostałe	zadania	publiczne	dofinansowane	
przez	 Wójta	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 w	 zakresie	
wspierania	 i	 upowszechniania	 kultury	 fizycznej	 na	
terenie	Gminy	Kamionka	Wielka	w	2022	roku	opie-
wają	na	łączną	kwotę	79	400,00	zł	i	są	to:	
1.	 Nazwa	 zadania:	 „Prowadzenie	 i	 szkolenie	 drużyn	
piłki	 nożnej	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	 ramach	 klubów	
sportowych”:

•	Ludowy	Klub	Sportowy	„Skalnik”	w	Kamionce	Wiel-
kiej;
•	 Ludowy	 Klub	 Sportowy	 „Mszalnica”	 w	 siedzibie	 
w	Mszalnicy.
2.	 Nazwa	 zadania:	 „Prowadzenie	 i	 szkolenie	 drużyn	
piłki	 nożnej	 dorosłych	 w	 ramach	 klubów	 sporto-
wych”:
•	Ludowy	Klub	Sportowy	„Skalnik”	w	Kamionce	Wiel-
kiej;
•	 Ludowy	 Klub	 Sportowy	 „Mszalnica”	 z	 siedzibą	 
w	Mszalnicy;	
•	Ludowy	Klub	Sportowy	„Królovia”	w	Królowej	Górnej.	
3.	 Nazwa	 zadania:	 „Prowadzenie	 zajęć	 rekreacyjno	
–	 sportowych	 dla	 mieszkańców	 Gminy	 Kamionka	
Wielka	w	dziedzinach	innych	niż	piłka	nożna”:
•	 Uczniowski	 Klub	 Sportowy	 „Jedynka”	 z	 siedzibą	 
w	Kamionce	Wielkiej;	
•	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Koniczynka”	w	Królowej	
Górnej;
•	 Uczniowski	 Klub	 Sportowy	 „Krzemień”	 z	 siedzibą	 
w	Kamionce	Wielkiej.	

R.O.S.
Fot.	Archiwum	GOK

 

LKS Królovia szkoli młodych adeptów piłki nożnej



Pomysłowość bez granic - Pomagamy rozkładać skrzydła
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	 Jeżeli	 zastanawialiście	 się	 kiedykolwiek	 do	
czego	 służyć	 może	 grill,	 bęben	 do	 pralki,	 lodówka	
turystyczna,	wózek	dziecięcy,	garczek	czy	klatka	dla	
chomika…	 odpowiedź	 moglibyście	 znaleźć	 1	 kwiet-
nia	 wśród	 uczniów	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 1.	 Prima	
aprilis!!!!	 	A	co	by	było,	gdyby	nie	wymyślono	ple-
caków?	Uczniowie	pokazali,	że	nie	ma	dla	nich	żad-
nego	problemu,	nie	ma	żadnych	ograniczeń.	Zastą-
pić	 plecak?	 Proszę	 bardzo:	 grill,	 bęben,	 garczek…	
Zabawa	była	wyśmienita.		Przyznam,	że	my,	nauczy-
ciele	 nie	 mogliśmy	 wyjść	 z	 podziwu.	 Skąd	 ta	 kre-
atywność,	 pomysłowość,	 stąd	 tyle	 zaskakujących	
niejednokrotnie	rozwiązań?		
	 No	 właśnie,	 okazuje	 się,	 że	 szkoła	 nie	 tylko	
uczy	 tabliczki	 mnożenia,	 koniugacji,	 deklinacji	 
i	wzorów	chemicznych.		Tak	naprawdę,	to	co	dzieje	
się	w	szkole,	często	poza	45	minutami,	wpływa	na	ich	
wszechstronny	 rozwój,	 na	 otwartość,	 gotowość	 do	
podejmowania	wyzwań,	plastyczność,	umiejętność	
odnalezienia	się	w	każdej	sytuacji.	Ileż	takich	wyda-
rzeń	i	pomysłowych	akcji	odbywa	się	w	ciągu	roku	
szkolnego?!	 Mnóstwo!	 Dzień	 na	 zielono,	 Dzień	 bez	
plecaka,	Dzień	Świętego	Patryka,	Randka	z	książką,	
ogromna	 ilość	 akcji	 bibliotecznych	 (Walentyn-
kowe	Lotto,	Kody	QR,	Dzień	Czekolady,	Dzień	Piegów	
–	 Piegowaci	 bohaterowie	 książek,	 Majowe	 Kodo-
wanie	 –	 Patriotyzm	 w	 sercu	 i	 wiele	 innych,	 Pociąg	
do…).	Szkoła	organizuje	niezliczoną	ilość	konkursów	 
o	bardzo	różnorodnej	i	szerokiej	tematyce	stwarza-
jąc	wszystkim	uczniom	okazję	do	odniesienia	suk-
cesu,	do	poczucia,	że	mogą,	potrafią,	że	są	wielcy,	że	
jesteśmy	z	nich	dumni	(konkursy	recytatorskie,	pio-
senki,	czytania,	plastyczne,	manualne,	ortograficzne,	
artystyczne,	 informatyczne,	 czytelnicze,	 konkursy	
wiedzy).		Uczniowie	wcielają	się	w	role,	opracowują	
scenariusze,	występują	na	scenie,	pokonują	tremę,	
wstyd,	własne	ograniczenia.		
	 Uczymy	 odpowiedzialności	 za	 otaczający	
nas	 świat,	 angażujemy	 się	 w	 akcje	 ochrony	 śro-
dowiska	 (zbieramy	 elektrośmieci,	 bierzemy	 udział	 
w	akcjach	sprzątanie	świata	itp.)		
	 Dbamy	o	bezpieczne	dorastanie,	o	budowa-
nie	 relacji,	 o	 bezpieczeństwo	 w	 sieci-	 aranżujemy	
wiele	zajęć	i	spotkań	ze	specjalistami	w	zakresie	pro-
filaktyki	(Budowanie	pozytywnych	wartości,	Emocje	
na	start,	Bezpieczni	w	sieci	itd.).	Uczniowie	sami	biorą	
udział	 w	 takich	 przedsięwzięciach	 (przygotowują	
happeningi,	 tworzą	 gry	 planszowe,	 przedstawienia	 
o	tematyce	profilaktycznej).
	 Nasi	 uczniowie	 zajmują	 czołowe	 miejsca	 
w	 przeróżnych	 zawodach	 sportowych:	 turniejach	
szachowych,	 piłki	 nożnej,	 siatkowej,	 tenisie	 stoło-
wym,	lekkoatletyce.	
	 Uwrażliwiamy	 na	 potrzeby	 drugiego	 czło-
wieka	i	tutaj	nasuwa	się	działalność	Szkolnego	Klubu	
Caritas,	 który	 zrzesza	 nie	 tylko	 młodzież,	 ale	 także	
małe	dzieci	z	przedszkola.	 Ile	cudownych	wzruszeń	
i	radości	przysparzają	innym,	głównie	pensjonariu-

szom	DPS	Samarytanin,	kształtując	u	siebie	najważ-
niejsze	wartości	człowieczeństwa.
	 Prężnie	 działa	 drużyna	 harcerska	 9	 NDWp	
"Zdobywcy	Szczytów"	wpajająca	nieśmiertelne	idee:				
Bóg,	Honor,	Ojczyzna	-	ucząca	jedności,	braterstwa,	
odpowiedzialności	 i	 zaradności.	 (Zapraszamy	 na	
Facebook)
	 Niesamowite	wprost	rzeczy	wykonują	dzieci	
w	oddziałach	przedszkolnych	i	przedszkolu:	lepienie,	
gotowanie,	 pieczenie,	 tworzenie	 układu	 słonecz-
nego,	zajęcia	z	oprogramowania,	itd.,	itd…
	 Wiele	 z	 tych	 działań	 wynika	 z	 inicjatywy	
samych	 uczniów,	 samorządu	 uczniowskiego,	 co	
napawa	 optymizmem,	 mamy	 świetną	 młodzież,	
która	na	pewno	poradzi	sobie	w	życiu,	a	nam	pozo-
staje	 liczyć	 na	 to,	 że	 miło	 będzie	 wspominać	 czas	
spędzony	w	murach	naszej	szkoły.
	 Czyżbym	usłyszała	kiedyś,	że	w	tej	szkole	nic	
się	nie	dzieje?		Dlaczego	tak	często	i	tak	łatwo	kryty-
kuje	się	szkoły?	
	 Czy	 można	 pracę	 szkoły	 mierzyć	 tylko	 
i	 wyłącznie	 wynikiem	 egzaminu?	 O	 to	 trzeba	 by	
zapytać	 naszych	 absolwentów,	 którzy	 niejedno-
krotnie	 chętnie	 wracają	 do	 nas	 z	 uśmiechem	 na	
twarzy,	 wspominając	 to,	 co	 spotkało	 ich	 tutaj	 cie-
kawego,	miłego,	oryginalnego,	to	czego	się	nauczyli,	
co	przeżyli.	Zapytać	jak	sobie	radzą?		Myślę,	że	to	jest	
największym	 wskaźnikiem	 atrakcyjności	 i	 wartości	
szkoły.	Nie	cyfra	wynikająca	z	jednego	sprawdzianu,	
w	 jednym	 dniu.	 Czy	 można	 sprowadzić	 wartość	
pracy	 szkoły,	 wartość	 dziecka	 do	 średniej?	 	 To	 tak	
jakby	wartość	ojca	sprowadzić	tylko	do	ilości	pienię-
dzy,	które	da	dzieciom,	bo	to	 jest	policzalne.	 	Prze-
cież	sami	wiemy,	że	najbardziej	cenne	jest	to,	czego	
nie	 da	 się	 zmierzyć.	 Róbmy	 swoje.	 Uczmy	 przede	
wszystkim	rozwijać	skrzydła.
	 Wszystkich,	 którzy	 interesują	 się	 życiem	
szkoły,	 którzy	 chcą	 zobaczyć	 ile	 ciekawych	 rzeczy	



Kiedy myślę Ojczyzna...

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz  
– patronka nauczycieli
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 Wśród 108 błogosławionych męczenni-
ków polskich ofiar hitleryzmu znajduje się Natalia 
Tułasiewicz, 39 –letnia nauczycielka i konspira-
torka. Jest to postać niezwykła, gdyż 
nie tylko śmierć za wiarę i ojczyznę 
stanowi przyczynę jej chwały, ale 
nie mniejsze znaczenie ma jej życie, 
krótkie, a duchowo tak bogate, że 
może być źródłem refleksji, inspira-
cją oraz zachętą dla współczesnych 
chrześcijan świeckich.
	 Natalia	 Tułasiewicz	 urodziła	
się	 9	 kwietnia	 1906	 r.	 w	 Rzeszowie	
w	 wielodzietnej	 rodzinie	 urzędnika	
skarbowego.	 Ojca	 tak	 scharaktery-
zowała:	 „Prawdziwy	 Tułas	 do	 tańca	
i	do	różańca”.	W	1912	r.	 rodzina	prze-
niosła	 się	 na	 Śląsk,	 aby	 po	 dwóch	
latach	 osiąść	 w	 Krakowie.	 Ostatecz-
nie	od	1921	r.	zamieszkała	w	Poznaniu	
i	tu	dotrwała	do	1939	r.	Natalia	zdała	
maturę	 w	 Gimnazjum	 Sióstr	 Urszulanek	 w	 1926	 r.	 
i	w	tym	samym	roku	rozpoczęła	studia	polonistyczne	
na	 Uniwersytecie	 Poznańskim.	 Interesowało	 ją	
wszystko:	filozofia,	estetyka,	psychologia,	muzykolo-
gia.	Działała	w	Kole	Polonistów	i	w	sodalicji	mariań-
skiej.	Od	16.	roku	życia	postawiła	Boga	na	pierwszym	
miejscu	 i	 pragnęła	 każdą	 dziedzinę	 swojego	 życia		
przeżywać	razem	z	Nim.	Cieszyła	się	życiem,	pisała	
wiersze,	 wszędzie	 było	 jej	 pełno.	 W	 czasie	 studiów	
poznała	 kolegę	 ateistę,	 sympatyka	 komunizmu,	
człowieka	 o	 trudnym	 charakterze,	 i	 zaręczyła	 się	 
z	nim.	Osiem	lat	trwające	narzeczeństwo	było	źró-
dłem	problemów.	Nata	pragnęła	 skierować	Janka	
na	myśl	o	Bogu,	aby	mógł	się	do	Niego	zbliżyć.	Nie-
kończące	się	dyskusje	i	spotkania	ujawniają	jednak,	
że	to	trud	daremny	i	że	nie	tego	związku	Bóg	pragnie	
dla	 Natalii.	 Na	 przełomie	 1928/29	 r.,	 po	 stwierdze-
niu	początków	gruźlicy,	Natalia	wyjechała	na	urlop	
zdrowotny	do	Rabki;	tam	w	miarę	możności	uczyła	
przyrody	 i	geografii	w	Gimnazjum	Sióstr	Nazareta-
nek.	Po	polepszeniu	się	jej	zdrowia	wróciła	na	studia	
i	w	1932	r.	obroniła	pracę	magisterską	pt.	Mickiewicz	
a	muzyka,	napisaną	pod	kierunkiem	prof.	Romana	
Pollaka,	który	uznał	ją	za	tak	dobrą,	że	jej	fragment	

zamieścił	w	czasopiśmie	„Ruch	Literacki”.	
	 Natalia	 po	 ukończeniu	 studiów	 rozpoczęła	
pracę	nauczycielską,	najpierw	w	szkole	powszech-

nej,	 a	 po	 zdaniu	 egzaminu	 pań-
stwowego	w	Gimnazjum	Prywatnym	
Sióstr	Urszulanek	w	Poznaniu.	W	1934	
r.	zrywa	z	narzeczonym.	Jest	to	krok,	
który	 ją	 wiele	 kosztuje.	 Zostawiając	
za	 sobą	 burzliwe,	 8-letnie	 narze-
czeństwo,	zaczyna	rozumieć,	że	Bóg	
ma	dla	niej	 inne	plany:	„Chcę	nieść	
Chrystusa,	 który	 obrał	 serce	 moje	
za	 mieszkanie	 dla	 siebie,	 chcę	 Go	
nieść	wszystkim	ludziom	spotkanym	
na	ulicach,	w	tramwaju,	w	urzędach,	 
w	sklepach,	w	restauracjach,	kinach,	
teatrach,	 wszędzie!”	 Życie	 zakonne	
jej	 nie	 pociąga.	 Mając	 na	 co	 dzień	
kontakt	z	duchowością	urszulańską,	
ucząc	w	szkole	urszulanek	Unii	Rzym-
skiej	 i	 utrzymując	 zażyłe	 stosunki	 

z	 urszulankami	 szarymi	 w	 Pniewach,	 miała	 moż-
ność	rozważenia	swego	miejsca	w	tej	 formie	życia	
konsekrowanego,	ale	nie	widziała	się	w	niej.	Natalia	
zrozumiała,	 że	 jej	powołaniem	 jest	 zawód	nauczy-
ciela.	Udzielała	się	więc	z	zapałem	w	Towarzystwie	
Nauczycieli	 Szkół	 Średnich	 i	 Wyższych.	 Wygłaszała	
odczyty,	 podnosiła	 swoje	 kwalifikacje.	 Namawiana	
przez	 prof.	 Pollaka	 podjęła	 myśl	 o	 doktoracie	 na	
temat	 Karola	 Huberta	 Rostworowskiego.	 Odbyła	
podróż	do	Norwegii	 i	do	Włoch;	w	Rzymie	przeżyła	
kanonizację	 św.	 Andrzeja	 Boboli.	 Powoli	 zaczyna	
rozumieć,	 że	 Bóg	 jeden	 jedyny	 może	 wypełnić	 jej	
życie.	
	 Wybuch	wojny	1	września	1939	r.,	wysiedlenie	
całej	 rodziny	do	obozu	przejściowego	10	 listopada,	
a	po	3	tygodniach	wywiezienie	w	bydlęcych	wago-
nach	do	Ostrowca	Świętokrzyskiego,	tam	pozosta-
wienie	 całego	 transportu	 na	 łasce	 losu	 -	 Natalia	
rozumie	to	jako	wezwanie,	na	które	trzeba	odpowie-
dzieć.	 Lata	 wojny	 i	 życia	 pod	 okupacją	 niemiecką	
są	 wypełnione	 pracą,	 a	 równocześnie	 modlitwą	 
i	refleksją	nad	swoją	drogą	życiową,	taką,	jakiej	Bóg	
dla	niej	pragnie.	Natalia	szybko	dojrzewa	duchowo.	

c.d.	str.	16		

potrafią	zrobić	uczniowie,	zapraszamy	do	obserwo-
wania	i	polubienia	naszej	strony	internetowej	lub	na	
Facebook.	Jest	ciekawie!
	 A	 jacy	 są	 nasi	 uczniowie?	 Są	 kreatywni,	
otwarci,	 pomysłowi,	 umiejący	 współpracować	
w	 grupie,	 wytrwali,	 reprezentacyjni	 (to	 naszych	
uczniów	 widać	 na	 dniach	 otwartych	 wszystkich	

szkół	 średnich),	 są	wyposażeni	w	 takie	umiejętno-
ści	miękkie,	 które	pozwalają	 im	 zaistnieć	 i	 odnieść	
sukces	na	miarę	ich	możliwości.		I	to	jest	prawdziwa	
wartość	szkoły.	

Renata	Ślipek

Jerzy,	Public	dom
ain,	via	W

ikim
edia	C

om
m

ons



 
Gminne Wieści można nabyć:
•	 w	parafii	w	Kamionce	Wielkiej,	w	świetlicach	wiejskich:	w	Boguszy,	Mszalnicy,	Mystkowie,	
•	 w	sklepie	Andrzeja	Poręby	w	Mystkowie,	
•	 w	sklepie	ABC	w	Królowej	Górnej,
•	 w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Kamionce	Wielkiej.
Bardzo	 dziękujemy	 wyżej	 wymienionym	 za	 bezinteresowne	 rozprowadzanie	 naszej	
gazety.
 R e d a k c j a
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Już	 wie,	 że	 jedyną	 miłością	 jest	 Jezus.	 Jego	
chce	 nieść	 ludziom,	 ale	 w	 sposób	 nowy.	 
O	pracy	konspiracyjnej	Natalii	jej	rodzina	nic	nie	wie-
działa;	w	jej	notatkach	osobistych	jest	oczywiście	na	
ten	temat	głucha	cisza.	O	niebezpieczeństwo	łapa-
nek,	wywiezienia	na	roboty	przymusowe,	przyłapa-
nia	na	 tajnym	nauczaniu	ocierała	się	na	co	dzień.	
Organizacja	„Zachód”,	powołana	w	1942	r.	przez	Rząd	
Londyński,	miała	na	celu	niesienie	pomocy.	W	sierp-
niu	Natalia	została	przyłączona	do	transportu	przy-
musowych	 robotników	 i	 wywieziona	 do	 Hanoweru.	
W	ostatnich	notatkach	na	polskiej	ziemi	pisała:

„Mam odwagę chcieć być świętą”.

	 Natalia	dość	szybko	zyskała	sympatię	i	auto-
rytet	otoczenia,	nie	tylko	wśród	Polaków,	więc	udało	
jej	się	wprowadzić	zwyczaj	wspólnego	pacierza,	co	
dzień	w	innym	pokoju	baraku.	Potem	przyszedł	czas	
na	katechezy,	pogadanki,	głośną	lekturę	(zaczyna-
jąc	od	Pana	Tadeusza).	Na	ołtarzyku	w	jej	pokoju	stał	
obrazeczek	Jezu,	ufam	Tobie.	To	przed	nim	miesz-
kanki	pokoju	klękały	do	wspólnego	pacierza.

	 Z	 czasem	 Natalia	 zorganizowała	 chórek,	
potem	było	śpiewanie	kolęd,	opłatki,	w	końcu	przed-
stawienie	 Jasełek	 hanowerskich	 jej	 autorstwa,	 
a	w	Wielkim	Poście	rekolekcje.	Do	końca	1943	r.	prze-
prowadziła	 60	 katechez,	 zachęcała	 do	 modlitwy,	
zakładała	 kółka	 różańcowe,	 pomagała	 w	 dostępie	
do	 sakramentów,	 umacniała	 na	 duchu,	 nawra-
cała.	 Oddziaływała	 też	 na	 ludzi	 innych	 narodowo-
ści.	Zwano	ją	„apostołkiem”.	Jesienią	1944	r.	skiero-
wano	ją	do	obozu	w	Ravensbrück.	Chociaż	więzienie	 
i	warunki	obozowe	fatalnie	odbijają	się	na	jej	zdro-
wiu,	Natalia	jest	oddana	woli	Bożej	i	cała	dla	innych.	
Czerpie	 siły	 z	 Komunii	 św.	 duchowej,	 którą	 zawsze	
bardzo	ceniła.	Teraz	to	dla	niej	sposób	codziennego	
jednoczenia	 się	 z	 Umiłowanym.	 W	 obozie	 wypeł-
nia	 dalsze	 zadania:	 pracuje	 fizycznie,	 ewangeli-
zuje,	naucza,	szczególną	opieką	otacza	dziewczyny	
z	 powstania	 warszawskiego,	 które	 po	 strasznych	
dniach	 walk	 i	 klęsk	 są	 częstokroć	 załamane.	 Mija	
kilka	 miesięcy	 życia	 w	 ciężkich	 warunkach	 obozo-
wych.	 Jest	 rok	 1945.	 Natalia	 jest	 już	 bardzo	 chora.	
Odnowiona	gruźlica	czyni	groźne	postępy,	 szybsze	
niż	zbliżanie	się	wojsk	alianckich.	Już	raz	ze	względu	

na	stan	zdrowia	została	wyselekcjonowana	do	gazu.	
W	 Niedzielę	 Palmową	 1945	 r.	 organizuje	 jeszcze	
wspólną	modlitwę	więźniarek	różnych	narodowości.	
W	Wielki	 Piątek,	 30	marca,	przewidując	ewakuację	
obozu,	 komendant	 przeprowadza	 ostrą	 selekcję	
najsłabszych	więźniarek.	Pomimo	że	koleżanki	pod-
trzymują	 chorą	 Natalię	 jak	 mogą,	 zostaje	 zauwa-
żona,	wyciągnięta	z	szeregu	i	odesłana	do	komory	
gazowej.	 Następnego	 dnia	 wojska	 amerykańskie	
wyzwoliły	obóz	w	Ravensbrück.

	 Życie	 Natalii	 Tułasiewicz	 zostało	 napisane	
ręką	Boga,	aby	dać	przykład,	jak	wiele	może	doko-
nać	On	przez	człowieka,	który	Mu	się	oddał	bez	reszty	
–	 zwykłego,	 świeckiego	 człowieka,	 rozmiłowanego	 
w	Bogu,	swej	pracy	i	bliźnich.

	 Dzięki	 siostrze	 błogosławionej	 -	 Zofii,	 świa-
domej,	 że	 Natalia	 była	 niezwykłą	 postacią,	 oca-
lały	cztery	zeszyty	 jej	notatek	duchowych,	rękopisy,	
korespondencja,	 pamiątki,	 wspomnienia	 przyjaciół	
z	różnych	okresów	jej	życia.	Dzięki	tej	zapobiegliwo-
ści	możemy	dziś	dysponować	sporym	materiałem,	
ukazującym	duchowość	Natalii	w	całym	jej	bogac-
twie.

	 Część	jej	krótkiego	życia	przebiegła	w	warun-
kach	ekstremalnych.	Nigdy	nie	poddała	się	pokusie	
nienawidzenia	kogokolwiek,	nawet	katów.	

	 	 	 	 	 	 	 	 Ekstremalność	 naszych	 czasów	 przebiega	 
w	innych	realiach,	ale	o	owoce	nienawiści	nietrudno.	
Inny	 rodzaj	 barbarzyństwa	 nam	 zagraża.	 Byłoby	
dobrze,	 aby	 błogosławiona	 nauczycielka	 udzieliła	
nam	 wszystkim	 swojej	 żarliwości	 w	 kształtowaniu	 
i	obronie	człowieczeństwa	tych,	którzy	na	nas	patrzą	
z	nadzieją.

									Wierzę,	że	Natalia	jest	dla	nas	–nauczycieli-	praw-
dziwym	darem	Pana	Boga.	Udowadnia,	że	nauczy-
cielska	służba	może	być	piękna	 i	owocna,	a	prze-
żywana	w	łączności	z	Chrystusem	wyzwala	radość	
nawet	wówczas,	gdy	wydaje	się	to	niemożliwe,	także	
w	dzisiejszym	świecie,	gdzie	tyle	jest	antagonizmów,	
roszczeń	i	żądań	w	stosunku	do	naszej	pracy.

B.F.
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„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw 
ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam 
stworzyłeś”. 

(Peter	Sellers)

	 Same	 więzy	 krwi	 nie	 wystarczą.	 Potrzebna	
jest	 silna	 więź	 i	 mocny	 punkt	 odniesienia,	 które	
pozwolą	 nam	 i	 naszym	 dzieciom	 przejść	 przez	
życie,	trzymając	się	wyznaczonego	kursu.	Kursu	na	
szczęście.	Rodzina	jest	naszym	światłem,	a	więzi	jej	
członków	 są	 najsilniejsze	 z	 możliwych	 –	 są	 wyjąt-
kowe	 i	 niezastąpione.	 To	 dzięki	 rodzinie	 jesteśmy	
panami	 naszych	 emocji.	 W	 rodzinie	 intuicyjnie	 się	
rozumiemy	i	możemy	z	radością	opowiadać	sobie	
dowcipy,	 czy	 wymieniać	 te	 pełne	 wymowy	 spoj-
rzenia.	 Dzięki	 rodzinie	 odczuwamy	 podziw	 i	 dumę,	
która	buduje	w	nas	miłość	w	najczystszej	możliwie	
postaci.	 Bo	 rodzina	 to	 wsparcie,	 bezpieczeństwo	 

i	miłość.	Zwykle	skupiamy	się	na	tym,	że	to	wsparcie,	
miłość	 i	 bezpieczeństwo	 powinny	 otrzymać	 dzieci.	
Natomiast	 rodzina	 to	 zarówno	 dzieci,	 jak	 i	 rodzice,	 
i	każdy	z	nich	powinien	się	czuć	w	niej	dobrze.	
	 Nie	 ma	 nic	 lepszego	 na	 budowanie	 relacji,	
jak	wspólnie	spędzany	czas.
Organizując,	11	czerwca	Piknik	Rodzinny	na	Skalniku	
w	Kamionce	Małej,	postawiliśmy	rodzinę	na	pierw-
szym	miejscu.	Stał	się	on	idealną	okazją	i	szansą,	by	
wzmocnić	 rodzinne	więzi,	czerpać	radość	z	wspól-
nego	przebywania	i	zastanowić	się	nad	swoją	rolą	
w	rodzinie.	
												Wspólne	przedsięwzięcie	społeczności	szkol-
nej	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 w	 Kamionce	
Wielkiej	 -	 Grona	 Pedagogicznego,	 pracowników	
niepedagogicznych	 oraz	 Rady	 Rodziców	 dzia-
łającej	 w	 naszej	 szkole	 było	 ku	 temu	 wspaniałą	
okazją.	 Impreza	 plenerowa	 zorganizowana	 została	 
w	związku	z	obchodzonym	Dniem	Mamy	i	Taty,	więc	
dedykowana	w	szczególności	rodzicom,	ale	jedno-
cześnie	chcieliśmy	pozyskać	środki	na	zakup	szafek	
do	szatni	dla	dzieci	z	naszej	szkoły,	fundując	im	tym	
samym	prezent	na	Dzień	Dziecka.	
	 Czas	 uatrakcyjniały	 nam	 występy	 naszych	
uczniów	 (począwszy	 od	 przedszkolaków),	 gry,	

zabawy	 i	 konkursy	 dla	 dzieci	 i	 rodziców.	 Smaku	
dodawały	 domowe	 specjały,	 takie	 jak:	 grochówka,	
pierogi,	 wiejski	 chleb	 ze	 smalcem,	 ciasta,	 kiełbaski	 
z	 grilla,	 lemoniada.	 Gwoździem	 programu	 okazała	
się	 loteria	 fantowa,	 ciesząca	 się	 ogromnym	 zain-
teresowaniem.	 	 Wśród	 gości	 specjalnych	 -	 zespół	
Gwarni.	Liczba	i	hojność	wspierających	nas	sponso-
rów	zapewniła	wiele	atrakcji	dla	dzieci	–	lody,	malo-
wanie	twarzy,	dmuchane	zjeżdżalnie,	ale	i	dorosłych	
–	oprócz	pysznego	 jedzenia,	gry	 i	 zabawy	konkur-
sowe	z	atrakcyjnymi	nagrodami.	Frekwencja	uczest-
ników	oraz	zaangażowanie	rodziców	we	współtwo-
rzenie	tego	wydarzenia	zachwyciła	organizatorów.
	 Jesteśmy	 bardzo	 wdzięczni	 naszej	 Radzie	
Rodziców.	 Tak	 ochoczo	 i	 prężnie	 zaangażowali	 się	 
w	przygotowania	i	organizację	całego	przedsięwzię-
cia.	Począwszy	od	włączenia	się	w	kwestię	„pozyski-
wania”	 sponsorów	 imprezy	 poprzez	 wypieki	 ciast,	

ciasteczek,	chlebów,	a	także	fizyczną	pomoc	już	na	
miejscu,	w	trakcie	trwania	imprezy.		
	 Jesteśmy	 zbudowani	 postawą	 rodziców	 
i	harmonijną	współpracą	oraz	wspaniałomyślnością	
sponsorów.	Życie	rodzinne	nie	składa	się	z	wielkich	
spraw.	 Składa	 się	 z	 nie–wydarzeń:	 posiłków,	 kłótni,	
wspólnego	czytania	książek,	piłki	nożnej	w	ogródku,	
szykowania	się	do	szkoły	(Claire	Dederer).
	 Dziękujemy	 rodzicom	 za	 zaangażowa-
nie	 i	 wspólną	 zabawę	 w	 konkursach.	 Gratulujemy	
dystansu	do	samego	siebie.
	 Dziękujemy	OSP	Mystków	i	Posterunkowi	Poli-
cji	w	Nawojowej	za	czuwanie	nad	bezpieczeństwem,	
a	 jednocześnie	 umożliwienie	 zainteresowanym	
poznania	wyposażania	i	pracy	policjantów	i	straża-
ków. 
	 Dziękujemy	Panu	Wójtowi	za	obecność	i	wrę-
czenie	ufundowanej	przez	siebie	nagrody.
Raz	 jeszcze	dziękujemy	wszystkim	sponsorom,	któ-
rych	nie	sposób	tu	wyliczyć,	a	których	lista	znajduje	
się	na	stronie	internetowej	szkoły.
	 Czas	spędzony	na	Skalniku	był	wyjątkowym	
wydarzeniem	 dla	 wyjątkowych	 osób	 -	 rodziców	 
i	wszystkich	zainteresowanych	dzieckiem	–	rodziną,

c.d.	str.	18	



Mamy mistrzów ortografii
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	 Język	 polski	 jest	 jednakowoż	 piękny,	 jak	
i	 trudny.	 Nieprzypadkowo	 uznany	 jest	 za	 jeden	 
z	sześciu	najtrudniejszych	języków	świata.	Zapewne	
istotnym	elementem	wpływającym	na	taką	pozycję	
jest	 nasza	 skomplikowana	 ortografia.	 	 Trudna,	 ale	
jak	 się	 okazuje,	 nie	 dla	 wszystkich.	 Takimi	 słowami	
przywitała	 Pani	 dyrektor	 ZSP	 w	 Kamionce	 Wielkiej	
-	 Izabela	 Zaczyk	 -	 przedstawicieli	 wszystkich	 szkół	 
z	 terenu	 Gminy,	 uczestników	 XIX	 Gminnego	 Kon-
kursu	Ortograficznego	dla	uczniów	klas	4	-	6,	gra-
tulując	wszystkim	obecności,	będącej	dowodem	na	
to,	że	już	są	najlepsi	wśród	swoich	kolegów	i	życząc	
sukcesu.	
	 Następnie	 Pani	 dyrektor	 Gminnej	 Biblioteki	
Publicznej	w	Kamionce	Wielkiej	-Anna	Ziobrowska-	
podyktowała	przygotowany	przez	siebie	tekst.		Kon-
kursowicze	zmagali	się	z	przyjemnym,	ale	naszpiko-
wanym	 pułapkami	 dyktandem.	 Wraz	 z	 Ambrożym	
prosto	 z	 Francji	udali	 się	w	polskie	Tatry,	by	wśród	
roju	 pszczół,	 brzęczących	 trzmieli	 i	 kosodrzewiny	

wypasać	wraz	z	juhasami	owce	na	górskich	halach.	
	 Prace	konkursowe	oceniali	poloniści,	którym	
przewodniczyła	 pani	 Izabela	 Zaczyk,	 egzaminator	
OKE.	Ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród	uświet-
nił	swoją	obecnością	Wójt	Gminy	Kamionka	Wielka,	
Pan	Andrzej	Stanek,	gratulując	uczniom	ich	wiedzy,	
umiejętności	 i	 zaangażowania.	 Życząc	 dalszych	
sukcesów,	 wręczył	 wszystkim	 uczestnikom	 słodki	
upominek.	
A	oto	wyniki:
I	 miejsce:	 Marta	 Kiełbasa,	 Szkoła	 Podstawowa	 
w	Mszalnicy;
II	 miejsce:	 Justyna	 Łabuś,	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 1	 
w	Kamionce	Wielkiej;
III	 miejsce:	 Joanna	 Górka,	 Szkoła	 Podstawowa	 
w	Mszalnicy.

	 Uczniowie	 pracowali	 także	 zespołowo	 na	
wynik	 swojej	 szkoły.	 	 I	 tak	w	 rywalizacji	drużynowej	
szkoły	uplasowały	się	na	następujących	pozycjach:	
I	miejsce:	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	Kamionce	Wiel-
kiej;
II	miejsce:	Szkoła	Podstawowa	w	Mszalnicy;	
III	miejsce:	Szkoła	Podstawowa	w	Boguszy.
Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 dyplomy	 i	 drobne	
upominki.	
Gratulujemy,	 życzymy	 dalszych	 sukcesów	 i	 już	
zapraszamy	 na	 jubileuszową,	 XX	 edycję	 konkursu	
ortograficznego.	
Organizatorami	 konkursu	 byli	 Zespół	 Szkolno-	
Przedszkolny	w	Kamionce	Wielkiej	i	Gmina	Biblioteka	
Publiczna	w	Kamionce	Wielkiej.

Renata	Ślipek
Fot.	Archiwum	GBP	w	Kamionce	Wielkiej

również	tą,	którą	tworzymy	jako	społeczność	szkolna.	
Raz	 jeszcze	 dziękujemy	 wszystkim	 współtwórcom	
tego	wydarzenia.	
	 Przepraszamy	 bardzo	 wszystkich	 tych,	 dla	
których	 zabrakło	 losów	 w	 loterii,	 ale	 nie	 spodzie-
waliśmy	się,	 że	będzie	 tak	wielkie	 zainteresowanie!	
Rodzice	 naszej	 społeczności	 tak	 wspaniałomyślnie	 

i	hojnie	odpowiedzieli	na	naszą	propozycję,	że	prze-
rosło	to	nasze	oczekiwanie.	
Dziękujemy.

K. Popiela
Fot.	Archiwum	szkoły



„Koloratorium Śnieżki”
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	 Dzień	 1	 czerwca	 wszystkim	 kojarzy	 się	 
z	 obchodami	 Międzynarodowego	 Dnia	 Dziecka,	
jednak	od	tego	roku	kalendarzowego	dzień	1	czerwca	
społeczności	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Królowej	 Pol-
skiej	będzie	również	kojarzył	się	z	wielkim	sukcesem	
odniesionym	w	kolejnej	edycji	ogólnopolskiego	kon-
kursu	„Koloratorium	Śnieżki”,	którego	organizatorem	
jest	firma	Śnieżka	Group	S.A.	oraz	wygraną	w	wyso-
kości	 30	 000	 zł	 na	 wyposażenie	 szkolnej	 sali	 che-
miczno	–	biologicznej.	
	 "DROGA	 DO	 SZCZĘŚCIA"	 to	 tytuł	 finało-
wego	filmu,	a	raczej	teledysku,	który	zachwycił	 jury	
konkursu.	 Jednakże	 droga	 do	 radości	 i	 szczęścia	 
z	wygranej	nie	była	krótka	i	 łatwa,	a	rozpoczęła	się		
25	października	2021	 roku,	 kiedy	 to	właśnie	 zareje-
strowano	szkołę	do	konkursu,	a	pieczę	nad	realizacją	
przedsięwzięcia	w	szkole	przejęła	Pani	Beata	Koziak	
oraz	Pani	Anna	Słaby.	Uczniowie	klas	IV	–	VIII,	zachę-
ceni	przez	opiekunów	konkursu,	 zakładali	 konta	na	
platformie	konkursowej	oraz	umieszczali	tam	swoje	
prace	plastyczne	i	literackie,	których	temat	brzmiał:		
„Mój	 przepis	 na	 zdrowie	 i	 dobre	 samopoczucie”,	 
a	które	powstały	m.in.	w	ramach	lekcji	plastyki	oraz	
języka	 polskiego.	 Dodatkowo	 wszyscy	 zarejestro-
wani	 rozwiązywali	quiz	wiedzy	przygotowany	przez	
uczniów	kl.	VII,	który	obejmował	zagadnienia	poru-
szane	 podczas	 przeprowadzanych	 przez	 nauczy-
cieli	 lekcji	 odpowiadających	 m.in.	 na	 takie	 pyta-
nia	 jak:	 „Dlaczego	krew	 jest	czerwona?”	czy	 „Po	co	
pić	 mleko?”.	 To	 dzięki	 umieszczanym	 na	 platfor-
mie	pracom,	rozwiązanym	quizom,	przeprowadzo-
nym	akcjom	 i	 lekcjom,	uczniowie	oraz	nauczyciele	
zdobywali	dla	swojej	szkoły	punkty	i	to	właśnie	one	
pozwoliły	 znaleźć	 się	 nam	 wśród	 30	 szkół	 spośród	
158	zgłoszonych	do	konkursu		i	przejść	do		II	etapu,	
w	którym	należało	nagrać	krótki	film	pt.	„Profesorze,	
drastycznie	spadł	mi	poziom	hormonów	szczęścia!	
Musimy	przystąpić	do	akcji	ratunkowej!”.
	 I	 to	 właśnie	 ten	 	 etap	 pokazał,	 że	 jesteśmy	
małą	szkołą,	ale	z	WIELKIM	POTENCJAŁEM.	Podeszli-
śmy	do	zadania	bardzo	profesjonalnie.	Na	początku	
rozdzielono	 zadania	 poszczególnym	 osobom	 oraz		
napisano	scenariusz,	który	był	efektem	wielkiej	burzy	
mózgów.	 Potem	 kolejno	 powstały	 	 słowa	 piosenki,		
muzyka	 oraz	 nagranie	 w	 profesjonalnym	 studio.	

Stroną	 muzyczną	 chętnie	 zajęła	 się	 cała	 rodzina	
Państwa	Jaroszów,	Pani	Ewa	Jarosz	napisała	słowa,	
Pan	Tomasz	Jarosz	muzykę,	aranżacją	zajął	się	Pan	
Maciej	Nieć,		a	brawurowo	utwór	wykonały	Patrycja	
i	 Zuzanna	 Jarosz	 –	 uczennice	 naszej	 szkoły.	 Samo	
zaś		nagranie	teledysku	odbyło	się	1	maja.	Tak	wła-
śnie,	 1	maja,	w	długi	weekend!	To	był	 jedyny	wolny	
termin,	 którym	 dysponował	 nasz	 kamerzysta	 oraz	
montażysta,	Pan	Kamil	Poręba,	który	poświęcił	nam	
swój	wolny	czas	za	słowo:	„Dziękuję!”.	Pierwsza	część	
nagrania	rozpoczęła	się	na	terenie	szkoły,	natomiast	
druga	 na	 działce	 rodziny	 Państwa	 Wacławiaków.	
Pani	 Katarzyna	 i	 Wacław	 przygotowali	 cudowną	
scenografię	do	klipu,	Pani	Basia	Wacławiak	przygo-
towała	wiele	rekwizytów,	a	Państwo	Maria	i	Tadeusz	
Wacławiakowie	użyczyli	pięknego	ogrodu,	w	którym	
odbywało	się	nagrywanie	połączone	ze	szczęśliwym	
spożywaniem	i	zabawami	przy	ognisku.	
	 Nad	wszystkim	pieczę	trzymała	Pani	dyrek-
tor	Anna	Dudzińska,	która	nigdy	nie	podcina	skrzy-
deł,	 lecz	pozwala	 je	 rozpościerać	 i	 zawsze	wspiera	
dobrym	 słowem,	 radą,	 obecnością	 i	 pomocą	 (nie	
inaczej	było	teraz).	
	 Nagroda,	którą	otrzymaliśmy	to	sukces	wielu	
osób.	 Jednak	 największe	 podziękowania	 i	 podziw	
należą	się	uczniom	SP	w	Królowej	Polskiej,	którzy	nie	
szczędzili	 swojego	 wolnego	 czasu,	 zaangażowania	
i	 pomysłów	 i	 	 fenomenalnie	 odegrali	 wyznaczone	
im	 role	 w	 teledysku.	 Przynieśli	 ze	 sobą	 przetwory	 
i	 zdrowe	przekąski,	 które	pięknie	się	 	prezentowały,	 
a		jeszcze	lepiej	smakowały	i	dopełniły	całość	sce-
nografii.	Jesteście	wspaniali!	
	 Dziękujemy	 również	 Radzie	 Rodziców	 oraz	
wszystkim	 nauczycielom,	 którzy	 wsparli	 przedsię-
wzięcie	również	finansowo.
	 "Czas	 jest	 najcenniejszym	 darem,	 jaki	
możemy	ofiarować	drugiemu	człowiekowi..."	A	tego	
czasu	dla	uczniów	SP	w	Królowej	Polskiej	nie	poską-
pili	wspaniali	ludzie,	za	co	jeszcze	raz	należą	im	się	
serdeczne	 podziękowania.	 Jak	 widać	 coś	 niesa-
mowitego	 dzieje	 się,	 gdy	 współpraca	 odbywa	 się	
zespołowo.	 Rzeczy	 się	 zmieniają,	 kiedy	 wszyscy	 
w	 zespole	 są	 jednakowo	 zaangażowani,	 by	 osią-
gnąć	wspólny	cel.	
	 Efektem	 właśnie	 takiej	 współpracy	 jest	 film	
pt.	 "Droga	 do	 szczęścia",	 który	 dał	 naszej	 szkole	
wygraną	 w	 wysokości	 30	 000	 zł,	 ale	 najważniej-
sze	 jest	 to,	 że	 	 ukazał	 jak	 wielką	 moc	 w	 osiąganiu	
celów	 i	 zamierzeń	 ma	 współdziałanie	 i	 życzliwość!	
Utwierdził	 nas	 też	w	przekonaniu	 (pomimo	nielicz-
nym	 niechlubnym	 opiniom),	 że	 jesteśmy	 ELITARNĄ	
SZKOŁĄ,	w	której	życie	bardzo	mocno	zaangażowani	
są	 zarówno	 nauczyciele,	 rodzice	 jak	 i	 uczniowie,	 
a	nasza	szkoła	jest	bijącym	sercem	Królowej	Polskiej.		

Anna	Słaby
Fot.	Anna	Słaby
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	 W	 sobotę	 28	 maja	 2022	 r.	 w	 Mystkowie	
odbyła	 się	 uroczystość	 łącząca	 Jubileusz	 70-lecia	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Mystkowie,	Gminnego	
Dnia	 Strażaka	 i	 poświęcenia	 samochodu	 ratowni-
czo-gaśniczego.
	 Uroczystość	rozpoczęła	się	Mszą	Świętą	kon-
celebrowaną	 w	 kościele	 pw.	 Św.	 Apostołów	 Filipa	
i	 Jakuba	 w	 Mystkowie,	 której	 przewodniczył	 Ksiądz	
Proboszcz	Tadeusz	Śmierciak.	Po	zakończeniu	Mszy	
Świętej	 poczet	 sztandarowy,	 poczet	 flagowy,	 pod-
oddziały	 strażaków,	 Wójt	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	
Andrzej	 Stanek,	 Radni	 Gminy	 Kamionka	 Wielka,	
zaproszeni	 goście,	 oraz	 mieszkańcy	 Gminy	 przy	
akompaniamencie	 Orkiestry	 Dętej	 OSP	 Mystków	
udali	się	na	plac	przed	remizą,	gdzie	odbył	się	uro-
czysty	 Apel	 oraz	 poświecenie	 i	 przekazanie	 śred-
niego	samochodu	ratowniczo-gaśniczego.
	 Dowódcą	 uroczystości	 był	 druh	 Damian	
Michalik.	Po	złożeniu	meldunku	przez	dowódcę	uro-
czystości,	 przeglądzie	 i	 przywitaniu	 pododdziałów	
przez	 Wiceprezesa	 Zarządu	 Oddziału	 Wojewódz-
kiego	ZOSP	RP	Druha	Pawła	Motykę,	nastąpiło	uro-
czyste	 podniesienie	 flagi	 państwowej	 na	 maszt	 
i	odegranie	hymnu	państwowego.
	 Następnie	 Wójt	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	
Andrzej	 Stanek	 przywitał	 zaproszonych	 gości	 
i	 w	 swoim	 przemówieniu	 przypomniał	 historię	
powstania	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Mystko-
wie.	Mówił:		"Trudno	uwierzyć,	że	historia	tej	jednostki	
pisana	jest	już	od	ponad	siedmiu	dekad.	Historia	jej	
zaczęła	się	od	kilku	szlachetnych	pasjonatów	i	ręcz-
nej	pompy	strażackiej.	W	roku	1951,	kiedy	Ochotnicza	
Straż	Pożarna	uzyskała	osobowość	prawną,	druho-
wie,	 Wasi	 poprzednicy,	 zaczęli	 działalność	 i	 swoją	
szlachetną	służbę	od	budowy	wozu	konnego,	wyko-
nanego	przez	kołodzieja	 i	miejscowego	kowala,	by	
w	kolejnym	roku,	 za	własne	pieniądze	wybudować	
drewniany	garaż	na	polu	jednego	z	druhów.	Warto	
przypominać,	 jak	konsekwentnie	 i	mozolnie,	 latami	
jednostka	bogaciła	się	o	kolejne	sprzęty,	jak	zwięk-
szały	się	jej	możliwości	działania.
Nie	można	zapominać	o	tych	początkach,	trzeba	je	
przypominać,	zwłaszcza	w	kontekście	tego,	co	dzi-
siaj	 posiada	 ta	 jednostka,	 jak	 dzisiaj	 jest	 wyposa-
żona	i	jakie	ma	możliwości	operacyjne."
	 Przemawiając,	 Wójt	 Gminy	 nawiązał	 też	 do	
wyjątkowego	 wydarzenia,	 którym	 było	 włączenie,	
w	maju	2016	 roku,	decyzją	Komendanta	Głównego	
Państwowej	Straży	Pożarnej	—	jednostki	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	w	Mystkowie,	do	Krajowego	Systemu	
Ratowniczo	–	Gaśniczego.
Powiedział	 też	 —	 "Podobnie	 jak	 70	 lat	 temu	 Wasi	
poprzednicy,	założyciele	jednostki,	w	Zielone	Świątki	
poświęcili	 wóz	 i	 pompę,	 podobnie	 Wy,	 blisko,	 
w	 oktawie	 poprzedzającej	 tegoroczne	 Zielone	
Świątki,	 poświęcicie	 tak	 oczekiwany,	 zwiększający	
Wasze	możliwości	bojowe	nowy	wóz	–	średni	samo-

chód	ratowniczo	–	gaśniczy.	I	na	ten	samochód,	pod	
względem	technicznym	jeden	z	lepszych	w	regionie,	
zapracowaliście	i	zasłużyliście	swoją	postawą,	pod-
noszeniem	swoich	umiejętności	 i	sprawności.	Wia-
domo	nie	od	dziś,	że	solidny,	nowoczesny	sprzęt	jest	
podstawą	sprawnego	i	efektywnego	działania	stra-
żaków,	 a	 to	 oznacza	 możliwość	 skutecznego	 rato-
wania	 zdrowia,	 życia	 i	 mienia	 naszej	 społeczności.	
Wzbogaciliście	się	o	 ten	 tak	potrzebny	 i	niezbędny	
Wam	sprzęt	dzięki	wielu	ludziom	dobrej	woli,	w	wielu	
instytucjach,	 którzy	 doceniają	 Wasze	 poświęcenie	
i	 gotowość	 służenia	 mieszkańcom.	 W	 tym	 wyjąt-
kowym	 dniu	 pragnę	 bardzo	 serdeczne	 podzięko-
wać	Premierowi	Rzeczypospolitej	Polskiej,	Ministrowi	
Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Administracji,	 Wojewodzie	
Małopolskiemu,	 Marszałkowi	 Województwa	 Mało-
polskiego,	Komendantowi	Głównemu	PSP	oraz	Pre-
zesowi	 Zarządu	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej,	 Prezesowi	 Woje-
wódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	oraz	wszystkim	Państwu	Radnym	Rady	
Gminy	Kamionka	Wielka	za	wszelką	pomoc,	wspar-
cie	 i	 przychylność,	 dzięki	 któremu	 ten	 wyjątkowy	
samochód	jest	dziś	na	stanie	OSP	Mystków."
	 Wójt	Gminy	pogratulował	 jubileuszu	i	życzył	
druhom	 wszelkiej	 pomyślności,	 spełnienia	 oczeki-
wań	i	planów,	osobistych,	jak	i	zawodowych.	Podzię-
kował	 za	 Ich	 trud,	 poświęcenie	 i	 serca,	 wkładane	 
w	tę	piękną	i	ważną	służbę.	Życzył	zawsze	szczęśli-
wych	powrotów	z	akcji.	Skierował	też	słowa	podzię-
kowania	do	rodzin	druhów,	za	wsparcie	i	zrozumie-
nie	dla	tej	jakże	ważnej	służby.

W trakcie uroczystości wyróżniono:

Odznaką	honorową	Zasłużony	dla	Pożarnictwa	Ziemi	
Sądeckiej:
•	Druha	Andrzeja	Stanka	–	Wójta	Gminy	Kamionka	
Wielka,	Prezesa	Zarządu	Oddziału	Gminnego	OSP	RP
•	Druha	Stanisława	Porębę	-	Skarbnika	OSP	Mystków

Złotym	medalem	za	zasługi	dla	pożarnictwa	odzna-
czono:
•	Druha	Antoniego	Bochenka
•	Druha	Ryszarda	Pazgana

Brązowym	 medalem	 za	 zasługi	 dla	 pożarnictwa	
odznaczono:
•	Druha	Józefa	Laskosza
•	Druha	Krzysztofa	Bochenka
•	Druha	Tomasza	Słabego

Odznaką	”Strażak	Wzorowy”	uhonorowano:
•	 Druha	 Tomasza	 Pazgana	 –	 Zastępcę	 Naczelnika	
OSP	Mystków
•	Druha	Kamila	Górskiego
•	Druha	Krzysztofa	Górkę
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Z	okazji	Jubileuszu	70-lecia	OSP	Mystków	-	Odznaką	
Złote	 Jabłko	 Sądeckie	 przyznaną	 przez	 Starostę	
Nowosądeckiego	 Marka	 Kwiatkowskiego	 zostali	
uhonorowani:
•	 Druh	 Zbigniew	 Hebda	 -	 Prezes	 Zarządu	 OSP	 
w	Mystkowie
•	Druh	Mateusz	Górski	-	Naczelnik	OSP	w	Mystkowie
•	Druh	Stanisław	Poręba	–	Skarbnik	OSP	Mystków.

Odznakę	Srebrne	Jabłko	Sądeckie	otrzymali:
•	Druh	Tomasz	Słaby,
•	Druh	Kazimierz	Pazgan,
•	Druh	Krzysztof	Pazgan,
•	Druh	Norbert	Janus,
•	Druh	Ryszard	Pazgan,
•	Druh	Jerzy	Łęczycki,
•	Druh	Wiktor	Stanek,

	 Kolejnym	 punktem	 uroczystości	 było	
poświęcenie	 samochodu	 ratowniczo	-	gaśniczego	
przez	Księdza	proboszcza	Tadeusza	Śmierciaka	i	ofi-
cjalne	przekazanie	go	jednostce	OSP	Mystków.
	 Gratulacje	 i	 życzenia	druhom	złożył	obecny	
na	uroczystości	Poseł	na	Sejm	Arkadiusz	Mularczyk.	
Speaker	 uroczystości	 druh	 Mateusz	 Górski	 odczy-
tał	 listy	 gratulacyjne	 od	 parlamentarzystów,	 które	
wpłynęły	na	ręce	Prezesa	i	Naczelnika	Zarządu	OSP	
Mystków.	 List	 gratulacyjny	 od	 Wojewody	 Małopol-
skiego	Łukasza	Kmity	odczytał	Kierownik	Delegatury	
Małopolskiego	 Urzędu	 Wojewódzkiego	 w	 Nowym	
Sączu	Jacek	Maślanka.

Wszystkim	odznaczonym	serdecznie	gratulujemy.

M.A.W.
Fot.	Archiwum	OSP	Mystków
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Wójt Gminy Kamionka Wielka uhonorował laureatów 
Gminnego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” 2022

	 W	 dniu	 22	 maja	 2022	 roku	 w	 Zespole	
Szkolno–Przedszkolnym	w	Kamionce	Wielkiej	odbył	
się	Gminny	Turniej	Szachowy	o	 „Złotą	Wieżę”	2022.	
Jest	 to	cykliczna	 impreza	zajmująca	obowiązkową	
pozycję	 w	 kalendarzu	 imprez	 sportowo	 rekreacyj-
nych	 Gminy	 Kamionka	 Wielka,	 ciesząca	 się	 wśród	
mieszkańców	 olbrzymim	 powodzeniem.	 W	 końcu	
szachy	 to	 dyscyplina	 uprawiana	 zarówno	 przez	
młodych,	jak	i	starszych	na	całym	świecie.
Organizatorem	 wydarzenia	 był	 Urząd	 Gminy	
Kamionka	 Wielka	 oraz	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 
w	Kamionce	Wielkiej.
W	 niedzielnych	 zmaganiach	 udział	 wzięło	 liczne	
grono	 miłośników	 szachów.	 Tegoroczna	 edycja	
zgromadziła	łącznie	31	zawodników.	Turniej	przepro-
wadzono	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	
•	junior	–	szkoła	podstawowa,
•	senior.
Zawodnicy	rozegrali	7	rund	systemem	szwajcarskim	
w	tempie	gry	10	minut	na	zawodnika.	Nad	prawidło-
wym	przebiegiem	turnieju	i	przestrzeganiem	przepi-
sów	PZSZ	czuwał	skład	sędziowski:	Pan	Włodzimierz	
Morański	oraz	Pan	Sławomir	Poremba.
Po	 pasjonujących	 rozgrywkach	 obfitujących	 
w	liczne	zwroty	akcji	ustalono	końcową	klasyfikację	
zawodów,	która	przedstawia	się	następująco:	

Kategoria junior:

I	miejsce	–	Karol	Velarde	Vasquez
II	miejsce	–	Jakub	Rumin
III	miejsce	–	Jakub	Rams

Kategoria senior:

I	miejsce	–	Jan	Stanek
II	miejsce	–	Ireneusz	Myjak

III	miejsce	–	Carlos	Velarde	Vasquez

	 Dekoracji	 zawodników	 dokonał	 Wójt	 Gminy	
Kamionka	 Wielka	 Pan	 Andrzej	 Stanek,	 wręczając	
laureatom	pamiątkowe	puchary,	dyplomy	i	nagrody	
rzeczowe.	 Podczas	 krótkiego	przemówienia	 skiero-
wanego	 do	 uczestników,	 podkreślił	 ogromną	 rolę	
rodziców,	a	przede	wszystkim	kochanych	dziadków,	
którzy	 niejednokrotnie	 przekazują	 swoim	 wnukom	
tajniki	 gry	 królewskiej	 z	 wielkim	 zaangażowaniem	 
i	pasją.
	 Sam	turniej	był	dla	Wójta	Gminy	bardziej	emo-
cjonujący	niż	zazwyczaj.	Z	zapartym	tchem	obser-
wował	bowiem	partie	rozgrywane	przez	syna	Jana,	
by	na	zakończenie	ze	wzruszeniem	i	dumą	wręczyć	
mu	puchar	za	zdobycie	I	miejsca	w	kategorii	senio-
rów.	Podkreślić	należy	również	fakt,	że	nikt	nie	odszedł	 
z	turnieju	z	pustymi	rękoma.	Wójt	Gminy	uhonoro-
wał	zawodników-juniorów	dyplomami,	a	wszystkich	
uczestników	słodkimi	upominkami.

Wszystkim	zawodnikom	serdecznie	gratulujemy!!!
Wszystkim	zaangażowanym	bardzo	dziękujemy!!!

R.O.S
Fot.	Archiwum	GOK



GMINNE WIEŚCI    Nr 85 strona 23

	 Ten	 optymistyczny	 „wykrzyknik”	 ma	 zwią-
zek	z	przystąpieniem	i	realizacją		programu	„Szkoła	
Ucząca	 się”	 przez	 Zespół	 Szkolno-Przedszkolny	 
w	Kamionce	Wielkiej.
Było	to	prawie	dwuletnie	szkolenie.	
Bardzo	zależy	nam,	aby	szkoła	była	 lepszym	miej-
scem	zarówno	dla	uczniów,	 jak	 i	nauczycieli.	Oce-
nianie	kształtujące,	bo	taka	idea	kryje	się	pod	skró-
tem	OK,	może	dać	użyteczne	narzędzie	do	poprawy	
nauczania.
	 Zależy	nam,	aby	wszyscy	uczniowie	rozwinęli	
swoje	możliwości	i	zyskali	potrzebne	w	życiu	kompe-
tencje	i	postawy.	Aby	tak	się	stało,	każdy	uczeń	musi	
wierzyć,	 że	 podoła	 stawianym	 przed	 nim	 wyzwa-
niom.	Zaangażuje	się	on	w	proponowane	działanie,	
jeśli	będzie	ono	ambitne,	wymagające	wysiłku,	ale	
równocześnie	w	zasięgu	jego	możliwości.	
U	podstaw	oceniania	kształtującego	leży	szereg	pro-
stych	spostrzeżeń.	Wyjaśniają	one,	na	czym	ocenia-
nie	kształtujące	polega,	a	jednocześnie	uzasadniają	
jego	przydatność	dla	nauczycieli	i	pozytywny	wpływ	
na	uczenie	się	uczniów.	Trzeba	od	razu	zaznaczyć,	że	
wiele	z	nich	jest	nauczycielom	dobrze	znanych.	
Nauczający	 musi	 znać	 cel,	 do	 którego	 zmierza.	
Pozwala	 mu	 to	 zaplanować	 lekcję	 i	 tworzące	 ją	
zadania	 dydaktyczne.	 Warunkuje	 to	 przekazanie	
celu	uczniom,	co	z	kolei	ułatwia	ich	zaangażowanie	
i	przyjęcie	odpowiedzialności	za	własne	uczenie	się.	
Udane	i	pełne	stosowanie	oceniania	kształtującego	
oznacza	 rozumienie	 przez	 ucznia	 celu	 uczenia	 się,	
znajomość	ambitnych	i	osiągalnych	kryteriów	suk-
cesu,	 otrzymywanie	 pomagającej	 się	 uczyć	 infor-
macji	 zwrotnej,	 korzystanie	 z	 oceny	 koleżeńskiej	 
i	 samooceny.	 Wszystko	 to	 stwarza	 szansę	 na	 roz-
wijanie	 samosterowności	w	uczeniu	 się,	a	przez	 to	
wzmacnia	 poczucie	 sprawczości.	 Daje	 to	 nadzieję	
na	 realizację	 przez	 szkołę	 ważnego	 oczekiwania	
—	przygotowania	ucznia	do	uczenia	się	przez	całe	
życie.	
	 W	 nauce	 istotną	 rolę	 odgrywa	 motywacja	
uczniów.	Wszyscy	zaczynają	z	nią	naukę	w	szkole,	ale	
także	po	stronie	dorosłych	organizujących	oświatę	
leży	zadbanie,	aby	z	upływem	szkolnych	lat	ucznio-
wie	jej	nie	tracili.	
Na	motywację	ucznia	pozytywnie	wpływa	poczucie	
sprawczości	oraz	osiąganie	przez	niego	sukcesów.	
Podstawą	 motywacji	 do	 podejmowania	 kolejnych	
wyzwań	jest	powiązanie:	podjąłem	wysiłek,	coś	zro-
biłem	i	osiągnąłem	cel.	
Nowa	wiedza	i	nowe	umiejętności	-	muszę	to	umieć	
wykorzystywać.	Dotyczy	 to	nie	 tylko	wiedzy	wynie-
sionej	ze	szkoły,	ale	także	z	doświadczeń	pozaszkol-
nych,	życiowych.	
Uczeń	w	trakcie	nauki	otrzymuje	 informację	o	tym,	
co	 już	 wie,	 w	 czym	 jeszcze	 ma	 się	 doskonalić,	 co	
na	 danym	 etapie	 uczenia	 się	 ćwiczyć.	 Informacje	
te	 pomagają	 w	 skutecznym	 uczeniu	 się.	 Czasami	
przekazuje	 je	 nauczyciel,	 czasami	 inni	 uczniowie,	 
a	 niekiedy	 są	 one	 wynikiem	 własnej	 obserwacji	
efektów	wykonanej	pracy.	

	 Duża	 grupa	 nauczycieli	 (ok.30	 os.)	 Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	 w	 Kamionce	 Wielkiej,	 na	
czele	 i	 przy	 ogromnym	 zaangażowaniu	 i	 wsparciu	
Pani	Dyrektor	Izabeli	Zaczyk,		brała	udział	w	progra-
mie	SUS.	Poświęcili	czas,	wysiłek,	a	przede	wszystkim	
okazali	otwartość	i	gotowość	do	modyfikacji	stoso-
wanych	przez	siebie	metod	i	sposobów	nauczania.	
Poprzez	 udział	 w	 programie	 nauczyciele	 -	 „przed-
miotowcy”	oraz	wychowawcy	dzieci	w	wieku	przed-
szkolnym	-	dokonali	refleksji	nad	metodami	i	sposo-
bami	osiągania	celów	w	swoim	nauczaniu.	
	 Podsumowaniem	działań	związanych	z	oce-
nianiem	 kształtującym	 była	 również	 ewaluacja.	
Każdy	mógł	zastanowić	się	i	przemyśleć,	co	dokład-
nie	dokonało	się	podczas	wielu	miesięcy	wdrażania	
kolejnych	 elementów	 oceniania	 kształtującego	 do	
zajęć.

	 Nauczyciele	 zauważyli,	 że	 zdecydowanie	
zmieniło	się	ich	planowanie	zajęć,	dobór	treści,	eli-
minowanie	 tego,	 co	 nie	 pogłębia	 wiedzy	 uczniów.	
Weryfikują	treści,	realizując	podstawę	programową	
a	 nie	 podręczniki.	 Wyciągnięcie	 takich	 wniosków	
jest	dowodem	na	przemianę,	jaka	nastąpiła	u	wielu	
nauczycieli.	Mimo	sporego	stażu	pracy	wielu	z	nich	
zaczęło	podchodzić	do	przygotowania	zajęć	w	nowy	
sposób.	To	olbrzymi	sukces,	choć	nie	zawsze	droga	
do	niego	była	łatwa.	Ocenianie	kształtujące	wymaga	
zaangażowania,	 poświęcenia	 czasu,	 wysiłku	 ze	
strony	nauczyciela.	Chęć	wspierania	ucznia	w	pro-
cesie	 edukacyjnym,	 a	 nie	 tylko	 subiektywne	 oce-
nianie,	 bycie	 przewodnikiem,	 a	 nie	 wszechwiedzą-
cym	 mentorem.	 Chęć	 osiągnięcia	 lepszych	 wyni-
ków	przez	uczniów,	a	nie	 tylko	 zaliczania	kolejnych	
kartkówek	 i	 sprawdzianów,	 spowodowały	 zmianę	 
w	podejściu	do	edukacji	w	naszej	szkole.	Wskazanie	
uczniom	celu	zajęć,	kryteriów	sukcesu,	czy	przygo-
towanie	 informacji	 zwrotnej,	 która	 powinna	 doce-
niać,	ale	jednocześnie	też	wskazywać,	jak	pracować	
i	poprawiać	efekty	tej	pracy,	to	elementy,	na	których	
nauczyciele	chcą	budować	 rozwój	uczniów,	a	 tym	
samym	 stopniowo	 przekazywać	 im	 odpowiedzial-
ność	za	własne	uczenie	się.
Podczas	naszego	ostatniego	spotkania	nauczyciele	
zastanawiali	 się,	 które	 podjęte	 zmiany	 chcieliby	
dalej	 rozwijać.	 Wyznaczyli	 sobie	 kolejne	 wyzwania	
do	realizacji.																																																								
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Wiele	pomysłów	stało	się	inspiracją	dla	innych,	gdyż	
w	ocenianiu	kształtującym	nie	jest	ważny	przedmiot,	
a	 idea	 uczenia.	 Wszyscy	 chętnie	 dzielili	 się	 pomy-
słami.
	 Nie	 zabrakło	 też	 czasu	 na	 małe	 świętowa-
nie.	Otrzymaliśmy	zaszczytny	tytuł	Szkoły	Uczącej	Się	
oraz	stosowny	certyfikat	i	list	gratulacyjny.
Szkolenie,	 jak	 i	 wszystkie	 działania	 podejmowane	
poprzez	 prawie	 dwa	 lata	 miały	 pozytywny	 odbiór.	
Nauczyciele	są	świadomi	zmian,	jakie	zaistniały	w	ich	
nauczaniu	poprzez	udział	w	programie	CRS1	(Cało-
ściowy	Rozwój	Szkoły).	Chcą	doskonalić	nauczanie	
i	 uczenie	 się	 uczniów,	 realizować	 nowe	 wyzwania,	

jak	również	zgłaszają	chęć	udziału	w	programie	na	
poziomie	zaawansowanym.
	 Zasady	 i	 strategie	 „OK	 –	 ejowe”,	 które	 są	
ponad	 przedmiotowe,	 	 tkwią	 u	 podstaw	 dobrego	
nauczania.	 Każdy	 nauczyciel	 zgadza	 się	 z	 nimi	
wewnętrznie,	 chociaż	czasami	narzeka,	 że	 ich	sto-
sowanie	jest	praco-	i	czasochłonne.	
Program	jest	godny	polecenia	dla	szkół,	które	za	cel	
stawiają	sobie	„być	przy	uczniu	i	z	uczniem”.

Katarzyna	Popiela
Fot.	Archiwum	ZS-P	w	Kamionce	Wielkiej

	 Z	jednej	strony	biblioteka	to	budynek,	cząstka	
w	 większej	 całości	 wchodząca	 w	 daną	 wieś	 czy	
miasto.	 Jej	 drzwi	 są	 niejako	 magicznym	 portalem	
do	wielu	 różnych	miejsc	czy	 światów.	Cała	wiedza	 
o	świecie	jest	w	bibliotece	na	wyciągnięcie	ręki.
Podczas	obchodów	XIX	Ogólnopolskiego	 Tygodnia	
Bibliotek,	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Kamionce	
Wielkiej	wraz	z	filiami	w	Kamionce	Wielkiej	i	w	Myst-
kowie	 zorganizowała	 m.in.	 warsztaty	 plastyczne,	
spotkania	 literackie,	 panele	 dyskusyjne	 a	 także	
spektakle	teatralne.

	 Obchody	 rozpoczęliśmy	 od	 wystawienia	
spektaklu,	w	którym	w	role	aktorów	wcielili	się	człon-
kowie	 Klubu	 Seniora	 działającego	 przy	 Gminnej	
Bibliotece	 Publicznej	 w	 	 Kamionce	 Wielkiej.	 Przed-
stawienie	było	uwspółcześnioną	inscenizacją	bajek	
autorstwa	 Ignacego	 Krasickiego.	 Uczniowie	 mieli	
okazję	zapoznać	się	zarówno	z	dziełami	jak	i	z	życio-
rysem	tego	słynnego	polskiego	satyryka.

	 Następną	 inicjatywą	 były	 warsztaty	 pracy	
w	 grupach:	 Marshmallow	 challenge.	 Marshmal-
low	 challenge	 jest	 to	 zadanie	 polegające	 na	 zbu-
dowaniu	 z	makaronu,	 taśmy	 i	 sznurka	wieży,	 która	
utrzyma	 piankę,	 czyli	 tytułowy	 Marshmallow.	 Czas	
na	wykonanie	ćwiczenia	wynosi	18	minut.	Wygrywa	
ten	zespół,	którego	wieża	będzie	najwyższa.		Obser-
wacja	 uczniów	 podczas	 ich	 zmagań	 stała	 się	
doskonałym	 materiałem	 do	 późniejszej	 dyskusji,		
młodzież	chętnie	dzieliła	się	swoimi	spostrzeżeniami	
dot.	umiejętności	pracy	w	grupie,	planowania	oraz	

realizacji	wyznaczonego	zadania,	a	także	wysunęła	
wnioski	na	przyszłość.
W	kolejnych	dniach	w	filii	bibliotecznej	w	Kamionce	
Wielkiej	 nastąpiło	 rozstrzygnięcie	 konkursu	 „Książ-
kowe	 rzeźby	 –	 literatura	 potrafi	 być	 piękna”,	 który	
został	zadedykowany	uczniom	klas	VII	i	VIII	ze	Szkoły	
Podstawowej	 nr	 2	 im	 Świętej	 Kingi	 w	 Kamionce	
Wielkiej.	 Po	 wystawie	 wychowankowie	 wzięli	 udział	 
w	warsztatach	literackich,	podczas	których	rozma-
wiali	o	czytanych	przez	siebie	książkach	czy	o	swoich	
ulubionych	autorach	i	bohaterach	literackich.

	 W	piątek	13	maja	zostały	wystawione	3	spek-
takle	pt.	„Zaczarowana	księga”,	w	wykonaniu	teatru	
Maska	z	Krakowa.		Przedszkolaki	i	uczniowie	klas	0-IV	
z	 terenu	 naszej	 gminy	 miały	 okazję	 do	 obejrzenia	
przedstawienia	 o	 króliku,	 który	 nie	 cierpiał	 czytać	
książek,	 jednakże	 lektura	 tytułowej	 zaczarowanej	
księgi	rozbudziła	w	nim	zamiłowanie	do	literatury.
Ponadto	dzieci	ze	szkół	i	przedszkoli	z	terenu	Gminy	
licznie	gościły	na	 lekcjach	bibliotecznych	w	Gmin-
nej	 Bibliotece	 Publicznej	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 oraz	 
w	 filiach	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 i	 w	 Mystkowie,	 pod-
czas	 których	 spotkały	 się	 z	 Kubusiem	 Puchatkiem	
oraz	 jego	przygodami.	 	W	 ramach	spotkań	odbyły	
się	 również	 konkursy	 plastyczne,	 quizy	 oraz	 głośne	
czytania	książek.

P.F.
Fot.	Archiwum	GBK



Czytają książki i mogą się tym pochwalić
„Istnieją dwa motywy czytania książek. 

Jeden, że ci się to podoba, 
drugi, że możesz się tym pochwalić.”

– Bertrand Russell

	 Miło	nam	poinformować	o	wynikach	XI	edycji	
Gminnego		Konkursu	Pięknego	Czytania,	który	odbył	
się	17	maja	2022	roku	w	Gminnej	Bibliotece	Publicz-
nej	w	Kamionce	Wielkiej.
W	 konkursie	 o	 tytuł	 „Mistrza	 Pięknego	 Czytania”	
wzięli	 udział	 reprezentanci	 szkół	 podstawowych	 
z	Gminy	Kamionka	Wielka.	Do	czytelniczej	rywaliza-
cji	przystąpiło	27	uczestników,	którzy	odnieśli	wcze-
śniejsze	zwycięstwo	w	eliminacjach	klasowych.
Celem	konkursu	było	rozwijanie	zainteresowań	oraz	
pasji		czytelniczych	uczniów,	rozbudzanie	wrażliwo-
ści	 na	 piękno	 słowa	 pisanego	 oraz	 popularyzacja	
literatury	dziecięcej.	
	 Konkurs	 uroczyście	 otworzyła	 Dyrektor	
Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Kamionce	 Wielkiej	
Pani	 Anna	 Ziobrowska,	 która	 przywitała	 przybyłych	
wraz
z	opiekunami	uczniów,	życząc	wszystkim	powodze-
nia.	 Uczestnicy	 czytali	 wylosowane	 teksty	 stano-
wiące	fragmenty	utworów	literatury	dziecięcej.
	 Komisja	w	składzie:	Zofia	Pawłowska,	Teresa	
Trojan,	Irena	Kłębczyk	wytypowała	zwycięzców:

w	kategorii	klas	I:
I	miejsce	–	Oskar	Piwowarski	ze	SP	w	Mystkowie
II	miejsce	–	Leon	Morokiszka	ze	SP	nr	2	w	Kamionce	
Wielkiej
III	 miejsce	 –	 Bartłomiej	 Siedlarz	 ze	 SP	 w	 Królowej	
Górnej

w	kategorii	klas	II:
I	miejsce	–	Dawid	Wyszowski	ze	SP	w	Jamnicy
II	miejsce	–	Zofia	Pazgan	ze	SP	w	Mystkowie
III	miejsce	–	Milena	Kogut	ze	SP	w	Królowej	Górnej

w	kategorii	klas	III:
I	miejsce	–	Jan	Słaby	z	ZSP	w	Kamionce	Wielkiej
II	miejsce	–	Rita	Poręba	ze	SP	w	Boguszy
III	 miejsce	 –	 Hanna	 Sadowska	 ze	 SP	 w	 Królowej	
Górnej

	 Laureatom	 oraz	 uczestnikom	 tegorocz-
nej	edycji	 konkursu	nagrody	wręczyła	Pani	Małgo-
rzata	Antkiewicz-	Wójs	–	Sekretarz	Gminy	Kamionka	
Wielka,	która	pogratulowała	i	podziękowała	wszyst-
kim	 za	 udział	 w	 konkursie.	 Podkreśliła,	 że	 jednym	 
z	najważniejszych	celów	edukacyjnych	w	przypadku	
uczniów	w	młodszym	wieku	szkolnym	jest	kształto-
wanie	umiejętności	służących	samodzielnemu	zdo-
bywaniu	 wiedzy.	 Takim	 narzędziem	 bez	 wątpienia	
jest	czytanie.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 nauczycielom	 
i	 rodzicom	 	 za	 przygotowanie	 uczniów	 do	 udziału	 
w	konkursie,	a	laureatom	i	uczestnikom	gratulujemy	
wspaniałych	wyników.

J.K.
Fot.	Archiwum	GBP
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Więcej Nas łączy, niż dzieli…

Po kamionczańskich górach, dolinach rozległ się 
głos... 
Ave, Ave Maryja ! 

	 „Majówka”	-	przez	wielu	kojarzona	z	długim	
weekendem,	 wypadem	 za	 miasto	 czy	 spotkaniu	
przy	grillu	-	ale	 to	przede	wszystkim	nazwa	nabo-

żeństwa	 ku	 czci	 Matki	 Bożej.	 Tradycja	 gromadze-
nia	 się	 na	 majową	 modlitwę	 przy	 przydrożnych	
kapliczkach,	 wynikająca	 z	 potrzeby	 serca	 miesz-
kańców	regionu,	jest	ciągle	żywa.	Obecnie	tradycję	
wieczornych	 modlitw	 majowych	 przy	 kapliczkach	
podtrzymują	 spontanicznie	 zbierający	 się	 okoliczni	
mieszkańcy,	sąsiedzi,	ale	też	niejednokrotnie	człon-
kowie	 zespołów	 regionalnych.	 Modlą	 się	 na	 wzór	
nabożeństw	kościelnych,	kiedy	to	wierni	odmawiają	
Litanię	 Loretańska	 i	 śpiewają	 pieśni	 maryjne.	 Taką	
potrzebę	w	ostatni	dzień	maja	poczuł	Zespół	Regio-
nalny	„Skalnik”	z	Kamionki	Wielkiej.	W	przepięknych	
strojach,	w	których	już	od	40	lat	ma	zaszczyt	repre-
zentować	Gminę		Kamionka	Wielka	wraz	ze	wspa-
niałymi	mieszkańcami	wspólnie	oddali	cześć	Maryi	
przy	kapliczce	w	końcu	wsi.	Było	to	piękne	i	wzniosłe	
zakończenie	majówek.

M.P.
Fot.	M.G.

Majówka
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	 5	 maja	 to	 Dzień	 Godności	 Osób	 z	 Niepeł-
nosprawnością	 Intelektualną	 oraz	 Europejski	 Dzień	
Walki	 z	 Dyskryminacją	 Osób	 Niepełnosprawnych.	
I	 właśnie	 tego	 dnia,	 pod	 honorowym	 patrona-
tem	Wójta	Gminy	Kamionka	Wielka	pana	Andrzeja	
Stanka,	 przy	 udziale	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicz-
nej	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 wraz	 z	 Klubem	 Seniora		
oraz	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Kamionce	Wielkiej,	 
w	sali	gimnastycznej	tejże	szkoły,	odbyło	się	spotka-
nie	integracyjne,	w	którym	wzięli	udział	podopieczni	 
i	ich	opiekunowie	z	Niepublicznego	Ośrodka	Rewali-
dacyjno	-	Wychowawczego	„GROMADKA”	w	Nowym	
Sączu.	 Spotkanie	 prowadził	 gospodarz	 szkoły	 Pan	
Mariusz	Popiela.
	 Wójta	 Gminy	 Kamionka	 Wielka	 reprezen-
towała	 Sekretarz	 Gminy	 Pani	 Małgorzata	 Antkie-
wicz-	Wójs,	która	z	okazji	święta	wszystkim	osobom	
z	 niepełnosprawnością	 intelektualną,	 ich	 rodzicom	 

i	opiekunom	życzyła	wytrwałości	w	przezwyciężaniu	
życiowych	trudności.	
	 Główną	ideą	organizacji	spotkania	była	sze-
roko	pojęta	integracja,	stąd	też	uczniowie	ze	Szkoły	
Podstawowej	 nr	 2	 zaprezentowali	 krótki	 program	
artystyczny	i	sportowy.	Wspólnie	spędzony	czas	stał	
się	doskonałą	okazją	do	wspólnej	zabawy	i	wymiany	
doświadczeń	pomiędzy	uczestnikami	 i	 ich	opieku-
nami.	Niezwykle	miłym	gestem	dla	dzieci	i	ich	opie-
kunów	były	przygotowane	przez	Wójta	Gminy	upo-
minki,	które	sprawiły	wielką	radość	obdarowanym.	
	 Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 osobom,	
które	przyłączyły	się	do	organizacji	tego	wydarzenia.

A.Z.
Fot.	Archiwum	GBK



DRUZBACKA 2022 I WSPÓLNE SUKCESY 
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	 Z	 niecierpliwością	 oczekiwaliśmy	 powrotu	
„Druzbacki”-	 Konkursu	 Muzyk,	 Instrumentalistów,	
Śpiewaków	 Ludowych	 i	 Drużbów	 Weselnych,	 który	
rokrocznie	odbywa	się	dzięki	współpracy	Małopol-
skiego	 Centrum	 Kultury	 „SOKÓŁ”	 w	 Nowym	 Sączu	
oraz	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Podegrodziu.	
		 Jest	to	jedno	z	niezwykle	popularnych	wyda-
rzeń	w	naszym	regionie,	na	którym	możemy	zoba-
czyć	kulturę	 Lachów	Sądeckich,	 Lachów	Limanow-
skich,	Lachów	Szczyrzyckich,	Górali	Sądeckich,	Górali	
Nadpopradzkich,	Górali	Babiogórskich,	Kliszczaków,	
Zagórzan	i	Pogórzan.		
		 Tradycja	 organizacji	 Druzbacki	 sięga	 roku	
1980	 i	 od	 tego	 czasu	 patronom	 wydarzenia	 stale	
przyświeca	myśl	 ratowania	naszej	 ludowej	 tradycji	
muzycznej	z	zachowaniem	wszystkich	tradycyjnych	
cech	 stylistycznych	 w	 muzyce,	 śpiewie,	 z	 pokaza-
niem	dawnej	 formy	 indywidualnej	 i	zespołowej	gry	
na	instrumentach,	zgodnie	z	obowiązującym	w	tra-
dycji	obyczajem.
		 Z	 roku	na	rok	możemy	również	zaobserwo-
wać	 podnoszenie	 się	 poziomu	 prezentowanych	
form	 artystycznych	 na	 scenie	 oraz	 świadomości	
odrębności	kulturowej	uczestników	konkursu.
		 Wcześniejsze	dwie	edycje	naznaczone	sytu-
acją	 epidemiologiczną	 pozwalały	 tylko	 na	 inter-
netową	 możliwość	 uczestnictwa	 w	 przeglądzie,	 co	
mimo	wszystko	powodowało	ogólny	niedosyt	i	tęsk-
notę	za	pełnym	obchodem	wydarzenia.
		 Tegoroczna	 39.	 Druzbacka	 odbywała	 się	
Podegrodziu	w	dniach	12-13	maja	2022	roku	i	szczę-
śliwie	uczestnicy	mogli	wziąć	w	niej	udział	na	żywo:	
tradycyjnie	występując	na	scenie	 i	oglądając	pre-
zentacje	pozostałych	wykonawców.
		 Przesłuchania	 	 konkursowe	 obejmowały	
grupę	 dziecięcą,	 młodzieżową,	 dorosłą	 i	 dotyczyły	
kilku	 kategorii	 m.in.:	 grup	 śpiewaczych,	 śpiewaków	
ludowych,	muzyk	 i	 instrumentalistów	oraz	drużbów	
weselnych.	

		 Po	 wcześniejszym	 omówieniu	 prezentacji,	
dnia	 15	 maja	 nastąpiło	 ogłoszenie	 wyników	 i	 uro-
czysta	Gala	 Laureatów	z	występami	 zaproszonych	
uczestników.
		 Podczas	 tegorocznej	 edycji	 konkursu	 jako	
przedstawiciele	Zespołu	Regionalnego	Mszalnicza-
nie	 zostaliśmy	 nagrodzeni	 następującymi	 miej-
scami:
-	I	miejsce	w	Konkursie	Śpiewaków	Ludowych-	Cze-
sław	Majewski
-	 III	 miejsce	 w	 Konkursie	 Śpiewaków	 Ludowych-	
Joanna	Michalik
-	 III	miejsce	w	Konkursie	Grup	Śpiewaczych-	Anna	
Siedlarz,	 Natalia	 Janus,	 Sylwia	 Witkowska,	 Justyna	
Kiełbasa,	Justyna	Siedlarz,	Dominika	Witkowska.
	 Od	kilku	dobrych	lat	nieprzerwanie	i	bardzo	
chętnie	 podejmujemy	 wyzwanie	 uczestnictwa	 
w	przeglądzie.	Sam	czas	przygotowywania	się	daje	
nam	 dużo	 radości	 i	 motywacji.	 Tak	 jak	 większość	
uczestników	 chętnie	 powracamy	 do	 Podegrodzia,	
by	z	nowo	przygotowanym	programem	móc	zapre-
zentować	się	na	scenie,	by	spotkać	swoich	przyja-
ciół	 z	 innych	 zespołów,	 kibicować	 im	 oraz	 spędzić	
wspólnie	 czas	 przy	 wtórze	 regionalnych	 melodii	 
i	przyśpiewek.

		 Cieszymy	 się,	 że	 Zespół	 Regionalny	 Skalnik	 
z	Kamionki	Wielkiej	również	z	sentymentem	powraca	
do	Podegrodzia,	by	reprezentować	regionalny	folk-
lor	i	wzmacniać	więzi	przyjaźni	pielęgnowane	pod-
czas	wspólnych	edycji	Druzbacki.
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31. Gminny Konkurs Opowiadania Bajek rozstrzygnięty
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	 To,	że	dziadkowie	opowiadają	bajki	wnukom	
lub	rodzice	dzieciom	nie	dziwi	nikogo,	ale		że		dzieci	
zamieniają	się	w	narratorów,	jest	naprawdę	fascy-
nujące!	
	 Dnia	 06.05.2022	 roku	 w	 Sali	 Posiedzeń	
Urzędu	 Gminy	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 odbyła	 się	 31.	
edycja	 Gminnego	 Konkursu	 Opowiadania	 Bajek,	
którego	 organizatorem	 jest	 Gminny	 Ośrodek	 Kul-
tury	w	Kamionce	Wielkiej.	W	konkursie	wzięło	udział	
43	 uczestników	 z	 terenu	 Gminy	 Kamionka	 Wielka,	
którzy	przenieśli	nas	w	świat	bajek	pisanych	prozą	
i	wierszem,	w	świat	Tuwima,	Brzechwy,	braci	Grimm	
i	 wielu	 innych	 autorów.	 Wszyscy	 pięknie	 i	 suge-
stywnie	 opowiadali,	 zwracając	 uwagę	 na	 dykcję	 
i	interpretację.	Opowiadaniom	bajek	przysłuchiwała	
się	 komisja	 artystyczna	 w	 składzie:	 Pani	 Agnieszka	
Basiaga	i	pani	Anna	Ziobrowska,	która	po	wysłucha-
niu	 prezentacji	 uczestników	 wyłoniła	 najlepszych	
wykonawców.		
	 Honorowym	 gościem	 tegorocznego	 kon-
kursu	był	Wójt	Gminy	Kamionka	Wielka-	Pan	Andrzej	
Stanek,	który	wręczył	laureatom	dyplomy	i	nagrody	
rzeczowe.	 Wszyscy	 otrzymali	 również	 dyplomy	 za	
udział	oraz	słodycze	-		czekolady	ufundowane		przez	
Wójta	Gminy.
	 Uczestnikom	 gratulujemy	 wspaniałych	

występów	i	zapraszamy	do	udziału	w	kolejnych	kon-
kursach.

Oto tegoroczni laureaci: 
w kategorii I
I	miejsca	otrzymała	Faustyna	Siedlarz	ze	SP	w	Bogu-
szy.
II	miejsce	zdobyła	Łucja	Szewczyk	ze	SP	w	Mszalnicy.
III	miejsce	otrzymała:	Maria	Książkiewicz	ze	SP	w	Kró-
lowej	Polskiej.
W	tej	kategorii	zostały	przyznane	cztery	wyróżnienia	
dla:	Mileny	Pyzik	ze	SP	w	Boguszy,	Zofii	Poręby	ze	SP	
w	Jamnicy,	Oliwii	Górki	 ze	SP	w	Mszalnicy	 i	Wiktorii	
Kiełbasy	ze	SP	w	Mystkowie.

w kategorii II
I	miejsce	otrzymała	Julia	Zaczyk	ze	SP	w	Królowej.
dwa	 II	 miejsca	 zdobyli:	 Martyna	 Książkiewicz	 ze	 SP	 
w	Królowej	Polskiej	i	Antoni	Popiela	z	ZSP	w	Kamionce	
Wielkiej.
III	miejsca	nie	przyznano.
W	 tej	 kategorii	 zostało	 przyznane	 pięć	 wyróżnień	
dla:	Wiktorii	Stelmach	ze	SP	w	Boguszy,	Marii	Stępień	
ze	SP	w	Królowej	Górnej,	 Łucji	Homoncik	 ze	SP	nr	2	 
w	Kamionce	Wielkiej,	Jana	Słabego	z	ZSP	w	Kamionce	
Wielkiej	i	Mikołaja	Góry	ze	SP	w	Mystkowie.	

Miło	nam	też	poinformować,	że	za	udział	w	konkursie	
Zespół	Regionalny	Skalnik	został	następująco	doce-
niony:
-	 II	 miejsce	 w	 Kategorii	 Muzyk	 Instrumentalista-	
Józef	Trojan
-	 Wyróżnienie	 w	 Kategorii	 Grup	 Śpiewaczych-	 Iza-
bela	Trojan,	Katarzyna	Kiełbasa,	Marta	Nowakowska,	
Natalia	 Pietruch,	 Małgorzata	 Pietruch,	 Aleksandra	
Ziobrowska.
-	 Dyplom	 uczestnictwa	 w	 Kategorii	 Mistrz	 i	 Uczeń-	
Józef	 Trojan	 i	 Kamila	 Wójcik,	 Dominika	 Święs,	 Julia	
Święs.
  

Jak	 widać,	 w	 naszej	 gminie	 szacunek	 do	 tradycji	
ludowej	ma	ogromne	znaczenie	i	nieustannie	prze-
plata	się	z	codziennością,	czyniąc	ją	zdecydowanie	
lepszą.
			 Serdecznie	gratulujemy	sukcesów	i	pozdra-
wiamy!

Natalia	Janus
Fot.	Archiwum	ZR	Mszalniczanie	i	ZR	Skalnik



I miejsce w  konkursie biologiczno – sportowym  
„Silni wiedzą, mocni w życiu”
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w kategorii III
I	miejsce	otrzymała:	Agnieszka	Poręba	ze	SP	w	Bogu-
szy.
II	 miejsce	 zdobyła	 Amelia	 Kocemba	 ze	 SP	 Nr	 2	 
w	Kamionce	Wielkiej,
III	 miejsce	 przyznano	 Zuzannie	 Basiadze	 ze	 SP	 
w	Jamnicy.
W	tej	kategorii	przyznano	wyróżnienie	dla	Aleksan-
dry	Stasianek	ze	SP	w	Jamnicy.
 
	 Laureatom	 i	 wszystkim	 uczestnikom	 kon-
kursu	 gratulujemy	 wspaniałych	 wystąpień, 
a	 nauczycielom	 i	 rodzicom	 dziękujemy	 za	 pomoc	 
i	opiekę.

G.M.
Fot.	Archiwum	GOK

									31	maja	w	Szkole	Pod-
stawowej	w	Wielogłowach		
odbyła	 się	 gala	 finałowa	
II	 edycji	 konkursu	 „Silni	
wiedzą,	 mocni	 w	 życiu”,	
w	 którym	 uczniowie	 kl.	 7a	
Zespołu	 Szkolno-	 Przed-
szkolnego	 w	 Kamionce	
Wielkiej:	Maximilian	Micha-
lik,	Dawid	Matusik	i	Mikołaj	
Młotkowski	 zdobyli	 I	 miej-
sce,	 pokonując	 18	 drużyn	
reprezentujących	 szkoły	 z	
powiatu	nowosądeckiego.	
	 	 	 	 	 	 	 To	 interdyscyplinarny	 konkurs	 skierowany	do	
uczniów	 z	 klas	 7	 i	 8	 mający	 na	 celu	 popularyza-
cję	 wiedzy	 biologicznej,	 doskonalenie	 umiejętności	
praktycznych	 i	 promowanie	 zdrowego	 stylu	 życia.	
Łączy	 różne	 dziedziny:	 wiedzę	 biologiczną,	 spraw-
ność	 sportową	 i	 kompetencje	 technologiczne.	
Głównym	 celem	 przyświecającym	 konkursowi	 jest	
promowanie	 zdrowego	 stylu	 życia	 i	 aktywności	
fizycznej	wśród	młodzieży.
Konkurs	składał	się	z	trzech	części:
Zadaniem	 uczestników	 było	 wcześniejsze	 przygo-
towanie	 prezentacji	 multimedialnej	 na	 temat	 „Mój	
bohater	 w	 świecie	 sportu”	 –	 przedstawienie	 spor-

towca,	 który	może	być	autorytetem	dla	młodzieży,	
a	 następnie	 rozwiązanie	 testu	 wiedzy	 biologicz-
nej	 i	udział	w	potyczkach	sportowych	połączonych	 
z	 zadaniem	 drużynowym	 dotyczącym	 zdrowego	
stylu	życia.	
								Podczas	uroczystej	finałowej	gali	zostały	zapre-
zentowane	najwyżej	ocenione	prace	multimedialne.	
Prezentację	 naszych	 uczniów	 można	 obejrzeć	 na	
stronie	 internetowej	szkoły,	do	której	śledzenia	ser-
decznie	zapraszamy:	https://zsp.kamionkawielka.pl
Gratulujemy	naszym	przedstawicielom.

Elżbieta	Basiaga
Fot.	Archiwum	ZSP	Kamionka	Wielka



 "Sztuka uwrażliwia na piękno świata, ... 
bawi intryguje"

												12	kwietnia	2022	roku	został	rozstrzygnięty		32.	
Gminny	Konkurs	Plastyczny	pt.	„Chcemy	żyć,	życiem	
spokojnym”.	Prace	można	było	wykonać	w	 forma-
cie	A4	lub	A3,	różnymi	technikami	plastycznymi,	np.:	
rysowanie	 kredkami	 ołówkowymi,	 pastelami	 olej-
nymi,	 malowanie	 farbami,	 wyklejanie,	 wydzieranie,	
grafika,	collage,	techniki	mieszane	itp.
	 Uczestnicy	 konkursu	 stworzyli	 niezwykłe	
dzieła,	 które	 ujęły	 komisję	 oryginalnością	 pomy-
słu,	starannością	i	zaangażowaniem.	Spośród	prac		
nadesłanych	przez	dzieci	i	młodzieży	z	terenu	Gminy	
Kamionka	Wielka	komisja	oceniająca	pod	przewod-
nictwem	 pani	 Marty	 Jeziak	 	 wyłoniła	 najciekawsze	
prace,	a	ich	autorów	wyróżniła	dyplomami	i	nagro-
dami.	 Wszystkim	 uczestnikom	 gratujemy	 ciekawej	
interpretacji	tytułu	konkursu	i	zapraszamy	do	udziału	
w	kolejnych	edycjach.	Poniżej	protokół	konkursu.

Oto najlepsi wykonawcy:

Kategoria 6 – 10 lat:
I	 miejsce	 otrzymał	 Jan	 Słaby	 z	 Zespołu	 Szkolno-
-Przedszkolnego	w	Kamionce	Wielkiej;
Trzy	 równorzędne	 II	 miejsca	 przyznano:	 Amelii	

Pogwizd	 z	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 
w	Kamionce	Wielkiej,	Arturowi	Żak	 i	Joannie	Żak	ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Kamionce	Wielkiej;
III	miejsce	otrzymała	Katarzyna	Kocemba	z	Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	w	Kamionce	Wielkiej;
Wyróżnienia	 przyznano:	 Faustynie	 Kocembie	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Królowej	 Górnej	 i	 Klaudii	
Urbanek	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Mystkowie.

Kategoria 11-15:
I	 miejsce	 zdobyła	 Zuzanna	 Kiełbasa	 z	 Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	w	Kamionce	Wielkiej;
II	 miejsce	 otrzymała	 Marzena	 Kolomska	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Mszalnicy;
III	miejsce	zdobyła	Weronika	Kmak	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Boguszy;
Wyróżnienia	otrzymali:	Kacper	Kiełbasa	i	Katarzyna	
Gaborek	 ze	 Świetlicy	 Wiejskiej	 w	 Mszalnicy,	 Julia	
Kruczek	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Mszalnicy,	Kamila	
Rzepa	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Boguszy,	 Wioletta	
Antoniuk	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Królowej	Górnej.
Wszystkim	 uczestnikom	 gratulujemy	 wspaniałych	
prac.

G.M.
	FOT.	Archiwum	GOK

Gminny Konkurs Plastyczny „Chcemy żyć, życiem spokojnym”

  "Kochajcie bez żądania... Mówcie bez  
oskarżania... I słuchajcie bez osądzania..." 

 św. Jan Paweł II
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	 Zespół	 Regionalny	 Mystkowianie	 przez	 dwa	
tygodnie	 prezentował	 lachowski	 folklor	 na	 presti-
żowym	festiwalu	w	Puerto	Vallarta	nad	zatoką	Ban-
deras	 (Ocean	Spokojny).	 Podczas	Festival	Vallarta	
Azteca	del	Folclor	 Internacional	Zespół	z	Mystkowa	
koncertował	wspólnie	z	grupami	z	Meksyku,	Kolum-
bii,	Paragwaju,	Chile	oraz	Peru.	
	 27	 kwietnia,	 Zespół	 Regionalny	 Mystkowia-
nie	udał	się	w	egzotyczną	podróż	do	Meksyku.	Kil-
kadziesiąt	 godzin	 podróży	 z	 Krakowa	 (przez	 m.in.	
Monachium,	Frankfurt,	Houston)	wynagrodziło	ser-
deczne	i	gorące	powitanie	na	lotnisku	w	Mexico	City	
przez	przedstawicieli	CIOFF	Juvenil	Mexico	oraz	mia-
steczka	Cuautitlan,	które	było	pierwszym	przystan-
kiem	 podróży.	 Następnego	 dnia	 włodarze	 miasta	
zaplanowali	zwiedzanie	domu	Juan	Diego,	któremu	
objawiła	 się	 Matka	 Boża	 z	 Guadelupe,	 lokalnych	
bazylik,	 tragów	oraz	placów.	Zwieńczeniem	pobytu	
był	wspaniały	korowód	uliczkami	miasta	z	lokalnymi	
grupami	regionalnymi	oraz	koncert,	który	został	zor-
ganizowany	 w	 ramach	 świętowania	 Międzynaro-
dowego	Dnia	Tańca.	45-	minutowy	występ	zakoń-
czył	się	owacjami	na	stojąco	 licznie	zgromadzonej	
publiczności.	„Viva	Polonia”	niosła	się	jeszcze	długo	
do	późnych	godzin	nocnych.	Organizatorzy	przygo-
towali	 prawdziwą	 meksykańską	 ucztę,	 połączoną	 
z	degustacją	tequili.	Zespół	przez	Prezydenta	Miasta	
został	obdarowany	licznymi	upominkami	oraz	pięk-
nym	obrazem	ukazującym	objawienie	Matki	Bożej.		
Następnie	Mystkowianie	udali	się	do	głównej	areny	
festiwalu	–	Puerto	Vallarty.
VIVA MEXICO!
	 Po	 14	 godzinach	 jazdy	 autokarem	 Myst-
kowianie	znaleźli	się	w	raju	nad	Pacyfikiem.	Puerto	
Vallarta	to	miejsce	o	niezwykłym,	egzotycznym	kli-
macie,	 z	 przepiękną	 promenadą.	 Pikniki	 w	 cieniu	
palm,	wieczorne	spotkania,	pyszna	kuchnia,	tequila	
i	radosna	muzyka	–	witamy	w	stolicy	stanu	Jalisco.
	 Podczas	10	dni	festiwalu	Mystkowianie	poko-
nali	 30000	 kilometrów,	 odwiedzili	 6	 miast	 i	 mia-
steczek,	oprócz	wspomnianego	 już	Puerto	Vallarta	 
i	 Cuautitlan,	 mieli	 okazję	 koncertować	 w	 Mascota,	
Tomatlan	oraz	El	 Tuito.	 Zespół	 zatańczył	 11	 koncer-
tów,	wziął	udział	w	3	korowodach	w	ponad	100	kom-
pletach	 strojów	 ludowych.	 Koncerty	 Mystkowian	
oklaskiwało	 kilkanaście	 tysięcy	 Meksykanów.	 Kilka	
raz	ich	występy	zakończyły	się	owacjami	na	stojąco,	
co	 na	 długo	 pozostanie	 w	 pamięci	 uczestników	
wyjazdu.
Tomatlán
	 Otwarcie	 festiwalu	 miało	 miejsce	 w	 niesa-
mowicie	 klimatycznym	 Tomatlan.	 Sceneria	 mia-
steczka,	 tj.	 konie,	 byki,	 rodeo,	 walki	 kogutów	 oraz	
ubiór	 mieszkańców	 sprawiały,	 że	 Mystkowianie	
czuli	się	jak	na	Dzikim	Zachodzie.	Zespół	z	Mystkowa	
odwiedził	miejscowość	dwukrotnie	–	podczas	koro-
wodu	oraz	godzinnego	koncertu,	który	3	maja	został	
poprzedzony	 odśpiewaniem	 polskiego	 hymnu.	
Tomatlan	 zszokował	 egzotyką,	 wyjątkową	 gościn-

nością	oraz	niesamowitą	zabawą	z	mieszkańcami	
podczas	meksykańskiej	fiesty.	Zespół	odwiedził	rów-
nież	szkołę,	której	uczniowie	przygotowali	degusta-
cję	 meksykańskiego	 jedzenia,	 kokosów	 oraz	 liczne	
zabawy	i	tańce.	Nikt	nie	chciał	wracać…
Puerto Vallarta!
	 Główne	miasto	festiwalu	zachwycało	–	Oce-
anem,	roślinnością,	kolorami	oraz	widokami.	Myst-
kowianie	mieli	wielki	zaszczyt	wziąć	udział	w	Wielkiej	
Paradzie	 na	 Malecon,	 zatańczyć	 we	 wspaniałym	
amfiteatrze	 nad	 brzegiem	 Oceanu	 Spokojnego,	
zaprezentować	 się	 przed	 publicznością	 w	 Teatro	
Puerto	Vallarta	podczas	Gali	Folkloru	oraz	wspólnie	
z	innymi	grupami	zaśpiewać	„Barkę”	w	zjawiskowej	
Bazylice	Matki	Bożej	z	Guadelupy.	W	wolnym	czasie	
Zespół	 zwiedzał	 okolicę,	 wieżę	 widokową,	 z	 której	
rozpościerał	 się	 wspaniały	 widok	 na	 zatokę	 Bahia	
de	Banderas,	 odwiedzał	 lokalne	 tragi,	 sklepiki	 oraz	
restauracje.	Nie	mogło	się	również	obejść	bez	pla-
żowania	na	egzotycznych	plażach	oraz	snorkowa-
nia.	Warto	tutaj	wspomnieć,	że	produkcja	słynnego	
na	 całym	 świecie	 alkoholu	 rozpoczęła	 się	 właśnie	 
w	stanie	Jalisco,	w	oddalonej	o	niespełna	150	km	od	
Puerto	 Vallarta	 miejscowości	 Tequila.	 Mystkowa-
nie	odwiedzili	również	malowniczą	Macota	i	El	Tuito,	 
w	których	również	koncertowali.	Publiczność	zachwy-
cała	się	sądeckim	krakowiakiem,	bogactwem	i	róż-
norodnością	strojów	oraz	lachowską	muzyką.	Każde	
miejsce	 urzekło	 Mystkowian	 gościnnością	 oraz	
serdecznością,	 o	 której	 nigdy	 nie	 zapomną.	 Festi-
val	 Vallarta	 Azteca	 del	 Folclor	 Internacional	 (który	
odbywa	się	pod	patronatem	CIOFF)	organizowany	
jest	przez	Zespół	Vallarta	Azteca,	z	którym	Mystko-
wianie	 zaprzyjaźnili	 się	 na	 ubiegłorocznej	 VI	 World	
CIOFF	 Folkloriada.	 Dyrektorem	 Zespołu	 oraz	 Festi-
walu	 jest	 Antonio	 Salcedo,	 który	 zaprosił	 do	 Mek-
syku	Zespół	z	Sądecczyzny.	Dwutygodniowe	tournée	
zakończyło	się	wielkim	sukcesem	–	zaprezentowany	
przez	Zespół	z	Mystkowa	program	artystyczny,	który	
ukazywał	 folklor	 Lachów	 Sądeckich	 z	 centralnej	
części	 regionu,	 pogranicza	 lachowsko-pogórzań-
skiego	 oraz	 Pogórzan,	 zawojował	 festiwal,	 czego	
dowodem	 były	 wiwatujące	 tłumy	 na	 koncertach,	
korowodach,	rekomendacja	od	dyrektora	festiwalu	
oraz	 zaproszenie	na	przyszłoroczne	 tournée	–	 tym	
razem	w	PERU	w	ramach	La	Nueva	Semilla.	Zespół	
od	strony	etnograficznej	i	choreograficznej	przygo-
tował	 Patryk	 Rutkowski.	 Kierownikiem	 Zespołu	 jest	
Benedykt	Poręba	oraz	Kamil	Wiatr.
	 Partnerem	Głównym	wyjazdu	była	Małopol-
ska.	 Patronatem	 Honorowym	 wyjazd	 Mystkowian	
do	 Meksyku	 objął	 Ambasador	 Polski	 w	 Meksyku	
oraz	Starosta	Nowosądecki.	Wsparcia	finansowego	
Zespołowi	udzielił	Wójt	Gminy	Kamionka	Wielka	Pan	
Andrzej	Stanek.	

Kamil Wiatr

Mystkowianie wrócili z dwutygodniowego tournée po Meksyku
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