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Szanowni Państwo!

Wiosna. Przyroda budzi się do życia. Pojawiają się też i problemy. Już na okładce  
apelujemy: nie wypalajmy traw! W ubiegłym roku na terenie naszej gminy  
doszło z tego tytułu do 159 pożarów. To zabija ludzi, zwierzęta i środowisko.  
Czas skończyć z mitami. 

Uważajmy też z opryskami, konsultujmy się z pszczelarzami. Nie będzie pszczół, 
nie będzie nas. Dbajmy w ogrodach o drobne zwierzęta i różnorodność roślin. 
Wszyscy jesteśmy częścią tej samej planety i wszyscy mamy takie same prawa  
do życia. 

Naszym czytelnikom, autorom, współpracownikom, przyjaciołom i krytykom – 
najlepsze życzenia Wielkanocne, tego co ważne, piękne i radosne!

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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Orlik w Podłężu otwarty!
Marek Bartoszek

17 marca przy stadionie Piłkarza 
Podłęże otwarto kompleks boisk „Orlik 
2012”. To już drugi kompleks boisk 
„Orlik 2012” w naszej gminie.  
Boisko do piłki nożnej o wymiarach  
30,0m x 62,0m (pole gry to 26,0m x 56,0m) 
pokryte zostało polietylenową sztuczną 
trawą. Boisko wielofunkcyjne przezna-
czone do gry w siatkówkę, koszykówkę 
lub w tenisa ziemnego pokrywa gładka, 
elastyczna, poliuretanowa i przepusz-
czalna dla wody nawierzchnia.

Goście obecni na otwarciu zgodnie 
podkreślali wysoki standard wyko-
nania „Orlika” za rekordowo niską 

cenę. Burmistrz Roman Ptak nie krył zado-
wolenia z efektu końcowego prac w Podłężu. 
Jak podkreślił  w planach inwestycyjnych jest 
jeszcze budowa trzeciego kompleksu boisk 
„Orlik 2012”, który w tym roku ma powstać 
w Woli Batorskiej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:  
Roman Ptak, Wojciech Kozak, Marek Cia-
stoń, Stanisław Kracik, Ryszard Niemiec, Wit 
Ślusarczyk oraz Grzegorz Czajkowski. Obiekt 

został poświęcony przez ks. prałata Tomasza 
Boronia, proboszcza parafii w Podłężu. 

Uroczyste otwarcie kompleksu uświetnił 
turniej oldbojów  zorganizowany przez Pod-
okręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej. W rywalizacji zespołów z Limano-
wej, Myślenic, Wieliczki, Niepołomic oraz 
Podłęża najlepsi okazali się oldboje z Wielicz-
ki. Na boisku piłkarskim zaprezentowały się 
również drużyny młodzików reprezentujące 
gminy Niepołomice i Wieliczka.  Tuż po ofi-

cjalnym otwarciu mecz pokazowy siatkówki 
rozegrały reprezentacje gimnazjów z Podłęża 
oraz Staniątek. 

Koszt budowy dwóch boisk z zapleczem 
sanitarnym wyniósł 995 tys. złotych. Inwesty-
cję zrealizowano z budżetów: Województwa 
Małopolskiego (250 tys. złotych), Państwa 
(333 tys. złotych) oraz Gminy Niepołomice 
(412 tys. zł). Głównym wykonawcą „Orlika” 
była firma „Ościeżnica – Grzegorz Czajkow-
ski” ze Staniątek  

Nowa karetka
Marek Bartoszek

Specjalistyczny pojazd ratunkowy 
został zbudowany na bazie samocho-
du marki Mercedes Sprinter CDI 316. 
Jest na wyposażeniu Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Niepołomicach.

W trakcie przekazania karetki bur-
mistrz Roman Ptak przypo-
mniał, że jest ona jedną z pięciu, 

jakimi w tym roku zostaną doposażone stacje 
ratunkowe w Małopolsce. Pojazd został ozna-
czony symbolem „S”, co oznacza, że jest sprzę-
tem specjalistycznym, w którym na miejsce 
wypadku udają się dwaj ratownicy medyczni 
oraz lekarz pogotowia ratunkowego. 

Zakup został sfinansowany z budżetów: 
Urzędu Wojewódzkiego (125 tys. złotych), 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomi-
cach (60 tys. złotych), a także ze środków gmin 
Niepołomice oraz Kłaj. Łączny koszt wyniósł 
niespełna 284 tys. złotych. Poświęcenia samo-

chodu dokonał ksiądz prałat Stanisław Mika. 
Goście obecni na prezentacji pojazdu, 

podkreślając jego zalety, wyrazili nadzieję, że 
pojazd będzie przede wszystkim w pogotowiu 
do niesienia pomocy i nie będzie musiał być 
wykorzystywany zbyt często  

Statystyka – luty 2012
Urodzenia – 26
Małżeństwa – 7
Migracje – 24
Wymeldowania z pobytu stałego – 17

Zgony – 18

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 047, w tym:

miasto – 9815
gmina – 14 232

Przygotowała: Michalina Klag
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Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Marek Bartoszek

1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Święto jest wyrazem szacunku dla  
żołnierzy drugiej konspiracji, za  
niezłomną postawę patriotyczną 
i niepodległościową oraz konsekwentne 
sprzeciwianie się narzucanemu Polsce 
ustrojowi, nieakceptowanemu przez 
społeczeństwo. 

Niepołomickie uroczystości upamięt-
niające bohaterów rozpoczęły się mszą  
w kościele parafialnym. Po modlitwie 

w intencji ojczyzny, poczty sztandarowe szkół, 
strażaków oraz organizacji gminnych przema-
szerowały pod pomnik w parku miejskim. 

Okolicznościowe słowo, przybliżające 
zgromadzonym ideę Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych wygłosili: bur-
mistrz Roman Ptak oraz Marek Burda, prezes 
stowarzyszenia Super Omnia Veritas. Ro-
man Ptak przypomniał, że pomysłodawcami 
uczczenia żołnierzy wyklętych byli prezydent 
Lech Kaczyński oraz prezes IPN Janusz Kur-
tyka. Burmistrz wyjaśnił również dlaczego 
Dzień Pamięci obchodzony jest 1 marca, tego 
dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu 
zamordowano przywódców IV Zarządu Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość.  

Marek Burda wspomniał  natomiast o celu 
w jakim zostało powołane stowarzyszenie 
Super Omnia Veritas. Głównym zadaniem 
stowarzyszenia jest  troska o pamięć, praw-
dę historyczną, a także pomoc w uroczystym 
obchodzeniu rocznic świąt patriotycznych.  
Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego, 
poszczególne organizacje złożyły wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem. 

Zakończeniem niepołomickich obchodów 
była prelekcja historyczna Teodora Gąsiorow-
skiego, pracownika krakowskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Zgromadzeni 
w Sali Widowiskowej Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa mieli okazję poznać działal-
ność pułkownika Józefa Kurasia ps. „Ogień”, 
jednego z dowódców oddziałów podziemia 
antykomunistycznego i niepodległościowego  

Walne OSP Niepołomice

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

26 lutego odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze w jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 
Podczas spotkania przedstawiono 
sprawozdanie z działalności  Zarządu  
za rok 2011.

Prezes OSP Niepołomice Stanisław Dą-
broś rozpoczął zebranie i przywitał za-
proszonych gości, a byli to między in-

nymi: przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Ciastoń, wiceprezes Oddziału Zarządu Wo-
jewódzkiego Władysław Kucharski, zastęp-
ca  dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW 
ZOSP Łukasz Smółka, komendant powiatowy 
PSP mł. bryg. Aleksander Starowicz, prezes  
Miejsko-Gminnego OSP w Niepołomicach 
Józef Dziadoń, przewodniczący Komisji Bez-

pieczeństwa Rady Powiatu Wielickiego Jakub 
Paluch, nadleśniczy Nadleśnictwa w Niepoło-
micach Marek Świderski.

Prezes OSP przedstawił bardzo dokład-
ne sprawozdanie z działalności za rok 2011. 
Przypomniał, że strażacy wyjeżdżali do 
działań aż 260 razy, ale oprócz wyjazdów 
uczestniczą  również w świętach kościelnych 
i państwowych oraz biorą udział w licznych 
ćwiczeniach oraz szkoleniach  prowadzonych 
we własnym zakresie oraz przy pomocy PSP. 

OSP w Niepołomicach aktualnie zrze-
sza 136 członków, w tym trzydziestu dwóch 
członków orkiestry dętej. Posiada również 
drużynę młodzieżową, w której szkoli się 
osiemnastu młodych strażaków. 

Strażacy z Niepołomic w 2011 roku otrzy-
mali również podziękowanie za trud włożony 
w funkcjonowanie Krajowego Systemu Ra-
towniczo Gaśniczego. Podziękowanie odebrał 
prezes OSP w maju ubiegłego roku w Warsza-
wie od komendanta głównego PSP i przed-
stawił je wszystkim strażakom na walnym 
zebraniu.

Następnie swoje sprawozdania przedsta-
wili kolejno druh Jerzy Makula sprawozdanie 
finansowe, druh Antoni Klag sprawozdanie 

komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z dzia-
łalności młodzieżowej drużyny pożarniczej 
przedstawili jego opiekunowie druhna Joanna 
Zielonka oraz druh Grzegorz Dziadkowiec.

Bardzo ważnym punktem zebrania było 
głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
zarządowi OSP za rok 2011. Głosowanie 
przyjęto jednogłośnie, pogratulowano wyni-
ków prezesowi, który podziękował wszystkim 
strażakom oraz osobom wspierającym jed-
nostkę w Niepołomicach. Jednym z ostatnich 
punktów zebrania było przedstawienie planu 
działalności na rok 2012  

Zbiórka odpadów
17 kwietnia odbędzie się nieodpłatny 
odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego od mieszkańców  
Niepołomic, Podłęża i Ochmanowa. 

Zbiórka dotyczy osób, które podpisały 
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobran-
żowym MIKI w Krakowie.



Marzec 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

4    

FAKTy

Giełda Minerałów i Biżuterii
Janusz Gradowski
organizator giełdy

28 i 29 kwietnia odbędzie się na Zamku 
w Niepołomicach II Giełda Minera-
łów i Biżuterii. Targi będą doskonałą 
okazją do nabycia naszyjników, bran-
soletek, kolczyków, broszek, pierścion-
ków, a także elementów do stworzenia 
własnej, niepowtarzalnej biżuterii.

Wśród biżuterii, która będzie do na-
bycia na stoiskach zaproszonych 
wystawców, zobaczymy wyroby 

z naturalnych kamieni szlachetnych takich 
jak szafiry, rubiny, szmaragdy, czy wyjątkowo 
rzadkie tanzanity oraz całą gamę kolorowych 

kamieni: bursztynów, jaspisów, nefrytów czy 
ametystów i granatów.  

Trudno jest wymienić wszystkie okazy, 
które będzie można zobaczyć, ale wśród mi-
nerałów naturalnych i szlifowanych będą  
m.in. ametysty z Brazylii, kryształy górskie 
z Arkansas, akwamaryny i i topazy z Paki-
stanu i Afganistanu, rubiny i cyrkony z Kam-
bodży czy szafiry z Tajlandii. Nie zabraknie 
również naszych rodzimych minerałów – 
bursztynów, krzemieni pasiastych, jaspisów 
i agatów z Dolnego Śląska.

Niewątpliwą atrakcją będzie przygotowa-
na specjalnie dla zwiedzających „Wystawa 
Minerałów” z prywatnych kolekcji  polskich 
kolekcjonerów. 

W czasie trwania giełdy zainteresowani 

będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnej 
porady w zakresie rozpoznawania kamieni 
naturalnych a także ich obróbki (szlifowania). 
Każdy z odwiedzających będzie miał szansę 
wygrać nagrodę – przepiękny okaz amety-
stów z Brazylii.

Impreza organizowana jest przy wspar-
ciu Fundacji Zamek Królewski w Niepoło-
micach  

szybki PiT
Jak co roku, mieszkańcy gminy Niepołomice mogą złożyć swój PIT na Zamku Królewskim  
w Niepołomicach. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Wieliczce będą pełnić dyżur 25 kwietnia, 
w godzinach od 10.00 do 16.00. 

W ramach akcji „Szybki PIT” Urząd Skarbowy w Wieliczce przygotował kilka udogodnień dla 
mieszkańców.

•	 Sobota pracująca – 28 kwietnia, w godzinach 9.00-13.00. To dzień, w którym będzie można zała-
twić sprawy związane z rozliczeniem podatkowym tak, jak w dzień powszedni. Kasa czynna będzie  
w godzinach 9.00-11.00. 

•	 Wydłużony czas pracy – 27 i 30 kwietnia Urząd Skarbowy w Wieliczce będzie otwarty do  
godziny 18.00. Kasa w tym dniu także będzie czynna dłużej tj. w godzinach 7.30-16.30.

We wszystkich powyższych terminach przyjmowane będą wszelkie dokumenty (nie tylko zeznania  
podatkowe) oraz wnioski, a także wydawane będą zaświadczenia.

PIT przez Internet – prosto, szybko i bezpiecznie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce po raz kolejny zachęca do składania zeznań rocznych 
drogą elektroniczną.

To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim najtańsza forma rozliczeń z urzędem skarbowym. 
Wysłanie PIT-u przez Internet umożliwia natychmiastowe potwierdzenie, że zeznanie nie zawiera  
błędów rachunkowych oraz stwarza szansę na zwrot nadpłaty w ciągu zaledwie kilku dni.

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instruk-
cja dotycząca ich wypełniania i przesyłania.

Zaproszenie

Giełda Minerałów i Biżuterii będzie 
miała miejsce w Sali Akustycznej Zam-
ku w Niepołomicach, 28 i 29 kwietnia  
(sobota – niedziela) w godz. 10 – 18. 
Wstęp wolny. 
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O księciu, co nie chciał być królem

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomic-
kiego

Kazimierz był jednym z sze-
ściu synów wielkiego księcia 
litewskiego, króla polskiego 
Kazimierza Jagiellończyka 
(1427-1492). „Był młodzień-
cem szlachetnym, rzadkich 
zdolności i godnego pamięci 
rozumu”, jak pisał o nim 
Jan Długosz, którego opiece 
i wychowaniu powierzono 
królewskie dzieci. 

Bo mądry, choć niepiśmien-
ny król zadbał o wszech-
stronne wykształcenie swo- 

ich synów. U boku królewskiego 
kronikarza uczyli się historii, ła-
ciny, literatury, retoryki i teolo-
gii. Poznawali zasady dyplomacji 
i sztuki wojennej.

Kazimierz nie lubił dwor-
skiego życia; hałaśliwych zabaw 
rycerskich, polowań, królewskich 
biesiad. Wybierał ascezę; długie 
godziny spędzał na modlitwie, 
sypiał na twardej ziemi, nosił wło-
sienicę i skromną odzież, często 
pościł. Chętnie przebywał wśród 
ubogich, rozdając jałmużnę.

Pozycja królewskiego syna 
niosła jednak ze sobą inne wy-
zwania. Jako trzynastoletni chło-
piec został wysłany na czele ry-
cerstwa na Węgry, by odzyskać 
należne prawo do tronu. Wypra-
wa nie powiodła się. 

Ojciec, który upatrywał w nim 
swego następcę, wciągał go powo-
li do współrządzenia. Kazimierz 
umiejętnie łączył obowiązki pań-
stwowe z bogatym życiem du-
chowym. Brał udział w zjazdach 
i naradach, ujawniając talent dy-
plomatyczny. Jednocześnie spra-
wując rządy pod nieobecność 

króla dał się poznać jako mądry, 
dobry i sprawiedliwy władca. 

Nic więc dziwnego, że lud 
pokochał bogobojnego i miło-
siernego królewicza. Kiedy wcze-
sna śmierć przerwała jego krót-
kie życie (zmarł 4 marca 1484 r., 
w wieku 26 lat), Polska i Litwa 
okryły się żałobą. Pochowano go 
w katedrze wileńskiej, a uroczy-
stości pogrzebowe zgromadziły 
tłumy. Bardzo szybko jego grób 
stał się miejscem kultu i licznych 
pielgrzymek. Pojawiły się epitafia 
i pieśni gloryfikujące królewicza 
i opowieści o cudach przez niego 
dokonanych.

W 1518 roku Zygmunt I Stary 
wystąpił do Rzymu z prośbą o ka-
nonizację brata. Trzy lata później 
papież Leon X powierzył bullę ka-
nonizacyjną biskupowi Erazmo-
wi Ciołkowi. Niestety ten zmarł 
w drodze do kraju, a wszystkie 
dokumenty zaginęły. I dopiero 
w 1602 roku papież Klemens VIII 
wydał nową bullę na postawie 
dokumentów z watykańskiego ar-
chiwum, a po dwóch latach miała 

miejsce uroczysta kanonizacja 
w katedrze wileńskiej.

Święty Kazimierz, zwany li-
tewskim aniołem stróżem, jest 
głównym patronem Litwy, ale 
także patronem Kawalerów Mal-
tańskich i wielu parafii w Polsce.

Od 400 lat, 4 marca, w dzień 
św. Kazimierza, odbywa się 
w Wilnie wielki Jarmark Kaziu-
kowy, na którym sprzedawane są 
wyroby rzemieślników; pamiąt-
ki, kolorowe ceramiczne wazy, 
kosze plecione z wikliny, wyroby 
z drewna, metalu i bursztynu. 

Bardzo bogata jest ikonografia 
związana z postacią św. Kazimie-

rza. Liczne wizerunki królewicza 
odnaleźć można w kościołach na 
całym świecie, od Częstochowy 
po Północną Dakotę, w litewskich 
świątyniach i kapliczkach przy-
drożnych oraz w galeriach malar-
stwa, między innymi we Florencji 
i w Pałacu Wielkich Książąt Li-
tewskich w Wilnie. 

Święty Kazimierz, przedsta- 
wiany jest jako młodzieniec w gro- 
nostajowym płaszczu, z czwór-
dzielną mitrą wielkoksiążęcą na 
głowie i atrybutami: gałązką lilii 
i krzyżem, symbolami czystości 
i wiary  

Zaproszenie
W zamkowej galerii Sukiennice 2 znajdują się dwa obrazy przed-
stawiające św. Kazimierza. Dzieło Floriana Cynka ukazuje go 
jako ucznia Jana Długosza, z kolei praca Kazimierza Mireckiego 
przedstawia młodego królewicza w charakterystycznym dla nie-
go geście, rozdającego jałmużnę ubogim na stopniach kościoła. 

Galeria czynna codziennie od godz. 10.00 do 17.00
Zapraszamy.

„Święty Kazimierz w rozmowie z Janem Długo-
szem”, Florian Cynk, 1890, ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Krakowie

„Święty Kazimierz rozdający jałmużnę”, Kazimierz  
Mirecki, 1884, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kra-
kowie

KulTurA
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W cyklu Okienko z widokiem na Niepo-
łomice rozmawiamy ponownie z kompo-
zytorką i wokalistką Agnieszką Dulny. 
Poprzednia rozmowa miała miejsce trzy 
lata temu, jeszcze przed jej pierwszym 
koncertem w Niepołomicach. Od tego 
czasu niepołomicka publiczność już wie-
lokrotnie miała możliwość słuchać Jej 
piosenek. 

Cechą szczególną twórczości Dulny jest 
różnorodność muzyki, ponieważ umie-
jętnie porusza się w obszarach samby, 
bluesa, bossa-novy, tanga i popu nie za-
pominając również o bardzo klimatycz-
nych balladach i poezji śpiewanej. Na 
co dzień artystka uczy muzyki i plastyki 
w jednej z krakowskich szkół. 

Okienko z widokiem na Niepołomice...

Lubię różnorodność 
muzycznych klimatów
Z Agnieszką Dulny rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Z czym obecnie kojarzą się 
Pani Niepołomice?
Agnieszka Dulny: Trzy lata temu, kiedy zada-
no mi to pytanie, nie miałam jeszcze  okazji 
być w Niepołomicach, ale wówczas odwiedzi-
łam to miasto wirtualnie. Obecnie Niepołomi-
ce kojarzą mi się przede wszystkim z pięknym 
Zamkiem Królewskim, który miałam okazję 
zobaczyć przy okazji moich koncertów podczas 
Nocy Poetów. 
Przyznaję, że zazdroszczę mieszkańcom Niepo-
łomic nowocześnie wyposażonego Małopolskie-
go Centrum Dźwięku i Słowa z salami do pro-
wadzenia zajęć umuzykalniających i tanecznych 
dla dzieci. Podziwiam też to, że w przyziemiu 
tego budynku znajduje się Muzeum Fonografii, 
gdzie w kilku kolejnych salach prezentowany 
jest rozwój techniki nagrywania i odtwarzania 
dźwięków. Na tej niezwykłej wystawie zgroma-
dzono około 150 wyjątkowych eksponatów fo-
nograficznych, których wiek sięga nawet 130 lat.  
  
Co zmieniło się u Pani od poprzedniej na-
szej rozmowy?
Nagrałam kolejną, drugą już płytę z własny-
mi kompozycjami, nad którą pracowałam dwa 
lata. Utwory na płycie tworzą prawdziwą hi-
storię pewnej miłości, dlatego też płyta jest dla 
mnie wyjątkowa i bardzo osobista. Przez ten 
czas również dużo koncertowałam, dzięki cze-
mu słuchacze mieli okazję słyszeć moje piosen-
ki w wielu różnych aranżacjach. 
Powstało sporo nagrań z koncertów, które 
każdy może znaleźć w Internecie (na youtube 
i muzzo). Obecnie pracuję nad nowymi kom-
pozycjami, które mam nadzieję zarejestrować 
w studio jako kolejną płytę.
  
Czy jakąś swoją piosenkę darzy Pani szcze-
gólnym sentymentem?
Lubię różnorodność muzycznych klimatów, nie 
są mi obce rytmy jazzujące, bluesowe, uwiel-
biam także pop i poezję śpiewaną. Taka jest 
właśnie moja muzyka, barwna, zmienna, wy-
raża moją osobowość i moje uczucia.  
Bardzo ciężko jest mi jednoznacznie wskazać 

którąś ze swoich piosenek. Jeżeli jednak musiała-
bym wskazać tą jedyną i niepowtarzalną, to by-
łaby to piosenka „Drzwi”, do której sama napi-
sałam muzykę i tekst, ponieważ od niej wszystko 
się zaczęło, dzięki niej zaczęłam tworzyć więcej 
i więcej, dzięki niej moja droga z muzyką nadal 
trwa i nigdy, mam nadzieję, się nie skończy. Pio-
senka niestety nie znalazła się jeszcze na żadnej 
z moich płyt, ale pracuję nad tym. 

Jak Pani ocenia muzykalność najmłodszego 
pokolenia? 
Jako nauczyciel pracuję z dziećmi w wieku od 
6 do 13 lat. Już piąty rok prowadzę dziecięcy 
zespół Pauza. Z każdym rokiem przybywa do 
zespołu coraz więcej dzieci, które są muzykalne 
i mają świetny słuch. Zaczęłam wprowadzać 
do naszego repertuaru swoje kompozycje, któ-
re często śpiewamy na głosy, a dzieci angażuję 
również do gry na instrumentach. Zespół jest 
coraz lepszy i odnosi kolejne sukcesy, a dzieci 
mają z tego wiele radości. 
Słyszałam, że również w Niepołomicach jest 
kilka miejsc, gdzie uzdolniona muzycznie mło-
dzież może rozwijać swoje talenty zarówno 
w zakresie gry na instrumentach, jak i w za-
kresie śpiewu. Te możliwości znacznie się po-
większyły od czasu uruchomienia działalno-
ści Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa 
w Niepołomicach, ponieważ tam istnieje rów-
nież znakomita możliwość prowadzenia zajęć 
umuzykalniających, baletowych i teatralnych. 

Czy natrafiła Pani wśród młodzieży na 
prawdziwy talent?
Owszem, są wśród moich uczniów dwie sio-
stry, bliźniaczki, 11-latki. Mają świetny słuch  
i dojrzałość muzyczną! Bardzo czysto śpiewa-
ją, mają szeroką  skalę i ciekawą barwę głosu, 
potrafią zaśpiewać, a nawet same dopasować 
harmonicznie drugi głos, co wśród dzieci w tym 
wieku nie jest często spotykane. Wspaniale  in-
terpretują śpiewane piosenki.  

Jak rodzice mogą pomóc uzdolnionemu 
muzycznie dziecku?

Jeżeli kilkulatek często śpiewa i nuci melodie 
znanych piosenek, jeżeli często słucha muzyki, 
lubi tańczyć, rozpoznaje różne dźwięki z oto-
czenia, ciekawią go instrumenty, najprawdo-
podobniej mamy do czynienia z dzieckiem 
zdolnym muzycznie. 
Ponieważ zdolności muzyczne pojawiają się już 
w najwcześniejszych etapach rozwoju dziecka, 
rodzice powinni otoczyć swoją pociechę szcze-
gólna opieką, dostrzec jego zainteresowania, 
docenić jego pomysły i wytwory. Warto poświę-
cić czas na wspólne zabawy przy muzyce. Mogą 
również zabierać dziecko na koncerty muzyki 
zespołów dziecięcych oraz muzyki klasycznej. 
Jeżeli dziecko jest zafascynowane instrumen-
tami trzeba umożliwić mu naukę na prostym 
instrumencie, lub w przypadku dzieci bardzo 
uzdolnionych uczęszczanie do szkoły muzycz-
nej. Jeżeli lubi taniec, warto zapisać je na zaję-
cia taneczne, jeżeli lubi śpiewać, pozwolić mu 
na udział w zespole dziecięcym, nawet kosztem 
innych zajęć. Wtedy dziecko będzie mogło szczę-
śliwie się rozwijać i robić to, co najbardziej lubi, 
a to w przyszłości z pewnością zaowocuje  
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Kabaret Tenor przy Czakramie
Joanna Musiał

Kabaret Tenor wystąpił 
podczas „Spotkania przy 
Czakramie” na Zamku 
Królewskim. Kabaretowe 
show tworzył jeden człowiek 
– Czesław Jakubiec – laureat 
wielu festiwali kabareto-
wych, znany z kabaretowych 
programów telewizyjnych.

Publiczność przywitali, tra-
dycyjnie już, gospodarze  
wieczoru - Agnieszka 

Rösnerówna i Edwarda Zawiliń-
ski. Wykonali kilka dobrze zna-
nych i lubianych przez stałych by-
walców utworów. Potem na scenie 

pojawił się zaproszony gość. 
Kabaretowe show tworzył je-

den człowiek – Czesław Jakubiec 
– laureat wielu festiwali kabare-
towych, znany z kabaretowych 
programów telewizyjnych. 

W Piwnicy Gotyckiej wcielił 
się m.in. w duet damsko-męski 
w jednej osobie, szalonego krawca 
czy śpiewaka operowego. Kabaret 
operowy to nowa forma, jaką na 
scenie stworzył Jakubiec. Trudno 
ją naśladować, bo wymaga dużego 
talentu, a przede wszystkim głosu 
o klasycznym brzmieniu.

Nasz gość zaprezentował sze-
roki repertuar. Przerobione w ko-
miczny sposób arie operowe, raz 
po raz wywoływały wybuchy 

śmiechu wśród niepołomickiej 
publiczności. Mogliśmy też usły-
szeć m.in. „Brunetki, blondynki” 

z repertuaru Jana Kiepury, za-
śpiewane przez szalonego krawca 
z sierpem  

Galeria „Ściana”
Maciej Gądor
instruktor warsztatów plastycz-
nych, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Niepołomicach

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy powstała ga-
leria „Ściana”. Celem galerii 
jest pokazywanie twórczości 
podopiecznych ŚDS, rozwija-

nie ich talentu oraz kon-
frontacja z innymi twórcami 
poprzez organizowanie wy-
staw artystycznych, różnego 
rodzaju konkursów i spotkań 
z ciekawymi ludźmi. 

Galeria spełnia również 
funkcje terapeutyczne, jak 
wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, przynależności 
do grupy czy rozbudzania wraż-
liwości.

Z początkiem nowego roku 
zorganizowano inauguracyjną wy- 
stawę zbiorową prac podopiecz-
nych ŚDS. Wernisaż był świetnym 
sposobem na pokazanie dzieł wy-
chowanków z poprzednich lat ich 
artystycznej pracy. Przedstawione  

obrazy charakteryzowały się róż-
norodnością tematów i technik 
plastycznych. Nie zabrakło   kon-
wencjonalnego malarstwa czy ry-
sunku, ale można było zobaczyć 
również bardziej zaawansowane 
techniki m. in. grafikę i haft arty-
styczny.

24 lutego na „Ścianie” pojawi-
ły się prace Łarysy Myczkowskiej. 



Marzec 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

8    

KulTurA

To prace wykonane w ramach za-
jęć w ośrodku jak i wcześniejsze 
obrazy z jej kolekcji. Łarysa Mycz-
kowska urodziła się w Magnito-
gorsku w Rosji, na pograniczu Eu-
ropy i Azji. W 1983 r. rozpoczęła 
studia malarstwa, rysunku, rzeźby 

i prac technicznych. W 1990 r. 
przyjechała do Polski. Tutaj zna-
lazła pracę w swoim zawodzie 
i przez 10 lat pracowała z dzieć-
mi jako instruktorka plastyki 
w Domu Kultury w Staniątkach. 

Nowa wystawa prezentuje 

kilkanaście obrazów wykona-
nych w technice olejnej i akry-
lowej. Na szczególną uwagę za-
sługują pejzaże i martwe natury. 
Cechuje je niesamowita gra ko-
lorów i światła. To właśnie kolor 
jest domeną artystki i sprawia, że 

przedstawione tematy wyglądają 
bardzo realistycznie. Wśród prac 
znajduje się także kopia pejzażu 
Lewitana, dziewiętnastowieczne-
go rosyjskiego malarza  

Ostrowicka o Korczaku

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Znana i ceniona krakowska 
pisarka Beata Ostrowicka, 
autorka poczytnych książek 
dla dzieci i młodzieży, go-
ściła w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach. Debiu-
towała w 1995 r. powieścią 
„Niezwykłe wakacje” od 
razu zdobywając uznanie 
krytyki i czytelników.  

Kolejne książki Beaty Ostro-
wickiej były nominowane, 
wyróżniane i nagradzane 

w wielu prestiżowych konkursach 
literackich. „Świat do góry noga-
mi” wpisano na Listę Honorową 
H. Ch. Andersena a „Ale ja tak 
chcę!” została Książką Roku 2006.

Uczestnikami marcowego  
spotkania byli uczniowie z kl. IV, 
V i VI Szkoły Podstawowej w Nie-
połomicach. Było to spotkanie 
niezwykłe i  wyjątkowe, bowiem 
przybliżało młodym uczestnikom 
sylwetkę i twórczość wielkiego  
pedagoga, pisarza i prekursora 
walki o prawa dziecka Janusza 
Korczaka, w przypadającą w tym 
roku 70 rocznicę jego śmierci, 
w obozie zagłady w Treblince.

W związku z tym, iż rok 2012 
został ogłoszony rokiem kor-
czakowskim, Beata Ostrowicka 
przypomniała tę wybitną po-

stać lekarza, pedagoga i pisarza 
na kartkach swojej najnowszej 
książki pt. „Jest taka opowieść. 
Historia o Januszu Korczaku”. 

To wzruszająca opowieść 
o wychowankach warszawskiego 
Domu Sierot i ich ukochanym 
opiekunie Januszu Korczaku, 
który miłość do dzieci przypie-
czętował własnym życiem, ginąc  
ze swoimi podopiecznymi w na-
zistowskim obozie śmierci. 

W czasie godzinnego spo-
tkania poprzez czytane fragmen-
ty książki i piękne, sugestywne 
ilustracje autorka przedstawiła 
postać Starego Doktora oraz  
zasady i prawa panujące w pro-
wadzonym przez niego i panią 
Stefę Wilczyńską Domu Sierot. 
W przystępny sposób objaśniała 
słuchaczom czym był dziecięcy 
Sejm, Sąd i zakłady. Spotkanie 
miało interaktywny charakter, 
toteż dzieci  mogły formułować 

Czytelnikom
Autorom

Współpracownikom
Przyjaciołom

Krytykom

najlepsze życzenia Wielkanocne
tego co ważne, piękne i radosne

zespół Gazety Niepołomickiej

własne sądy dotyczące np. „po-
mysłów” Korczaka, jego podej-
ścia do dzieci i ich problemów.

Dzięki Wydawnictwu „Lite- 

ratura” młodzi czytelnicy mieli 
okazję zakupić najnowszą książ-
kę Beaty Ostrowickiej i uzyskać 
jej autograf wraz z dedykacją  
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„Magia Miłości” Jerzego Piątkowskiego
Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Poezja Jerzego Piątkowskiego 
posiada ogromne pokłady 
uczuć, akcentuje miłość do 
świata i ludzi, przekazuje 
nam wiarę w potęgę słowa. 
Ma charakter wyciszony,  
skupiony, kameralny. 
W Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach miało 
miejsce spotkanie autorskie 
z poetą, połączone z  promo-
cją jego najnowszego tomiku 
pt. „Magia Miłości”. 

Na spotkanie przyby-
li zaproszeni goście, 
młodzież niepołomic-

kiego liceum, przyjaciele poety, 
a przede wszystkim miłośnicy 
poezji współczesnej. 

Jerzy Piątkowski jest autorem 
ponad 40-stu tomików i ksią-
żek poetyckich m.in.: „Gwiazda 
wieczoru”, „Księga zachwytu”, 
„Rendez-vous z Moną Lisą”. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, 

że Jerzy Piątkowski należał do 
twórców ugrupowania literackie-
go „Teraz”. To właśnie ono stało 
się jednym z filarów poetyckich 
„pokolenia ’68”, tzw. „Nowej Fali”. 
W skład tej grupy wchodzili m.in.: 
Józef Baran, Wit Jaworski, Adam 
Zagajewski, Stanisław Barańczak, 
Julian Kornhauser.  

Poezja Piątkowskiego posiada 
ogromne pokłady uczuć, akcentu-
je miłość do świata i ludzi, prze-
kazuje nam wiarę w potęgę słowa. 
Ma charakter wyciszony, skupio-
ny, kameralny.

Poeta w interesujący sposób 
opowiadał o swoim życiu i twór-
czości artystycznej. Swą barwną 
opowieść przeplatał recytacją 
wierszy pochodzących z ostatnio 
wydanego tomiku „Magia Miło-
ści”. Na szczególną uwagę zasłu-
guje niepowtarzalna szata gra-
ficzna książki, okładka w formie 
koperty oraz fotografie Jerzego 

Golowskiego i Agnieszki Liśkie-
wicz. 

W „Magii Miłości” poeta 
pisze obrazami, gra nastrojem, 
bezpośrednio, lecz subtelnie 
i delikatnie kreuje bliskość kon-
taktów z ukochaną osobą. To li-
ryka pełna intymności, czułości, 
niepozbawiona jednakże pewnej 
dozy żartu, ucząca nas szacunku 
i kultury uczuć. Z utworów wy-
łania się owa „magia miłości”: 
zauroczenie druga osobą, miłość, 
namiętność, rozterki związane 
kryzysem uczuć…

Magia poezji miłosnej, któ-
rej uległa publiczność, przyczy-
niła się do wielu wzruszeń i re-
fleksji, ale przede wszystkim do 
rozmowy o roli poety i poezji 
w dzisiejszym świecie. Uczestni-
cy  imprezy nagrodzili poetę bra-
wami oraz, co warto zaznaczyć, 
poprosili nas o kolejne spotkania 
z poezją  

W „Magii Miłości” poeta pisze obrazami, gra nastrojem, bezpo-
średnio, lecz subtelnie i delikatnie kreuje bliskość kontaktów  
z ukochaną osobą. To liryka pełna intymności, czułości, niepo-
zbawiona jednakże pewnej dozy żartu, ucząca nas szacunku  
i kultury uczuć. Z utworów wyłania się owa „magia miłości”: 
zauroczenie druga osobą, miłość, namiętność, rozterki zwią- 
zane kryzysem uczuć…
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Z Millerem o Kapuścińskim
Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

W czytelni Biblioteki Publicznej w Nie-
połomicach gościliśmy dziennikarza 
Marka Millera, autora książki: „Pisa-
nie. Z Ryszardem Kapuścińskim roz-
mawia Marek Miller”. Jego wieloletnia 
współpraca z reportażystami, pisarzami 
i filmowcami pozwoliła przedstawić 
zawód dziennikarza od „zaplecza”. 

W czytelni licznie zgromadziła się 
młodzież z pobliskiego Zespo-
łu Szkół im. Ojca Świętego  Jana 

Pawła II w Niepołomicach. Była to także 
doskonała sposobność, by poznać Ryszarda 
Kapuścińskiego oczami jego wieloletniego 
współpracownika.

Spotkanie rozpoczęło się od postawienia 
przez gościa, bardzo ważnego pytania – czym 
jest dziennikarstwo? Według Millera to łącz-
ność pomiędzy ludźmi, rodzaj spoiwa, które 
tworzy wspólnotę. Dziennikarze mają zaś za 
zadanie wytworzyć to połączenie. Dzięki nim 
tworzą się różne wspólnoty – Niepołomic, 
Krakowa, Polski, Europy.

Drugim ważnym zagadnieniem, które 
potrzebne jest by zrozumieć czym zajmował 
się Ryszard Kapuściński, jest pytanie: „Czym 
jest reportaż?”. Marek Miller uważa, że repor-
taż to opowieść o wydarzeniach, które miały 
miejsce. Problemem jest natomiast jak opisać 
zaistniałe fakty. Nie wystarczy sama data i re-
lacja z przykładowego spotkania. Ważny jest 
też kolor nieba tego dnia, zapach ulicy czy na-

strój ludzi. Te wszystkie niuanse Ryszard Ka-
puściński potrafił doskonale oddać w swoich 
książkach, opisując rzeczywistość niczym po-
eta, stwarzając w czytelniku złudzenie obec-
ności razem z dziennikarzem.

W drugiej części spotkania Marek Miller 
opowiadał o swoim spotkaniu i współpracy 
z Ryszardem Kapuścińskim. Nasz gość po-
znał dziennikarza, gdy zbierając materiały 
do swojej pracy magisterskiej, potrzebował 
wywiadów z najlepszymi polskimi reporta-
żystami. Oczywistym stało się więc, że musiał 
przeprowadzić rozmowę także z Ryszardem 
Kapuścińskim. Tak rozpoczęła się współpraca 
obu panów, która trwała aż do śmierci dzien-
nikarza. 

Ważnym epizodem ich wzajemnej pracy 
był wywiad rzeka. Nakręcony w ciągu trzech 
dni, w studiu łódzkiej „filmówki”, stał się 
niesamowitą opowieścią o sztuce tworzenia 
reportażu, jak i o samym Kapuścińskim. Na 
jego podstawie powstał film oraz książka, któ-
rą Marek Miller prezentował na spotkaniu.

Opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim nie 
byłaby pełna, gdybyśmy nie dowiedzieli się 
więcej o nim, jako o człowieku. Marek Miller 
uważa go za „poetę reportażu”, który w pla-
styczny i obrazowy sposób potrafił przedsta-
wić wydarzenia i atmosferę ważnych chwil. 
Udawało mu się przekazać, nie tylko obraz 

opisywanych dni, ale również ich nastrój. 
Ważnym zagadnieniem omawianym 

przez Millera był sposób w jaki Kapuściński 
radził sobie w niebezpiecznych sytuacjach. 
Nieoceniona okazywała się wtedy pogoda 
ducha i uśmiech, którym niejednokrotnie za-
żegnywał zagrożenia. Niesamowita aura spo-
koju jaką roztaczał, zawsze pomagała w pracy 
reportera. Oprócz tego Ryszard Kapuściński 
doskonale przygotowywał się do swoich po-
dróży. Planował swoje wyprawy i miejsca, 
w które miał się udać.

Na zakończenie spotkania Miller od-
powiadał na pytania licznie zgromadzonej 
publiczności. Jego wieloletnia znajomość 
z Kapuścińskim pozwoliła na przedstawienie 
go „od środka”. Nasz gość zachęcał wszyst-
kich do podróży. Każda wyprawa, im dalsza 
w przestrzeni, tym również głębsza do wnę-
trza samego siebie. Każde poznane miejsce 
dostarcza nowych wrażeń, których nie sposób 
odczuć nawet z najlepszych przewodników  

Czym jest dziennikarstwo? Według Millera to łączność pomiędzy ludźmi, rodzaj spoiwa, 
które tworzy wspólnotę. Dziennikarze mają zaś za zadanie wytworzyć to połączenie. 
Dzięki nim tworzą się różne wspólnoty – Niepołomic, Krakowa, Polski, Europy.

Każda wyprawa, im dalsza w przestrzeni, 
tym również głębsza wewnątrz samego 
siebie. Każde poznane miejsce dostarcza 
nowych wrażeń, których nie sposób od-
czuć nawet z najlepszych przewodników.
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Wyrażamy się 
przez kulturę

Marek Bartoszek

15 marca w Sali Akustycznej 
Zamku Królewskiego odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu 
Herbaciarnia Naukowa – 
Aromaty Wiedzy.  Wykład 
pt. „Społeczeństwo wielo-
kulturowe we współczesnym 
świecie” wygłosiła dr Mał-
gorzata Kułakowska, która 
podkreśliła, że „wszystko co 
czynimy i mówimy, wyraża 
naszą kulturę”.

Czwartkowe spotkanie przy  
herbacie miało nieco 
inny przebieg niż dotych-

czasowe wykłady organizowane 

przez fundację Panteon Naro-
dowy. Zgromadzeni na zamku 
dowiedzieli się o jubileuszowym 
pięćdziesiątym spotkaniu cy-
klu, które 8 marca miało miejsce 
w Wadowicach. W związku z tym 
przygotowano specjalną pre-
zentację dotyczącą cyklu „Her-
baciarnia Naukowa – Aromaty 
Wiedzy”. Jej autorzy podkreślali, 
że spotkania tworzą ludzie pełni 
pasji i wielu talentów.

Później nadszedł czas na wy-
kład właściwy. Niestety nieobec-
na była Barbara Kraus - Mozer, 
która miała przedstawić swoją 
wizję wymarzonego państwa. 
W jej zastępstwie wykład pt. 
„Społeczeństwo wielokulturowe 
we współczesnym świecie” wy-
głosiła dr Małgorzata Kułakow-
ska, która podkreśliła, że „wszyst-
ko co czynimy i mówimy, wyraża 
naszą kulturę”. 

A już za miesiąc, dokładnie 
we czwartek 14 kwietnia o tym 

„Jak archeologia zmienia histo-
rię” opowie prof. dr hab. Jacek 
Poleski – kierownik Zakładu 

Archeologii Średniowiecza i Cza-
sów Nowożytnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
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Kino w MCDiS

Kajetan Konarzewski
dyrektor Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa

Jak Państwo wiedzą, w związku 
z dużymi kosztami licencji potrzebnych 
do emisji filmów w Niepołomickim 
Kinie, jego działalnośc została 

w lutym chwilowo zawieszona.

Mamy ogromną przyjemność poin-
formować Państwa, że po dwumiesięcznej 
przerwie nasze Kino rusza ponownie, z no-
wym repertuarem i w nowej formule. 

Będziemy prezentować seanse stałe, co-
dziennie, oraz tematyczne, w wybrane dni. 
Nie zabraknie również propozycji dla naj-
młodszych. Największą niespodzianką będzie 
to, iż prezentowane filmy będzie można oglą-
dać nieodpłatnie! 

Wyjątkiem będą seanse specjalne, na 
które zapraszani będą filmoznawcy, krytycy 

filmowi oraz ludzie związani z filmem. 
Repertuar, zgodnie z otrzymaną przez nas 

licencją, będzie dostępny tylko na naszej stro-
nie internetowej, w zakładce Kino, po zalogo-
waniu się, lub w budynku MCDiS.

Niepołomickie Kino w MCDiS rusza po-
nownie już 1 kwietnia. Serdecznie zapra- 
szamy!  

Dźwięki królewskich łowów
Paweł Węgrzyn
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Od dwóch miesięcy w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa odbywają 
się warsztaty gry na rogu myśliwskim. 
Głównym celem warsztatów jest promo-
cja kultury łowieckiej w miejscu, które 
od wieków było związane z polowania-
mi królewskimi. W niedalekiej przyszło-
ści planowane jest stworzenie miejsco-
wego zespołu sygnalistów myśliwskich.

Pomysł stworzenia kursu sygnalistów 
myśliwskich wyszedł od miejscowego 
myśliwego, członka Okręgowej Rady 

Łowieckiej w Krakowie, Leszka Węgrzyna, 
który od kilku lat starał się rozpropagować 
wśród kolegów myśliwych i sympatyków tę 
formę kultury łowieckiej. 

Jesienią ubiegłego roku odbyło się inau-
guracyjne spotkanie robocze, podczas którego 
omówiono główne założenia  planowanego 
projektu. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz 
Roman Ptak, dyrektor Centrum Kajetan Ko-
narzewski, pomysłodawca przedsięwzięcia, 
Leszek Węgrzyn oraz Magdalena Worecka, 
kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 
„Hagard” Wydziału Leśnego UR w Krakowie. 

Do uczestnictwa w kursie zgłosiło się kil-
kanaście osób z gmin Niepołomice, Racławi-
ce, Myślenice i Bochnia. W zajęciach, które 
odbywają się raz w tygodniu i są prowadzo-

ne na różnym poziomie – od grupy począt-
kującej do grupy doskonalącej umiejętności 
gry na rogu na poziomie zaawansowanym, 
uczestniczą nie tylko myśliwi, ale także sym-
patycy i osoby niezwiązane z łowiectwem 
w wieku od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.  

Nauka obejmuje sygnały oraz muzykę 
myśliwską. Udział w zajęciach jest bezpłatny, 
a  osoby, które chciałyby zgłębić tajniki gry 
na rogu myśliwskim, są wciąż mile widziane. 
Kontakt: kontakt@mcdis.pl lub mworecka@
wp.pl 

Patronat nad przedsięwzięciem objął  
burmistrz Roman Ptak oraz Okręgowa Rada 
Łowiecka w Krakowie  

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!

Living Room
Kajetan Konarzewski

9 marca w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa miał miejsce werni-
saż wystawy „Living Room“, autorstwa 
Wojciecha Kopcia.  Wystawa zlokali-
zowana jest we wnętrzach Muzeum 
Fonografii, dzięki czemu stajemy się 

świadkami pewnego rodzaju korespon-
dencji pomiędzy klimatem wnętrza 
a przedstawianymi dziełami.

Prezentowane prace wykorzystują szcze-
gólną sytuację przestrzenną, wyraźnie 
charakteryzowaną przez wnętrza Mu-

zeum Fonografii. Konteksty wyposażenia 

pomieszczeń są elementami dialogu, dyskusji 
z pracami malarsko-przestrzennymi, których 
dopełniają dźwięki wypełniające przestrzeń 
muzeum, tym razem przetransformowane 
według koncepcji autora. 

Fragmenty cyklów „Wróg urojony” czy 
„Concordia“, w swojej istocie starają się do-
tknąć problemu postawy, jako wypadkowej 
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podmiotu i wydarzenia oraz funkcjonowania 
w przestrzeni pamięci zbiorowej i indywidu-
alnej – swoistym Living Room.

Artysta urodził się w roku 1977 w Rze-
szowie. W 2003 zdobył dyplom wraz z certy-
fikatem RIBA na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej. W 2005 zdobył dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama 
Brinckena na Wydziale Malarstwa krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Obecnie jest asystentem prof. Z. Bajka 
w I Pracowni Interdyscyplinarnej i w pra-
cowni Wiedzy o działaniach i strukturach 
wizualnych na tejże uczelni. Zajmuje się ma-
larstwem, assemblage, projektowaniem prze-
strzennym i graficznym.

Licznie zgromadzona na wernisażu pu-
bliczność była pod ogromnym wrażeniem 
wystawy. Warto dodać, że mieliśmy wielką 
przyjemność, gościć Dziekana Wydziału Ma-
larstwa – prof. Romana Łaciaka, oraz innych 
znakomitych profesorów Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.

Wystawę Living Room, można oglądać 
codziennie do 8 kwietnia  

Eksperymentalnie

Jakub Porąbka
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Ruszył Eksperymentalny Zespół Filmo-
wy Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa. Projekt ma na celu zebranie 
operatywnej grupy, gotowej do reali-
zacji najróżniejszych form filmowych 
oraz do ciągłego doskonalenia swoich 
filmowych umiejętności. 

Na spotkaniu założycielskim pojawiła 
się kilkunastoosobowa grupa amato-
rów zainteresowanych tematem, któ-

ra już od początku kwietnia rozpocznie swoją 
działalność. EZF z założenia wspierał będzie 
działalność MCDiS, ale także - i może przede 

wszystkim -, realizował będzie autorskie pro-
jekty całego zespołu. 

Grupa ma charakter otwarty i każdy kto 
choć odrobinę interesuje się zagadnieniami 
związanymi z szeroko pojętą produkcją fil-
mową może w każdej chwili do nas dołączyć. 
Będziemy na bieżąco informować o projek-
tach i postępach zespołu. Zapraszamy do ak-
tywnego uczestnictwa  

Drugi sezon!

Aleksandra Kupis
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia muzyczne; nie ma już wolnych 
miejsc na naukę gry na gitarze klasycz-
nej i elektrycznej, naukę gry na perkusji 
i zajęcia wokalne. Pozostały pojedyncze 
wolne godziny (zajęcia prowadzone 
w trybie indywidualnym) dla miłośni-
ków gry na gitarze basowej i pianinie. 

Zapraszamy również na zajęcia gry zespo-
łowej, na których pod czujnym okiem Artura 
Michalskiego można szkolić umiejętności gry 
w zespole – zapraszamy gitarzystów, perkusi-
stów, basistów, pianistów i wokalistów. 

Są jeszcze wolne miejsca na zajęciach 
z tańca klasycznego (balet; od 6 roku życia), 

tańca MIX (od 5 roku życia), plastycznych 
(dzieci, młodzież). 

Dla młodzieży proponujemy również za-
jęcia taneczne: hip hop i taniec współczesny. 
Uruchomiliśmy zajęcia umuzykalniające dla 
najmłodszych; w grupach 3 – 4 lata oraz 5 – 6 lat 
dzieci wdrażane są w świat dźwięków i rytmów. 

Kolejną nową propozycją są warsztaty 
teatralne, prowadzone przez Annę Piróg-Ka-
raszkiewicz, aktorkę teatralną i filmową. Za-
praszamy młodzież licealną i studentów, któ-
rzy są zainteresowani pracą nad konkretnym 
spektaklem. Próby w piątki o 16.00. 

Najnowsza oferta MCDiS to bezpłatne zaję- 
cia wyrównawcze z języka polskiego i angielskie-
go. Dzieci w wieku 6-12 lat będą mogły nabyć 
umiejętność czytania (ze zrozumieniem), pisa- 
nia krótkich wypracowań, opowiadania tekstów. 

W programie również pisanie dyktand, 
czyli ortografia na wesoło. Język angielski to 
czytanie i rozumienie tekstów, a także utrwa-
lanie słownictwa i gramatyki. Proponujemy 
także naukę języka francuskiego i rosyjskiego 
– od podstaw  
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Asymetria
Turysta wewnętrzny w klasztorze – X

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Kiedy zbliżamy się szosą do 
jakiejś miejscowości, nad 
którą góruje strzelista, gotyc-
ka bryła kościoła, możemy 
się na ogół szybko zoriento-
wać, czy jest to autentyczny 
średniowieczny gotyk, czy 
też neogotyk, dziewiętnasto-
wieczna podróbka. Po czym 
to poznajemy? Głównie po 
szczegółach. 

Budowniczowie bliscy na-
szych czasów rozporządza-
li o wiele dokładniejszymi 

narzędziami pomiaru; dawni 
znali oczywiście pion i poziomicę, 
ale odnosi się nieraz wrażenie, że 
używali ich tylko w ostateczności. 
A przede wszystkim nie była dla 
nich ideałem symetria. 

Jeżeli kościół miał dwie wie-
że, to było zupełnie normalne, że 

każda będzie inna, jak w kościele 
mariackim w Krakowie. Jeże-
li z prawej strony miał szeroką 
przyporę, mógł mieć z lewej rów-
nie dobrze wąski filar, bo akurat 
takie były warunki gruntu, albo 
sąsiedniej zabudowy, albo kolej-
nej partii materiału… 

Jeżeli miał od południa wy-
sokie, duże okna, to całkiem 
możliwe, że od północy nie ma 
żadnych, albo mniej, albo małe; 
przecież z tej strony i tak światło 
słoneczne nie wpada. A konia 
z rzędem temu, kto wynajdzie 
autentyczny gotycki kościół, 
w którym by szczyt każdego okna 
idealnie pasował do osi wnęki, 
w której się to okno znajduje. 
W owych czasach kościoły bu-
dowano według planu, oczywi-
ście, ale był to plan o wiele mniej 
szczegółowy niż dzisiejsze. 

Dzisiaj taki plan dopraco-
wany jest co do milimetra, za-
twierdzony przez pięć różnych 
instancji, i jeśli założono sobie 
styl gotycki, to wychodzi gotyk 
tak równiutki i ulizany, jakiego 
nigdy średniowiecze nie oglą-
dało: każdemu gzymsikowi po 
prawej stronie musi idealnie od-
powiadać identyczny gzymsik po 

lewej… Już nie mówiąc, że au-
tentyczny gotycki budynek, jeżeli 
udało mu się przetrwać wieki, to 
na pewno był w ciągu tych wie-
ków przebudowywany w coraz 
nowszych stylach, odbudowywa-
ny po zniszczeniach, zdobiony 
w guście kolejnych epok… 

Można powiedzieć, że to, co 
ostatecznie z niego dostajemy, 
postawiło życie; a neogotyckie 
kościoły stawiał tylko architekt. 

Życie jeszcze nie zdążyło porząd-
nie się do nich dobrać.

To samo dotyczy starych zam-
ków i klasztorów. Idę w Staniąt-
kach korytarzem południowym 
pierwszego piętra: jego zachodni 
koniec jest wygięty w prawo, ku 
północy. Nie aż tak, żeby koniec 
niknął za zakrętem; ale jednak 
krzywiznę widać wyraźnie. 

Staję na skrzyżowaniu: z lewej  

Cała ta asymetria, nierówności, chropowatości, zaskoczenia w miej-
sce doskonałej jednolitości i idealnej symetrii, której by może ktoś 
oczekiwał – to jakby symbol i wyraz tej ludzkiej gromady, która  
tu mieszka, a która składa się z niepowtarzalnych osób. I tak wła- 
śnie jest dobrze. Symetrię, doskonale przeprowadzony schemat, 
można podziwiać. Asymetrię można kochać: jak ludzi.

Chrystus zmartwychwstan jest  
nam na przykład dan jest

Wielkiej radości paschalnej i światła Bożego w sercu
życzą swoim Dobrodziejom i Przyjaciołom benedyktynki staniąteckie,

zapewniając o serdecznej pamięci w codziennej modlitwie. Wdzięczne za dary serca.

Staniątki, Wielkanoc

dokończenie na str. 30
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Recenzja grudnia: Grzegorz Kukuła
„Bóg, kasa i rock’n’roll”, czyli serdeczny dialog o życiu

W czasach kryzysu wiary coraz trud-
niej znaleźć odpowiedź na pytania: 
„gdzie podział się Bóg?”, „czy warto  
Go szukać?”. Książka Szymona Hołowni  
i Marcina Prokopa pt. ,,Bóg, kasa  
i rock‘n’roll” przedstawia rozmowę 
dwóch znanych dziennikarzy – prywat-
nie przyjaciół – których znacznie różni 
stosunek do wiary i Kościoła. 

Dyskusja ma charakter wyważony, ale 
w żadnym razie ponury. Rozmówcy 
traktują się z niezwykłym szacun-

kiem, a przede wszystkim ukazują piękną 
harmonię w poszukiwaniu odpowiedzi na 
trudne pytania dotyczące Boga, moralności 
i chrześcijaństwa. 

„Bóg, kasa i rock’n’roll” to książka pełna 
niedokończonych myśli i niedopowiedzia-
nych zdań. Z jednej strony czytelnik ma moż-
liwość głębszej refleksji na poruszane tematy, 
a z drugiej odczuwa niedosyt z powodu braku 
jasnego przesłania autorów dyskusji. 

Dwa światy, reprezentowane przez Ho-
łownię i Prokopa, ścierają się w poszukiwa-
niu odpowiedzi na pytania dotyczące postaw 
Kościoła, obecności religii w życiu Polaków, 
seksu czy antykoncepcji. 

Warto zauważyć, że lektura jest przykła-
dem wzorcowej analizy bieżących proble-
mów, z jakimi boryka się nie tylko zagorzały 
katolik, ale również zdystansowany agnostyk 
w osobie Marcina Prokopa. 

Jeśli poszukujemy gotowych odpowiedzi 
na pytanie: „jak żyć?”, to takiej recepty po tej 
lekturze nie dostaniemy. Książka kierowa-
na jest do myślącego, wyciągającego wnioski 
czytelnika. 

Co warte podkreślenia, „Bóg, kasa  
i rock’n’roll” zawiera szereg błyskotliwych wy-
powiedzi, które ubogacają odbiór tak rzadko 
poruszanych w społeczeństwie tematów. 

Marcin Prokop – znany ze swej przebo-
jowości – w dyskusji z Szymonem Hołownią 
zdaje się raczej pełnić rolę poszukującego 
drogi pielgrzyma, aniżeli buntującego się wo-
bec Boga innowiercy. Jego postawa świadczy 
o poważnym traktowaniu tematu. 

Rozmowa dwóch trzydziestokilkulatków 
nie jest przepychanką na argumenty i mocne 
słowa. Stanowi raczej przyjacielską, szczerą 
chęć wymiany poglądów, w której na porząd-

ku dziennym są miłe zdrobnienia w stosunku 
do partnera. 

Sięgając po tę książkę byłem pewien, że 
elektryzujące widzów gwiazdy telewizji TVN 
swoją inteligencją i tendencją do bawienia 
szerokiej publiczności i tym razem będą prze-
jawiać skłonności do niewybrednych żartów. 

Kto jednak szuka taniej rozrywki – sro-
go się zawiedzie. Panowie na chwilę ściągnęli 
maski komików, by przeistoczyć się w poważ-
nych mężczyzn, rozmawiających o Bogu, in 
vitro, kościele, aborcji czy popkulturze. Co 
więcej, zarówno Marcin Prokop, jak i Szymon 

Hołownia, zdradzili kilka faktów ze swojego 
prywatnego życia, co pogłębiło nie tylko ich 
własny dialog, ale także relację z czytelnikiem. 

Książka „Bóg, kasa i rock’n’roll” jest 
w moim odczuciu dziełem, które z jednej 
strony irytuje niedopowiedzeniami, ale 
mimo to emanuje wyważonym tonem ludzi, 
szukających Prawdy. Warto po nią sięgnąć 
choćby po to, by przekonać się, jak interesu-
jąca może być rozmowa dwóch odmiennych 
osób, które dyskusja o wierze tak naprawdę 
połączyła  

Rozmowa dwóch trzydziestokilkulatków 
nie jest przepychanką na argumenty  
i mocne słowa. Stanowi raczej przyja-
cielską, szczerą chęć wymiany poglądów, 
w której na porządku dziennym są miłe 
zdrobnienia w stosunku do partnera.

Książka „Bóg, kasa i rock’n’roll” jest w moim odczuciu dziełem, które z jednej strony iry-
tuje niedopowiedzeniami, ale mimo to emanuje wyważonym tonem ludzi, szukających 
Prawdy. Warto po nią sięgnąć choćby po to, by przekonać się, jak interesująca może być 
rozmowa dwóch odmiennych osób, których dyskusja o wierze tak naprawdę połączyła.
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Jarosław Kret

Mój Egipt
Świat Książki  
Warszawa 2011

Jarosław Kret po raz kolejny zaprasza nas 
do swoich ulubionych miejsc na świecie. Tym 
razem zabiera czytelnika do Egiptu. W ujmują-
cy sposób opowiada o niezwykłych zabytkach, 
osobliwych zwyczajach, a przede wszystkim 
o spotkanych ludziach. Wszystko co zobaczył, 
barwnie opisał i  zilustrował zdjęciami. 

Autor w bardzo osobistej relacji ukazuje  
magię Egiptu: Morze Czerwone, rafy koralo-
we, piramidy oraz codzienność – nieokiełzany  
ruch, urokliwe domy, kafejki, orzeszkarnie, 
targi wielbłądów. Miłośnicy gotowania znaj-
dą w tej książce przepisy na egipskie potrawy. 
Mnie  zainteresował rozdział dotyczący języ-
ka arabskiego, gdzie Kret podaje przykłady 
polskich słów zapożyczonych z tego języka.

Łukasz Modelski 

Dziewczyny Wojenne
Wydawnictwo ZNAK 
Kraków 2011

To jedenaście autentycznych historii ko-
biet, które z dnia na dzień musiały pożegnać 

się z normalnym życiem, by stawić czoła wo-
jennej rzeczywistości. Bohaterki w momencie 
wybuchu wojny stały na progu dorosłości, 
najmłodsza z nich miała wtedy 14 lat. 

Ich historie są podobne – studia na taj-
nych uniwersytetach, działalność konspira-
cyjna, kursy sanitarne, nauka obsługi broni, 
aresztowania, zsyłki, prześladowania, strata 
najbliższych. 

Jak żyć w czasach, gdy własny ślub kończy 
się aresztowaniem przez gestapo? Jak ocalić 
kobiecość, gdy w torebce zamiast perfum, 
trzeba nosić broń?  

O tym wszystkim odpowiedzą nam boha-
terki książki m.in. Jadwiga Piłsudska-Jaraczew-
ska (córka Piłsudskiego), Lidia Lwow-Eberle 
(związana z majorem „Łupaszką” – legendą 
AK) oraz Halina Wittig (odznaczona medalem 
Sprawiedliwy wśród narodów Świata).

Umberto Eco

Wyznania młodego pisarza
Świat Książki  
Warszawa 2011

CZyTElNiA

Do poczytania
Poleca…

Eco swoją pierwszą książkę „Imię Róży” 
napisał w wieku 50 lat. W „Wyznaniach mło-
dego…” ma już lat 70 i patrzy wstecz na swoją 
długoletnią pracę pisarza, ale przede wszyst-
kim teoretyka literatury. „Wiecznie młody” 
Eco dzieli się z nami zbiorem zabawnych 
i błyskotliwych myśli dotyczących sztuki fik-
cji i potęgi słowa. 

Dlaczego wzrusza nas los książkowych 
bohaterów? Jaki jest wymiar „istnienia” Anny 
Kareniny czy Leopolda Blooma? Gdzie jest 
rzeczywista różnica między pisarstwem po-
wieściowym i niepowieściowym? Jak projek-
tuje się królestwo fikcji? 

Pisarz wprowadza nas w tajniki swej me-
tody twórczej i ujawnia, w jaki sposób kreuje 
opowieści zdolne zawładnąć wyobraźnią eli-
tarnego i masowego czytelnika. Książka za-
skakuje powagą i jednocześnie olśniewa lek-
kością i humorem. 

Maria Nurowska  

Drzwi do piekła 
Wydawnictwo ZNAK 
Kraków 2012

Główną bohaterką powieści jest młoda 
pisarka, Daria Tarnowska. Trafia ona na 12 
lat do więzienia za zamordowanie swojego 
męża, Edwarda. W więzieniu stara się z nikim 
nie wchodzić w konflikty, stawić czoła współ-
więźniarkom, zdobyć ich akceptację, a jedno-
cześnie nie złamać swoich zasad moralnych. 
Co było motywem popełnienia zbrodni przez 
Darię? Dlaczego miłość Darii i Edwarda  
okazała się niebezpieczną grą?

„Drzwi do …” to mocna, psychologiczna 
książka, przesycona przemocą, erotyzmem, 
i opisem najbardziej prymitywnych reguł 
panujących między uwięzionymi kobietami.  
To historia o tym, jak łatwo można trafić 
z jednego piekła (toksyczny związek) w dru-
gie (więzienie), i jak w każdym z nich trzeba 
umieć przetrwać  
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OByCZAJE

Felietony życiem pisane – XXX

Marcin Urban

Podobno Albert Einstein miał zwykle 
na swoim biurku bałagan. Kiedyś jeden 
z jego kolegów kąśliwie powiedział: 
„Ktoś, kto ma bałagan na biurku, 
ma też zapewne bałagan w głowie!”. 
Einstein odrzekł natychmiast: „Jeżeli 
zabałaganione biurko jest znakiem 
zabałaganionego umysłu, to czego 
znakiem jest puste biurko?”. 

Riposta była znakomita i przeszła do  
historii jako aforyzm, ale oczywiście 
nie oznacza to, że bałagan jest lepszy 

od porządku. A co jest lepsze? 
Prawdę mówiąc – uważam, że nie ma 

uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, po-

nieważ wiele zależy od konkretnej sytuacji. 
Sam wiem, że pracując nad bardziej złożo-
nym problemem potrzebuję dostępu do wielu 
dokumentów równocześnie i wtedy aż do za-
kończenia tej pracy moje biurko przypomina 
pobojowisko. Z drugiej jednak strony bałagan 
może bardzo rozpraszać w czasie pracy wy-
magającej skupienia uwagi.

Kiedyś usłyszałem bardzo ciekawą wypo-
wiedź na temat pracy menedżera. Stwierdzenie 
to brzmiało mniej więcej tak: „Dobry mene-
dżer to taki ktoś, kto wie, że każdy człowiek 
ma wady i zalety – ale współpracując z innymi 
ludźmi potrafi u nich pominąć wady, a znaleźć 
mocne strony i na nich się skupia. Dzięki temu 
najlepiej wykorzystuje istniejący potencjał”. 

To genialnie proste stwierdzenie jest 
niezwykle pomocne również w życiu co-
dziennym. Sytuację dobrze wyjaśnia taki oto 
przykład: nie warto używać sportowego auta 
do wożenia betonu, ani nie należy betoniar-
ką jeździć na wycieczki. Każde z tych aut ma 
przecież inne możliwości.

Podsumowując: osoba pedantyczna jest 
idealna do jednych zadań, a osoba o charakte-

rze nieco roztrzepanym znakomicie sprawdzi 
się w innych. Nie warto ludzi zmieniać na siłę. 
Można natomiast oczywiście zawsze praco-
wać nad doskonaleniem samego siebie! 

Na koniec wracając do anegdoty o Einste-
inie proponuję fraszkę:

Fraszka o kreatywności 
Ponieważ, jak wiadomo, 
chaos był na początku… 
bałagan, to kreatywne 
podejście do porządku!

Rzecz zwykła a niezwykła

Weronika Śliwiak
literaturoznawca i biolog molekularny, autor 
Spotkań ze słowem i Biologii dla najmłodszych 
w DK Inspiro, mama dwóch córek

Ostatnio zepsuła mi się pralka. Niby 
drobnostka, coś nie pozwalało jej ruszyć 
z miejsca, ale okazało się, że koszty 
naprawy są porównywalne z zakupem 
nowej. Wydawałoby się: prosty wybór. 

Komu i po co stary grat? Nie uwie-
rzycie drodzy Państwo, ale podjęcie 
decyzji o zakupie nowej nie było dla 

mnie tak prostą sprawą. 
Pralkę dostałam od mamy do mojego 

pierwszego samodzielnego mieszkania. By-
łam wtedy jeszcze studentką, niedawno bar-
dzo „dorośle” i nagle podjęłam decyzję o wy-
prowadzeniu się z domu mojego dzieciństwa, 
co na pewno nie było łatwe dla mojej dobrej 
i kochającej rodzicielki. 

Byłam zbyt młoda, zbyt bardzo pewna 
siebie i zbyt egocentryczna, aby zastanowić 
się, czemu właściwie odchodzę. Wydawało mi 
się, że po prostu mam prawo do własnego ży-
cia, a ono kojarzyło mi się z brakiem kontroli 
i „wolnością”, cokolwiek tak naprawdę ozna-
cza ona dla osoby tuż po 20-ce. 

Zaczęło się pospieszne pranie i maksy-
malne wirowanie ubrań pachnących dymem 
wszystkich krakowskich knajpek, tak aby zdą-
żyły wyschnąć z imprezy na imprezę, dopiera-
nie białych bluzek przed sesjami. 

Potem pojawiły się pierwsze męskie slipy 
i skarpety, które najpierw cichcem plątały się 
wśród mojej bielizny, a potem rozrosły się 
tak, że zaczęły wyznaczać samodzielne cykle 

prania.
Moja stara pralka poznała trud dokład-

nego czyszczenia istnych stert najmniejszych 
ubranek dziecięcych w rozmiarze 56 oraz po-
czątkowo stosowanych przeze mnie w ramach 
proekologicznego eksperymentu mocno zuży-
tych pieluch tetrowych, co ze względu na ich 
stan musiało być dla niej nie lada wyzwaniem. 

Wytrzymała ze mną na tyle długo, aby 
mieć w tym zakresie powtórkę z rozrywki po 
tym, jak drugi raz zostałam mamą – aczkol-
wiek zostały jej już tym razem zaoszczędzone 
pieluchy wielorazowego użytku. 

Pracowała bez ustanku na różnych de-
tergentach – zazwyczaj rodzaj proszku jest 
uzależniony od grubości portfela, więc moja 
pralka poznała całą gamę różnych środków 
piorących. I nie zawsze mogłam jej zafundo-
wać odkamieniacz. 

Staram się być racjonalna. Kupiłam więc 
nową pralkę, która – choć nowocześniejsza 
i pewno lepsza – nie zastąpi mi tamtej  

O porządku i bałaganie
Kiedyś usłyszałem wypowiedź na temat 
pracy menedżera: „Dobry menedżer to 
taki ktoś, kto wie, że każdy człowiek ma 
wady i zalety – ale współpracując z inny-
mi ludźmi potrafi u nich pominąć wady,  
a znaleźć mocne strony i na nich się  
skupia. Dzięki temu najlepiej wykorzy- 
stuje istniejący potencjał”.
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EDuKACJA

Czy można podróżować w czasie?

Mikołaj Schabowski 
nauczyciel historii i plastyki, SP w Niepoło-
micach

Okazuje się, że w niepołomickiej 
podstawówce dzieci robią to z powo-
dzeniem od kilku lat! Jak co roku, gdy 
zbliżają się imieniny  króla Kazimierza 
Wielkiego, naszą szkołę ogarnia istny szał. 

W minionych latach wspinaliśmy się 
na wyżyny szaleństwa by pokazać 
dzieciom i światu, że rocznice, 

jubileusze oraz inne uroczystości szkolne, nie 
muszą być nudne. 

Wzorem koreańskich dzieci (a szkoły 
w Korei należą do najlepszych na świecie) 
ustawialiśmy „żywe”, gigantycznych rozmia-
rów obrazy. Raz był to wielki napis skierowa-
ny do Kazimierza Wielkiego, innym razem 
jego portret, ale za każdym razem idea ta 
sama: miał to być „żywy” obraz, budowany 
ze wszystkich uczniów i pracowników szkoły. 

Niesamowite wrażenie robi film nakręco-
ny podczas jednego z takich dni, gdy ustawili-
śmy gigantyczną flagę Polski, która w mgnie-
niu oka zmieniła się w flagę Unii Europejskiej 

(youtube: żywa flaga).
Warto sięgać do niekonwencjonalnych 

działań, które uświadamiają uczniom, a czę-
sto i nauczycielom, że szkoła nie musi być 
nudna i przewidująca; że jest w szkole miejsce 
na odrobinę kontrolowanego szaleństwa i re-
alizację najdziwniejszych pomysłów.

Jak co roku, działaniom naszym towarzy-
szyło hasło przewodnie. W tym roku brzmia-
ło ono: „w średniowiecznym mieście”. Takie 
średniowieczne miasto zbudowaliśmy zresztą 
wspólnym wysiłkiem wszystkich uczniów na-
szej szkoły oraz przy udziale ich rodziców. Ma-
kieta typowego XIV- wiecznego miasta stanęła 
na środku sali gimnastycznej, a każdy mógł 
pokusić się o odnalezienie kamieniczek, wy-
konanych przez uczniów poszczególnych klas.

Wszyscy uczniowie zaangażowali się 
w organizację jarmarku kazimierzowskiego, 
poprzez przygotowanie stoisk jarmarcznych, 
zgodnych z duchem epoki. Efekt przerósł naj-
śmielsze oczekiwania. 

Kaci, cyrulicy, młynarze i piekarze, stwo-
rzyli klimat średniowiecznego rynku pełnego 
straganów i przekupniów. Kwas chlebowy, 
miód i wszelkie eliksiry lały się szerokimi 
strumieniami, żarna nie nadążały mielić zbo-

ża na chleby. Kasza, smalec i inne specjały 
łechtały nowymi doznaniami smakowymi 
młode podniebienia, przywykłe do przesolo-
nych przekąsek. 

Uczniowie sięgali również w przyszłość, 
projektując miasto przyjazne dzieciom, tu-
dzież pisząc wypracowanie na temat: „Gdy-
bym był burmistrzem Niepołomic…”.

Zresztą zabawom, pod przykrywką któ-
rych podstępni nauczyciele przemycali tre-
ści edukacyjne, nie było końca, by wymienić 
chociażby tworzenie menu średniowiecznej 
karczmy czy wybory klasowego króla.

Apel przygotowany przez Ewę Głuc, któ-
ry uwiecznił obchody, był również skokiem 
w przeszłość i to w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, gdyż na kanwie podróży w czasie 
opierał się cały scenariusz.

Pomysłodawcą scenariuszy i koordynato-
rem obchodów święta patrona szkoły od wielu 
lat jest autor niniejszego artykułu. Jednocześnie 
sam pokornie przyznaje, że bez wielkiego za-
angażowania nauczycieli, rodziców i uczniów, 
święto to byłoby miałkie i byle jakie.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
tego, że naszym dzieciom i uczniom zapaliły 
się źrenice, a w nich zapłonęła iskra pasji i fa-
scynacji, składamy serdeczne podziękowania  

Warto sięgać do niekonwencjonalnych działań, które uświadamiają uczniom, a często  
i nauczycielom, że szkoła nie musi być nudna i przewidywalna; że jest w szkole miejsce  
na odrobinę kontrolowanego szaleństwa i realizację najdziwniejszych pomysłów.

Puchalski w „Trójce”

Małgorzata Gawlińska
nauczyciel języka polskiego i historii, SP nr 3 

6 marca wypadła sto trzecia rocznica 
urodzin Włodzimierza Puchalskiego, 
którego imię od 1998 r. nosi Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Niepołomicach-
-Podgrabiu. Po raz czternasty odbyła 

się wyjątkowa uroczystość związana ze 
Świętem Patrona Szkoły. Gościem ho-
norowym była Anna Puchalska – córka 
patrona.

Obecni byli także burmistrz Roman 
Ptak, Danuta Wieczorek – dyrektor 
Wydziału Edukacji Miasta i Gminy 

Niepołomice, Maria Jaglarz – dyrektor Mu-
zeum Niepołomickiego oraz Tadeusz Kącki – 
radny naszej dzielnicy, a także przedstawiciele 
szkół, których uczniowie zostali laureatami 
gminnych konkursów poświęconych wybit-
nemu mistrzowi fotografii, miłośnikowi przy-

rody, prekursorowi filmu przyrodniczego. 
Nagrody w konkursach ufundował burmistrz 
MiG Niepołomice.

Znawcy tematu twierdzą, że bez pasji 
i talentu Puchalskiego polska fotografia i film 
dokumentujący zmiany zachodzące w przy-
rodzie i jej piękno nie byłyby pełne. 

Po dziś dzień, chociaż to już epoka zdjęć 
cyfrowych, zachwycają czarno-białe fotogra-
fie Puchalskiego. Wielokrotnie był za nie na-
gradzany na konkursach międzynarodowych, 
a piękne albumy fotografa z jego komentarza-
mi zdobiły wiele biblioteczek domowych. 

Tylko sam Puchalski mógłby opowiedzieć 
nam, jak długo czasami czekał na jedno do-
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bre zdjęcie, ile musiał czatować w zaaran-
żowanych przez siebie budkach zrobionych 
z szuwarów, gałęzi i liści, żeby sfotografować 
jakiegoś płochliwego ptaka czy zwierzę. Tylko 
pokora wobec obserwowanych zwierząt, cier-
pliwość i wielka pasja gwarantowały sukces. 

Staramy się wpajać naszym uczniom 
wrażliwość na piękno przyrody, uczyć ich od-
powiedzialności za otaczający nas świat, po-
kazywać bogactwo i piękno w różnych aspek-
tach. Dlatego co roku poświęcamy wiele czasu 
na przybliżanie dorobku patrona. 

Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem 
patrona, mieli okazję obejrzeć film podarowa-

ny przez Annę Puchalską „Świat przyrodniczy 
Włodzimierza Puchalskiego”, przygotowywali 
plakaty, wzięli udział w konkursie wiedzy o pa-
tronie szkoły, układali rymowanki o przyro-
dzie i Puchalskim, i wystąpili w przedstawieniu 

„Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy 
niszczyli las”. Aktorzy z czwartej klasy pragnęli 
uwrażliwić widzów na konieczność ochrony 
przyrody i pokazać konsekwencje niewłaści-
wego obchodzenia się z nią  

Tylko sam Puchalski mógłby opowiedzieć nam, jak długo czasami czekał na jedno dobre 
zdjęcie, ile musiał czatować w zaaranżowanych przez siebie budkach zrobionych z szu-
warów, gałęzi i liści, żeby sfotografować jakiegoś płochliwego ptaka czy zwierzę. Bez 
pasji i talentu Puchalskiego polska fotografia i film dokumentujący zmiany zachodzące 
w przyrodzie i jej piękno nie byłyby pełne.

EDuKACJA

Wiosenny Promyczek
Urszula Turecka
kierownik Klubu Kultury w Suchorabie

Teatr to bez wątpienia miejsce ma-
giczne. To właśnie tam spotykamy się 
z „żywymi ludźmi” – aktorami, którzy 
powołani do tego, poprzez swoje kreacje 
przekazują nam pewne wartości, poka-
zują zachowania, zmuszają do refleksji 
i wyciągania wniosków. 

Za pomocą gestu, spojrzenia, ruchu 
i słów otrzymujemy od nich wiele in-
formacji. We współczesnym teatrze 

coraz częściej widz bierze czynny udział 
w sztuce, co pozwala na lepsze zrozumie-
nie zachowań innych, w różnych sytuacjach. 
Dzięki teatrowi możemy zakładać różne ma-
ski, możemy wcielać się w różne postacie. To 
tutaj nakładają nam się jednocześnie prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Dzieci należące do Grup Teatralnych Pro-
myczek z Klubu Kultury w Suchorabie oraz 
Gwiazdeczki, działającej w Szkole Podstawo-
wej w Suchorabie, zafascynowane teatrem nie 
tylko są częstymi gośćmi na widowni teatru, 
ale także same chętnie wcielają się w role i sta-
ją na scenie. 

Obie grupy mają już na swoim koncie suk-
cesy, np.:  w Festiwalu Teatrów Dzieci i Mło-
dzieży Bajdurek, ale przede wszystkim stano-
wią dumę społeczności lokalnej uświetniając 
swymi występami imprezy środowiskowe. 

Mali aktorzy przeżyli wspaniałą przygo-
dę ze sztuką, a wszystko za sprawą warszta-
tów teatralnych zrealizowanych przy współ-
pracy z Teatrem Otwartym działającym 
w Kino Teatr Wrzos. 

Reżyser  i aktor, Dariusz Cywka, pod-
czas cyklu spotkań wprowadził uczestników 
w tajniki zawodu. Warsztaty miały umożli-
wić dzieciom: ćwiczenie pamięci, rozwijanie 

mowy i twórczego myślenia, kształtowanie 
spostrzegawczości i umiejętności koncentra-
cji, pogłębianie kultury słowa. 

Poprzez różnorodne techniki i ćwicze-
nia prowadzący zajęcia starał się wzbudzić 
w uczestnikach większą świadomość ciała 
i swojej tożsamości, a także wzmocnić poczu-
cie własnej wartości i wiary w siebie. 

Dużo emocji wzbudzały ćwiczenia, scenki, 
wspólne zabawy, a niezwykle atrakcyjne oka-
zały się lalki i pacynki. Dzieciaki zachwycone 
i rozluźnione podczas zajęć wykazywały się 
ogromną fantazją, dawały upust swoim emo-
cjom i co ważne, nabrały pewności siebie  

Dzięki teatrowi możemy zakładać różne 
maski, możemy wcielać się w różne posta-
cie. To tutaj nakładają nam się jednocze-
śnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

GRAND PRIX

Dorota Kulesza 
dyrektor Gimnazjum Niepublicznego 
im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie 
Bocheńskim

13 marca odbyła się w Gdowie Gala 
w kategorii plastyka i rękodzieło. Jury 
postanowiło przyznać Grand Prix 
w kategorii rękodzieło Karolowi Wilko-
szowi za niezwykle efektowny komplet 
biżuterii (torebka, pasek, bransoletki). 
Brat Karola, Mateusz zdobył w tej kate-
gorii I miejsce. W kategorii plastyka III 
miejsce zdobyła Paulina Dziedzic.
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Organizowany przez Centrum Kultury 
w Gdowie III Przegląd Artystyczny 
Młodzieży CK ART 2012 jest adreso-

wany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej, działającej w szkołach, ośrodkach 
kultury, świetlicach, placówkach kulturalno-
-oświatowych i niezrzeszonych z terenu po-
wiatu wielickiego i powiatów ościennych. 

Przegląd z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością, która zadziwia orga-
nizatorów ilością osób i prac zgłaszanych do 
Przeglądu. W tym roku zgłoszono ponad 200 
prac w kategorii plastyka, a 400 osób będzie 
przesłuchiwanych w kategoriach muzycznych.

Zabierzowscy gimnazjaliści od początku 
odnoszą sukcesy w tym konkursie udowad-

niając, że promowana w szkole edukacja ar-
tystyczna przynosi wymierne efekty. Stawia-
my sobie za cel edukacji artystycznej (która 
w zabierzowskim gimnazjum realizowana jest 
w zwiększonym wymiarze godzin) rozwijanie 
zdolności młodzieży, uwrażliwianie na kulturę 
i sztukę, kształtowanie postaw estetycznych  

Konkurs Humanistyczny
Małgorzata Porębska, Krystyna Mirek
nauczycielki Gimnazjum w Woli Batorskiej

W marcu odbył się finał trzeciej edycji 
Powiatowego Konkursu Humanistycz-
nego organizowanego przez Gimna-
zjum Społeczne w Woli Batorskiej. 
Tegoroczna edycja poświęcona była po-
dróżom, a jako ekspert w jury zasiadał 
właściciel biura podróży oraz podróżnik 
Mateusz Karasiński. 

W eliminacjach wzięło udział ponad 
dwustu uczestników z czternastu 
miejscowości powiatu wielickiego. 

Rozdano wiele nagród i wyróżnień. W zma-
ganiach finałowych uczestnicy wykazywali 
się różnorodnymi umiejętnościami: rysowa-
li, pisali wypracowania, rozwiązywali test, 
przedstawiali scenki i przygotowane wcześniej 
prezentacje multimedialne. Rywalizacji towa-
rzyszyła wspólna zabawa prowadzona przez 
wodzirejów Beatę i Marcina Mądrych.

Patronami konkursu i fundatorami na-

gród byli wicestarosta Powiatu Wielickiego 
Mirosław Mrozowski, burmistrz Roman Ptak, 
dyrektor Gimnazjum w Woli Batorskiej To-
masz Donatowicz, właściciel Wydawnictwa 
Skrzat Stanisław Porębski, proboszcz parafii 
w Woli Batorskiej ks. Wojciech Guzik. W ko-

misjach oceniających w kolejnych etapach 
zasiadali: Paulina Szewczyk, Grażyna Tabak, 
Iwona Kuś Donatowicz, Jerzy Golowski, Mi-
kołaj Schabowski, Piotr Jarmocik. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w or-
ganizację konkursu serdecznie dziękujemy  

laureaci

Szkoła Podstawowa 1-3
I miejsce: SP z Koźmic Wielkich: Michał Anioł, Emilia Czaja, Zuzanna Hoffman
II miejsce: SP z Niegowici: Aleksandra Dobranowska, Jadwiga Mrożek, Daria Strączek
III miejsce: SP z Zakrzowa: Emilia Naglik, Zofia Filiczak, Natalia Bania

Szkoła Podstawowa 4-6
I miejsce: SP z Gdowa: Weronika Zastawniak, Anita Zabdyr, Klaudia Tokarz
II miejsce: SP z Gdowa: Weronika Banaś, Oliwia Kurnik, Weronika Płonka
III miejsce: SP z Niepołomic: Ewa Kożuch, Weronika Pilch, Klaudia Bubak

Gimnazjum 1-3
I miejsce: Gimnazjum w Woli Batorskiej: Klaudia Białas, Anna Bisztyga, Karolina Gruca
II miejsce: Gimnazjum w Woli Batorskiej: Weronika Szydłowska, Jakub Rutyna, 
Agnieszka Drąg
III miejsce: Gimnazjum w Woli Batorskiej:Edyta Krawczyk, Aneta Mirek, Aleksandra 
Świerczek

European Studies Class
Anna Mazurkiewicz
koordynator projektów

Bazując na długoletnich doświadcze-
niach w realizacji projektów wymiany 
młodzieży z Danią oraz współpracy 
w ramach europejskiego programu 
European Studies, postanowiliśmy 
wprowadzić w nowym roku szkolnym 
2012/2013 innowację pedagogiczną – 
stworzyć „europejską klasę” pod patro-
natem European Studies.

Klasa z innowacją pedagogiczną adre-
sowana jest do wszystkich uczniów, 
którzy pracując systematycznie (5 go-

dzin języka angielskiego tygodniowo) pragną 
udoskonalić i rozwinąć swoje umiejętności ję-
zykowe, ze szczególnym naciskiem na spraw-
ność komunikowania się. 

To najważniejszy cel realizowanego pro-
gramu, który obok dobrego przygotowania 
do egzaminu gimnazjalnego z języka angiel-
skiego ma być dla uczniów „furtką” do współ-
czesnego świata, zapewniając im maksimum 

kontaktu z językiem obcym. 
Obecnie w programie uczestniczy 300 

szkół z 25 państw europejskich. Jesteśmy 
jedną z nielicznych szkół w Polsce, która re-
alizuje ten program. Uczniowie naszego gim-
nazjum mają możliwość wymiany korespon-
dencji oraz współpracy głównie z młodzieżą 
z Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii (w tym 
Szkocji), Republiki Irlandii, Finlandii, Rumu-
nii oraz Danii.

Dostrzegamy też inny ważny aspekt za-
angażowania uczniów w międzynarodowe 
projekty. W ubiegłym roku uczniowie na-
szego gimnazjum uzyskali najwyższy wynik 
z egzaminu gimnazjalnego z języka angiel-
skiego nie tylko w gminie czy powiecie, ale 
byli jednymi z najlepszych w województwie 
małopolskim  
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laureaci

Kl. I-III 
I miejsce: Natalia Wilkosz z kl. II 
II miejsce: Franciszek Baran z kl. III
III miejsca: Wiktoria Bożek oraz Zuzanna Wilkosz z kl. III

KL. IV-VI 
I miejsca: Paulina Marcinek oraz Rafał Sendor z kl. V
II miejsce: Gabriela Szewczyk z kl. VI a i Krystian Gruca z kl. IV a 
III miejsce: Gabriela Szaruga

Wyróżnienia: Zuzanna Gębska, Grzegorz Kmiecik z kl. IV b 
oraz Angelika Landowska z kl. IV a.

Piękno poezji polskiej

Izabela Korbut
polonista, Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim 

W Zespole Szkół z Od-
działami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim, 
w Szkole Podstawowej im. S. 
Żeromskiego odbył się Szkol-
ny Konkurs Recytatorski dla 
utalentowanych młodych 
ludzi z kl. I-VI. Rywalizowa-
ło ze sobą 27 recytatorów.

 

Jury w składzie: Małgorza-
ta Janik, Lidia Lasek, Ewa 
Ogórek, Izabela Korbut przy-

znawała punkty za: płynność, 
wyrazistość, interpretację tekstu. 
W tym roku szkolnym wśród 
pisarzy górowali: Wisława Szym-
borska, Ludwik Jerzy Kern,  Ju-
lian Tuwim. 

O zwycięstwie przesądziła 

niewielka różnica punktów, co 
bardzo cieszy nauczycieli, gdyż 
z roku na rok wzrasta zaintere-
sowanie polską poezją wśród 
uczniów. Laureaci szkolnego 
etapu konkursu reprezentować 
będą szkołę w etapie gminnym 
57 Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego  

Ferie „chobotowej” dziatwy

Piotr Krupa
kierownik DK Chobot

Układając plan zajęć na 
zimowe ferie w Domu Kul-
tury w Chobocie musiałem 
wziąć pod uwagę zarówno 
nieśmiałe prośby o dodatko-
we godziny zajęć Pracowni 
Modelarskiej czy dodatkowe 
próby zespołu „Chobot Blues 
Band”, ale również (coraz 
głośniejsze) prośby o zain-
stalowanie w naszym Domu 
Kultury stołu do tenisa 
stołowego. 

Taki stół, co prawda uży-
wany, ale w niezłym sta-
nie, dzięki łańcuchowi 

życzliwych ludzi (o których poni-
żej) udało się wyszukać w jednym 
z Domów Kultury, przetranspor-
tować i po poskręcaniu i paru 
drobnych naprawach – zainsta-
lować. Pozostało tylko zakupić 
niezbędne akcesoria jak siatka, 
rakietki i piłeczki – i zaczęło się... 
Wieść o nowym nabytku rozeszła 
się po okolicy lotem błyskawicy, 
zapełniając salę Domu Kultury 
amatorami tenisowych zmagań. 

Obok stołu tenisowego rozło-
żyła stoły i akcesoria do budowy 
modeli Pracownia Modelarska 
– każdy, kogo zmęczyły zmaga-
nia z białą piłeczką, mógł odpo-
cząć, sklejając modele samolotów 
i pojazdów. Mniej doświadczo-
nym kolegom pomagali bardziej 
doświadczeni – dla niektórych 

było to pierwsze spotkanie z mo-
delarstwem i chyba nie ostatnie, 
sądząc po efektach ich działań 
i radości z udanych pierwszych 
własnoręcznie sklejonych modeli.

Niektóre dzieci wręcz „za-
mieszkały” w Domu Kultury 
przez okres ferii, stawiając się 
karnie we wczesnych godzinach 
przedpołudniowych i wychodząc 
do domu dopiero wieczorem po 
zakończeniu zajęć, a telefony od 
rodziców i odpowiedzi ich po-
ciech w stylu „Mamo, pozwól 
jeszcze zostać” stały się regułą...

Wszyscy zziębnięci zimową 

aurą i wycieńczeni sportowymi 
zmaganiami popijali gorącą her-
batkę z cytryną (przygotowywa-
ną na bieżąco przez piszącego te 
słowa).

Ukoronowaniem działalności 
DK w Chobocie w okresie ferii 
zimowych (oprócz nagłego przy-
rostu ilości modeli) był I Zimowy 
Turniej Tenisa Stołowego, który 
sądząc po ilości uczestników, 
stanie się imprezą obowiązko-
wą dla fanów tego sportu. Słod-
ka Nagroda Główna (kilogram 
czekoladek) stała się własnością 
Damiana Despeta, zdobywcy 

Od dawna słyszy się opinie, że młodzież nic nie robi, tylko siedzi 
cały dzień przed komputerem – patrząc na sportowe zmagania  
i aktywność dziatwy w okresie ferii zimowych  w Domu Kultury  
w Chobocie – naprawdę trudno mi w to uwierzyć...
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I miejsca, drugie miejsce zdobył 
Paweł Despet, trzecie Rafał Sen-
dor, czwarte – Patryk Warjan.

Pragnę serdecznie podzię-
kować w imieniu naszych milu-
sińskich i swoim: Małgorzacie 
Gajdzie – dyrektor Centrum Kul-
tury w Niepołomicach za „wyna-
lezienie” i przekazanie stołu do 

tenisa i życzliwość, Jerzemu Go-
lowskiemu z Referatu Promocji 
Miasta Niepołomice za pomoc 
w zorganizowaniu transportu 
oraz Brygadzie Renowacji OSTiR 
– Mieczysławowi Jaworskiemu 
i Jackowi Misiorowskiemu za 
transport i rozładunek stołu.

Na koniec chciałbym podzie-

lić się refleksją – od dawna słyszy 
się opinie, że młodzież nic nie 
robi, tylko siedzi cały dzień przed 
komputerem – patrząc na sporto-

we zmagania i aktywność dziatwy 
w okresie ferii zimowych  w Domu 
Kultury w Chobocie – naprawdę 
trudno mi w to uwierzyć...  

Zaproszenie

Widząc takie zainteresowanie, zajęcia z tenisa stołowego będą konty-
nuowane w każdy poniedziałek w godz.16.00 – 19.00

Zaproszenie

W podjęciu tak ważnych decyzji, które będą rzutować na przyszłość 
zapraszamy wszystkich chętnych na Dzień Otwarty do naszej szko-
ły 27 kwietnia 2012 roku (piątek w godzinach: 9.00 – 14.00 oraz  
16.00 – 20.00), który jest również dniem Patrona Szkoły. 

Tego dnia, każdy gimnazjalista może zobaczyć, jaką profesjonal-
ną bazą dydaktyczną dysponujemy, spróbować naszych wyrobów 
kulinarnych, zmienić swój wygląd pod okiem stylistów i fryzjerów, 
wziąć udział w lekcji języka zawodowego oraz sprawdzić się w roli 
mechanika testując profesjonalne narzędzia i urządzenia w sali me-
chanicznej.

Wszystkich chętnych, ciekawych gimnazjalistów oraz rodziców ser-
decznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

Twoja lepsza przyszłość  
to nasza szkoła i Twój wybór

Jarosław Rusek
nauczyciel geografii, Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Krakow-
skiego Bractwa Kurkowego

Wkrótce uczniowie klas III 
gimnazjalnych, wspólnie z ro-
dzicami, staną przed życiową 
decyzją – jaką wybrać szkołę, 
aby uzyskać wymarzony 
zawód i zapracować na swój 
sukces? Czy po ukończeniu 
szkoły znajdą dobrze płatną 
pracę? Czy oprócz zawodu 
przejdą odpowiednie szkole-

nia, aby stać się konkurencyj-
nymi na tak wymagającym 
rynku pracy? 

Nawet wybierając najlep-
szą szkołę należy zwró-
cić uwagę czy atmosfera 

oraz poziom wyposażenia szkoły 
są odpowiednie, aby nasze dzieci 
czuły się w niej dobrze.

Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego w Niepołomicach 
wychodzi wszystkim gimnazja-
listom i ich rodzicom naprzeciw 
w realizacji swoich zamierzeń. 
W nowym roku szkolnym propo-
nujemy edukację zgodnie z nową 
podstawą programową w wypo-
sażonych w najnowocześniejszy 
sprzęt pracowniach. 

EDuKACJA

Nasza oferta obejmuje kształ- 
cenie na poziomie technikum 
w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych dla 
gimnazjalistów oraz osób doro-
słych oraz zawodowym dla gim-
nazjalistów. Kucharz, piekarz, 
cukiernik, fryzjer, sprzedawca, 

mechanik i elektromechanik 
pojazdów samochodowych to 
najpopularniejsze zawody wy-
bierane przez uczniów, jednak 
należy zaznaczyć, że w naszej 
ofercie znajdują się pozostałe  
wg wyboru ucznia  
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Spojrzenie w kwietniowe niebo

dr Adam Michalec 
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„Ciepłe deszcze w kwiecień, 
rokują pogodną jesień”.  
To przysłowie pasuje nie tylko  
na Prima Aprilis, ale wyraża 
przy okazji naszą nadzieję 
na prawdziwą wiosenną 
aurę, a nawet już jesienną!  
Tęsknimy bowiem za 
słonecznymi dniami, które 
powinny wynagrodzić nam 
tegoroczne mroźne i ponure 
dni zimowe. 

Ogromnie pocieszającym 
będzie fakt, iż w tym 
miesiącu Słońce wzno-

si się coraz wyżej ponad równik 
niebieski – od 5 do 15 stopni – 
tak, że w ciągu kwietnia w Mało-
polsce przybędzie dnia dokład-
nie o 103 minuty. 

Na Prima Aprilis, musimy się  
już na dobre przyzwyczaić do 
czasu letniego, bowiem Słońce 
wschodzi o godz. 6.16, a zachodzi 
o 19.12. W ostatnim dniu miesią-
ca, wschód Słońca nastąpi już 
o 5.17, a zachód dopiero o 19.58, 
zatem ostatniego kwietnia, w po-
niedziałek, dzień będzie trwał 14 
godzin i 41 minut. Będzie dłuż-
szy od najkrótszego dnia roku 
o 6 godzin  i 36 minut, ale jeszcze 
krótszy o 102 minuty od najdłuż-
szego, czerwcowego dnia.

Przez cały miesiąc będzie-
my notować zwiększoną aktyw-
ność magnetyczną Słońca (pla-
my, rozbłyski, wyrzuty plazmy 
w przestrzeń międzyplanetarną), 
za wyjątkiem średniej aktywno-
ści w drugiej dekadzie kwietnia. 
Słońce znajduje się w fazie wzro-
stu aktywności 24-go cyklu. 

Najczęściej liczba Wolfa wy-

nosić będzie kilkadziesiąt. Wtedy 
na tarczy Słońca występują – co 
najmniej – dwie lub trzy gru-
py lub pojedyncze plamy, które 
powstają w obszarach fotosfery 
Słońca, gdzie dominują silne pola 
magnetyczne. 

19 kwietnia o godz. 17.09, 
Słońce wstępuje w znak Byka. 
Ponadto jak corocznie, 20 kwiet-
nia obchodzimy Światowy Dzień 
Ziemi – zatem patrząc w niebo, 
nie zapominajmy o naszej Błę-
kitnej Planecie, a wstydźmy się 
szczególnie za tych, którzy po-
rzucają śmieci w Lasku Wolskim, 
czy w Puszczy Niepołomickiej. 

Jeśli chodzi o Księżyc, to na 
przełomie drugiej i trzeciej deka-
dy miesiąca nie będzie nam prze-
szkadzał w nocnych obserwacjach 
nieba, bowiem kolejność faz Księ-
życa w kwietniu jest następująca: 
pełnia 6.IV. o godz. 21.19, ostat-
nia kwadra 13.IV. o godz. 12.50, 
nów 21.IV. o godz. 09.18 i pierw-
sza kwadra 29.IV. o godz. 11.57. 
Najbliżej od Ziemi (perygeum) 
będzie 7.IV. o godz. 19, a najdalej 
od Ziemi (apogeum) znajdzie się 
Księżyc 22.IV. o godz. 16. 

Warto tu może zauważyć, iż 
Księżyc w fazie pełni będzie pra-
wie najbliżej Ziemi, a zatem jego 
widoma średnica kątowa osią-
gnie maksymalną wartość i wy-
niesie 33 sekundy łuku! 

Nasze rozważania o niebie 
kwietniowym nie byłyby kom-
pletne, jeśli zapomnielibyśmy 
o zbliżających się Świętach Wiel-
kanocnych – pełnych tradycji 
chrześcijańskich i rodzinnych, 
które w naszym gregoriańskim 
kalendarzu przypadają w pierw-
szą niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni Księżyca. 

W tym roku tak się składa, że 
pierwsza wiosenna pełnia będzie 
6.IV w Wielki Piątek i dlatego  
8 kwietnia jest Niedzielą Wiel-
kanocną. W Poniedziałek Wiel-
kanocny czeka nas śmigus-dyn-
gus, miejmy nadzieję, że będzie 
już wtedy na tyle ciepło, aby bez 
szwanku znieść tradycyjne po-
kropienie wodą. 

Jeśli chodzi o planety, to Mer-
kurego będzie można zaobserwo-

wać na południowo-wschodnim 
niebie, najlepiej w połowie miesią-
ca, do godziny przed wschodem 
Słońca, jako gwiazdkę zerowej 
wielkości. Wenus (-4.2 wielkość) 
bryluje na wieczornym niebie, do  
trzech godzin po zachodzie Słońca. 
Marsa (-1.0 wielkość), przebywa-
jącego w gwiazdozbiorze Lwa mo- 
żemy obserwować przez całą noc. 

Jowisza (-2.0), po marcowym 
(13/14.III.) spotkaniu na niebie 
z Wenus, można będzie obserwo-
wać coraz niżej nad zachodnim 
horyzontem aż do 20.IV., a póź-
niej niknie on w promieniach 
wieczornej zorzy. 

Saturn, z pięknie prezentują-
cymi się pierścieniami, przebywa 
w gwiazdozbiorze Panny, gdzie 

Przez cały miesiąc będziemy notować zwiększoną aktywność 
magnetyczną Słońca (plamy, rozbłyski, wyrzuty plazmy w prze-
strzeń międzyplanetarną), za wyjątkiem średniej aktywności  
w drugiej dekadzie kwietnia. Słońce znajduje się w fazie wzrostu 
aktywności 24-go cyklu.

Wiosenne niebo

Wiosna! To magiczne słowo, które tak dużo dla nas wszystkich 
znaczy. W tym roku na wiosnę, minie 90 lat od ukazania się 
pierwszego numeru Uranii (obecnie Urania – Postępy Astrono-
mii) czasopisma poświęconego propagowaniu fascynującej nauki 
jaką jest astronomia. Dzięki niej bowiem wiemy, że tegoroczna 
wiosna astronomiczna będzie trwała (jak zwykle) przez 93 dni, 
a rozpoczęła się 20 marca o godz. 06.14 według czasu środkowo-
-europejskiego.  Dlaczego akurat wtedy?

Otóż przyjmuje się, że wiosna astronomiczna rozpoczyna się 
na naszej półkuli z chwilą przejścia środka tarczy Słońca przez 
punkt równonocy wiosennej, tzw. punkt Barana. Punkt ten wy-
znaczają na niebie przecinające się koła wielkie: Równik niebieski, 
czyli przedłużenie płaszczyzny równika ziemskiego i Ekliptyka, 
po której porusza się w ciągu roku Słońce. 

W tym to momencie, rokrocznie jednak innym – co wiąże się 
z niejednostajnościami ruchu orbitalnego Ziemi – Słońce „prze-
chodzi” z półkuli południowej na północną, ze znaku Ryb w znak 
Barana. Rozpoczyna się wtedy astronomiczna Wiosna, która nie-
stety rzadko pokrywa się z naszymi obserwacjami czy odczucia-
mi, czyli wiosną termiczną. W klimatologii zaś przyjmuje się, że 
wiosna termiczna (poprzedzona przez przedwiośnie) rozpoczyna 
się wtedy, gdy średnia temperatura dobowa wynosi minimum 
+50C, a świat roślinny rozpoczyna już na dobre wegetację. 

Z całą pewnością nasza niepołomicka Wiosna w okresie Świąt 
Wielkiej Nocy, być może, nie będzie tak wspaniałą jak ją widział 
np. w XVI wieku w Toskanii malarz Sandro Botticelli, czy jak 
współcześnie podają to przewodniki turystyczne, ale czyż piękno 
natury ma tylko jedno oblicze? 

Mówi się, że Wiosna – ta prawdziwa – przychodzi dość niespo-
dziewanie, wyjdźmy więc Jej naprzeciw!

dokończenie na str 30



Marzec 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

24    

PsyChOlOgiA

Czarodziejskie „dys” – 
czyli słów kilka o dysleksji – II

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel 
nauczania zintegrowanego 
SP w Niepołomicach

Każdy etap rozwoju dziecka 
posiada charakterystyczne 
dla siebie symptomy ryzyka  
dysleksji. Specyficzne trudno- 
ści w nauce czytania i pisania, 
w każdym wieku objawiać 
się będą nieco inaczej. Natu-
ralnym wydaje się fakt, że im 
więcej zauważalnych symp-
tomów, tym dysleksja jest 
bardziej prawdopodobna. 

Jak już wspominałam w I czę-
ści artykułu, każde dziecko z dys-
leksją wymaga specjalistycznej 

i kompleksowej diagnozy oraz 
terapii. Problem wcześnie rozpo-
znany zwiększa szanse rehabili-
tacji.

Przedstawię teraz symptomy 
dysleksji charakterystyczne dla każ- 
dego z etapów rozwoju dziecka:

Wiek niemowlęcy
Nabywanie przez dziecko 

podstawowych czynności rucho-
wych takich jak siadanie, raczko-
wanie, chodzenie powinno prze-
biegać w ściśle określonym czasie. 
Symptomem dysleksji może być 
opóźniony lub nietypowy rozwój 
ruchowy dziecka. 

Brak raczkowania, trudności 
z utrzymaniem równowagi w po-
zycji siedzącej lub stojącej. Obni-
żenie napięcia mięśniowego oraz 
utrzymujące się pierwotne odru-
chy wrodzone.

Wiek poniemowlęcy  
(2-3 lata)

W tym wieku symptoma-
mi dysleksji może być opóźnio-

ny rozwój ruchowy, trudności 
z utrzymaniem równowagi i au-
tomatyzacja chodu. Zauważalne 
trudności manualne oraz mała 
sprawność w zakresie samoobsłu-
gi i w zabawach manipulacyjnych. 
Obserwuje się również zaburzenia 
koordynacji wzrokowo-ruchowej 
oraz opóźniony rozwój mowy.

Wiek przedszkolny
Dziecko charakteryzuje się ni-

ską sprawnością ruchową w zakre-
sie ruchów całego ciała tzn. słabo 
biega, z wielkim trudem uczy się 
jazdy na rowerze trzykołowym, 
ma problemy z utrzymaniem rów-
nowagi, jest niezdarne ruchowo. 

Posiada słabą sprawność ru-
chową rąk, z trudnością i niechę-
cią wykonuje czynności samoob-
sługowe. Pojawiają się problemy 
w zabawach związanych z budo-
waniem z klocków czy rysowa-
niem. 

Dziecko takie nie potrafi 
w wieku 3 lat narysować koła, 

a w wieku 4 lat kwadratu i krzyża. 
Olbrzymie trudności występują 
przy układaniu puzzli, układa-
nek, mozaik. 

Kolejnym symptomem jest 
opóźniony rozwój mowy cha-
rakteryzujący się nieprawidłową 
artykulacją głosek, trudnościami 
w zapamiętywaniu i przypomi-
naniu sobie nazw, krótkich wier-
szyków oraz piosenek. Często 
zauważamy również opóźniony 
rozwój lateralizacji oraz opóź-
nienie rozwoju w schemacie ciała 
i przestrzeni.

Wiek 6-7 lat
Symptomem dysleksji cha-

rakterystycznym dla tego wieku 
jest wadliwa wymowa przejawia-
jąca się przestawianiem głosek 
i sylab, błędami w budowaniu 
wypowiedzi, trudnościami z po-
prawnym używaniem wyrażeń 
przyimkowych. 

Obserwuje się również zabu-
rzenia słuchu fonematycznego: 

Rok wcześniej do szkoły?

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka

Wielu z nas poczuło ulgę, na 
wieść o tym, że małe dzieci, 
jeszcze nie są zobowiązane 
do wcześniejszego pójścia  
do szkoły. Dzieci urodzone  
w roku 2008, chcąc nie 
chcąc, będą musiały ten 
obowiązek spełnić. 

Przykre jest jednak, to że 
nas rodziców próbuje 
przekonać się, jakie to wa-

lory ma wcześniejsze pójście do 
szkoły. Jako nauczyciel pracują-
cy z 5 i 6 latkami, mogę śmiało, 
stwierdzić, że roku życia dziecka, 
nie da się przeskoczyć. 

To prawda, dzieci obecnej 
dekady, szybciej się uczą, rozwi-
jają, pojmują wiele rzeczy, aniże-
li wiele lat temu. Warto jednak 
nadmienić, że każde następne 
pokolenie szybciej się uczy, jest 
inteligentniejsze, niż poprzednie. 

Obecnie czterolatki potrafią 
całkiem nieźle radzić sobie z ob-
sługą komputera. Większość pię-

ciolatków zna litery, cyfry i potrafi 
czytać. Emocjonalnie dzieci jed-
nak wcale nie dojrzewają szybciej, 
a bardziej chronione przez nas, 
nie radzą sobie z wieloma zagad-
nieniami natury psychicznej. 

Mają do tego prawo, to wciąż 
dzieci, które uwielbiają zabawę 
i nie jest im spieszno do nauki, 
a my na siłę chcemy ich posadzić 
w ławkach, chwaląc się, jakie to 

nasze dziecko jest mądre. 
A czy ktoś z nas wie, ile ta-

kiego wcześniejszego pierwszo 
klasistę to kosztuje, ile stresu, 
niepotrzebnych nerwów, chęci 
udowodnienia rodzicom i rówie-
śnikom, ja się nadaję, ja potrafię? 

Warto dać dziecku ten rok 
swobody i zabawy, i być szczęśli-
wym, że jako sześciolatki mogą 
pozostać jeszcze w zerówce   

Przykre jest jednak, to że – nas rodziców – próbuje przekonać 
się, jakie to walory są z wcześniejszego pójścia do szkoły. Jako 
nauczyciel pracujący z 5 i 6 latkami, mogę śmiało, stwierdzić,  
że roku życia dziecka, nie da się przeskoczyć.
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Specjaliści diagnozując dziecko 
rozpoznają dysleksję poprzez 

porównywanie zachowań dziec-
ka do opracowanych i opisanych 
w literaturze symptomów poja-
wiających się w następujących po 
sobie stadiach rozwoju dziecka. 
Dysleksja jest charakterystyczna 

dla dzieci z zaburzeniami per-
cepcji wzrokowej, słuchowej oraz 
ruchowej. 

Poniżej prezentuję test, który 
możecie Państwo wykonać sami 
ze swoimi dziećmi aby dowie-
dzieć się, czy występuje u nich 
ryzyko wystąpienia dysleksji. 

Test opracowano dla dzie-
ci sześcioletnich (ale mogą być  
również trochę starsze lub 
młodsze). 

Test zawiera 21 stwierdzeń, 
które należy ocenić wg skali  
4–stopniowej. Cyfry oznaczają 
kolejno: 

1 – nigdy nie występuje; 
2 – czasem występuje; 
3 – często występuje; 
4 – zawsze występuje. 
Po uważnym przeczytaniu 

stwierdzenia, zakreślamy cyfrę 
najlepiej charakteryzującą zacho-
wanie dziecka.

trudności z różnicowaniem gło-
sek brzmiących podobnie, myle-
nie nazw zbliżonych fonetycznie, 
trudności z analizą i syntezą słu-
chową. 

Ponadto pojawiają się trud-
ności w nauce czytania, wolne 
głoskowanie, przekręcanie wyra-
zów, niezrozumienie przeczyta-
nego tekstu. Dziecko pisze litery 
i cyfry zwierciadlanie.

Wiek szkolny
U dziecka w tym wieku wystę-

pują symptomy ryzyka dysleksji 

takie jak: mała sprawność rucho-
wa całego ciała, obniżona spraw-
ność ruchowa rąk, trudności 
z opanowaniem czynności samo-
obsługowych związanych z ubie-
raniem się, myciem i jedzeniem. 

Obserwuje się zaburzenia 
koordynacji wzrokowo-rucho-
wej: problemy z rzucaniem do 
celu i chwytaniem, niechęć do 
rysowania i pisania, trudności 
z rysowaniem szlaczków w linia-
turze zeszytu, odtwarzanie zło-
żonych figur geometrycznych, 
niski poziom graficzny rysun-

ków i pisania. 
Dziecko wykazuje zaburzenia 

funkcji wzrokowych (z trudno-
ścią wyodrębnia elementy z cało-
ści i syntetyzuje je w całość) oraz 
zaburzenia funkcji językowych. 
Pojawiają się trudności z pamię-
cią fonologiczną oraz sekwencyj-
ną (nazwy dni tygodni, pór roku, 
sekwencji cyfr, zapamiętywanie 
tabliczki mnożenia). 

Kolejnymi symptomami jest 
utrzymywanie się oburęczności, 
zaburzenia orientacji w schema-
cie ciała i przestrzeni (problemy 

z odróżnianiem prawej i lewej 
ręki, trudności z określaniem 
położenia przedmiotów wzglę-
dem siebie), nasilone trudności 
w nauce czytania oraz trudności 
z zapamiętywaniem kształtu rza-
dziej występujących liter o skom-
plikowanej strukturze, mylenie 
liter podobnych względem kształ-
tu, popełnianie licznych błędów 
podczas przepisywania tekstów. 
Dziecko ma problemy z orientacją 
w czasie, czyli trudności z określe-
niem dni, czasu na zegarze  

1.   Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter. 1 2 3 4
2.   Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami. 1 2 3 4
3.   Dziecko ma wadę wymowy. 1 2 3 4
4.   Dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, ska-

cze, źle jeździ na rowerze, hulajnodze. 1 2 3 4

5.   Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub  
odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od  
strony prawej do lewej.

1 2 3 4

6.   Dziecko przekręca słowa (np. mówi krartor), zmienia 
przedrostki w wyrazach (np. zauczyć się), myli wyrazy 
o podobnym brzmieniu.

1 2 3 4

7.   Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmie-
niu (np. g - k, z - s), dlatego nie dostrzega różnic w pa-
rach wyrazów, takich jak np. góra - kura, koza - kosa.

1 2 3 4

8.   Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych  
wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo 
używa nieprawidłowych form gramatycznych).

1 2 3 4

9.    Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami 
Lego, puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru  
(tworzy tylko własne kompozycje).

1 2 3 4

10. Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach  
ruchowych. 1 2 3 4

11. Dziecko ma problem z odróżnianiem i zapamiętaniem 
liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położo-
nych w przestrzeni (np. b -p - g - d).

1 2 3 4

12. Dziecko niechętnie rysuje, pomimo że jest do tego 
zachęcane. 1 2 3 4

13. Dziecko ma trudności z pamięciowym odtwarzaniem ma- 
teriału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy pory dnia,  
posiłków, dni tygodnia, pory roku, szeregi 4-cyfrowe.

1 2 3 4

14. Dziecko ma kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się 
rozprasza. 1 2 3 4

15. Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych (np. 
podczas gry w piłkę, wykonywania układów gimna-
stycznych, ćwiczeń równoważnych, takich jak chodze-
nie po linii, stanie na jednej nodze).

1 2 3 4

16. Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamięta-
niem liter o podobnym kształtach (np. m - n, l - t - ł). 1 2 3 4

17. Dziecko ma kłopot z wyróżnieniem głosek w słowach 
(np. nos = n- o-s). 1 2 3 4

18. Dziecko ma problemy z odtwarzaniem szlaczków i figur 
geometrycznych (przerysowaniem rombu ze wzoru). 1 2 3 4

19. Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo  
(np. o-k-o = oko). 1 2 3 4

20. Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, 
zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek oraz wyko-
nywaniem innych czynności samoobsługowych.

1 2 3 4

21. Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem 
krótkich wierszyków i piosenek oraz z rozpoznawa-
niem i tworzeniem rymów.

1 2 3 4

•	 Od 21 do 34 punktów: u twojego dziecka 
raczej na pewno nie ma ryzyka dysleksji, 
co nie oznacza, że nie powinieneś bacznie 
przyglądać się jego rozwojowi i szkolnym 
osiągnięciom.

•	 Od 35 do 40 punktów: specjaliści mówią, 
że twoje dziecko jest na pograniczu ryzy-
ka dysleksji. Wątpliwości powinna rozwiać 
wizyta w poradni pedagogiczno-psycholo-

gicznej. A zatem skontaktuj się ze specjali-
stą na wszelki wypadek, a w czasie zabaw 
i codziennych zajęć stymuluj i usprawniaj 
słabo rozwijające się umiejętności dziecka.

•	 Od 41 do 53 punktów: u twojego dziecka 
występuje umiarkowane ryzyko dysleksji. 
Koniecznie odwiedź specjalistów w porad-
ni, być może najwyższy czas zacząć praco-
wać z dzieckiem.

•	 Od 54 do 84 punktów: u twojego dziecka 
występuje bardzo wysokie ryzyko dyslek-
sji! Ciebie i dziecko czeka dużo pracy wraz 
z nauczycielem terapeutą.

Szczegółową analizę wyników można znaleźć 
w książce Marty Bogdanowicz „Ryzyko dys-
leksji. Problem i diagnozowanie”, Wydawnic-
two Harmonia, Gdańsk 2002.
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PrAWO

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. 
zm.)

Majątek w małżeństwie – II

Krzysztof Sondel 
adiunkt w Zakładzie Prawa na 
Wydziale Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Krakowie 

Poprzedni artykuł dotyczył  
powstania majątkowej 
wspólności małżeńskiej. 
Powstaje ona z mocy ustawy, 
jednak małżonkowie mogą 
ją przez zawarcie umowy 
formie aktu notarialnego  
(intercyza) rozszerzyć lub 
ograniczyć albo ustanowić 
rozdzielność majątkową 
(również w czasie trwania 
małżeństwa może być ona 
zmieniona). 

Rozszerzenie tej wspólno-
ści nie jest możliwe na 
przedmioty otrzymane 

w drodze dziedziczenia lub da-
rowizny, prawa niezbywalne oraz 
wierzytelności z tytułu odszko-
dowania za uszkodzenie ciała, 
spowodowanie rozstroju zdrowia 
lub zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

Najczęściej spotykaną sytu-
acją jest rozszerzenie wspólno-
ści na działkę będącą własnością 
jednego ze współmałżonków, na  
której obydwoje budują dom, 
gdyż w przeciwnym razie jest on 
własnością tego z małżonków, do 
którego należy działka. 

Oczywiście każdy z małżon-
ków ma obowiązek zwrócenia 
wydatków i nakładów poczynio-
nych z majątku wspólnego na 
majątek osobisty (z wyjątkiem 
koniecznych na przedmioty 
przynoszące dochód) i odwrot-
nie, czyli tych nakładów, które 
poniósł ze swojego majątku oso-

bistego na majątek wspólny. 
Nie można jednak tego żą-

dać w przypadku zużycia ich na 
zaspokajanie potrzeb rodziny. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy 
dług jednego z małżonków został 
zaspokojony z majątku wspólne-
go. Wprowadzenie rozdzielności 
majątkowej nie zwalnia żadnego 
z małżonków z obowiązku łoże-
nia na utrzymanie rodziny. 

Jeżeli małżonkowie decydują 
się na ustanowienie rozdzielności 
majątkowej, każdy z nich zacho-
wuje swój majątek jako odrębny 
oraz ma prawo samodzielnie nim 
rozporządzać. 

Umowa o rozdzielności ma-
jątkowej może przewidywać 
również wyrównanie dorobków, 
czyli wzrost wartości majątku 
po zawarciu umowy. Jeżeli za-
tem nie zawiera ona odmiennych 
postanowień przy obliczaniu do-
robków pomijane są przedmioty 
nabyte przed zawarciem umowy, 
natomiast doliczane są darowi-
zny dokonane przez jednego ze 
współmałżonków, usługi świad-
czone osobiście na rzecz majątku 
drugiego małżonka oraz nakłady 
poczynione na  jego majątek. 

Dorobek obliczany jest we-

dług stanu majątku oraz cen 
z chwili ustania rozdzielności. 
Ponadto małżonek, którego do-
robek jest mniejszy niż drugie-
go może żądać ich wyrównania. 
W razie braku porozumienia 
rozstrzyga o tej kwestii sąd. 
Z kolei w przypadku śmierci 
małżonka wyrównanie dorob-
ków następuje pomiędzy jego 
spadkobiercami a pozostałym 
przy życiu małżonkiem.

Ustawa przewiduje ponadto 
inne wypadki ustania wspólno-
ści majątkowej. Każdy z małżon-
ków ma prawo zażądać, aby sąd 
ustanowił rozdzielność majątko-
wą. Ma do tego prawo również 
wierzyciel jednego z małżonków 
(jego wierzytelność musi być 
stwierdzona tytułem wykonaw-
czym) pod warunkiem  udowod-
nienia, iż jest to niezbędne w celu 
zaspokojenia roszczenia. 

Rozdzielność majątkowa po- 
wstaje z mocy prawa w przy-
padku ubezwłasnowolnienia lub 
ogłoszenia upadłości jednego 
z małżonków. Podobny skutek po- 
woduje orzeczenie separacji, nato-
miast w razie jej zniesienia zostaje 
ona utrzymana tylko na zgodny 
wniosek obojga małżonków. 

Na koniec wypada zauważyć, 
że umowa pomiędzy małżon-
kami o wprowadzeniu rozdziel-
ności majątkowej nie może być 
postrzegana jako przejaw wza-
jemnego braku zaufania pomię-
dzy nimi. Jest to bowiem jedna 
z możliwości ochrony przed ko-
niecznością zaspokajania rosz-

czeń wierzycieli z majątku wspól-
nego w przypadku, gdy jeden ze 
współmałżonków prowadzi np. 
działalność gospodarczą obar-
czoną znacznym ryzykiem i wy-
nikającą stąd koniecznością spła-
ty powstałych zobowiązań. 

Należy podkreślić, że długi 
powstałe w związku z prowadze-
niem przedsiębiorstwa mogą być 
także zaspokajane z  przedmio-
tów wchodzących w jego skład, 
a więc np. rzeczy ruchomych 
oraz nieruchomości  

Najczęściej spotykaną sytuacją jest rozszerzenie wspólności na 
działkę będącą własnością jednego ze współmałżonków, na  
której obydwoje budują dom, gdyż w przeciwnym razie jest on  
własnością tego z małżonków, do którego należy działka.

Jeżeli małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności 
majątkowej, każdy z nich zachowuje swój majątek jako odrębny 
oraz ma prawo samodzielnie nim rozporządzać. Umowa o roz-
dzielności majątkowej może przewidywać również wyrównanie 
dorobków, czyli wzrost wartości majątku po zawarciu umowy.

Umowa pomiędzy małżonkami o wprowadzeniu rozdzielności 
majątkowej nie może być postrzegana jako przejaw wzajemnego 
braku zaufania pomiędzy nimi. Jest to bowiem jedna z możli- 
wości ochrony przed koniecznością zaspokajania roszczeń wie-
rzycieli z majątku wspólnego w przypadku, gdy jeden ze współ-
małżonków prowadzi np. działalność gospodarczą obarczoną 
znacznym ryzykiem i wynikającą stąd koniecznością spłaty  
powstałych zobowiązań.
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NiEruChOMOśCi

Formalności przed budową

Agnieszka Wojtas
pośrednik nieruchomości, 
licencja nr 5928

Po zakupie działki wiele 
osób chce jak najszybciej 
przystąpić do budowy. 
Często jednak przeraża 
ich myśl o formalnościach, 
których trzeba dopełnić, aby 
marzenie o własnym domu 
zrealizować szybko i zgod-
nie z przepisami. Postaram 
się krok po kroku opisać te 
kroki, aby inwestorzy nie 
zagubili się w gąszczu spraw 
i dokumentów.

Podstawową rzeczą, która 
jest potrzebna przy bu-
dowie domu jest projekt 

budowlany. W tym celu należy 
zdobyć kilka dokumentów, które 
będą potrzebne architektowi, aby 
ten projekt zrobił. Dokumenty te 
są potrzebne niezależnie od tego 
czy inwestor kupuje projekt z ka-
talogu czy decyduje się na projekt 
indywidualny.

Na początku potrzebny bę-
dzie wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania, który można 
otrzymać w gminie po złożeniu 
stosownego wniosku i wniesieniu 
opłaty. Jeśli gmina nie posiada 
planu miejscowego wówczas ko-
nieczne będzie złożenie wniosku 
o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Czas oczekiwania na taką de-
cyzję wg przepisów nie powinien 
przekroczyć miesiąca. Istnieją 
jednak różne przyczyny możli-
wego wydłużenia tego terminu 
w związku z czym w praktyce ten 
czas może być sporo dłuższy. 

Następnie można wystąpić 

do dostawców mediów (prąd, 
gaz, woda, kanalizacja) o wyda-
nie warunków przyłączenia. Do 
wniosków tych najczęściej należy 
dołączyć mapkę (zwykle wystar-
czy wyrys z ewidencji gruntów) 
oraz udokumentować prawo do 
nieruchomości, a więc przedsta-
wić wypis z księgi wieczystej lub 
akt notarialny. Wyrys z ewidencji 
gruntów otrzymamy w staro-
stwie, w wydziale geodezji. 

Jednocześnie należy zlecić 
geodecie wykonanie mapy sytu-
acyjno-wysokościowej do celów 
projektowych. Geodeta zaznacza 
na niej dane ewidencyjne (gra-
nice działki), dane sytuacyjne 
(budynki, ogrodzenia, drzewa), 
rzeźbę terenu (warstwice) oraz 
uzbrojenie podziemne (m.in. 
wodociągi, sieci gazowe). 

Mapa do celów projektowych 
jest tak długo aktualna, jak dłu-
go w terenie nie zajdą zmiany. 
W praktyce jednak, w zależności 
od urzędu, akceptowane są mapy 
nie starsze niż 3 lub 6 miesięcy. 

Mając te dokumenty można 
udać się do architekta. W przy-
padku projektu indywidualnego 
informacje zawarte w powyższych 
dokumentach stanowią wytyczne 
do projektowania. W przypadku 
gdy inwestor decyduje się na za-
kup projektu gotowego, architekt 
w oparciu o otrzymane dokumen-

ty dokonuje adaptacji projektu do 
konkretnej działki. Wyznacza on 
położenie budynku oraz projektu-
je trasy przyłączy mediów. 

Jednocześnie może także do-
konać zmian w kupionym pro-
jekcie, w zakresie, na który wyra-
ził zgodę autor projektu. Możliwe 
zmiany to najczęściej m.in. zmia-
na układu ścian działowych, 
zmiana wielkości okien, niewiel-
kie zmniejszenie lub zwiększenie 

bryły domu itp. Zakres możli-
wych zmian jest zawsze zawarty 
w zakupionym projekcie.

Gdy architekt przygotuje go-
towy projekt budowlany można 
składać wniosek o pozwolenie 
na budowę. Do wniosku trzeba 
dołączyć: 4 egzemplarze projek-
tu budowlanego, oświadczenie 
o prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane 
(druk dostępny w starostwie), 
inne opinie i uzgodnienia wyni-
kające z projektu budowlanego 
(zwykle są to uzgodnienia doty-
czące przyłączeń mediów) oraz 
w przypadku braku planu miej-
scowego – decyzję o warunkach 
zabudowy. 

Okres oczekiwania na po-
zwolenie wynosi maksymalnie 
65 dni, jednak często udaje się 
uzyskać go szybciej. Czasem 
konieczne jest uzupełnienie do-
kumentacji w wyznaczonym 

terminie. Jeśli dokumentacja nie 
zostanie uzupełniona w termi-
nie, urząd może nie zatwierdzić 
projektu i odmówić wydania po-
zwolenia na budowę. Jeśli jednak 
wszystkie braki zostaną uzupeł-
nione urząd nie ma prawa odmó-
wić wydania decyzji. 

Po otrzymaniu pozytywnej 
decyzji o pozwoleniu na budo-
wę należy poczekać 14 dni na 
jej uprawomocnienie, co trzeba 
potwierdzić w starostwie poprzez 
otrzymanie stosownej pieczątki 
na pozwoleniu. 

Następnym krokiem jest za-
trudnienie kierownika budowy, 
który będzie czuwał nad prawi-
dłowym jej wykonaniem i zało-
żyć dziennik budowy, który jest 
wydawany przez Starostwo. 

O zamiarze rozpoczęcia prac 
budowlanych trzeba powiadomić 
Starostwo Powiatowe z 7 dnio-
wym wyprzedzeniem oraz do-
łączyć oświadczenie kierownika 
budowy o przyjęciu obowiązków. 
Po upływie tego terminu można 
rozpoczynać budowę  

Okres oczekiwania na pozwolenie wynosi maksymalnie 65 dni, jednak często udaje się uzyskać  
go szybciej. Czasem konieczne jest uzupełnienie dokumentacji w wyznaczonym terminie. Jeśli  
dokumentacja nie zostanie uzupełniona w terminie, urząd może nie zatwierdzić projektu i odmó- 
wić wydania pozwolenia na budowę. Jeśli jednak wszystkie braki zostaną uzupełnione urząd nie 
ma prawa odmówić wydania decyzji.

O zamiarze rozpoczęcia prac budowlanych trzeba powiadomić 
Starostwo Powiatowe z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz dołą-
czyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. 
Po upływie tego terminu można rozpoczynać budowę.
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BEZPiECZEńsTWO

Uwaga na banknoty!

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Wyjazdy zagraniczne, 
kontakty z obcokrajowcami 
to zwiększone prawdopodo-
bieństwo otrzymania fałszy-
wego banknotu czy monety. 
Często nie zwracamy uwagi, 
czy przyjęty przez nas bank-
not nie jest podrobiony, lecz 
mechanicznie chowamy go 
do kieszeni bądź portfela.

Możliwość rozpoznania 
„gołym okiem” fałszy-
wego banknotu zale-

ży w głównej mierze od jakości 
wykonania falsyfikatu. Dlatego 
warto wiedzieć jak je rozpoznać. 
Oczywiście, te sporządzone przez 
profesjonalnych fałszerzy mogą 
być nie do rozpoznania przez 
przeciętnego obywatela. 

Częściej jednak fałszerze ba-
zują na pośpiechu i braku roz-
tropności obywateli i wytwarza-
ją falsyfikaty w sposób niezbyt 
skomplikowany, np. drukując 
je na drukarkach laserowych. 
Takie banknoty łatwo rozpo-
znać, wystarczy im się dokładnie 
przyjrzeć. 

Na co powinniśmy zwracać 
uwagę? 
•	 Przede	 wszystkim	 należy	

zwrócić uwagę na fakturę pa-
pieru. Ten używany do pro-
dukcji banknotów zrobiony 
jest z czystych włókien baweł-
nianych. W efekcie w dotyku 

jest sztywny i szeleszczący. 
Banknot nie może być ani 
wiotki, ani woskowaty.

•	 Należy	 wyczuć	 pod	 palcami,	
czy elementy oznaczające no-
minał lub bank są wypukłe, 
a w przypadku banknotów 
euro czy element nadruko-
wany wypukłymi liniami pio-
nowymi wydaje charaktery-
styczny dźwięk przy drapaniu 
paznokciem.

•	 Efekt	znaku	wodnego	uzyski-
wany jest dzięki zróżnicowa-
niu grubości papieru. Jest on 
widoczny pod światło. Gdy 
położy się banknoty na ciem-
nej powierzchni, jasne pola 
hologramu ciemnieją. Najle-
piej widać to na oznaczeniu 
nominału. Znak wodny odpo-
wiada głównemu motywowi 
graficznemu na banknocie. 
Na banknotach polskich jest 
to lewy profil króla, którego 
portret umieszczono na bank-
nocie, w przypadku euro to 
motyw architektoniczny, któ-
rym jest brama lub okno.

•	 Na	 banknotach	 euro	 po	 le-
wej części strony przedniej 
widoczne są elementy ozna-
czenia nominału, które pod 
światłem tworzą pełną cyfrę. 
W przypadku polskich bank-
notów po prawej stronie czę-
ści przedniej jest to korona 
umieszczona w owalu, która 
w świetle przechodzącym 
tworzy wypełnioną koronę 
wewnętrzną.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakturę papieru.  
Ten używany do produkcji banknotów zrobiony jest z czystych 
włókien bawełnianych. W efekcie w dotyku jest sztywny i sze-
leszczący. Banknot nie może być ani wiotki, ani woskowaty.

Trzeba zwrócić również uwagę na nitkę zabezpieczającą, która 
jest wpuszczona w papier banknotu. Gdy patrzymy pod światło, 
nitka wygląda jak ciemna linia, na której widoczne są nominał 
banknotu oraz waluta.

•	 Na	 banknotach	 o	 wyższych	
nominałach (50, 100, 200 zł  
oraz 50, 100, 200, 500 euro) 
umieszczone są zabezpiecze- 
nia z farby zmieniającej bar-
wę w zależności od kąta pa-
trzenia. W walucie polskiej 
zmiana barwy następuje z fio- 
letowej na złotą, w euro z fio- 
letowo-purpurowej na oliw-
kowo-brązową, w przypadku 
dolarów amerykańskich z zie-
leni na czerń.

•	 Na	rewersie	banknotów	o	no-
minałach 5, 10 i 20 euro – przy 
oglądaniu pod kątem – widać 
opalizujący złocisty pasek, 
a na nim nominał i symbol 
EUR.

•	 Zabezpieczenie	 holograficzne	
– na banknotach euro w za-
leżności od nominału oraz na 
banknocie o nominale 200 zł 

przy przechyleniu banknotu 
widoczny jest. tzw. efekt tęczy 
oraz symbole i oznaczenia mi-
krodrukiem.

•	 Trzeba	zwrócić	 również	uwa-
gę na nitkę zabezpieczającą, 
która jest wpuszczona w pa-
pier banknotu. Gdy patrzymy 
pod światło, nitka wygląda 
jak ciemna linia, na której wi-
doczne są nominał banknotu 
oraz waluta  

Jeżeli podejrzewasz

Jeżeli podejrzewasz, że bank-
not, który posiadasz może 
nie być autentyczny, zgłoś się 
z nim do najbliższej jednostki 
policji albo do banku w celu 
sprawdzenia jego autentycz-
ności.
Nie próbuj:
•		 zapłacić	tym	banknotem,
•		 rozmienić	 banknotu	 na	

drobne,
•		 dać	 dziecku,	 jako	 osobie	

poza podejrzeniami np. 
w celu dokonania zakupów.

Życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych,

pomyślności i szczęścia na wiosenne dni
oraz smacznego Święconego

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
podinsp. Krzysztof Kühl
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Marek Kot
inspektor ds. Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego,
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Wraz z przyjściem wiosny 
wraca problem wypalania 
traw i palenia suchych pozo-
stałości roślinnych, a co się 
z tym bezpośrednio wiąże, 
wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów na łąkach, nieużyt-
kach, w lasach i terenach 
chronionych. Wypalanie 
traw zabija: ludzi, zwierzęta, 
środowisko.

Działania te są szkodliwe 
dla środowiska, a po-
nadto stanowią zagroże-

nie dla życia ludzi i zwierząt oraz 
wszelkich dóbr materialnych. Od 
początku roku było kilkadziesiąt 
pożarów. W ubiegłym roku na te-
renie naszej gminy doszło do 159, 
a w powiecie wielickim do 457 
pożarów traw na nieużytkach. 

Do większości z nich docho-
dzi z winy człowieka. Na przeło-
mie zimy i wiosny rozpoczyna się 
regularne i bezmyślne wypalanie 
traw. Pomimo stałych apeli do 
rozsądku mieszkańców miast, 
wsi i osiedli, pomimo przypomi-
nania o fakcie, że wypalanie traw 
jest niebezpieczne, szkodliwe 
a ponadto jest czynem karalnym, 

setki nierozważnych i bezmyśl-
nych osób właśnie w ten spo-
sób „oczyszcza” swoje pola, łąki 
i trawniki. Pożary te niszczą ro-
dzimą faunę i florę. Nie ma bar-
dziej błędnego przekonania, niż 
to, że w ten sposób gleba jest le-
piej przygotowana do późniejszej 
uprawy. Jest wręcz przeciwnie!

Wypalanie traw zagraża 
zwierzętom, ponieważ ogień 
uśmierca żyjące w trawie owady, 
płazy, jeże, krety, młode zające 
i pisklęta. Zniszczeniu ulegają 
tzw. naturalne miodowniki dla 
pszczół. Pożary szkodzą rów-
nież środowisku naturalnemu. 
W płomieniach giną najcenniej-
sze gatunki roślin oraz mikroor-
ganizmy niezbędne do utrzyma-
nia równowagi biologicznej. 

Pożary obniżają plony, mar-
notrawią wartościową paszę, na-
ruszają strukturę gleby, powodują 
jałowienie ziemi, zostaje zahamo-
wany bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. 
Pozbawiona życia gleba szybciej 
ulega zubożeniu. Na wypalonej 
łące nowe życie pojawi się bardzo 
późno.

Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 

będących truciznami zarów-
no dla ludzi jak i dla zwierząt, 
w tym np. dla pszczół. Emitowa-
ne są szkodliwe dymy nasycone: 
dwutlenek siarki, dwutlenek wę-
gla, węglowodory aromatyczne, 
w tym o działaniu rakotwórczym, 
co wzmaga tzw. efekt cieplarnia-
ny, powoduje anomalia pogodo-
we, intensyfikuje występowanie 
chorób oczu, skóry itp.

Co roku w takich pożarach 
giną też ludzie – najczęściej ci, 
którzy wypalają. W Gminie Nie-
połomice w roku 2011 podczas 
wypalania traw i pozostałości ro-
ślinnych jedna osoba została po-
parzona, a w powiecie wielickim 
jedna osoba zginęła. Zazwyczaj 
bezpośrednią przyczyną zgonu 
jest zawał serca, udar termiczny 
lub gwałtowna zmiana kierunku 
wiatru, a tym samym wielkości 
płomienia co zaskakuje nieświa-
domego wypalacza. 

Należy pamiętać, że nawet nie-
wielki wiatr wystarczy, aby mały 

ogień wymknął się spod kontroli 
i bardzo szybko rozprzestrzenił się 
i zmienił w tragiczny w skutkach 
pożar niszcząc pobliskie lasy, czę-
sto także zabudowania. Niejedno-
krotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. Łącz-
nie straty spowodowane pożara-
mi traw na nieużytkach w gminie 
Niepołomice sięgają około kilku-
dziesięciu tysięcy złotych.

Wypalanie traw nierzadko 
utrudnia również poruszanie 
się po drogach kierowcom sa-
mochodów (duże zadymienie), 
w wyniku czego dochodzi do 
wielu wypadków i kolizji. 

Ponadto, należy pamiętać 
o jeszcze jednej bardzo ważnej 
kwestii – strażacy zadyspono-
wani do akcji gaszenia pożarów 
traw, łąk i nieużytków, mogą 
w tym samym czasie być potrzeb-
ni w innym miejscu np. do rato-
wania życia ludzi poszkodowa-
nych w wypadku drogowym. Ich 
zaangażowanie w akcję gaszenia 
trawy powoduje znaczne wydłu-
żenie czasu dojazdu do miejsca 
zdarzenia, gdzie często o życiu 
człowieka decydują minuty. 

O tym, jak trudno i niebez-
piecznie może być przy gaszeniu 
wypalanych traw, przekonali się 
wielokrotnie w ubiegłym roku 
strażacy ochotnicy z naszej gminy. 
Łącznie w 2011 roku przy 159 po-

BEZPiECZEńsTWO

Nie wypalaj, nie zabijaj!

Co Ty możesz zrobić...?

•		 Daj	dobry	przykład,	NIE	wypalaj!
•		 Nie	pozwól	by	czynili	to	inni!	
•		 Przedstaw	 negatywne	 skutki	 wypalania	 swoim	 najbliższym	 -	 

rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, sąsiadom i znajomym.
•		 Zwracaj	uwagę	tym,	którzy	wypalają.
•		 W	przypadku	zauważenia	pożaru	powiadom	o	tym	fakcie	straż	

pożarną, tel. 998 lub 112.

Pożary obniżają plony, marnotrawią wartościową paszę, naru-
szają strukturę gleby, powodują jałowienie ziemi, zostaje zaha-
mowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z powietrza. Pozbawiona życia gleba  
szybciej ulega zubożeniu. Na wypalonej łące nowe życie pojawi 
się bardzo późno.
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żarach traw brały udział 234 wozy 
bojowe oraz 1232 strażaków. 

Ważną kwestią są duże koszty 
prowadzonych akcji gaśniczych 
(praca strażaków, paliwo, środ-
ki gaśnicze, amortyzacja sprzętu 
itp.). Jednocześnie z uwagi na 
to, że dojazd do miejsc występo-
wania pożarów, nieużytków jest 
zazwyczaj utrudniony, bardzo 
często dochodzi do uszkodzenia 
pojazdów gaśniczych, co dodat-
kowo te koszty zwiększa a wydat-
ki te ponosimy wszyscy.

Apelujemy o rozsądek i nie 
wypalanie traw. Wypalanie traw 
oprócz tego, że jest naprawdę 
niebezpieczne i szkodliwe jest też 
niedozwolone. Określają to od-
powiednie przepisy prawne.

Zachowaj rozsądek! Warto 
zastanowić się, czy przez bez-
myślność nie narazimy życia 
swojego i innych  

Przepisy prawne

•		 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) określa: Art. 124. 
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. 12) Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

•		 Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	7	czerwca	2010	r.	w	sprawie	
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719): § 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo pożaru: 1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...) 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych 
z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu 
z właścicielem lub zarządcą lasu. § 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest za-
bronione.

•		 Ustawa	z	dnia	18	grudnia	2003	r.	o	płatnościach	bezpośrednich	do	gruntów	rolnych	(Dz.	U.	z	2004	r.	
Nr 6, poz. 40). Art.2. ust.1. stanowi: producentowi rolnemu przysługują płatności na będące w jego 
posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi. Ze względu na to, że wypalanie traw nie jest postępowa-
niem zgodnym z dobrą praktyką rolniczą i zachowaniem wymogów ochrony środowiska, za takie 
działanie grozi odebranie unijnych dopłat bezpośrednich.

BEZPiECZEńsTWO

świeci przez całą noc z jasno-
ścią +0.5 magnitudo. W związku 
z przebywaniem planety w pobli-
żu opozycji (15.IV.) jej tarcza osią-
ga największą w tym roku średni-
cę kątową, aż 19 sekund łuku. 

Przez teleskop zobaczymy 
oprócz wspomnianych pierście-
ni z przerwą Cassiniego, również 
jego największego satelitę Tytana.  
Urana i Neptuna, przebywających 
odpowiednio w gwiazdozbiorach, 

Ryb i Wodnika, możemy zaobser-
wować przez lunetę na porannym 
niebie, przy czym Uran wyłoni się 
z zórz porannych dopiero po po-
łowie kwietnia. 

W tym miesiącu, z ciekaw-
szych zjawisk na niebie, to 22.IV. 
wieczorem nastąpi złączenie Jo-
wisza z Księżycem, zaś 25.IV. 
Srebrny Glob zbliży się do Wenus. 
Aby te zjawiska móc obserwować 
i zapoznać się z ich interpretacją, 

możemy złożyć wizytę w Młodzie-
żowym Obserwatorium Astrono-
micznym (tel. 12 281 15 61). 

Od 16 do 25 kwietnia promie-
niują meteory z roju kwietnio-
wych Lirydów. Radiant meteorów 
leży w pobliżu Wegi, najjaśniejszej 
gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni. 
Maksimum aktywności (15-25 
przelotów na godzinę) przypada 
o północy 21/22 kwietnia. W tym 
roku warunki do ich obserwacji są 

dobre, gdyż w obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał Księżyc tuż 
po nowiu. 

Oto tylko najważniejsze zja- 
wiska na niebie, które polecał-
bym do obserwacji, lub cho-
ciażby do wiosennych spacerów 
przy bezchmurnym niebie, czego 
wszystkim Państwu życzę, jed-
nocześnie przypomnijmy sobie 
takie przysłowie: „Na wiosennej 
łące i ptaki wiją swoje gniazda”  

19 kwietnia o godz. 17.09, Słońce wstępuje w znak Byka. Po- 
nadto jak corocznie, 20 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Ziemi – zatem patrząc w niebo, nie zapominajmy o naszej Błę- 
kitnej Planecie, a wstydźmy się szczególnie za tych, którzy po-
rzucają śmieci w Lasku Wolskim, czy w Puszczy Niepołomickiej.

W kwietniu, z ciekawszych zjawisk na niebie, to 22.IV. wieczo- 
rem nastąpi złączenie Jowisza z Księżycem, zaś 25.IV. Srebr-
ny Glob zbliży się do Wenus. Aby te zjawiska móc obserwować  
i zapoznać się z ich interpretacją, możemy złożyć wizytę w Mło-
dzieżowym Obserwatorium Astronomicznym (tel. 12 281 15 61).

dokończenie ze str 23

dokończenie ze str 14
strony mam zakończenie za-
chodniego korytarza, w formie 
wnęki obszernej jak cała jedna 
cela klasztorna, z wielkim oknem 
na podwórze. Lewa ściana tej 
wnęki biegnie prosto linią prze-
dłużenia korytarza; prawa jest 
wyraźnie zagięta. 

Idę do chóru. Podtrzymują 
go cztery grube filary: dwa dzie-

lące go od nawy kościelnej i dwa 
ustawione w połowie jego długo-
ści. Trzy z tych czterech filarów 
zbudowane są na planie ośmio-
boku, ale czwarty na planie rów-
noramiennego krzyża wpisanego 
w kwadrat. 

Pod wewnętrznymi filarami 
stoją dwie pojedyncze stalle, pra-
wa przeznaczona dla ksieni, lewa 
dla przeoryszy. Jedna ma pulpit 

zakończony koliście, druga pro-
stokątnie; to samo dotyczy drew-
nianych baldachimów nad nimi. 
I tak dalej. Wszędzie dookoła, 
w architekturze i w wyposażeniu 
(im starsze, tym bardziej), asy-
metria jak samo życie.

I trudno, żeby było inaczej. To 
nie muzeum przecież, ale żywy 
dom, bo dom żywych ludzi. Cała 
ta asymetria, nierówności, chro-

powatości, zaskoczenia w miejsce 
doskonałej jednolitości i ideal-
nej symetrii, której by może ktoś 
oczekiwał – to jakby symbol i wy-
raz tej ludzkiej gromady, która tu 
mieszka, a która składa się z nie-
powtarzalnych osób. I tak właśnie 
jest dobrze. Symetrię, doskonale 
przeprowadzony schemat, można 
podziwiać. Asymetrię można ko-
chać: jak ludzi  
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Maria Kleszcz
nauczyciel historii i języka 
polskiego, Szkoła Podstawowa 
w Staniątkach

Ziemia Święta jest szczegól-
nym miejscem. O tym, by ją 
zobaczyć i przeżyć, marzy 
wiele osób. Dla grupy piel-
grzymów z parafii w Staniąt-
kach oraz wielu osób spoza 
jej granic takie marzenie 
spełniło się.

Doliną Szaron, prawie 
wzdłuż linii brzegowej 
Morza Śródziemnego, 

dojechaliśmy do wzgórz Karme-
lu. Już prawie zapadał zmrok. Nie 
czuliśmy zmęczenia, mimo tego, 
że byliśmy na nogach od przed-
świtu. Piękno ziemi, jej przyrody, 
zabytków oraz bogactwo historii,  
różnorakich kultur, tradycji i re-
ligii zaczęło działać z wielką siłą. 
I tak miało pozostać do końca 
naszego pobytu. Nawiedziliśmy 
bazylikę Matki Bożej Szkaplerz-
nej i Grotę Eliasza. Jeszcze tylko 
spojrzenie na pięknie oświetlony 
port, na nieco spienione morskie 
fale i… do Nazaretu! 

A potem, dzień po dniu, 
„czytaliśmy piątą ewangelię” za-
pisaną w ziemi kryjącej ślady wy-
darzeń sprzed dwóch tysięcy lat. 
Mimo wielu burz historii, wojen, 

najazdów, trzęsień ziemi i nisz-
czącej siły przemijania, ślady są 
widoczne, raz słabiej, innym ra-
zem mocniej. Czekają na przy-
bywających, by odsłaniać swoje 
tajemnice.

Pielgrzymując drogami Ga-
lilei, a potem Judei, w scenerii 
piękna krajobrazu i przyrody, 
przeżywaliśmy na nowo biblijne 
i ewangeliczne wydarzenia – od 
Nazaretu po Jerozolimę. Góra 
Tabor, Kana Galilejska, Nazaret, 
Góra Ośmiu Błogosławieństw, 
Kafarnaum, Tabgha, Jezioro Ga-
lilejskie, Jordan, Betlejem, Jero-
zolima, Betania, Jerycho, Morze 
Martwe, Ain Karem – wszystkie 
te miejsca przemawiały do każ-

dego z nas inaczej, choć mówiły 
to samo bogactwem zdarzeń zna-
nych z kart ewangelii. 

Niewątpliwie najbardziej in-
tensywne przeżycia były naszym 
udziałem na Jeziorze Galilejskim, 
na  Górze Oliwnej, na Górze Sy-
jon, w Wieczerniku i wreszcie 
w Bazylice Grobu Bożego.

Nie zapomnimy pamiątek 

i śladów, jakie pozostawili na 
ziemi świętej Polacy – żołnierze 
II wojny światowej, tułacze, któ-
rzy, przeżywszy Golgotę Wscho-
du, dotarli na Bliski Wschód, 
polscy artyści, zakonnicy i sio-
stry zakonne posługujący piel-
grzymom w miejscach świętych. 
I  Jan Paweł II.

Jerozolima kojarzyć się nam 

Dzień po dniu, „czytaliśmy piątą ewangelię” zapisaną w ziemi 
kryjącej ślady wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Mimo wielu 
burz historii, wojen, najazdów, trzęsień ziemi i niszczącej siły 
przemijania, ślady są widoczne, raz słabiej, innym razem moc-
niej. Czekają na przybywających, by odsłaniać swoje tajemnice.

Kościół Narodów
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Nad Morzem MartwymŚciana Płaczu

Droga Krzyżowa Ogród Oliwny             Fot: Antoni Jarosz

Przed Bazyliką Grobu Bożego

także będzie z  obecnością przy 
Ścianie Płaczu, pamięcią  o trage-
dii holocaustu i sprawiedliwych 
wśród narodów świata…

Wszystkiego niepodobna opi-
sać. Tym bardziej, że intensywne 
religijne przeżycia łączyły się każ-
dego dnia z dotykaniem historii 
i teraźniejszości tej ziemi wybra-
nej, ale trudnej, podzielonej i po-
ranionej zarazem. 

Pod powiekami przesuwają się 
obrazy, malownicze pejzaże, pal-
mowe gaje, ogrody oliwne, drzewa 
cytrusowe, skalista pustynia, plaża 
nad Morzem Martwym… 

W uszach brzmią słowa 
Dobrej Nowiny, codziennej po-
rannej i wieczornej wspólnej 
modlitwy, melodia „Barki” znad 

Galilejskiego Jeziora, świergot 
jaskółek, głos naszej niezwykłej 
przewodniczki Siostry Czesła-
wy Maćkały ASC, różnojęzycz-
ny gwar ulic i uliczek mijanych 
miast… A w sercu to, co najważ-
niejsze – przeżyte, choć nie na-
zwane, bo brakuje słów.

Pozostaje serdecznie podzię-
kować wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego, 
że pielgrzymka zaproponowana 
przez staniąteckiego proboszcza 
– ks. Janusza Goraja – mogła się 
odbyć oraz tym osobom, z naszej 
parafii i z innych miejscowości,  
którzy wspólnie ją przeżywali. 
Wróciliśmy szczęśliwie, zdrowi  
i cali, ci sami, ale nie tacy sami…  
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120 karateków w Ochotnicy Górnej

Joanna Musiał

Blisko 120 karateków z Aka-
demii Karate Tradycyjnego 
Niepołomice przebywało na 
obozie w Ochotnicy Górnej. 
Ku uciesze najmłodszych, 
śniegu w tym roku nie 
brakowało, w białym puchu 
mogli więc szaleć do woli. 

Na treningach karate, ma-
luchy przygotowywały 
się głównie do egzaminu, 

który był podsumowaniem obo-
zu. Ćwiczyli dużo technik ręcz-
nych i nożnych. Każdy nauczył się 
też nowego kata (forma). Najlep-
szą nagrodą za trud na treningach 
był pozytywny wynik egzaminu 
– wszyscy zdali. Dużo wrażeń 
dostarczyły wycieczki piesze po 
okolicy i zdobywanie góry w śnie-
gu po pas. Sporą atrakcją był też 
kulig, złożony z 13 sań. 

Następnie do Ochotnicy 
Górnej przyjechała grupa star-
sza. Każdy dzień rozpoczynali 
bieganiem. Trasa była urozma-
icona, pod górę, z góry, asfaltem 
i szlakiem górskim. Momentami 
trzeba się było przedzierać przez 
śnieżne tunele, ale to tylko zwięk-
szało wrażenia biegaczy. Sensei 

Paweł nadawał ostre tempo. Ka-
ratecy testowali swój charakter na 
dystansie około 9 km. Bieg w tak 
trudnych warunkach to nieustan-
na walka z samym sobą i pokony-
wanie własnych słabości. Karatecy 

nauczyli się czterech nowych kata. 
Wieczorami, podobnie jak na 

wcześniejszym turnusie, obozowi-
cze oglądali filmiki z mistrzostw 
świata i Europy – sensei Paweł 
opowiadał o tym, jak wiele wysił-

ku kosztuje start w międzynaro-
dowych zawodach, o wrażeniach 
z maty, a także o tym, jak ciężko 
trzeba pracować, żeby w ogóle do-
stać się do kadry Polski. 

Obóz zakończył się egza-
minem. Choć, jak zapowiedział 
sensei Paweł, egzamin rozpoczął 
się tak naprawdę już z chwilą 
przyjazdu – i tych, którzy aspi-
rowali do wyższego stopnia ob-
serwował przez cały czas. Co 
ambitniejsi trenowali w każ-
dej wolnej chwili. Przychodzili 
przed i zostawali po zajęciach, 
stale doskonaląc swoje umiejęt-
ności. Mimo to, sensei z egzami-
nu nie był zadowolony i ogłosił 
powtórny zaraz po feriach  

Fot: Archiwum AKT Niepołomice

Ferie w Gorcach

Paweł Góralczyk
opiekun Klubu Podróżnika Turbacz w Gimna-
zjum Społecznym w Woli Batorskiej

Jak co roku uczniowie Gimnazjum Spo-
łecznego w Woli Batorskiej wybrali się 
na zimowisko w okresie ferii zimowych. 
Tym razem wyprawa do Koninek (część 
Poręby Wielkiej) była zorganizowana 
w oparciu o finansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
realizacji projektu Sukces i Przygoda. 

W zimowisku uczestniczyło osiem-
nastu uczniów gimnazjum oraz 
dodatkowo jego absolwen-

ci i uczestnicy Klubu Podróżnika Turbacz.  
Wyprawa miała charakter edukacyjny – 
oprócz aktywnego odpoczynku jej uczestnicy 
mogli nauczyć się wielu interesujących rze-
czy, uzyskać szeroką wiedzę niejednokrotnie  
wykraczającą poza tą zawartą w szkolnych 
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podręcznikach. 
Dużą część czasu zimowiska poświęcono 

na zdobywanie umiejętności narciarskich na 
stoku Tobołowa w Koninkach. Stok ten jest 
najdłuższym i najpiękniejszym w Gorcach 
(około 1300 metrów) i położony jest na skraju 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Ze szczy-
tu stoku podziwiać można wspaniałą panora-
mę Gorców i Beskidu Wyspowego.      

Codziennie na stoku odbywała się nauka 
jazdy na nartach pod okiem doświadczo-
nych instruktorów. Oprócz zajęć o charakte-
rze sportowym, uczestnicy wyprawy wzięli 
udział w dwóch wyprawach o charakterze 
edukacyjnym i krajoznawczym. Pierwsza 
przebiegała przez pasmo górskie Gorców, 
szlakiem niebieskim przez dolinę Turbacza, 
polany Szałasiska, Średnie i Halę Turbacz aż 
na szczyt najwyższej góry w Gorcach – Tur-
bacz. Uczestnicy odwiedzili schronisko na 
Turbaczu. 

Inny charakter miała wycieczka do mu-
zeum Władysława Orkana w Orkanówce. 
Uczniowie poznali biografię i dokonania pisa-
rza – piewcy Gorców i zapoznali się z kulturą 
górali Zagórzan  

PODróżE

Policjanci na nartach
Karolina Donatowicz
Kinga Migdał

Młodzież klasy policyjnej Zespołu  
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  
w Niepołomicach, przebywała na  
obozie narciarskim w Pensjonacie  
pod Rohaczami na Słowacji. 

W drodze na obóz zatrzymaliśmy 
się na kilka godzin w ciepłych 
źródłach w Basenovej. Celem 

obozu była nauka i doskonalenie narciarstwa 
zjazdowego. 

Na stoku spędzaliśmy około pięciu godzin 
dziennie. Wszyscy dzielnie wytrzymywali-
śmy pełne wysiłku treningi. Ci, którzy pierw-
szy raz założyli narty – szybko zaliczyli pełny 
zjazd z całego stoku. Ci, którzy już jeździli 
na nartach (albo tylko tak się im wydawało!) 
mieli okazję szczegółowo przeanalizować 
i poprawić swoją technikę. 

Ponadto organizowane były zajęcia rekre-
acyjne: rozgrywki piłkarskie (dla ciała, a wła-
ściwie – dla rąk), gra w karty (dla ducha).  
Grupa obozowiczów, mimo ciężkiej pracy, 

bardzo dobrze się bawiła. Postawione cele 
zostały osiągnięte, a program zrealizowany!. 
Z utęsknieniem czekamy na „z góry upatrzo-

ne pozycje”, czyli – na letni obóz sprawno- 
ściowy  
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Małgorzata Wrońska
Dział Utrzymania Zieleni, 
Ośrodek Sportu Turystyki 
i Rekreacji w Niepołomicach

Wiosna już na dobre zago-
ściła za oknem. Chciałabym 
zachęcić wszystkich do za-
proszenia zwierząt do swoich 
ogrodów. Podam kilka infor-
macji co zrobić, aby chciały 
przyjść do nas i pozostać na 
dłużej. 

Zwierzęta nie kochają wy-
muskanych ogrodów z ni- 
sko przyciętą trawą, rów-

nymi, betonowymi alejkami, 
uporządkowanymi rabatami, za- 
grabionymi liśćmi i szczelnie 
ogrodzonymi. Tu raczej nie po-
czują się dobrze albo nie będą 
mogły się dostać. 

Jak wejdzie jeż, jeśli przed 
nim wysokie, szczelne ogrodze-
nie? Należałoby wywiercić kilka 
otworów i problem mamy roz-
wiązany. Zwierząt też na siłę nie 
ściągniemy. Jeśli nie zastaną od-
powiednich warunków, tj. obfitej 
kuchni i dobrego schronienia, nie 
zostaną. Tak jest z ptakami, owa-
dami, gadami i płazami.

Ptaki przylatują i poszukują 
pokarmu wszędzie – na drze-
wach, krzewach a także w ziemi. 
Sikorki potrafią w ciągu doby 
zjeść tyle owadów, ile same ważą, 
zaś gawrony swoimi mocnymi, 
ostrymi dziobami dokopać się 
do pędraków na głębokość 5 cm. 
Oprócz owadów jedzą też owoce 
z drzew i krzewów – zmrożone 
są doskonałym pożywieniem dla 
nich zimą. 

Jeśli posadzimy w swoim 
ogrodzie drzewa i krzewy rodzą-
ce owoce oraz posiejemy kwiaty, 
które produkują nasiona, przy-

ciągniemy ptaki. Dorzućmy więc 
do kompozycji z iglakami rajskie 
jabłonie, bzy, głogi, jarzębiny, 
kaliny, berberysy, ogniki, irgi, pi-
gwowce, porzeczki, jaśminowce, 
dzikie róże, wiciokrzewy, a bę-
dzie to doskonała kuchnia i wy-
śmienite schronienie dla nich. 

Ptaki uwielbiają nasiona 
z kwiatów cynii, czarnuszki, lnu, 
łubinu, jeżówki, rudbeki, szarłatu 
ogrodowego i nasiona warzyw. 
Zagnieżdżą się z przyjemnością 
w pnączach winobluszcza. 

Swoje gniazda założą też w gę-
stwinie korony drzew i nieciętych 
krzewów oraz w żywopłotach. 
Tam poczują się bezpiecznie przed 
drapieżnikami. Ważne jest, aby 
w okresie lęgowym nie przycinać 
zbyt często drzew, krzewów oraz 

żywopłotów. Pierwsze cięcie zrób-
my na początku czerwca po okre-
sie lęgowym, a drugie we wrześniu.

Ptaki do swojej egzystencji 
potrzebują jeszcze dojścia do 
wody, gdzie będą mogły się na-
pić i wykąpać. Należy zapewnić 
im łatwy dostęp. Jeśli w ogrodzie 
jest oczko wodne, pamiętajmy, że 
brzeg powinien być łagodny, aby 

mogły przysiąść na kamieniu czy 
żwirze. Można rzucić na taflę ko-
nar, tak aby wystawał z wody. 

Jeśli w ogrodzie nie ma 
oczka, proponuję zrobić poideł-
ka. Można zamontować gotowe 
ze sklepu lub wykonać samemu. 
Pamiętajmy jednak, że powinny 
być one w miejscach osłoniętych 
od wiatru i z dala od krzewów 
gdzie mogą czaić się koty.

Mając już wodę w ogrodzie, 
zaprośmy żaby i jaszczurki. Jeśli 
brzeg przy wodzie będzie pła-
ski z dużą ilością kamieni, któ-
re utworzą zakamarki, bądźmy 
pewni, że pojawią się jaszczurki. 
Żaby polubią skupisko roślin 
w strefie przybrzeżnej i w wodzie. 

OgróD

Ogród przyjazny zwierzętom
Jak wejdzie jeż, jeśli przed nim wysokie, szczelne ogrodzenie? 
Należałoby wywiercić kilka otworów i problem mamy rozwiąza-
ny. Zwierząt też na siłę nie ściągniemy. Jeśli nie zastaną odpo-
wiednich warunków, tj. obfitej kuchni i dobrego schronienia, nie 
zostaną. Tak jest z ptakami, owadami, gadami i płazami.

Jeśli posadzimy w swoim ogrodzie drzewa i krzewy rodzące 
owoce oraz posiejemy kwiaty, które produkują nasiona, przycią-
gniemy ptaki. Dorzućmy więc do kompozycji z iglakami rajskie 
jabłonie, bzy, głogi, jarzębiny, kaliny, berberysy, ogniki, irgi, pi-
gwowce, porzeczki, jaśminowce, dzikie róże, wiciokrzewy, a bę-
dzie to doskonała kuchnia i wyśmienite schronienie dla nich.
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Będą się wygrzewać na liściu lilii 
wodnej i buszować w szuwarach 
pod warunkiem, że nie będzie 
chemii w ogrodzie – na trawni-
kach czy w wodzie. 

Żaba złoży skrzek. Rozwiną 
się kijanki, ale tylko w czystej wo-
dzie. Oczywiście kijanki zostaną 
w oczku, jeśli nie będzie „złotych 
rybek”, które to zżerają skrzek. 
Musimy zadać sobie pytanie, czy 
chcemy złote rybki w oczku, czy 
wiosną słuchać koncertu żab.

Żaby i jaszczurki wyjadają 
mnóstwo owadów-szkodników 
więc jeśli stworzymy im dobre 
warunki do życia, odwdzięczą się 
nam. Dla ciekawostki podam, że 
ropucha żyje kilka lat w jednym 
miejscu i potrafi przyzwyczaić się 

do właściciela ogrodu reagując 
na jego głos. Były przypadki, że 
wywołana żaba przychodziła na 
karmienie muchami.

Czas już na najładniejszą gru-
pę zwierząt czyli owady. Mam tu 
na myśli oczywiście pożytecz-
ne, różnokolorowe motyle. Jak 
je zwabić? Oczywiście posadzić 
krzewy i kwiaty, które kochają tj. 
budleje, wrzosy, lawendę, jeżówki, 
języczkę, macierzankę, miodun-
kę, płomyk, przegorzan, rozchod-
niki, cynię, żeniszki, smagliczkę, 
driakiew, kosmos, itp. 

Na budlei, zwanym pospo-
licie krzewem motylim potrafi 
w ciągu kwitnienia być ponad 
kilkadziesiąt owadów widok cza-
rujący. Motyle nie tylko zdobią 

ogród, robią też rzeczy pożytecz-
ne, a mianowicie zapylają rośliny.

Większość kwitnących roślin 
w ogrodzie odwiedzają licznie 
trzmiele i pszczoły. One może 
nie są tak serdecznie zapraszane 
przez wszystkich ale znam ludzi, 
którym brzęczenie trzmiela za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa 
podczas odpoczynku. 

Jeśli ktoś chciałby mieć dzikie 
pszczoły u siebie, nie stawiajmy 
od razu ula, tylko w prosty, na-
turalny sposób zwabmy je. Wy-
starczy w klocku drewnianym 
nawiercić otwory, wypełnić je 
trocinami i ustawić w ustron-
nym, nasłonecznionym miejscu 
w ogrodzie i zostaje tylko czekać, 
aż zagnieżdżą się tam owady.

Zaprosiliśmy już zwierzęta 
do naszej fortecy i teraz pozo-
stało tylko zamontować ławecz-
kę gdzieś w ustronnym miejscu, 
gdzie po ciężkiej pracy usiądzie-
my, aby odpocząć na łonie natury. 
Przy okazji obserwując, jak nasze 
ptaki uwijają się, oczyszczając 
drzewa i krzewy ze szkodników, 
pomagając sobie śpiewem, jak 
w pocie czoła pracują pszczoły 

i motyle, a w oczku wodnym na 
liściu grążela wyleguje się leniwie 
żaba, obok mając wygrzewającą 
się jaszczurkę. 

Czy taki sielski obraz ogrodu 
tętniącego życiem nie jest najlep-
szym lekarstwem dla zestreso-
wanego człowieka? Czy sztuczne 
krasnale, kaczki, żaby postawione 
przy wymuskanym oczku w któ-
rym pływają tylko złote rybki za-
pewnią nam to samo?

Chciałabym prosić wszyst-
kich kochających zwierzęta, aby 
pozwalali korzystać z uroków 
ogrodu także swoim najwięk-
szym przyjaciołom tj. pieskom 
i kotom. Moje psy uwielbiają 
przebywać w ogrodzie, gdzie 
z pozycji leżącej (najczęściej na 
macierzance), bacznie obserwu-
ją co dzieje się w koło. Czy nie 
pojawił się intruz – kret, którego 
trzeba natychmiast przepłoszyć, 
bo jego nie zapraszamy.

Życzę wszystkim ogrodni-
kom, aby udało się stworzyć tak 
przyjazny ogród, aby jak naj-
więcej zwierząt (oczywiście tych 
pożytecznych) chciało w nim  
zamieszkać  

OgróD

Żaby i jaszczurki wyjadają mnóstwo owadów-szkodników więc 
jeśli stworzymy im dobre warunki do życia, odwdzięczą się nam. 
Dla ciekawostki podam, że ropucha żyje kilka lat w jednym miej-
scu i potrafi  przyzwyczaić się do właściciela ogrodu reagując na 
jego głos. Były przypadki, że wywołana żaba przychodziła na 
karmienie muchami.

Jerzy Mirocha
wiceprezes Koła Pszczelarzy 
Niepołomice 

Słońce wiosenne z każdym 
dniem mocniej ogrzewa 
ziemię, sprawiając, że zakwi-
tają kolejne rośliny. Jako 
pierwsze kwitną leszczyny 
i olchy. Na kwiatostanie tych 
roślin możemy dostrzec pra-
cujące pszczoły. W następ-
nych tygodniach pojawiają 
się kwiaty na następnych ro-
ślinach. Aż w końcu przycho-

dzi czas kwitnienia sadów 
i innych roślin uprawnych. 

Tam też pojawiają się 
pszczoły, by zbierając ne- 
ktar i pyłek kwiatowy do- 

konać najważniejszej pracy tj. za- 
pylenia. Rokrocznie w okresie 
wegetacji roślin miliony, tych 
najważniejszych dla gospodarki 
rolnej zapylaczy, wykonuje tyta-
niczną pracę dla nas. Na szczę-
ście w prasie i programach radia 
i telewizji pojawiają się publika-
cje obrazujące wpływ pszczoły 
miodnej na świat roślin, a także 
wpływ działalności człowieka na 
rośliny i świat zwierzęcy. 

Kiedy udamy się do pracy 
w sadach i ogrodach,  zwróćmy 
uwagę na pracujące tam owa-
dy. Planując zabiegi przy użyciu 

środków ochrony roślin należy 
bezwzględnie przestrzegać za-
wartych w instrukcji stosowania 
zaleceń. Każdy preparat oprócz 
receptury przygotowania opry-
sku zawiera informację o okresie 
prewencji dla pszczół. Jest to mi-
nimalny czas, jaki musi upłynąć 
od oprysku by preparat prze-
stał być toksyczny dla pszczół. 
W praktyce sprowadza się to do 
tego, że opryski najlepiej wyko-
nywać po ustaniu lotu pszczół. 

Konkretną godzinę trud-
no podać, najlepiej ustalić ją po 
konsultacji z najbliższym pszcze-
larzem. Taka konsultacja będzie 
bardzo pożyteczna dla obu stron, 
gdyż pszczelarz będzie wiedział, że 
w okolicy wykonywane są opryski 
(i przy użyciu jakiego środka), 
a rolnik będzie miał pewność, że 

nie wytruje pracujących na plan-
tacji pszczół co w konsekwencji 
mogłoby doprowadzić procesów 
odszkodowawczych. 

Na koniec bardzo ważna 
sprawa tycząca wszystkich kon-
sumentów produktów pszczelich. 
Istnieje ryzyko, w przypadku 
źle wykonanych oprysków, że 
pszczoły przyniosą do ula ska-
żony nektar i pyłek. Co w konse-
kwencji doprowadzi do skażenia 
produktów pszczelich przezna-
czonych do spożycia przez ludzi. 
Dlatego tak ważne jest, by wszel-
kie zabiegi z użyciem środków 
ochrony roślin przeprowadzać 
umiejętnie i należytą rozwagą, 
mając na względzie bezpieczeń-
stwo ludzi i pszczół  

Dbajmy o pszczoły
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Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Człowiek należy do istot 
stałocieplnych z tempera-
turą ciała ok. 36,6 stopni 
Celsjusza. To orientacyjna 
temperatura. Bywa bowiem, 
że osoby zdrowe mają przez 
całe życie niższą ciepłotę 
ciała, ale spotykamy też lu-
dzi zdrowych z temperaturą 
około 37 stopni i to nie tylko 
u noworodków.

Podwyższona ciepłota cia-
ła najczęściej towarzyszy 
mobilizacji organizmu, 

przyspieszonej przemianie ma-
terii, co najczęściej dzieje się 
w różnego rodzaju infekcjach 
oraz sytuacjach, gdy organizm 
mobilizuje się do walki w niektó-
rych schorzeniach ogólnych, jak 
np. nadczynność tarczycy, choro-
by nowotworowe, kolagenozy.

Bywa, że czasami towarzyszy 
fizjologicznym stanom – okres 
ząbkowania u niemowlaków. Go-
rączka wynika z przestawienia 
ośrodka termoregulacji na wyższy 
poziom ciepłoty przy prawidło-
wych mechanizmach chłodzą-
cych w przeciwieństwie do hiper-
termii, występującej, gdy ciepłota 
ciała jest podwyższona. Wynika to  
jednak z zaburzenia mechani- 
zmów chłodzących organizm (prze- 
grzanie organizmu, np. od słoń-
ca, w tropiku). W hipertermii leki  
p/gorączkowe są mało skuteczne.

Przyjęto, w zależności od  
wysokości temperatury, mówić o: 
•	 stanie	podgorączkowym	–	do	

38 st.,
•	 niskiej	gorączce	do	38,5,
•	 umiarkowanej	do	39,5,
•	 wysokiej	 gorączce	 powyżej	

40,5 st. C. 

Gorączka może mieć prze-
bieg ciągły lub falisty. Zazwyczaj 
w infekcjach najwyższa gorączka  
jest w pierwszych dniach choroby 
i najczęściej narasta wieczorem.

Gorączka, szczególnie wyso-
ka, jest niebezpieczna, głównie 
u małych dzieci (niedojrzałość 
mechanizmów termoregulacji), 
starszych osób, szczególnie ze 
schorzeniami układu sercowo-
-naczyniowego, kobiet w ciąży, 
osób ze schorzeniami  neurolo-
gicznymi. 

Wysoka temperatura (powy-
żej 41 st. C.) jest szczególnie nie-
bezpieczna dla mózgu, powodu-
jąc zaburzenia jego pracy łącznie 
z utratą przytomności. Gorączka 
w sposób naturalny powoduje 
przyspieszenie przemiany mate-
rii, czemu towarzyszy pocenie, 
zaczerwienienie skóry, przyspie-
szenie i pogłębienie oddechu, 
dzięki czemu organizm stara się 
obniżyć temperaturę ciała.

Sposobów pomiaru cie-
płoty ciała jest wiele – pod pa-
chą, w ustach, w uchu, na czole, 
w odbycie (odejmujemy wtedy 
5 kresek). Używając w obecnej 

chwili praktycznie tylko elektro-
nicznych termometrów, których 
czułość i wiarygodność jest bar-
dzo różna.

Zdania na temat korzyści 
z gorączki w infekcjach są po-
dzielone. Niewielka, nie wpływa 
niekorzystnie, natomiast wysoka, 
pogarsza samopoczucie, osłabia 
organizm, wyczerpuje i  wymaga 
obniżania.  

Jest grupa małych dzieci, 
szczególnie wrażliwa na zmia-
ny temperatury, u których może 
dochodzić przy wysokiej gorącz-

ce do objawów neurologicznych 
w postaci drgawek gorączko-
wych. Objawy przypominają na-
pad padaczki – drgawki całego 
ciała, chwilowa utrata przytom-
ności, zasinienie warg, zaburze-
nia oddychania, i trwają zazwy-
czaj kilkadziesiąt sekund.

Leczenie. Gorączkę można 
zwalczać naturalnymi metodami 

oraz farmakologicznie. Natural-
ne metody to zewnętrzne obni-
żanie temperatury za pomocą 
ochładzających kąpieli, okładów. 

Okłady chłodzące wyko-
nuje się szczególnie na okolice 
dobrze  ukrwione (pachy, kark, 
pachwiny, skronie. Temperatura 
okładów powinna być kilka stop-
ni niższa od temperatury ciała. 
Można je powtarzać co kilka go-
dzin jako samodzielną metodę 
oraz z lekami  p/gorączkowymi. 
Przyjmowanie chłodnych pły-
nów również obniża gorączkę. 
Nieco mniej skuteczne są różne-
go rodzaju herbatki napotne. 

Pamiętać należy, że osoby 
z wysoką gorączką nie powinni 
przebywać w pomieszczeniach 
przegrzanych, być grubo ubrane 
oraz leżeć pod grubą pościelą. 
Utrudnia to bowiem oddanie 
ciepła do otoczenia. Powinny na-
tomiast przyjmować więcej pły-
nów, aby nie odwodnić się  

ZDrOWiE

leki przeciwgorączkowe

Najczęściej oparte są na paracetamolu i mogą się różnie nazywać 
–Apap, Panadol, Eferalgan, Calpol – są bezpieczne, ale nie zawsze 
skuteczne.

Inne leki przeciwgorączkowe oparte są na kwasie acetylosalicylo-
wym – Aspiryna, Polopiryna, Upsarin, Asprocol (nie zalecane są  
u dzieci) naproksenie, ibuprofenie (Ibum, Nurofen, Ibufen, Ibu-
prom),  ketoprofenie (Ketonal,Refastin), jak również Pyralgin.

Przy stosowaniu leków p/gorączkowych zaleca się utrzymywanie 
odpowiedniego co najmniej sześciogodzinnego odstępu pomiędzy 
kolejnymi dawkami leków o tym samym składzie chemicznym.

W sytuacji, gdy podany lek lub naturalne metody nie są skuteczne, 
można podać wcześniej niż po 6-ciu godzinach środek przeciwgo-
rączkowy, ale o innym składzie chemicznym. 

Szczególnie nie należy dopuszczać do wysokiej gorączki u dzieci, 
które w przeszłości już miały drgawki gorączkowe, podejmując 
wcześniej działania obniżające ciepłotę. U większości dzieci, po-
dobnie jak u dorosłych, podwyższonej ciepłoty ciała do 38 stopni 
zazwyczaj nie zwalczamy.

Gorączka Okłady chłodzące wykonuje się szczególnie na okolice dobrze  
ukrwione (pachy, kark, pachwiny, skronie. Temperatura okładów 
powinna być kilka stopni niższa od temperatury ciała. Można  
je powtarzać co kilka godzin jako samodzielną metodę oraz  
z lekami  p/gorączkowymi. Przyjmowanie chłodnych płynów 
również obniża gorączkę. Nieco mniej skuteczne są różnego  
rodzaju herbatki napotne.

Pamiętać należy, że osoby z wysoką gorączką nie powinni  
przebywać w pomieszczeniach przegrzanych, być grubo ubra-
ne oraz leżeć pod grubą pościelą. Utrudnia to bowiem oddanie  
ciepła do otoczenia. Powinny natomiast przyjmować więcej  
płynów, aby nie odwodnić się.
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Leczenie chirurgiczne, od lat stosowane 
w krajach Europy Zachodniej i USA, w na-
szym kraju nie było i nadal nie jest rozpo-
wszechnione. Niewiele ośrodków chirurgi- 
cznych podejmuje się niełatwego zadania 
operacyjnego leczenia otyłości, które właści-
wie stosowane przynosi długotrwały efekt. 

Wprowadzenie nowych technologii i ma- 
teriałów spowodował dynamiczny rozwój 
metod małoinwazyjnych, które charaktery-
zując się wysoka skutecznością są względnie 
bezpieczne i w niektórych technikach mogą 
być odwracalne. Wprowadzenie w 1985 roku 
do praktyki klinicznej opaskowania żołądka 
oraz rozwinięcie w ostatnich kilkunastu la-
tach technik laparoskopowych, przybliżyły 
osiągnięcie wymienionych założeń. 

Do chirurgicznego leczenia otyłości kwa-
lifikowani są pacjenci ze wskaźnikiem masy 
ciała BMI przekraczającym 40, u których 
wspomniane leczenie zachowawcze (dieta, 
wysiłek fizyczny, środki farmakologiczne)  
nie przyniosły spodziewanego efektu. 

W przypadku współistnienia innych cho-
rób takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
bezdech senny, refluks żołądkowo - przełyko-
wy, dolegliwości kostno-stawowe, kryterium 
BMI jest obniżone do wartości >35. Za osoby 
otyłe uznawane są osoby z BMI powyżej 30. 
O otyłości olbrzymiej mówimy przy BMI>40.

Wśród stosowanych współcześnie metod 
operacyjnych leczenia otyłości zastosowanie 
znajdują tzw. zabiegi restrykcyjne-ograni-
czające pojemność żołądka, malabsorpcyjne 
– zmniejszające wchłanianie pokarmów, ich 
kombinacje oraz metody stymulacji pracy żo-
łądka. Po zabiegu wymagany jest przedłużony 
okres obserwacji pacjentów. 

Powodzenie leczenia mierzone procen-
tem spadku nadmiaru wagi ciała oraz zmniej-
szeniem dolegliwości towarzyszących otyłości 
dotyczą często długiego okresu po zabiegu, 
nawet do kilku lat. 

W Polsce chirurgicznym leczeniem oty-
łości zajmuje się obecnie pięć ośrodków – 
w Zabrzu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku 
i Łodzi  

ZDrOWiE

Bezpłatne badanie mammograficzne
3 kwietnia panie w wieku 50-69 lat będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań mammograficznych.

Badania wykonywane będą w mammobusie ustawionym przy Ośrodku 
Zdrowia w Niepołomicach, przy ul. Korczaka 1. 

Rejestracja na badania: 12 633 02 18
w godzinach 8.00-17.00.

Otyłość – problem jednostki 
czy społeczeństwa, II

dr hab. med. Marcin Baczyński
dr med. Aleksander Konturek
III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ 
w Krakowie

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim 
odcinku, leczenie otyłości stanowi 
złożony interdyscyplinarny problem 
zarówno w ujęciu medycznym jak 
i socjologicznym i wymaga współpracy 
wielu specjalistów z różnych dziedzin 
nauki. Elementami kluczowymi jest 
współpraca chorego z zespołem psycho- 
logów, dietetyków, endokrynologów 
oraz chirurgów. 

Początkowe zalecenia dietetyczne w po-
łączeniu ze zmianą stylu życia oraz wy-
siłkiem fizycznym nie zawsze przyno-

szą oczekiwane rezultaty. Zależy to w głównej 
mierze od systematycznośći podejmowanych 
działań przez pacjenta oraz na jego motywa-
cji. Stąd w ostatnim okresie coraz bardziej 
popularne stają się techniki terapii behawio-
ralnej w połączeniu z tradycyjnym metodami 
dietetycznymi. 

Czym jest terapia behawioralna? W wiel-
kim uproszczeniu można przyjąć, iż nasze 
postępowanie determinowane jest bodźcami 
pozytywnymi np. nagradzanie chorego za 
określone zachowania lub terapią awersyjną, 
w której „karci się” pacjenta za zachowania 
sprzeczne z ustalonymi podczas terapii. 

Wspomniane powyżej zagadnienia są na 
tyle istotne, iż poświęca się im wiele godzin 
spędzonych z terapeutami, psychologami 
i dietetykami. Jest to przygotowanie do terapii 
operacyjnej. W tym miejscu pamiętać rów-
nież należy, iż leczenie otyłości decyduje czę-
sto o systematyczności terapii wielu innych 
schorzeń, z którymi stykają się pacjenci. 

W minionym ćwierćwieczu niemałą na-
dzieję wiązano z farmakoterapią, jednak jak 
pokazały wieloletnie obserwacje, nie przynio-
sła ona spodziewanych długotrwałych efektów. 

Czym jest terapia behawioralna? W wielkim uproszczeniu można przyjąć, iż nasze  
postępowanie determinowane jest bodźcami pozytywnymi np. nagradzanie chorego  
za określone zachowania lub terapią awersyjną, w której „karci się” pacjenta za zacho-
wania sprzeczne z ustalonymi podczas terapii.

Wśród stosowanych współcześnie metod 
operacyjnych leczenia otyłości zastoso-
wanie znajdują tzw. zabiegi restrykcyj-
ne-ograniczające pojemność żołądka, 
malabsorpcyjne – zmniejszające wchła-
nianie pokarmów, ich kombinacje oraz 
metody stymulacji pracy żołądka. Po  
zabiegu wymagany jest przedłużony 
okres obserwacji pacjentów.
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Anna Mikosz
kosmetolog, Gabinet Estetyki 
Ciała „Orchidea”

Czy zastanawiałaś się 
w czym tkwi sekret zgrabnej 
i smukłej sylwetki gwiazd? 
Niektóre czynniki powodują-
ce problemy z napięciem skó-
ry są wrodzone, a informacje 
o nich zapisane są w genach. 
Duża cześć jednak związana 
jest ze stylem życia. W tym 
artykule zdradzę, co jest ich 
tajemnicą i jak to się dzieje, 
że z dnia na dzień można 
zaskakująco wyszczupleć.

Kobiecy organizm gro-
madzi duże ilości wody, 
która tuż po menstruacji 

jest usuwana. Gdy wzrost pozio-
mu estrogenów kosztem proge-
steronu utrzymuje się zbyt dłu-
go powstaje tzw. cellulit wodny. 
Ogromne zmiany mogą również 
powodować leki sterydowe lub 
tabletki antykoncepcyjne.

To właśnie hormony przy-
czyniają się do tego, że problem 
cellulitu dotyczy przeważnie ko-
biet. Włókna kolagenowe są luź-
niejsze i w przestrzeniach między 
nimi odkłada się więcej komórek 
tłuszczowych.

To co każdego dnia wpływa 
niekorzystnie na jędrność skóry 
to niedostateczna ilość ruchu, 
obcisłe spodnie, praca siedząca, 
buty na obcasie, palenie papiero-

sów i przede wszystkim zła dieta.
Ważne żeby prawidłowo się 

odżywiać, najlepiej w ciągu dnia 
spożywać ok. 5 posiłków w prze-
rwach ok. 2h. Na śniadanie pro-
ponuję wypić zieloną herbatę, 
a w ciągu dnia wypić ok. 2 litrów 
wody niegazowanej.

Dla uzyskania lepszego efek-
tu najlepiej zrezygnować z jedze-
nia skrobi, pszennego pieczywa, 
oraz produktów mącznych np. 
makaron zwykły zamienić na 
ciemny i nie łączyć go z sosami. 

Do smażenia ryb lub mięsa 
proponuję dziennie stosować ok. 
2 łyżek stołowych oliwy z oliwek, 
której wyjątkowo wysoka zawar-
tość niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT), 
cennych dla utrzymania prawi-
dłowej struktury skóry i czyn-
ności jej warstw. Obok NNKT 
oliwa z oliwek jest bogata m.in. 
w takie substancje jak flawono-
idy, witaminę E, beta-karoten czy 
lecytynę. 

Proponuję kupować jogur-
ty 1,5 proc., najlepiej łączyć je 
z błonnikiem. Proszę pamiętać, 
że kolacja powinna być połową 
obiadu i spożyć posiłek na 2 h 
przed snem.

Według badań przeprowa-
dzonych wśród moich klientek 
wynika, że duża część kobiet 
wskazuje uda, pośladki i ramio-
na, brzuch, jako elementy ciała, 
z których nie są zadowolone. 
Część z nich deklaruje, iż chciała-
by te partie poprawić chirurgicz-

nie lub inną skuteczną metodę 
redukcji tkanki tłuszczowej. 

Z myślą o tych kobietach, 
proponuję zabieg za pomocą li-
polizy laserowej. Odbywa się on 
za pomocą specjalnego urządze-
nia-sondy, o niewielkiej średnicy, 
wprowadzanej pod skórę przez 
lekarza medycyny estetycznej. 
Za pomocą sondy tkanka tłusz-

czowa jest stapiana, rozgrzewana 
oraz zasysana pod ciśnieniem.

Czas trwania zabiegu to oko-
ło 45-90 min. Po jego zakończe-
niu można od razu wrócić do 
zwykłych, codziennych czyn-
ności. Całkowite znieczulenie 
czyli narkoza nie jest konieczna. 
Zabieg nie wymaga obecności 
anestezjologa. Stosuje się jedynie 
znieczulenie miejscowe. 

Zachęcam wszystkie kobie-
ty do odpowiedniej pielęgnacji, 
abyśmy mogły czuć się cudownie 
we własnej skórze  

urODA

Dobrze – we własnej skórze

Endodermomasaż

Zabiegiem dającym spektakularne efekty jest Endodermomasaż, 
działa na tkankę podskórną, za pomocą stymulacji mechanicznej 
i podciśnienia:

•		 pozwala	uzyskać	doskonałe	 rezultaty	nie	 tylko	w	redukcji	 cel-
lulitu, ale również redukcję lokalnych otłuszczeń i ujędrnienie 
skóry, innymi słowy przywraca harmonię sylwetki,

•		 eliminuje	toksyny,	zmniejsza	retencję	wody,	uaktywnia	lipolizę	
(rozkład tłuszczu) w głębokich warstwach skóry i usprawnia 
krążenie,

•		 odbudowuje	strukturę	naskórka,	poprawia	metabolizm	tkanek	
i poprawia regulację termiczną

Seria zabiegów poprawia elastyczność, jędrność i piękny blask. 
Efekty odczuwalne są po pierwszym zabiegu. Powoduje uczucie 
lekkości w części ciała poddanej zabiegowi. Skóra uzyskuje zdrowy, 
wygląd oraz jest napięta i gładka w dotyku.

Wskazania
•		 uczucie	ciężkości	nóg	–	niewydolność	żylna
•		 lifting	twarzy	i	ciała,	w	tym	zabiegi	na	biust
•		 stany	pourazowe
•		 terapie	relaksujące
•		 zmiany	reumatyczne	–	ograniczenia	sprawności
•		 blizny,	rozstępy
•		 zmarszczki

Przeciwwskazania 
•		 padaczka
•		 liposukcja	(do	6	miesięcy	po	zabiegu)
•		 zapalenie	żył
•		 niewydolność	krążenia
•		 miejscowe przeciwwskazania: przepuklina, naczyniak, bolesne 

żylaki, tłuszczak
•		 ciąża

To co każdego dnia wpływa niekorzystnie na jędrność skóry to 
niedostateczna ilość ruchu, obcisłe spodnie, praca siedząca, buty 
na obcasie, palenie papierosów i przede wszystkim zła dieta.

10% rabatu na Endodermomasaż
Gabinet Estetyki Ciała „Orchidea”

ul. Solskiego 10, Niepołomice
tel. 12 281 17 64

www.orchidea-niepolomice.com.pl

KuPON rABATOWy
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Puszcza i Piłkarz z medalami

Wyróżnieni przez PZKosz

Marek Bartoszek

Świetne wyniki uzyskali trampkarze 
Puszczy Niepołomice i Piłkarza Pod-
łęże w II turnieju halowym im. Karola 
Demczuka. Po ponad dwóch miesiącach 
zmagań i rozegraniu kilkudziesięciu 
meczów wyłoniono najlepsze drużyny 
młodzików, trampkarzy i juniorów 
rywalizujących w II Halowym Turnieju 
im. Karola Demczuka. 

Turniej, który odbywał się w Niepoło-
micach i Wieliczce rozegrano w trzech 
kategoriach wiekowych: młodzików, 

trampkarzy oraz juniorów. Kategorię tramp-
karzy zdominowali  zawodnicy z naszej gmi-

ny. Nnajlepszym zespołem okazała się Pusz-
cza Niepołomice, która wyprzedziła Piłkarza 
Podłęże i Contrę Sułków. Młodzi zawodni-
cy z Niepołomic za zwycięstwo w turnieju 
oprócz pucharu i okolicznościowych medali 
otrzymali również komplet strojów piłkar-
skich. 

Świetna postawa w turnieju zaowocowała 
również nagrodami indywidualnymi. Królem 
strzelców w kategorii trampkarzy został Da-
wid Szewczyk (Puszcza Niepołomice), który 
w 8 spotkaniach zdobył 14 bramek, natomiast 
jego kolega z drużyny Konrad Krzysica został 
wybrany najlepszym bramkarzem. 

W kategorii juniorów naszą gminę repre-
zentowali zawodnicy Piłkarza Podłęże, któ-
rzy uplasowali się na 8 miejscu. Najlepszym 
zespołem okazała się Nadwiślanka Nowe 

Brzesko. Wśród najmłodszych piłkarzy, za-
prezentował się zespół Puszczy Niepołomi-
ce. Drużyna, która została stworzona kilka 
tygodni przed turniejem, z meczu na mecz 
prezentowała się coraz lepiej i mimo zajęcia 
ostatniego miejsca w swojej grupie wiekowej, 
najmłodsi piłkarze Puszczy zgodnie przeko-
nywali, że w przyszłym roku wezmą przykład 
ze starszych kolegów i wrócą do Niepołomic 
z pucharem. 

Organizatorzy turnieju chcą podzięko-
wać wszystkim osobom, które angażując się 
społecznie sprawiły pozwoliły na przepro-
wadzenie zawodów na wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Szczególne 
podziękowania skierować trzeba do sędziów, 
którzy społecznie pełnili rolę rozjemców 
w nierzadko bardzo zaciętych meczach. Or-
ganizatorem turnieju był Wielicki Podokręg 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
władze samorządowe gmin Niepołomice 
oraz Wieliczka  

Michał Winiarski
kierownik drużyny Staco MNLK Niepołomice

Terminarz rozgrywek 2 ligi stworzo-
ny przez PZKosz w bieżącym sezonie 

ligowym niestety jest bardzo kontro-
wersyjny. Cóż z tego, że do regulaminu 
wprowadzono poprawkę ustalająca za-
sadę, że zawodnicy drużyn rezerw I ligi 
i PLK rozgrywający mecze w bieżących 
kolejkach ligowych nie mają prawa 
występować w tym samym terminie 
kolejki  2 ligi M. w drużynach rezerw 
tych klubów (jednak WGiD PZKosz 
pozostawił wolne terminy nie pokrywa-

jące się z terminami PLK , I ligi i II ligi; 
2 rundzie – 2 wolne terminy I ligi).

Niestety takie zdarzenie miało miejsce 
w 20 kolejce 2 ligi w Niepołomicach 
18 lutego. Przeciwnikiem „STACO-

-MNLK” miała być „ROSA” II Radom (rezer-
wa I ligi). Rywale sprawili nam przykrą nie-
spodziankę, a mianowicie w swoim składzie 
wystawili  8 zawodników I ligowej drużyny 
oraz Paweł Wiekiera (były reprezentant Pol-
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ski, przesunięty do rezerw). W składzie zna-
lazło się więc tylko 3 zawodników 2 ligowej 
drużyny, z których dwóch nie weszło na bo-
isko. Gospodarzom przyszło więc stawić czo-
ło drużynie, która zajmuje aktualnie 4 miejsce 
w I ligowej tabeli z szansami na awans do Pol-
skiej Ligi Koszykówki (ekstraklasa).

Nasi zawodnicy dzielnie walczyli do koń-
ca II kwarty, po której wynik był korzystny 
dla „ROSY” 53:47. Niestety w III i IV kwarcie 
goście zdominowali swoją strefę podkoszową  
bronioną tablice (mając 5 graczy wysokich 
o wzroście 200 cm) – zbiórki „ROSA” - 25, 
„STACO” - 10 – uniemożliwiając gospoda-
rzom ponawianie akcji po niecelnych rzutach. 

Goście mając w składzie bardzo skutecz-
nego w tym dniu rozgrywającego Donigie-
wicza (jednego z najlepszych w 1 lidze) nie 
dali naszym zawodnikom nadziei na praw-
dopodobne kolejne zwycięstwo. Trener Jaro-
sław Mosio widząc zdecydowaną przewagę 

atletyczną oraz wzrostu przeciwników usta-
lił prawidłową taktykę gry szukając szansy 
w rzutach z gry z obwodu. 

Taktyka ta sprawdziła się. Gospodarze 
mieli niezłą skuteczność rzutów za 3 punkty 
rzucając celnie 7 razy. Poza tym każdy z 12 za-
wodników otrzymał swoją szansę gry, co nie 
zdarza się często w ostatnich meczach. 

Najładniejszą akcję meczu w stylu NBA 
wykonał Fabian Mróz, który pomimo aktyw-
nej obrony 2 przeciwników po asyście zdobył 
2 punkty wsadem. Na uwagę również zasługu-
je fakt, że aż 5 zawodników 1 ligowej drużyny 
„ROSY” wystąpiło w 2 ligowym meczu po raz 
pierwszy!

Można w pełni zrozumieć intencję prze-
ciwników, którzy walczą o utrzymanie się 
w 2 lidze i wykorzystali daną regulaminem 
PZKosz szansę odniesienia kolejnego zwycię-
stwa. Stworzenie jednak takiej precedensowej 
sytuacji nie ma żadnego prawidłowego prze-

łożenia na kolejność drużyn w tabeli 2 ligi. 
Kolejna taka sytuacja może zdarzyć się w I 

rundzie „play-off”, kiedy to Polski Związek Ko-
szykówki kolejny raz „rozrzucił” terminy I i II 
ligi. Jeśli „ROSA” II awansuje do I rundy „play-
-off”, a jest to bardzo prawdopodobne – będzie 
miała prawo wystawić w 2 z 3 meczy w tej run-
dzie podobny 1 ligowy skład i w ten sposób 
wyeliminować już w I rundzie jednego z fawo-
rytów rozgrywek np. „P.W.iK” Piaseczno .

W przerwie meczu odbył się konkurs 
rzutów wolnych. Zwycięzcą został zawodnik 
U.K.S.”REGIS” Wieliczka Adam Kulasiak 
i odebrał profesjonalną piłkę marki „SPAL-
DING”  

sPOrT

W sporcie nie powinno być sytuacji rodzących jakiekolwiek wątpliwości i spekulacje.  
Regulamin rozgrywek i terminarz powinien być jasny i jednolity dający wszystkim 
klubom równe szanse. Niestety organizator rozgrywek ustalając terminarze w tym 
sezonie nie stanął na wysokości powierzonego zadania.

Wyniki

„STACO-M.N.L.K.” NIEPOŁOMICE – 
„ROSA” I RADOM: 73:95 (25:30; 22:23; 
11:20; 15:22)

Punkty dla „STACO”: Dziura – 12, Mróz-
-12/2x3/, Ostrowski – 12, Majchrzak – 
10/2x3/, Styła – 9/1x3/, Kajor – 7/1x3, 
Kunc Szymon – 6, Krawczyk – 5/1x3/, 
Habrat – 0, Horwat – 0, Najman – 0, 
Skowron – 0

Projekt „Mały Karateka”

Joanna Musiał

Akademia Karate Tradycyjnego 
w Niepołomicach przystąpiła do 
projektu „Mały Karateka” – zaję-
cia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym z obszaru 
gmin Niepołomice i Kłaj. W ra-
mach projektu instruktorzy Aka-
demii od stycznia do czerwca 2012 
przeprowadzą darmowe treningi 
dla dzieci w pięciu przedszkolach.

Zajęcia będą się odbywać w:
•	 Przedszkolu	Samorządowym	w	Kłaju
•	 Oddziale	 Przedszkolnym	 w	 Szkole	

Podstawowej im. Kazimierza Wiel-
kiego w Niepołomicach

•	 Przedszkolu	 Sportowo-Tanecznym	
„Tygrysek” w Niepołomicach

•	 Przedszkolu		Samorządowym	w	Podłężu
•	 Przedszkolu	Samorządowym	w	Woli	

Batorskiej
W ramach projektu dzieci otrzymają 
specjalne T-shirty (karate).

Przedsięwzięcie prowadzone jest 
w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Jego celem jest poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich  
poprzez organizację zajęć sportowo-re-
kreacyjnych dla dzieci w wieku przed-
szkolnym  
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V Memoriał Piotra Wariana

Krzysztof Prochwicz
kierownik sekcji brydża sportowego, PTG Sokół

11 marca w salach Zamku Królewskie-
go w Niepołomicach rozegrano V 
Memoriał im. dyr. Piotra Wariana – 
turniej brydża sportowego par, 
w zapisie na „maksy”.

Na zaproszenie organizatorów przybyły 
22 pary brydżowe. Przed rozpoczę-
ciem turnieju delegacja brydżystów 

zapaliła pamiątkowe znicze na grobie dyr. Pio-
tra Wariana, na cmentarzu w Niepołomicach. 
Podczas rozdania pamiątkowych oraz pucha-
rów brydżyści i zaproszeni goście uczcili piątą 
rocznicę Jego śmierci chwilą ciszy.

Rywalizacja w Skarbcu Zamku Królew-
skiego trwała pięć godzin. W rezultacie zwy-

cięzcami turnieju zostali Arkadiusz Filiks 
i Andrzej Wiciński. 

Po zakończeniu turnieju najlepsze pary 
zostały uhonorowane pamiątkowymi pucha-
rami i dyplomami, które wręczali Krystyna 
Warian –wdowa po dyr. Piotrze Warianie, Ma-
rek Ciastoń – przewodniczący Rady Miejskiej 
Niepołomic i Zbigniew Sagan – wiceprezes 
Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 
w Krakowie, który był jednocześnie sędzią  
turnieju. Rywalizację brydżystów honorowym 
patronatem objął burmistrz Roman Ptak  

Najlepsza 10-tka turnieju
1. Filiks Arkadiusz, Wiciński Andrzej – 

Niepołomice: 61,49%
2. Bisping Tytus, Strzemecki Wojciech – 

Kraków: 59,66%
3. Blaut Krystian, Woźniak Zdzisław – 

Kraków: 59,06%
4. Samborek Halina, Samborek Czesław 

– Wieliczka:57,52%
5. Święch Halina, Pietrzak Marek –  

Kraków/Podłęże: 57,23%
6. Kubik Tadeusz, Śliwa Wacław –  

Wieliczka: 56,45%
7. Jaroń Ewa,  Nowak Kazimierz –  

Wieliczka: 56,22%
8. Prochwicz Elżbieta, Prochwicz Krzysz-

tof – Podłęże: 55,96%
9. Jabłoński Tadeusz, Skoś Franciszek – 

Wieliczka: 55,58%
10. Masłyk Marzena, Skoś Wojciech – 

Wieliczka: 55,12%

Turniej Mini Tenisa 
dla Dzieci
Magdalena Solarz
Szkoła Tenisa SOLDI

11 marca na kortach pod balonem 
rozegrany został Turniej Mini Tenisa 
dla Dzieci w dwóch kategoriach wieko-
wych. Zawody dla młodszych tenisistów 
(w wieku do 10 lat) odbywały się na 
jedno karo serwisowe piłką „soft”. Star-
si zawodnicy (w wieku do 13 lat)  grali 
na dwa kara serwisowe piłką „mid”, 
osobno chłopcy i dziewczęta. 

Łącznie w Turnieju wzięło udział 31 
dzieci z Niepołomic, Krakowa, Tarno-
wa oraz Kielc. Najliczniej obsadzona 

była kategoria chłopców do 13 lat, w której 
walka toczyła się do ostatnich piłek. Rów-

nież wśród dziewcząt mecze były wyrów-
nane i pełne sportowych emocji. Tenisowe 
zmagania toczyły się na wysokim poziomie 
aż do wieczora. Niektórzy z sukcesem pró-
bowali swoich sił w dwóch kategoriach. 

Na zwycięzców czekały puchary (ufun-
dowane przez jednego z rodziców), dyplomy 
i cenne nagrody sponsorowane przez Restau-
rację i Bar No7 Kraków oraz Szkołę Tenisa 
SOLDI. Piekarnia „Iwona” z Niepołomic za-
pewniła drożdżówki oraz ciasteczka wszyst-
kim zawodnikom. Fundatorom i partnerom 
naszego turnieju składamy serdeczne podzię-
kowania.  

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w nadchodzących turniejach. Rodzicom i tre-
nerom dziękujemy za przybycie i doping swo-
im pociechom  

Wyniki

Kategoria do 10 lat
I miejsce: Aleksandra Starzyk (Tarnów)
II miejsce: Julia Zych (WINNER Kraków)
III miejsce: Paulina Bator (GEMIK Kielce)
IV miejsce: Radosław Wilk (SOLDI Nie-
połomice)

Kategoria do 13 lat dziewczęta
I miejsce: Aleksandra Starzyk (Tarnów)
II miejsce: Monika Krzyżanowska (Kra-
ków)
III miejsce: Katarzyna Nowak (SOLDI 
Niepołomice)
IV miejsce: Paulina Bator (GEMIK Kielce)

Kategoria do 13 lat chłopcy
I miejsce: Dominik Dziwiński (SOLDI 
Kraków)
II miejsce: Leon Braniecki (KS Grzegó-
rzecki Kraków)
III miejsce: Konrad Zdebski (SOLDI Nie-
połomice)
IV miejsce: Wojciech Garecki (SOLDI 
Kraków)
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Integralny tenis stołowy

Bogdan Kukla
prezes UKS TopSpIn

Na początku szkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Woli Batorskiej powstał 
Uczniowski Klub Sportowy „TopSpIn”, 
którego podstawową ideą jest propago-
wanie integralnego tenisa stołowego.

Najnowsze badania wykazały, że tenis 
stołowy – szczególnie na wyższym 
poziomie zaawansowania, jest bar-

dzo specyficzną dyscypliną sportową, która:
•	 najlepiej	ze	wszystkich	sportów	rozwija	mózg,
•	 najlepiej	 rozwija	 koordynację	 ruchową,	

a także koordynację ciała i umysłu,
•	 fantastycznie	wpływa	na	zachowanie	cech	

młodości,
•	 jest	bardzo	widowiskowa,	medialna,	a	tak-

że globalna,
•	 jest	 rozgrywana	 na	 igrzyskach	 olimpij-

skich, a więc posiada swój prestiż,
•	 jest	bardzo	„zdrowa”	(bardzo	mało	urazowa),
•	 fantastycznie	 rozwija	 szybkość,	 zwinność,	

precyzję ruchów, 
•	 rewelacyjnie	rozwija	koncentrację,	skupie-

nie, antycypację,
•	 oczywiście	 jest	 grą	 bezkontaktową,	 więc	

sprzyja rozwojowi pozytywnych cech oso-
bowości i stosowania zasad fair play,
Tenis stołowy łączy więc zalety wielu in-

nych dyscyplin sportowych, omijając ich wady.
Czego mogą się spodziewać (na co li-

czyć) osoby zainteresowane treningami?  

Klub zapewnia najlepszy na świecie system 
treningowy, oparty na wieloletnich bada-
niach i analizach systemów mistrzów świa-
ta z Chin, a także Szwecji, Francji, Niemiec 
i innych. Także mi.in.: fachowe i profesjonal-
ne treningi, oparte na najnowszych osiągnię-
ciach nauki, prowadzone przez doświadczo-
nego w pracy z dziećmi i młodzieżą; naukę 
podstawowych i zaawansowanych elemen-
tów techniki gry; rozumienie zasad taktyki 
gry i sztuki wygrywania; naukę umiejętności 
koncentracji uwagi, samodyscypliny i cier-
pliwości; kulturę opartą na ciągłym pozna-
waniu siebie, doskonaleniu się, dialogu, 
współpracy i życzliwości; naukę czerpania 
radości z gry i stosowania zasad fair play; 
skoordynowane działania z innymi szkół-
kami integralnego tenisa stołowego działa-
jącymi w całej Polsce, m. in. wspólne obozy 
szkoleniowe w okresie letnim, prowadzone 
przez uznanego na całym świecie trenera 
klasy mistrzowskiej Jerzego Grycana – twór-
cę i koordynatora całego systemu szkolenio-
wego integralnego tenisa stołowego.

Zgodnie z zasadą, że sukces to: optymizm 
+ odpowiedzialność + wysiłek + koncentracja  
udział w treningach powinien wynikać z chę-
ci dążenia do mistrzostwa poprzez czerpanie 
radości i przyjemności z gry i świadomości 
pracy nad sobą.

Jak mogliśmy się przekonać na przykła-
dzie Adama Małysza, najlepsze wyniki osią-

gasz, gdy jesteś skupiony na jak najlepszym 
wykonaniu swojego zadania, bez patrzenia na 
innych, bez ciągłego porównywania się, bez 
chorobliwej rywalizacji za wszelką cenę…

Każdy nowy zawodnik chcący trenować 
w UKS „TopSpIn” Wola Batorska musi wy-
pełnić deklarację przynależności do klubu, 
która zawiera m.in. „Kodeks Zawodnika”. 
Kodeks ten mówi, że każdy trenujący zobo-
wiązuje się do przestrzegania kilku bardzo 
ważnych dla rozwoju swojego i całej sekcji 
zasad, np. do wspomnianego czerpania ra-
dości z gry niezależnie od osiąganych wy-
ników, szanowania partnera i przeciwnika, 
tworzenia atmosfery życzliwości i współpra-
cy, gry fair-play. 

Na deklaracji widnieje także „Kodeks Tre-
nera”, który zobowiązuje go m.in. do pełnego 
poszanowania każdego zawodnika, profesjo-
nalizmu w pracy szkoleniowej, zapewnienia 
warunków do prawidłowego rozwoju swoich 
podopiecznych. Tak więc trener i zawodnicy 
tworzą zespół, który może prawidłowo funk-
cjonować tylko przy pełnym zaangażowaniu 
wszystkich  

Jak mogliśmy się przekonać na przykła-
dzie Adama Małysza, najlepsze wyniki 
osiągasz, gdy jesteś skupiony na jak naj-
lepszym wykonaniu swojego zadania, bez 
patrzenia na innych, bez ciągłego porów-
nywania się, bez chorobliwej rywalizacji 
za wszelką cenę…

Czym jest integralny tenis stołowy? 

To praca zawodnika nad rozwojem całej 
swojej osobowości:
•		 sfery	fizycznej	(poprzez	trening	moto-

ryki i techniki gry)
•		 sfery	 intelektualnej	 (trening	 taktyki	

i strategii wygrywania)
•		 sfery	psychicznej	(tzw.	trening	mental-

ny, dążenie do mistrzostwa)
•		 sfery	 społecznej	 (nauka	 współpracy	

w zespole, praca systemowa)
•		 sfery	 emocjonalnej	 (czerpanie	 radości	

z trenowania i gry)
•		 sfery	 duchowej	 (najgłębsze	 pokłady	

osobowości rozwijane przez medyta-
cję, modlitwę)Zaproszenie na treningi:

•		 poniedziałki,	godz.	14.30	do	16.00	(gru-
pa dzieci 6 – 9 lat), SP Wola Batorska

•		 poniedziałki,	godz.	19.00	do	20.30	(do-
rośli), SP Wola Batorska

•		 środy	 od	 godz.	 13.30	 do	 15.30	 (klasy	 
4 – 6), SP Wola Batorska

•		 czwartki	od	godz.	15.30	do	16.30	(klasy	
1 – 6), SP Podłęże

•		 w	piątki	od	godz.	16.00	do	17.30	(klasy	
4 – 6), SP Wola Batorska

Kontakt i informacje: Bogdan Kukla,  
690-04-06-08, k.bogdan@neostrada.pl
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Krzysztof Turecki
dyrektor ds. sportu SFS

40-stu adeptów Szkoły Fut-
bolu Staniątki spędziło ferie 
zimowe na obozie rekreacyj-
no-sportowym w Ustrzykach 
Dolnych w ośrodku wypo-
czynkowym „OLIMP”. 

Specjalnie przygotowany pro- 
gram sportowy zawierał 12 
jednostek treningowych, 

podczas którego zawodnicy do-
skonali przede wszystkim umie-
jętności techniczne, zdolności 
koordynacyjne oraz grę 1x1 i 2x2. 
Dodatkowo prowadzone były za-

jęcia ogólnorozwojowe oraz sztu-
ki walki. 

W trakcie obozu został ro-
zegrany piłkarski turniej we-
wnętrzny oraz w ostatnim dniu 
mecz towarzyski z miejscową 
szkółką piłkarską w dwóch ka-
tegoriach wiekowych, rocznik 
1999-2000 oraz 2001 i młodsi. 
W obydwu spotkaniach wycho-
wankowie Szkoły Futbolu Sta-
niątki okazali się lepsi, wygry-
wając odpowiednio 7-5 i 8-5. 

Oczywiście głównym celem 
7 dniowego pobytu w Bieszcza-
dach były aspekty sportowe: po-
prawa umiejętności indywidu-
alnych oraz pokazanie wartości 
jakie przynosi dobra współpraca 
w grupie, ale również wprowa-
dzenie uczestników w miłą at-
mosferę i dostarczenie pozytyw-
nych emocji, które miały na celu 
regenerację sił po nauce w szkole 

i przygotowanie młodych piłka-
rzy do dalszej nauki w drugim 
semestrze. 

Dlatego poza celami sporto-
wymi, realizowanych było wie-
le konkursów i zabaw, zajęcia 
na pływalni, zabawy śnieżne, 

wspólne oglądanie meczu Ligi 
Mistrzów, pogadanki na różne 
tematy a ostatniego wieczoru 
zorganizowane zostało ognisko 
oraz podsumowanie obozu, na 
którym każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy dyplom  

sPOrT

Ferie Szkoły Futbolu Staniątki

100 pływaków

Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Po raz kolejny szkoły podsta-
wowe z Niepołomic rywali-
zowały w zawodach pływac-
kich. Wystartowało ponad 
100 młodych pływaków. 
Indywidualnie i w sztafetach 
do przepłynięcia był dystans 
50 metrów. 

Uczestnicy rywalizowali 
we wszystkich czterech 
stylach pływackich: do- 

wolnym, grzbietowym, klasycz-
nym i motylkowym. Prym w ry-

walizacji wiodły szkoły SP Nie-
połomice, Zabierzów Bocheński 
i SP nr 3 Niepołomice. 

Wystawiły najliczniejsze re-
prezentacje, widać na co dzień 
korzystają z krytej pływalni. Za-
wodnicy osiągnęli wiele bardzo 
dobrych wyników, czasy najlep-
szych osób są po raz kolejny lep-
sze niż jeszcze rok temu.

Do zawodów powiatowych 
awans uzyskały najlepsze cztery 
osoby w każdym stylu oraz po 
dwie sztafety.

Na wyniki szkół wpływ mia-
ły zarówno starty indywidualne 
jak i sztafety. Można było zdobyć 
punkty od 30 za 1miejsce do 1 za 
miejsce 30. W sztafetach punkto-
wano od 100 p. za 1 miejsce co 10 
p. w dół.

1. SP Niepołomice - 772p.
2. Zabierzów Bocheński - 545 p.

3. SP NR 3 N-ce - 406p.
4. Podłęże - 289p.
5. Zakrzów - 272p.
6. Wola Zabierzowska - 177p.
7. Staniątki - 99p.

W tabeli rywalizacji o „Naj-
bardziej Usportowioną Szkołę” na 
czele Szkoła Podstawowa w Niepo-
łomicach, za nimi Podłęże. Punk-
tujemy w tej rywalizacji 7 najlep-
szych zawodów z 14 wszystkich.

1. SP  Niepołomice - 109,5
2. Podłęże - 89,0
3. Zakrzów - 77,5
4. Wola Zabierzowska - 74,0
5. Zabierzów Bocheński - 67,5
6. Staniątki - 60,0
7. Suchoraba - 52,5
8. SP NR 3 N-ce - 49,0
9. Zagórze - 38,0
10. Wola Batorska - 31,0

W zawodach powiatowych 
tradycyjnie bardzo dobrze spi-
sali się nasi pływacy. Sztafety 
SP Niepołomice zajęły miejsce 

pierwsze (chłopcy) i drugie 
(dziewczęta), sztafety Podłęża 
(chłopcy) i Zakrzowa (dziewczę-
ta) zajęły 4 miejsca. 

Indywidualnie w powiato-
wych zawodach zwyciężyli: Styl 
grzbietowy: Melania Wojtusik 
(Niepołomice); Styl motylkowy: 
Tamara Filiks (Niepołomice); 
Styl grzbietowy: Wiktor Dudziak 
(Niepołomice), styl motylkowy: 
Marek Henke (Niepołomice),

Wicemistrzami powiatu zo-
stali: Styl dowolny: Kamil Pod-
kowa; Styl grzbietowy: Paweł Ku-
dela (Podłęże), styl motylkowy: 
Piotr Giejdasz (Niepołomice).

Trzecie miejsca zajęli: Styl 
klasyczny  Alicja Kowalska (Nie-
połomice), Kacper Surdziel (Nie-
połomice) Styl grzbietowy Ber-
nard Taborski (Podłęże).

Sztafety pływackie z Niepoło-
mic i wyżej wymienieni pływacy 
indywidualnie uzyskali kwalifi-
kacje do finałów wojewódzkich. 
Tam liczymy również na dobre 
występy  
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KAlENDAriuM

Kwiecień 2012
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1-30 Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej

Wystawa prac wielkanocnych wykonanych przez mło-
dzież i dorosłych na zajęciach haftu i szydełkowania. Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 12 451 89 12

1
10.00-18.00 Rynek w Niepołomicach Targi wielkanocne UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

16.00 Stadion Miejski w Nie-
połomicach

Mecz PUSZCZA Niepołomice – OKOCIMSKI 
Brzesko MKS Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

3

Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej

Konkurs dla dzieci i młodzieży na najpiękniejszą 
palmę i stroik wielkanocny

Dom Kultury w Woli Zabierzow-
skiej 12 451 89 12

17.00 Świetlica Kultury 
w Podgrabiu Warsztaty zdobienia pisanek Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64

4

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Literacko – manualne: „Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepoło-

micach 12 281 10 86

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu III Wieku

Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej

601 518 536

7 12.00 Dom Kultury w Zagórzu Święcenie pokarmów na stół wielkanocnych Dom Kultury w Zagórzu 12 281 80 52

11 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Popołudniowe zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„Biblioterapia”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

13

15.30 Dom Kultury 
w Zakrzowie

Rozstrzygniecie konkursu plastycznego na 
najciekawsza ozdobę wielkanocną, wręczenie nagród, 
wernisaż prac

Dom Kultury w Zakrzowie 12 281 80 33

19.00 Piwnica Gotycka Zamku 
Królewskiego

Spotkanie przy Czakramie, gościem specjalnym 
Agnieszki Rösnerówny i Edwarda Zawilińskiego 
będzie Krzysztof Piasecki

Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach, UMiG 
w Niepołomicach

12 378 35 01

14

Dziedziniec Zamku 
Królewskiego Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Zbramira” Regionalna Dyrekcja Lasów Pań- 

stwowych i UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

17.00 Stadion Miejski w Nie-
połomicach Mecz PUSZCZA Niepołomice – WIGRY Suwałki MKS Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

18.00 Dom Kultury w Zabie-
rzowie Bocheńskim

Kobiety Działają w Straży Pożarnej (spotkanie człon-
kiń OSP powiatu wielickiego) DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

17

Niepołomice, Podłęże, 
Ochmanów

Nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
od mieszkańców Niepołomic, Podłęża i Ochmanowa 
od osób, które podpisały umowę z firmą MIKI.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
MIKI z Krakowa

8.30 Biblioteka Publiczna 
w Staniątkach Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

10.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

18

9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

10.30 Biblioteka Publiczna 
w Podłężu Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Popołudniowe zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„Biblioterapia”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu III Wieku

Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach, Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej

601 518 536

19

10.00 Dom Kultury w Zabie-
rzowie Bocheńskim

Nie zabijaj skowronka, czyli warsztaty ekologiczno - 
plastyczne DK w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 55

17.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Herbaciarnia Naukowa – aromaty wiedzy, wykład 
„Jak archeologia zmienia historię” opowie prof. dr 
hab. Jacek Poleski – kierownik Zakładu Archeologii 
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Fundacja Panteon Narodowy, 
Fundacja Zamek Królewski 
w Niepomicach, UMiG 
w Niepołomicach

12 378 35 01

18.00 Klub Kultury 
w Suchorabie Warsztaty Moosgummi - kreatywne dekoracje Klub Kultury w Suchorabie 12 284 05 57

18.00 Dom Kultury 
w Zakrzowcu Babski Comber – jajko wielkanocne DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

21-22 Zamek Królewski 
w Niepołomicach XIV Małopolski Konkurs Chórów „O złotą strunę...” Centrum Kultury w Niepołomicach 12 281 11 17

24 17.00 Dom Kultury w Woli 
Batorskiej Warsztaty mozaiki DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

25 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Literacko – manualne: „Podróże w dziecięcy świat” Biblioteka Publiczna w Niepoło-

micach 12 281 10 86

28-29 10.00-18.00 Sala Akustyczna Zamku 
Królewskiego II Giełda Minerałów i Biżuterii

Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach
Pracownia Biżuterii Magdaleny 
Szymkat Anima Biżuteria

12 281 32 32

Przygotowała: Joanna Kocot                      Stan na: 20 marca 2011
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Domy Kultury
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05
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.16.30 - 18.00
Warsztaty haftu i szydełkowania dla doro-
słych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Warsztaty teatralne grupy Stańczyk wtorek - godz.16.00 - 17.30
Warsztaty wokalno muzyczne dla dzieci 
i młodzieży wtorek - godz.14.00 - 16.00

Spotkania Gospodyń wtorek - godz.16.00 - 18.00
Zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas 0-1 środa - godz.13.00 - 14.00
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 
co drugi tydzień

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 grupy Stańczyk piątek - godz.16.00 - 17.00
Próba Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.18.30 - 20.00

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

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek - godz.13.00 - 14.00
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 wtorek - godz.16.00 - 17.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 
12-15 lat czwartek - godz.13.00 - 15.00

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 plastyczne dla uczestników 
7-11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00

Warsztaty plastyczne dla młodzieży piątek - godz.14.00 – 15.30
Warsztaty cyrkowe – Cyrk Cuda na kiju – 
żonglerka, clownada sobota – godz.13.00 – 14.00

Warsztaty rękodzieła artystycznego sobota – godz. 15.00 – l7.00

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

Przygody ze sztuką – warsztaty plastyczne wtorek - godz.15.00 - 16.30 
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych wtorek - godz.15.00 - 18.00

Warsztaty sztuki użytkowej – Warsztaty mo-
zaiki 24 kwietnia - 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 indywidu-
alne

czwartek - godz.14.30 grupa 
otwarta

Warsztaty form przestrzennych dla dzieci czwartek - godz.15.00 - 17.00

Rytmika dla dzieci 3-6 lat czwartek - godz.17.30 - 18.15 
grupa otwarta

Warsztaty tańca nowoczesnego dla 
młodzieży 

piątek - godz.15.50 - 16.50 za-
wieszone, trwa nabór do grupy

Zaczarowany świat bajek – zajęcia literacko-
-plastyczne piątek - godz.17.00 - 18.00

Warsztaty gry na gitarze – zajęcia indywi- 
dualne sobota - godz.9.00 - 14.00

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży

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
Łamigłówki Mądrej Główki – zabawy 
szaradziarskie

środa - godz. 16.00-17.00 
grupa otwarta

Klub Malucha – zajęcia plastyczne i zabawy 
dla dzieci 3-7 lat

środa - godz. 17.00 - 18.30 
grupa otwarta

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 
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl
Zajęcia zostaną wznowione w zależności od przebiegu prac remontowych.

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00
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 wtorek - godz.14.30 - 16.00 
Warsztaty gry na gitarze wtorek - 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 zaawansowana czwartek - godz.17.30 - 18.30

Warsztaty sztuki użytecznej dla młodzieży 
i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00

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

Taniec ludowy dla dzieci – Mali Zagórzanie poniedziałek - godz.19.00 - 22.30
Taniec ludowy dla dzieci – Mali Zagórzanie wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie – taniec 
ludowy dla młodzieży środa - godz.18.30 - 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 - 19.00
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Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63 
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 wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zabawy, gry planszowe środa- godz. 14.30 - 17.00
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  
środa - godz.17.00 - 20.00
piątek - godz.18.00 - 21.00

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66 
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl

Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Rytmika dla dzieci - 3 - 6 lat środa - godz.16.15 - 17.00
Warsztaty plastyczne środa - godz.18.30 - 19.30
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
CASADA czwartek - godz.16.30 - 17.30

Babski Comber II czwartek miesiąca - godz.18.00
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia 
świetlicowe w godzinach pracy placówki

Punkt wypożyczania książek w godzinach pracy placówki
siłownia w godzinach pracy placówki

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I poniedziałek - godz.11.30 - 12.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30 
Rytmika dla najmłodszych środa - godz. 15.15 - 16.00
Formacja marszowo taneczne mażoretki 
grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30

Formacja marszowo taneczne mażoretki 
grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci 
i młodzieży

czwartek - godz.15.00 - 16.30 
grupa otwarta

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

Cheerleaderki piątek - godz. 16.30 - 18.00
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 
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
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 
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 czyta-
nie bajek, zabawa w teatr, przygotowywanie 
przedstawień

wtorek - godz.13.30 - 15.30

Aerobik worek - godz.20.30 - 21.30
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

Aerobik czwartek - godz.20.00 - 21.00

Klub Malucha piątek - godz.11.30 - 13.30 - 
I i III tydzień miesiąca

Klub miłośników gier planszowych piątek - godz.11.30 - 13.30 - 
I i III tydzień miesiąca

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Tenis stołowy poniedziałek - godz.16.00 - 19.00
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
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Dom Kultury Inspiro 
tel. 664 453 071, 12 281 93 60 
biuro@inspiro.org 
www.inspiro.org 

Co się kryje po drugiej stronie lustra? grupa 
5-6 lat poniedziałek - 16.30 - 17.30

Co się kryje po drugiej stronie lustra? 
grupa 7-11 lat poniedziałek - 17.50 - 18.50

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 8-10 lat

poniedziałek - 15.30 - 17.30  

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 11-13 lat poniedziałek - 17.40 - 19.40

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata 
poniedziałek 15.30 - 16.30 poniedziałek - 15.30 - 17.30

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata poniedziałek - 16.40 - 17.40
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata 
poniedziałek 15.30 - 16.30 poniedziałek - 17.50 - 18.50

Wykłady dla młodzieży i dorosłych - historia 
sztuki poniedziałek - 19.00 - 20.00

Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek - 14.30 - 15.30
Balet klasyczny , grupa 5-6 lat wtorek - 16.00 - 17.00
Balet klasyczny , grupa 6-8 lat wtorek - 17.00 - 18.00
Balet klasyczny, grupa 8-11 lat wtorek - 18.00 – 18.30
Eko-art, grupa 7-11, wtorek - 15.30 - 16.30
Eko-art, grupa 5-6 lat wtorek - 16.30 - 17.30
Manufaktura - warsztaty rękodzieła artystyczne-
go - młodzież i dorośli wtorek - 18.00 – 19.20

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 11-13 lat wtorek - 15.30 - 17.30

Budowa i programowanie robotów,  
grupa 8-10 lat wtorek - 17.40 - 19.40

Warsztaty teatralne, młodzież wtorek - 19.10 – 21.00
Eksperymentalia, sprawdź jak to działa!, 
grupa 5-6 lat środa - 16.40 - 17.40

Eksperymentalia, sprawdź jak to działa 
grupa 7-11 lat środa - 17.50 - 18.50

Pracownia dizajnu, grupa 7-11 lat środa - 16.40 - 17.40
Pracownia dizajnu, grupa 5-6 lat środa - 17.50 - 18.50
Budowa i programowanie robotów, 
grupa 6-7 lat środa - 15.00 - 17.00

Budowa i programowanie robotów, 
grupa 6-7 lat środa - 17.15 - 19.15

Fizyka dla smyka, grupa 6-8 lat środa - 15.30 - 16.30
Zajęcia dla czterolatków środa - 15.30 – 16.30
Joga środa - 19.30 – 20.30
Karate, Akademia Karate w Niepołomicach czwartek - 14.30 – 15.30
Spotkania z przyrodą, grupa 5-6 lat czwartek - 16.30 - 17.30
Spotkania z przyrodą, grupa 7-11 lat czwartek - 17.50 - 18.50
Architektura dla dzieci, grupa 5-6 lat czwartek - 15.30 - 16.30
Architektura dla dzieci, grupa 7-11 lat czwartek - 16.40 - 17.40
Balet klasyczny, grupa 5-6 lat czwartek - 16.00 - 17.00
Balet klasyczny, grupa 6-8 lat czwartek - 17.00 - 18.00
Balet klasyczny, grupa 8-11 lat czwartek - 18.00 - 19.30
Teatralne ruchogłosy, grupa 7-11 lat piątek - 16.00 - 17.00
Twórczość na twórczość, warsztaty dla mło-
dzieży piątek - 17.20 - 18.20

Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Nordic Walking – zajęcia na terenie Pusz-
czy Niepołomickiej prowadzi certyfikowa-
ny instruktor fitness

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



w średniowiecznym 
mieście
Imieniny króla Kazimierza Wielkiego  
w Szkole Podstawowej w Niepołomicach 
Czytaj w dziale edukacja






