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W numerzeNa początek

Szanowni Państwo!

Tym razem, zamiast zwyczajowego 
wstępu, zapraszam do przeczytania frag-
mentu wiersza ks. Jana Twardowskiego:

„Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
…
Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.”

Od zespołu tworzącego Gazetę Niepo-
łomicką proszę przyjąć życzenia szczęśli-
wych i dobrych świąt Bożego Narodzenia 
i Do Siego roku 2012.

   Artur Negri
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Magistrat

Topowym terminem stały się „Inteli-
gentne miasta”. Chodzi o to, by wdrażać 
innowacyjne technologie, urządzenia, pla-
ny, systemy i przestawić użytkowników na 
nowe sposoby myślenia o energii – to teo-
retycznie. W praktyce chodzi o umiejętne 
zarządzanie energią, źródła alternatywne 
wobec węgla, energooszczedne rozwiąza-
nia w budownictwie, transporcie i przemy-
śle. 

Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi  
o wdrażanie tego typu rozwiązań, ale 
pierwsze jaskółki już się pojawiły. Myślą 
o tym, już największe polskie miasta, ale  
i Niepołomice.

Nasze działania na tym polu docenił 
Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa, przyznając naszej gminie na 
I Forum Nowej Gospodarki dyplom za 
wdrażanie najlepszych rozwiązań pozyski-
wania energii ze źródeł alternatywnych. 

Mamy na koncie już solary na budyn-
kach użyteczności publicznej, pompy cie-

pła w zamku, a także najnowszy system so-
larny ostatnio zamontowany na budynku 
Sokoła. Przed nami realizacja olbrzymiego  
Projektu Szwajcarskiego, zgodnie z którym 
mieszkańcy naszej gminy – indywidualni 
użytkownicy otrzymają dopłaty do instala-
cji solarnych. 

O tym, że myślimy coraz bardziej eko-
logiczne świadczą też wyróżnienia typu 
„Zielone biuro”, czy Laur Ekoprzyjaźni. 
Myślenie ekologiczne ma przyszłość, dla-
tego będziemy nadal podążać w tym kie-
runku.

Dyplom za wdrażanie najlepszych rozwiązań „Inteligentnego miasta” otrzymały 
Niepołomice na Forum Nowej gospodarki 14 listopada. W czasach, kiedy energia 
staje się coraz droższa warto inwestować w innowacje.

Inteligentne Miasto

Joanna Kocot

Krótko …

„Nasz rynek w czołówce 

najpiękniejszych

Marek Bartoszek

11076 głosów oddanych przez internautów 
pozwoliło nam znaleźć się w czołówce 
konkursu na najpiękniejszy rynek  
w Małopolsce. 
Portal krakow.naszemiasto.pl ogłosił 3 
października plebiscyt na najpiękniejszy 
rynek w naszym województwie.  
Do konkursu wytypowano 29 miast 
Małopolski, a wśród nich również 
Niepołomice. Rywalizacja okazała się 
bardzo interesująca.
Nasz rynek od samego początku konkursu 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Oprócz ciągle wzrastającej liczby głosów, 
mieliśmy okazję przeczytać wiele 
komentarzy dotyczących jego wyglądu  
i architektonicznych rozwiązań. 
15 listopada o godzinie 23.55. zakończono 
głosowanie i już wiemy, że Niepołomice 
znalazły się na trzecim miejscu. Wysoka 
lokata i mobilizacja naszych mieszkańców 
aktywnie głosujących cieszy jeszcze 
bardziej, gdy spojrzymy na listę miast, 
które pokonaliśmy. Niepołomicki rynek 
uplasował się wyżej niż m.in. Kraków, 
Wadowice czy Wieliczka. 
Wszystkim, którzy głosowali serdecznie 
dziękujemy i jednocześnie gratulujemy – 
mamy jeden z najpiękniejszych rynków  
w Małopolsce.

Konsultacje społeczne

Marta Makowska

W połowie listopada ruszyły konsultacje 
społeczne Strategii Miasta i Gminy 
Niepołomice. To już ostatni etap 
powoływania do życia dokumentu, który 
obowiązywał będzie przez następne 10 lat.
Strategia tworzona była przez 35 
osobowy zespół, przedstawicieli różnych 
środowisk, przez ponad pół roku. Do 
współpracy zaproszono również radnych, 
sołtysów i kierowników domów kultury. 
Zorganizowanych zostało wiele spotkań 
programowych i dodatkowych. By poddać 
dokument strategii jak najszerszej analizie  
i dyskusji zaproponowano konsultacje,  
w ramach których odbyły się trzy spotkania 
w Podłężu, Niepołomicach i Woli 
Batorskiej.  ciąg dalszy na str. 4

Urodzenia – 23
Małżeństwa – 23
Migracje – 49
Wymeldowania z pobytu stałego – 12
Zgony – 20

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały ogółem – 23 937, w tym:
miasto –  9746
gmina – 14 191

Przygotowała: Michalina Klag



M A G I S T R A T

Joanna Musiał

W województwie małopolskim zareje-
strowane jest 167 spółek wodnych, z czego 
działa około 70. Na konferencji wyróżnio-
no pięć najprężniej działających na terenie 
województwa małopolskiego spółek, które 
najbardziej angażują się w działania w za-
kresie gospodarowania zasobami wodny-
mi. 

Wśród nich doceniono – jako naj-
efektywniejszą w powiecie wielickim – 
Niepołomicką Gminną Spółkę Wodną. 

Wyróżnienie z rąk Jana Grabskiego dyrek-
tora Departamentu Środowiska, Rolnictwa 
i Geodezji UMWM odebrał prezes niepo-
łomickiej spółki, Grzegorz Sendor.

Podczas konferencji omówiono pro-
blematykę zapobiegania powodzi w Pol-
sce oraz w Republice Federalnej Niemiec  
(Turyngia). Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele spółek i związków spółek wodnych, 
urzędów centralnych, instytucji branżo-
wych i starostw powiatowych oraz przed-
stawiciele uczelni wyższych. 

Niepołomicka Gminna Spółka Wodna - uznana za najprężniej działającą na terenie 
powiatu wielickiego - znalazła się wśród pięciu spółek wyróżnionych przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego. Wyróżnienia wręczono podczas konferencji nt: 
„Rola Spółek Wodnych w prewencji przeciwpowodziowej” 23 listopada w Krakowie.

Najlepsza w powiecie
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Zebrania osiedlowe 2 i 3 grudnia
• Boryczów – 3 grudnia, godz. 16.00 PTG Sokół, ul. Kościuszki 18, 
Niepołomice
• Jazy – 3 grudnia, godz. 18.00, Dom dla Niewidomych Mężczyzn, 
ul. Zabierzowska 24, Niepołomice
• Podgrabie – 3 grudnia, godz. 16.00, Remiza OSP
• Piaski – 2 grudnia, godz. 18.00, „Zajazd Królewski”, ul. Droga Królewska, 
Niepołomice
• Śródmieście – 4 grudnia, godz. 17.00, PTG Sokół, ul. Kościuszki 18, 
Niepołomice
• Zagrody – 3 grudnia, godz. 18.00, Małopolskie Centrum Dźwięku 
i Słowa w Niepołomicach
• Zakościele – 2 grudnia, godz. 18.00, Zamek Królewski w Niepołomicach

Zebrania wiejskie 4 grudnia
• Chobot – godz. 14.00, Dom Kultury
• Ochmanów – godz. 15.00, Dom Kultury
• Podłęże – godz. 14.00, Dom Kultury
• Słomiróg – godz. 16.00, Dom Kultury
• Staniątki – godz. 10.15, Dom Kultury
• Suchoraba – godz. 15.00, Szkoła Podstawowa
• Wola Batorska – godz. 9.30, Dom Kultury
• Wola Zabierzowska – godz. 16.00, Dom Kultury
• Zabierzów Bocheński – godz. 16.00, Dom Kultury
• Zagórze – godz. 14.00, Dom Kultury
• Zakrzowiec – godz. 16.00, Dom Kultury
• Zakrzów – godz. 15.00, Dom Kultury

Na początku grudnia wybierzemy sołtysów i członków rad sołeckich, 
a także przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli na kolejną kadencję. 

Wybory w sołectwach i osiedlach

W cyklu artykułów dot. inwestycji w niepołomickim Sokole opisywany był 
dotychczas projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji oraz zamierzenia jakie 
przyświecały jego twórcom. Według informacji przedstawionych w poprzednim 
artykule, listopad to miesiąc przełomowy.

Niepołomice inwestują w przyszłość – III

8 listopada oddano pierwszy element in-
stalacji tj. autonomiczną wieżę realizującą 
ruch nadążny za słońcem, tak aby zapewnić 
prostopadłość kierunków wyznaczonych 
przez promienie słoneczne oraz płaszczy-
znę zamontowanych kolektorów. Wieża po-
rusza się na podstawie zaprogramowanych 
pozycji słońca dla każdego dnia w roku. 

Na wieży zamontowano nowoczesne ko-
mórki fotowoltaiczne, które cechuje wysoka 
wydajność nawet przy niskim nasłonecznie-
niu, co sprawia, że są idealne do zastosowań 
w naszych szerokościach geograficznych.

Od 10 listopada w sercu instalacji za-
częła płynąć glikolowa krew i tym samym 
budynek zyskał system podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u). Ze względu na 
długość przewodów z płynem solarnym, 
które umieszczone są w gruncie, zastoso-
wano obieg obejścia, który przekierowuje 
płyn solarny na wężownice podgrzewacza 
c.w.u w momencie gdy cały płyn w prze-

wodach gruntowych zostanie wstępnie 
podgrzany. 

W ten sposób ogranicza się straty przy 
rozruchu instalacji, zwłaszcza poza sezo-
nem letnim. W przypadku niedostatecznej 
ilości energii słonecznej dostęp do ciepłej 
wody w budynku zapewnia wbudowana  
w podgrzewacz grzałka elektryczna.

Kolejny etap to wyłonienie wykonawcy 
pozostałej części instalacji. W ten sposób 
na przełomie 2011/2012 powinno udać 
się zakończyć inwestycję – co oznacza, że 
przyjęty harmonogram prac realizowany 
jest bez opóźnień. 

Trwają także przygotowania do monta-
żu systemu monitoringu, który pozwoli na 
zdalną kontrolę stanu instalacji. Sygnały 

alarmowe przekazywane będą poprzez wia-
domości tekstowe lub pocztę elektroniczną 
do osoby nadzorującej prace systemu .

Nadchodzący okres zimowy będzie 
pierwszym sprawdzianem dla naszej insta-
lacji. Będziemy mogli zweryfikować prze-
prowadzone symulacje działania systemu, 
korzyści płynące z zastosowania ruchomej 
podstawy a także potwierdzić zasadność 
zastosowanych rozwiązań. 

Z niecierpliwością czekamy na zakoń-
czenie inwestycji oraz przeprowadzenie 
dalszych prac modernizacyjnych w gnieź-
dzie Sokoła – gdzie wykluwają się nie tylko 
młodzi utalentowani zawodnicy, ale także 
nowinki świata technicznego.

Michał Lubieniecki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica  

w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej  
i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki
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Kalendarz został opracowany w ramach 
podprojektu „Strategia dla efektywności 
energetycznej poprzez porozumienia kli-
matyczne” (Strategy for Energy Efficiency 
through Climate Agreements – SEECA), 
który Miasto i Gmina Niepołomice re-
alizuje wspólnie ze szwedzkim regionem 
Uppsala oraz estońskim miastem Tallin. 
Jest on częścią Regionalnej Inicjatywy PO-
WER, finansowanej w ramach Programu 
INTERREG IVC.

Głównym celem „SEECA” jest popra-
wa efektywności energetycznej, w wyniku 

czego nastąpi zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Wartość pod-
projektu wynosi 301 381 €. Jest on w 85% 
współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

To już druga edycja eko-kalendarza wy-
danego przez Niepołomice. Ubiegłorocz-
ne wydanie zawierało rady, jak ograniczać 
zużycie energii i wody, czy zmniejszyć 
ilość wytwarzanych odpadów. Tegoroczne 
wydanie, oprócz rad, pokazuje konkretne 
osoby, które zastosowały je w życiu. 

W kalendarzu radzimy m.in.: „Podejdź 
do sprawy systematycznie. Niech ten ka-
lendarz będzie dla Ciebie planem działań 
na cały rok. W każdym miesiącu postaraj 
się wprowadzić w życie zawarte w nim 
wskazówki. Jeśli uda Ci się wprowadzić 
tylko niektóre, to też dobrze. Każde, choć 
najmniejsze działanie, będzie Twoim suk-
cesem, a zarazem sukcesem nas wszyst-
kich.”.

Dla przykładu, w styczniu podpowia-
damy, jak zaoszczędzić prąd używany  
w celach oświetleniowych, w marcu – jak 
oszczędzać wodę, w kwietniu – zachęca-
my do segregacji odpadów, w czerwcu 
– do rozsądnego korzystania ze sprzętu  
AGD.

Kalendarz będzie można odebrać  
w każdym sołectwie naszej gminy. Mamy 
nadzieję, że kalendarz trafi do wszystkich 
gospodarstw domowych na jej terenie.

Wydany przez nasz Magistrat kalendarz na 2012 rok jest szczególny, gdyż oprócz 
swojej podstawowej funkcji, zawiera praktyczne rady, których zastosowanie pomoże 
ograniczyć zużycie energii w domu, w pracy, w szkole – a tym samym przyczyni się 
do ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2).

Eko-Kalendarz 2012

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Inaczej niż w zeszłych latach, wydarzenie przeniesiono 
do Parku Miejskiego. 93 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Tę doniosłą chwilę upamiętnia Niepołomiczanom Dąb 
Wolności, zasadzony w centralnym miejscu Parku Miejskiego 7 listopada 1918 roku. I właśnie przy nim zorganizowano 
tegoroczne obchody Święta Niepodległości.

Uczciliśmy Święto Niepodległości

Szymon Urban

Uroczystość rozpoczęła się mszą w in-
tencji ojczyzny, odprawioną w kościele 
p.w. 10 Tysięcy Męczenników. Stamtąd,  
w akompaniamencie orkiestry Lira, prze-
maszerowaliśmy pod Zamek, a następnie 
do parku. Tam, wszystkich zgromadzo-
nych powitali burmistrz Roman Ptak  
i przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Ciastoń. 

Młodzież z niepołomickiego gimna-
zjum rozdawała 150 białych i czerwonych 
róż oraz 250 śpiewników z pieśniami pa-
triotycznymi. Gdy orkiestra Lira grała pie-
śni patriotyczne, uczestnicy uroczystości 
umieszczali swoje róże w specjalnie przy-
gotowanej, biało-czerwonej scenografii, 
układając z nich napis 1918. 

Następnie na scenie wystąpiła gru-
pa śpiewacza Wrzos, a po nich, wspólnie 
z orkiestrą Lira, każdy uczestnik Święta 
Niepodległości mógł zaśpiewać najpięk-

niejsze, polskie pieśni patriotyczne. Na 
zakończenie uroczystości, z błoń przy Izbie 
Regionalnej w niebo poszybowało 50 lam-
pionów na rozgrzane powietrze.

Szymon Urban

dokończenie ze str. 2
Uwagi do dokumentu można przesyłać 
jeszcze do 5 grudnia. Strategia dostępna jest 
na stronie internetowej www.niepolomice.
eu a jej wersję papierową (skróconą  
w formie folderu lub pełną 120 stronnicową) 
można otrzymać w Referacie Strategii UMiG 
Niepołomice, ul. Zamkowa 5.
Wszystkie uwagi dotyczące dokumentu 
przekazaną zostaną zespołowi 
strategicznemu na ostatnim spotkaniu, 
5 grudnia o godz.12.00 w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa.
Wszystkie uwagi na temat dokumetu 
prosimy przesyłać do Referatu Startegii, 
ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice, 
startegia@niepolomice.com,  
tel. 12 346 40 18
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Krótko …

„Barwy wolontariatu” dla Danuty 

Wieliczko-Kacik

Anna Morton

7 listopada w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie odbyła 
się Małopolska Gala Wolontariatu. 
Rozstrzygnięto konkurs „Barwy 
wolontariatu” oraz konkurs na organizację 
przyjazną wolontariuszom.
Danuta Wieliczko-Kacik otrzymała 
wyróżnienie Prezydium Sieci 
Wolontariatów w Polsce za pracę  
i poświęcenie na rzecz potrzebujących.  
Od dwóch lat przyjeżdża do Niepołomic, 
by uczestniczyć w organizowanych w naszej 
gminie letnich turnusach opiekuńczych  
dla osób niepełnosprawnych.  
Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem  
i promowaniem artystów ludowych.  
Z zawodu jest pielęgniarką. 
Wyróżniona podczas turnusu, przez dwa 
tygodnie towarzyszyła w wypoczynku 
jednej z najbardziej poszkodowanych przez 
los uczestniczek turnusu. 
Danuta jest dobrą, cierpliwą, zawsze 
uśmiechniętą osobą, gotową pomóc 
każdemu potrzebującemu. Zgłoszenie 
jej kandydatury do konkursu „Barwy 
wolontariatu” było formą podziękowania 
przez organizatorów letnich turnusów 
opiekuńczych za wszelką pomoc.

Nauczyciele świętują

Zofia Kłaput
członek Zarządu ZNP – Niepołomice

24 października członkowie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego świętowali Dzień 
Edukacji Narodowej podczas spotkania  
integracyjnego, które miało miejsce  
w hotelu „NIEPOŁOMICE”. Uroczystość 
zorganizowana została przez Zarząd 
Oddziału ZNP. 
Spotkanie uświetnili  swą obecnością 
burmistrz Roman Ptak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ciastoń, 
dyrektor Wydziału Edukacji Danuta 
Wieczorek, członkowie Gminnej Komisji 
Oświaty, Andrzej Gąsłowski,  jako jej 
przewodniczący i Anna Krystian. Na 
spotkaniu były obecne również  Anna 
Sekunda, która reprezentowała Oddziałową 
Sekcję Emerytów i Rencistów, a także Maria 
Maj, przewodnicząca Oddziałowej Sekcji 
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Fakty

Tradycją uroczystości Złotych Godów 
jest odnawianie przysięgi małżeńskiej. 
Zgromadzone pary, w obecności księdza 
dziekana Stanisława Miki z parafii w Nie-
połomicach, ponownie ślubowały sobie mi-
łość, wierność i uczciwość małżeńską. 

Później specjalnie dla jubilatów zaśpie-
wała grupa Zabierzanie. Po zakończeniu 
części oficjalnej jubilaci wspólnie ucztowali. 

Medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie otrzymały następujące pary:
1. Maria i Bolesław Cabałowie
2. Genowefa i Mieczysław Chytkowscy 
3. Zofia i Leon Cubanowie 
4. Janina i Kazimierz Czyżowie 
5. Zofia i Władysław Czwartkiewiczowie
6. Halina i Ferdynand Gaudynowie
7. Zuzanna i Tadeusz Gawłowie
8. Maria i Stanisław Grochotowie
9. Marta i Antoni Hytrosiowie 
10. Genowefa i Józef Iwulscy 

11. Stanisława i Stanisław Jeleniowie
12. Anna i Kazimierz Juszczykowie
13. Maria i Kazimierz Kozakowie
14. Eleonora i Tadeusz Krupowie 
15. Krystyna i Jan Krupowie 
16. Genowefa i Józef Książkowie 
17. Janina i Zbigniew Librowie
18. Halina i Bronisław Mlekowie
19. Franciszka i Andrzej Muchowie
20. Maria i Julian Podoleccy 
21. Helena i Ludwik Pogonowscy
22. Józefa i Jan Pyrzowie
23. Józefa i Tadeusz Sonikowie
24. Maria i Tadeusz Sowińscy 
25. Anna i Florian Surowie 
26. Elżbieta i Józef Szywałowie 
27. Aniela i Stanisław Śliwkowie 
28. Helena i Władysław Świderkowie 
29. Halina i Tadeusz Trzeplowie
30. Krystyna i Witalis Wilkowie 
31. Ewa i Stanisław Wolnikowie

31 par małżeńskich z naszej gminy, które wspólnie przeżyły 50 lat, otrzymało, 
5 listopada, medal Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył 
jubilatom burmistrz Roman Ptak, a listy gratulacyjne przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ciastoń.

Złote Gody 2011

Joanna Musiał
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Złote Gody obchodzili:
• Genowefa i Józef Książek 
• Władysława i Aleksander Nowak 
• Maria i Zdzisław Śleboda 
• Krystyna i Henryk Osika 
• Krystyna i Witalis Wilk 
Srebrne Gody świętowali: 
• Lucyna i Kazimierz Frąś
• Stanisława i Kazimierz Kozak
Uroczystości jubileuszowe dla miesz-

kańców swojej parafii już od kilkunastu 
lat przygotowywane są w Domu Kultury  
w Woli Zabierzowskiej. Właśnie w taki 
sposób dzieci i wnuki wyrażają dziadkom  
i rodzicom swoją wdzięczność za długoletni 
trud wspólnego życia, przekazane wartości 
i wzorce, wychowanie kolejnych pokoleń.

„Gratuluję Państwu tak pięknego jubile-
uszu, życzę nadal wielkiej, wzajemnej miło-
ści, miłości od bliskich, zdrowia na dalsze 
lata” – powiedział  burmistrz Roman Ptak. 

„Pół wieku, a niektórzy ćwierć wieku 
temu ślubowaliście sobie miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz wspólne życie 
aż do śmierci. Przyrzeczenie to składali-

ście pełni wiary w to, że nie zawiedziecie 
się na sobie, że będziecie ze sobą zawsze  
w chwilach dobrych i złych, w czasie ra-
dości i w czasie smutku. Wasza obecność  
w tym miejscu wskazuje na to, że słowa 
dotrzymaliście” – stwierdził  proboszcz,  
ks. Kazimierz Włoch, i opowiedział Jubila-
tom jak wygląda wyszukiwanie w starych 
księgach parafialnych par, które w danym 
okresie zawarły związek małżeński i 

Po ciepłych słowach i życzeniach kie-
rowanych do Jubilatów wzniesiono toast  
i odśpiewano Sto Lat. Specjalnie na ten 
dzień przygotowany program artystyczny 
zaprezentowali uczestnicy zajęć w Domu 
Kultury i Szkole Podstawowej. 

Młodzież szkolna pod kierownictwem 
Marii Baran przedstawiła widowisko mu-
zyczno-wokalne Polskie oczepiny, po czym 
krótki koncert zaprezentowała Grupa śpie-
wacza Wolańska Muza, a dziecięca grupa 
taneczna wykonała krakowiaczka. Na za-
kończenie z koncertem wystąpiła Kapela 
Ludowa Wolanie, która zapewniała oprawę 
muzyczną całości programu artystycznego. 
Pary małżeńskie świętujące swój jubileusz 
otrzymały bukiety kwiatów przygotowane 
przez miejscowe Koło Gospodyń pod czuj-
nym okiem sołtysa Krystyny Pajdzik. 

Przy lampce wina i poczęstunku, uczest-
nicy uroczystości przeżyli wzruszające 
chwile, wspominając wspólnie spędzone 
lata, życząc sobie zdrowia, pomyślności  
i wzajemnej miłości, podkreślając wartość 
trwałej i zgodnej rodziny.

Joanna Musiał

Wyróżnienia wręczali prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Wieliczce Henryk 
Uhryński i Józefa Pers, członek Zarządu.

Odznakę 90 Lat Ruchu Młodzieżowe-
go PCK za wspieranie działalności PCK 
otrzymał burmistrz Roman Ptak. Medal 
w jego imieniu odebrała sekretarz Gminy 

Niepołomice Terasa Kuźma.
Kolejnymi wyróżnionymi były Jolan-

ta Kuźma – nauczycielka z Gimnazjum 
w Podłężu i Katarzyna Puchała – nauczy-
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18 października był szczególnym dniem w życiu par, które zawarły związek małżeński 
w Parafii Najświętszej Marii Panny w Zabierzowie Bocheńskim w 1961 i 1986 roku. 
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 5 par świętujących złote gody oraz  
2 pary obchodzące srebrne gody, wszyscy z osobami towarzyszącymi.

22 listopada w Wieliczce odbył się Rejonowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Podczas spotkania wręczono odznaki i podziękowania dla zasłużonych działaczy z Gminy Niepołomice.

Srebrne i Złote Gody 
w Woli Zabierzowskiej

Wyróżnieni przez PCK

Aleksander Ostrowski
kierownik Domu Kultury

F A K T Y

Pracowników Administracji i Obsługi.
Spotkanie otworzyła prezes Oddziału ZNP 
w Niepołomicach Małgorzata Bednarczyk, 
witając wszystkich i prosząc o uczczenie 
minutą ciszy pamięci zmarłego tragicznie 
w okresie wakacji wieloletniego prezesa 
Okręgu ZNP pana Andrzeja Ujejskiego. 
Podczas spotkania uroczyście przyjęto 
w szeregi ZNP nowych członków – 
Helenę Ogórek,  Teresę Kozakowską, 
Zofię Nagelholz i Wiesławę Landowską. 
Uroczystości towarzyszyło wiele wzruszeń. 
Były powitania i pożegnania. Prezes 
Oddziału uroczyście żegnała  wieloletniego 
członka oddziału Antoninę Nawalaniec – 
emerytowaną nauczycielkę. Dziękowała 
za 36-letnią przynależność związkową, 
wierność ideałom związkowym, wzorową 
postawę członka związku i zapraszała do 
aktywnej działalności w Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów.

Działajmy Profesjonalnie

Anna Bednarz
LGD Stowarzyszenie Wspólnota 
Królewskiej Puszczy

Od września LGD realizuje projekt  
z Kapitału Ludzkiego – Działanie 9.5. 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach Wiejskich”.
Projekt polega na organizacji Szkolenia 
z Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej 
dla druhen i druhów OSP Zabierzów 
Bocheński i Wola Batorska, razem 12 osób.
Celem projektu jest:
-  zwiększenie skuteczności działań 
OSP obu wsi w zakresie ratownictwa 
medycznego poprzez przeszkolenie  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zwiększenie sprawności wspólnego 
funkcjonowania obu OSP poprzez 
realizację ćwiczeń uczestników projektu 
oraz organizację pokazu sprawności 
strażackiej dla mieszkańców Gminy 
Niepołomice,
- zmniejszenie negatywnego wpływu 
sytuacji krytycznych na strażaków 
uczestniczących w akcjach ratowniczych 
poprzez poprawienie umiejętności  
z zakresu efektywnego radzenia sobie  
ze sterem.
Zajęcia odbywają się w weekendy w Domu 
Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, 
tam też zorganizowany zostanie pokaz 
sprawności.



cielka ze Szkoły Podstawowej w Podłężu. 
Paniom podziękowano za zaangażowa-
nie w działalność dobroczynną na terenie 
szkół. Działając w szkolnych organizacjach, 
współpracują z PCK w Wieliczce. Przy oka-
zji takich akcji jak „Pomoc dla Żaka” , czy 
„Bądź świętym Mikołajem” zbierają pienią-
dze na konkretne cele.  Młodzież szkolna 
pod kierownictwem nauczy-
cielek chętnie włącza się  
w rozmaite akcje dobroczynne.

Podziękowania za wspie-
ranie działalności PCK wrę-
czono także komendantowi 
gminnemu Leszkowi Ła-
chowi oraz prezesowi OSP  
w Woli Batorskiej Tomaszowi 
Tomali. Ten ostatni otrzymał 
również odznaczenie hono-
rowe PCK. Tomasz Tomala 
jest wiceprezesem Klubu 

Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Niepołomicach, a OSP 
w Woli Batorskiej systematycznie angażuje 
się w akcje zbiórki krwi.

Na zakończenie spotkania uczestnicy 
mogli posłuchać recitalu fortepianowego 
w wykonaniu maestro Jerzego Sobeńko.
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F A K T Y

Kolejny raz spotkali się w Słomirogu

Katarzyna Mydłowiecka
instruktor Domu Kultury w Słomirogu

Po raz kolejny Rada Sołecka i Dom 
Kultury w Słomirogu chcąc dostarczyć 
radości innym zorganizowały spotkanie 
integracyjne osób niepełnosprawnych 
z mieszkańcami. 25 października 
Słomiróg gościł mieszkańców Domu 
Środowiskowego w Gruszkach, Domu 
Bożego Miłosierdzia w Niepołomicach oraz 
Stowarzyszenia Betel z Niepołomic. 
W przyjacielskiej atmosferze, przy 
zastawionych stołach, przez kilka godzin 
wspólnie bawiło się 120 osób. Goście 
z Gruszek zaprezentowali program 
rozrywkowo-kabaretowy.
Spotkaniom w Słomirogu zawsze 
towarzyszą tańce, pląsy i nie inaczej było 
tym razem. Marek i Grzegorz Przebinda 
z Zakrzowca, prowadzący część taneczną 
świetnie wywiązali się ze swojej roli, za 
co dziękują im uczestnicy i organizatorzy. 
Szczególne podziękowania należą się 
burmistrzowi Romanowi Ptakowi za 
sfinansowanie  poczęstunku.
Już dziś organizatorzy zapraszają na 
następną imprezę w karnawał 2012 roku.

Święto Niepodległości w Woli 

Zabierzowskiej

Aleksander Ostrowski
kierownik DK w Woli Zabierzowskiej

Wychodząc z założenia, że patriotyzm 
trzeba w narodzie pielęgnować, a młodych 
ludzi powinien pociągać dobry przykład 
osób dorosłych, 12 listopada spotkali się  
w Domu Kultury zarówno starsi,  
jak i młodsi mieszkańcy sołectwa.
Specjalnie na ten dzień grupa młodzieży 
uczęszczająca na zajęcia wokalne-
muzyczne przygotowała uroczysty program 
artystyczny o tematyce historycznej, 
natomiast Grupa Śpiewacza Wolańska 
Muza zaprezentowała wiązankę pieśni 
patriotycznych.
Miłą atmosferę spotkania uświetniło 
wspólne śpiewanie znanych pieśni 
patriotycznych. Wśród osób dających 
przykład młodzieży byli emerytowany 
nauczyciel historii Marian Harabasz  
z małżonką, sołtysi Woli Zabierzowskiej 
Krystyna Pajdzik i Chobotu Jarosław 
Jasiak, dyrektor Szkoły Podstawowej Marta 
Grochot. 
Organizatorzy składają podziękowania dla 
Pań z Koła Gospodyń za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku.

Uroczysta gala stanowiła podsumowa-
nie tego roku i miała charakter konkur-
su, podczas którego na scenie w auli Jana 
Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach zaprezentowały 
się wybrane zespoły – w tym wolontariu-
sze z Zespołu Szkół (zakwalifikowani do 
przeglądu jako jedna z pięciu reprezentacji 
szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce). 

Przedstawiciele Zespołu Szkół, grupa 
trzynastu wolontariuszy pod opieką pe-
dagoga szkolnego Magdaleny Rogóż za-
prezentowała na scenie w formie pokazu 
multimedialnego swą codzienną działal-

ność, świadczoną na rzecz potrzebują-
cych w lokalnym środowisku (współpraca 
z lokalnymi instytucjami, organizacjami, 
stowarzyszeniami, inicjatywy, akcje cha-
rytatywne realizowane bezpośrednio na 
terenie szkoły). 

Wielkim sukcesem było niewątpliwie 
pojawienie się na scenie wspólnie z wolon-
tariuszami podopiecznego MGOPS Nie-
połomice – cierpiącego na stwardnienie 
rozsiane Mirka (na co dzień korzystające-
go z wsparcia wolontariuszy), w finalnym 
wykonaniu utworu muzycznego pt. „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Wspólny, integracyjny 
wyjazd, towarzyszące mu emocje były dla 
wolontariuszy wielkim przeżyciem.

Biorąc pod uwagę codzienne doświad-
czenia w pracy z drugim człowiekiem, 
dowody wdzięczności, uśmiech na twa-
rzach podopiecznych, można powiedzieć, 
że wolontariusze z Zespołu Szkół czują się 
już zwycięzcami i są przekonani, że nie po-
przestaną wraz z zakończeniem projektu 
pomagać innym.

8 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach 
wzięli udział w regionalnym przeglądzie działań realizowanych w ramach V edycji 
Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Akcja ma przygotować 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Przygotowani 
do niesienia pomocy

Edyta Pilch
pedagog ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Katarzyna Puchała, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Podłężu, otrzymuje 
wyróżnienie z rąk Józefy Pers, z Zarządu Rejonowego PCK w Wieliczce
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Kultura

W średniowieczu właśnie w okresie 
Bożego Narodzenia w kościołach fran-
ciszkańskich, a później też dominikanów 
i reformatów, zaczęto urządzać stajenki 
betlejemskie. Ustawiano w nich nierucho-
me figury:  Dzieciątko w żłobku, Maryję, 
świętego Józefa i postacie, które je adoro-
wały.

Wokół stajenki gromadzili się wierni 
i śpiewali pieśni kolędowe. Ten francisz-
kański zwyczaj adoracji żłobka stał się 
zalążkiem późniejszych widowisk religij-
nych wystawianych na Boże Narodzenie, 
a także tematem wielu przedstawień ma-
larskich.

W zamkowej galerii znajdujemy duży 
obraz, pełniący początkowo funkcję reta-
bulum, typowej dla średniowiecza i rene-
sansu ozdoby ołtarza, ustawianej na jego 
zasadniczej części – mensie.

Pokłon pasterzy, prezentowany na 
okładce Gazety Niepołomickiej, został 
namalowany przez florenckiego artystę 
Tommaso di Stefano, zwanego Lunetti  
(ok.1496 – 1564). Autor jest reprezen-
tantem dojrzałego renesansu włoskie-
go, pozostającym pod wpływem naj-
wybitniejszych twórców tego okresu:  
Pietra Perugina, Rafaela Santi i Lorenza  
di Credi. 

W swoim dziele przedstawia scenę ad-
oracji Dzieciątka, z udziałem tytułowych 
pasterzy.

…Tam przy łące, przy zielonej  
w prześlicznej dolinie….

Artysta wziął pod uwagę podstawo-
we zasady odkrytej w renesansie per-
spektywy geometrycznej i powietrznej, 
uwzględniając zmiany w kolorystyce od-
ległych planów. I tak wzgórza i budowle 
miasta stanowiące tło obrazu przybrały 
jednolite niebieskawe zabarwienie. Z ko-
lei na pierwszym planie z dużym poczu-
ciem realizmu szczegółowo odtworzona 
została roślinność łąki, na której złożono 
Dzieciątko.

…Wtem Anioł to sprawił, pasterzom 
objawił…

Scena w oddali, na skalistym wznie-
sieniu, widoczna w górnym lewym rogu 
obrazu, jakby uciętego w tym miejscu, 
ukazuje wydarzenia wcześniejsze wobec 
głównego tematu – zwiastowanie paste-

rzom narodzin Jezusa przez anioła. 
… Pasterze błagajcie, Pana powitaj-

cie…
Postacie pasterzy z owieczką jako atry-

butem , przedstawione w pozycji klęczą-
cej, pełne powagi oddają hołd maleńkie-
mu Bogu.

… Panna święta młodziusieńka… 
W centralnej części kompozycji autor 

umieścił Maryję i Józefa w modlitewnej 
pozie. Na uwagę zasługuje wyrazista kolo-
rystyka i miękkie drapowanie szat. 

… A tam osioł z wołem pod nieba co-
kołem… 

Obok najważniejszych postaci widzi-
my stałych mieszkańców Szopy, woła  
i osła.  Zadziwia przedstawienie ich  
w sposób absolutnie naturalny w obrębie 
architektury i krajobrazu.  

… W lichej szopie narodzony…
Scena rozgrywa się pośród zrujnowa-

nych zabudowań, symbolizujących upa-
dek starego świata wraz z pojawieniem 
się Odkupiciela. Ich zwieńczenie stanowią 
figury trzech aniołów trzymających napis 
Gloria in exelsis Deo – Chwała na wysoko-
ści Bogu.

Podobną kompozycję obrazu oraz typ  
i układ Dzieciątka odnaleźć można  
w dziele Adoration of the Shepherds przy-
pisywanym Tycjanowi, znajdującym się  
w National Gallery w Waszyngtonie. 

A my zapraszamy do galerii w niepo-
łomickim zamku, by podziwiać naturalny  
I harmonijny układ architektury, krajo-
brazu i postaci przedstawiony na topolo-
wej desce przez florenckiego mistrza.

A gdy nadejdzie pora wzorem pasterzy  
„ …przywitawszy, pokłon dawszy,  

z serca szczerego szanujmy Jego.”
Cytaty pochodzą z pieśni bożonaro-

dzeniowych, opublikowanych w wydaw-
nictwie naszego Muzeum  pt. Szopka  
z  Niepołomic. Wydawnictwo do nabycia 
w recepcji Muzeum Niepołomickiego.

Wyobrażenie szopy czy stajenki, w której narodził się Jezus towarzyszy ludziom od wczesnego średniowiecza. 
Do dziś motyw ten mocno tkwi w bożonarodzeniowej symbolice. Realizuje się w inscenizacjach teatralnych, instalacjach 
plastycznych, a także w malarstwie i rzeźbie.

Anioł pasterzom mówił…

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego 
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Marcin Urban: Czy ma Pani jakieś 
miłe wspomnienia związane z Niepoło-
micami? 

Anna Dymna: Pamiętam, że kilka lat 
temu tutaj właśnie, na zamku, razem z Jur-
kiem Trelą w sali, w której był piękny po-
głos, nagrywaliśmy płytę z poezją Jana Ko-
chanowskiego. Było to naprawdę niezwykłe 
wydarzenie, bo Jerzy Trela to wielki aktor. 
Robiliśmy to nagranie razem z zespołem 
muzyki dawnej „Camerata Cracovia”. 

A może w naszym Zamku nagrywała 
Pani jakiś film?

Wydaje mi się, że nie. W wielu zamkach 
grałam, najczęściej w Pieskowej Skale. Ale 
dawno, dawno temu byłam w Niepoło-
micach na balu Piwnicy pod Baranami.  

Byłam jeszcze studentką. Przyjechałam 
do Niepołomic prosto z planu zdjęciowe-
go w NRD. Szczerze mówiąc – lubię wasze 
miasteczko. Ten ryneczek jest taki śliczny, 
ogromnie mi się podoba! Macie dobrych 
gospodarzy, bo jest tu wszystko tak zadba-
ne, że aż przyjemnie popatrzeć. 

Stworzyła Pani Fundację MIMO 
WSZYSTKO, której działalność jest 

oparta na pasji i budowaniu świata war-
tości. Czy łatwo innych ludzi przycią-
gnąć do tego rodzaju pracy?  

Zauważyłam, że w naszych czasach 
ludzie niekiedy się wstydzą tego, że mają 
dobre odruchy, czyli że  robią coś dobrego. 
Dobro stało się taką… „zahukaną” warto-
ścią. Tak samo jest z zaufaniem. Szczegól-
nie niektórym młodym ludziom wydaje 
się, że dobrze być „maczo”. Ale pomimo 

z Anną Dymną rozmawia Marcin Urban

Okienko z widokiem na Niepołomice 

Każdy człowiek jest dobry, 
tylko niekiedy o tym nie wie

Anna Dymna  

Niekwestionowana gwiazda filmu i sceny, 
prowadząca niezależnie od tego bardzo 
aktywną działalność charytatywną.  
Znana wszystkim z roli Ani, wnuczki  
Pawlaka z filmu „Nie ma mocnych”  
oraz z roli Barbary Radziwiłłówny  
w serialu „Królowa Bona”. 
Studiowała w PWST w Krakowie,  
którą ukończyła w 1973 roku. Już w czasie  
studiów grała zarówno w filmie jaki  
w teatrze. Po studiach została zaangażowa-
na do Starego Teatru w Krakowie,  
w którego zespole pozostaje do dziś. 
Ma w dorobku blisko 250 ról teatralnych 
i filmowych. Współpracowała z najwybit-
niejszymi polskimi reżyserami, m.in.  
z Konradem Swinarskim, Andrzejem  
Wajdą, Jerzym Hoffmanem, Barbarą Sass  
i Kazimierzem Kutzem. 
W 2003 roku założyła fundację „MIMO 
WSZYSTKO”, której misją jest „wyrówny-
wanie szans pomiędzy ludźmi niepełno-  
i pełnosprawnymi oraz usuwanie barier 
mentalnych, które istnieją między ich 
światami”.  
Anna Dymna za swoją pełną poświęcenia 
działalność społeczną została wielokrotnie 
odznaczona i wyróżniona

K U LT U R A



tego zapewniam, że wokół nas jest pełno 
fantastycznych ludzi chętnych do pracy 
dla innych. 

Oprócz tego, że w Fundacji zatrudniam 
pracowników, przecież na przykład księ-
gowa musi być etacie, to mam też kilkuset 
wolontariuszy, którzy poświęcają mnó-
stwo czasu i sił dla innych. Ludzie są fan-
tastyczni – jeśli im się zaufa. Każdy czło-
wiek jest dobry (tak mówiła moja mama), 
tylko niekiedy o tym nie wie. 

Czasem nie ma żadnych pozytywnych 
przykładów, ani w rodzinnym domu, ani 
w mediach. Media promują zło, bo lepiej 
się ponoć sprzedaje, a rodzice nie mają 
czasu rozmawiać z dziećmi, bo muszą 
zarobić więcej. A przecież dzieciństwo 
rzutuje na całe nasze życie. Daje nam siłę 
i spokój, ale może też być też przyczy-
ną wielu naszych dorosłych problemów,  
lęków, kompleksów, chorób. 

Dzięki Fundacji MIMO WSZYSTKO 
spełnia Pani marzenia innych ludzi, 
zwłaszcza niepełnosprawnych i po-
krzywdzonych przez los. Ale czy Pani 
ma czas na spełnianie własnych marzeń?

Jako mała dziewczynka zobaczyłam 
kiedyś zdjęcie hipopotama. Marzyłam  
całym swoim sercem, aby zobaczyć na 
własne oczy hipopotamy tam, gdzie one 
naprawdę mieszkają, czyli w Afryce. Kiedy 
kilka lat temu okazało się, że mam poważ-
ne problemy ze zdrowiem, muszę przejść 
trudną operację i że nie wiadomo jak bę-
dzie z moim chodzeniem – przypomnia-
łam sobie o tym marzeniu z dzieciństwa. 

Pomyślałam, że jeśli teraz nie pojadę 
do Afryki, to może już nigdy mi się to nie 
uda. Namówiłam męża, syna i przyjaciół-
kę na wspólny wyjazd do Kenii, sięgnęłam 
po pieniądze odłożone „na jasną godzinę”, 
kupiliśmy bilety i polecieliśmy. 

Trafiliśmy na porę, kiedy tam właśnie ma 
miejsce wielka migracja zwierząt. Widzie-
liśmy jak od horyzontu po horyzont szły 
różne zwierzęta: bizony, antylopy i zebry, 
które są ozdobą safari. Obserwowaliśmy 
śmieszne guźce, krokodyle i czyhające sępy. 
Jedliśmy obiad z Masajami nad rzeką Mara. 

No i spotkałam moje wymarzone 
ogromne hipopotamy, a przy nich takie 
małe, żywe kuleczki, które bawiły się i bie-
gały, czyli malutkie hipopotamy. Wszyst-
ko to tam naprawdę na własne oczy wi-
działam! Teraz zamykam oczy i nikt mi 
już tych cudów, które widziałam nie od-
bierze! 

Jakie marzenia ma Pani jeszcze przed 
sobą? 

Marzeń mam tak wiele, że mogłabym 
o nich mówić kilka dni. Moje marzenia 

mogę podzielić na bliskie i dalekie, na ta-
kie, które są do zrealizowania, takie, które 
są niemożliwe, takie które mnie dotyczą  
i takie, które dotyczą innych… 

Dziś dla mnie najważniejszą sprawą 
jest to, aby Fundacji MIMO WSZYST-
KO udało się wyposażyć „Dolinę Słońca” 
i przeprowadzić tam moich podopiecz-
nych, oraz żeby nad morzem rósł spokoj-
nie ośrodek „Spotkajmy się”. Marzę też, 
aby była dobra atmosfera do pomagania 
innym, oraz aby ci ludzie, którzy wspie-
rają działalność Fundacji mieli nadal do 
mnie zaufanie. 

A prywatnie chciałabym pojechać do 
Turkany, czyli do takiej krainy w Kenii, 
gdzie nie ma żadnej cywilizacji i gdzie po 
prostu zatrzymał się czas.  Marzę też, aby 

mój syn był dobry, mądry i zdrowy, a co 
do mnie, to oczywiście, żebym nadal grała 
na scenie i żebym z powodu zdrowia nie 
musiała zrezygnować z zawodu, który tak 
kocham. 

Na zakończenie tej listy marzeń po-
wiem, że pragnę nadal w różnych miej-
scach w Polsce i za granicą otwierać kolej-
ne „Salony poezji”. W tej chwili jest ich już 
33  – w tym również w Kanadzie, Szwe-
cji, Irlandii i Austrii – la wciąż zapraszają 
mnie na otwarcie nowych. 
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W naszych czasach ludzie niekiedy się wstydzą tego, że mają 
dobre odruchy, czyli że  robią coś dobrego. Dobro stało się taką… 

„zahukaną” wartością. Tak samo jest z zaufaniem. Szczególnie 
niektórym młodym ludziom wydaje się, że dobrze być „maczo”.
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Posiadanie jedwabnych ozdób o niepo-
wtarzalnym elemencie dekoracyjnym lub 
wzorze to prawdziwa przyjemność i ozdo-
ba kobiety. Jaką przyjemnością jest samo-
dzielne zaprojektowanie i własnoręczne 
wykonanie niepowtarzalnej apaszki lub 
ozdoby przekonały się uczestniczki warsz-
tatów sztuki użytkowej, które odbyły się  
w Domu Kultury w Woli Batorskiej. 

Prowadząca warsztaty artystka, absol-
wentka ASP w Krakowie Natalia Nowacka 
wprowadziła uczestniczki w tajniki malo-

wania jedwabiu techniką gutta. Technika 
ta polega na zaznaczaniu guttą konturów 
wzoru, który potem wypełnia się farbami. 
Gutta konturówka nie pozwala, aby farba 
się rozpływała i łączyła z innym kolorem. 
Dzięki temu można stosować kontrastowe 
kolory obok siebie i wychodzą z tego pięk-
ne rzeczy.

Z pomocą artystki każda z uczestniczek 
wykonała dla siebie jedwabną ozdobę. Po-
wstały prawdziwe, niepowtarzalne, małe 
dzieła sztuki. Malowany jedwab można 
oprawić w ramki i powiesić na ścianie, 
można zrobić szalik, apaszkę, także pocz-
tówki czy zaproszenia. A nawet nanieść 
wzór na strój. 

Jedwab jest taką tkaniną, która jest 
przyjemna w dotyku i pasuje w wielu 
miejscach. Nie tylko kobiety je cenią, ale 
wszyscy, którzy lubią oryginalne wyroby,  
a do tego ręcznie wykonane. Po prostu 
malowany jedwab znów w modzie.

Ręczne malowanie jedwabiu w Polsce zaczęło stawać się popularne od niedawna. Wyroby jedwabne to produkt luksusowy, 
a zatem cieszący się zainteresowaniem zarówno młodych eleganckich kobiet, pragnących podkreślić swoją indywidualność, 
jak i dojrzałych pań, które dobrze pamiętają czasy świetności jedwabnych chust, szali i apaszek z czasów swej młodości.

Jedwab, najbardziej kobieca 
ze wszystkich tkanin

Renata Siwek
kierownik DK w Woli Batorskiej

K U LT U R A

Zaproszenie  

Warsztaty sztuki użytkowej odbywają 
się w Domu Kultury w Woli Batorskiej 
cyklicznie. Bliższe informacje i zapisy na 
warsztaty: tel. 12 28 16 003
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Czytelnia

Salvador Dali jest bodajże najsłyn-
niejszym przedstawicielem surrealizmu  
w malarstwie, pozostając wręcz ikoną 
tegoż kierunku w sztuce. Rzeczywiście, 
patrząc na jego obrazy, trudno oprzeć 
się porywającej grze absurdu, niedomó-
wień i dramatyzmu. Co musiało dziać się  
w życiu i umyśle twórcy, że stworzył on 
tak zaskakujące dzieła? 

Na szczęście da się – przynajmniej 
częściowo – na to pytanie odpowie-
dzieć, gdyż malarz napisał swoją au-
tobiografię pt. „Moje sekretne życie”, 
w której przedstawia swoje inspiracje, 
obsesje oraz całą mozaikę wspomnień, 
przeżyć i refleksji.       

Książka została ukończona 30 lipca 
1941 roku, a więc gdy Salvador miał 37 
lat. Opis swojego życia zaczyna od wspo-
mnień wewnątrzmacicznych, prowadząc 
następnie czytelnika przez swoje dzieciń-
stwo i dojrzewanie, by w końcu zacząć 
snuć opowieść o dorosłości, miłości i ka-
rierze. 

To lektura fascynująca dla każdego, kto 
interesuje się tym surrealistycznym mala-
rzem. Może być także ciekawa dla czytel-
nika, który chciałby poznać i zrozumieć 
czasy, w których żył Salvador – a więc 
okres targanej niepokojem Europy. 

Dzięki niej można także dowiedzieć się 
m.in. jaka powinna być kobieta elegancka, 
jak powstał słynny obraz „Uporczywość 
pamięci” oraz czym jest właściwie metoda 

paranoiczno-krytyczna wymyślona przez 
malarza. 

Autor zabiera czytelnika nie tylko  
w swoje rodzinne strony, ale też do Pary-
ża, Włoch i Nowego Jorku. Opisuje swoje 
liczne skandale, kreśli portrety bliskich 
i znajomych mu osób a także odsłania 
szczegóły swojego niezwykłego związku  
z Galą – kobietą jego życia i muzą.

Język jakim posługuje się autor jest  
intrygujący: niebanalny, kwiecisty, pe-
łen zaskakujących sformułowań, czyli 
adekwatny dla człowieka zafascynowa-
nego psychoanalizą. Dodatkowym atu-
tem może być fakt, że malarz w wielu 
momentach nie tylko świetnie stopniuje 
napięcie, ale też bywa bardzo zabawny  
w swoich opisach. A jednak wzięcie do 
ręki „Mojego sekretnego życia” może być 
dla czytelnika dyskomfortem, bowiem ba-
nalny na pierwszy rzut oka tytuł jest za-
powiedzią przerażającej wręcz otwartości 
piszącego. 

Czytając ją, parę razy musiałam zapytać 
samą siebie, po co Salvador zdecydował 
się ujawnić pewne szczegóły ze swojego 
życia. Czyżby był to manifest emocjonal-
nego ekshibicjonizmu? Dodatkowo książ-
ka pozostaje przepełniona megalomanią 
autora. 

Już na pierwszej stronie, bez ogródek, 
stawia on pytanie: „Czy jestem geniu-
szem?”. Odpowiedź jest oczywiście twier-
dząca. Dla wnikliwego czytelnika autobio-
grafia ta będzie jednak czymś więcej niż 
afirmacją własnego „ja” autora, bowiem 

można w niej znaleźć dowody na istnie-
nie mniej znanej odsłony malarza, na któ-
rą składają się introwertyzm, subtelność  
i wrażliwość. 

Mnie osobiście zastanawia lapidarność 
pewnych opisów, np. zaledwie zmianka  
o śmierci matki, co może być dowodem 
na to, że Salvador Dali niekoniecznie  
potrafił uzewnętrznić się całkowicie.

Przepełniona emocjami, obsesjami, 
wspomnieniami i fantazjami książka 
może być pasjonującą lekturą dla każ-
dego, kto pragnie wgłębić się w dziwny 
świat hiszpańskiego malarza. Z pewno-
ścią będzie to lektura, która dostarczy 
wiele różnych emocji, bowiem trudno 
pozostać obojętnym wobec ekscentryzmu  
autora. 

Wszystkim odważnym z całego serca 
polecam spotkanie na kartach „Mojego 
sekretnego życia” z człowiekiem, który 
powiedział o sobie „Surrealizm to ja”.

Recenzja miesiąca: Justyna Janusz

Moje sekretne życie – Salvador Dali
Już na pierwszej stronie, bez ogródek, Dali stawia pytanie: 

„Czy jestem geniuszem?”. Odpowiedź jest oczywiście 
twierdząca. Dla wnikliwego czytelnika autobiografia 

ta będzie jednak czymś więcej niż afirmacją własnego 
„ja” autora, bowiem można w niej znaleźć dowody 

na istnienie mniej znanej odsłony malarza, na którą składają 
się introwertyzm, subtelność i wrażliwość.

Informacje konkursowe  
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej 
odsłonie konkursu. Recenzję wybierać 
będziemy spośród prac nadesłanych na 
adres konkurs@niepolomice.com do 10 
grudnia. Wygrać można 100-złotowy bon 
do księgarni.



Poleca… 

Barbara Meder
Babcia w Afryce
Peplin, 2010

Barbara Meder jest Polką mieszka-
jąca w Australii. Będąc na zasłużonej 
emeryturze, postanowiła podróżować 
po świecie. Zwiedziła niemal cały świat; 
samotnie przemierzyła Afrykę, a owo-
cem tej podróży jest właśnie książka pt.  
”Babcia w…”. 

Z dala od utartych szlaków turystycz-
nych podróżniczka poznawała oblicze 
Czarnego Lądu. Była świadkiem rytu-
alnej kradzieży bydła na Madagaskarze,  
doświadczyła niebezpiecznej wspinaczki 
w Górach Smoczych, brała udział w sean-
sie wróżki i uzdrowiciela w wiosce w Zim-
babwe. 

Dzięki wędrówce mogła podziwiać ba-
jeczny świat rafy koralowej należącej do 
Mozambiku, rozkoszować się widokami 
wodospadu Wiktorii, przeżyć niezwykłe 
safari w Namibii. 

Autorka uświadamia czytelnikowi, ze 
Afryka to nie tylko piękne krajobrazy, ale 
przede wszystkim drugi człowiek, jego 
kultura i obyczaje. Wspaniałe zdjęcia, 
barwne opisy afrykańskich realiów, intry-

gujące przygody sprawiają, że książka ma 
swój niepowtarzalny urok.

Zygmunt Miłoszewski
Uwikłanie
W.A.B., Warszawa 2011

Pacjent znanego psychiatry, biorący 
udział w kontrowersyjnej terapii usta-
wień, ginie tuż po niej. Czy powodem 
morderstwa mogło być pole negatyw-
nych emocji, jakie się podczas niej wy-
tworzyło między uczestnikami? Czy był 
to zwyczajny mord na tle rabunkowym? 
Policja proponuje proste rozwiązania. 
Jednak intuicja nie zawodzi dociekliwego  
prokuratora. 

Teodor Szacki prowadzi sprawę. Z jed-
nej strony bezkompromisowy, trzyma się 
ściśle kodeksów, z drugiej, między literami 
prawa potrafi dostrzec człowieka i dramat 
jego losu. 

Szacki odkrywa, że terapia ustawień 
może być niebezpieczną grą z emocjami, 
a nawet życiem pacjentów. W tej sprawie 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Śledz-
two okaże się żmudne, a zbrodnia niemal 
doskonała. 

Na wyjaśnienie zagadki warto jednak 
czekać. Szacki wpadnie wreszcie na ślad 
„demonów” z przeszłości, które zaplano-
wały morderstwo. Tytułowe uwikłanie do-
tyczy wszystkich: ofiary, mordercy, nawet 
prokuratora. Wszyscy zresztą, zgodnie  
z teorią wybitnego psychiatry Berta Hel-
lingera, na którą w powieści powołuje się 
Miłoszewski, jesteśmy uwikłani.

Maja Łozińska
W ziemiańskim dworze. Codzienność, 
obyczaj, święta i zabawy
PWN, Warszawa 2010

Dwór to coś więcej niż dom. W Polsce 
utożsamiany z wartościami narodowymi, 
patriotycznymi, z utrzymywaniem tra-
dycji i kultury. W literaturze był symbo-
lem samej Polski – nazywany bywał małą  
ojczyzną.

Proponuję Państwu książkę, która jest 
zaproszeniem do dawnego dworu: na po-
koje, do alkowy i garderoby, do kuchni  
i spiżarni, na ganek i do ogrodu, zimą  
i latem… 

Życie współgrało z rytmem natury,  
z każdą porą roku wiązały się określone 
obowiązki, troski i przyjemności, a cy-
kliczność i przewidywalność tych prze-
mian była źródłem poczucia bezpieczeń-
stwa i szczęścia.

To opowieść o codziennym życiu pol-
skiego ziemiaństwa zarówno z XIX w., jak 
i w ostatnich latach II R.P. Autorka opo-
wiada o zajęciach mieszkańców: o pracy  
w domu, przy gospodarstwie, o przygo-
towaniu posiłków, o obyczajach świą-
tecznych, rozrywkach, wizytach gości, 
zjazdach familijnych i polowaniach. Przy-
wołuje smaki zapachy, kolory i dźwięki 
tego dawno minionego świata. Książkę 
ilustruje bogaty wybór pięknych fotografii 
i reprodukcji malarstwa z epoki.
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Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Do poczytania
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Edukacja

Czy wybierzemy nową Radę Miejską?

Na XI październikowej sesji przyjęty 
został także Statut określający cele, zasady 
działania i tryb wyboru radnych młodzie-
żowych.

Młodzieżowa Rada Miejska to grupa 
młodych ludzi, uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy zostali wy-
brani przez swoich rówieśników w demo-
kratycznych wyborach. 

Pierwsza młodzieżowa rada powstała 
już w 1990 roku w Częstochowie. Wzorem 
dla „pionierów” były takie  rady działające 
od wielu lat w samorządach francuskich.  
W Polsce rady działają w ponad 200 gminach. 

Młodzieżowa Rada powinna realizo-
wać trzy zasadnicze cele, zwane „trzema 

filarami”. Pierwszy z nich to aktywizowa-
nie młodzieży do działań na rzecz swo-
jego środowiska, drugi to upowszechnie-
nie wiedzy o samorządzie i trzeci filar to 
funkcja konsultacyjna wobec decyzji po-
dejmowanych przez władze lokalne. 

Są one opisane są w Statucie, który za-
stał tak skonstruowany, by uwzględniając 
specyfikę pracy młodzieży, przypominał 
Statut Rady Miejskiej.  Załącznikiem do 
Statutu jest Ordynacja Wyborcza, która re-
guluje zasady wyborów, a więc powołanie 
komisji wyborczych, tworzenie okręgów, 
zgłaszanie kandydatów na radnych, kam-

panię wyborczą i sam proces głosowania. 
Uczestnictwo młodzieży w samym pro-

cesie przygotowawczym do wyborów bę-
dzie ważnym elementem edukacji obywa-
telskiej, a kampania wyborcza pozwoli wy-
łonić lokalnych młodzieżowych liderów.

Rada, pracując według własnego pro-
gramu, powinna stać się naturalnym re-
prezentantem interesów młodzieży wobec 
władz samorządowych, któż bowiem lepiej 
niż sami zainteresowani postawi diagnozę 
możliwości i potrzeb swojego środowiska.  
Samorząd zaś, w miarę możliwości, powi-
nien zapewnić młodym warunki do nie-
skrępowanego działania.

Pierwszy etap – Statut i Ordynacja Wy-
borcza – mamy już za sobą. Teraz bardzo 
liczymy na pomoc dyrektorów szkół, Rad 
Pedagogicznych. Bez ich wsparcia osią-
gnięcie oczekiwanego efektu nie będzie 
łatwe. 

Na koniec chciałabym rozwiać obawy 
tych radnych, którzy głosowali przeciw 
utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Nie wnikam w motywację. Mam nadzieję, 
że nie była to próba zamknięcia naszym 
uczniom pewnych szans edukacyjnych. 
Rada młodzieżowa nie jest zagrożeniem 
dla Rady „dorosłej”. Stanowią o tym od-
powiednie zapisy w Statucie. Naszym za-
daniem jest wspierać i otaczać opieką tych 
młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na 
jakość swojego i naszego życia. Niedługo 
przecież nas zastąpią.

Tytuł jest nieco prowokacyjny. Rzeczywiście, chodzi o nowe wybory, ale wybory, które wyłonią w naszej gminie Młodzieżową 
Radę Miejską. Powołanie takiego organu  stanie  się możliwe dzięki przyjętej przez „dorosłą” Radę Miejską uchwale 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Barbara Post
radna

Chciałabym rozwiać obawy tych radnych, którzy głosowali 
przeciw utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Mam nadzieję, 
że nie była to próba zamknięcia naszym uczniom pewnych szans 
edukacyjnych. Rada młodzieżowa nie jest zagrożeniem dla Rady 
„dorosłej”. Naszym zadaniem jest wspierać i otaczać opieką tych 

młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na jakość swojego  
i naszego życia. Niedługo przecież nas zastąpią

By z Betlejem spłynęło światło
„Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, 

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,

a w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy Tobie nikną odległości, 

Co szare zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości, 

Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze”.
 

(o. Franciszek Czarnowski)

Dzieląc się tym symbolicznym znakiem jedności – opłatkiem, składamy najszczersze życzenia, 
by z Betlejem spłynęło światło, które nie gaśnie, miłość, która wszystko zwycięża, radość, 
która potrafi pod ciężarem życia się weselić i pokój co lżejszym czyni życie i świat. Aby każdy 
najmniejszy prezent pod wigilijnym drzewkiem był jak „gwiazdka z nieba”, a nadchodzący 
Nowy 2012 Rok pełen niech będzie nadziei i wiary. Niech przyniesie Państwu spełnienie 
marzeń oraz wszelką pomyślność.

Dyrektor i pracownicy
Biblioteki Publicznej w Niepołomicach



16 Gazeta Niepołomicka | grudzień 2011

Podczas wyjazdu obok bardzo cennych 
i istotnych faktów z historii poruszone 
zostały problemy moralności, wolności, 
odpowiedzialności i patriotyzmu. Na zie-
mi, która stała się cmentarzem dla ponad 
miliona istnień ludzkich mieliśmy okazję 
zastanowić się nad tym, co przeżywali 
przywiezieni tutaj ludzie, jak wiele musie-
li doświadczyć i jak bardzo cierpieli, gdy 
zostali odarci z godności. 

Byli bezsilni i samotni. Każdego dnia 
patrzyli na śmierć i poniżenie innych lu-
dzi. Codziennie uczyli się śmierci. Co-
dziennie próbowali wydrzeć się z jej ra-

mion. Ich przerażający los wpleciony był 
w wydarzenia II wojny światowej. 

W obozach nie byli już dla okupanta 
ludźmi. Pozbawieni imienia, oznaczeni 
kolejnym numerem w obozowej statysty-
ce próbowali zachować godność i mieć 
nadzieję na to, że przeżyją, że będą mieli 
okazję budować nowy, lepszy świat.

Dziś zdjęcia tych, którzy byli tu wtedy 
milcząco patrzą na zwiedzających Mu-
zeum. Sale, korytarze, sprzęty, mury, cele 
śmierci milczą, ale w tym milczeniu, w tej 
ciszy powinniśmy usłyszeć przestrogę dla 
nas i kolejnych pokoleń, abyśmy nie zatra-
cili się w konfliktach, aby nigdy więcej nie 
było wojny. Pamiętajmy, aby w życiu kie-
rować się sercem, szanować prawa i wol-
ność innych ludzi. Uczmy się historii, pie-
lęgnujmy pamięć o tych, którzy odeszli. 

W imieniu uczestników wycieczki 
składam serdeczne podziękowania Żane-
cie Biernat-Tkocz, nauczycielce biologii, 
która od 2002 roku organizuje wyjazdy do 
Muzeum Auschwitz-Birkenau dla gimna-
zjalistów z klas trzecich.

Lekcja historii w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau

17 listopada jako wychowawczyni klasy trzeciej Gimnazjum w Niepołomicach miałam 
okazję uczestniczyć w lekcji historii zorganizowanej w Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
W wycieczce wzięło udział 133 uczniów z siedmiu klas trzecich naszej szkoły oraz 
10 nauczycieli.

Beata Franczyk-Kestranek 
nauczyciel w Gimnazjum im. Władysława 

Jagiełły w Niepołomicach

Krótko …

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Barbara Wiśniowska
dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II

21 listopada 2011 r. w auli V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie odbyła 
się uroczystość wręczenia dyplomów 
stypendystom Prezesa Rady Ministrów  
na rok szkolny 2011/2012. 
Stypendystami zostali: Mateusz 
Pater – uczeń klasy II A Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Michał Płatek – 
uczeń klasy IV Technikum kształcącego  
w zawodzie technik informatyk.

Stypendia Fundacji Sue Ryder

Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym  
w Woli Batorskiej

Rokrocznie Fundacja Sue Ryder  
z siedzibą w Warszawie przyznaje uczniom 
Gimnazjum Społecznego w Woli Batorskiej 
stypendia naukowe. Zazwyczaj uroczystość 
powiązana jest z uroczystościami Dnia 
Patronki w szkole, przypadającym  
w listopadzie. Tak też było w tym roku.
Gościem honorowym, przybyłym do szkoły 
ze stolicy był uczestnik obrad Okrągłego 
Stołu, wieloletni sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego, odznaczony wieloma 
prestiżowymi orderami, m.in. medalem 
Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości 
– sędzia Jerzy Stępień. Uczniowie mieli 
możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji 
na temat pierwszej europejskiej konstytucji 
Articuli  Henricani. 
Po wykładzie, gość, będący członkiem 
Fundacji Sue Ryder, wręczył trojgu 
uczniom stypendia Fundacji. Wyróżnione 
zostały: Aneta Ratajczyk Myszka z klasy 
IIIa, Katarzyna Kapała z klasy IIIb i Marta 
Kluba, również z klasy IIIb. Uczennice 
oprócz stypendium pieniężnego, 
otrzymały książki o patronce szkoły. 
Finalnym akcentem dnia było wręczenie 
prelegentowi symbolu Przyjaciela Szkoły – 
przypinki z logo Gimnazjum. Pan Stępień 
otrzymał również pamiątkowe zdjęcie 
oraz kalendarz gimnazjalny, a na nim 
zdjęcia ośmiu klas, aktualnie uczących się 
w placówce. Nie zabrakło też rozmarynu 
i niebieskiej wstążki, które Lady Ryder of 
Warsaw uczyniła symbolem założonej przez 
niej fundacji, pomagającej ludziom chorym 
i poszkodowanym przez wichry losu.
Uczniowie z Kółka Polonistycznego 
przeprowadzili z naszym gościem wywiad, 
pytając o to, co trzynastolatkowie znają 

E D U K A C J A
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tylko z książek do historii. Dostępny 
jest on na stronie internetowej szkoły: 
gimnazjum.sueryder.pl.

Pola Nadziei 2011

Dorota Kulesza
dyrektor Gimnazjum w Zabierzowie 
Bocheńskim

Zaczęło się od lekcji religii i rozmowy 
o hospicjum. O problemach, jakie stają 
przed chorymi i ich rodzinami. Poruszyło 
to uczennice klas III gimnazjum w 
Zabierzowie Bocheńskim, które szybko 
razem z samorządem szkolnym wyraziły 
chęć włączenia się w akcję sprzedaży 
żonkili, z których dochód przeznaczony 
jest na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 
Szkoła szybko zakupiła blisko 1000 
sadzonek. W dwa dni zostały sprzedane 
– w akcję włączyła się parafia, szkoły 
podstawowe z Zabierzowa Bocheńskiego 
i Woli Zabierzowskiej i oczywiście 
mieszkańcy. Bardzo wszystkim 
dziękujemy! Każda dobry uczynek czyni 
nas bogatszym wewnętrznie, jak to pisał 
ks. Jan Twardowski: „Jak ktoś pomaga 
innym, wtedy jego dusza pięknieje”.

Ruch to twój druh

Anna Paluch
nauczyciel wychowania przedszkolnego  
w PS w Niepołomicach

W Samorządowym Przedszkolu nr 1  
w Niepołomicach, od 16 sierpnia do 30 
grudnia 2011, realizowany jest projekt 
„Ruch to twój druh”, współfinansowany 
przez UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wartość projektu to 50 tys. zł. Jego celem 
jest przeciwdziałanie wadom postawy  
i pobudzenie aktywności ruchowej  
u dzieci w wieku przedszkolnym.  
Po przeprowadzeniu rekrutacji do 
projektu zakwalifikowano 99 dzieci:  
44 chłopców i 55 dziewczynek. 
W ramach projektu odbywają się zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe, 
zajęcia karate oraz zajęcia na basenie. 
Podczas zajęć dzieci wyrabiają nawyk 
dbania o prawidłową postawę, rozwijają 
sprawność ruchową, poznają techniki 
karate, zapoznają się z podstawowymi 
umiejętnościami  w zakresie nauki 

Paulina Szewczyk
Wacław Sternal
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  
w Niepołomicach

Każdego roku – w przeddzień Święta 
Niepodległości – uczniowie klas licealnych 
i techników uczestniczą w szkolnym Kon-
kursie Piosenki Patriotycznej. Każda z klas, 
po wcześniejszym wylosowaniu tytułu, 
przygotowuje swój autorski występ w auli 
Zespołu Szkół. W repertuarze młodzieży 
znalazły się takie pieśni jak: Białe róże, Dziś 
do ciebie przyjść nie mogę, Jak długo na 

Wawelu, Legiony, Marsz Mokotowa, O mój 
rozmarynie, Piechota, Płynie Wisła płynie, 
Przybyli ułani, Rozszumiały się wierzby 
płaczące, Serce w plecaku, Warszawianka, 
Wojenko, wojenko.

W tegorocznej edycji udział wzięło po-
nad stu uczestników, prezentujących swoje 
instrumentalne i wokalne (a nawet tanecz-
ne…) umiejętności na różnym poziomie. 
Podkreślić jednak należy wielkie zaangażo-
wanie uczniów, pomysłowość oraz ambitne 
podejście do konkursu. Dzięki nim mogli-
śmy wysłuchać wiele zapomnianych pieśni 
w uwspółcześnionej aranżacji.

Konkurs, mimo swojej niezobowiązu-
jącej formuły, wzbudził ogromne emocje 

wywołane duchem rywalizacji. Uczestnicy 
walczyli bowiem nie tylko o uznanie i bra-
wa widowni, ale również o nagrody przy-
znawane przez jury za zajęcie trzech pierw-
szych miejsc. 

Tegorocznymi zwycięzcami zostali 
uczniowie klasy IB, za aranżację i wykona-
nie pieśni Serce w plecaku. Miejsce drugie 
szkolne jury przyznało ex aequo klasom 
IIA i IIB (Warszawianka, Rozszumiały się 
wierzby płaczące). Nagroda za III miejsce 
powędrowała do klasy IVTIE za wykonanie 
pieśni Piechota.

Żyjąc w epoce, w której sztuka masowa 
popularyzuje tylko to, co znajduje swoje 
rynkowe (czytaj komercyjne) uzasadnie-
nie, częściej musimy pamiętać o dorobku 
i tradycjach naszych przodków. Z inicjaty-
wy młodzieży, przed wykonaniem każdej  
z pieśni, zaprezentowana została krótką hi-
storia wykonywanego utworu, przybliżając 
w ten sposób czasy trudnego patriotyzmu.

Po raz kolejny okazało się, że stworze-
nie odpowiednich warunków wyzwala  
w młodzieży kreatywność, szczery entu-
zjazm i poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku oraz przynależności do dobrze po-
jętej tradycji.

Wychowanie przez śpiewanie
Najlepszym sposobem na wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania 
do tradycji narodowej, jest wspólny śpiew. To przekonanie towarzyszy nauczycielom 
i uczniom Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach już 
od 2000 roku. Odbył się tam IX Konkurs Piosenki Patriotycznej.
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Renata Balawender
Justyna Ożóg
Samorządowe Przedszkole im. św. Kingi  
w Podłężu

O tym, że nie wolno udzielać o sobie 
informacji, przyjmować słodyczy i pre-
zentów od nieznajomych oraz wsiadać do 
samochodów obcych osób – dowiedziały 
się starszaki z w listopadzie podczas spek-
taklu edukacyjnego „Bajkowe przestrogi”, 
który zaprezentowali aktorzy krakow-
skiego „Studia Yapi”. 

Impreza była o tyle nie zwykła, że po-
łączona również z warsztatami teatralny-
mi pt. „za kulisami”, gdzie poznały sekre-
ty powstania niezwykłych efektów świetl-
nych i dźwiękowych wykorzystywanych 
w teatrze. 

Okazję do wspaniałej zabawy, dającej 
możliwość wcielania się w różnorodne 
role, miały przedszkolaki również pod-
czas warsztatów prowadzonych przez ak-
torkę Teatru „Groteska” pt. ,,Maski i lalki”.

Oprócz tego dzieci biorą udział  
w systematycznie prowadzonych zaję-

ciach teatralnych, w trakcie których po-
znają osoby pracujące w teatrze, uczest-
niczą w zabawach doskonalących dykcję, 
intonację, mimikę, odgrywają scenki 
pantomimiczne i darmowe, przygotowują 
małe formy teatralne, poznają osoby pra-
cujące w teatrze.

Wszystko dlatego, że w roku szkolnym 
2011/2012 realizowana jest u nas inno-
wacja pedagogiczna „Dziś na widowni 
- jutro na scenie”, na którą fundusze po-
chodzą z budżetu miasta i gminy Niepo-
łomice. 

Wprowadzamy dzieci w świat sztuki 
poprzez zabawy teatralne, które aktywi-
zują ich kreatywność, rozwijają wyobraź-
nię, doskonalą mowę, sprzyjają umuzy-
kalnieniu, zwiększają poczucie własnej 
wartości. 

Dzieci będą miały okazję zaprezento-
wać swoje osiągnięcia przed rodzicami,  
a na zakończenie projektu pojadą do  
„Teatru Groteska” na wybraną bajkę.

Teatralna przygoda 
starszaków z Podłęża

„Dziś na widowni – jutro na scenie” – dzięki innowacji pedagogicznej pod takim 
tytułem starszaki z Samorządowego Przedszkola im. św. Kingi w Podłężu poznają 
oglądają przedstawienia, poznają warsztat teatralny i aktorski.

pływania z przyrządami ratowniczymi. 
W listopadzie, uczestnicy projektu wzięli 
udział w wycieczce do Krainy Zabaw 
Dziecięcych „Anikino”
W ramach projektu zakupiono do 
przedszkola atrakcyjne przybory i akcesoria 
sportowo-rehabilitacyjne dla dzieci.

Październik należy do bibliotek

Helena Dziura
nauczyciel, bibliotekarz

Październik co roku należy do bibliotek 
szkolnych. Jest to bowiem Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, ustanowiony 
w 1999 r. Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej 
i Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Suchorabie wystawiono 
spektakle teatralne; kolejno ”Kłótnia 
wróżek”, „ Czerwony Kapturek po 
europejsku”, które nie tylko promowały 
klasykę literatury dziecięcej, przypomniały 
o kulturze czytelniczej, ale też mają wpływ 
na wzrastającą frekwencję czytelniczą.
Warto przytoczyć myśl Jana Brzechwy,  
że … „przez odpowiednia lekturę dla 
dzieci kształtuje się smak przyszłego 
czytelnika, któremu toruje się drogę do 
wielkiej poezji, do literatury klasycznej”.

Patriotyzm brzmi  w nas

Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym  
w Woli Batorskiej

11 listopada to wyjątkowe święto 
dla wszystkich rodaków. Młodzież 
z Gimnazjum Społecznego w Woli 
Batorskiej wraz z opiekunami podjęła 
się stworzenia uroczystego koncertu 
patriotycznego, który zaprezentowała  
w przeddzień narodowego święta. 
Pierwszymi odbiorcami byli uczniowie 
szkoły, którzy podczas uroczystego 
apelu, mogli wsłuchać się w melodyjne 
brzmienie skocznych melodii 
żołnierskich. Nie zabrakło też „Murów” 
Jacka Kaczmarskiego  ani „Roty” Marii 
Konopnickiej. Pieśni przeplatane były 
wierszami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
i tekstem „Wolność” Marka Grechuty.
Wieczorem tego samego dnia młodzież 
udała się do Centrum Rehabilitacyjno-
Pielęgnacyjnego dla Chorych na SM 
„Ostoja” w Woli Batorskiej by podzielić 
się swoim głosem i swoimi emocjami 
z uczestnikami jesiennego turnusu. 
Uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci 
przez publiczność. Niejedna osoba 
powtarzała ze śpiewającymi refren  
„Wojenki”  czy „Pierwszej kadrowej”.
Pieśń patriotyczna brzmi w nas i potrafi nas 

Szlachetna Paczka i w naszej gminie
W tym roku po raz pierwszy oficjalnie nasza gmina włączyła do akcji 

Stowarzyszenia 
Wiosna – Szlachetna Paczka.

    Informacje o rodzinie, zwłaszcza spis konkretnych potrzebnych rzeczy, 
przygotowali wolontariusze, którzy odwiedzając rodzinę, mogli poznać 
jej prawdziwą sytuację i najważniejsze kłopoty, z którymi się boryka. 
    W tym roku do bazy włączyliśmy również rodziny z naszej gminy – więc tym 
bardziej zapraszamy darczyńców którzy mamy nadzieje znajda się wśród nas. 
Wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki, tam czekają wszelkie 
informacje i wskazówki. 
    Wolontariusze i chętna do pomocy niepołomicka młodzież czekają na 
darczyńców w budynku Gimnazjum im Króla Władysława Jagiełły na 
ul Szkolnej 3, w godzinach 10-19, 10 i 11 grudnia. Tam dostarczamy prezenty 
i stamtąd wolontariusze przewiozą je do wybranych rodzin z naszego okręgu.

Małgorzata Juszczyk
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unieść na wyżyny nie tylko wspomnień, 
ale i rozpamiętywania tego, co znamy – na 
szczęście – tylko z książek do historii. Jak 
śpiewa Marek Grechuta: „A wolność – to 
królestwo dobrych słów, mądrych myśli, 
pięknych snów, to wiara w ludzi”.

Pasowanie na uczniów w Zagórzu

Bożena Kamisińska
wychowawca kl. I w SP w Zagórzu

W Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Zagórzu odbyła się 
uroczystość ślubowania uczniów klasy 
pierwszej. Odświętna akademia przebiegła 
w obecności Danuty Wieczorek, dyrektora 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy 
Niepołomice, oraz dyrektor szkoły Teresy 
Dorocińskiej, a także grona pedagogicznego, 
rodziców i wszystkich uczniów. Zanim 
najmłodsi uczniowie zostali przyjęci w 
poczet społeczności szkolnej przedstawili 
program artystyczny, podczas którego 
wykazali się umiejętnością śpiewania, 
mądrością, sprawnością fizyczną i wiedzą 
o ojczyźnie. Następnie odbyła się oficjalna 
część uroczystości. Po wprowadzeniu 
sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu 
państwowego uczniowie klasy pierwszej 
złożyli ślubowanie i przyrzekli dobrze się 
uczyć, pomagać słabszym, wyrosnąć na 
dobrego człowieka i prawego Polaka. 
Po złożeniu ślubowania dyrektor Teresa 
Dorocińska dokonała aktu pasowania dzieci 
na uczniów. Zgodnie z tradycją najmłodsi 
otrzymali tarcze, legitymacje szkolne  
i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie 
dnia uczniowie zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez mamy.

Dzień patrona w Zagórzu

Joanna Hytroś
nauczyciel SP w Zagórzu

W przeddzień Święta Niepodległości,  
w Szkole Podstawowej w Zagórzu odbyła 
się uroczystość poświęcona pamięci 
Patrona Szkoły – marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  Uczniowie oraz nauczyciele 
starali się oddać podwójny charakter 
owego święta, podkreślając, że postać 
Marszalka nierozerwalnie łączy się  
z faktem odzyskania wolności przez Polskę. 
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu państwowego i szkolnego,  
a następnie złożeniem wieńca oraz zniczy 
po tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły. 
Kolejnym punktem programu był spektakl 
w wykonaniu uczniów klasy IV-VI, 
ukazujący burzliwe dzieje Polaków  
w trudnych czasach zaborów. Wykonawcy  
z wielkim oddaniem wcielili się w role postaci 
historycznych związanych z owym okresem, 

Tygryski na lotnisku

Zaraz po przyjeździe na lotnisko dwie 
przewodniczki zaprowadziły nas do spe-
cjalnego pomieszczenia, gdzie dzieci mia-
ły możliwość obejrzenia krótkiego filmu  
o podróży Bolka i Lolka. Następnie, zaopa-
trzeni w specjalne kamizelki i identyfikato-
ry, udaliśmy się na stanowiska odprawy ba-
gażowej. Tu dzieci miały okazję dowiedzieć  
się czego nie należy wnosić na pokład sa-
molotu i co zrobić, aby odprawa odbyła się 
szybko i sprawnie. 

Potem wspólnie wyszliśmy na taras wi-
dokowy, gdzie, ku wielkiej radości dzieci, 
oglądaliśmy lądujące samoloty. Ponownie 
wróciliśmy do sali, z której rozpoczęliśmy 
naszą wędrówkę. Spotkaliśmy się z komen-
dantem Straży Granicznej, który zaplano-
wał dla nas drugą część wycieczki, jak się 
okazało, obfitującą w nie lada atrakcje. 

Na początek przez stanowisko odprawy 
pasażerów zeszliśmy do pomieszczenia,  
w którym bagaże jadące do samolotu pod-
dawane są  szczegółowej kontroli. Pracow-

nicy Straży granicznej zaprezentowali nam 
wyposażenie, które pomaga im w utrzyma-
niu bezpieczeństwa na lotnisku. 

Największą atrakcją dla dzieci był mó-
wiący robot służący do usuwania niebez-
piecznych przedmiotów. Oczywiście przed-
szkolaków bardzo interesowała broń, heł-
my i kamizelki kuloodporne. Każdy chciał 
przymierzyć  taką kamizelkę. Jakie zbyło 
zdziwienie, kiedy okazało się, że jej waga – 
6kg – uniemożliwia poruszanie! 

W dalszą część zwiedzania lotniska uda-
liśmy się naszym autokarem. Pojechaliśmy 
obejrzeć specjalistyczne wozy strażackie, 
służące do ewentualnego gaszenia poża-
ru samolotu. Największe wrażenie zrobi-
ła wielkość wozów strażackich, z których 
każdy waży 30 ton. Tutaj też przedszkolaki 
zostały zaznajomione z pracą tresera psów, 
wykorzystywanych do szukania substan-
cji niebezpiecznych i zabronionych, potem 
przyszedł czas na krótką zabawę z pieskami. 

Nadszedł wreszcie moment, na który 
z utęsknieniem czekały wszystkie dzieci, 
oglądanie samolotu. Mimo zmęczenia na 
wszystkich twarzach gościł uśmiech, kie-
dy stanęliśmy oko w oko z remontowanym  
olbrzymem. Szybko mijały chwile i nad-
szedł czas powrotu do przedszkola. Mimo 
prawie dwugodzinnego spóźnienia nikt nie 
narzekał na zmęczenie, a emocje nie po-
zwalały zasnąć w autobusie. Była to jedna 
z najlepszych wycieczek w historii naszego 
przedszkola.

Przedszkolaki z przedszkola Tygrysek odwiedziły Międzynarodowy Port 
Lotniczy – Balice. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji rocznego planu 
pracy przedszkola – modułu „Poznajemy zawody naszych rodziców”.

Kamila Rejman- Ruchlewicz
nauczyciel w Przedszkolu 

Taneczno- Sportowym Tygrysek

dokończenie ze str. 32                                                  
na jaką był ubezpieczony samochód lecz 
wyliczają jego wartość według swoich ta-
bel w chwili zaistnienia szkody, co oznacza 
o wiele niższą kwotę odszkodowania. 

W tzw. szkodzie całkowitej zwykle 
ustalany jest próg opłacalności naprawy 
auta na poziomie 70 % wartości pojazdu 
przed wypadkiem. Wydaję się zatem, iż 
lepiej wyliczyć wartość samochodu we-
dług tabelek ubezpieczyciela. Jego wartość 
będzie co prawda niższa lecz cena polisy 
również ulegnie obniżeniu. 

Wielu ubezpieczycieli proponuje klien-
tom rozłożenie płatności na raty. Trzeba 

jednak zauważyć, że wtedy cena polisy 
wzrasta, gdyż płaci się odsetki, a ponadto 
należy pamiętać o terminie płatności ko-
lejnej raty. 

Oczywiście niezapłacenie jej w termi-
nie może powodować ustanie odpowie-
dzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, 
gdy tak zapisano w OWU oraz dodatko-
wo, gdy ubezpieczyciel po upływie termi-
nu zapłaty składki wezwie do jej zapłaty  
z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
spowoduje ustanie odpowiedzialności 
ubezpieczyciela.
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Na potrzeby oddziału zostały zaadap-
towane nowe pomieszczenia: sala zabaw, 
gabinet logopedyczno-psychologiczny, 
sala do rehabilitacji. W grupie integracyj-
nej z opieki korzysta dwadzieścia dzieci, 
w tym troje dzieci niepełnosprawnych. 
Podopieczni zostali objęci programem 
wyrównywania szans. 

Prowadzone są zajęcia antydyskry-
minacyjne, mające na celu równy start  

i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki 
szkolnej. Została wzbogacona oferta dy-
daktyczna przedszkola przez wprowadze-
nie nowych zajęć z rehabilitantem, logo-
pedą i psychologiem. 

Pośrednim celem projektu jest po-
moc rodzicom, głównie matkom, którym 
umożliwia się poszukiwania i podjęcie 
pracy zarobkowej. Zostały wprowadzone 
cykliczne spotkania mające na celu udzie-
lanie pomocy w zakresie doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu 
rozwoju dzieci.

Realizacja zadań znalazła uznanie  
w mediach, z tego powodu ostatnio gościli 
w przedszkolu dziennikarze TVP Kraków. 
Został wyemitowany program z cyklu: 
„Na rynku pracy”, który zasygnalizował 
podjęte działania.

Przedszkole Eko-Park 
wyrównuje szanse

Od stycznia 2011 roku w Przedszkolu Prywatnym Eko-Park realizowany jest projekt 
„Utworzenie oddziału integracyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.” 
Projekt jest w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Beata Heichel 
dyrektor przedszkola Eko-Park

m.in. carycy Katarzyny, króla Fryderyka 
Wilhelma II, cesarza Franciszka Józefa I, czy 
też bohaterskich dzieci z Wrześni. Dzięki 
temu akademia stała się żywą lekcją historii. 
Dla całkowitego dopełnienia aury 
wydarzeń listopadowych, uczniowie pod 
okiem nauczycieli przygotowali klasyczną 
żołnierską grochówkę, której mogli 
zakosztować wszyscy uczestnicy „Biesiady 
Niepodległościowej”. 
Podczas degustacji zaproszeni goście mogli 
równocześnie obejrzeć wystawę poświęconą 
aktualnym  sukcesom odnoszonym przez 
uczniów. Poprzez taki charakter uroczystości  
społeczność szkolna chciała urzeczywistnić 
przesłanie swojego motta: „Idziemy  
w przyszłość, pamiętając o korzeniach.”

Anna Kożuch zwycięzcą

Izabela Szewczyk
pedagog szkolny w SP im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

W ramach akcji „Bezpieczna Droga” 
organizowanej przez „Polską Gazetę 
Krakowską” wspólnie z Wydziałem Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie 
oraz z GTC Galeria Kazimierz został 
ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci. 
Skierowany on był zarówno do wszystkich 
klas Szkół Podstawowych, jaki i do 
indywidualnych uczniów. Uczestnicy mieli za 
zadanie wybrać jedno z przykazań pieszego  
a następnie zilustrować to w formie dowolnej. 
Za najlepszą pracę rysunkową 
indywidualną w kategorii klas trzecich 
Szkół Podstawowych w Województwie 
Małopolskim, nagrodę w postaci 
pierwszego miejsca zdobyła Anna Kożuch 
uczennica kl. 3c (wych. Elżbieta Wawrzeń) 
Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach.

Pasowanie w Woli Batorskiej

Anna Wątorek
nauczyciel wychowania przedszkolnego 
w PS w Woli Batorskiej

„Jestem sobie przedszkolaczek, nie 
grymaszę i nie płaczę…”. Tak rozpoczęły 
swój występ najmłodsze dzieci z grupy 
„Krasnoludków”. Uroczyste pasowanie to 
wielkie przeżycie nie tylko dla najmłodszych 
dzieci, ale także dla ich rodzin. 
W tym uroczystym dniu grupa starszaków 
poprzez wiersze i piosenki opowiedziała 
swoim młodszym kolegom, jak to bywa 
w przedszkolu. Następnie dzieci złożyły 
uroczystą przysięgę w obecności rodziców  
i nauczycieli. Każdego nowego przedszkolaka 
dyrektor Renata Kotara pasowała przez 
dotknięcie jego ramienia wielkim ołówkiem.
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Jak działają te serwisy? Decyzje o tym, 
czy dany sklep internetowy znajdzie się 
w porównywarce cenowej podejmu-
je  jego właściciel.  To on rejestruje sklep  
w porówywarce, a następnie umieszcza 
w skrypcie swojego sklepu specjalny kod, 
który umożliwia jej pobieranie informacji 
o produktach zawartych w sklepie. Infor-
macje te dotyczą nazwy produktu,  jego 
ceny  i krótkiego opisu.  Właściciel może 
dodać swój sklep do porównywarki za 
darmo, ale płaci za wyświetlanie swoich 
produktów lub za każde jego kliknięcie. 

Korzystanie z porównywarek jest cał-
kowicie bezpłatne i nie wymaga rejestra-
cji. Z porównywarek cenowych korzysta 
się podobnie jak z wyszukiwarki Google. 
Po wejściu na jej stronę wpisujemy nazwę 
interesującego nas produktu, a porówny-
warka w niecałą sekundę,  wyświetla nam 
informacje o tym, w jakich sklepach ten 
produkt jest dostępny i jaką ma cenę. 

Dodatkowo dostaniemy informacje 
o  danych technicznych produktu (przy-
datne przy zakupach sprzętu elektronicz-
nego) oraz, co najważniejsze,  będziemy 
mogli się zapoznać z opinią sklepu. Po 
zakończonych zakupach możemy wysta-
wić swoją opinię o sklepie, gdzie ocenimy 
m.in. szybkość realizacji zamówienia, po-
ziom obsługi klienta a nawet jakość zapa-
kowania towaru.

Na co należy zwrócić uwagę przy ko-
rzystaniu z porównywarki cenowej? Nale-

ży pamiętać, że cena, która jest wyświetla-
na w wyszukiwarce nie zawiera kosztów 
transportu. Porównując ofertę kilku skle-
pów, powinniśmy sprawdzić jak wysokie 
są to koszty. Niektóre sklepy zaniżają cenę 
towaru aby znaleźć się wyżej w wynikach 
wyszukiwania, ale „odbijają” to sobie, wli-
czając pomniejszoną kwotę do kosztów 
transportu.  Z tą samą sytuacją spotykamy 
się na Allegro. Ponadto inne sklepy pre-
ferują wysyłkę tylko kurierem, a jak wia-
domo, jest to większy koszt niż wysyłka 
tradycyjną pocztą.

Porównywarki cenowe  zaoszczędza-

ją nam czas oraz pieniądze. Dodatkowo 
dzięki opiniom innych użytkowników, 
mamy możliwość skorzystania z oferty 
tych sklepów, których obsługa klienta jest 
na wysokim poziomie.  

Założyć sklep internetowy może każdy. 
Zdarzają się sytuacje w których klient pła-
ci za dany towar, ale go nie otrzymuje, bo 
jak się później okazuje, sklep  założył jakiś 
oszust. Porównywarki cenowe pomagają 
unikać takich sklepów.  

Niestety porównywarki mają również 
wady. Informacje w nich zamieszczone są 
często nieaktualne, a produkty, które do-
dał właściciel sklepu, zostały wycofane ze 
sprzedaży zanim jeszcze na dobre pojawi-

ły się w porównywarce. Administratorzy 
porównywarek dbają o to aby takie sytu-
acje  zdarzały się coraz rzadziej.

Firma Gemius S.A  przeprowadziła badania na grupie liczącej ponad 1400 internautów. Z badań wynika, że aż 74% 
respondentów robi zakupy przy pomocy Internetu. Co trzeci internauta robiąc zakupy, korzysta z porównywarek cenowych.

Oszczędności w Internecie 
czyli porównywarka cenowa

Jacek Kałuża

Adresy  

Szacuje się, że w Polsce istnieje około 
trzech tysięcy sklepów internetowych.  
Aby nie musieć odwiedzać każdego  
osobno, w poszukiwaniu interesujących 
nas produktów,  możemy skorzystać  
z porównywarki cenowej.  
To specjalna witryna, umożliwiająca nam 
porównanie cen dla danego produktu  
w kliku sklepach internetowych, za jed-
nym kliknięciem.  Największe porówny-
warki cenowe to  www.ceneo.pl,  
www.nokaut.pl oraz www.skapiec.pl 

Cena, która jest wyświetlana w wyszukiwarce nie zawiera 
kosztów transportu. Porównując ofertę kilku sklepów, powinniśmy 
sprawdzić jak wysokie są to koszty. Niektóre sklepy zaniżają cenę 

towaru aby znaleźć się wyżej w wynikach wyszukiwania, 
ale „odbijają” to sobie, wliczając pomniejszoną kwotę do kosztów 

transportu.  Z tą samą sytuacją spotykamy się na Allegro. 
Ponadto inne sklepy preferują wysyłkę tylko kurierem, a jak 

wiadomo, jest to większy koszt niż wysyłka tradycyjną pocztą.

Rozwiązanie zadania z III okładki



Jednym z najciekawszych źródeł do badania dawnego obyczaju są klasztorne księgi rachunkowe. Zapisywano w nich po prostu 
bieżące wydatki, ale właśnie dzięki temu można śledzić z dnia na dzień bytowanie wspólnot zakonnych. 

Turysta wewnętrzny w klasztorze

Wigilia w staropolskim klasztorze

Wydatki na remonty i wydatki na in-
strumenty muzyczne; na okulary i na 
książki; na materiały (i zwykle zaznaczano 
wyraźnie, co jest na przykład na odzież,  
a co na obrusy, pościel, na zasłony do łóżek 
konieczne ze względu na przeciągi itd.). 

Wreszcie wydatki na żywność, i tam 
od razu widać, kiedy post, a kiedy świę-
to, zwłaszcza jeżeli klasztor stał w mieście  
i produktów nie opłacało się sprowadzać  
z jakiegoś odległego folwarku, ale je kupo-
wano w kramach na bieżąco, a tym samym 
każdy najdrobniejszy nawet zakup musiał 
zostać zanotowany. 

W tej sprawie większość wspólnot żeń-
skich, niezależnie od reguły i przynależ-
ności do tego lub innego zakonu, rozwią-
zywała problemy praktyczne podobnie. 
Jeśli ich jadłospis porównać z ówczesnymi 
jadłospisami świeckimi, okazuje się, że 
był on mniej więcej na tym poziomie, jaki 
znajdujemy w ówczesnych niebogatych 
dworkach szlacheckich; a więc po prostu 
w warstwie społecznej, z której pochodziła 
większość zakonnic.

Czasem znajdujemy coś jeszcze dokład-
niejszego, niż zapisy o kupowanych pro-
duktach, a mianowicie spis przyrządzanych 
potraw. Około połowy osiemnastego wie-
ku zaprowadzono taki spis u bernardynek 
krakowskich i stamtąd też pochodzi najdo-
kładniejszy, jaki się zachował, opis wiecze-
rzy wigilijnej w klasztorze. 

Podano na nią najpierw opłatki (widocz-
nie siostry tamtejsze nie piekły ich same, 
tylko musiały kupić, albo może przynaj-

mniej kupiły mąkę, więc wydatek zanoto-
wano); potem zaś były trzy różne potrawy 
rybne, jako to „ryby żółto, szczupaki biało  
i karp po węgiersku”, do tego kasza „drobna”, 
zapewne jęczmienna, do kaszy śliwki (może 
na ostro) i jakaś niesprecyzowana jarzyna, 
wreszcie pierniczki i „strucli po sztuce”. 

Te kolory, wymienione przy rybach, to 
były kolory sosów: żółty sos robiło się do-
dając szafranu, biały był prawdopodobnie 
ze śmietany, a sos węgierski był niewątpli-
wie ostry. 

Nawet jeśli opłatki liczyć za osobną po-
trawę, to i tak jeszcze otrzymujemy tylko 
potraw dziewięć, więc zwyczaj podawania 
ich na Wigilię dwunastu nie był wówczas  
w małopolskich klasztorach znany.

Z kilku innych polskich klasztorów 
mamy wiadomość o obrzędach, które mia-

ły miejsce po wieczerzy wigilijnej, a zwłasz-
cza o procesji do żłóbka. Żłobek ustawiano 
oczywiście w kościele, nie w klauzurze; ale 
w nocy, kiedy już kościół zamknięto, za-
konnice wychodziły procesjonalnie z klau-
zury i niosły figurki, które tam należało 
ustawić. 

Na samym początku procesji szły no-
wicjuszki, do których należało przynieść 
wołka, osiołka i ewentualne owieczki pa-
sterzy; potem starsze mniszki niosły tych 
pasterzy, przeorysza – św. Józefa, a matka 
ksieni Matkę Bożą. Po ustawieniu figurek 
zakonnice wracały do klauzury i śpiewa-
ły w chórze kolędy. Przed północą kościół 
znowu otwierano dla wiernych i wtedy 
ksiądz kapelan umieszczał w żłobku figur-
kę Dzieciątka, po czym odprawiał pasterkę.

Benedyktynki na Facebooku
Mniszki ze Staniątek postanowiły wziąć wiadomości o sobie w swoje ręce i same założyły profil na Facebooku Opactwo 
Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. Teraz każdy może je polubić, do czego gorąco zachęcamy.

Podano najpierw opłatki (widocznie siostry tamtejsze nie piekły ich 
same, tylko musiały kupić, albo może przynajmniej kupiły mąkę, więc 
wydatek zanotowano); potem zaś były trzy różne potrawy rybne, jako 

to „ryby żółto, szczupaki biało i karp po węgiersku”, do tego kasza 
„drobna”, zapewne jęczmienna, do kaszy śliwki (może na ostro) i jakaś 

niesprecyzowana jarzyna, wreszcie pierniczki i „strucli po sztuce”.
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S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Benedyktynki



Autorami tekstu są uczestnicy projektu 

Postanowiliśmy poznać ludzi wokół 
nas, którzy trochę inaczej żyją, modlą się, 
przygotowują posiłki, zakładają inne stroje, 
podkreślając ważne wydarzenia, czasami 
inaczej się bawią.  Takie założenie, sformu-
łowane przy znaczącej pomocy naszych na-
uczycieli, Małgorzaty Juszczyk i Krzysztofa 
Nowaka –  doprowadziło nas do zorgani-
zowania Wypraw śladami Żydów, ewange-
lików, górali, Romów, Tatarów i Łemków. 
Tym razem przedstawiamy Romów.

Romowie czy Cyganie?
Obecnie oficjalnie poprawnym poję-

ciem jest Rom, co w języku Romanii znaczy 
Człowiek, Mężczyzna, Mąż w odróżnieniu 
od Obcych, nazywanych Gadzi (Gadżo, 
Gazio). Według słowników językowych 
Cygan - znaczy Rom, ale również oszust, 
złodziej, kłamca. Nie są to więc dla Romów 
przyjemne skojarzenia, tym bardziej więc 
poprawne jest określenie Rom. 

Skąd pochodzą Romowie?
Przodkowie Romów pochodzą z Indii,  

o czym świadczyć może język Romanii, 
który wywodzi się z Sanskrytu, a także 
wygląd Romów (typ antropologiczny). Ro-
mowie w XIII w. dotarli na Bałkany, które 
stały się ich europejską ojczyzną, a potem 
praktycznie do wszystkich krajów Europy.

Ilu Romów żyje w Polsce?
Według ostatniego spisu powszechnego 

w Polsce mieszka ok. 13 tys. Romów. Sami 
Romowie uważają, że jest ich około 25 tys. 
Dla porównania, w całej Europie Romów 
jest ok. 8-10 mln, a na świecie ok. 12 mln.

Gdzie w Polsce żyją Romowie?
Najwięcej Romów mieszka w Małopol-

sce, tj. w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym 

Targu i Tarnowie  (3-4 tys.) Osiedla liczące 
kilkadziesiąt osób znajdują się także w nie-
których wsiach karpackich, np.: Czarnej 
Górze, Czarnym Dunajcu, Szaflarach, Ło-
sosinie Górnej.

Czy wszyscy Romowie są tacy sami?
Romowie dzielą się na grupy różnią-

ce się historią, obyczajami i językiem.  
W Polsce są to Bergitka Roma, nazywani 

też w literaturze Romami Górskimi lub 
Karpackimi. Żyją oni głównie w woje-
wództwie małopolskim, zachowują część 
tradycji, ale równocześnie często występu-
ją wśród nich małżeństwa mieszane z nie-
romskimi partnerami. 

Drugą grupą są potomkowie niegdysiej-
szych Romów Wędrownych, którzy przy-
jęli nazwę Polska Roma. W naszym kraju 
mieszkają również przybyli w XIX w. Kelde-

Konwencja i treść naszych tekstów może Ciebie, drogi Czytelniku nieco zaskoczyć – więc spieszymy z wytłumaczeniem. 
Jesteśmy grupą 40 niepołomickich gimnazjalistów, którzy od września 2010 do czerwca 2011 roku brali udział w realizacji 
projektów unijnych: „Gimnazjalista poznaje świat” oraz „Gimnazjalista poznaje świat wokół siebie”.

Wśród Romów o tradycjach wędrownych istnieje również swoisty 
kodeks zachowań, zwany Mageripen. Nieprzestrzeganie go może 

doprowadzić do sytuacji, w której człowiek staje się magerado 
(magerdo, prasto), czyli wykluczonym ze społeczności.  

Nie może wtedy uczestniczyć we wspólnym spożywaniu posiłków, 
zabawie, rozmowach, podejmowaniu decyzji i innych sytuacjach 
dnia codziennego i społecznego Romów.  Mężczyznę nieczystym 

może uczynić również kobieta – jeśli poczuje się znieważona  
wystarczy, że nałoży mu spódnicę na głowę.

Rozmowa  się  toczy… czyli śladami mniejszości – II 

Śladami  Romów
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Śladami mniejszości
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rali, czyli Kotlarze oraz Loware, czyli Konia-
rze. Grupy te w większym stopniu niż Ber-
gitka odwołują się do tradycji i  zachowują 
tzw. Romanipen (cygańskość, romskość).

Co to znaczy być Romem?
Prawdziwy Rom powinien być dumny  

z tego, że jest Romem, a nie Gadziem (Ga-
dzio = Nie Rom). Winien przestrzegać tra-
dycyjnych wartości, zwanych Romanipen, 
a są nimi:
• zasada Patyw (wzajemnego poszano-
wania),  okazywania szacunku rodzinie, 
gościom i czci  kobiecej,  o którą powinna 
dbać sama kobieta, jej rodzina, a zwłaszcza 
ojciec i bracia,
• zasada Phuripen (starszeństwa), która  
oznacza szacunek dla starszych,
• zasada Ćaćipen (prawdy), która zobowią-
zuje Romów do mówienia prawdy w sto-
sunku do siebie,
• ważną zasadą jest również sposób ubie-
rania się, szczególnie kobiet, np.: noszenie 
spódnic, długich włosów, zakaz nadmier-
nego pokazywania ciała  np.: na plaży.

Wśród Romów o tradycjach wędrow-
nych istnieje również swoisty kodeks za-
chowań, zwany Mageripen. Nieprzestrze-
ganie go może doprowadzić do sytuacji, 
w której człowiek staje się magerado (ma-
gerdo, prasto), czyli wykluczonym ze spo-
łeczności. Nie może wtedy uczestniczyć we 
wspólnym spożywaniu posiłków, zabawie, 
rozmowach, podejmowaniu decyzji i in-
nych sytuacjach dnia codziennego i spo-
łecznego Romów.  

Staje się tak, gdy ktoś oszuka Roma, 
znieważy kobietę, zdradzi wobec poli-
cji, pobije drugą osobę w nierównej bójce 

(zwłaszcza z użyciem żelaza), zdradzi ta-
jemnice. Magerdo można również zostać 
za nieprzestrzeganie czystości jedzenia. 
Mężczyznę nieczystym może uczynić rów-
nież kobieta – jeśli poczuje się znieważona 
wystarczy, że nałoży mu spódnicę na głowę. 

Kto czuwa nad przestrzeganiem Ro-
manipen i Mageripen?

Dbałość o cygańskość, romskość jest  
zadaniem starszyzny. W sprawach ważnych 
u Kelderalów i Lowarów orzeka kris - ro-
dzaj sądu, a w Polskiej Romie sędzia zwany 
Szero Rom (Cygańska Głowa). Ma on pra-
wo nakładania kar, zwłaszcza wykluczeń 
(magerdo, prasto) i ich anulowania.

Czy można mówić o typowym stroju 
romskim? 

Kobieta romska zachwyca wielobarw-
nością i  bogactwem falban na swej spód-
nicy, która dzięki nim faluje i rozwija się  
w tańcu lub na wietrze. Koniecznie jednak 
musi przykrywać nogi aż po kostki. Naka-
zuje to jedna z zasad mageripen (Kodeks 
cygański). 

Mężczyźni zwykle zakładali  ciemne 
spodnie i koszule: im bardziej ozdobione 
– tym szykowniejsze. Noszona chętnie bi-
żuteria świadczy o zamożności.

Jaka jest rola dzieci w społeczności 
romskiej?

Rodziny romskie są zwykle wielodziet-

Kuchnia romska”
Kociołek cygański  

- 800 g pokrojonego w grubą kostkę karcz-
ku wieprzowego
- 100 g pokrojonego w kostkę wędzonego  
boczku
- 2  pokrojone w kostkę cebule
- 200 g pokrojonych w ćwiartki pieczarek
- 2 ząbki pokrojonego w plastry czosnku
- 100 g czerwonej papryki
- 100 g ciętej, zielonej fasoli szparagowej
- 50 g przecieru pomidorowego 
- 50 g ostrego ketchupu
- 100 ml pikantnego soku pomidorowego
- 100 ml bulionu
- 50 ml oleju do smażenia
- 100 ml czerwonego wina
- ostra papryka, ziele angielskie, pieprz, liść 
laurowy, majeranek, kminek, sól

Pokrojoną karkówkę posypać solą  
i pieprzem, oprószyć papryką. W rondlu 
rozgrzać oliwę, obsmażyć boczek, włożyć 
pokrojoną karkówkę i obsmażyć na złoty 
kolor. Następnie dodać czosnek, cebulę 
pieczarki, i paprykę. Smażyć 10 minut, 
zalać bulionem i czerwonym winem. Dodać 
przyprawy, fasolę szparagową, przecier 
pomidorowy, ostry ketchup, pikantny sok 
pomidorowy i dusić do miękkości. Żeby 
mięso miało bardziej wyrazisty smak, nale-
ży zamarynować  je w przyprawach i ziołach 
na kilka godzin przed przygotowaniem. 

Hałuszki - „kluski z lasu”

Ciasto:
- 1kg mąki
- 1 jajko 
- sól
- ciepła woda

Zarobić ciasto jako na makaron. Zagnieść 
luźne ciasto , szarpać palcami na długie klu-
ski, gotować w osolonej wodzie, odcedzić.

Dodatki:
- 2 cebule
- tłuszcz ( kwarskie Romki używają oleju)
- 0,5 kg sera białego

Na tłuszczu usmażyć cebulę pokrojoną  
w kostkę, polać kluski i posypać rozgnie-
cionym serem.

W Polsce mieszka ok. 13 tys. Romów. Sami Romowie uważają, 
że jest ich około 25 tys. Dla porównania, w całej Europie Romów 

jest ok. 8-10 mln, a na świecie ok. 12 mln. Najwięcej Romów 
mieszka w Małopolsce, tj. w Krakowie, Nowym Sączu, 

Nowym Targu i Tarnowie  (3-4 tys.)



ne. Największym autorytetem są rodzice, 
a każda ze starszych osób jest wujkiem 
(kako) lub ciotką (bibi). Nadal praktyko-
wane są małżeństwa nastolatków, nawet 
14-letnich dziewcząt. Małżeństwa są naj-
częściej kojarzone przez rodziców. Nad do-
rastającą dziewczyną w szczególny sposób 
czuwają ojciec i bracia. Nie powinna ona  
np. przebywać sama poza domem, co czę-
sto jest powodem problemów w szkole.

Jaką religię wyznają Romowie?
Romowie wyznają religię większości 

mieszkańców danego kraju, co oznacza, że 
w Polsce są głównie katolikami. Dużą rolę 
przywiązują do różnych form przysięgi  
i ślubów zawieranych w kościele lub  
w obecności księdza. Posiadają własne-
go krajowego duszpasterza, którym jest 
ksiądz Stanisław Opocki z parafii w Łoso-
sinie Górnej koło Limanowej.

Czym na co dzień zajmują się Romowie?
Z dawnych profesji typowych dla Ro-

mów pozostało niewiele – nie ma już kotla-
rzy, kowali, niedźwiedników, nawet wróż-
biarstwo kojarzy się raczej z żebraniem, niż 
z formą zarobkowania.

Większość Romów, szczególnie karpac-
kich, żyje biednie, są bezrobotni i utrzy-
mują się z zasiłków. W 1964 r. Romom 
zakazano wędrówek i tradycyjne zawody 
Romów zaczęły zanikać. 

Tylko nieliczni mają wyższe wykształ-
cenie, ale pozostali zaczynają doceniać 
jego znaczenie. Najbardziej znanym Ro-
mem w Polsce jest Andrzej Mirga – polityk  
i naukowiec, czy Jan Mirga. Niektórzy Ro-
mowie utrzymują się z muzyki, np. słynny 
rockowy piosenkarz Michał Burano. Dużą 
sławę zyskała również  nieżyjąca już cy-
gańska poetka Papusza (Bronisława Wajs). 
Jest to trudne, bo często zdobywanie wy-
kształcenia przez Romów, bywa interpre-
towane jako nadmierna asymilacja ze spo-
łecznością i rzeczywistością „nieromską”, 
a to oznaczać może naruszanie wcześniej 
wspomnianych wartości.

Jaka może być przyszłość Romów?
Wydaję się, że najgorsze czasy, okres 

prześladowań, Romowie mają już za sobą. 
W czasie II wojny światowej Romowie, po-
dobnie jak Żydzi, poddani byli przez hitle-
rowców masowej eksterminacji. Obecnie 
Romowie mogą bez przeszkód budować 
swoją tożsamość narodową. 

W roku 1971 odbył się pierwszy Świa-
towy Kongres Romów. Ustalono wtedy 
narodowe symbole romskie – barwy flagi  
i hymn. Oficjalnym znakiem na fladze 
romskiej stało się koło czerwone  (Dhar-
maćakra)   na niebieskozielonym tle, sym-
bol taboru cygańskiego podróżującego po 
ziemi i pod niebem, czyli  życia w drodze. 

Obecnym prezydentem wybranym na 
szóstym Światowym Kongresie Romów 
jest polski Rom –  Stanisław Stachiro Stan-
kiewicz. Na terenie Polski ukazują się rów-
nież romskie czasopisma, a w Tarnowie 
przy Muzeum Etnograficznym istnieje od 
1990 r. pierwsza na świecie stała wystawa 
muzealna poświęcona historii i kulturze 
Romów. Muzeum w Tarnowie organizuje 
od 1996 r. Tabor Pamięci Romów Małopol-
skich -  „Szlakiem Martyrologii Romów”. 

Dzień 2 sierpnia poświęcony jest rocz-
nicy wymordowania w obozie Birkenau 
ostatniej grupy ok. 3 tys. Romów (Dzień 
Pamięci o Zagładzie). Wszystkie te dzia-
łania sprawiają, że wśród Romów rośnie 
świadomość odrębności własnej kultury  
i jej wartości.
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Opis na pudełku zapewnia, że dziecko 
będzie lepiej się rozwijało, więc jak tu nie 
kupić, przecież każdy chce mieć mądrego 
potomka. I oto zaczyna się oczekiwanie 
na jego reakcję. Radość z otrzymanego 
prezentu jest wielka, ofiarodawcy cieszą 
się widząc, że oczekiwania dziecka zosta-
ły spełnione. Jednak, wkrótce okazuje się, 
że radość z nowej zabawki nie trwa długo. 
Ląduje w kącie pośród innych zabawek,  

a dziecko wraca do swoich starych, wyda-
wałoby się nieatrakcyjnych.   

Szybkie znudzenie zabawkami, może 
mieć kilka powodów. Jednym z nich może 
być nadmiar zabawek w pokoju dziec-
ka. Zbyt dużo bodźców naraz powoduje  
u dziecka zmęczenie i nieumiejętność sku-
pienia się na jednej zabawce. Im dziecko 
ma mniej zabawek, tym jego zabawa jest 
dłuższa i ciekawsza. Pokoje niektórych 
dzieci wyglądają jak półki sklepowe, moż-
na w nich znaleźć naprawdę dużo.   

Dzieci myślą nieco innymi kategoriami 
niż dorośli. Dla nich najprostsza zabawka 
bywa często najciekawsza. Nie potrzebują 
zabawek bardzo skomplikowanych i wy-
szukanych. 

Zabawki tracą swą moc, jeśli mama 
bądź tata, nie uczestniczą w zabawie.  
Żadna najdroższa, najbardziej wyszukana 
zabawka, nie będzie atrakcyjna, jeśli ro-
dzic nie usiądzie z dzieckiem i nie pobawi  
się z nim.

Od początku grudnia aż do Świąt Bożego Narodzenia, sklepy dziecięce wyglądają jak z bajki. Zabawki coraz bardziej 
kolorowe, pomysłowe, przyciągają naszą uwagę. Niejedna i niejeden z nas myśli sobie, że to byłby świetny prezent dla dziecka. 
Zabawki tracą jednak swą moc, jeśli mama bądź tata, nie uczestniczą w zabawie z dzieckiem. 

dokończenie ze str. 31

Znudzenie zabawkami

Zabawki tracą swą moc, jeśli mama bądź tata, nie uczestniczą 
w zabawie. Żadna najdroższa, najbardziej wyszukana zabawka, 

nie będzie atrakcyjna, jeśli rodzic nie usiądzie z dzieckiem  
i nie pobawi się z nim.

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka
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Obyczaje

Nie było wtedy oczywiście telewizji  
i internetu, a zatem długie zimowe wie-
czory były okazją do rodzinnych rozmów. 
Wykonywano też prace takie jak przędze-
nie wełny, tkanie i skubanie pierza. Tego 
rodzaju zajęcia były świetną okazją do 
spotkań w gronie znajomych. 

Jeśli ktoś miał jakiś instrument muzycz-

ny, właśnie wtedy miał okazję, by zapre-
zentować swoje umiejętności. Oczywiście 
również wspólnie śpiewano i z zaciekawie-
niem słuchano opowiadań szczęśliwców, 
którym udało się kiedyś odbyć bliższe lub 
dalsze podróże. Kiedy nadchodziła pora 
na sen, dziadkowie mogli swoim wnukom 
opowiadać bajki i śpiewać kołysanki. 

Obecnie nie musimy prząść, tkać ani 
skubać pierza. Niestety, wynalezienie prą-
du, asfaltu i różnych wspaniałych urządzeń 
transportowych spowodowało, że codzien-
nie jeździmy do pracy i spędzamy tam więk-
szą część dnia. Ale wieczorami każdy, kto ma 
uzdolnienia muzyczne lub wokalne z powo-
dzeniem może doskonalić te swoje umiejęt-
ności. Długie zimowe wieczory szczególnie 

dobrze nadają się do śpiewania kołysanek. 
Żeby zachęcić do tego proponuję tekst szcze-
gólnie odpowiedni na obecną porę roku:

Zimowa kołysanka
Chociaż za oknem zima się sroży 
a mróz na szybach wzorki ułożył
ty śpij już teraz, bo ten kto zaśnie
w swych snach ogląda przepiękne baśnie.
Dawno usnęły w górach niedźwiedzie,
księżyc po niebie gwieździstym jedzie,
róże otula kołdra słomiana...
więc zaśnij słodko i śpij  do rana.
Ptaki już w gniazdach się pochowały,
trawę przykrywa koc śnieżnobiały,
więc teraz powiedz „dobranoc” grzecznie
bo w łóżku ciepło jest i bezpiecznie.

To one podpowiadały, że ma być sian-
ko pod obrusem, kazały nam młodzikom 
podekscytowanym wypatrywać pierwszej 
gwiazdki, szykować ozdoby, które trzeba 
zawiesić na choince. Jakże byliśmy cieka-
wi prezentów, których mieliśmy szukać 
pod iglastym drzewkiem. Pielęgnowało 
się także zwyczaj, odwiedzania z rodziną 
bliskich, których dobry Pan powołał do 
siebie. 

I trudno nie wspomnieć po latach, z jaką 
dumą wracało się przed wigilią z kupionym 
karpiem w wiaderku, z pudełkiem bombek, 
zimnych „zimnych” ogni, albo z bajecznie 
przemawiającym do wyobraźni, łańcuchem 
kolorowych światełek. 

Wigilia czyli wieczerza, gromadzi-
ła wszystkich, by podzielili się opłatkiem  
i złożyli sobie życzenia zdrowia,  dalszej 
pomyślności w życiu. By spojrzeli sobie  
w oczy z radosnym uśmiechem. Dobrym 
zwyczajem zawsze było jedno nakrycie wol-
ne zostawiano dla niezapowiedzianego go-
ścia. W tej podniosłej i świątecznej atmosfe-
rze jakoś lepiej smakował barszcz z uszkami, 
zupa grzybowa i inne potrawy w zależności 
od regionalnych przyzwyczajeń. 

Biegły też myśli do nieobecnych, których 
los rzucił, gdzieś bardzo daleko i nie zawsze  

z własnej woli. Myślano o wigiliach w ła-
grach, w obozach internowania i o tych, 
których los odnajdywał daleko za krajem 
– nie zawsze na wybranej świadomie emi-
gracji. Lecz w domu do wszystkich, tym 
samym językiem przemawiała wigilia. Mó-
wiła wszystkim, że już ponad dwa tysiące lat 
temu urodził się mały człowieczek o imie-
niu Jezus – w lichej i ubogiej stajence w Be-
tlejem. 

Z biegiem dorosłych lat docierało do nas 
z pobieranej nauki religii, jak wiele zmienił 
On w naszym życiu. Lecz zanim byliśmy  
w stanie pojąć sens tej refleksji od wigilijnego 
stołu niemal zawsze dobiegały słowa  kolędy, 
która głosiła radość z narodzenia dzieciątka 
„wśród nocnej ciszy”. A i każde czułe serce 
także pragnęło ze wszystkich sił zaśpiewać 
mu „Lulajże Jezuniu nasza perełko…”.

Zima to pora roku, kiedy noc jest dłuższa niż dzień. Jeszcze dwieście lat temu prąd elektryczny nie był znany i dlatego właśnie 
zima była okresem, kiedy ludzie znacznie dłużej spali, aby w ten sposób zregenerować swe siły po okresie intensywnej pracy przy 
żniwach latem i przy zbiorach jesienią.

Wigilia – czyż może być piękniejsze słowo? Jedyne i magiczne, które  zapada w świadomość, i budzi jakby ze snu to, co już nie istnieje. 
Tak dawno byliśmy dziećmi patrzącymi z podziwem, jak krzątają się przy kuchni nasze babcie staruszeczki, a potem kochane matki.

Felietony życiem pisane – XXVII 

O zimie

Wtrącone trzy grosze – XX 

Wigilia

Marcin Urban

Jerzy Piątkowski



Wtedy harcerze wyruszyli w Pieniny. 
Następne rajdy odbywały się w Gorcach, 
Karkonoszach, Tatrach i Pieninach. 

My tym razem wybraliśmy się w Beskid 
Mały. Wycieczka trwała dwa dni i była cza-
sem przygody i kontaktu z przyrodą. Trasa 
rajdu biegła żółtym szlakiem z Andrycho-
wa przez Złotą Górę i przełęcz Bukowską 
do Chaty „Limba” gdzie spędziliśmy noc. 

Następnego dnia ruszyliśmy zielonym 
szlakiem do Porąbki gdzie zwiedziliśmy 
ruiny zamku Wołek i zobaczyliśmy zapo-
rę wybudowaną na jeziorze Czanieckim. 
Chętni podczas wycieczki mogli zdobyć 
jedną ze sprawności turystycznej. Rajd 
zakończył się harcerską mszą w kościele  
w Niepołomicach. Wyjazd kadry był cza-
sem zabawy i współpracy, ale także chwilą 
na zastanowienie się nad pracą w druży-
nach i Szczepie.

Jak co roku kadra szczepu „Puszcza” wyruszyła na jesienną wędrówkę po górach. Dla naszego środowiska to wieloletnia tradycja. 
Październik lub listopad to miesiąc, kiedy rok w rok funkcyjni organizują się do jesiennego wyjścia w góry. Zwyczaj ten sięga 
aż roku 1979, kiedy to w październiku odbyła się pierwsza taka akcja.

A my na szlaku wędrujemy przygód śladem

Katarzyna Cieluch
zuchmistrzyni

Czuwaj! 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Szczep „Puszcza” 

składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

„Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
a choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
a spokojna przerwa ukoiła złość

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!” 

Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!

    

Kim są funkcyjni?

Jak sama nazwa wskazuje są to osoby pełniące 
funkcje w harcerstwie. 
• Najmłodsi to zastępowi: noszą oni na lewym 
ramieniu munduru brązowe sznury. 
• Drużynowi (osoby dowodzące zastępami 
wchodzącymi w skład drużyn) noszą sznury 
granatowe. 
• Łatwo także rozpoznać drużynowych gromad 
zuchowych, czyli najmłodszych harcerzy – mają 
oni błękitne sznury. 

• Przyboczni, pomocnicy drużynowego noszą 
sznury koloru zielonego. 
• Szczepowy zaś ma także sznur koloru granato-
wego, aczkolwiek ten sznur nie jest przewieszo-
ny przez ramie. 
• Szczep „Puszcza” może pochwalić się faktem, 
że w naszym środowisku można zauważyć także 
dwa złote sznury – jeden należy do komendant-
ki Małopolskiej Szkoły Instruktorek, a drugi do 
komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.

Harcerstwo
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W ostatnią w 2011 roku Sylwestrową noc, spójrzmy w niebo, 
bowiem o północy w Małopolsce góruje – czyli przechodzi 
przez południk – najjaśniejsza gwiazda na niebie Syriusz 

z gwiazdozbioru Wielkiego Psa.

Astronomia

Wtedy to Słońce przechodzi ze znaku 
Strzelca w znak Koziorożca. Zanim jednak 
ten fakt nastąpi, w pierwszych dwóch de-
kadach miesiąca, długość dnia jeszcze się 
skraca, ale już od Bożego Narodzenia dnia 
przybywa. Do 16 grudnia, ubędzie dnia  
w Małopolsce „tylko” 20 minut; z 8 godz. 
25 minut na początku miesiąca, do 8 godz. 
5 minut w dniu 17 grudnia. Potem - jak to 
się potocznie mówi – długość dnia przez 
9 dni stoi w mierze (są tylko sekundowe 
zmiany długości dnia, praktycznie niezau-
ważalne), a już na koniec miesiąca przybę-
dzie dnia o 4 minuty. 

W szczególności słuszne jest przysło-
wie, że „Święta Łuca - dnia przyrzuca”. 
Imieniny Łucji przypadają na 13 grudnia 
i praktycznie tylko do tej daty ubywa dnia 
po południu; wtedy też przypada najwcze-
śniejszy zachód Słońca w Małopolsce 
(godz. 15.38). Natomiast rano, dnia jesz-
cze ubywa do Nowego Roku; wtedy mamy 
najpóźniejszy wschód Słońca w Małopol-
sce (godz. 7.39). Te nierównomierności 
wynikają z faktu, że Ziemia obiega Słońce 
po orbicie eliptycznej, poruszając się z nie-
jednostajną prędkością (około 30 km/sek). 

Natomiast my, ze względów czysto 
praktycznych, posługujemy się czasem 
średnim słonecznym – upływającym 
równomiernie, a nie czasem słonecznym 
prawdziwym – upływającym nierówno-
miernie. W astronomii, te dwa czasy moż-
na przeliczyć, z jednego na drugi, poprzez 
tzw. równanie czasu. 

Ponadto, żeby nie trzeba było ciągle 
przestawiać zegarków przy zmianie miej-
sca pobytu, wprowadzono czasy strefowe 
zmieniające się – przynajmniej teoretycz-
nie, bo praktycznie zależy to od przebiegu 
granic państw – co 15 stopni długości geo-
graficznej. U nas obowiązuje Czas Środko-
wo Europejski CŚE). 

Ponadto wprowadza się tzw. czasy de-
kretowe – np. w Polsce, czas letni (CŚE + 
1 godz.). Natomiast tylko dla porządku  
i zaspokojenia ciekawości podam Pań-
stwu, że w dniu 1 grudnia Słońce wscho-
dzi w Krakowie o godz. 7.17, a zachodzi 
o 15.42. Natomiast w sylwestrowy dzień, 
wschód Słońca nastąpi o godz. 7.39, a za-
chód o godz. 15.48. 

Na pocieszenie trzeba dodać, że roz-
poczynająca się na naszej półkuli astrono-
miczna Zima, jest najkrótszą porą roku. 
Trwa ona aż, lub tylko 89 dni! Lato zaś, jest 
nieomal o 5 dni od niej dłuższe. Ta róż-
nica długości pór roku, spowodowana jest 
właśnie wspomnianym  wyżej kształtem 
okołosłonecznej orbity ziemskiej. Mimo 
wszystko zawsze nam się wydaje, że Lato 
mija zbyt szybko. 

Poza tym, z początkiem stycznia 2012 
roku, Ziemia w swym ruchu rocznym po 
Ekliptyce znajdzie się najbliżej Słońca, ale 
o tym poplotkujemy sobie, spoglądając po 
Nowym Roku, w styczniowe niebo. W tym 
miesiącu aktywność magnetyczna Słońca 
będzie na wysokim poziomie. Dysponu-
jąc odpowiednimi przyrządami, w ciągu 
całego miesiąca, będzie można dostrzec  
w fotosferze Słońca liczne, dość bogate 
grupy plam, należące do 24 cyklu aktyw-

ności, a położonych dość symetrycznie  
po obu stronach równika słonecznego.

Ciemne i długie, prawie bezksiężyco-
we noce, dogodne do obserwacji astro-
nomicznych, będziemy mieli w ostatniej 
dekadzie miesiąca. Kolejność faz Księży-
ca będzie bowiem następująca: pierwsza 
kwadra 2.XII. o godz.10.52, pełnia 10.XII. 

o godz. 15.36, ostatnia kwadra 18.XII.  
o godz.01.48 i nów 24.XII. o godz.19.06.

W dniu 10.XII. wystąpi całkowite  
zaćmienie Księżyca, ale tylko końcówka 
częściowego i półcieniowego zaćmienia, 
przy jego wschodzie, być może będzie wi-
doczne w Małopolsce. Początek zaćmienia 
częściowego wystąpi bowiem o godz.13.46, 
na 108 minut przed wschodem Księżyca. 

Początek zaćmienia całkowitego nastą-
pi o 15.06, na 32 minuty przed wschodem, 
a maksimum o 15.32, na 6 minut przed 
jego wschodem, zaś koniec zaćmienia cał-
kowitego o 15.57, a wtedy Księżyc będzie 
zbyt nisko nad naszym horyzontem, aby 
go dostrzec. Koniec zaćmienia częściowe-
go nastąpi o godz. 17.18, a półcieniowego 
o 18.30 i wtedy Księżyc będzie już ponad 
20 stopni nad horyzontem. Oby tylko  
pogoda dopisała w tej końcówce zaćmie-
nia. W apogeum (najdalej od Ziemi) 

„W pierwszym tygodniu grudnia gdy pogoda stała, będzie zima długo biała”. Zobaczymy czy przysłowie się sprawdzi, 
po ciepłej jesiennej pogodzie. Astronomiczna zima rozpocznie się w czwartek 22.XII., rano o godz. 06.30.

Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 

Astronomiczne w Niepołomicach

Zaproszenie  
Aby chociaż część zjawisk zaobserwować, 
można przespacerować się po porannym 
czy wieczornym, rześkim powietrzu i złożyć 
wizytę w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym w Niepołomicach, przy 
ul. M. Kopernika 2 (tel. 12 281 15 61).

Spojrzenie w grudniowe niebo



Księżyc znajdzie się 6.XII. o godz.02,  
a w perygeum (najbliżej Ziemi) będzie 
22.XII. o godz.04.

Jeśli zaś chodzi o planety, to Merku-
rego (-0.2) będzie można obserwować  
w drugiej połowie miesiąca, nisko na po-
łudniowo-wschodnim niebie. Na godzinę 
przed wschodem Słońca, powinniśmy go 
dostrzec około 10 stopni nad horyzontem. 
Zaś 23.XII. o godz.05, planeta znajdzie się 
o 3 stopnie na północ od Księżyca podą-
żającego do nowiu. Wenus, jako Gwiaz-
dę Wieczorną (-4) znajdziemy przez cały 
miesiąc nisko na południowo-zachodnim 
niebie, a pod koniec grudnia dotrze ona 
już do wysokości około 15 stopni nad ho-
ryzontem, co nam ułatwi jej obserwacje. 

Mars (+1) znajduje się na niebie  
w gwiazdozbiorze Lwa i można go ob-
serwować w drugiej połowie nocy. Na-
tomiast Jowisz (-2.9), widoczny będzie  
w pierwszej połowie nocy i w tym roku 
będzie miał największe szanse (po zacho-
dzie Wenus) na wystąpienie w roli pierw-
szej gwiazdki w Wieczór Wigilijny, chyba,  
że południowo-zachodni nieboskłon  
będzie zasnuty chmurami.

Saturna (+0.6) możemy obserwować 
w drugiej połowie nocy w gwiazdozbio-
rze Panny. Aby go zobaczyć trzeba wstać 

przed świtem. Urana można próbować 
obserwować wieczorem w gwiazdozbiorze 
Ryb, nad południowym horyzontem, jako 
gwiazdkę +6 wielkości.

Z upływem dni grudniowych, Neptun 
(prawie +8 wielkość) będący w gwiazdo-
zbiorze Wodnika, praktycznie zniknie  
w wieczornej zorzy Słońca, podobnie jak 
karłowata planeta Pluton, który znajdu-
je się na niebie w pobliżu naszej gwiazdy  
i jest niewidoczny.

Od wieczora na południowym wscho-
dzie, będzie się dumnie prezentował cha-
rakterystyczny gwiazdozbiór Oriona,  
z najjaśniejszą gwiazdą nieba u jego stóp, 
Syriuszem (wielkość -1.5), należącą do 
gwiazdozbioru Psa Wielkiego.

W tym miesiącu promieniują – z bar-
dziej znanych – dwa roje meteorów, Ge-
minidy i Ursydy. Geminidy mają radiant  
w gwiazdozbiorze Bliźniąt, a maksimum 
ich aktywności przypada w dzień 14 grud-
nia. Ten rój meteorów to prawdopodobnie 
pozostałość po asteroidzie Phaeton (wy-
gasłej komecie), promieniujący w dniach 
od 7 do 17 grudnia, a przez trzy dni (od 
13-15. XII.) nawet w ilości 60 do 90 „spa-
dających gwiazd” na godzinę. W obserwa-
cjach będzie nam przeszkadzał Księżyc po 
pełni.

Radiant Ursydów leży wysoko w gwiaz-
dozbiorze Małej Niedźwiedzicy, jego mak-
simum przypada na noc 22/23.XII. Rój 
ten jest słabszy od poprzedniego (5 - 20 
przelotów/godz). Natomiast warunki ob-
serwacyjne Ursydów będą dobre, bowiem 
Księżyc będzie prawie w nowiu.

Ze zjawisk, które bym Państwu szcze-
gólnie polecał do obejrzenia na niebie, 
oprócz oczywiście wspomnianych po-
wyżej rojów meteorów, to pojawienie się  
w Wigilię tzw. pierwszej gwiazdki. Będzie 
to znak, że czas już – po wspólnej modli-
twie – zasiąść do rodzinnego stołu i łamiąc 
się tradycyjnie opłatkiem, złożyć sobie 
wzajemnie serdeczne i optymistyczne ży-
czenia, doczekania w zdrowiu Nowego 
2012 Roku. Pamiętajmy przy tym, ob-
serwując przyrodę, o staropolskim przy-
słowiu: „Suchy grudzień – sucha wiosna  
i suche lato”.

Dysponując zaś wolną chwilą,  
w ostatnią w 2011 roku Sylwestrową noc, 
spójrzmy w niebo, bowiem o północy 
w Małopolsce góruje – czyli przechodzi 
przez południk – wspomniana powyżej, 
najjaśniejsza gwiazda na niebie Syriusz 
z gwiazdozbioru Wielkiego Psa, a zatem 
byle do upragnionej Wiosny – czego Pań-
stwu serdecznie życzę.

A S T R O N O M I A
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Ściśle wiąże się ze zdolnością mówienia 
i słyszenia mowy innych, pozwalając na 
nabywanie wiadomości, odbieranie i two-
rzenie wartości kulturowych, ogólny roz-
wój umysłowy. Prawidłowy słuch decyduje 
o powstawaniu w ośrodkowym układzie 
nerwowym fizjologicznych procesów in-
tegrowania, abstrahowania i wykształcenia 
mowy wewnętrznej, która jest podstawą 
procesu myślenia. Jego sprawność jest nie-
zwykle ważna u dziecka ponieważ wpływa 
na prawidłowy rozwój mowy, opanowanie 
form językowych oraz w sposób decydują-
cy na ogólny rozwój. 

Uszkodzony słuch uniemożliwia prawi-
dłowy rozwój mowy i sprawności języko-
wych, powoduje zaburzenia rozwoju inte-
lektualnego, emocjonalnego i społecznego. 
Ze względu na stopień uszkodzenia słuchu 
wyróżniamy osoby głuche-niesłyszące lub 
w różnym stopniu słabosłyszące. 

W niniejszym artykule nie będę oma-
wiać wszystkich stopni uszkodzenia słu-
chu, skupię się jedynie na zaburzeniach 
słuchu fonematycznego, które dość często 
towarzyszą uczniom rozpoczynającym na-
ukę szkolną.

Słuch fonematyczny warunkuje ro-
zumienie wypowiedzi ustnych, pozwa-
la na prawidłowy odbiór i różnicowanie 
dźwięków mowy, czyli prawidłową analizę  
i syntezę wyrazów stanowiącą mechanizm 
czytania i pisania. W wyniku analizy słu-
chowej wyrazu dziecko potrafi podzielić 
go na sylaby i głoski, natomiast w wyniku 
syntezy potrafi go scalić.  

Odpowiednio wykształcony słuch fo-
nematyczny jest warunkiem skutecznego 
nabywania umiejętności szkolnych w za-

kresie czytania i pisania, a jego zaburzenia 
mogą by podstawą przyczyn specyficznych 
trudności w czytaniu i pisaniu. Słuch fo-
nematyczny jest swoistym kontrolerem 
wypowiedzi, jego sprawność umożliwia 
prawidłowy rozwój mowy.

Słuch fonematyczny nie jest umiejęt-
nością wrodzoną, a indywidualną, która 
kształtuje się w dzieciństwie. Na jego roz-
wój wpływa w dużym stopniu środowisko 
wychowawcze dziecka oraz odbywający się 
pomiędzy pierwszym a szóstym rokiem 
życia swoisty trening w rozpoznawaniu 
dźwięków własnych i otoczenia. 

Etapy kształtowania się słuchu fone-
matycznego. R. J. Lewin zdefiniowała pięć 
etapów kształtowania się słuchu fonema-
tycznego, które są jednocześnie etapami 
rozwoju mowy:

• Etap I – to przedfonetyczne stadium 
rozwoju mowy, w którym nie występuje  
w ogóle różnicowanie dźwięków oraz ro-
zumienie mowy czynnej samego dziecka.

• Etap II – wymowa dziecka jest niepo-
prawna, zniekształcona ale pojawia się róż-

Słuch jest zmysłem umożliwiającym nam odbieranie fal dźwiękowych, oraz obok wzroku, drugim podstawowym zmysłem 
pozwalającym orientować się w otoczeniu. Z jego pomocą rozpoznajemy zjawiska i obiekty na podstawie wydawanych przez nie 
dźwięków, określamy ich położenie.

Zaburzenia percepcji słuchowej

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel nauczania 

zintegrowanego SP w Niepołomicach

Psychologia

Jak rozpoznać, że dziecko ma zaburzony 
słuch fonematyczny? 

Dzieci z zaburzonym słuchem fonematycznym 
charakteryzują się tym, że podczas nabywania 
umiejętności czytania nie potrafią połączyć 
liter w sylaby a sylab w słowa choć rozpoznają 
i nazywają litery. 

Dzieci te czytając literują i popełniają przy tym 
specyficzne błędy:
• opuszczają litery, sylaby, przyimki,
• zamieniają i przestawiają litery, sylaby,
• nie doczytują końcówek słów,
• deformują słowa,
• dodają zbędne litery, sylaby czy nawet słowa,
• odgadują słowa.

Zaburzony słuch fonematyczny odzwierciedla 
się nie tylko w mowie dziecka i jego czytaniu 
ale również podczas pisania pojawiają się trud-

ności w zapisywaniu wyrazów zawierających 
mylone głoski. 

Ponieważ dziecko nie posiada wzorca słu-
chowego głoski nie potrafi dokonać analizy 
słuchowej wyrazu z wyodrębnieniem z niego 
elementów potrzebnych do jego zapisania. 

W piśmie tych dzieci pojawiają się charaktery-
styczne błędy:
• opuszczanie liter: misy = msy, karta = kata,
• przestawianie liter lub dodawanie liter: ławka 
= wałka, płyta = łympta,
• opuszczanie sylab, dodawanie sylab: telefon = 
tefon, malina = malalina
• opuszczanie końcówek wyrazów: łyżwy = 
łyżw, miałem = miał
• zmiana znaczenia słowa: myszka = łyżka
• zamiana liter będących zapisem spółgłosek 
szeregów: syczącego (s, a, c, dz), szumiącego 
(sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź) : złoty 

= żłoty, szafa = safa, czesze = cese; ciasto = 
casto; szkoła = śkoła, książka = ksiąśka, 
• zamiana liter będących zapisem głosek so-
nornych: korek = kolek, meble = neble,
• zamiana liter będących zapisem samogłosek 
nosowych na ustne w połaczeniu z „ł” i od-
wrotnie: wąs = wons, moment = momęt
• zamiana liter będących zapisem głosek 
dźwięcznych na litery będące zapisem głosek 
bezdźwięcznych i odwrotnie: bocian = pocian, 
pociąg = bodziąg, zbiera = spiera,
• zamian liter będących zapisem głosek mięk-
kich na litery bedące zapisem głosek twardych: 
wianek = wanek, konie = kone,
• nieprawidłowe zaznaczanie zmiękczeń : 
ślimak = silimak, koń = koni, 
• łączna pisownia przyimków z rzeczowni-
kiem: w domu = wdomu
• rozdzielna pisownia przedimków: wszyscy = 
w szyscy
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nicowanie fonemów najmniej podobnych. 
Dziecko nie potrafi rozróżnić jednak wy-
mowy poprawnej od niepoprawnej.

• Etap III – następuje dalszy rozwój słu-
chu fonematycznego. Dziecko różnicuje 
już prawie wszystkie głoski i rozróżnia wy-
mowę poprawną od niepoprawnej.

• Etap IV – obejmuje wiek przedszkol-
ny, rozwój słuchu fonematycznego zbliża 
się ku końcowi. Dziecko z niewielkimi po-
myłkami różnicuje wszystkie głoski a jego 
wymowa jest dość prawidłowa.

• Etap V – występuje w wieku szkol-
nym, słuch fonematyczny jest całkowicie 
ukształtowany. Dziecko różnicuje i wyma-
wia poprawnie wszystkie głoski.

Zaburzenia słuchu fonematycznego 
utrudniają rozumienie mowy i są przyczy-
ną wadliwej realizacji głosek, powodującej 
trudności w czytaniu i pisaniu ze słuchu. 
Chcąc uniknąć tych trudności dobrze by 
było jak najwcześniej rozpoznać  u dziecka 
zaburzenia w rozwoju słuchu fonematycz-
nego i rozpocząć działania zmierzające do 
niwelowania tych zaburzeń. Usprawnianie 
słuchu fonematycznego pozwoli zapobiec 

potencjalnym trudnościom w zakresie czy-
tania i pisania i wpłynie korzystnie na cały 
proces uczenia się. 

Zaburzenia słuchu fonematycznego są 
również przyczyną trudności w rozumie-
niu instrukcji i poleceń słownych. Dzieci 
mają problemy w zapamiętywaniu, po-
wtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych 
zdań. Ogromne trudności sprawia im 
tworzenie zdań i opowiadań. Zazwyczaj 
posiadają ubogi zasób słów. Pojawiają się 
trudności w nauce języka obcego.

Dzieci z zaburzonym słuchem fonemo-
wym posiadają problemy w funkcjonowa-
niu w środowisku ponieważ ich zaburzenia 
często wpływają na opóźnienie mowy lub 
wady wymowy. Problemy te zazwyczaj na-
silają się w momencie rozpoczęcia przez 
nich nauki szkolnej. Dlatego wszystkie 
dzieci posiadające trudności z analizą  
i syntezą słuchową oraz dzieci, które nie-
bawem rozpoczną naukę czytania i pisania 
powinny wykonywa ćwiczenia w zakresie 
kształtowania słuchu fonematycznego.

Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają rozumienie 
mowy i są przyczyną wadliwej realizacji głosek, powodującej 
trudności w czytaniu i pisaniu ze słuchu. Chcąc uniknąć tych 

trudności dobrze by było jak najwcześniej rozpoznać u dziecka 
zaburzenia w rozwoju słuchu fonematycznego i rozpocząć 

działania zmierzające do niwelowania tych zaburzeń. 
Usprawnianie słuchu fonematycznego pozwoli zapobiec 
potencjalnym trudnościom w zakresie czytania i pisania 

i wpłynie korzystnie na cały proces uczenia się.

P S Y C H O L O G I A

Przykłady ćwiczeń kształtujących słuch 
fonematyczny. 

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie grupy 
ze względu na materiał , na którym będą 
prowadzone.  

Ćwiczenia na materiale bezliterowym 
(słuchowe i rytmiczne)
• rozpoznawanie dźwięków i szmerów 
(przesypywanie różnych materiałów sypkich: 
kasza, piasek, żwir, kamienie), eksponowanie 
dźwięków charakterystycznych dla różnych 
pojazdów, zwierząt, sprzętu gospodarstwa 
domowego, instrumentów,
• odtwarzanie słyszanego rytmu przy pomocy 
wystukiwania, wyklaskiwania, wytupywania,
• odgadywanie odgłosów docierających zza 
zasłony (przelewanie wody, gniecenie papieru, 
brzęk kluczy),
• rozpoznawanie melodii piosenek po zaśpie-
wanym fragmencie,

Ćwiczenia na materiale literowym
• Wyodrębnianie zdań w mowie, słów 
w zdaniach:
- słuchanie prostych zdań, np. ,,To Ala. Ona 
ma kota.”, a następnie rysowanie przez dzieci 
tylu kółek (kresek), ile jest zdań
- układanie zdań przez dzieci na podstawie 
ilości kresek (kreski oznaczają słowa) np. I I I I    
Ala ma małego kota.

- zabawa w dopowiadanie brakującego słowa 
w zdaniu (np. jabłko jest czerwone, a cytry-
na...)
- dokańczanie słów (pokazujemy dziecku 
obrazek i wypowiadamy pierwszą część słowa, 
dziecko dopełnia drugą sylabę np. lal – kwia 
- tek ).
• Wyodrębnianie sylab w słowach:
- zabawa w poszukiwanie przedmiotów , 
których nazwy zaczynają się od - ,,sza” (szalik, 
szafa ...)
- wybieranie obrazków w nazwach, w których 
jest sylaba - ,,ro”(rower, krowa, korona ...)
- zabawa w imiona: wymieniamy imiona roz-
poczynające się na Ma, np. Magda, Maciek 
- zabawa w sklep: kupujemy przedmioty roz-
poczynające się np. na bu, np. budyń, buraki, 
- wyszukiwanie słów rozpoczynających się na 
daną sylabę, np. ,,ma”
- wyszukiwanie słów kończących się na daną 
sylabę: np. ,,ki”( wor-ki),
- łańcuch sylabowy: dziecko wypowiada 
dwusylabowy wyraz, dzieli go na sylaby, druga 
sylaba staje się początkiem nowego wyrazu np. 
wa- ta, ta-ma.
• Podział wyrazów na sylaby (dziecko nazywa 
obrazki, a następnie dzieli je na sylaby i liczy):
- analiza z podskokami - podajemy dziecku 
wyraz, a jego zadaniem jest podzielić go na 
sylaby, po wymówieniu każdej z nich musi 
podskoczyć np. balony - ba ( podskok) 
lo (podskok) ny (podskok).

• Podział wyrazów na sylaby i wyodrębnianie 
głosek w sylabie: 
- podajemy  wyrazy zaczynające się samogło-
ską, która stanowi sylabę, a dziecko wyodręb-
nia te sylaby (o-ko, A-la, E-wa ...)
- podajemy sylaby zamknięte( ul- , ok- , 
ap- , ar- , ... - dziecko wyodrębnia samogłoskę)
- wypowiadamy grupę sylab, dziecko podnosi 
rękę, gdy usłyszy określoną sylabę np.  „pa” 
(da  pa  ba  ga  ka  ta  pa  ta)
• Układanie zdań z sylab: np. ca,  ta,  sto,  stoi,  
na,  le.
• Wybieranie i segregowanie przedmiotów 
oraz obrazków na podstawie dźwiękowych 
właściwości ich nazw:
- dziecko wskazuje przedmioty, których nazwy 
rozpoczynają się od tego samego dźwięku lub 
tej samej sylaby;
- segregowanie obrazków; rozkładamy obrazki 
z dwóch grup np.(s-sz), a dziecko ma ułożyć 
je w dwóch szeregach np.
   s- sałata, samolot, słoń
   sz- szafa, szal, szyny.
• Tworzenie wyrazów z podanych głosek i ich 
zamiana:
- zabawa ,,Kto powie ?” - wyszukiwanie słów 
na daną głoskę np. ,,t” (tata, torba, taca, tory 
…)
- zamiana słów: ,,zmień ostatnią lub pierwszą 
głoskę tak, aby powstało nowe słowo: nos - ,,s” 
na ,,c” - noc



Jest to ubezpieczenie majątkowe, które 
polega na wypłacie przez ubezpieczyciela 
odszkodowania w razie zajścia przewi-
dzianego w umowie wypadku, natomiast 
ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić 
składkę. 

Zamierzając zawrzeć umowę ubez-
pieczenia auto casco należy dokładnie 
zapoznać się z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia (OWU), jakie obowiązują  
u konkretnego ubezpieczyciela. To naj-
ważniejszy dokument dotyczący tego 
ubezpieczenia, gdyż w nim określone są 
sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie oraz wyłączenia odpowie-
dzialności, a więc katalog zdarzeń, kiedy 
nie można domagać się pokrycia straty od 
ubezpieczyciela. 

Określają one ponadto całą procedurę 
przy wypłacie odszkodowania m.in. spo-
sób określenia wysokości odszkodowa-
nia oraz obowiązki stron oraz wynikające  
z zawartej umowy. Należy podkreślić, że 
zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do 
wydania ubezpieczającemu tego doku-
mentu przed zawarciem umowy, który  
z kolei zawierając umowę ubezpieczenia 
oświadcza jednocześnie, że zapoznał się  
z OWU i je zaakceptował. 

Istniejąca konkurencja na rynku powo-
duje, że ubezpieczyciele starają się pozy-
skać nowych klientów proponując bardzo 
atrakcyjne warunki (zwłaszcza dotyczące 
ceny polisy), jednak w przypadku zaist-
nienia szkody może się okazać, że niższa 
cena ubezpieczenia auto casco oznacza 
jednocześnie znacznie niższą sumę od-
szkodowania wypłaconą przez zakład 
ubezpieczeń, niż miało by to miejsce w ra-
zie wykupienia droższej polisy. 

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na 
tzw. udział własny. Wskaźnik ten oznacza, 

że ubezpieczony ponosi część kosztów na-
prawy. Tańsi ubezpieczyciele koszt własny 
często określają na 20 % i jest to wyraźnie 
zapisane w umowie. 

Nie jest zatem wskazane, aby przy wy-
borze ubezpieczenia AC kierować się 
wyłącznie jego ceną. Najważniejszy jest 
zakres ubezpieczenia, a więc określenie 
sytuacji, w których ubezpieczyciel zobo-
wiązuje się wypłacić odszkodowanie oraz 
katalog wyłączeń jego odpowiedzialności, 
czyli przypadków kiedy ubezpieczyciel  
będzie miał prawo odmówić wypłaty. 

Ubezpieczenie może mieć  zakres  
ograniczony np. wyłącznie od kradzieży 
albo  spalenia pojazdu lub bardzo szeroki  
i obejmować ochroną pojazd od wszystkich 
ryzyk (ubezpieczenie all risks). Zazwyczaj 
tańsze ubezpieczenie obejmuje węższy za-
kres ochrony ubezpieczeniowej i wyższy 
udział własny, chociaż nie jest to regułą. 

Decyzja należy do ubezpieczającego, 
który ma wybór nie tylko wśród różnych 
ubezpieczycieli działających na rynku, ale 
również proponowanych opcji ochrony 
ubezpieczeniowej np. bez udziału własne-
go, bez amortyzacji części (np. w pojaz-
dach starszych niż 3  lata jest to ok. 30% ich 
wartości, co prowadzi do obniżenia o taką 
wartość odszkodowania za poszczególne 
elementy) lub przy zastosowaniu tzw. za-
mienników, czyli części zamiennych bez 
umieszczonych na nich logo marki/pro-
ducenta samochodu. 

Ta ostatnia kwestia zasługuje na uwa-
gę, gdyż takie części zamienne spełniają 
wszystkie wymogi techniczne i jakościowe 
określone przez producenta pojazdu, a są 
dużo tańsze. 

W przypadku wystąpienia szkody nale-
ży postępować zgodnie z postanowieniami 
umowy ubezpieczenia oraz OWU. Jednak 
przed oddaniem pojazdu do warsztatu 
naprawczego najlepiej jest dowiedzieć się  
w zakładzie ubezpieczeń jaką kwotę od-
szkodowania zamierza on wypłacić. 

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku 
się zgodzić ze stanowiskiem zakładu, jed-
nak w tym przypadku ma o wiele mniejsze 
możliwości domagania się podwyższenia 
sumy ubezpieczenia, niż w odniesieniu do 
ubezpieczeń obowiązkowych i naprawia-
nia szkody z polisy OC sprawcy. 

Należy podkreślić, że ubezpieczyciele 
nie wypłacają sumy,  ciąg dalszy na str. 19  

W poprzednich artykułach zostały omówione ubezpieczenia obowiązkowe oraz orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące 
nieprawidłowych praktyk, jakich dopuszczają się zakłady ubezpieczeń wobec posiadaczy pojazdów. Do ubezpieczeń z tego 
zakresu zaliczają się również ubezpieczenia dobrowolne, a mianowicie auto casco (AC).

Ubezpieczenia komunikacyjne – III

Krzysztof Sondel
adiunkt w Zakładzie Prawa 

na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie

Istniejąca konkurencja na rynku powoduje, że ubezpieczyciele 
starają się pozyskać nowych klientów proponując bardzo 

atrakcyjne warunki (zwłaszcza dotyczące ceny polisy), jednak 
w przypadku zaistnienia szkody może się okazać, że niższa cena 
ubezpieczenia auto casco oznacza jednocześnie znacznie niższą 

sumę odszkodowania wypłaconą przez zakład ubezpieczeń, 
niż miało by to miejsce w razie wykupienia droższej polisy.

Podstawa prawna  

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny
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Prawo
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Nieruchomości

Tryb uzyskiwania uprawnień rzeczo-
znawcy majątkowego jest taki sam jak dla 
pośredników i zarządców nieruchomości. 
Rzeczoznawcy majątkowi muszą posiadać 
licencję zawodową, która jest dowodem na 
to, że rzeczoznawca posiada odpowiednie 
wykształcenie i kwalifikacje, aby wykony-
wać ten zawód. Ponadto, aby móc wykony-
wać swoją działalność rzeczoznawca musi 
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej. 

Zasady wykonywania pracy rzeczo-
znawcy majątkowego regulują przepisy 
Ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 1997, nr 115 poz. 741 z późn. zm.). 

Rzeczoznawca ma prawo do szacowania 
wartości nieruchomości, a także maszyn  
i urządzeń stale związanych z nieruchomo-
ścią.  Najczęściej spotyka się konieczność 
ustalenia wartości rynkowej, gdyż zdecy-
dowana ich większość podlega obrotowi 
rynkowemu. 

Rzeczoznawca wybierając sposób okre-
ślenia wartości nieruchomości bierze pod 
uwagę szereg kryteriów, a wybór metody 
zawsze uzależnia od rodzaju danej nieru-
chomości. 

Może wybrać jedną z dwóch metod: 
porównawczą lub dochodową, bądź też 
połączyć je obie stosując metodę miesza-
ną. Korzystając z metody porównawczej, 
rzeczoznawca porównuje  szacowaną nie-
ruchomość z nieruchomościami podob-
nymi, które były już przedmiotem obrotu. 
Uwzględnia przy tym cechy różniące te 

nieruchomości od nieruchomości wyce-
nianej i nadając wagę kryteriom porów-
nawczym dokonuje korekty wartości. 

Do czynników, które najbardziej wpły-
wają na wartość nieruchomości i są najczę-
ściej brane do porównań należy zaliczyć 
lokalizację, przeznaczenie nieruchomości 
w planie miejscowym, dostępną infra-
strukturę oraz stan techniczny. 

Wybierając metodę dochodową rzeczo-
znawca zakłada, że wartość nieruchomości 
zależy przede wszystkim od dochodu, któ-
ry można z niej osiągnąć. Metoda ta jest 
stosowana w przypadku nieruchomości 
mogących przynosić dochód np. biurowce. 

Często jednak wybór jednej z powyż-
szych metod okazuje się niewystarczający 

i wówczas rzeczoznawca łączy obie meto-
dy i bierze pod uwagę zarówno kryteria 
używane w metodzie porównawczej jak  
i w dochodowej.

Dla nieruchomości, które nie są lub nie 
mogą być przedmiotem obrotu ze względu 
na swoją specyfikę, rzeczoznawca określa 
wartość odtworzeniową, a więc oblicza 
się koszt, który należałoby ponieść, aby 
odtworzyć stan istniejący, uwzględniając 
zużycie. 

W związku z powszechną taksacją nie-
ruchomości rzeczoznawca może także 
określić wartość katastralną dla nieru-
chomości, które tego wymagają zgodnie  
z przepisami o podatku od nieruchomości. 

Wyniki wyceny nieruchomości rze-
czoznawca przedstawia w formie operatu 
szacunkowego. Oprócz tego rzeczoznawcy 
mogą sporządzać opracowania i eksperty-
zy, które nie są operatami szacunkowym,  
a także świadczyć usługi doradztwa na 
rynku nieruchomości.

Najczęściej możemy się zetknąć z rze-
czoznawcą majątkowym w przypadku uzy-
skiwania kredytu hipotecznego. Wówczas 
na zlecenie banku kredytobiorca jest zo-
bowiązany przedstawić operat szacunko-
wy wykonany przez akceptowanego przez 
bank rzeczoznawcę określający wartość 
rynkową nieruchomości. 

Ponadto rzeczoznawcy na zlecenie or-
ganów administracji wykonują operaty 

szacunkowe będące podstawą do obli-
czenia odszkodowania za wywłaszczone 
mienie, ustalenia opłaty adiacenckiej lub 
planistycznej, a także w celu ustalenia war-
tości nieruchomości zbywanej w drodze 
bezprzetargowej. 

Z usług rzeczoznawców coraz częściej 
korzystają też inwestorzy chcąc uniknąć 
błędów związanych z nieopłacalną in-
westycją oraz właściciele nieruchomości 
przed jej sprzedażą, aby ustalić rzeczywi-
stą wartość rynkową i uniknąć sprzedaży  
po zaniżonej wartości.

Kończąc cykl artykułów o specjalistach na rynku nieruchomości tym razem postaram się przedstawić zawód rzeczoznawcy 
majątkowego. Przez wiele lat z usług rzeczoznawców korzystały niemal wyłącznie organy administracji państwowej i samorządowej, 
jednakże wraz z rozwojem rynku i pojawieniem się kredytów hipotecznych coraz częściej korzystają z nich inni uczestnicy rynku.

Agnieszka Wojtas
pośrednik nieruchomości, licencja nr 5928

Do czynników, które najbardziej wpływają na wartość 
nieruchomości i są najczęściej brane do porównań należy zaliczyć 
lokalizację, przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, 

dostępną infrastrukturę oraz stan techniczny. Rzeczoznawca 
wybierając sposób określenia wartości nieruchomości bierze 

pod uwagę szereg kryteriów, a wybór metody zawsze 
uzależnia od rodzaju danej nieruchomości.

Specjaliści na rynku nieruchomości – III 

Rzeczoznawcy majątkowi
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Bezpieczeństwo

Oto kilka policyjnych porad, które po-
mogą nam spędzić bezpiecznie świątecz-
ny czas.

Okres gorączki świątecznych zakupów 
to dla złodziei kieszonkowych najlepszy 
czas do działania. Wykorzystują tłok bądź 
sami go umiejętnie tworzą. Sprzyja im nasz 
pośpiech i rozkojarzenie. Wybierają swoją 
ofiarę i obserwują ją przez pewien czas. 
Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Podchodzą 
blisko, dotykając sprawdzają, czy osoba bę-
dzie reagować podczas kradzieży. 

W związku z tym pilnujmy toreb, zaku-
pów, telefonów komórkowych, a gotówkę 
i dokumenty trzymajmy w wewnętrznych 
kieszeniach odzieży. Moment, w którym 
wyciągamy portfel, zostawiamy niedopię-
tą torebkę, czy co gorsza, odkładamy ją 
np. na ladzie sklepowej czy w wózku skle-
powym, by obejrzeć towar, jest wnikliwie 
przez przestępcę rejestrowany. 

Poważną przeszkodą dla złodzieja bę-
dzie schowanie pieniędzy do wewnętrznej 
kieszeni. Jeżeli włożyliśmy portfel, tele-
fon komórkowy do reklamówki, torebki,  

plecaka, to pamiętajmy, by je zamykać  
i nosić przed sobą.

Uważajmy przy bankomatach. Tutaj 
także możemy paść ofiarą złodziei i oszu-
stów. Oszuści montują nakładki ze ska-
nerami na czytniki kart magnetycznych, 
nakładki na klawiatury lub minikamery 
do przechwycenia numerów PIN. I choć 
trudno stwierdzić, czy na bankomacie jest 
założona nakładka, to warto zachować 
ostrożność zasłaniając chociażby dłonią 
klawiaturę w momencie wprowadzania 
kodu PIN. 

Należy także zachować ostrożność 
podczas dokonywania zakupów przez 
Internet.To wygodne, gdyż nie ruszając 
się sprzed monitora, można zamówić do-
wolny produkt z dostawą do domu, w sam 
raz na prezent dla najbliższych. W sieci 
nie ma kolejek, godzin spędzonych na 
chodzeniu między półkami. Niestety, tak 
jak w realnym świecie, tak i w wirtualnym 
możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja.

Okres świąt to także dla wielu z nas 
czas świątecznych wyjazdów. Pamiętaj-

my wówczas o właściwym zabezpiecze-
niu mieszkania lub domu. Włamywacze 
nie świętują, wykorzystując kilkudniową 
nieobecność domowników.  Jeżeli mamy 
przyjaznych sąsiadów, dobrze jest powia-
domić ich o naszym wyjeździe i prosić  
o kontakt w sytuacji gdyby wydarzyło się 
coś niepokojącego. 

Przed wyjazdem ulokujmy pieniądze, 
biżuterię i inne cenne przedmioty  w bez-
piecznym miejscu (na koncie, w skryt-
ce bankowej). Pozamykajmy także okna  
i o ile to możliwe zakręćmy zawory z ga-
zem i wodą.

Podczas świąt często wyjeżdżamy do 
bliskich. Musimy zrobić wszystko, aby 
bezpiecznie dojechać do celu i powrócić. 
Pamiętajmy o wcześniejszym przygo-
towaniu auta do zimowych warunków. 
Wymiana opon powinna być normą.  
Najwięcej jednak zależy od kierującego, 
który powinien przewidywać sytuację 
na drodze, szanować innych kierowców, 
przestrzegać przepisów i dostosować 
prędkość do warunków drogowych. Pod 
żadnym pozorem nie wolno wsiadać do 
samochodu po spożyciu alkoholu – to 
najkrótsza droga do tragedii.

Uwzględniając powyższe rady, dbamy 
nie tylko o bezpieczeństwo nas samych, 
ale i naszych bliskich. Zróbmy wszyst-
ko, aby te nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia upłynęły nam bezpiecznie  
i w spokojnej atmosferze.

Pilnujmy toreb, zakupów, telefonów komórkowych, a gotówkę 
i dokumenty trzymajmy w wewnętrznych kieszeniach odzieży. 
Moment, w którym wyciągamy portfel, zostawiamy niedopiętą 

torebkę, czy co gorsza, odkładamy ją np. na ladzie sklepowej 
czy w wózku sklepowym, by obejrzeć towar, jest wnikliwie 

przez przestępcę rejestrowany.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas to czas wyjazdów, zakupów  oraz związanego z tym zamieszania. 
W tej wielkiej gorączce świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły 
nam w spokojnej atmosferze.

Bezpieczne święta

podinsp. Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, składam w imieniu swoim 
oraz współpracowników, wszystkim mieszkańcom, życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt 

wypełnionych ciepłem rodzinnej atmosfery.

Na nadchodzący Nowy Rok życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, sukcesów 
w pracy zawodowej oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 2012 ROKU.

     KOMENDANT
     Powiatowy Policji w Wieliczce

         podinsp. Krzysztof Kühl
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Podróże

Wagabundy na Zakrzówku

Anna Buczek
opiekun koła Wagabundy, SP im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Niepołomicach

Szczególnym wyzwaniem było podró-
żowanie środkami komunikacji miejskiej. 
Po objechaniu całego Krakowa udało się 
dotrzeć do Skałek Twardowskiego, które 
skąpane w porannym słońcu i we wcze-
snojesiennej scenerii wyglądały wyjątko-
wo malowniczo. Szczególnie przyjemnie 
w takich warunkach było zjeść drugie 
śniadanie. 

Niełatwa była wspinaczka, lecz na-
groda okazała się warta trudu. Z najwyż-
szego punktu skałek oczom dzielnych 
wędrowników ukazał się przepiękny wi-
dok na lekko jeszcze zamglony Kraków. 
Uczniowie zostali szczegółowo przepy-
tani z widocznych jak na dłoni zabytków 
starego miasta. Natomiast po drugiej 
stronie wzgórza ukazała się lazurowa ta-
fla wody w rozległym zalewie. 

Uczniowie wysłuchali krótkiej gawędy 
o historii tego niesamowitego zbiornika 
wodnego, miejsca związanego między in-
nymi z Janem Pawłem II, który w czasie 
wojny ciężko pracował w tym kamienio-
łomie. 

Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się 
również o ciekawych obiektach, które 
znajdują się na dnie, ok. 30 metrów pod 
powierzchnią wody, np. autobus, kopar-
ka, szatnie i domek. Można też było ob-
serwować ćwiczenia nurków. 

Następnym punktem programu była 
jaskinia. Idąc wzdłuż jednostki wojskowej 
ekipa doszła do wielkiego otworu w ska-
łach, gdzie wszyscy w chłodzie odpoczęli 
od mocno przygrzewającego słońca. Po-
tem jeszcze mała wspinaczka i na pięknej 
łące kolejna przerwa na piknik.  

Tam też odbyły się warsztaty z gra-
nia na trawie, które poprowadziła jedna  
z uczestniczek wyprawy – Natalia. Po 
krótkim odpoczynku grupa podróżnicza 
wyruszyła w stronę ulicy Widłakowej, 
gdzie ukryta pomiędzy wysokimi drze-

wami czekała ostatnia niespodzianka – 
park linowy.

Każdy mógł się sprawdzić, pokonać 
swój strach i słabości w trakcie przemie-
rzania bardzo trudnych tras znajdują-
cych się między koronami drzew. Nieje-
den Wagabunda długo będzie pamiętał 
wiszące na linach i groźnie kołyszące się 
opony, po których trzeba było przejść kil-
kanaście metrów. To było chyba najwięk-
sze wyzwanie! 

Niektórzy próbowali też sił na tram-
polinie oraz w grze w minigolfa. Każdy, 

kto przeszedł dzielnie całą trasę był dum-
ny z tego dokonania, ale też nie ukry-
wał radości z powrotu na pewny grunt.  
Następnie dzielni zdobywcy przygód 
dziarsko wyruszyli na przystanek auto-
busowy, gdzie każdy uczestnik wyprawy 
otrzymał pamiątkę – linkę z karabin-
kiem, która ma przypominać o tym, że 
trzeba być cierpliwym i wytrwale po-
konywać własne słabości by dotrzeć do 
celu. Po krótkich warsztatach z wiązania 
węzłów grupa zatłoczonymi autobusami 
szczęśliwie wróciła do Niepołomic.

Podróżnicze Koło WAGABUNDY, działające przy Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, za-
inaugurowało działalność w nowym roku szkolnym. Dziewięcioro dzielnych podróżników wyruszyło na krakowski Zakrzówek.

Każdy uczestnik wyprawy otrzymał pamiątkę – linkę z karabin-
kiem, która ma przypominać o tym, że trzeba być cierpliwym  

i wytrwale pokonywać własne słabości by dotrzeć do celu.
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Zdrowie

Poza nieprzyjemnymi dźwiękami, które 
towarzyszą zgrzytaniu zębami, prowadzi 
ono również do uszkodzenia szkliwa, koron 
zębów i konsekwencji wad zgryzu. W wy-
niku zgrzytania zębami może dochodzić do 
zmian w stawach żuchwowo-skroniowych, 
co może utrudniać normalne gryzienie. 

Zdecydowanie częściej występuje ono 
w nocy, chociaż może czasami występo-
wać również w dzień. Przyjmuje się, że 
ten problem dotyczy 10-15 proc. popula-
cji dzieci i  ludzi młodych.

Sam mechanizm rozwoju zgrzytania 
zębami jak i jego przyczyny nie są dotych-
czas w pełni poznane. Przyjmuje się, że 
istnieje pewna rodzinna predyspozycja do 
zgrzytania zębami.

Często za przyczynę zgrzytania zęba-
mi przyjmuje się schorzenia jamy ustnej  
(wady zgryzu, uszkodzenia w stawach  żu-
chwowo-skroniowych).

Najczęściej zgrzytanie zębami występu-
je u osób zestresowanych, z zaburzeniami 
lękowymi, znerwicowanych, samotnych.

Nadal często zgrzytanie zębami u dzie-
ci łączy się z obecnością pasożytów prze-
wodu pokarmowego. Zdecydowanie czę-
ściej przyczyną zgrzytania zębów u dzieci 
są również zaburzenia emocjonalne, in-
tensywne przeżycia w ciągu dnia.

Leczenie

Bruksizm to problem złożony, inter-
dyscyplinarny i dlatego jego leczeniem   
zajmują się stomatolodzy, ortodonci, chi-
rurdzy szczękowi, jak również neurolo-
dzy, psychiatrzy, psycholodzy. W celu za-
pobieżenia uszkodzeniu szkliwa zębowe-
go, niektórzy zalecają specjalne nakładki 
silikonowe, szyny na zęby zakładane na 
noc, których zadaniem jest stabilizacja  
szczęk, co  uniemożliwia  zgrzytanie. 
Koszt tego typu zabezpieczenia to 120-
400 zł.

U osób znerwicowanych, zestresowa-
nych, zaleca się przed snem ćwiczenia  
relaksacyjne, ciepłe okłady na mięśnie 
żwacze, gimnastykę oddechową, spacer. 
Swoje zastosowanie ma również w niektó-
rych przypadkach skuteczna psychotera-
pia, akupunktura.

Leczenie farmakologiczne jest mało 
skuteczne, wykorzystuje się do tego celu  
leki rozluźniające mięśnie, przeciwzapal-
ne, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, 
preparaty magnezu, witamin z grupy B. 
Niestety bywa, że i leki m.in. przeciwde-
presyjne mogą wywoływać zgrzytanie zę-
bami. U dzieci i dorosłych dobre  efekty 
przynosi wypijanie przed snem herbaty  
z melisy lub nalewki z neospasminą.

U dzieci samo zgrzytanie zębami nie 
jest objawem robaczyc lub lamblii prze-
wodu pokarmowego, ale jeżeli towarzyszy 
jemu w zależności od wieku dziecka nie-
pokój, płaczliwość, kolki jelitowe, kaszel, 
zaczerwienie, świąd odbytu, drapanie 
okolicy odbytu, wysypki skórne, świąd, 
brak apetytu, podkrążone oczy, należy 
wykonać kilkakrotnie badania kału na 
obecność pasożytów.

Wśród pediatrów są zwolennicy pro-
filaktycznego okresowego odrobaczania 
dzieci, szczególnie uczęszczających do 
przedszkoli, ale nie ma to pełnego uzasad-
nienia medycznego. W przypadkach ro-
baczyc przewodu pokarmowego, oprócz 
leczenia osoby chorej, w celu trwałych 
efektów odrobaczania, należy również 
pomyśleć o odrobaczeniu domowników, 
zwierząt, jak również dezynfekcja ubika-
cji, umywalek, bielizny, pościeli.

Bruksizm  to częsty dokuczliwy problem wielu osób najczęściej młodych i znacznie częściej  kobiet. 
Zgrzytanie zębami to mimowolne skurcze mięśni szczęk-żwaczy, powodujące mocne zaciskanie i tarcie o siebie zębów.

Zgrzytanie zębami – bruksizm

Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Zbigniew Hauser w II etapie konkursu „Najlepszy Lekarz 2011 roku”
Zbigniew Hauser, przyjmujący na co dzień w przychodni w Podłężu, znalazł się w drugim etapie konkursu Gazety Krakowskiej 

na „Najlepszego Lekarza 2011 roku”.

Etap II Plebiscytu trwa od 25 listopada 2011 r. do dnia 2 stycznia 2012 r. i obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów. 

Można tego dokonać na dwa sposoby, po pierwsze na drukowanych w okresie od 25 listopada 2011 r. do 23 grudnia 2011 r. w dzienniku 
„Polska Gazeta Krakowska” kuponach do głosowania. Po drugie przez wysłanie na numer 72355 SMSa o treści lekarz z podanym numerem, 

wybranego kandydata. I dla przykładu SMS z głosem na Zbigniewa Hausera będzie następującej treści: lekarz.27. SMS z głosem na wybranego 
lekarza jest również transakcją zakupu elektronicznego wydania Gazety Krakowskiej i kosztuje 2,48 zł z VAT.

Kupony z drukowanego wydania Gazety Krakowskiej do głosowania należy dostarczyć do Polskapresse Sp. z o.o. 
Oddział Prasa Krakowska Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków do dnia 28 grudnia 2011 r. 

Więcej szczegółów oraz przebieg głosowania: http://krakow.naszemiasto.pl 
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Oszczędza się, zatem zdrowy miąższ  
i skórę piersi w taki sposób, aby chronił pa-
cjentkę przed nawrotem, a równocześnie 
zapewnił dobry efekt kosmetyczny. Linię 
cięcia chirurgicznego przeprowadza się  
w taki sposób, aby możliwe było jej ukrycie 
w bieliźnie i w późniejszym okresie umoż-
liwiło operację rekonstrukcyjną gruczołu 
piersiowego lub dopasowanie odpowied-
niej protezy zewnętrznej. 

Obecnie wykonuje się zabiegi, które 
ogólnie można podzielić na następujące 
grupy:

• wycięcie guzka piersi lub tzw. kwa-
drantu piersi, czyli części gruczołu,

• wycięcie tzw. węzła wartowni-
czego, czyli usunięcie jednego lub 
kilku węzłów z pachy,

• wycięcie wszystkich węzłów 
chłonnych znajdujących się w dole 
pachowym,

• wycięcie całej piersi bez węzłów 
chłonnych,

• wycięcie całej piersi wraz z wę-
złami chłonnymi.

Pragnąc przybliżyć zrozumienie 
powyższych operacji postaramy się 
pokrótce opisać jak one wyglądają. 
W chwili wykrycia guzka w piersi 
wskazane jest jego usunięcie. Po-
wstaje wtedy pytanie o zakres za-
biegu. 

W takim przypadku możemy 
rozważyć tzw. zabieg oszczędzający 
pierś, ale muszą zaistnieć określone 
warunki do jego przeprowadzenia 
tj.: niewielki rozmiar guzka, położe-
nie w oddaleniu od brodawki sutko-

wej, tylko jeden guzek lub kilka, ale położo-
nych bardzo blisko siebie, niepowiększone 
węzły chłonne w badaniu usg w okolicy 
pachy oraz zobowiązanie pacjentki do ści-
słego przestrzegania zaleceń dotyczących 
dalszego leczenia uzupełniającego.

Jeśli powyższe kryteria zostaną spełnio-
ne możemy wykonać tzw. zabieg oszczę-
dzający pierś polegający na usunięciu guza 
wraz z częścią zdrowych tkanek. Zabieg ten 
połączony jest często z usunięciem tzw. wę-
zła wartowniczego, którego znalezienie jest 
obecnie możliwe po uprzednim wstrzyk-
nięciu specjalnych substancji: tzw. radio-
izotopu i specjalnego niebieskiego barwni-
ka do piersi.

Chirurg w czasie operacji po nacięciu 
skóry usuwa kolejno guz i tylko ten węzeł 
chłonny, który jest zabarwiony na niebiesko 
i emituje dźwięki, wykrywane specjalnym 
urządzeniem. W tym momencie następuje 
bardzo ważny punkt leczenia polegający 
na ocenie przez histologa wspomnianego 
węzła wartowniczego. Jeśli stwierdzi on 
przerzuty, to chirurg podejmuje decyzję  
o usunięciu wszystkich węzłów z pachy. 

Tak, więc pacjentka ma usunięty guz z pier-
si oraz zawartość pachy. 

Z punktu widzenia każdej ko-
biety niezmiernie istotnym czyn-
nikiem jest zaoszczędzenie piersi 
i możliwość dalszego leczenia bez 
konieczności jej usunięcia. Po tym 
zabiegu stałym elementem leczenia 
jest pooperacyjna radioterapia. 

Co się dziej z pacjentkami  
w pozostałych przypadkach? Nie-
stety nadal bardzo często w Polsce, 
z uwagi na zaawansowanie choroby 
musimy wykonać tzw. całkowitą 
amputację piersi wraz z usunięciem 
węzłów chłonnych z dołu pachowe-
go. Zabieg staramy się zawsze prze-
prowadzić w taki sposób, aby możli-
wa była rekonstrukcja piersi. 

W kolejnym numerze postaramy 
się przybliżyć ostatni już fragment 
leczenia raka piersi dotyczący che-
mio i radioterapii i możliwych skut-
ków ubocznych.

dr hab med. Marcin Baczyński
dr med. Aleksander Konturek

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ 
w Krakowie

Samobadanie piersi

Najpierw oglądamy piersi w pozycji stojącej 
z rękami luźno opuszczonymi wzdłuż ciała, 
potem podpartymi na biodrach, aż wreszcie 
z rękami uniesionymi w górę i opartymi na 
głowie. Zwracamy uwagę na kształt i wiel-
kość piersi, zabarwienie skóry, jej napięcie, 
kształt otoczki i zmiany w wyglądzie bro-
dawki (wyciek, wciągnięcie). 

Następnie przystępujemy do badania  
dotykiem, najpierw w pozycji stojącej ze 
złączonymi palcami dłoni, ruchem okręż-
nym, zgodnym ze wskazówkami zegara, 
zaczynając od brodawki na obwód piersi  
i z powrotem. Należy przy tym delikatnie 
ucisnąć brodawki sutkowe, obserwując 
czy nie ma wycieku, wydzieliny lub krwi. 
Następnie w pozycji leżącej należy wsunąć 
dłoń pod pachę i przyciskając skórę do 
klatki piersiowej sprawdzić, czy nie ma 
powiększonych węzłów chłonnych.

Współczesne metody leczenia raka piersi mają w zdecydowanej większości przypadków charakter leczenia skojarzonego. 
Połączenie nowoczesnych metod diagnostycznych z zabiegiem operacyjnym odgrywa coraz większą rolę. 
W przypadku obecności guza w gruczole piersiowym wykonuje się zabieg chirurgiczny oszczędzający pierś, 
a mający na celu usunięcie w całości guza z odpowiednim marginesem zdrowych tkanek.

Rak piersi – leczenie operacyjne, II

Z D R O W I E
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Kolejno ustawiają się persony z jasną 
cerą, włosami, oczami. Niestety stres i czę-
sta ekspozycja na słońce też są sprzymie-
rzeńcami powstawania tego rodzaju niepra-
widłowości. Dodatkową skłonność mogą 
mięć ludzie otyli, z niewydolnością krąże-
nia, zmianami hormonalnymi oraz choro-
bami przewodu pokarmowego.

W codziennej pielęgnacji najlepiej sto-
sować preparaty przeznaczone do tego 
typu skóry. Mleczka, toniki i kremy ła-
godne, bezzapachowe i niepieniące się. 
Mile widziane, jeśli w swoim składzie 
zawierają witaminy K lub C, ponieważ 
wykazują one działanie uszczelniające  
i wzmacniające ściany naczyń. 

Zbawienne również mogą się okazać 
takie składniki jak: krzem, miłorząb ja-
poński, algi morskie oraz olejki eteryczne 
z melisy, szałwii i drzewa sandałowego. 

Możemy wspomagać się również far-
makologicznie na przykład: rutyna, wy-
ciąg z kasztanowca, witamina B i rutino-
scorbin posiadają właściwości obkurcza-
jące teleangiektazje. 

Najbardziej chyba istotnym elemen-
tem jest rezygnacja z wszelkich używek. 

Mocna herbata, kawa i alkohol po-
wodują wzrost ciśnienia krwi,  

a to daje wyraz w postaci po-
pękanych naczynek. Niko-

tyna znacznie osłabia 
naczynia krwiono-

śne i przyczynia 
się nie tylko 

do po-
w s t a -

wania rumieńców ale do wszelkich cho-
rób układu krwionośnego.

Skóry z problemami naczyniowy-
mi nie wolno pocierać i drażnić. Należy 
obchodzić się z nią w sposób delikatny  
i ostrożny. Używając ręcznika starać się ją 
osuszać, a nie wycierać. Jeżeli decydujemy 
się na peeling to dozwolony jest tylko en-
zymatyczny raz na dwa tygodnie. 

Wyjątkowo należy zatroszczyć się  
o skórę latem i zimą. Podczas oddziały-
wania na nią słońca i mrozu szczególnie 
jest narażona na pękanie naczyń. Latem, 

przed wyjściem z domu, nakładamy pre-
parat z wysokim filtrem, a zimą twarz 
zabezpieczamy tłustym, ochronnym kre-
mem. O opalaniu musimy całkowicie za-
pomnieć.

Naczynka na twarzy mogą mieć cha-
rakter wrodzony lub nabyty. Mogą między 
innymi przypominać czerwony koralik, 
przybierać postać plamki lub tworzyć tak 
zwane teleangiektazje. Największym jed-
nak problemem okazuje się trądzik różo-
waty (patrz: wyróżnik). 

Najlepszym lekarstwem jest profilak-
tyka czyli unikanie sytuacji sprzyjają-
cych przekrwieniu skóry ( alkohol, ostre 
przyprawy, gorące napoje, gorące kąpiele,  
sauna, solarium itp.). Kuracja medyczna 
w takich przypadkach jest długotrwała 
i wymaga od pacjenta dużo cierpliwości 
oraz zaangażowania.

Proponowane zabiegi dobierane są  
w zależności od zmian naczyniowych 

ich wielkości, rozległości i uciążliwości.  
Do najbardziej skutecznych i popular-
nych metod zaliczamy laseroterapię.  
Za pomocą urządzenia IPL emitowane 
są fale świetlne które wychwytują naczy-
nie, obkurczają go i zamykają. Ta metoda 
świetnie się sprawdza w przypadku bar-
dzo drobniutkich naczyniek, tworzących 
rumień. Niezwykle często wykorzysty-
wana jest również w celu wspomagania 
leczenia trądziku różowatego. 

Elektrokoagulacja to od lat sprawdzo-
ny sposób pomocny w celu usunięcia 

naczyń tworzących „siatkę”, „gwiazdecz-
ki”, „niteczki”, mocno odróżniających się  
od niezmienionej skóry. W tym wypadku 
korzyści osiągamy dzięki zastosowanemu 
w urządzeniu prądowi wysokiej częstotli-
wości. Specjalną punktową elektrodą do-
tykamy zmiany i tym samym nieinwazyj-
nie zamykamy ją. 

U osób ze skłonnościami do rumień-
ców zbawienne okazują się regularnie 
stosowane zabiegi pielęgnacyjne, galwani-
zacja i jontoforeza. Te ostanie wzmacniają  
i uszczelniają ścianki naczyń. Powodują  
że skóra staje się spokojniejsza i mniej  
reaktywna.

Niestety popękane naczynka to jedna 
z trudniejszych przypadłości do całko-
witego wyleczenia. Bagatelizowanie tego 
typu zmian może doprowadzić do nasile-
nia schorzenia, a co z tym idzie, obniżyć 
nasze samopoczucie i przyczynić się do 
komfortu życia.

Z przykrością muszę stwierdzić, że coraz częściej pojawiają się u nas w studio osoby, których dotykają zmiany naczyniowe 
skóry twarzy. Najczęstszą przyczyną powstawania takich zmian są niestety uwarunkowania genetyczne.

Rumienisz się?

Anna Taborska
Studio Urody Anna Taborska

Kupon rabatowy: 10%
 na wszystkie zabiegi

Studio Urody Anna Taborska

Ul. Bocheńska 18

Niepołomice

Tel. 506 100 123

www.annataborska.pl

Największym problemem okazuje się trądzik różowaty. 
Ta dość częsta choroba przeważnie dotyka kobiet około 

30-go roku życia. Umiejscawia się w środkowej części twarzy 
w postaci czerwonej i przekrwionej skóry, nierzadko z grudkami 
zapalnymi. Na tego typu zmiany narażone są szczególnie osoby 

łatwo czerwieniące się pod wpływem emocji, stresu lub które 
od „zawsze” miały rumiane policzki.

Uroda
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Sport

Mamy mistrzów Europy

Paweł Janusz jako jedyny Polak ma  
w swoim dorobku dwa mistrzostwa stare-
go kontynentu (pierwsze Rzeszów 2006 r.) 
Wraz z kolegami z drużyny od lat należą do 
czołówki najlepszych zawodników w kraju. 
Występem w Jerozolimie potwierdzili swój 
wysoki poziom.

„Wynik ten jest dobrym prezentem na 
15 jubileusz klubu karate tradycyjnego  
w Niepołomicach. Cieszy mnie to, że wy-
graliśmy. Kolejnym celem jest mistrzostwo 
świata indywidualnie i w drużynie. Wiem 
jak dużo musimy zrobić na treningach, aby 
to osiągnąć.  Tak naprawdę celem nie jest 
medal, ale zadowolenie ze startu. Na tre-

ningu może wszystko wydawać się ok, a na 
zawodach jednak czegoś brakuje” – powie-
dział zaraz po starcie sensei Paweł Janusz.

Polska ekipa zdobyła na tych mistrzo-
stwach rekordową liczbę medali. Podczas 
ceremonii dekorowania zwycięzców „Ma-
zurek Dąbrowskiego” zabrzmiał aż 14 razy. 
W sumie seniorzy i juniorzy wywalczyli 
dla Polski 31 medali (seniorzy 16 – 8 zło-
tych, 2 srebrne, 6 brązowych, juniorzy 15 – 
6 złotych, 6 srebrnych, 3 brązowe). Polscy 
karatecy okazali się zdecydowanie najlepsi 
na naszym kontynencie.

Mistrzostwo Europy zdobyte przez Nie-
połomiczan to dobry prognostyk przed 
zbliżającymi się mistrzostwami świata  
w 2012 r. Karatecy, wyciągając wnioski  
ze swojego startu jednogłośnie stwierdzili, 
że potrzeba jeszcze więcej treningu.

„Po zakończeniu mistrzostw, po gratu-
lacjach za poziom i za jakość karate trady-
cyjnego, którą pokazaliśmy, powiedziałem 
zawodnikom, żeby pamiętali, że nie jest 
sztuką jednorazowo wygrać, ale sztuką 

jest utrzymać jakość. Traktowaliśmy start  
w mistrzostwach Europy jako trening 
przed przyszłorocznymi mistrzostwami 
świata, które odbędą się w Polsce. Histo-
ria tego startu zobowiązuje nas do utrzy-
mania formy i pozycji, ale potrzebna jest 
też pokora” – podsumował start Polaków 
Włodzimierz Kwieciński, prezes Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego.

Po mistrzostwach, w piątek i sobotę, 
zawodnicy mieli trochę czasu na relaks. 
Przygotowano dla nich bogaty program 
turystyczny. W Jerozolimie zwiedzili takie 
miejsca jak: Góra Oliwna, ogrody Getshe-
many, Ściana Płaczu, kościół św. Anny, 
Ecce Homo, Droga Krzyżowa (via Dolo-
rosa), meczet Al-Aqsa, Grób Dawida, ba-
zylika Grobu Pańskiego, Góra Syjon, Yad 
Vashem, budynki Knesetu i Menora

W sobotę zwiedzili Nazaret, przejecha-
li przez Kanę do Tyberiady, płynęli łodzią 
po jeziorze Galilejskim, Tabgha, Kafarnau  
i przejeżdzali wzdłuż rzeki Jordan.

Dwa złote medale wywalczyli Niepołomiczanie podczas XXX Mistrzostw Europy w Karate Tradycyjnym, 
które 16 i 17 listopada rozegrano w Jerozolimie. Paweł Janusz został mistrzem Europy w konkurencji kata indywidualne. 
Drugie złoto dla Polski zdobyła drużyna w składzie Paweł Janusz, Michał Janusz i Rafał Wajda.

Joanna Musiał
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Beniaminek kończy jesień, 
jako lider!

Czarni to prawdziwi rycerze jesienni 
na V-ligowych boiskach. W kuluarach już 
przed rozpoczęciem rozgrywek mówio-
no, że piłkarze trenera Piotra Gruszki to 
mocna drużyna i będzie w tabeli na pewno 
wysoko, nikt jednak nie spodziewał się, że  
z tak miażdżącą przewagą.  

Wystarczy zaznaczyć, że po 16 kolejkach 
Czarni wyprzedzają dwie kolejne drużyny, 
czyli Piasta Wołowice i Wiślan Jaśkowice 
o aż 10 punktów. Imponujący jest również 
bilans meczowy Czarnych. W szesnastu 
meczach nie zaznali goryczy porażki, aż 
trzynaście razy schodzili z boiska, jako 
zwycięzcy. 

Warto nadmienić, że piłkarze Czarnych 
w rozgrywkach ligowych nie przegrali od 
36 meczów! Ostatnim pogromcą drużyny 
ze Staniątek była Gdovia Gdów 15 września 
2010 roku. Pokusiłem się również o spraw-
dzenie innej statystyki. Boisko w Staniąt-
kach jest swoistego rodzaju twierdzą, gdyż 

ostatniej porażki przy ulicy Sportowej pił-
karze Czarnych ponieśli 8 maja 2010 roku.

Patrząc na skład Czarnych te świetne 
wyniki wcale nie są dziwne. Bardzo dobrze 
w zespole radzą sobie byli piłkarze Garbar-
ni Kraków: Jakub Machlowski, Grzegorz 
Rożek, Bartłomiej Satała oraz Sebastian 
Sikora. 

Wspomagani są oni przez doświadczo-
nych obrońców Piotra Błachacza (niegdyś 
Hutnik Kraków) oraz Łukasza Górskiego 
(wychowanka Puszczy Niepołomice) oraz 
grupę utalentowanych młodzieżowców 
Mateusza Sochę, Sebastiana Gaudyna, 
Wojciecha Włodarczyka (wszyscy wy-
chowankowie Puszczy) oraz Karola Kluza  
(wychowanek BKS-u Bochnia). 

Do tego wszystkiego dochodzi kapitan 
drużyny oraz rodowity mieszkaniec Sta-
niątek Michał Gawlik i doświadczony, były 
piłkarz m.in. Górnika Zabrze a obecnie tre-
ner Piotr Gruszka i mamy bardzo mocnego 
przedstawicieli piłki w gminie. 

Na plus dochodzi również powstanie  
z inicjatywy byłych graczy nowej drużyny 
w gminie, a więc rezerw Czarnych. Ten 
nowiutki zespół rozpoczął grę w C-klasie 
z wysokiego C i jako absolutny debiutant 
wygrał rundę jesienną. Bardzo ciekawa 
piłkarska wiosna zapowiada się, zatem  
i w Staniątkach.

Czarni Staniątki – ta drużyna przeżywa chyba najlepszy okres w swojej historii. 
Piłkarze ze Staniątek są trzecią futbolową siłą powiatu wielickiego, po Puszczy 
Niepołomice i Górniku Wieliczka. W 2011 roku w cuglach wygrali A-klasę wielicką 
nie dając żadnych szans innym rywalom aspirującym zdobyciu pierwszego miejsca 
tych rozgrywek. Obecnie, jako beniaminek rozgrywek V ligi zakończyli jesień na 
pierwszym miejscu!

Łukasz Górka

Kalendarium rozgrywek 
sportowych w gminie 
Niepołomice
Grudzień

Piłka nożna:
Camp piłkarski dla najmłodszych dzieci or-
ganizowany przez Szkołę Futbolu Staniątki
3 grudnia | sobota 8: 30 - 15: 30 | Centrum 
Sportu Solne Miasto w Wieliczce ul. 
T. Kościuszki 15
Turniej Mikołajkowy organizowany przez 
Niepołomicką Szkółkę Piłki Nożnej dla 
najmłodszych adeptów futbolu
11 grudnia | niedziela 8: 30-16: 00 |Hala 
Widowiskowo Sportowa OSTiR w Niepoło-
micach ul. Szkolna 3

Koszykówka:
MTS IKAR Niepołomice – UKS REGIS 
Wieliczka
3 grudnia | sobota godz. 11: 00 | rozgrywki 
ligi młodzików
MTS IKAR Niepołomice – UKS ISKRA 
Klęcza Dolna
3 grudnia | sobota godz. 13: 30| rozgrywki 
ligi dziewcząt
MTS IKAR Niepołomice – UKS BASKET 
Radzionków
3 grudnia | sobota godz. 16: 00 | rozgrywki 
o wejście do I ligi kobiet
MTS IKAR Niepołomice – KS CRACOVIA 
Kraków
11 grudnia | niedziela godz. 15: 30| roz-
grywki ligi chłopców
MTS IKAR Niepołomice – UKS Koszyce 
Wielkie
11 grudnia | niedziela godz. 18: 00 | roz-
grywki o wejście do I ligi kobiet
MTS IKAR Niepołomice – STS Nowy Sącz
17 grudnia | sobota godz. 10: 00 | rozgrywki 
młodzików

Wszystkie mecze MTS IKAR na Hali Wido-
wiskowo Sportowej OSTiR Niepołomice
MNLK STACO Niepołomice – K.S PUŁA-
SKI Warka
17 grudnia | sobota godz. 17: 00 | hala spor-
towa przy ul. 3-ego maja Niepołomice

Siatkówka:
IKAR Niepołomice – Porażka Elektryk 
14 grudnia | środa godz. 18: 15 | IV Amator-
ska Liga Siatkówki Małopolskiego TKKF 
HALA Sportowa OSTiR Niepołomice - 
mężczyźni
UKS Wola Batorska – AZS Roltis
13 grudnia | wtorek | IV Amatorska Liga 
Siatkówki Małopolskiego TKKF 
HALA Sportowa Wola Batorska 734 – męż-
czyźni 
UKS Wola Batorska – UKS Intercar Zgoda
1 grudnia | czwartek | HALA Sportowa 
Wola Batorska 734 – kobiety

Przygotował: Łukasz Górka

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2012 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim naszym partnerom, przyjaciołom, 

sympatykom oraz klientom najlepsze życzenia .

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem wypełnionym radością i miłością, 
spokojem i odpoczynkiem. Niech wyjątkowy urok tych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy 

na następne dni, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. Życzymy wytrwałości 
i cierpliwości, w tych niekiedy  trudnych, ale napawających nadzieją czasach i wierzymy, 

że nadchodzący Nowy Rok 2012 będzie dla nas czasem spełnienia pragnień i marzeń 
upływającym w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji Niepołomice
Prezes Wiesław Pichór

Pracownicy
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Dziewczęta i chłopcy biegali w swoich 
kategoriach – oddzielnie klasy czwarte, 
piąte i szóste. Najlepsza trójka w każdej 
kategorii otrzymała medale, a awans  do 
etapu powiatowego uzyskiwało po 6 naj-
lepszych.  

Wśród najlepszych pojawiają się te 
same osoby, które zajmowały czołowe lo-
katy w poprzednim roku, ale tylko Bartosz 

Żychowicz z Podłęża obronił tytuł mistrza 
Gminy (zresztą zrobił to po raz drugi). 
Bartosz, należy przypomnieć, był w ubie-
głym roku szkolnym najlepszy w całej 
Małopolsce. Życzymy mu obrony tytułu. 
W pozostałych pięciu kategoriach mamy 
nowych mistrzów.

Łukasz Górka

Mocno przepracowane wakacje pod 
wodzą trenera Dariusza Wójtowicza, kolej-

na już po zimowej, którą zrobił poprzedni 
trener Robert Jończyk rewolucja kadrowa 
przyniosły efekt w postaci 4. miejsca wy-
walczonego przez Puszczę po ostatnim 

meczu ligowym tego roku.
Po „czarnym wrześniu”, o jakim infor-

mowałem czytelników Gazety Niepoło-
mickiej w jednym z poprzednich wydań, 

Dwudziesta edycja na start

Solidna runda w wykonaniu Puszczy Niepołomice

Dwudziesty już raz ruszyła rywalizacja szkół podstawowych o miano „Najbardziej Usportowionej Szkoły Gminy Niepołomice”. 
Pierwsze zawody to, jak zwykle, indywidualne biegi przełajowe, których areną była niepołomicka puszcza. Dystans wiodący 
ścieżkami Puszczy Niepołomickiej liczył dla chłopców 1000 m., a dla dziewcząt ok. 600 m.

Rok 2011 można uznać dla drużyny Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice za bardzo udany. 
Najpierw w czerwcu, po koligacji zdarzeń okazało się, że nasz niepołomicki klub jednak utrzymał się w II lidze piłkarskiej.

Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Chłopcy,  klasa  IV 
1. Biernat Remigiusz  Zabierzów Bocheński 
2. Raszpunda Daniel SP Niepołomice 
3. Żychowicz Michał Podłęże 
4. Kłos Kamil Wola Zabierzowska 
5. Łatas Albert SP Niepołomice 
6. Trybała Mateusz Sp Niepołomice 
 
Chłopcy,  klasa  V 
1.  Henke Marek SP Niepołomice 
2. Lebiest Dominik  Podłęże 
3. Kupiec Paweł Podłęże 
4. Książek Dawid Podłęże 
5. Dziuba Jakub Suchoraba 
6. Ostrowski Eryk Zagórze 

Chłopcy,  klasa  VI 
1. Żychowicz Bartosz Podłęże 
2. Król Łukasz SP 3 N-ce 
3. Marzec Radosław Wola Batorska 
4. Lebiest Karol Zakrzów 
5. Waś Mateusz Zakrzów 
6. Zawadzki Patryk Podłęże 

Dziewczęta, klasa IV 
1. Gil Agata  SP Niepołomice 
2. Smoleń Natalis  Zagórze 
3. Landowska Angelika  Zabierzów Bocheński 
4. Manaseryan Marianna Wola Batorska 
5. Żak Wiktoria SP 3 N-ce 
6. Rakoczy Oliwia Zakrzów 

Dziewczęta, klasa V 
1. Kwiecińska Sabina Zakrzów 
2. Rogowska Wiktoria Zakrzów 
3. Ścigalska Patrycja Wola Batorska 
4. Nosal Klaudia Wola Batorska 
5. Jankowicz Sylwia SP Niepołomice 
6. Machowska Agnieszka SP Niepołomice 

Chłopcy,  klasa  IV 
1. Biernat Remigiusz  Zabierzów Bocheński 
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Dziewczęta, klasa VI 
1. Wawrzeń Daria SP 3 N-ce 
2. Szydłowska Magda Wola Zabierzowska 
3. Taczała Grażyna Wola Batorska 
4. Malaca Anna Podłęże 
5. Ścigalska Alicja SP Niepołomice 
6. Gaździk sandra Zakrzów 
 
Punktacja drużynowa dziewcząt:  
1. Niepołomice: 81 pkt. 
2. Wola Batorska: 90 pkt. 
3. Zakrzów: 98 pkt. 
4. Sp 3 N-ce: 114 pkt. 
5. Podłęże : 124 pkt. 
6. Zabierzów Bocheński: 135 pkt. 
7. Suchoraba: 138 pkt. 
8. Wola Zabierzowska : 169 pkt. 
9. Zagórze: 187 pkt. 
 
Punktacja drużynowa chłopców:  
1. Podłęże : 50 pkt. 
2. Niepołomice: 76 pkt. 
3. Zabierzów Bocheński: 94 pkt. 
4. Zakrzów: 126 pkt. 
5. Wola Batorska: 136 pkt. 
6. Wola Zabierzowska : 138 pkt. 
7. Suchoraba: 148 pkt. 
8. Sp 3 N-ce: 168 pkt. 
9. Zagórze : 176 pkt. 
 
Rywalizacja o miano  
„Najbardziej Usportowionej Szkoły Gminy  
Niepołomice” jest SP Niepołomice: 
1. SP Niepołomice 15 p. 
2. Podłęże 13 p. 
3-4. Wola Batorska 11,5 p. 
3-4. Zakrzów  11,5 p. 
5. Zabierzów Bocheński 10 p. 
6. SP 3 N-ce  9 p. 
7-8. Wola Zabierzowska 7,5 p. 
7-8. Suchoraba 7,5 p. 
9. Zagórze 6 p. 
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• V Kolejka: Staco MNLK Niepołomice – 
BKS Tur Bielsk Podlaski 63:62
• VI Kolejka: Staco MNLK Niepołomice – 
MKS Limblach Limanowa 79:80
• VII Kolejka: Rosa II Radom – Staco 
MNLK Niepołomice 83:52
• VIII Kolejka: Staco MNLK Niepołomice 
– PWiK Piaseczno 59:96

Pierwsze dwa z wyżej wymienionych 
spotkań niepołomiccy koszykarze rozegra-
li w roli gospodarza. 22 października do 
Niepołomic zawitała drużyna Turu z da-
lekiego Bielska Podlaskiego. Od początku 
spotkania lekką przewagę mieli zawodnicy 
gości. Wygrywając pierwszą i remisując 
drugą kwartę schodzili na przerwę prowa-
dzą z Niepołomiczanami 24:29. W kolej-
nych dwóch częściach meczu przebudzili 
się gospodarze. Kilka ostrych słów trene-
ra Jarosława Mosio i lepsza gra w obronie 
spowodowały, że Staco zaczęło odrabiać 
straty. Walka o zwycięstwo trwała do sa-
mego końca i ostatecznie to gospodarze 
przechylili w końcu szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść i okazali się lepsi od Tura o 
jeden punkt. (63:62). W drużynie gospo-
darzy na wyróżnienie zasłużyli: Szymon 

nadszedł dla Puszczy dobry okres. Jego 
kulminacją była ostania kolejka, w któ-
rej Puszcza pokonała na własnym boisku 
Resovię Rzeszów 2:0.  Czwarte miejsce 
to duży sukces niepołomickiej drużyny.  
W klubie głośno mówi się o planowanych 
wzmocnieniach, z prawdziwego zdarze-
nia, które napawają optymizmem. Nic nie 
wiadomo póki, co oficjalnie o nazwiskach 
ewentualnych piłkarzy, jednak mogą to 
być reprezentanci innych narodowości niż 
Polska jak zapewnia vice prezes klubu Pan 
Janusz Karasiński. 

Puszcza Niepołomice w 17 meczach 
rundy jesiennej i wiosennej (3 kolejki roze-
grano w listopadzie awansem) w roku 2011 
zdobyła 27 punktów. Jej bilans bramkowy 
to 23:16. Siedem spotkań w tym czasie 
Puszcza wygrała, sześć zremisowała i do-
znała czterech porażek.  

Najskuteczniejszym strzelcem jest pozy-
skany we wakacje z Dalinu Myślenice mło-
dzieżowy napastnik Marek Mizia, strzelec 
pięciu bramek. Po cztery trafienia na swo-
im koncie mają Mateusz Cholewiak, oraz 
obywatel USA w barwach Puszczy David 
Robert Paul. Trzy bramki strzelili Seba-
stian Janik oraz Dawid Kałat, po jednej do-
łożyli Arkadiusz Lewiński, Łukasz Nowak 
oraz Tomasz Księżyc, bilans bramkowy 
uzupełniają dwie bramki samobójcze, jakie 

dla Puszczy strzelili gracze Resovi Rzeszów 
oraz Jezioraka Iława.

Od 14 września aż do końca rozgrywek 
2011 roku, (czyli do 20 listopada) Puszcza 
przegrała tylko jedno spotkanie. Ze Stalą 
Stalowa Wola 3:1, na wyjeździe w 16. ko-
lejce rozgrywek a było to 23 października. 

Warto dodać, że równie udaną rundę 
za sobą mają drużyny młodzieżowe klubu 
Puszcza Niepołomice. 

Juniorzy starsi, drużyna prowadzona 
przez trenera Łukasza Gorszkowa, byłego 
piłkarza m.in. Wisły Kraków czy Groclinu 
Dyskoboli Grodzisk Wlkp. uplasowała się 
na koniec jesieni na 5. miejscu w tabeli.

Drużyna juniorów młodszych trenera 
Artura Błońskiego spisała się tegorocznej 
piłkarskiej jesieni jeszcze lepiej. W całej 
rundzie doznała tylko jednej porażki i dało 
im to w efekcie 2. miejsce tuż za liderują-
cym Krakusem Nowa Huta.

Identyczne 5. miejsce jak juniorzy star-
si na koniec rundy jesiennej zajęli tramp-
karze prowadzeni przez trenera Tomasza 
Bejnarowicza. Obie drużyny juniorskie 
mierzą swoje umiejętności na poziomie lig 
krakowskich, trampkarze prawdopodob-
nie ostatni sezon grają w lidze wielickiej. 

Oby 2012 był rokiem nie gorszym dla 
wszystkich piłkarzy, trenerów, działaczy  
i sympatyków Puszczy Niepołomice!!

S P O R T

Staco MNLK Niepołomice
W drugiej połowie października i w pierwszej części listopada niepołomiccy 
koszykarze rozegrali kolejne spotkania w ramach rozgrywek II Ligi.

Michał Winiarski
kierownik drużyny Staco MNLK Niepołomice

Krótko …

Triumf Rafała Tomasika

Arkadiusz Małek
Target Muay Thai

19-20 października w Olsztynie odbyła się 
Zawodowa Gala Muay Thai z udziałem 
zawodników z Polski, Białorusi, Litwy, 
Łotwy, Rosji, Słowacji oraz Estonii. Po 
bardzo dobrej walce, zwyciężył Rafał 
Tomasik z niepołomickiego klubu Target.
Dwa dni przed galą okazało się, że 
zmieniony zostanie przeciwnik Rafała. Było 
to trochę ryzykowne dla niepołomiczanina, 
bo nie wiadomo do końca czy przeciwnik 
jest np. prawo ręczny czy lewo, a ma to 
duże znaczenie podczas przygotowań przed 
walką. Walka była zakontraktowana na  
5 rund x 3 min w klasie A.
Jako czwarta w kolejności, na osiem 
pojedynków, odbyła się walka Rafała 
z zawodnikiem z Łotwy, pochodzenia 
Estońskiego. Rafał od początku był bardzo 
skupiony, bo wiedział, że wystarczy jeden 
mały błąd i walka mogła się skończyć na 
korzyść przeciwnika. 
Pod koniec pierwszej rundy Rafał 
doprowadził przeciwnika do liczenia po 
kopnięciu na głowę. Estończyk został 
jednak uratowany przez czas na przerwę. 
Następne cztery rundy toczyły się pod 
dyktando Rafała. Sędziowie nie mieli 
problemu z werdyktem. 
Rafał wygrał jednogłośnie na punkty. 
Po walce został zaproszony na wywiad 
do telewizji Olsztyńskiej. Walka została 
nagrodzona ogromnymi brawami 
publiczności, jak również osobistymi 
gratulacjami.
Więcej: www.targetmuaythai.com

Kryte korty tenisowe w centrum 

Niepołomic

Magdalena i Michał Solarz
Szkoła Tenisa SOLDI

Jesienią tego roku w Niepołomicach 
powstał nowy obiekt sportowy. Istniejące 
korty tenisowe przy MKS Puszcza 
Niepołomice przykryte zostały powłoką 
pneumatyczną zwaną potocznie balonem. 
Inwestycja ta stworzyła po raz pierwszy 
w naszym mieście możliwość uprawiania 
tenisa ziemnego zimą. 
Zintegrowane z dwoma kortami 
tenisowymi największe w Niepołomicach 
kryte boisko piłkarskie przyciąga zarówno 
młodych piłkarzy jak i dorosłych amatorów 
tej dyscypliny. 
Postawienie balonu przez Szkołę Tenisa 
SOLDI jest kolejnym krokiem w kierunku 
propagowania tenisa ziemnego na terenie 
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naszego miasta. Posiadając całoroczny 
obiekt tenisowy stworzyliśmy sekcję tenisa, 
w której treningach regularnie uczestniczy 
już kilkudziesięciu młodych adeptów 
tego sportu. Przeprowadziliśmy pierwsze 
testy sprawnościowe. Przed nami szereg 
turniejów i imprez dla zawodników sekcji. 
Obiekt otwarty jest również dla dorosłych. 
Osobą stawiającym pierwsze kroki na 
korcie udzielamy lekcji poszerzając tym 
samym grono niepołomickich tenisistów. 
Więcej: www.tenisniepolomice.pl

Zawody pływackie

Magdalena Szura
rzecznik Klubu Sportowego Fala 
Niepołomice

13 listopada w Piekarach odbyły się 
zawody pływackie o Puchar Siemaszki. 
W zawodach tych brali udział zawodnicy 
klubu sportowego Fala Niepołomice.
Tym razem fala wystawiła do zawodów 
ekipę w składzie: Tamara Filiks, Milena 
Janik, Julia Leszczyńska, Anna Kozik, 
Bartosz Szura. Pojechali razem ze swoją 
trenerką Agnieszką Błaut. 
Wszyscy sprawili się świetnie, ale 
szczególne pochwały należą się Bartoszowi 
Szura, który zajął 3 miejsce. Kolejne 
gratulacje dla sztafety dziewcząt 4X50m, 
które ustanowiły nowy rekord klubu na 
tym dystansie.

I turniej ligowy młodziczek

Sylwia Wilczek
sekretarz SL SALOS Staniatki

13 listopada młodziczki SL SALOS 
Staniątki rozegrały I turniej ligowy  
w Tarnowie (III Liga). Uczestniczki wygrały 
wszystkie spotkania, co dało im I miejsce 
na turnieju i awans do II ligi. 
Jedynka Tarnów B - SL SALOS Staniątki 1:2
Tarnovia - SL SALOS Staniątki 1:2
Sandecja B - SL SALOS Staniątki 0:2.
Skład: Ewa Guzy, Agata Limanówka, 
Kamila Iwańska, Angelika Kapusta, 
Sylwia Kukiełka, Gabrysia Więsek, Ania 
Włosińska, Magda Włosińska. Trener: 
Łukasz Wdaniec

Halowa piłka nożna dziewcząt 

i chłopców

Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Halowa piłka nożna to kolejna 
konkurencja rozgrywana w ramach 
rywalizacji szkół podstawowych o miano 
„Najbardziej Usportowionej Szkoły” 

Kunc (13 pkt., 5 zb., 3 przech.) oraz Prze-
mysław Ostrowski (16 pkt., 5 zb., 3 as.)

W ramach VI kolejki spotkań Niepo-
łomiczanie podejmowali dobrze im znaną 
ekipę Limblachu Limanowej. Tym razem 
szczęście sprzyjało gościom, którzy ograli 
Staco 1 punktem (80:79). Po raz kolejny 
mecz źle zaczął się dla naszych zawodni-
ków, którym widocznie brakowało kon-
centracji. Niestety, mimo to, iż kolejne 
kwarty były dobre w wykonaniu Staco  
i nasi zawodnicy zaczęli odrabiać straty, 
to jednak do szczęścia zabrakło 2 punk-
tów. Należy też zaznaczyć, że na 7 sekund 
przed końcem meczu wynik był jeszcze 
korzystny. Niestety, niefortunne zachowa-
nie gospodarzy w grze obronnej i kontro-
wersyjna decyzja sędziego spowodowały, 
iż na zawodniku Limanowej Andrzeju Pe-
ciakowi został odgwizdany faul i wykorzy-
stując 2 z 3 rzutów wolnych wyprowadził 
on MKS na prowadzenie. Wyróżniającymi 
się zawodnikami Staco w tym meczu byli: 
Wojciech Majchrzak (23 pkt., 4 zb., 3 as.) 
oraz Fabian Mróz (23 pkt., 3 zb.).

Kolejne dwa mecze naszej ekipy w II 
Lidze to spotkania bez większej historii. 

Niepołomiccy koszykarze zagrali w nich 
odpowiednio z: Rosą II Radom na wyjeź-
dzie i z liderem rozgrywek zespołem PWiK 
Piaseczno u siebie. W obu niestety wyso-
ko przegrali: z Rosą 83:52, z Piasecznem 
96:59. W tych spotkaniach uwidocznił 
się pierwszy kryzy naszego zespołu. Nie 
można w żaden sposób usprawiedliwiać 
tak wysokich porażek, jednak należy za-
znaczyć, iż od dłuższego czasu drużyna 
gra bez drugiego rozgrywającego Jakuba 
Krawczyka (złamany palec prawej ręki),  
a w meczu z Radomiem zabrakło z powo-
du choroby także pierwszej „jedynki” Szy-
mona Kunca i zespół musiał radzić sobie 
bez żadnego zawodnika na tej newralgicz-
nej pozycji.

9 listopada koszykarze Staco MNLK 
Niepołomice zagrali mecz I Rundy Pucha-
ru Polskiego Związku Koszykówki z Unią 
Tarnów w Niepołomicach. Ten mecz rów-
nież nie był zbyt emocjonujący, ale tym 
razem to drużyna Staco wysoko ograła ry-
wala (106:67), będąc zespołem lepszym od 
Unii w każdym elemencie koszykarskiego 
rzemiosła. Na wyróżnienie zasłużyli wszy-
scy zawodnicy Niepołomickiej drużyny.

Nasze siatkarki w pierwszym meczu 
z SL SALOS Kraków RP, po pięknej wal-
ce wygrały 2:0 (25:11, 25;20). W drugim 
meczu nasze zawodniczki zmierzyły się  
z drużyną SL SALOS CORTILE Kielce II. 
Bardzo dobra zagrywka, dobre przyjęcie  
i piękna postawa naszej środkowej Sylwii, 
zapewniły sukces w tym meczu 2:0 (25:20, 

25:15). Wygraną zapewniły sobie miejsce 
w półfinale. Trzeci mecz grupowy to po-
rażka z drużyną UKS Jedynka Tarnów I 0:2 
(8:25, 9:25).

W grupie B wszystkie mecze grupowe 
wygrał SL SALOS Kalina Lublin, dwa zwy-
cięstwa odniosła drużyna SL SALOS Cor-
tile Kielce I.

Po rozgrywkach grupowych, przyszła 
kolej na fazę play-off.

Do półfinałów awansowały drużyny:
1) SL SALOS KALINA LUBLIN
2) SL SALOS STANIĄTKI
3) UKS JEDYNKA TARNÓW I
4) SL SALOS CORTILE KIELCE I
W pierwszym półfinale UKS JEDYNKA 

TARNÓW I przegrała z SL SALOS COR-
TILE KIELCE I 1:2 (25:19, 21:25, 11:15). 

Turniej żubra w piłce siatkowej 
w kat. B dziewcząt

5 listopada SL SALOS Staniątki zorganizował już po raz ósmy Turniej Żubra 
(po raz czwarty edycję jesienną tego turnieju). Turniej odbył się na Hali Sportowej 
w Kłaju. Wzięło w nim udział 8 drużyn - kat. B dziewcząt (młodziczki).

Sylwia Wilczek
sekretarz SL SALOS Staniatki



Zwycięzcą drugiego półfinału okazała się 
drużyna SL SALOS KALINA LUBLIN, po-
konując SL SALOS STANIĄTKI 2:0 (25:17, 
25:12).

Po półfinałach krótka przerwa i naj-
ważniejsze mecze tego turnieju, walka  
o 3 miejsce i finał. W meczu o 3 miejsce 
UKS JEDYNKA TARNÓW I zwycięży-
ła 2:0 z drużyną SL SALOS STANIĄTKI 
(25:13, 25:10).

Finał należał do bardzo zaciętych.  
W pierwszym secie punkt za punkt, osta-

tecznie wygrała drużyna SL SALOS COR-
TILE KIELCE I. Drugi set to już większa 
przewaga drużyny z Kielc. Ostatecznie 
mecz zakończył się zwycięstwem Salosu 
Kielce 2:0 (25:22, 25:16).

Dziękujemy młodzieży za pomoc  
w przeprowadzeniu turnieju! To dzięki 
Jej zaangażowaniu po raz kolejny się uda-
ło! Sponsorom za wsparcie, a wszystkim 
za każdy choćby najmniejszy gest dobrej  
woli.

S P O R T

Miasta i Gminy Niepołomice. Wśród 
dziewcząt rywalizowało 6 drużyn. Grano 
najpierw w 2 grupach, a następnie 
najlepsze drużyny spotkały sie w walkach 
finałowych. Mecze te były bardzo 
wyrównane o czym świadczą wyniki.
Półfinały: Zabierzów Bocheński – Podłęże 
2-1; Zakrzów – Wola Zabierzowska 2-1.
W finale minimalnie lepsza okazała się SP 
Zakrzów, która 1-0 pokonała dziewczęta  
z Zabierzowa Biocheńskiego. Trzecie 
miejsce dla SP w Woli Zabierzowsij, które 
2-0 wygrały z Podłężęm.
U chłopców wystartowało 9 drużyn,  
z których do finału (z 3 grup) 
zakwalifikowały się szkoły z Podłęża, 
Staniątek i Zabierzowa Bocheńskiego.  
W finałowych zmaganiach zdecydowanie 
zwyciężyli chłopcy z Podłęża, którzy 
wygrali 5-1 ze Staniątkami i 6-1 
z Zabierzowem Boch. Drugie miejsce 
dla Staniątek, które 2-1 wygrały 
z Zabierzowem Boch.

GRUPA A: 
A – SL SALOS CORTILE KIELCE II
B – UKS JEDYNKA TARNÓW I
C – SL SALOS STANIĄTKI
D – SL SALOS KRAKÓW RP

GRUPA B:
E – SL SALOS CORTILE KIELCE I
F – UKS JEDYNKA TARNÓW II 
G – SL SALOS PIAST KRAKÓW
H – SL SALOS KALINA LUBLIN

Wyniki

I. SL SALOS CORTILE KIELCE I
II. SL SALOS KALINA LUBLIN
III. UKS JEDYNKA TARNÓW I
IV. SL SALOS STANIĄTKI 
V. UKS JEDYNKA TARNÓW II
VI. SL SALOS CORTILE KIELCE II
VII. SL SALOS PIAST KRAKÓW
VIII.SL SALOS KRAKÓW RP

• Najlepsza przyjmująca: Agata Limanówka 
nr 8 SL SALOS STANIĄTKI
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Kalendarium

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT 

2
grudnia 

18.00 Sala Teatralna 
MCDiS 

Wykład pt. Dlaczego bogaci się bogacą a biedni 
ubożeją? Wstęp bezpłatny, ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą 
rezerwację, tel. 662 184 131 

Marek Zarzeka 662 184 131 

2
grudnia 

19.00 
Sala Akustyczna 

Zamku 
Królewskiego 

Koncert „Literatura w muzyce, muzyka w literaturze” 
ZS im. Ojca 

Świętego Jana 
Pawła II 

12 281 15 16 

3
grudnia 

8.30 
Boisko pod 
balonem na 

stadionie miejskim 

III Barbórkowo-Mikołajkowy Turniej Piłkarski MAN 
2011   

3
grudnia 

21.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Koncert Zespołu Free Note MCDiS 12 357 34 65 

4
grudnia 

9.00-
14.00 

DK w Woli 
Batorskiej Zbiórka krwi 

Biuro Zarządu 
Rejonowego PCK 

w Wieliczce 
12 278 3242 

4
grudnia 

15.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Machniom Winylem – kiermasz płyt winylowych MCDiS 12 357 34 65 

4
grudnia 

16.00 

Dziedziniec 
Zamku 

Królewskiego w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Mikołajem UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

5
grudnia 

15.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Warsztaty malowania bombek dla dorosłych DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55 

6
grudnia 

15.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu Warsztaty ozdób choinkowych Świetlica Kultury w 

Podgrabiu 12 281 32 64 

7
grudnia 

9.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
DK w Woli 
Batorskiej 

12 281 10 86 

7
grudnia 

11.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

7
grudnia 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko – manualne: "Podróże w dziecięcy 
świat" 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

8
grudnia 

9.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

8
grudnia 

11.00 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
Filia w Podłężu 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

12 281 10 86 

9
grudnia 

8.30 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach – 
Filia w Staniątkach 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach – 
Filia w Staniątkach 

12 281 10 86 

9
grudnia 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

9
grudnia 

11.30 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

12 281 10 86 

9
grudnia 

14.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Warsztaty malowania bombek dla dzieci DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55 

9
grudnia 

15.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu Warsztaty ozdób choinkowych Świetlica Kultury w 

Podgrabiu 12 281 32 64 

9
grudnia 

19.00 
Piwnica Gotycka 

Zamku 
Królewskiego 

Spotkanie przy Czakramie 

Fundacja Zamek 
Królewski w 

Niepołomicach, 
UMiG Niepołomice 

12 378 35 01 

10
grudnia 

20.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS  56 43 753 21 SiDCM kecalP i kecaJ trecnoK

11
grudnia 

15.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Wesoła Niedziela – impreza dla dzieci MCDiS 12 357 34 65 

12
grudnia 

15.00 DK w Staniątkach Warsztaty malowania bombek choikowych DK w Staniątkach 12 281 82 57 
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14
grudnia 

15.00 DK w Zakrzowie Warsztaty zdobienia bombek choinkowych DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

14
grudnia 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„Biblioterapia" 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

14
grudnia 

17.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

„Niepołomice w poezji i fotografii” – spotkanie z 
poetą Jerzym Piątkowskim, połączone z otwarciem 

wystawy fotograficznej Jerzego Golowskiego 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

15
grudnia 

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach 

„Tatry – dobro chronione” wykład Pawła 
Skawińskiego, dyrektora Tatrzańskiego Parku 

Narodowego w ramach cyklu Herbaciarnia Naukowa 
– aromaty wiedzy 

Fundacja Panteon 
Narodowy, 

Fundacja Zamek 
Królewski w 

Niepołomicach, 
UMiG Niepołomice 

12 378 35 01 

15
grudnia 

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Uniwersytet III Wieku 

Fundacja Zamek 
Królewski w 

Niepołomicach, 
Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej 

601 518 536 

15
grudnia 

16.00 DK w Woli 
Batorskiej Warsztaty malowania bombek choinkowych DK w Woli 

Batorskiej 12 281 60 03 

17
grudnia 

16.00 DK w Słomirogu Wigilijne spotkanie mieszkańców DK w Słomirogu 12 281 93 63 

17
grudnia 

17.00 DK w Zakrzowcu Wigilijne spotkanie Klubu Seniora DK w Zakrzowcu 12 281 93 66 

17
grudnia 

17.00 Sala widowiskowa 
MCDiS 

Syloe Znaki Zapytania – koncert muzyki 
chrześcijańskiej MCDiS 12 357 34 65 

17
grudnia 

20.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS  56 43 753 21 SiDCM YSP-EEHC trecnoK

18
grudnia 

17.00 DK w Woli 
Zabierzowskiej Misterium Bożonarodzeniowe DK w Woli 

Zabierzowskiej 12 251 30 05 

19
grudnia 

13.30 DK w Woli 
Zabierzowskiej 

Warsztaty florystyczne - wykonywanie stroików i 
ozdób bożonarodzeniowych 

DK w Woli 
Zabierzowskiej 12 251 30 05 

20
grudnia 

16.00 DK w 
Ochmanowie Spotkanie wigilijne DK w 

Ochmanowie 12 281 83 24 

20
grudnia 

17.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Warsztaty tworzenia unikatowej biżuterii z mas 
termoutwardzalnych Fimo

DK w Woli 
Batorskiej 12 281 60 03 

20
grudnia 

18.00 DK w Zakrzowie Spotkanie wigilijne DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

21
grudnia 

10.00-
16.00 

Rynek w 
Niepołomicach Targi Bożonarodzeniowe UMiG w 

Niepołomicach 12 378 35 01 

21
grudnia 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zapraszamy dzieci w wieku 5 – 10 lat na spotkanie 
świąteczne - „Gwiazdka na dobranoc”. Czeka wiele 

atrakcji i niespodzianek. Prosimy o zapisywanie 
dzieci telefonicznie lub osobiście do 7 grudnia 2011 

r. Liczba miejsc ograniczona.

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

21
grudnia 

17.30 DK w Zakrzowcu Wigilijne spotkanie dzieci i młodzieży DK w Zakrzowcu 12 281 93 66 

22
grudnia 

10.00 DK w Woli 
Batorskiej Spotkanie wigilijne Seniorów DK w Woli 

Batorskiej 12 281 60 03 

22
grudnia 

10.00-
16.00 

Rynek w 
Niepołomicach Targi Bożonarodzeniowe UMiG w 

Niepołomicach 12 378 35 01 

23
grudnia 

10.00-
18.00 

Rynek w 
Niepołomicach Targi Bożonarodzeniowe UMiG w 

Niepołomicach 12 378 35 01 

23
grudnia 

17.00 Rynek w 
Niepołomicach 

Spotkanie świąteczne i wspólny opłatek 
mieszkańców gminy Niepołomice 

UMiG w 
Niepołomicach 12 378 35 01 

24
grudnia 

23.20 
Kościół pw. Św 

Wojciecha w 
Staniątkach 

Wspólne kolędowanie z zespołem LKS Czarni w 
Staniątkach 

LKS Czarni 
Staniątki 603 637 467 

29
grudnia 

17.00 DK w Zakrzowie Dyskoteka dla młodzieży DK w Zakrzowie 12 281 80 33 

31
grudnia 

19.00 DK w 
Ochmanowie Zabawa sylwestrowa DK w 

Ochmanowie 12 281 83 24 

31
grudnia 

19.00 DK w Słomirogu Dyskoteka sylwestrowa dla młodzieży DK w Słomirogu 12 281 93 63 

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT 

2
grudnia 

18.00 Sala Teatralna 
MCDiS 

Wykład pt. Dlaczego bogaci się bogacą a biedni 
ubożeją? Wstęp bezpłatny, ze względu na 

ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą 
rezerwację, tel. 662 184 131 

Marek Zarzeka 662 184 131 

2
grudnia 

19.00 
Sala Akustyczna 

Zamku 
Królewskiego 

Koncert „Literatura w muzyce, muzyka w literaturze” 
ZS im. Ojca 

Świętego Jana 
Pawła II 

12 281 15 16 

3
grudnia 

8.30 
Boisko pod 
balonem na 

stadionie miejskim 

III Barbórkowo-Mikołajkowy Turniej Piłkarski MAN 
2011   

3
grudnia 

21.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Koncert Zespołu Free Note MCDiS 12 357 34 65 

4
grudnia 

9.00-
14.00 

DK w Woli 
Batorskiej Zbiórka krwi 

Biuro Zarządu 
Rejonowego PCK 

w Wieliczce 
12 278 3242 

4
grudnia 

15.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Machniom Winylem – kiermasz płyt winylowych MCDiS 12 357 34 65 

4
grudnia 

16.00 

Dziedziniec 
Zamku 

Królewskiego w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Mikołajem UMiG Niepołomice 12 378 35 01 

5
grudnia 

15.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Warsztaty malowania bombek dla dorosłych DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55 

6
grudnia 

15.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu Warsztaty ozdób choinkowych Świetlica Kultury w 

Podgrabiu 12 281 32 64 

7
grudnia 

9.00 DK w Woli 
Batorskiej 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
DK w Woli 
Batorskiej 

12 281 10 86 

7
grudnia 

11.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

7
grudnia 

16.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Zajęcia literacko – manualne: "Podróże w dziecięcy 
świat" 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

8
grudnia 

9.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

8
grudnia 

11.00 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
Filia w Podłężu 

Spotkanie z Wandą Chotomską – autorką wielu 
książek dla dzieci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

12 281 10 86 

9
grudnia 

8.30 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach – 
Filia w Staniątkach 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach – 
Filia w Staniątkach 

12 281 10 86 

9
grudnia 

10.00 
Biblioteka 

Publiczna w 
Niepołomicach 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach 
12 281 10 86 

9
grudnia 

11.30 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

Spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim – 
Profesorem Ciekawskim, Panem Tik-Takiem oraz 

twórcą Ciuchci 

Biblioteka 
Publiczna w 

Niepołomicach, 
Filia w Podłężu 

12 281 10 86 

9
grudnia 

14.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Warsztaty malowania bombek dla dzieci DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55 

9
grudnia 

15.00 Świetlica Kultury w 
Podgrabiu Warsztaty ozdób choinkowych Świetlica Kultury w 

Podgrabiu 12 281 32 64 

9
grudnia 

19.00 
Piwnica Gotycka 

Zamku 
Królewskiego 

Spotkanie przy Czakramie 

Fundacja Zamek 
Królewski w 

Niepołomicach, 
UMiG Niepołomice 

12 378 35 01 

10
grudnia 

20.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS  56 43 753 21 SiDCM kecalP i kecaJ trecnoK

11
grudnia 

15.00 Piwnica Dźwięku 
MCDiS Wesoła Niedziela – impreza dla dzieci MCDiS 12 357 34 65 

12
grudnia 

15.00 DK w Staniątkach Warsztaty malowania bombek choikowych DK w Staniątkach 12 281 82 57 

Przygotowała: Joanna Kocot
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Domy Kultury 
 
Domy Kultury zapraszają do udziału w zajęciach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych – można 
jeszcze dołączyć do grup uczestników. 
 
 
 
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05 
e-mail:dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl 
 

Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 poniedziałek - godz.12.30 - 13.30 
Warsztaty haftu i szydełkowania poniedziałek - godz.13.30 - 15.00 
Nauka gry na instrumentach muzycznych gitara, akordeon poniedziałek - godz.14.45 - 16.30 
Próby Kapeli Ludowej Wolanie poniedziałek - godz.18.30 - 20.00 
Warsztaty haftu i szydełkowania dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00 
Warsztaty wokalno muzyczne dla dzieci i młodzieży wtorek - godz.14.00 - 16.00 
Spotkania KGW wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas 0-1 środa - godz.13.00 - 14.00 
Warsztaty teatralne Stańczyk środa - godz.14.00 - 16.00 
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.16.00 - 17.00 
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.17.00 - 18.30 
Próba Kapeli Ludowej Wolanie środa - godz.18.30 - 20.00 
Zajęcia wokalno muzyczne dla młodzieży czwartek - godz.14.00 - 16.00 
Zajęcia muzyczne- nauka gry na akordeonie i gitarze czwartek - godz.16.00  - 17.30 
Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 piątek - godz.12.30 - 13.30 
Zajęcia wokalno - muzyczne dla młodzieży piątek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty teatralne Stańczyk piątek - godz.16.00 - 17.00 
Próba Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.18.30 - 20.00 
Aerobik  trwa nabór 

 
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim 
tel. 12 281 68 55 
e-mail: dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek - godz.13.00 - 14.00 
Warsztaty cyrkowe - Cyrk Cuda na kiju – żonglerka, clownada poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 
Warsztaty zdrowia i urody poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty tańca dla dzieci 6 -9 lat wtorek - godz.13.00 - 14.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 10-12 lat wtorek - godz.14.00 - 15.00 
Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno plastyczne dla dzieci i 
młodzieży 

wtorek - godz.16.00 - 17.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży środa - godz.14.00 - 15.30 
Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła dla dorosłych czwartek - godz.13.00 - 15.00 
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 12-15 lat czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki – 12-15 lat czwartek - godz.16.00 - 17.00 
Formacja marszowo-taneczna Mażoretki – 15-18 lat czwartek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty taneczne – Cheerleaderki czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Warsztaty zdrowia i urody czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne dla uczestników 7-11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00 
Warsztaty gry na pianinie  piątek - trwa nabór 

 
 Dom Kultury w Woli Batorskiej 
tel. 12 281 60 03 
e-mail: dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl 

Przygody ze sztuką – warsztaty plastyczne wtorek - godz.15.00 - 16.30 grupa otwarta 
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych wtorek - godz.15.00 - 18.00 
Warsztaty sztuki użytkowej - tworzenia unikatowej biżuterii z mas 
termoutwardzalnych FIMO 

20 grudnia 2011 - godz.17.00 

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00 
Spotkania Klubu Seniora czwartek - godz.10.00 - 13.00 
Warsztaty gry na pianinie - zajęcia indywidualne czwartek - godz.14.30 
Zaczarowany świat bajek - zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci 
młodszych 

czwartek - godz.16.00 - 18.00 

Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży   piątek - godz.15.30 - 16.30 
Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty gry na gitarze - zajęcia indywidualne sobota - godz.9.00 - 14.00 
Rozpoczęcie warsztatów komputerowych dla dorosłych 5 grudnia godz.17.00 - 20.00  
Zabawy rytmiczne dla dzieci od 3-7 lat trwa nabór 
Warsztaty kabaretowo-teatralne dla młodzieży trwa nabór 

 
Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24 
e-mail: dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00  
grupa otwarta 

Klub miłośników gier planszowych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00 
Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30 
Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 3-6 lat środa - godz.17.20 - 18.10 
Aerobik dla kobiet środa - godz.19.00 - 20.00 - grupa otwarta 
Pomoc w nauce- wspólne odrabianie lekcji czwartek - godz. 16.00 - 18.00 
Na sportowo i nie tylko..- tenis stołowy i inne zabawy sportowe piątek- godz.16.00 - 19.00 
Zajęcia świetlicowe (plastyczne, gry planszowe i edukacyjne, klub 
szaradziarski, rękodzieło, pomoc w nauce) 

codziennie - godz.16.00 - 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
e-mail: dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30  
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych poniedziałek - godz.17.00 - 21.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - grupa początkująca wtorek - godz.16.30 - 17.30      
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - grupa zaawansowana wtorek - godz.17.30 - 18.30 
 Warsztaty gry na pianinie środa - godz.14.30 - 16.00  
 Warsztaty gry na gitarze środa - godz.16.00 - 19.00 
Warsztaty tańca nowoczesnego środy - godz.16.30 - 17.30 
Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuka czwartek - godz.14.15 - 16.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - grupa początkująca czwartek - godz.16.30 - 17.30      
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - grupa zaawansowana czwartek -  godz.17.30 - 18.30 
Warsztaty sztuki użytecznej dla młodzieży i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00 
Kurs komputerowy dla dorosłych piątek - godz.17.30 - 19.30 
Warsztaty tańca towarzyskiego  niedziela - godz.19.00 - 20.00  
Warsztaty rytmiczne dla dzieci od 3 lat trwa nabór 
Warsztaty tańca towarzyskiego - młodzież i dorośli trwa nabór 
Warsztaty teatralne dla młodzieży trwa nabór 
Aerobik dla kobiet trwa nabór 
Warsztaty sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży   
- Kung  Fu , Tai-Chi 

trwa nabór 

 
Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52 
e-mail: dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl 

Taniec ludowy dla dzieci – Mali Zagórzanie poniedziałek - godz.19.00 - 22.30 
Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00 
Taniec ludowy dla dzieci-Mali Zagórzanie wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie – taniec ludowy dla młodzieży środa - godz.19.00 - 22.00 
Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuka czwartek - godz.16.15 - 18.00 
Nordic Waking czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty gry na gitarze piątek - godz. 16.30 - 19.30 
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.16.30 - 19.30 
Warsztaty tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych trwa nabór 
Aerobik trwa nabór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63 
e-mail: dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl 

Pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne 
Zabawy, gry edukacyjne poniedziałek - godz.14.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Aerobik środa - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty taneczno – teatralne dla dzieci czwartek - godz.14.00 - 17.00 
Warsztaty taneczno – teatralne dla młodzieży czwartek - godz.17.00 - 20.00 
Zabawy, gry planszowe piątek - godz.15.30 - 18.00 
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00 
Tenis stołowy, piłkarzyki poniedziałek - godz.17.00 - 20.00 

wtorek - godz.18.00 - 20.00 
piątek - godz.18.00 - 21.00 

 
Planowane imprezy: 
17 grudnia 2011, godz.16.00 – wigilijne spotkanie mieszkańców 
31 grudnia 2011, godz.19.00 – dyskoteka sylwestrowa dla młodzieży 
  
Dom Kultury w Zakrzowcu   
tel. 12 281 93 66    
e-mail: dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl 

Proponowane zajęcia godziny realizacji 
Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.00 - 17.30 
Małe gotowanie wtorek - godz.18.00 - 20.00 
Rytmika dla dzieci – 3-6 lat środa - godz.16.15 - 17.00 
Aerobik środa - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne czwartek - godz.16.15 - 17.00 
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu CASADA czwartek - godz.17.30 - 19.30 
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia świetlicowe piątek - godz.16.00 - 20.00 

 
Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33    
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I  poniedziałek - godz.11.45 - 12.45 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty plastyczne  dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty taneczne cheerleaderki poniedziałek - godz.17.00 - 18.30 
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30  
Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 
Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30 
Karate tradycyjne czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.0 piątek - godz.13.30 - 14.30 
Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota - godz.13.30 - 15.30 
gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki  

 
 
 
 

Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64 
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty wtorek miesiąca) wtorek - godz.18.00 - 19.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki 

 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00  
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00 
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących  czwartek - godz.15.00 - 17.00 
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00  
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00  
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30  
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00 

 
Klub Kultury w Suchorabie  
tel. 12 284 05 57    
e-mail: dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl 

Zajęcia świetlicowe - odrabianie zadań, gry i zabawy poniedziałek - godz.12.00 - 15.30  
Zrób to sam-zajęcia plastyczne, zabawy manualne dla dzieci poniedziałek - godz.12.00 - 13.30 
Klub Malucha poniedziałek - godz.13.30 - 15.30 
Klub Malucha  wtorek - godz.11.00 - 12.30 
Kółko recytatorskie wtorek - godz.12.30 - 13.30 
Spotkania grupy Promyczek – głośne czytanie  bajek, zabawa w teatr, 
przygotowywanie przedstawień 

wtorek - godz.13.30 - 15.30 

Klub Malucha środa - godz.11.00 - 15.00 
Kolorowy Świat – zabawy plastyczne środa - godz.13.00 - 15.30 
Klub Malucha czwartek - godz.11.00 - 13.00 
I ty zostaniesz Pitagorasem – zabawy z matematyką, rozwiązywanie 
zadań, pomoc w nauce 

czwartek - godz.13.00 - 14.30 

Klub Malucha piątek - godz.11.30 - 13.30 
Klub miłośników gier planszowych piątek - godz.11.30 - 13.30 

 
 
 
 
 
 
 

Domy Kultury
Domy Kultury zapraszają do udziału w zajęciach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych – można jeszcze dołączyć 
do grup uczestników.

Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63 
e-mail: dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl 

Pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne 
Zabawy, gry edukacyjne poniedziałek - godz.14.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Aerobik środa - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty taneczno – teatralne dla dzieci czwartek - godz.14.00 - 17.00 
Warsztaty taneczno – teatralne dla młodzieży czwartek - godz.17.00 - 20.00 
Zabawy, gry planszowe piątek - godz.15.30 - 18.00 
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00 
Tenis stołowy, piłkarzyki poniedziałek - godz.17.00 - 20.00 

wtorek - godz.18.00 - 20.00 
piątek - godz.18.00 - 21.00 

 
Planowane imprezy: 
17 grudnia 2011, godz.16.00 – wigilijne spotkanie mieszkańców 
31 grudnia 2011, godz.19.00 – dyskoteka sylwestrowa dla młodzieży 
  
Dom Kultury w Zakrzowcu   
tel. 12 281 93 66    
e-mail: dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl 

Proponowane zajęcia godziny realizacji 
Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.00 - 17.30 
Małe gotowanie wtorek - godz.18.00 - 20.00 
Rytmika dla dzieci – 3-6 lat środa - godz.16.15 - 17.00 
Aerobik środa - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty plastyczne czwartek - godz.16.15 - 17.00 
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu CASADA czwartek - godz.17.30 - 19.30 
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia świetlicowe piątek - godz.16.00 - 20.00 

 
Dom Kultury w Zakrzowie  
tel. 12 281 80 33    
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I  poniedziałek - godz.11.45 - 12.45 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty plastyczne  dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30 
Warsztaty taneczne cheerleaderki poniedziałek - godz.17.00 - 18.30 
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30  
Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30 
Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30 
Karate tradycyjne czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.0 piątek - godz.13.30 - 14.30 
Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota - godz.13.30 - 15.30 
gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki  

 
 
 
 



K A L E N D A R I U M
Dom Kultury w Chobocie  
tel. 502 036 928 
e-mail: dk.chobot@kultura.niepolomice.pl 

Pracownia modelarstwa lądowego wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa morskiego wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa lotniczego wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Studio Piosenki wtorek - godz.18.30 - 20.30 
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00 
Pracownia modelarstwa lądowego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa morskiego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Pracownia modelarstwa lotniczego czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Zespół Chobot Blues Band czwartek - godz.19.00 - 21.00 
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00 
Nordic Walking - zajęcia na terenie Puszczy Niepołomickiej prowadzi 
certyfikowany instruktor fitness 

czwartek, sobota lub niedziela - czas i 
miejsce ustalane indywidualnie  
- tel. 530 040 116 

 

Świetlica Kultury w Podgrabiu  
tel. 12 281 32 64 
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty wtorek miesiąca) wtorek - godz.18.00 - 19.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki 

 
Filia Niepołomice Jazy 
 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00  
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00 
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00 
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących  czwartek - godz.15.00 - 17.00 
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00  
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00  
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00  
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30  
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00 

 
Klub Kultury w Suchorabie  
tel. 12 284 05 57    
e-mail: dk.suchoraba@kultura.niepolomice.pl 

Zajęcia świetlicowe - odrabianie zadań, gry i zabawy poniedziałek - godz.12.00 - 15.30  
Zrób to sam-zajęcia plastyczne, zabawy manualne dla dzieci poniedziałek - godz.12.00 - 13.30 
Klub Malucha poniedziałek - godz.13.30 - 15.30 
Klub Malucha  wtorek - godz.11.00 - 12.30 
Kółko recytatorskie wtorek - godz.12.30 - 13.30 
Spotkania grupy Promyczek – głośne czytanie  bajek, zabawa w teatr, 
przygotowywanie przedstawień 

wtorek - godz.13.30 - 15.30 

Klub Malucha środa - godz.11.00 - 15.00 
Kolorowy Świat – zabawy plastyczne środa - godz.13.00 - 15.30 
Klub Malucha czwartek - godz.11.00 - 13.00 
I ty zostaniesz Pitagorasem – zabawy z matematyką, rozwiązywanie 
zadań, pomoc w nauce 

czwartek - godz.13.00 - 14.30 

Klub Malucha piątek - godz.11.30 - 13.30 
Klub miłośników gier planszowych piątek - godz.11.30 - 13.30 

 
 
 
 
 
 
 






