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Szanowni Państwo!

Nie będzie pszczół, nie będzie nas. Uważajmy z opryskami. W dziale Fakty, niestru-
dzenie przypomina o tym obrońca pszczół – Jerzy Mirocha. 

Polecam uwadze Państwa także tekst Jolanty Bryk o Publicznej Ponadgminnej  
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.  
Trzydzieścioro dzieci, a nieraz i więcej, uczy się tam odpowiedzialności, wrażliwości 
na drugiego człowieka, samodzielności. Jak pisze autorka: „Czy przynosi to efekty? 
W pracy z drugim człowiekiem efekt to słowo z innej bajki...”

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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MAgisTrAT

Szanowni Państwo,
W ubiegłym tygodniu ukazał się arty-
kuł w Gazecie Krakowskiej, pióra red. 
Marty Paluch, przedrukowany rów-
nież w Dzienniku Polskim, opisujący 
rzekome poważne nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu kierowanego przeze 
mnie Urzędu Miasta i Gminy w Niepo-
łomicach. 

Sprawa dotyczy, po pierwsze, 12,9 tys. 
zł. podatku od nieruchomości,  który 
w roku 2010 umorzyłem Fundacji Za-

mek Królewski oraz 10,4 tys. zł. odsetek dla 
Urzędu Skarbowego, w związku z brakiem 
w tym samym roku umowy najmu części ho-
telowej Zamku. Po drugie, sprawa dotyczy 
wydarzenia sprzed dwóch lat i w ostatniej 
kampanii samorządowej była już wielokrot-
nie opisywana. Jednak, mając na względzie 
przede wszystkim dobro gminy, chciałbym 
raz jeszcze ją Państwu wyjaśnić, oddając pełne 
prawo do ostatecznego zdania na ten temat.

Fundacja Zamek Królewski została po-
wołana do życia przez Radę Miejską w roku 
1997, fundatorem jest Gmina Niepołomice. 
Głównym zadaniem Fundacji jest utrzymanie 
dla następnych pokoleń zamku i jego otocze-
nia w niepogorszonym stanie.

Zarząd tejże instytucji jest powoływany 
przez, złożoną z pięciu szanowanych osób, 
Radę Fundacji. W obradach Rady nie biorę 
udziału. Na jej decyzje nie wpływam – ani 
nie mam takiej możliwości, ani ochoty. Uzna-
ję odrębność i niezależność instytucji. Rada 
z końcem zeszłego roku powołała na kolejną 
kadencję nowy skład Zarządu Fundacji Za-
mek Królewski, między innymi Barbarę Ptak.

Gmina Niepołomice, a zatem i niepoło-
miccy podatnicy, nie przekazują ani jednego 
złotego na bieżące utrzymanie zamku i jego 
otoczenia. Koszt utrzymania ponad sześciu 
tysięcy metrów kwadratowych budynku 
i trzech hektarów otoczenia wynosi ponad 
100 tysięcy złotych miesięcznie! Na te wydat-
ki zarabia Fundacja, prowadząc działalność 
gospodarczą.

To naturalne, iż gmina kupuje usługi za-
równo od zewnętrznych firm, jak i od swoich 
podmiotów. Oczywistym jest, że organizując 
na zamku chociażby bal seniora, bale dla osób 
niepełnosprawnych, koncerty, jubileusze, 

konferencje, czy podejmując w nim gości, 
płacimy Fundacji za przygotowanie posiłków 
lub noclegi. Dodać wypada, iż odpłatność ta 
jest dużo niższa, niż dla klienta komercyjnego. 
Podobnie, jak oczywistym jest, że regulujemy 
należności do spółki Wodociągi Niepołomi-
ce za budowę kanalizacji, do spółki OSTiR 
za utrzymanie czystości w mieście, wynajem 
„Zielonej Szkoły” w Skawicy, czy wejściówki 
na pływalnię. Występujemy w tych przypad-
kach jako klient.

Faktem jest, że z uwagi na nieodpro-
wadzony podatek VAT za rok 2010 gmina 
musiała zapłacić 10,4 tyś. zł. odsetek. Źle 
zinterpretowałem przepisy prawne. Przy za-
rządzaniu gminą, której budżet wynosi ponad 
100 milionów złotych rocznie, może przytra-
fić się błąd i wcale się go nie wypieram, ani nie 
zamierzam zrzucać winy na innych. Potrafię 
do błędu się przyznać. 

Jak każdy wójt, burmistrz, prezydent mam 
prawo umorzyć podatek lub jego część kieru-
jąc się kondycją podatnika. Umarzam podat-
ki, jeśli płatnik znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej i nie zagrozi to finansom gminy. 
Polityka podatkowa naszej gminy jest trans-
parentna i jawna. Umorzyłem podatek np. 
gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej, gmin-
nej spółce Ośrodek Sportu, Turystyki i Re-
kreacji, a także Fundacji Zamek Królewski. 
Argumentem podstawowym było to, że były 
już najemca, czyli firma Gastro Tour Serwis, 
prowadzący restaurację w zamku do 24 maja 
tego roku, przez ponad dwa lata nie regulował 
czynszu w pełnej kwocie. Fundacja przez ten 
okres odprowadzała do Urzędu Skarbowego 
podatek VAT od pełnej kwoty czynszu. Do-
piero po dwóch wygranych sprawach sądo-
wych, firma Gastro Tour Serwis uregulowała 
należność w całości, powiększoną o odsetki. 
Była to kwota ok. 170 tysięcy złotych.

 Żałuję, że niektóre media w Polsce wy-
znają zasadę: „nie jest informacją jak pies 
ugryzie człowieka, informacją jest jak czło-
wiek ugryzie psa”. Wielka szkoda, że trudno 
doprosić się o zamieszczenie notatki z otwar-

cia jakiegoś nowego obiektu czy Orlika, odda-
nia nowo wybudowanej drogi, chodnika, czy 
wielu innych pozytywnych wydarzeń. Wów-
czas ciężko o miejsce w gazecie. No, ale to nie 
jest sensacja. 

Wszędzie jest tak, że opozycja i media 
wytykają błędy rządzącym. I bardzo dobrze, 
bo patrzą władzy na ręce. Ja to akceptuję, 
bo jestem uczciwym człowiekiem, który jak 
zrobi coś dobrego to chwali się umiarkowa-
nie, a jeśli coś zawali, to potrafi się do błędu 
przyznać. Jednak odnoszę wrażenie, że naj-
większym problemem opozycji nie jest fakt 
umorzenia podatku lub zapłaty odsetek, ale 
to, że moja żona od lat (już ponad siedmiu) 
pracuje w Fundacji Zamek Królewski w Nie-
połomicach, a ja wygrałem wybory i zostałem 
burmistrzem. Zdaję sobie sprawę, że fakt ten 
będzie odgrzewany przy wielu okazjach. Nie 
zapominajmy jednak, że Fundacja jest insty-
tucją potrzebną i robi wiele dobrego, czego 
jak myślę nie zakwestionują nawet moi naj-
więksi przeciwnicy. 

Z poważaniem
Roman Ptak

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Jak każdy wójt, burmistrz, prezydent mam prawo umorzyć podatek lub jego część kie-
rując się kondycją podatnika. Umarzam podatki, jeśli płatnik znajduje się w trudnej sy-
tuacji finansowej i nie zagrozi to finansom gminy. Polityka podatkowa naszej gminy jest 
transparentna i jawna.

Ale to już było...
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Marek Bartoszek

Ponad 40 osób wysłało propozycje 
nazw czterech niepołomickich rond. 
Komisja Konkursowa analizując nie-
mal 300 propozycji wybrała najlepsze. 
Przed nami czas głosowania. 

Spośród wielu zgłoszeń napływających 
pocztą tradycyjną i elektroniczną Komisja 
Konkursowa wybrała po pięć najlepszych 

propozycji nazw. O tym, które z wybranych  
nazw zostaną przedstawione na sesji Rady 
Miejskiej zadecydują internauci oraz czytel-
nicy Gazety Niepołomickiej. 

Głosowanie potrwa do końca czerwca. 

Specjalne karty do głosowania znajdą się 
w Gazecie Niepołomickiej. Internauci będą 
mogli oddać głos w specjalnie przygotowanej 
ankiecie na naszej stronie internetowej. Za-
praszamy do głosowania  

MAgisTrAT

Propozycje zakwalifikowane do głosowania:
•		 rondo	nr	1	–	przy	Placu	Zwycięstwa	(obok	Magistratu)

(Niepołomne,	Zwycięstwa,	gen.	Waleriana	Czumy,	Centralne,	Ratuszowe)
•		 rondo	nr	2	–	skrzyżowanie	ulic	Bocheńskiej	i	Pięknej

(Mikołaja	Kopernika,	ks.	Andrzeja	Fidelusa,	Bocheńskie,	Karola	Boromeusza,	Jana	Tichego)
•		 rondo	nr	3	–	skrzyżowanie	ulic	Wimmera,	oraz	Wielickiej	(przy	„Coca	Coli)

(Staniąteckie,	Szlaku	Solnego,	Ryszarda	Kaczorowskiego,	Wielickie,	Ofiar	II	Wojny	Światowej)
•		 rondo	nr	4	–	skrzyżowanie	ulic	Płaszowskiej,	Diesla	i	Wimmera	(2-go	Dywizjonu	Pocią-

gów	Pancernych,	Grunwaldzkie,	Kolejarzy,	Józefa	Piłsudskiego,	Fabryczne)

Wybierz nazwę ronda

Delegacja z Rosji w Niepołomicach

Przemysław Kocur

Grupa około 50 Rosjan – senatorów 
oraz samorządowców – gościła 22 maja 
w Niepołomicach. Głównym tematem 
wizyty była współpraca samorządów  
ze spółkami komunalnymi.

Goście na początku wybrali się na 
objazd Niepołomickiej Strefy Inwe-
stycyjnej. Zapoznali się ogólnie ze 

strategią gminy w zakresie pozyskiwania in-
westorów oraz wysłuchali informacji o zdo-
bywaniu funduszy unijnych na rozwój przed-
siębiorczości. Obejrzeli także oczyszczalnię 
ścieków, gdzie spotkali się z Małgorzatą Ne-
scieruk, prezesem spółki Wodociągi Niepo- 
łomickie.

Po objeździe, w Centrum Konferen-
cyjnym na Zamku Królewskim, spotkał się 

z nimi wiceburmistrz Adam Twardowski. 
Przywitał przyjezdnych oraz przedstawił 
krótką charakterystykę gminy. Następnie go-
ście z Rosji wysłuchali wystąpień Wiesława 
Pichóra, prezesa Ośrodka Sportu, Turystki 
i Rekreacji oraz Małgorzaty Nescieruk. 

Gości interesowało głównie, jak w Polsce 
wygląda nadzór regionów nad samorządami 
oraz współpraca gmin ze spółkami komunal-
nymi, sposób finansowania, kontrola itd  

Zwiększ szansę na zatrudnienie

Łukasz Szewczyk
informatyk Gminnego Centrum Edukacji 
w Niepołomicach

Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzy-
stać z interesującej oferty szkoleń przy-
gotowanych przez Gminne Centrum 
Informacji w Niepołomicach. Dobrym 
rozwiązaniem są cykliczne szkolenia 
z zakresu aktywnego poszukiwania 
pracy czy autoprezentacji prowadzone 
przez doradcę zawodowego. 

Dzięki tym zajęciom wykonuje się 
bardzo ważny krok aby nadać cel ka-
rierze zawodowej czy utrzymać do-

tychczasowy plan.
Ludzie pozostają bez pracy z różnych po-

wodów. Czasami jest tak, że wybrany przez 
nich zawód nie jest obecnie poszukiwany na 
rynku. W najlepszej sytuacji  są osoby posia-
dające bardzo konkretną profesję, na którą jest 
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popyt na rynku pracy, a także wykazujące się 
odpowiednim doświadczeniem.

Rynek pracy w Polsce ciągle się zmienia. 
Zmianie ulegają wskaźniki bezrobocia, roz-
wiązania prawne, formy współpracy. Nie-
ustannie tworzone są nowe stanowiska czy 
działy w firmach. Nasuwa się więc pytanie - 
jak dostosować się do tych zmian i utrzymać 
stabilną pozycję na polskim rynku pracy? 

Należy uświadomić sobie, że szanse na 
przepracowanie w tej samej firmie kilkunastu  
lat są aktualnie dużo mniejsze niż w przeszło-
ści. Zmianie ulegają nie tylko nasze miejsca 
pracy, ale także zawody i stanowiska. 

Według ekspertów, przeciętny pracownik 
będzie musiał przekwalifikować się  kilka razy 
w ciągu całego swego życia. Już teraz widzimy 
ogromny nacisk na rozszerzanie kompetencji 
wśród pracowników. Jednak żeby zwiększyć 
szansę na umocnienie swojej pozycji na ryn-
ku pracy, należy dopasować zawód do osobo-
wości, a także aktualnego zapotrzebowania 
wśród pracodawców. 

Planując przekwalifikowanie należy 
przede wszystkim wziąć pod uwagę własne 
cechy charakteru i osobowość. Określić  czy 
jesteśmy skrupulatni i rzetelni, czy też może 

kreatywni i innowacyjni. Czy lubimy kiero-
wać ludźmi, czy też może sami wolimy do-
stawać konkretne zadania. Wiedza i nabyte 
umiejętności nie przydadzą się bowiem, jeśli 
zajmiemy stanowisko wymagające od nas 
cech, których nie posiadamy. 

Następnie zastanówmy się czy wybrany 
przez nas zawód będzie cieszył się popular-
nością w ciągu najbliższych lat. Warto obser-
wować kierunki, w jakich podąża rynek pracy 
i rankingi zawodów przyszłości. 

Na podstawie podsumowania zawodowe-
go dobrze jest określić  swoje słabe i mocne 
strony, które mogą pomóc lub przeszkodzić 
w rozwoju planów zawodowych. Odkrywając 
tajniki osobowości można zaplanować swój 
rozwój. Pytanie o  słabe i mocne strony może 
również pojawić się na rozmowie kwalifika-
cyjnej, a do tego pytania warto się przygoto-
wać szczególnie.

Komputer jest dziś narzędziem niezbęd-
nym. Warto więc poznać jego tajemnice 
i nauczyć się jego obsługi. Pomogą  w tym 
szkolenia z zakresu obsługi podstawowych 
programów, na przykład pakietu Office. 
Warto pójść krok dalej i zapisać się na kurs 
z zakresu praktycznego wykorzystania na-

rzędzi internetowych.
Bardzo przydatnym szkoleniem w przy-

padku przekwalifikowania się jest kurs ABC 
księgowości. Kurs księgowości to znakomita 
oferta dla wszystkich osób, które ukończyły 
licea ogólnokształcące lub technika czyli po-
siadają wykształcenie średnie. Zapotrzebowa-
nie na księgowych jest w obecnej gospodarce 
duże i wciąż rośnie. Kursy księgowości przy-
gotowują bowiem uczestników do radzenia 
sobie z podatkami oraz wszelkimi innymi 
kwestiami  związanymi z działaniem firmy. 

Wielu przedsiębiorców w swoich firmach 
zazwyczaj na początku samodzielnie zajmuje 
się księgowością, ale wraz z rozwojem firmy 
staje się to zbyt skomplikowane oraz niesa-
mowicie czasochłonne. Dlatego właśnie oso-
by, które ukończyły kurs księgowości, maja 
duże szansę na znalezienie zatrudnienia.

Przekwalifikowywanie się zwiększa nasze 
szanse na zdobycie lepszej i atrakcyjniejszej 
pracy. Dzięki licznym kursom i szkoleniom 
stajemy się elastyczni i zarazem bardziej po-
żądani przez pracodawców. Daje nam to 
również możliwość lepszego poznania siebie 
i czerpania satysfakcji z wykonywanego za-
wodu  

Zapraszamy, 
wszystkie szkolenia są bezpłatne

informacje
www.gci-niepolomice.pl  
tel.: 12 281 30 65

Komputer jest dziś narzędziem niezbędnym. Warto więc poznać jego tajemnice i na-
uczyć się jego obsługi. Pomogą  w tym szkolenia z zakresu obsługi podstawowych  
programów, na przykład pakietu Office. Warto pójść krok dalej i zapisać się na kurs  
z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi internetowych.

MAgisTrAT

II Letnie Warsztaty Artystyczne

Aleksandra Kupis
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Wakacje tuż, tuż! 
Małopolskie Centrum Dźwięku 
i Słowa przygotowuje specjalną 
ofertę zajęć w ramach II Letnich 
Warsztatów Artystycznych. 
Tak jak w zeszłym roku odbędą się 
zajęcia cyrkowe, warsztaty filmowe, 
taneczne i muzyczne. 

Dla pozostających w mieście dzieci 
będzie działać CENTR.ALA, czyli 
codzienne zajęcia plastyczno–mu-

zyczno–ruchowo–zabawowe	 (9.oo	 –	 13.oo).	
Będzie można również rozwijać i pogłębiać 
znajomość języka angielskiego – podczas pik-
ników, spacerów i zabaw obowiązującym ję-
zykiem będzie właśnie język angielski. 

Kolejną propozycją są zajęcia z rysunku 
prowadzone przez Wojciecha Kopcia. Plano-
wane są także warsztaty emisji głosu z Joanną 
Gutowską–Kuźmicz	 (cykl	 10	 spotkań)	 oraz	
zajęcia jogi. 

Wszystkie propozycje skierowane są za-
równo do początkujących, jak i zaawansowa-
nych. Będzie się działo! A w kinie seanse dla 
dzieci codziennie o 12.oo.

Zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółową ofertą na www.mcdis.pl. Informacje 
i zapisy już w czerwcu!

rozwiązanie zadania z iii okładki
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XXI Dni Niepołomic

Szymon Urban

XXI Dni Niepołomic przeszły już do 
historii. Pokazy, koncerty, festiwal 
kultury ukraińskiej, rajd samochodowy, 
zawody i pokazy sportowe - oto co 
wypełniało program. I tym razem 
mieszkańcy naszej gminy licznie 
włączyli się i w przygotowanie oferty, 
i w uczestnictwo w zaproponowanych 
wydarzeniach.

Wszystko zaczęło się tradycyjnie 
w piątek oficjalnym powitaniem 
na dziedzińcu Zamku Królew-

skiego. Zagrała orkiestra Lira, zaśpiewał Chór 
Cantata, a potem uroczyście otworzyli impre-
zę burmistrz Roman Ptak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ciastoń. 

W części oficjalnej oprócz mieszkań-
ców gminy Niepołomice, wzięli udział także 
goście z miast partnerskich, a także Konsul 
Generalny Ukrainy w Krakowie i przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionej Slavuty. Artystyczną 
część tego wieczoru zaaranżowaliśmy wspól-
nie z Agnieszką Rösnerówną i Edwardem 
Zawilińskim – twórcami cyklu Spotkań przy 
Czakramie. Tym razem dzięki nim gościliśmy 
Artura Andrusa – kabareciarza, prezente-
ra radiowej Trójki, blogera, a ostatnio także 
pisarza, czyli artystę wszechstronnego. Tra-
dycyjnie kulminacją piątkowej imprezy była 
Noc Poetów. Piękne słowa można było usły-
szeć w wykonaniu czterech twórców, a dla 
urozmaicenia również poetycko i natchnienie 
zaśpiewała Kinga Rataj. 

Drugiego dnia, od wczesnych godzin po-
rannych zaczynały swoją działalność punkty 
gastronomiczne, kramy z rozmaitościami 
i dwie sceny, na których aż do wieczora wystę-
powały dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy 
naszej gminy, a także zaproszeni goście. 

Wszyscy starali się jak najbardziej wido-
wiskowo zaprezentować swoje talenty. Sztuki 
teatralne, montaże słowno muzyczne, pokazy 
taneczne, koncerty, pokazy sportowe – uroz-
maicenie było duże, bo i pasji wiele. 

Sobotnim popołudniem do Niepołomic 

zawitali muzycy z grupy Compari delle Can-
tine, pochodzącej z włoskiego miasta Paliano. 
Ich wizyta mimo, iż potwierdzona już po wy-
drukowaniu programu imprezy, przyciągnęła 
na dziedziniec zamkowy sporą grupkę widzów. 

Sobotni wieczór to tradycyjnie koncert na 
parkurze. Tym razem jako pierwsze na wiel-
kiej scenie pojawiły się dziewczyny z zespołu 
The Dolls, dając pokaz niezłego rockowego 
brzmienia. 

Poprzeczkę trzeba było utrzymać wysoko, 
bo po nich występowała gwiazda Dni Niepo-
łomic – artystka niepowtarzalna, charyzma-
tyczna i porywająca – Kora. Pasja, energia 
i ekspresja artystyczna na najwyższym pozio-
mie, czyli mówiąc w skrócie świetny koncert, 
trwał około półtorej godziny. Kora zaśpiewała 
swoje najnowsze utwory z płyty Ping Pong, 
ale także starsze przeboje, które pierwotnie 
wykonywała razem z Maanamem. Publicz-
ność bawiła się doskonale, starsze kawałki od 
początku do końca uczestnicy śpiewali z ar-
tystką, nowych uczyli się na bieżąco. Tak było 
np. z tytułowym utworem z ostatniej płyty, 
który Kora zaczęła śpiewać sama, a skończyli 
wszyscy razem. Dużo dobrej energii i dobrej 
zabawy było na tym koncercie. 

Niektórzy poszli po nim prosto do domu, 
inni zostali na zabawie plenerowej. W parku 
można było nie tylko słuchać muzyki, ale i po-
tańczyć w parkowych alejkach. To jedyna taka 
okazja w roku i wiele osób z niej skorzystało.

Po tańcach niewiele czasu na sen zostało 
tym, którzy chcieli uczestniczyć w niedziel-
ny poranek we mszy za mieszkańców, która 
zgodnie z tradycją odbyła się na zamkowym 
dziedzińcu. Chętnych do udziału było tylu, że 
wypełnili zamkowy dziedziniec, krużganki, 
a nawet stali przed bramą główną do zamku. 

Po mszy wszyscy zostali zaproszeni na 
pokazy do MCDiS oraz do Parku Miejskiego 
– tutaj rozpoczął się oficjalnie festiwal kultury 
ukraińskiej. Przedsmak tego, co będzie dzia-
ło się w niedzielę mieli widzowie sobotnich 
pokazów w parku. Rewelacyjnie przygotowa-
ni tancerze i śpiewacy zaprezentowali tańce 
i piosenki Ukrainy, te bardziej tradycyjne i te 
z tradycyjną nutą, ale uwspółcześnione. 

Po zakończeniu występów na parkowej 
scenie wszyscy przenieśli się do osady po-
degrodzie, gdzie dalej odbywały się śpiewy 
i tańce, pokazy rękodzieła oraz degustacja 
tradycyjnych potraw Ukrainy. Chociaż nasi 
goście przygotowali bardzo obfity poczęstu-
nek, potrawy rozeszły się w niespełna półtorej 
godziny.

Równolegle na osiedlu Kaptarz–Ples ro-
zegrany został V Rajdowy Samochodowy 
Puchar Niepołomic. O puchar burmistrza 
walczyło ponad siedemdziesiąt załóg. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta. Najlepszy okazał 
się Maciej Jadłowski jadący Subaru Imprezą.

Miłośnicy motoryzacji mogli nie tylko 
kibicować rajdowcom. Mogli także zwiedzić 
największy zakład produkcyjny na terenie 
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – mon-
townię firmy MAN. W ciągu czterech godzin 
przez teren fabryki przewinęło się ponad 500 
osób, czyli znacznie więcej niż przewidywano. 

Niedzielny wieczór zakończył się muzycz-
nie. Na scenie w parku występowały rodzime 
i zaprzyjaźnione zespoły grające rocka i pop. 
Zainteresowanych było sporo, nawet pomimo 
drobnych kaprysów pogody. Wszystko skoń-
czyło się przed północą, a chwilę później roz-
poczęło się oczekiwanie na kolejne XXII już 
Dni Niepołomic  

W niedzielę odbyło się losowanie nagród dla tych, którzy kupili cegiełki Dni Niepołomic. 
Ponad godzinę pracowaliśmy na to, żeby 151 nagród, ufundowanych przez niepoło- 
mickie firmy, trafiło do nowych właścicieli. Dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany 
zostanie na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej w Niepołomicach.

Gwiazda Dni Niepołomic – artystka niepowtarzalna, charyzmatyczna i porywająca – 
Kora. Publiczność bawiła się doskonale, starsze kawałki od początku do końca uczestnicy 
śpiewali z artystką, nowych uczyli się na bieżąco. Tak było np. z tytułowym utworem  
z ostatniej płyty, który Kora zaczęła śpiewać sama, a skończyli wszyscy razem. 
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Dlaczego giną pszczoły?

Jerzy Mirocha
wiceprezes Koła Pszczelarzy Niepołomice

Prowadzone od kilku lat, w ramach 
unijnego programu „COLOSS” obser-
wacje strat rodzin pszczelich wykazują 
coroczny procentowy wzrost. Progra-
mem tym objęci zostali także pszcze-
larze z Polski. Także w naszym kraju 
odnotowano zwiększony spadek rodzin 
pszczelich. 

Przykładowo zimą 2010/2011 spadło  
18,1%	rodzin	(Pszczelarstwo	nr	04/2012)	
i były to najwyższe straty od pięciu lat tj. 

od czasu kiedy zaczęto prowadzić rejestr. 
Pszczelarze, uczeni oraz różne agendy 

rządowe próbują dociec przyczyn takiego sta-
nu rzeczy. Wiele krajów przeznaczyło spore 
kwoty na badania mające wyjaśnić to zjawi-
sko. Choć są one dalej prowadzone, to uzy-
skane wyniki sugerują, że głównymi powoda-
mi strat rodzin pszczelich są choroby pszczele 
(warroa	destruktor,	choroby	wirusowe	i	bak-
teryjne)	oraz	skażenie	środowiska.	

Choroby pszczele występowały u pszczół 
od zawsze, ale dopiero w ostatnich latach za-
obserwowano zwiększoną podatność pszczół 
na choroby, spowodowaną skażeniem środo-
wiska, nadmierną chemizacją rolnictwa oraz 
wprowadzaniem roślin genetycznie modyfi-
kowanych. 

Środki	ochrony	i	rośliny	GMO	to	bomba	
o opóźnionym zapłonie, konsekwencje po-
jawiają się po pewnym czasie tak, że czasem 
trudno skutki powiązać z wcześniejszymi 
działaniami, czasem trzeba wielu żmudnych 
badań, by tego dociec. 

Wiele organizacji pszczelarskich apeluje 
o racjonalne korzystanie z nowych osiągnięć 
nauki. Wprowadzanie roślin GMO, w pogoni 
za zyskiem i nieliczenie się z konsekwencjami 

w perspektywie długofalowej może doprowa-
dzić do tego, że nie będzie miał kto  zapylać 
naszych sadów, plantacji truskawek, malin, 
pól rzepaku, gryki itp.

Osobnym problem oczywiście pozostaje 
kwestia pozostałości ww środków w produk-
tach pszczelich i ich wpływie na zdrowie ludzi. 
Tak też dbanie o zdrowie i kondycję pszczół 
leży w głęboko pojętym interesie każdego z nas, 
bo przecież wszyscy lubimy słodycz z ula  

Środki ochrony i rośliny GMO to bomba o opóźnionym zapłonie, konsekwencje poja-
wiają się po pewnym czasie tak, że czasem trudno skutki powiązać z wcześniejszymi 
działaniami, czasem trzeba wielu żmudnych badań by tego dociec. Dbanie o zdrowie  
i kondycję pszczół leży w głęboko pojętym interesie każdego z nas, bo przecież wszyscy 
lubimy słodycz z ula.

letni turnus dla osób niepełnosprawnych
Tegoroczny Letni Turnus dla Osób Niepełnosprawnych w Niepołomicach odbywać się będzie w dniach 2 – 11 lipca 2012. Gościć na nim 
będziemy 22 osoby niepełnosprawne.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” w Niepołomicach. Turnus orga-
nizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach. 

Tradycyjnie	już	turnus	stacjonował	będzie	w	Zespole	Szkół	im.	Ojca	Św.	Jana	Pawła	II.	Naszych	obozowiczów	czeka	szereg	atrakcji	jak	
np. wyjazd do Muzeum Miniatur w Inwałdzie, nocleg w kopalni w Bochni, wyjazd do Ojcowa czy bal na Zamku Królewskim w Niepo-
łomicach.

Wszystkich chcących wesprzeć nasze przedsięwzięcie zapraszamy do współpracy. Szczególnie liczymy na pomoc osób mogących podzie-
lić się z nami napojami, słodyczami oraz środkami czystości. 

Kontakt: Anna Morton 508 116 985

Dokończenie działu na str. 16
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Florian 2012 w OSP Wola Batorska

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

3 maja, dzień przed świętem patrona 
strażaków, św. Floriana, tradycyjnie 
zorganizowaliśmy akcję Florian 2012. 
Podczas akcji odbyła się zbiórka krwi 

pod hasłem „Krew darem strażaków – 
ratowników dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach drogowych”.

W akcji oddawania krwi wzięło 
udział ponad 46 osób, niestety 
ze względów zdrowotnych nie 

wszyscy chętni mogli oddać krew, w rezulta-
cie udało się zebrać 14 l  życiodajnego płynu, 
wśród oddających krew byli druhowie z OSP 
Wola Batorska, OSP Staniątki, OSP Niepoło-
mice oraz z OSP Wola Zabierzowska. 

Podczas akcji oprócz zbiórki krwi,  szuka-
liśmy także dawcy szpiku kostnego dla chorej 

Tomasz Tomala
wiceprezes Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Niepołomicach

13 maja w Winiarach odbyły się Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Naszą Gminę reprezentowały jednostki 
OSP z Woli Batorskiej, Staniątek i Nie-
połomic oraz kobieca drużyna z OSP 
Zabierzów Bocheński. 

Wśród młodzieżowych drużyn 
pożarniczych reprezentujących 
Gminę znalazły się drużyny ze 

Słomirogu, Woli Batorskiej, Podłęża oraz 
dziewczęca drużyna z OSP Zakrzów. W za-
wodach uczestniczyło 11 jednostek OSP i 10 
drużyn MDP z terenu Powiatu Wielickiego. 

Zawody składały się z dwóch konkurencji: 
biegu sztafetowego oraz rozwinięcia bojowe-
go. Walka wśród drużyn seniorów i MDP była 
zacięta, o zwycięstwie zdecydowały sekundy 
przewagi. 

W końcowym rezultacie wyniki zawodów 
okazały się korzystne dla jednostek OSP re-
prezentujących Gminę Niepołomice:

•	 1	miejsce	–		OSP	Wola	Batorska,
•	 2	miejsce	–		OSP	Niepołomice,
•	 3	miejsce	–		OSP	Staniątki.

Wśród młodzieżowych drużyn pożarni-
czych na podium stanęła drużyna z Podłęża 
zajmując drugie miejsce. Zwycięstwem może 
pochwalić się także kobieca drużyna z Zabie-
rzowa Bocheńskiego. Zwycięzcom wręczono 
puchary i okolicznościowe dyplomy.

Jednostka OSP z Woli Batorskiej oraz 
Kobieca Drużyna z OSP Zabierzów Bocheń-
ski, reprezentują Powiat Wielicki w Woje-
wódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w Czarnym Dunajcu  
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na białaczkę mieszkanki Niepołomic – Anny 
Staneckiej. Zarejestrowało się 10 potencjal-
nych dawców. 

Zorganizowaliśmy także pokazy i szkolenia 
z  zakresu ratownictwa przedmedycznego oraz 
pokaz sprzętu, którym posługujemy się ratując 
życie i mienie poszkodowanych podczas wy-
padków, pożarów, powodzi oraz innych miej-
scowych zagrożeń, m.in. prezentowaliśmy za-
kupioną w ostatnich dniach przyczepkę, która 

zostanie wyposażona w sprzęt do prowadzenia 
działań ratowniczych podczas powodzi.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 

wzięli udział w akcji Florian 2012, szczególnie 
tym osobom, które oddały krew i zarejestro-
wały się na potencjalnych dawców szpiku  

sTrAŻ POŻArNA

W akcji oddawania krwi wzięło udział ponad 46 osób, udało się zebrać 14 l  życiodajne-
go płynu. Szukaliśmy także dawcy szpiku kostnego dla chorej na białaczkę mieszkanki  
Niepołomic – Anny Staneckiej. Zarejestrowało się 10 potencjalnych dawców.

Delegacja strażaków z Ukrainy

Sympozjum Komisji Młodzieży CTIF

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

12 maja w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Niepołomicach gościła 
delegacja strażaków z ukraińskiej 
szkoły pożarniczej we Lwowie. Goście 

przebywali w Niepołomicach w ramach 
wymiany strażaków między szkołą 
aspirantów PSP w Krakowie, a szkołą 
pożarniczą we Lwowie. 

Strażacy z Ukrainy chcieli zobaczyć 
funkcjonowanie polskich Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na Ukrainie jest bar-

dzo mało tego typu jednostek, przeważa bo-
wiem państwowa straż pożarna. 

W Niepołomicach strażaków przywitał 
prezes Stanisław Dąbroś. Pokazał gościom 
jednostkę i zaprezentował będący na jej wy-
posażeniu sprzęt bojowy oraz ratowniczy. 

Strażacy z Ukrainy z ciekawością spoglądali 
na dobre wyposażenie straży oraz jej funkcjo-
nowanie na terenie gminy i powiatu. 

Gości zaciekawił system alarmowania 
strażaków z Niepołomic do działań poprzez 
sms i syrenę alarmową. Następnie prezes Dą-
broś zaprosił kolegów z Ukrainy na poczęstu-
nek do Hotelu Niepołomice, gdzie podczas 
spotkania był czas na rozmowę i wymianę 
doświadczeń. Podczas wizyty przedstawiono 
strażakom również bardzo dobrą współpra-
cę z władzami miasta, czego dowodem jest  
wizerunek Niepołomickiej OSP  

Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska
Maria Siwek
sekretarz MDP Wola Batorska

17-20 maja, w niemieckim mieście Am-
berg, odbyło się XI Międzynarodowe 
Sympozjum Komisji Młodzieży CTIF.  
W ramach sympozjum odbyły się rów-
nolegle dwie imprezy: międzynarodowe 
spotkanie członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych i posiedzenie 
Międzynarodowej Komisji Młodzieży 
CTIF. 

Przedstawiciele naszej OSP: Mirosław 
Gaweł oraz autorzy tekstu, uczestni-
czyli w sympozjum na zaproszenie 

Zarządu Głównego ZOSP RP. W sympozjum 
dokończenie na str. 35
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Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Każdego roku, w czwartek, 
z końcem maja lub począt-
kiem czerwca, w 60 dni po 
Wielkanocy, ulice polskich 
miast i wsi wypełniają się 
wiernymi w procesjach 
Bożego Ciała. Tradycja ta 
sięga w Polsce XV wieku, 
ale w okresie zaborów jej 
znaczenie wykraczało daleko 
poza religijny charakter. 

Jeden z obrazów w galerii 
Sukiennice 2 przedstawia 
gromadzących się pod ko-

ściołem św. Barbary w Krako-
wie wiernych. Autor, Hipolit 
Lipiński, ukazał barwny tłum, 
w którym znaleźli się obok siebie 
przedstawiciele niemal wszyst-
kich warstw społecznych. 

Odświętnie ubrani w kra-
kowski strój ludowy mieszkańcy 
przedmieść, dzieci z bukieta-
mi ziół i kwiatów, członkowie 
zakonów i bractw religijnych, 
duchowieństwo, mieszczanie 
krakowscy w strojach szlachec-
kich wyruszają z chorągwiami 
i feretronami, by uczcić święto 
Eucharystii, ale także dać wyraz 
patriotycznemu przywiązaniu do 
narodowej tradycji. Chociaż tra-
dycja ta wywodzi się z zupełnie 
innych rejonów Europy.

Orvieto, to niewielkie miasto 
we Włoszech, wznoszące się na 
wulkanicznych skałach, widocz-
ne z daleka tak samo dziś, jak 
i przed 700 laty dla zmierzających 
w kierunku Rzymu pielgrzymów 
i podróżnych.  

To właśnie tam, w 1264 roku 
papież Urban IV specjalną bullą 
ustanowił święto Bożego Ciała. 
A stało się to za sprawą cudu, jaki 

miał miejsce rok wcześniej w po-
bliskiej Bolsenie, przy grobie św. 
Krystyny.

Kapłan Piotr chcąc umocnić 
swą wiarę w obliczu szerzącej 
się herezji, wyruszył na pątni-
czą pielgrzymkę z Pragi do gro-
bu świętych apostołów Piotra 
i Pawła w Rzymie. Zatrzymał się 
w Bolsenie, gdzie pragnął od-
prawić mszę przy grobie świętej 
Krystyny. W trakcie liturgii, gdy 
przystąpił do rozdzielania Komu-
nii	 Świętej,	 wiernym	 ukazał	 się	
niezwykły widok. Z hostii spły-
nęły krople krwi na białe płótno 
korporału i posadzkę.

Powiadomiony o zdarzeniu 
papież Urban IV nakazał prze-
wieźć relikwie do Orvieto, gdzie 

właśnie przebywał. Dla godnego 
ich uczczenia w Orvieto wznie-
siono potężna katedrę – jedno 
z arcydzieł światowej architek-
tury gotyckiej, a relikwiarz na 
korporał ze śladami Krwi Chry-
stusa wykonano ze złota, srebra 
i emalii.

Tam zatrzymują się pielgrzy-
mi zmierzający do Wiecznego 

Miasta, by oddać cześć relikwiom 
i doznać  łaski uzdrowienia. Tam 
też święto Bożego Ciała obcho-
dzone jest szczególnie uroczy-
ście. Procesję z Najświętszym 
Sakramentem i relikwiarzem po-
przedza trzystuosobowy orszak 
historyczny. W roku 1990 uro-
czystościom tym przewodniczył 
Jan Paweł II. 

Korporał 
W liturgii kościoła katolickiego korporał to kwadratowy obrus 
o wymiarach 50x50 cm, z naszytym pośrodku krzyżem, najczę-
ściej rozkładany poczwórnie. W czasie celebracji mszy świętej 
ustawiane są na nim kielich i patena. Zgodnie z tradycją, kor-
porał ma symbolizować całun, w który owinięte było złożone 
w grobie ciało Jezusa.

KulTurA

Tradycja z Orvieto

Hipolit Lipiński (1846-1884), Procesja Bożego Ciała, 1881, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Kapłan Piotr chcąc umocnić swą wiarę w obliczu szerzącej się herezji, wyruszył na pątniczą piel-
grzymkę z Pragi do grobu świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Zatrzymał się w Bolsenie, 
gdzie pragnął odprawić mszę przy grobie świętej Krystyny. W trakcie liturgii, gdy przystąpił do roz-
dzielania Komunii Świętej, wiernym ukazał się niezwykły widok. Z hostii spłynęły krople krwi na 
białe płótno korporału i posadzkę.
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KulTurA

Zaproszenie
Zapraszamy do zamkowej 
galerii codziennie od 10.00 
do 18.00

W zamkowych „Sukien-
nicach” dzięki dynamice i ko-
lorystyce obrazu ucznia Jana 
Matejki – Hipolita Lipińskiego 
możemy wczuć się w odświęt-
ną atmosferę dziewiętnasto-
wiecznej procesji.

Prawdopodobnie w tym też 

okresie wprowadzono kultywo-
wany do dzisiaj w Krakowie zwy-
czaj zakończenia oktawy Bożego 
Ciała pochodem Lajkonika. 

Brodaty jeździec na przy-
twierdzonym do pasa drewnia-
nym koniku przemierza wraz ze 
swym barwnym orszakiem tra-

dycyjny szlak od ul. Senatorskiej 
do Rynku, odbierając po drodze 
należny mu haracz od sprzedaw-
ców i restauratorów, rozdając 
razy buławą „na szczęście”, by 
na koniec odebrać  z rąk rajców 
miejskich pękatą sakiewkę, wy-
chylić puchar wina i rytualnym 

tańcem ze sztandarem oddać 
pokłon miastu  

Okienko z widokiem na Niepołomice...

Całe życie z balladą
Z Pawłem Orkiszem rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Czy już jest 
ustalona data Festiwalu Ballady 
w 2012 roku? 

Paweł Orkisz: Siódmy już fe-
stiwal „Ballady Europy” odbędzie 
się w pierwszy weekend lipcowy, 
w dniach 6, 7 i 8 lipca.

Co przyniosło Ci najwięcej rado-
ści przy okazji poprzednich Fe-
stiwali Ballady?

To jest bardzo trudne pytanie, 
bo festiwale niepołomickie dają 
mi mnóstwo radości i satysfakcji. 
Największą troską organizatorów 
każdej imprezy jest frekwencja. 
Człowiek się napracuje, nabiega 
wokół programu, promocji, przy-
gotowań technicznych, a kiedy 
publiczności jest niewiele... po-
zostaje niesmak. 

Wielką radością są z pewno-
ścią te koncerty, podczas których 
dziedziniec się zapełnia. A nie są 
to koncerty darmowe, nie wystę-
pują popularne gwiazdy muzyki 
pop. Pełny dziedziniec na przy-
kład podczas koncertu Jaromira 
Nohavicy – to było coś!

Satysfakcja – to zupełnie coś 
innego. To już nie jest taka chwi-
lowa radość serca, ale świado-
mość, że zrobiło się coś dobrego, 
co pozostanie, będzie się rozwi-
jać, żyć własnym życiem i cieszyć 
ludzi długo jeszcze po nas. Nie 
mam jeszcze wcale pewności, że 
festiwal „Ballady Europy” wpi-
sał się na stałe w letni terminarz 
mieszkańców Niepołomic i Kra-

kowa. Ale pracujemy na to.
Za to gotową już, spełnio-

ną satysfakcją są utwory, jakie 
przy tej okazji przetłumaczyłem 
ja, albo moi koledzy, zaśpiewa-
ne po raz pierwszy w Niepoło-
micach i wprowadzone niejako 
do kultury polskiej. Tak jest na 
przykład z dwiema piosenkami 
Pete’a Mortona, które przetłu-
maczyłem, zamieściłem na mojej 
najnowszej płycie. One trwają 
i cieszą naprawdę wielu ludzi. 
  
Czy łatwiej być bardem, czy dy-
rektorem artystycznym festiwalu?

Chyba jednak bardem. Bar-
dów jest wielu, a w każdym ra-
zie wielu młodych śpiewających 
poetów się za bardów uważa. 
Dyrektorem dobrego festiwa-
lu chciałoby być wielu ludzi, ale 
dobrych festiwali jest niewiele. 
Chyba, że mówimy o takich, któ-
re powstają na zamówienie tele-
wizji, radia, albo firm komercyj-
nych. Wtedy jest się dyrektorem 
z czyjegoś nadania, jest to rodzaj 
pracy, etatu. 

Moja rola przy organizacji 
„Ballads of Europe” jest nieco 
szersza niż dbanie o poziom ar-
tystyczny. Ja tworzę ten festiwal 
i cierpliwie buduję jego atmosfe-
rę, dbam o wciąganie w jego orbi-
tę ciekawych, pełnych pasji ludzi. 
A także szukam sponsorów, wy-
myślam nowe sposoby promocji, 
na przykład dwa lata temu udało 
nam się zorganizować ciekawą 

kampanię billboardową. 
W tym roku nowością jest 

oddanie praktycznie całego jed-
nego dnia, niedzieli, do dyspozy-
cji studentów trzech krakowskich 
uczelni: UEK, PWST i ASP. Ca-
łość koordynuje Agencja Arty-

styczna GAP działająca pod pa-
tronatem prof. Jerzego Hausnera. 

Trochę mało było wśród 
naszej publiczności młodzieży, 
szukałem więc sposobu, jak za-
chęcić młodych. I wiesz co? Kie-
dy mówię o niedzieli, to przed-

To już nie jest taka chwilowa radość serca, ale świadomość, że 
zrobiło się coś dobrego, co pozostanie, będzie się rozwijać, żyć 
własnym życiem i cieszyć ludzi długo jeszcze po nas. Nie mam 
jeszcze wcale pewności, że festiwal „Ballady Europy” wpisał się 
na stałe w letni terminarz mieszkańców Niepołomic i Krakowa. 
Ale pracujemy na to.
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stawiam nazwiska Krzysztof 
Globisz, Katarzyna Groniec, ale 
młodzi ożywiają się dopiero, kie-
dy wymieniam nazwisko L.U.C. 
Wiedziałeś, że ktoś taki śpiewa? 
Dlatego naprawdę się cieszę, że 
oddałem ten dzień młodym.

Co trzeba robić, aby promować 
wartościową muzykę na przekór 
komercji pochodzącej z mediów?

(śmiech)	 Nic	 nie	 trzeba	 spe-
cjalnie robić! Trzeba tylko wie-
dzieć kim się jest, co się lubi 
i znaleźć w sobie dość uporu, żeby 
cierpliwie powtarzać ludziom: 
„Zobaczcie, jakie to fajne!”. No 
i trzeba jeszcze mieć dar przycią-
gania uwagi ludzi, sponsorów, or-
ganizatorów, mediów... Nie wiem, 

czy ja go mam w wystarczającej 
ilości. Chyba nie jest jednak tak 
źle, jeśli robimy już siódmą edycję 
festiwalu, a chyba co najmniej kil-
ka jeszcze przed nami!

Wiem, że wydałeś wiele własnych 
płyt. Którą z nich darzysz szcze-
gólnym sentymentem i polecasz 
naszym czytelnikom?

Wszystkie. Każda jest inna, 
każda opowiada o moim zachwy-
cie jakimś gatunkiem pieśni, ja-
kąś cząstką rzeczywistości. Na 
pewno szczególnie polecam moją 
najnowszą płytę, „Dla Ciebie, 
Słońce”, bardzo delikatną i ro-
mantyczną.   

Gdzie można zdobyć Twoje płyty?

W cyklu „Okienko z widokiem na Niepołomice” rozmawiamy 
z Pawłem Orkiszem, twórcą realizowanego w Niepołomicach od 
2006 roku Festiwalu BALLADS OF EUROPE. 

Sześć kolejnych edycji Festiwalu pozwoliło publiczności m.in. 
poznać brzmienie w języku polskim ballad francuskich, angiel-
skich, rosyjskich, węgierskich i czeskich oraz portugalskich pio-
senek fado. 

W ubiegłych latach występowali u nas między innymi: Elżbie-
ta Adamiak, Anna Maria Jopek, Jaromir Nohavica, zespół Bra-
thanki  i Krzysztof Daukszewicz. 

Paweł Orkisz nie tylko prowadzi koncerty festiwalowe, ale rów-
nież gra i śpiewa, ponieważ jest jednym z najwyżej cenionych 
w Polsce bardów.

KulTurA

W księgarni KURANT przy 
Rynku Głównym w Krakowie, 
w	firmie	Paganini	(ul.	Batorego),	
a także w kilku sklepach interne-
towych, m.in. na mojej stronie 
www.orkisz.pl 

Moje płyty ostatnio ukazały 
się także w Empikach i powinny 
tam być! Ale się sprzedały, a jeśli 
klienci nie będą się o nie dopyty-
wać, to sklepy nie będą zamawiać 
kolejnych partii. Pytajcie więc 
Państwo, domagajcie się, żądajcie 

Orkisza! Czemu nie?
Jaki masz pomysł na kolejne edy-
cje Festiwalu Ballady w Niepoło-
micach?

Może nie powinienem zdra-
dzać pomysłów, z których prze-
cież mogę się wycofać, ale tak, 
mam pomysł na następny festi-
wal. Będzie to festiwal „Bałtycki” 
– ballady krajów nadbałtyckich 
oraz piosenki żeglarskie. Chciał-
bym zaprosić „Stare Dzwony”, 
dopóki jeszcze żyją i śpiewają!  
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KulTurA

Tajemnice sztandarów

Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Niezwykle ważnymi powią-
zaniami wokół których two-
rzą i funkcjonują społeczno-
ści lokalne, są bez wątpienia 
symbole. Sławne osobistości, 
sportowcy, naukowcy, słynne 
zabytki są tylko przykłada-
mi powodów do dumy dla 
mieszkańców niewielkich 
miejscowości. 

Współcześnie, jak i da- 
wniej, ludzie czuli  
potrzebę identyfika- 

cji z takimi symbolami. W przed-
wojennej Polsce, w czasach 
o zupełnie innych priorytetach, 
symbolem wielkiej wagi dla 
mieszkańców Niepołomic był 
sztandar przez nich ufundowany. 
Właśnie o nim i jego losach była 
opowieść naszego gościa.

Już po raz trzynasty Bibliote-
ka Publiczna w Niepołomicach 
gościła Tadeusza Jasonka. Tema-
tem wykładu historycznego był: 
„2 Dywizjon Pociągów Pancer-
nych w Niepołomicach i tajemni-
ca jego sztandaru”. 

Inspiracją do niego była 
wzmianka, znaleziona zupełnie 
przez przypadek w archiwum bo-
cheńskim.	Świadczyła	ona	o	ko-
mitecie jaki zawiązał się w mie-
ście dla ufundowania sztandaru 
lokalnej jednostki wojskowej. 

Był to niezwykle interesują-
cy fakt, zupełnie wymazany ze 
współczesnej świadomości histo-
rycznej mieszkańców Niepoło-
mic. Istotne pytania jakie się na-
sunęły: co doprowadziło do owej 
fundacji, a tym bardziej co stało 
się ze sztandarem?

Do wyjaśnienia tych kwe-

stii potrzeba zarysować tło ów-
czesnych wydarzeń. Tadeusz 
Jasonek  zaznaczył wyraźnie, że 
przełomowym momentem było 
pojawienie się w 1928 roku 2 Dy-
wizjonu Pociągów Pancernych 
w Niepołomicach. 

Wraz z ich przybyciem samo 
miasto również doświadczyło licz-
nych korzyści. Doprowadzono do 
Niepołomic energię elektryczną, 
skanalizowano drogę do koszar, 
zwiększyły się dochody miejsco-
wych kupców, jak i również żołnie-
rze dawali poczucie bezpieczeń-
stwa w sytuacjach kryzysowych. 

Największym zaszczytem 
i honorem dla Niepołomiczan 
stało się ufundowanie dla dy-
wizjonu sztandaru. Jest to o tyle 
istotne, że mógł być on jedynie 
nadany drogą fundacji, nie zaś 
zakupu, świadcząc tym samym 
o honorze i zaszczycie jakim cie-
szył się dywizjon.

Decyzją uchwały rady miej-
skiej z dnia 9 października 1937,  
zdecydowano się zawiązać komi-
tet, który miał zająć się formalno-
ściami. Na ten cel zebrano ponad 
dwa tysiące złotych, w tym dwie 
trzecie ze składek mieszkańców. 
Wykonano stosowne szkice, 
zdobyto zgodę prezydenta i, jak 
wynika z dokumentów, 26 maja 
1938 roku w Warszawie sztandar 
został przekazany na ręce pocztu. 

Tutaj rozpoczynają się tajem-
nice z nim związane. Nie wia-
domo czy brał on udział w uro-
czystościach w Niepołomicach. 
Tadeusz Jasonek stwierdził, że 
mogło to mieć miejsce dwukrot-
nie, jednak nie ma na to żadnych 
pewnych dowodów. Tajemnicą 
pozostaje osoba biskupa, który 
dokonywał święceń. 

W czasie wojny sztandar brał 
udział w walkach pod Jarosła-
wiem i stamtąd wobec nieuchron-

nej przegranej został przewiezio-
ny do Rumunii. Dzięki wielkiemu 
poświeceniu sierżanta Stanisława 
Hajduka bezpiecznie dotarł do 
Bukaresztu. Tutaj jego ślad urwał 
się na wiele lat, przez które nie 
było wiadomo co się z nim stało. 

Odnalazł się on dopiero w In-
stytucie Polskim i Muzeum im. 
G. Sikorskiego w Londynie, gdzie 
znajduję się do dzisiaj.  Nieste-
ty istnieją niewielkie szanse na 
sprowadzenie go do kraju.

Podczas prelekcji nasi goście 
mogli natomiast obejrzeć sztan-
dar Związku Podoficerów Rezer-
wy w Niepołomicach. Poświęco-
no go w 1938 roku i służył dla 
podoficerów udających się w stan 
spoczynku w Niepołomicach, 
jak	 i	okolicznych	wioskach.	Ślad	
po nim zaginął podczas wojny 
i przez cały okres okupacji i PRL 
nie pojawił się ani razu. 

Dla miasta został „odkry-

ty” dopiero podczas tworzenia 
muzeum przykościelnego przez 
proboszcza Józefa Rzadkosza. Co 
działo się z nim przez te wszyst-
kie lata, pozostaje wielką tajem-
nicą, której nie udało się odkryć 
Tadeuszowi Jasonkowi.  

Niezwykłe losy obu sztanda-
rów pokazują jak wiele znaczyły 
one dla mieszkańców ówcze-
snych Niepołomic. Podczas trud-
nych czasów wojny i PRL zostały 
ukryte i czekały na lepsze czasy 
by móc zostać zaprezentowane. 

Poświęcenie ludzi, którzy 
brali w tym udział to dowód jak 
niezwykłym honorem dla Nie-
połomiczan była ich fundacja. 
Wielką szkodą dla miasta było-
by o nich zapomnieć. Natomiast 
wielkim szczęściem jest posiada-
nie takich osób jak Tadeusz Jaso-
nek, który stara się uchronić od 
zapomnienia te chlubne okruchy 
historii  

Największym zaszczytem i honorem dla Niepołomiczan stało się ufundowanie dla dywizjonu sztan-
daru. Jest to o tyle istotne, że mógł być on jedynie nadany drogą fundacji, nie zaś zakupu, świadcząc 
tym samym o honorze i zaszczycie jakim cieszył się dywizjon.

W czasie wojny sztandar brał udział w walkach pod Jarosławiem 
i stamtąd wobec nieuchronnej przegranej został przewieziony 
do Rumunii. Dzięki wielkiemu poświeceniu sierżanta Stanisława 
Hajduga bezpiecznie dotarł do Bukaresztu. 
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KulTurA

900 chórzystów: o złotą strunę

Renata Siwek
kierownik Domu Kultury w Woli 
Batorskiej

 
21 i 22 kwietnia Zamek 
Królewski rozbrzmiewał 
śpiewem chóralnym uczest-
ników XIV Małopolskiego 
Konkursu Chórów „O złotą 
strunę...”. W tegorocznej 
edycji zaprezentowały się 24 
chóry z województwa mało-
polskiego, podkarpackiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego. 

Wśród nich były chóry 
działające przy szko-
łach, wyższych uczel-

niach, szkołach muzycznych, pa- 
rafiach, stowarzyszeniach, samo-
rządowych instytucjach kultury. 
W konkursie wystąpiło blisko 900  
chórzystów amatorów reprezentu-
jących wszystkie grupy wiekowe. 

Zespoły wykonywały po trzy 
utwory regulaminowe z repertu-
aru polskiego lub zagraniczne-
go, zarówno muzyki dawnej jak 
i kompozytorów współczesnych, 
w przewidzianym regulaminowo 
czasie do 15 minut. 

Chóry zaprezentowały swo-
je możliwości artystyczne i re-
pertuarowe, które oceniało jury 
w	 składzie	 prof.	 Józef	 Świder	 –	
przewodniczący, prof. Lidia Ma-
tynian, ks. dr hab. Robert Tyrała. 

Każdy z chórów zdobył jedną 
ze strun: złotą, srebrną lub brą-
zową. Nagrody zostały przyzna-
ne w dwóch kategoriach: chóry 
młodzieżowe i akademickie oraz 
chóry	 dorosłe	 (jednorodne	 –	

żeńskie lub męskie, chóry mie-
szane	i	kameralne).

Chóry, które zdobyły złotą 
strunę i nagrodę pieniężną otrzy-
mały pamiątkowe statuetki Ce-
cylki, wszystkie chóry otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Z pośród 
chórów, które zdobyły Złotą stru-
nę  jury wyłoniło głównych zwy-
cięzców konkursu, którym przy-
znano nagrody pieniężne. 

Grand Prix konkursu w Nie-
połomicach, nagrodę specjalną 
Arcybiskupa Metropolity Kra-
kowskiego w wysokości 3.000 zł. 
otrzymał Chór Psalmodia Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie, wręczoną przez 
przedstawiciela Jego Eminencji 
ks. dr hab. Roberta Tyrałę. 

W kategorii Chóry dorosłe na-
grodę pieniężną w wysokości 2.000 
zł. i I miejsce  otrzymało  Stowa-
rzyszenie Mieszany Chór Mariań-
ski Przy Parafii NMP z Lourdes 

w Krakowie.  II  i III miejsca jury 
nie przyznało.

W kategorii Chóry młodzieżo-
we i akademickie nagrody pienięż-
ne przyznano: I miejsce i nagrodę 
Burmistrza Niepołomic otrzymał 
Zespół Wokalny Cantata Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st.  
im. Ludomira Różyckiego w My-
ślenicach, w wysokości 2.000 zł.

Ex aequo: II miejsce – Chór 
Canzonetta Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Strumieniu – 
1.300 zł. II miejsce – Chór Ka-
meralny Lege Artis w Krakowie 
- 1.300 zł. II miejsce – Chór Trze-
cie Piętro  Akademii Jana Dłu-
gosza w Częstochowie i 1.300 zł. 
III miejsce przypadło dla  Chóru 
Dominanta Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie – 1.000 zł.

Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawowali kardynał Sta-
nisław Dziwisz oraz burmistrz 
Roman Ptak  
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Turysta wewnętrzny w klasztorze – XII

Stare księgi

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Biblioteka, wiadomo, 
w klasztorze musi być. A na-
wet jeśli nie ma biblioteki 
jako osobnego pomieszcze-
nia, musi być księgozbiór. 
Już najstarsze reguły zakon-
ne przewidują w ciągu dnia 
czas przeznaczony specjalnie 
na czytanie i troszczą się 
o dobór stosownej lektury. 

W czasach, kiedy te re-
guły pisano, była to 
troska nie lada, gdyż 

do wynalezienia druku miało 
jeszcze upłynąć około tysiąca 
lat i jedynym sposobem nabycia 
książki było jej ręczne przepisa-
nie,	 piórem	 i	 atramentem.	 (Jak	
się to robiło, pokazują dzisiaj 
mnisi tynieccy w specjalnie urzą-
dzonym scriptorium, czyli pra-
cowni	pisarskiej).	

Wiadomo, że właśnie klasz-
torne scriptoria przekazały nam, 

poprzez nie kończące się przepi-
sywanie, to wszystko, co ocalało 
z kultury starożytnej, a oczywi-
ście także literaturę wczesno-
-chrześcijańską, pisma Ojców 
Kościoła i wielkich teologów śre-
dniowiecznych. 

Taką kopistką, a w potrzebie 
i tłumaczką, była na przykład 
w końcu XIII wieku św. Gertru-
da. Od XV wieku wszedł jednak 
w użycie druk i odtąd zdobycie 
książki było o wiele łatwiejsze. Po 
prostu kupowało się ją od druka-
rza; a jeśli takiej dotąd nie wydał, 
a klasztor było na to stać, zama-
wiało się u niego druk. 

Nie znaczy to, że nie przepi-
sywano już ręcznie; poszczegól-
ne zakonnice kopiowały nieraz 
ulubione książki, nawet z druku, 
żeby mieć tekst zawsze pod ręką, 
zamiast czekać, aż jeden z bi-
bliotecznych egzemplarzy będzie 
wolny. Poza tym w Polsce trzeba 
było ręcznie kopiować księgi nu-
towe, zwłaszcza potrzebne tym 
zakonom, które miały tradycje 
muzyczne własne.

Otóż w polskich klasztorach, 
po tylu wojnach i kasatach, więk-
szość księgozbiorów przepadła; 
i łatwiej jest nieraz o katalog tego, 
co tam jeszcze w XIX wieku było, 
niż o same książki. Staniątki są 

jednym z wyjątków, i to szczegól-
nie imponującym. 

Biblioteka zajmuje trzy sale, 
w tym jedna zawierająca same 
tylko starodruki, dwie z książka-
mi nowszymi. Odwrotnie niż jest 
z tymi klasztorami, w których 
księgozbiór zaginął, a jest tylko 
katalog, tutaj księgozbiór cały ist-

nieje – a katalogu nigdy nie było 
i nadal nie ma. I to ma jednak 
swoje dobre strony. 

Żaden niewtajemniczony w ca- 
łym tym galimatiasie półek nie 
znajdzie kilku największych skar-
bów tej biblioteki. Jest tu między 
innymi jeden inkunabuł, czyli 
książka drukowana wprawdzie, 

Biblioteka zajmuje trzy sale, w tym jedna zawierająca same tylko 
starodruki, dwie z książkami nowszymi. Odwrotnie niż jest z tymi 
klasztorami, w których księgozbiór zaginął, a jest tylko katalog, 
tutaj księgozbiór cały istnieje – a katalogu nigdy nie było i nadal 
nie ma. I to ma jednak swoje dobre strony.

Reguła św. Benedykta, rękopis, XVII wiek

Psałterz, inkunabuł tj. druk z ręcznymi ozdobami, XV wiek 
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Z wizytą u Benedyktynek

Książki ulubione wciąż ktoś brał z półki, toteż i niszczyły się szybciej; i jeśli taki tom nie ma dzisiaj 
początku ani końca, ma najwyraźniej drugą już albo i trzecią okładkę, kartę tytułową ma napisaną 
ręcznie i wklejoną, marginesy są starte i nawet w środku niejedna kartka wypadła – wiemy bez 
błędu, że to była książka ulubiona. A te, które mniej mniszkom odpowiadały, nieraz do dzisiaj stoją 
na półkach tak eleganckie, jakby je świeżo kupiono.

ale jeszcze w XV wieku, na modłę 
rękopisów; jest to psałterz łaciński, 
w którym wszystkie duże litery są 
wpisane ręcznie w pozostawione 
przez druk puste miejsca i zdobio-
ne jak inicjały w rękopisach. 

O sto lat młodszy jest tomik 
zawierający kazanie Skargi o mi-
łosierdziu oraz ustawy krakow-
skiego Bractwa Miłosierdzia i ze-
staw czytań pobożnych dla tegoż 
bractwa ułożony – wszystko to 
z roku 1588, a więc jeszcze za ży-
cia autora wydane. 

Historyk, którego interesuje 
wpływ lektur na faktyczne życie 
i na sposób myślenia czytelników, 
chciałby przede wszystkim okre-

Tom kazań ks. Skargi (1600)

Jakub Paluch
radny Powiatu Wielickiego

W ostatnich miesiącach 
na forum Powiatu pojawił 
się temat trudnej sytuacji 
opactwa Sióstr Benedykty-
nek w Staniątkach. Władze 
powiatowe występowa-
ły w kwestii pozyskania 
środków na remont tego 

obiektu, zarówno do władz 
wojewódzkich, jak i mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Samorząd województwa  
uznał ten zabytek za szcze-
gólnie zagrożony i uwzględ-

nił go w programie opieki nad  
zabytkami w Małopolsce na lata 
2010–2013. W liście do prze-
wodniczącego Rady Powiatu, 
marszałek Sowa przypomniał, 
że w latach 1999–2007 Opactwo 
Benedyktynek uzyskało dofinan-
sowanie w kwocie prawie pół mi-
liona złotych. 

Z kolei minister Bogdan 
Zdrojewski w swoim liście do 
wymienionego wcześniej adresa-
ta wyjaśnił, że ministerstwo nie 
może zaakceptować skierowane-
go wniosku, gdyż posiada środ-
ki, którymi może dofinansować 

„wyłącznie prace konserwator-
skie, restauratorskie lub budow-
lane przy zabytku”. W takiej sy-
tuacji „nie może niestety udzielić 
dotacji na bieżące utrzymanie 
klasztoru lub opracowanie pro-
jektu remontu”. 

Wszędzie jest wilgoć, widać przecieki na sklepieniach i odpada-
jący tynk. Strych zabezpieczono prowizorycznie przed zalewa-
niem przez rozłożenie folii. Mimo to, w wielu pomieszczeniach 
wilgoć podniosła stary, dębowy parkiet. Konieczna jest wymiana 
wszystkich okien. Zdaniem siostry przełożonej, szacowany koszt 
całkowitego remontu to około 30 milionów złotych.

ślić, co ten czytelnik brał do ręki 
najchętniej; i stąd wywnioskować, 
jakiemu wpływowi najchętniej 
się poddawał. Mając zachowa-
ny księgozbiór, można to zrobić 
łatwo, gdyż - jeśli książka była  
w posiadaniu klasztoru, powiedz-
my, przez dwa wieki - to zanim jej 
staromodna czcionka przestała 

być czytelna dla mniszek, narasta-
ły różnice w stopniu zniszczenia 
poszczególnych tomów. 

Książki ulubione wciąż ktoś 
brał z półki, toteż i niszczyły 
się szybciej; i jeśli taki tom nie 
ma dzisiaj początku ani końca, 
ma najwyraźniej drugą już albo 
i trzecią okładkę, kartę tytułową 

ma napisaną ręcznie i wklejo-
ną, marginesy są starte i nawet 
w środku niejedna kartka wy-
padła – wiemy bez błędu, że to 
była książka ulubiona. A te, które 
mniej mniszkom odpowiadały, 
nieraz do dzisiaj stoją na półkach 
tak eleganckie, jakby je świeżo 
kupiono  
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Ukazał się również w lutym 
b.r. list otwarty, w którym przeło-
żona Benedyktynek opisuje stan 
obiektu i wyjaśnia przyczyny kło-
potów finansowych wspólnoty. 

Postanowiłem osobiście przyj- 
rzeć się temu tematowi i udałem 
się w odwiedziny do klasztoru 
w Staniątkach. Miałem w pamięci 
moją wizytę w tym miejscu przed 
wielu laty, gdy jako mały chłopiec 
zostałem wysłany do klasztoru 
z przesyłką dla jednej z sióstr. 
Wtedy klasztor był praktycznie 
zamknięty, a kontakt z siostrami 
odbywał się przez kratę. 

Ku mojemu zdziwieniu, tym 
razem bez przeszkód zostałem 
przyjęty przez przełożoną zgro-
madzenia siostrę Stefanię. Ta miła 
i otwarta osoba nie tylko, ob-
szernie przedstawiła mi historię 
i bieżące kłopoty zgromadzenia, 
ale także oprowadziła po całym 
klasztorze, od strychu po piwnice. 

Klasztor powstał na początku 
XIII w. i przez kolejne stulecia 

poszerzał swój stan posiadania, 
specjalizując się w prowadzeniu 
przyklasztornej szkoły dla dziew-
cząt. W okresie międzywojen-
nym siostry prowadziły 5-letnie 
gimnazjum. Problemy rozpo-
częły się wraz z nastaniem ko-
munistycznej władzy. Zamknię-
to w 1953 r. szkołę, odebrano 
także	 klasztorowi	 ziemię	 (około	
700	 ha),	 zlikwidowano	 piekar-
nię, a same siostry zmuszono do 
przeniesienia w inne miejsce. 

Mimo, że siostry powróciły 
do klasztoru w 1956 r., to jednak 
obiekt z latami popadał w coraz 
większą ruinę. Część obiektów 
budowana	przed	I	Wojną	Świato-
wą wciąż pozostaje niedokończo-
na. Głównym konstrukcjom gro-
zi katastrofa budowlana. Widać 
wyraźnie pochylenie konstrukcji 
dachowej na kościele. 

Wszędzie jest wilgoć, widać 
przecieki na sklepieniach i od-
padający tynk. Strych zabezpie-
czono prowizorycznie przed 

zalewaniem przez rozłożenie 
folii. Mimo to, w wielu pomiesz-
czeniach wilgoć podniosła stary, 
dębowy parkiet. Konieczna jest 
wymiana wszystkich okien. Zda-
niem siostry przełożonej, szaco-
wany koszt całkowitego remontu 
to około 30 milionów złotych. 

W czasie tej wizyty byłem 
pod wrażeniem skali zniszczeń 
oraz ogromnego wysiłku, jaki 
wzięły na siebie siostry obecnie 
pracujące w zgromadzeniu. Kie-
dyś było ich tu około 50. Dzisiaj 
wszystkich sióstr jest 19, a śred-
nia ich wieku wynosi 70 lat. 

Siostry prowadzą gospodar-
stwo rolne, sadzą ziemniaki, bu-
raki i sieją zboża. Mają też własną 
szklarnię, pasiekę i stawy rybne. 
Płody rolne sprzedają do innych 
klasztorów. Chowają 5 krów 
mlecznych i 1 cielę. Mają też trzo-
dę chlewną na swoje potrzeby i 50 
kur niosek. Wyremontowały kil-

kanaście pokoi, w których mogą 
nocować goście biorący udział 
w rekolekcjach i dniach skupienia. 
Prowadzą też sklepik z pamiątka-
mi i drobnymi produktami cu-
kierniczymi własnej produkcji. 

Mimo, że czasem w pracach 
gospodarskich pomagają im 
mieszkańcy Staniątek, to co ro-
bią wydaje mi się jednak trudem 
ponad ich siły. Mimo to siostra 
Stefania jest pełna energii i opty-
mizmu. Kluczowa kwestią jest 
uzyskanie 200 tysięcy złotych 
na sfinansowanie pierwszej czę-
ści projektu remontu. Dopiero 
wtedy będzie można aplikować 
o środki na jego realizację. 

Mam nadzieję, że uda się 
przełamać impas w tej sprawie 
tak, aby wobec zbliżającego się za 
4 lata jubileuszu 800-lecia istnie-
nia Opactwa, rozpoczął się sku-
teczny proces rewitalizacji tego 
unikalnego obiektu  

W czasie tej wizyty byłem pod wrażeniem skali zniszczeń oraz 
ogromnego wysiłku, jaki wzięły na siebie siostry obecnie pracu-
jące w zgromadzeniu. Kiedyś było ich tu około 50. Dzisiaj wszyst-
kich sióstr jest 19, a średnia ich wieku wynosi 70 lat.

Mimo, że czasem w pracach gospodarskich pomagają im miesz-
kańcy Staniątek, to co robią wydaje mi się jednak trudem ponad 
ich siły. Mimo to siostra Stefania jest pełna energii i optymizmu. 
Kluczowa kwestią jest uzyskanie 200 tysięcy złotych na sfinanso-
wanie pierwszej części projektu remontu. Dopiero wtedy będzie 
można aplikować o środki na jego realizację.

Bądźmy Razem
Małgorzata Maciejek
prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Osób z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub 
sprzężoną niepełnosprawnością „Bądźmy 
Razem”

W marcu w Niepołomicach zostało 
założone Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób z rozszczepem kręgosłupa 
i głęboką lub sprzężoną niepełnospraw-
nością „Bądźmy Razem”. 

Działalność Stowarzyszenia opiera się 
na pracy społecznej członków. Ce-
lem Stowarzyszenia jest udzielanie 

wszechstronnej pomocy osobom z rozszcze-
pem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną nie-
pełnosprawnością, wsparcie psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie oso-
bom chorym, ich rodzinom i przyjaciołom. 

Cel Stowarzyszenia będzie realizowany 
poprzez udzielanie pomocy w zakupie wszel-
kiego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyj-
nego, spotkania integracyjne, warsztaty, szko-
lenia, konferencje, wykłady, organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, oraz udzieleniu 
pomocy w likwidowaniu i usprawnianiu ba-
rier architektonicznych. 

Zarząd Stowarzyszenia: prezes – Mał-
gorzata Maciejek; wiceprezes – Bogusław 
Madej; skarbnik – Joanna Drabik; sekretarz 

– Marta Piskorz; członek – Artur Gawłowicz.
Chętnych, którzy pragnęliby przyjść z po-

mocą członkom stowarzyszenia podajemy, że 
można to uczynić wpłacając datki na podane 
konto  

Adres
Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” z sie-
dzibą: 32-005 Niepołomice, ul. Kościusz-
ki 16, tel. 501 394 679, malgorzata.macie-
jek@interia.pl
KRS 0000414760
nr konta MBS Wieliczka o/Niepołomice
29 8619 0006 0060 0630 3514 0001

Dokończenie działu Fakty ze str. 6
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Jaka wyprawa ma szansę stać się „Podróżą 
życia”? Na pewno wyjątkowa, niepowtarzalna 
i najlepiej do egzotycznych krajów, takich jak 
Brazylia, Egipt, Wyspa Wielkanocna, Borneo, 
Alaska czy Korea Północna…

Oszołomienie kolorami, smakami i zapa-
chami mamy gwarantowane. Zetknięcie się 
z odmienną kulturą, krajobrazami i przyrodą 
wywołuje tak silne wrażenia, że pozostają one 
żywe przez wiele lat.  

Można zachwycić się dzikością Kanady 
i Alaski albo urodą najzimniejszego konty-
nentu –  Antarktydy. Zaskoczyć może Alba-
nia. Jej historia i używany tam język sprawia-
ją, że zdaje się być samotną wyspą, mimo że 
leży na kontynencie europejskim. Szczególnie 
polecam relację z podróży po Korei Północ-
nej, w której komunistyczny reżim trwa i któ-
rej nie da się zwiedzać na własną rękę. 

Abraham Verghese

Powrót do Missing
Świat	Książki
Warszawa 2011

Historia dwóch braci bliźniaków Mario-
na i Shivy Stone, dzieci hinduskiej zakonnicy 
i wybitnego, brytyjskiego chirurga. Chłopcy 
po śmierci swojej matki i porzuceniu przez 
ojca, obaj niezwykle zafascynowani medy-
cyną nawiązują bardzo silną, wydawałoby 
się nierozerwalną więź. Jednak, gdy na ich 
drodze pojawia się kobieta, w której obaj się 
zakochują więź zostaje przerwana a Marion 
zmuszony jest wyjechać do Ameryki i pod-
jąć pracę w zatłoczonym szpitalu  zupełnie 
innym od tego misjonarskiego, w którym się 
wychował. 

W wyniku pewnych okoliczności  Marion 
musi na nowo zaufać ojcu, który go porzucił 
i bratu, który go zdradził. Tę emocjonującą 
opowieść o Afryce, miłości i cudach medycy-
ny polecam wszystkim miłośnikom rodzin-
nych sag  

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Diane Ducret

Kobiety dyktatorów
ZNAK
Kraków 2012

Bohaterkami książki są nie tylko żony, 
oddane towarzyszki życia, przyjaciółki czy 
wreszcie metresy okrutnych polityków, lecz 
także niezliczone autorki listów, które pora-
żone niemal boską charyzmą tyranów, słały 
wyrazy uwielbienia, namiętności i całkowite-
go oddania.

Przytoczone fragmenty owej korespon-
dencji, jak i opisane z finezją losy kobiet, 
którym udało się dostąpić zaszczytu bycia 
blisko wodza okazują się fascynującą, lecz 
także pouczającą lekturą. Poznamy tu histo-
rię kobiet związanych m.in. z Mussolinim, 
Hitlerem, Stalinem, Leninem, Mao, Salaza-
rem, i Ceausescu. 

Alfonso Signorini

Zbyt dumna, zbyt krucha
Świat	Książki
Warszawa 2010

Powieść biograficzna, opisująca życie 
niezapomnianej divy operowej XX wieku – 
Marii Callas. Opowiada o sztuce, sukcesie, 

tragicznej miłości, tęsknocie za utraconym 
szczęściem, problemach psychicznych naby-
tych w dzieciństwie i samotności.  

Maria Callas, charyzmatyczna grecka 
śpiewaczka posiadała niezwykły głos. Silna 
i niepokonana na scenie, niezwykle wrażliwa 
i krucha w życiu prywatnym. 

Jej droga do kariery pełna była wyrzeczeń 
i upokorzeń. Kiedy u szczyty swej kariery po-
znała Arystotelesa Onassisa, nie przypuszcza-
ła, że uczucie do niego doszczętnie ją wypali. 
Po rozstaniu z miliarderem Callas popadła 
w głęboką depresję, która nasiliła się po utra-
cie ich wspólnego syna. Potem nastąpiły pro-
blemy z głosem i jej kariera niestety musiała 
dobiec końca.

Książka pokazuje nam Callas – dumną, 
walczącą, stawiającą sztukę na pierwszym 
miejscu i Marię – samotną, niezwykle wraż-
liwą kobietę, spragnioną prawdziego uczucia.

Podróże życia
10 niezapomnianych wypraw w różne 
zakątki świata. (praca	zbiorowa)
National Geographic
Warszawa 2012

CZyTElNiA

Do poczytania
Poleca…
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Mamo, tato – ja tu jestem!

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka

Dzieci w rozmowach i zabawach 
między sobą, chętnie dzielą się tym, 
co dzieje się w domu. Nieświadomie 
naśladują swoich rodziców, mówią, 
odgrywają scenki domowe. 

Z jednej strony to zabawne, bo 
w śmieszny sposób odgrywają mamę 
i tatę. Gdybyśmy jednak wiedzieli, jak 

bardzo dziecko utożsamia się ze swoimi ro-
dzicami, wiele słów, nie zostałoby powiedzia-
nych, i pewne sytuacje nie miałyby miejsca. 
Pod wpływem emocji, nie zastanawiamy się, 
co mówimy i robimy, i czy ktoś nas słucha. 
To, w jakim wieku jest dziecko, nie ma więk-

szego znaczenia, bo czy to dziecko małe czy 
większe, podobnie odczuwa starcia między 
rodzicami.

Dziecięce umysły są bardzo wrażliwe 
i choć nie zawsze to okażą przed nami, ich 
nagromadzone emocje będą potrzebowa-
ły ujścia. Zazwyczaj daje się to zauważyć 
w zachowaniu w przedszkolu, szkole. Dziec-
ko może być bardziej pobudzone, niespokoj-
ne, bądź w drugą stronę, wyjątkowo wyci-
szone, izolujące się od innych. Słownictwo, 
jest też charakterystyczne raczej dla osób 
dorosłych.  

Dobrym przykładem na ukazanie dziecię-
cych emocji jest rysunek.  Barwy, jakich uży-
wa, mogą wiele powiedzieć o psychice dziecka. 

Czy można temu zapobiec? Jestem prze-
konana, że tak. Wystarczy odrobina dobrej 

woli. Trudne tematy mogą poczekać, aż dziec-
ko zaśnie, lub po prostu, można się oddalić 
do drugiego pomieszczenia i mówić nieco 
ściszonym głosem. 

Jeśli w trakcie ostrej wymiany zdań ock-
niemy się, że nie jesteśmy sami, można wyja-
śnić dziecku, że rodzicom też zdarzają się gor-
sze dni, przeprosić się w obecności dziecka, 
przyznać się do błędu, niech dziecko widzi, że 
trzeba sobie wybaczać, jeśli zrobimy coś złe-
go. Dziecko bardzo to sobie ceni, gdy rodzic 
przyzna się, że postąpił niewłaściwie. 

Nie warto dzieciom mieszać w głowie, psuć 
autorytetu sobie nawzajem. Kłótnie rodziców, 
zawsze zostawiają w dziecku ślad i po wielu 
latach, kiedy my nie pamiętamy, o co tak na-
prawdę walczyliśmy, dziecko jest wstanie zapa-
miętać obraz mamy i taty z tamtej chwili  

Kłótnie rodziców, zawsze zostawiają w dziecku ślad i po wielu latach, kiedy my nie pa-
miętamy, o co tak naprawdę walczyliśmy, dziecko jest wstanie zapamiętać obraz mamy 
i taty z tamtej chwili.

Felietony życiem pisane – XXXII

O ekstremizmie ekologicznym

Marcin Urban 

Niedawno, w pewnym czasopiśmie 
psychologicznym przeczytałem artykuł 
mówiący o zjawisku ekstremizmu eko-
logicznego. Obserwując to, co się dzieje 
wokoło widziałem, że niektórzy ludzie 
więcej serca mają dla innych gatunków, 
niż dla przedstawicieli własnego, ale nie 
potrafiłem tego zjawiska nazwać.  
Teraz znam już to określenie.

Powszechnie znane są akcje ekologów, 
którzy protestując przeciw budowie 
nowych dróg przykuwają się do drzew, 

aby zapobiec ich wycięciu. Bronią w ten spo-
sób spokojnego snu leśnych zwierząt, ale 
równocześnie skazują na hałas i wiele innych 
zagrożeń ludzi, bo przecież tiry muszą jakoś 
dojechać do celu, jadą więc przez miasta. Ja-
koś ekologom nie przeszkadza, że te samo-
chody są niebezpieczne dla dzieci idących do 
szkoły. Dla nich ważne jest, żeby wiewiórki 
i sowy miały ciszę i spokój.

Znane są też historie życia znanych akto-
rek i piosenkarek, które nie potrafiły okazy-
wać miłości własnym dzieciom, ale za to dużo 
czasu, serca i starań poświęciły na opiekę nad 
kotami, psami, fokami lub wilkami. 

Także w naszym otoczeniu zauważamy 
podobne zjawiska. Niekiedy ktoś z sąsiadów 
wypuszcza na ulicę psa, aby sobie pobiegał 
i załatwił potrzeby fizjologiczne, i nie przej-
mują się wcale tym, że jakieś dziecko idące 
do szkoły z przerażeniem patrzy na szczeka-

jące groźnie zwierzę, ani tym, że przechod-
nie wdeptują w pozostawione na chodnikach 
ekskrementy. 

Innym wynaturzeniem jest dokarmianie 
włóczących się swobodnie cudzych kotów, 
przez co zwierzęta te dziczeją, bo tracą poczu-
cie, gdzie jest ich dom i ich podwórko. Efek-
tem tego dokarmiania jest również to, że koty 
wskutek dobrostanu mają co roku dwa lub 
trzy mioty, które są jeszcze bardziej zdziczałe, 
bo na ogół rodzą się poza domem  

Psychologowie mówią o narastaniu  
„ekstremizmu ekologicznego” i ostrze-
gają, że nadmierne idealizowanie natury  
i zwierząt może zawierać w sobie element 
nienawiści do człowieka.
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Niepołomicka niewiadoma:  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Jolanta Bryk
Publiczna Ponadgminna Placów-
ka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Wsparcia Dziennego w Niepoło-
micach

Do napisania tego tekstu 
skłoniło mnie podsumo-
wanie, jakiego chciałabym 
dokonać po czterech latach 
pracy w jednostce gminy Nie-
połomice, jaką jest Publiczna 
Ponadgminna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 
Wsparcia Dziennego w Nie-
połomicach. 

Moim zamierzeniem jest 
krótkie nakreślenie ry- 
su działalności pla-

cówki, bez wnikania w szczegóły 
teoretyczne, zestawienia i analizy 
problemów z jakimi pracujemy, 
głównie ze względu na szacunek 
dla dzieci korzystających z oferty 
placówki i ich rodzin.

W roku 2007 decyzją Rady 
Miasta Niepołomice oraz stara-
niem wielu osób, którym zależało 
na skutecznej pomocy dzieciom 
w gminie, nastąpiło przekształ-
cenie	 Świetlicy	 Środowiskowej	
„Arka Dzieci” w samodzielną 
jednostkę budżetową gminy 
Niepołomice, działającą na pod-
stawie nie przepisów dotyczą-
cych edukacji, co bardzo mocno 
chciałabym podkreślić, a  ustawy 
o pomocy społecznej, rozporzą-
dzenia o placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych realizującą 
zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, ustawy o wspieraniu ro-
dziny i pieczy zastępczej. 

Od tamtego momentu stara-

my się wypełniać wszystkie zada-
nia ustawowe dotyczące placówek, 
początkowo typu opiekuńczego, 
obecnie specjalistycznego.

Najpierw może kilka infor-
macji o codziennej pracy placów-
ki. Dzieci będące jej podopiecz-
nymi, po lekcjach szkolnych, 
ewentualnie po obiedzie, przy-
chodzą do nas. Najpierw po-
magamy im wykonać zadania 
domowe. Następnie, jeśli czas po-
zwoli, najmłodsi ćwiczą umiejęt-
ności odpowiednie do ich wieku, 
starsi utrwalają lub nadrabiają 
braki i zaległości szkolne. Każde 
dziecko ma u nas zapewnione 
materiały do nauki oraz miejsce, 
gdzie przechowuje swoje prace. 

Po	 zakończeniu	 zadań	 (choć	
bardzo trudno jest wykonać ca-
łość zadań wszystkich dzieci 
w tak różnym wieku – od pię-
ciolatków	do	klasy	VI),	wspólnie	
jemy podwieczorek. Dzieci naj-
chętniej jedzą serki, jogurty, płat-
ki, kanapki czy gofry; staramy się 
unikać produktów, które dzieci 
mają w nadmiarze, jak choćby 
ukochane przez nie chipsy. 

Następnie w 3 grupach wie-
kowych prowadzimy zajęcia so- 
cjoterapeutyczne ukierunkowa- 
ne na oddziaływania specjali-
styczno-terapeutyczne oraz pro-
wadzimy zajęcia tematyczne. To 
zajęcia o bardzo różnorodnej 
tematyce, np. od podstawowych 
wiadomości o świecie najbliż-
szym i dalszym po elementy 
historii, geografii, przyrody, do 
których  dysponujemy bogatymi 
materiałami, które dodatkowo je 
uatrakcyjniają. Późnym popołu-

dniem jest czas na zabawę, gry 
i głośne czytanie.

W ciągu tygodnia część dzie-
ci w trakcie pobytu w placówce 
uczestniczy dodatkowo w spo-
tkaniach terapii indywidualnej. 
Zajęcia terapeutyczne prowadzą:  
Katarzyna Goncerz – psycho-
log-terapeuta, Magda Ludwig 
– również psycholog-terapeuta 
i Paweł Zegartowski – peda-
gog. Rodzicom, którzy tego po-

trzebują również zapewniamy 
możliwość terapii rodzinnej lub 
indywidualnej. Jolanta Szafrań-
ska – pedagog, prowadzi zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne. 

Zajęcia terapeutyczne pro-
wadzone są w trzech grupach 
wiekowych. Wszyscy pracownicy 
placówki, w tym troje wychowaw-
ców, Elżbieta Marchewka, Sylwia 
Ołowska posiadają wykształcenie  
terapeutyczne lub pedagogicz-

Zgodnie ze statutem, organizujemy pomoc dla 30 dzieci, choć często ten limit bywa przekroczo-
ny (co nie jest łatwe ze względu na trudności lokalowe). Dlaczego? Każdy świadomy dorosły wie,  
że życie potrafi zaskakiwać, że trudne, czasem traumatyczne zdarzenia nie omijają nikogo.  
Ze względu na szacunek dla rodzin i naszych podopiecznych tyle na ten temat.
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ne, oraz doświadczenie w pracy 
z dziećmi i rodzinami. 

Oprócz wymienionych wcze-
śniej zajęć, dwa razy w tygodniu 
opłacamy hipoterapię dzieciom, 
u których brak przeciwwskazań 
medycznych. Przez lata działal-
ności utworzyła się grupa osób 
zainteresowanych działalnością  
placówki, zaangażowanych w pra- 
cę z dziećmi wolontaryjnie, z po-
trzeby serca.

Każde dziecko ma prowa-
dzoną obszerną dokumentację, 
zgodnie z wymogami prawnymi 
jest to dokładna, aktualizowana 
regularnie diagnoza psycholo-
giczna i pedagogiczna.

Pracujemy w systemie po-
mocy społecznej, czyli 8 godzin 
dziennie przez cały rok, a więc 
w odróżnieniu od szkół także 
w ferie i wakacje.

Na pierwszy rzut oka wyda-
wać się może, że już niewiele da 
się jeszcze dla dzieci wymyślić. 
Bardzo zależy nam, by dzieci nie 
czuły się gorsze, by zapewnić im 
dostęp do ciekawych miejsc, by-
liśmy już we wszystkich muze-
ach krakowskich, w filharmonii, 
zwiedziliśmy cały Wawel, czasem 
jak każdy chcemy pospacero-
wać po Krakowie, przejechać się 
tramwajem. 

Gdy wyjeżdżamy w soboty 
lub w wakacje jedziemy dalej: 
zwiedziliśmy już prawie całą Ma-
łopolskę, po Sandomierz i Ka-
zimierz Dolny, Pieniny, Dolinę 
Strążyską, Chochołowską, drogę 
nad Morskie Oko przemierzyli-

śmy pieszo, jak na prawdziwych 
twardzieli przystało. Oczywi-
ście nie pogardzimy wyciecz-
ką do kina zakończoną wizytą 
w McDonaldzie.

Zapewne rodzi się tu pytanie 
skąd fundusze na całą działal-
ność? Przecież pobyt w placów-
ce jest bezpłatny. Dzięki dotacji 
gminy	Niepołomice	(60%	całości	
naszego	budżetu),	dotacji	Powiatu	
Wielickiego	 (40%	 budżetu,	 reali-
zujemy bowiem zadania placówki 
ponadgminnej)	 oraz	 przez	 	 po-
szukiwanie dodatkowych środ-
ków w konkursach Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, czy 
poprzez działalność Stowarzy-
szenia Na Rzecz Dzieci i Rodzin 
„Nadzieja” – założonego wspólnie 
z przyjaciółmi placówki – które 
stara się o dodatkowe środki, do-
tychczas  udawało się prowadzić 
tak różnorodne działania.

Gdzie to wszystko się od-
bywa? Obecnie dysponujemy 
użyczonymi pomieszczeniami 
w budynku Szkoły Podstawowej. 
Być może spełni się nasze wspól-
ne z dziećmi marzenie o naszym 
własnym kącie...

Zgodnie ze statutem, orga-
nizujemy pomoc dla 30 dzieci, 
choć często ten limit bywa prze-
kroczony	 (co	 nie	 jest	 łatwe	 ze	
względu	na	trudności	lokalowe).	
Dlaczego? Każdy świadomy do-
rosły wie, że życie potrafi zaska-
kiwać, że trudne, czasem trau-
matyczne zdarzenia nie omijają 
nikogo. Ze względu na szacunek 
dla rodzin i naszych podopiecz-
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Staramy się tak organizować pobyt w placówce, by każde dziecko wspomóc w rozwoju, zgodnie  
z jego możliwościami emocjonalnymi, rozwojowymi, percepcyjnymi, by nie czuło się gorsze, by 
 dostarczyć mu nowych doświadczeń, choć i tak nie możemy uniknąć wyśmiewania się w szkole 
przez inne dzieci, że chodzą do placówki.

Na każdym wyjeździe jesteśmy pytani skąd jesteśmy, bo dzieci 
są tak grzeczne i tak ciekawe wszystkiego. Obserwuję codziennie 
„normalne” dzieci i młodzież w szkole, i widzę, jak bardzo brakuje 
im dobrego wychowania (czy ktoś jeszcze pamięta co to jest? a 
nie urodziłam się przed wojną...), jak nie potrafią zaimponować 
niczym innym niż lans, egocentryzm, pogarda dla innych, jak 
bardzo nie mają poczucia własnej wartości i świadomości siebie.

Kładziemy duży nacisk na kształtowanie pewnych wartości, jak 
odpowiedzialność, wrażliwość na drugiego człowieka, samo-
dzielność. Czy przynosi to efekty? W pracy z drugim człowiekiem 
efekt to słowo z innej bajki...

nych tyle na ten temat.
Często jestem pytana, jak pra- 

cujemy, czy w jakimś paradyg-
macie	terapeutycznym	(popular-
ne ostatnio określenie w tematy-
ce	 pomocy	 społecznej).	 Bardzo	
zależy nam na tym, by zapewnić 
dzieciom to, co jest optymalne, 
wszystko, czym dysponujemy, 
nie ograniczając się do jakiejś 
jednej wybranej metodologii. 

Staramy się tak organizo-
wać pobyt w placówce, by każde 
dziecko wspomóc w rozwoju, 
zgodnie z jego możliwościami 
emocjonalnymi, rozwojowymi,  
percepcyjnymi, by nie czuło się 
gorsze, by dostarczyć mu no-
wych doświadczeń, choć i tak nie 
możemy uniknąć wyśmiewania 
w szkole przez inne dzieci, że 
chodzą do placówki.

Kładziemy duży nacisk na 
kształtowanie pewnych wartości, 
jak odpowiedzialność, wrażliwość 
na drugiego człowieka, samo-
dzielność. Czy przynosi to efekty? 
W pracy z drugim człowiekiem 
„efekt” to słowo z innej bajki... 

Wiem, że dzieci razem 
z wszystkimi pracownikami ze-
chciały adoptować wirtualnie psa 
w krakowskim schronisku, wiem, 
że na każdym wyjeździe jesteśmy 
pytani skąd jesteśmy, bo dzie-
ci są tak grzeczne i tak ciekawe 
wszystkiego. 

Obserwuję codziennie „nor- 
malne” dzieci i młodzież w szko- 
le, na ulicy, w autobusie czy 
w tramwaju i widzę, jak bardzo 
brakuje im dobrego wychowa-
nia	 (czy	 ktoś	 jeszcze	 pamięta	
co to jest? a nie urodziłam się 
przed	 wojną...),	 jak	 nie	 potrafią	
zaimponować niczym innym niż 
lans, egocentryzm, pogarda dla 
innych, jak bardzo nie mają po-
czucia własnej wartości i świado-
mości siebie. 

Placówki takie, jak nasza 
mają za zadanie wspierać rodziny 
właśnie w wychowywaniu dzieci, 
pomagać w sytuacjach trudnych, 
być jakąś odskocznią, miejscem 
rozwoju, tacy próbujemy być.

Specyfika naszej działalności 
powoduje, że nie jesteśmy me-
dialni	 (nie	 zależy	 nam	 na	 roz-
głosie,	 ale	 na	 pracy	 z	 dziećmi)	
mimo, iż od powstania placówki 
minęły już cztery lata, wiedza na 
nasz temat wśród mieszkańców 
gminy Niepołomice jest niewiel-
ka. Mam nadzieję, że ten artykuł 
pomoże to zmienić  
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Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Tomasz Paliński
nauczyciel fizyki, informatyki, 
zajęć technicznych, Gimnazjum 
w Niepołomicach

15 maja w gimnazjum 
w Niepołomicach odbył się 
finał IV Gminnego Konkur- 
su Wiedzy o Janie Pawle II.  
W konkursie wzięło udział 
53 uczniów z pięciu szkół 
podstawowych, pięciu gim-
nazjów oraz Zespołu Szkół 
im. Ojca Świętego Jana  
Pawła II w Niepołomicach. 

W tym roku przypa-
da 10 rocznica VIII 
Pielgrzymki do Pol-

ski i 50 rocznica rozpoczęcia 
soboru Watykańskiego II. Z tej 
racji licealiści i gimnazjaliści czy-
tali homilie  papieskie z mszy na 
krakowskich błoniach i Kalwarii 
Zebrzydowskiej z 2002 roku, zaś 
uczniowie szkół podstawowych 
czytali wspomnienia Jana Paw-
ła II z soboru Watykańskiego 
II zawarte w książce „Wstańcie, 
chodźmy”. 

Konkurs zaszczycił swoją 
obecnością ks. prałat Tomasz 
Boroń, który w 1997r. gościł pa-
pieża przez parę dni w zakopiań-
skiej „Księżówce”. Dzięki księdzu 
prałatowi uczestnicy konkursu 
w Małopolskim Centrum Dźwię-
ku i Słowa z ciekawego opowiada-
nia, popartego prezentacją multi-
medialną, mogli poznać kulisy 
słynnego Hołdu Górali Polskich, 
wycieczki papieża na Kasprowy 
Wierch oraz bożonarodzeniowej 
choinki w Watykanie.

W kategorii szkoła podsta-
wowa I miejsce zajęły ex aequo 
Gabriela Waś i Natalia Nazimek 
z Zakrzowa, drugie miejsce uzy-
skała Weronika Pilch z Niepoło-
mic, trzecie miejsce uzyskał Mar-
cin Lebiest z Podłęża. 

W kategorii gimnazjum 
I miejsce zajęły ex aequo Kamila 
Michalska z Podłęża oraz Agata 
Bisztyga z gimnazjum w Niepo-
łomicach, II miejsce zajęła Na-
talia Marzec z Woli Batorskiej. 
W kategorii Szkoła ponadgim-
nazjalna I miejsce uzyskał Paweł 
Lasek, II miejsce Maciej Pilch, III 
miejsce Damian Machowski. 

Paru uczniów po raz kolejny 
wzięło udział w finale konkursu. 
Uczestnicy, którzy brali udział 
w konkursie w szkole podstawo-
wej teraz biorą udział w konkur-
sie jako gimnazjaliści. Tak samo 

absolwenci gimnazjum biorą 
udział w konkursie jako ucznio-
wie szkoły średniej. Realizują się 
zatem założenia konkursu, aby 
każdy uczeń mógł poznawać bio-
grafię nauczanie i twórczość pa-

pieża od szkoły podstawowej, aż 
do trzeciej klasy szkoły średniej. 
(np.	 Marcin	 Lebiest	 w	 zeszłym	
roku zajął II miejsce, Kamila Mi-
chalska	zajęła	II	miejsce).

Konkurs odbywa się pod pa-

tronatem burmistrza Romana 
Ptaka oraz ks. dziekana Stanisła-
wa Miki  

Fot: Joanna Musiał
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Bogatsi o 55 tysięcy

Z wizytą u brytyjskiej królowej

Małgorzata Juszczyk
Gimnazjum w Niepołomicach 

Korzystając z okazji organi-
zowanych po raz kolejny Dni 
Otwartych NBP,  uczniowie 
Gimnazjum w Niepołomi-
cach odwiedzili siedzibę 
Banku Narodowego. Na 
początku krótkim filmem 
przybliżono nam zadania 
i zasady funkcjonowania 
Banku Centralnego oraz 
bankowości w Polsce. 

W przystępny sposób 
przedstawiono nam 
specyfikę i znaczenie 

strefy euro w Europie. Kolejnym 
etapem poznawania bankowych 
tajników była prezentacja sposo-
bów przechowywania i liczenia 
pieniędzy oraz informacje doty-
czące metod i technik stosowanych 

przy zabezpieczaniu pieniędzy. 
Oczywiście każdy z nas 

sprawdził przy pomocy profe-
sjonalnego urządzenia swoje 
oszczędności – mieliśmy szczę-
ście, były prawdziwe. Największe 
emocje czekały nas na końcu. 
Zabrano nas w wirtualno-histo-
ryczną  podróż, do XVII-wiecz-
nej mennicy, gdzie poznaliśmy 
historię pieniądza oraz pokazano 
nam jak na przestrzeni wieków 
zmieniały się metody produkcji 
i formy  środków płatniczych.

Uzupełnieniem informacji 
była wystawa numizmatyczna, 
w ramach której każdy  mógł  
sprawdzić wagę sztabki złota 
o wartości bagatela 1,3 mln zło-
tych – owe ponad 12 kilogramów 
czystego złota robiło na odwie-
dzających największe wrażenie.

Uważni słuchacze i obserwa-
torzy wychodzili z banku nie tyl-
ko bogatsi w informacje i wraże-
nia, ale i nagrody – okazjonalne 
banknoty, certyfikaty oraz 55 ty-
sięcy, co prawda w formie spraso-
wanego brykietu, którego skleja-
nie może być świetnym zajęciem 
na długie zimowe wieczory  

Sylwia Międzybrodzka
Gimnazjum Społeczne w Woli 
Batorskiej

Stało się już tradycją, że 
uczniowie Gimnazjum Spo-
łecznego im. Lady Sue Ryder 
w Woli Batorskiej regularnie 
wyjeżdżają na ciekawe wy-
prawy. Ostatnio klasy trzecie 

odwiedziły Wielką Brytanię. 
Ich wycieczka trwała aż 
osiem dni i pozwoliła na 
zwiedzenie naprawdę fascy-
nujących miejsc. 

Gimnazjum w Woli Ba-
torskiej współpracuje 
z Fundacją Sue Ryder. 

Jej zarząd postanowił zaprosić 
uczniów do Wielkiej Brytanii 
i umożliwić im zapoznanie się 
z działalnością charytatywną 
kontynuowaną przez spadko-
bierców patronki szkoły oraz kul-
turą i zabytkami kraju słynącego 
z kapryśnej pogody. 

Gdy wszystko było już dopię-
te na ostatni guzik, 5 maja kla-
sy trzecie wyruszyły w podróż. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od 
wizyty w Canterbury. Imponują-
ca katedra, zabytkowe domy po-
wstałe w 1500 r. czy uniwersytet 
nawet w strugach deszczu wyglą-
dały zachwycająco. 

Kolejne dwa dni poświęcone 
zostały na zwiedzanie Londynu. 
Uczestnikom wyprawy udało się 
zobaczyć Muzeum Madame Tus-
sauds – figury, choć woskowe, 
imponowały swoją naturalno-
ścią. Kolejnymi atrakcjami były 
wspaniałe Muzeum Historii Na-

turalnej oraz Muzeum Nauki. 
We środę zwiedzanie zaczę-

ło się od podziwiania panoramy 
Londynu z London Eye, diabel-
skiego koła wznoszącego się na 
wysokość 135 m nad Tamizą. 
Później rozpoczął się spacer po 
stolicy szlakiem jej najważniej-
szych zabytków, czyli Tower of 
London,	 Parlamentu	 (Big	 Ben	
jest	 naprawdę	 „big”),	 opactwa	
Westminster, siedziby premiera, 
Trafalgar Square, Piccadilly Cir-
cus, Pałacu Buckingham i Cam-
den Town. 

Środa	obfitowała	w	ekstremal-
ne – przynajmniej dla niektórych 
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Zwyczajni ludzie nie są 
zwyczajni

– emocje. Grupa odwiedziła  Park 
Rozrywki Thorpe Park. W ciągu 5 
godzin można było zakosztować 
jazdy na rollercoasterach, karuze-
lach, zjeżdżalniach i innych urzą-
dzeniach skutecznie podnoszą-
cych poziom adrenaliny. 

Ostatni dzień w Zjednoczo-
nym Królestwie przebiegał pod 

znakiem wizyty w miejscach peł-
nych powagi i ducha angielskiej 
tradycji. Rano grupa pojechała 
zwiedzić największy zamieszka-
ły zamek na świecie, czyli sie-
dzibę królów w Windsorze, zaś 
później przyszedł czas na od-
wiedzenie Oksfordu, w którym 
znajduje się jedna z najlepszych 

uczelni na świecie. 
Wizyta w Wielkiej Brytanii 

przebiegała jednak nie tylko pod 
znakiem zwiedzania zabytków. 
Jedną z niespodzianek było spo-
tkanie z ekspertem od efektów 
specjalnych, który pokazywał, 
jak realizuje się filmy i programy 
telewizyjne. Ostatniego wieczora 

zaś miała miejsce uroczysta kola-
cja. Wśród gości znaleźli się m.in. 
syn patronki gimnazjum – Jeromy 
Cheshire oraz prawdziwy lord! 

Szczególne podziękowania za 
wspaniałą gościnę i opiekę należą 
się pastorowi Robertowi Clinto-
nowi, jego żonie Sian oraz wszyst-
kim pracownikom St Katharine’s. 

Maria Kleszcz
nauczyciel historii, SP w Staniątkach

Co to znaczy, że dziś może-
my zostać w kozie, co mają  
wspólnego ze szkołą  trzci-
na i katedra, jak dawniej 
wyglądały piórniki i do 
czego mogły służyć, kto był 
w Staniątkach właścicielem 
pierwszego samochodu…

Rok 2012 ogłoszony został 
Europejskim Rokiem Ak-
tywności Osób Starszych 

i Solidarności Międzypokolenio-
wej. Ten fakt stał się dla uczniów, 
biorących udział w zajęciach 
edukacji regionalnej i koła hu-
manistycznego w Szkole Podsta-
wowej w Staniątkach dodatkową 
inspiracją, aby zorganizować pla- 
nowane od dawna spotkanie 
z osobami starszego pokolenia. 
Odbyło się ono 10 maja. 

Pod adresem zaproszonych 
przez uczniów gości padło mnó-
stwo pytań. Dotyczyły one dzie-
ciństwa, młodości i dorosłego 
okresu życia starszych mieszkań-
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ców Staniątek i okolicznych miej-
scowości. 

Nie na wszystkie udało się  
uzyskać odpowiedź. Spotkanie mu- 
siałoby trwać o wiele dłużej niż 
zaplanowano, a goście mieli tyle 
do opowiedzenia i pokazania! 
Babcie i dziadkowie mówili o naj-

cenniejszych swoich doświadcze-
niach życiowych zwianych ze 
szkołą, pracą, życiem społecznym 
i rodzinnym. Podzielili się wspo-
mnieniami z przeszłości, z okresu 
trudnych dni niemieckiej okupa-
cji i lat powojennych.

Co to znaczy, że dziś możemy 

zostać w kozie, co mają  wspól-
nego ze szkołą  trzcina i katedra, 
jak dawniej wyglądały piórni-
ki i do czego mogły służyć, kto 
był w Staniątkach właścicielem 
pierwszego samochodu, gdzie 
znajdowała się studnia z najlep-
szą wodą, gdzie i jak uczono dzie-
ci w czasie okupacji hitlerowskiej, 
kto udzielił pomocy zbiegłemu 
z obozu zagłady mężczyźnie. 
Wspomnienia, wiedza, doświad-
czenie życiowe i zainteresowanie 
pytających słuchaczy.

Rozmowa toczyła się wartko.  
Przekazywane przez babcie i dziad- 
ków informacje były ilustrowane 
źródłami historycznymi w postaci 
fotografii, świadectw szkolnych, 
tarcz uczniowskich, starych płyt, 
kolekcji fotosów aktorów i pio-
senkarzy.

Wszystkim Gościom jesteśmy 
wdzięczni za przyjęcie zaproszenia, 
podarowany czas i refleksję, że by-
cie zwyczajnym człowiekiem jest 
wartościowe, bo zwyczajni ludzie 
tak naprawdę  nie są zwyczajni  

Wszystkim Gościom jesteśmy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia, 
podarowany czas i refleksję, że bycie zwyczajnym człowiekiem jest 
wartościowe, bo zwyczajni ludzie tak naprawdę  nie są zwyczajni.

Dzień UE  
w Zabierzowie Bocheńskim

Magdalena Kosińska
nauczycielka, bibliotekarka,  
SP w Zabierzowie Bocheńskim

Szkoła Podstawowa im.  
Stefana Żeromskiego  
w Zabierzowie Bocheńskim  
– to naprawdę wyjątkowa  
placówka. Tutaj każde  
dziecko wie, że 9 maja 1950 r.  
uczyniono pierwszy krok 
w tworzeniu tego, co znamy 
dziś pod nazwą Unii Euro-
pejskiej. 

Tego właśnie dnia w Pary-
żu, w atmosferze ogarnia-
jącej całą Europę groźby 

trzeciej wojny światowej, Mini-
ster Spraw Zagranicznych Fran-
cji, Robert Schuman odczytał 
przedstawicielom prasy między-
narodowej deklarację nawołującą 
Francję, Niemcy i inne państwa 
europejskie do połączenia pro-
dukcji węgla i stali jako „pierwszą 
konkretną podstawę Federacji 
Europejskiej”. Na pamiątkę tego 

wydarzenia w całej Europie ob-
chodzony jest Dzień Europejski.  

10 maja br. cała społeczność 
szkolna zgromadziła się w „eu-
ropejskiej sali gimnastycznej”. 
W tym roku uroczystość odby-
ła się pod hasłem: „Podróże po 
Europie”. Koordynatorami byli 
nauczyciele należący do Szkolne-
go	Klubu	Europejskiego	(Bożena	
Machowska, Jarosław Bielecki 
i	autorka	artykułu).	

Rozpoczęliśmy wspólnym 
odśpiewaniem hymnu Unii Eu-
ropejskiej. Chętni uczniowie 
z klas I-VI solidnie zaangażowali 
się w zorganizowanie tej imprezy. 
Poprzez ciekawy program arty-
styczny zabrali widzów w podróż 
po krajach UE. 

Podróżowaliśmy po Grecji 
– mogliśmy tam podziwiać ta-
niec Greka Zorby w wykonaniu 
uczniów z kl. VIB,  w Hiszpanii 
oczarował nas występ tancerek 
Flamenco z kl. IVA oraz popis tor-
readora z kl. III. W Holandii  za-
chwycaliśmy się widokiem pięk-
nych tulipanów, a w Niemczech 
uczestniczyliśmy w „mini” meczu 
sławnych drużyn piłkarskich. 

W Irlandii byliśmy na kon-
cercie kultowego zespołu U2 
– w rolę piosenkarzy wcielili się 
uczniowie z kl. V, a w Wielkiej 

Brytanii odpoczywaliśmy delek-
tując się smakiem dobrej herbaty. 
Młoda publiczność podziwiała 
także swoich kolegów tańczą-
cych z gracją i w pięknych stro-
jach walca wiedeńskiego. Naszą 
podróż zakończyliśmy w Polsce 
odtańczeniem krakowiaka. 

W drugiej części uroczystości 
zorganizowaliśmy quiz wiedzy 
o UE. Każda klasa „wystawiła” 
swoich najlepszych zawodni-
ków, którzy musieli się wykazać 
wiedzą. Rywalizowało ze sobą 
5 drużyn z oddziałów IV-VI. 
Najwięcej trafnych odpowiedzi 
udzieliły drużyny z kl. V i VIB. 
Gratulujemy! 

Takie dni pozostaną na dłu-

go w pamięci. Poprzez zabawę 
uczniowie mieli możliwość za-
prezentowania swoich różno-
rakich umiejętności i talentów, 
poszerzenia i sprawdzenia swej 
wiedzy z zakresu szeroko rozu-
mianej edukacji europejskiej. 

Podziwialiśmy wdzięk i barw-
ne stroje tancerzy, którzy przybli-
żyli nam kulturę różnych krajów. 
Aktywny udział w zabawie całej 
społeczności szkoły: dyrekcji, na-
uczycieli, i uczniów, sprawił, że 
impreza wypadła znakomicie. 

Podziw wzbudziło ogromne 
zaangażowanie uczniów, którzy 
wykazali się niesamowitą pomy-
słowością i kreatywnością za co 
bardzo im dziękujemy!  

EDuKACJA
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48 uczniów o tytuł „Rachmistrza”

Krystyna Augustyńska 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niepoło-
micach

Już po raz 12 najlepsi matematycy 
z Gminy Niepołomice walczyli o tytuł 
„Rachmistrza” w kategoriach wieko-
wych kl. IV, V, VI. Gminny Konkurs 
Matematyczny „Rachmistrz” odbył się 
9 maja.

W konkursie wystartowali ucznio-
wie wytypowani w eliminacjach 
szkolnych. W etapie gminnym 

udział brało 48 uczniów. Twórcą i opieku-
nem konkursu jest autorka artykułu, przy 
współpracy Barbary Stachańczyk, Lucyny 
Szewczyk, Joanny Hewelt, Krzysztofa Karcza 
– nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niepoło-
micach. Honorowy patronat nad konkursem 
objął burmistrz Roman Ptak.

Zwycięzcy konkursu:

Klasa IV: Rachmistrz  – Smoleń Natalia 

–  SP Zagórze. Wice Rachmistrz – Paś Adrian 
– SP w Niepołomicach. Wice Rachmistrz –  
Goryczko Julia – SP w Podłężu 

Klasa V: Rachmistrz – Bukowski Dawid 
– SP w Podłężu. Wice Rachmistrz – Czop 
Bartłomiej – SP w Podłężu. Wice Rachmistrz 
–  Dąbroś Jakub – SP w Woli Batorskiej

Klasa VI: Rachmistrz  – Maleca Anna – 

SP w Podłężu. Wice Rachmistrz – Wilkosz 
Aleksandra – SP w Woli Batorskiej. Wice 
Rachmistrz – Żak Karolina – SP w Zagórzu

Wyróżnienie	 otrzymali:	 Lis	 Jakub	 (SP	
w	Niepołomicach),	 Rakoczy	Oliwia	 (SP	 Za-
krzów),	Kożuch	Ewa	(SP	w	Niepołomicach),	
Zięba	Paweł	(SP	w	Niepołomicach),	Jarmocik	
Anna	 (SP	 w	 Niepołomicach),	 Lebiest	 Karol	
(SP	w	Zakrzowie)		

W poszukiwaniu mistrza ortografii

Irena Karcz
Dyrektor SP w Niepołomicach-Podgrabiu

Już po raz dwunasty uczniowie szkół 
podstawowych z gminy Niepołomice 
wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym. Zmagania toczyły się 
17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Włodzimierza Puchalskiego  
w Niepołomicach-Podgrabiu.

Laureaci z poszczególnych szkół zmierzyli 
się z trudnym tekstem dyktanda i „dziu-
rawcem” najeżonym licznymi pułapka-

mi, w które łatwo wpaść niejednemu. Okazało 

się jednak, że mistrzowie doskonale radzili so-
bie z niezwykle trudną polską ortografią. 

Wkład pracy uczniów i nauczycieli za-
owocował bardzo dobrym przygotowaniem 

laureaci
Klasy III – IV
I miejsc – Daniel Raszpunda, kl. 4, 
SP w Niepołomicach
II miejsce – Jakub Palmowski, kl. 4, 
SP w Niepołomicach
III miejsce – Jakub Celij, kl. 4, 
SP w Niepołomicach
Wyróżnienia: 
Kamila Białas, kl. 4, SP w Woli Zabie- 
rzowskiej
Natalia Smoleń, kl. 4, SP w Zagórzu

Klasy V – VI
I miejsce – Joanna Gąsłowska, kl. 6, 
SP w Niepołomicach
II miejsce – Natalia Migas, kl. 5, 
SP w Zagórzu
III miejsce – Liliana Chudziak, kl. 6, 
SP w Niepołomicach
Wyróżnienia: 
Aleksandra Magda, kl. 5, SP w Zabierzowie 
Bocheńskim
Patrycja Kestranek, kl. 6, SP w Niepołomicach
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uczestników. Do wyłonienia najlepszych 
spośród nich potrzebna okazała się nawet 
dogrywka. 

Niestraszna bowiem była im nawet 
„żmudna praca charakteryzatora”, „szwenda-

nie się” czy „buszująca pośród młodziutkich 
drzewek, przeszukująca ściółkę przy rzeczuł-
ce prychająca locha z młodymi”. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody, a zwycięzcy – cenne słow-

niki, które pozwolą na dalszy rozwój uczniów. 
Honorowy patronat nad konkursem objął 
burmistrz Roman Ptak, który również ufun-
dował nagrody  

Każdy ma swojego bzika

Izabela Kruczek, Justyna Szeląg
wychowawcy świetlicy, SP im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Niepołomicach

Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy 
25 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Woli Batorskiej zorganizowano wy-
stawę pod hasłem: „Każdy ma swojego 
bzika, każdy swoje hobby ma”. 

Celem wystawy było zaprezentowanie  
zbiorów zgromadzonych przez na-
szych uczniów, którzy mieli możli-

wość pokazania prywatnych kolekcji i opo- 
wiedzenia o swoich zainteresowaniach kole-
gom ze szkoły oraz nauczycielom.

Mogliśmy podziwiać różnego rodzaju ka-
mienie, minerały, szklaną menażerię, znaczki, 
katalogi z projektami strojów, rysunki własne, 
plakaty idoli muzycznych, zbiór książek o te-
matyce wojskowej, militaria. 

Na wystawie zaprezentowano także stare 
monety. Numizmatykę uznaje się powszech-
nie za „Króla Hobby” ponieważ jako forma 
sztuki sięga aż do XIV wieku.  

Miłośnicy sportu, a zwłaszcza piłki nożnej 
także mieli swój kącik. Obok plakatów i zdjęć 
piłkarzy znalazły się też atrybuty prawdziwe-
go kibica: koszulki, czapeczki, szaliki, kubecz-
ki w barwach ulubionej drużyny piłkarskiej.

Jedna z uczennic z wielkim zaangażowa-
niem zaprezentowała swoją pasję – astrono-
mię. Specjalnie na tą okazję przygotowała 
multimedialną prezentację zdjęć astrono-
micznych, plakat w 3D, zdjęcia prezentujące 
zaćmienia księżyca, słońca oraz ciekawą lite-
raturę na temat kosmosu. 

Zachwyt oglądających wystawę wzbudził 
także pokaz własnoręcznie wykonanej biżu-
terii – były: bransoletki drewniane, ręcznie 
malowane naszyjniki, a także ozdoby z filcu. 
Największe zaskoczenie wzbudziły kolczyki 

wykonane z klocków Lego.       
Na wystawie można było również zobaczyć 

żywą żabkę, jaszczurkę oraz pogłaskać chomika. 
Uczniowie byli zadowoleni, że mogli za-

prezentować swoją wiedzę w trochę inny spo-
sób niż na lekcjach i bardzo chętnie zaanga-
żowali się w przygotowanie wystawy – za co 
bardzo im dziękujemy. 

Twórcy wystawy:
•	 Martyna	Figiel	–	astronomia
•	 Katarzyna	Lenda	–	plakaty:	popularnych	ak-

torów, piosenkarzy, zespołów muzycznych
•	 Jacek	Filas	–	kamienie,	minerały
•	 Michał	Trzos	oraz	Joanna	Makula	–	sport,	

piłka nożna

•	 Paulina	 Ptak	 oraz	 Magdalena	 Fudali	 –	
szklana menażeria

•	 Paulina	Czarek	–	kolekcja	Pet-Shop
•	 Arkadiusz	Stankiewicz	–	numizmatyka
•	 Zuzanna	Wilk	–	aktorstwo,	rysunki	własne
•	 Daniel	Krzyżak	–	imponująca	kolekcja	monet	
•	 Elżbieta	Burza	–	paragony	–	 zgromadziła	

ok. 1000 sztuk
•	 Ania	Jaworska	–	maskotki,	pluszaki
•	 Szymon	Świderek	–	militaria
•	 Alicja	Kołakowska	–	ręcznie	wykonana	bi-

żuteria 
•	 Marta	Pabian	–	chomik,	jaszczurka,	żaba
•	 Magdalena	Macieja	–	projekty	strojów
•	 Justyna	Taczała	–	aniołki		

EDuKACJA
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Posadziliśmy 100 świerków i dębów

Anna Grochot 
wychowawca OHP 6-2 
w Niepołomicach

23 kwietnia uczestnicy 6 – 2 
Hufca Pracy  w Niepołomi-
cach z okazji Dnia Ziemi 
posadzili drzewa w Puszczy 
Niepołomickiej. Akcja ta 
odbyła się w ramach woje-
wódzkiego programu 
„Z ekologią na Ty”. 

Grupa uczestników pod 
opieką autorki artykułu, wycho-
wawcy 6 – 2 HP oraz Agnieszki 

Despet, nauczycielki ZSZ udała 
się do Puszczy Niepołomickiej. 
Czesław Szczyligar, nadleśni-
czy w Niepołomicach, udzielił 
nam praktycznych wskazówek 
co do sposobu sadzenia drzew 
i uzupełniania zasobów leśnych. 
Wspólnie zasadziliśmy około 100 
drzewek – świerków i dębów. 

Akcja sadzenia drzew ma na 
celu promocję ochrony przyrody, 
podkreślenie walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych najbliż-
szego otoczenia oraz pokazanie 
lasu jako ważnego elementu śro-
dowiska naturalnego, pełniącego 
funkcje ekologiczne, społeczne 
i produkcyjne. 

Wspólne sadzenie drzew jest 
także okazją do popularyzacji 
wiedzy o lesie, poprzez osobisty 
kontakt z przyrodą, a także pro-

Nadleśniczy Czesław Szczyligar demonstruje poprawne sadzenie drzew. 
Fot. Anna Grochot

Dobra energia dla wszystkich

Izabela Korbut
nauczyciel języka polskiego, 
Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie 
Bocheńskim

„Dobra energia dla wszyst-
kich” to hasło przewodnie 
Dnia Ziemi, które było  
obchodzone 21 kwietnia 
w SP im. S. Żeromskiego, 
Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzo-
wie Bocheńskim. 

W szkole ogłoszono 
konkurs na plakat 
promujący „Zrów-

noważone wykorzystanie ener-

gii”. O jego wynikach rozstrzy-
gnął gość: Stanisław Nowacki, 
ekspert w sprawie zagadnień 
związanych z wykorzystaniem 
energii na terenie Miasta i Gmi-
ny Niepołomice. Po krótkim 
wystąpieniu dotyczącym źródeł 
odnawialnych uznał, że wszyst-
kie prace zasługują na nagrody, 
toteż wręczył przedstawicielom 
klas nagrody ufundowane przez 
burmistrza Romana Ptaka.

Kolejną atrakcją było wystą-
pienie trzecioklasistów w przed- 
stawieniu	 dotyczącym	 Święta	 
Ziemi. Młodzi aktorzy pod 
kierunkiem wychowawcy Ewy 
Ogórek, koordynatorki impre- 
zy, przenieśli wszystkich w inny  
świat: nieskażony najnowszą te- 
chniką, kiedy lasy, rzeki były  
czyste, a świergot ptaków umilał 
czas ludziom od samego rana. 

Następnym wyzwaniem dla 
uczniów było wykonanie z surow-
ców wtórnych  „Ekowarcab”, co 

okazało się świetnym pomysłem 
na połączenie akcji z zabawą. Na 
zakończenie uczniowie pod opie-
ką nauczycieli ruszyli na pomoc 
Ziemi, aby dać dobry przykład 

innym porządkowali wyznaczone 
miejsca. Wierzymy, że dzięki ta-
kim akcjom ludzie zmienią swoje 
nastawienie do Ziemi i może za-
czną ją bardziej szanować!   

mowanie sadzenia drzew i krze-
wów w swoim otoczeniu i po-

kazanie roli terenów zielonych 
w naszym życiu   
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Barbara Nowak
nauczyciel biologii i edukacji eko-
logicznej, Gimnazjum Niepublicz-
ne w Zabierzowie Bocheńskim

Puszcza Niepołomicka 
PLB120002 jest częścią eu-
ropejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000 oraz częścią 
międzynarodowej sieci ostoi 
ptaków Important Bird Area. 
Na tym terenie ochronie 
podlegają najcenniejsze 
w skali Europy gatunki  
ptaków i ich siedliska. 

Jest to jedno z najważniej-
szych w kraju lęgowisk 
puszczyka uralskiego, dzię-

cioła średniego oraz mucho-
łówki białoszyjej. Dodatkowo 
obszar ten to jedno z niewielu 
niżowych lęgowisk włochatki 
w Polsce południowo-wschod-
niej, stosunkowo liczne są także 
dzięcioł zielonosiwy i gąsiorek, 
a bocian czarny osiąga wysokie 
zagęszczenia. Siedliska otwarte 
w granicach ostoi są miejscami 
regularnego zimowania bielików 
i błotniaków zbożowych.

Każdemu, kto w ostatnich, 
wiosennych i ciepłych dniach 
wybrał się do puszczy na spacer, 
rower, czy rolki, i droga wypa-
dła mu przez Hysne – powyższy 
tekst może okazał się znajo-
my. To treść tablicy ustawionej 
w Hysnem, w pierwszych dniach 
marca – jako zwieńczenie pro-
wadzonego na terenie całej Pol-
ski projektu „Animatorzy Przy-
rodniczy – Bliżej Natury”. 

Pomysłodawcą projektu, w któ- 
ry zaangażowali się uczniowie 
Gimnazjum Niepublicznego w Za-
bierzowie Bocheńskim, było Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków, a główną jego ideą – zbu-

dowanie pozytywnych postaw 
młodzieży i lokalnej społeczności 
wobec cennych przyrodniczo ob-
szarów NATURA 2000. 

Projekt miał jednocześnie 
charakter konkursu, nagrodzo-
no w nim 23 grupy projektowe. 
Na dwóch pierwszych wyróż-
nionych miejscach znalazły się 
grupy projektowe z Zabierzowa 
pod opieką zaprzyjaźnionego ze 
Szkołą leśnika-ornitologa Jaku-
ba Pełki i nauczycielki biologii, 
autorki artykułu.  

Konkurencja rozegrała się 
między 150 grupami z całej Pol-
ski, na ten wynik uczniowie na-
prawdę zapracowali. Przez cały 
rok szkolny 2010/2011 uczestni-
czyli warsztatach ornitologicz-
nych, wycieczkach, europejskiej 
akcji Zimowego Ptakoliczenia, 
nocnym liczeniu sów, sadzeniu 
wierzb w Dzień Wierzby, two-
rzeniu plakatów i plastycznych 
– prawdziwie artystycznych wi-
zerunków chronionych zwierząt. 

Szczegółowy opis tych działań 
dokumentujące fotografie znaleźć 
można na internetowej stronie 
szkoły, w zakładce „Rozwiń skrzy-
dła”	 (bo	 tak	 na	 nasze	 potrzeby	
nazwaliśmy	 projekt)	 i	 na	 stronie	
OTOPu.

Koniec tamtej akcji nie ozna-
cza kresu zaangażowania w pro-
jekty przyrodnicze. Pod koniec 
roku 2011 Gimnazjum w Zabie-
rzowie Bocheńskim zostało zare-
jestrowane w międzynarodowym 
projekcie	 GLOBE	 (Global	 Lear-
ning and Observations to Benefit 
the	 Environment),	 który	 skupia	
uczniów, nauczycieli i naukow-
ców z całego świata, i umożliwia 
poznawanie globalnych proble-
mów środowiska. 

Nasi uczniowie pod opieką 
M. Dziedzica i autorki artykułu 
już prowadzą pomiary wybra-
nych wskaźników klimatycznych 
i wprowadzają je do internetowej 
bazy danych Programu. Zakres 
możliwości GLOBE jest ogrom-
ny, dotyczy badań hydrologicz-
nych, glebowych, prowadzenia 

obserwacji dotyczących pokrycia 
terenu, sezonowości zjawisk. 

W tym roku GLOBE roz-
począł nowy moduł skierowany 
do szkół położonych w sąsiedz-
twie rzek „Rozpoznanie i prze-
ciwdziałanie skutkom powodzi”. 
W związku z tą nową inicjatywą 
Programu dwóch nauczycieli z gi- 
mnazjum, M. Dziedzic i K. Ma-
tysiak uczestniczyło w X Ogólno-
polskiej Konferencji Nauczycieli 
GLOBE oraz w Warsztatach Do-
szkalających „Badaj klimat z Pro-
gramem GLOBE”. 

Warsztaty przybliżały zaga- 
dnienia i techniki dotyczące gle- 
boznawstwa, pomiarów fizyko- 
chemicznych wody oraz wyko-
rzystania zdjęć satelitarnych i od-
biorników GPS w badaniach te-
renowych, po to, by ocenić realne 
zagrożenia powodziowe w swojej 
okolicy, a także przeciwdziałać 
negatywnym skutkom lokalnych 
podtopień. 

Badania uczniów prowadzić 
będą do określenia właściwości 
wody w wybranych rzekach dla 
określenia stopnia eutrofizacji, 
czyli poziomu związków przy-
śpieszających wzrost roślin, które 
negatywnie wpływają na prze-
pływ wody podczas wezbrań. 

To jeszcze nie koniec szkol-
nych planów ekologicznych. 
Każdy z poprzednich projektów 
miał szeroki zakres: „Rozwiń 
skrzydła” – ogólnopolski, GLO-

BE – ogólnoświatowy. Natomiast 
ten ostatni, do którego właśnie 
w lutym przystąpiliśmy jest eu-
ropejski program eTwinning 
i polega na współpracy uczniów 
i nauczycieli z różnych krajów, 
z „bliźniaczych” szkół. 

Gimnazjum zarejestrowane 
zostało do projektu „For a gre-
ener earth – Dla bardziej zielonej 
ziemi” wraz ze szkołą z Turcji, 
Bułgarii i dwiema innymi szkoła-
mi z Polski. Projekt ma pokazać, 
jak ważny w życiu ludzi teraz, 
w przeszłości, i oby w przyszło-
ści, jest las, a zakończyć się ma 
wielkim sadzeniem drzew. 

To aspekt przyrodniczy, ale 
jak w każdym projekcie eTwin-
ning, równie ważna jest komu-
nikacja pomiędzy uczniami 
z bliźniaczych szkół, nauka języ-
ka	obcego	(w	tym	projekcie	to	ję-
zyk	angielski)	i	opanowanie	tech-
nik komputerowych w naprawdę 
dobrym i twórczym celu. 

Już w najbliższym czasie za-
czynamy przygotowywać prezen-
tacje szkoły, uczniów i prezentacje 
„leśne” – tak zaczniemy między-
narodowy dialog z naszymi „bliź-
niakami”. 

Czy warto tyle mówić o przyro-
dzie i jej ochronie?„ Chroniąc przy-
rodę dbasz o dobrobyt obecnych 
i przyszłych pokoleń.” – tak kończy 
się treść tablicy, od której zaczął się 
ten tekst. Skoro tak – to warto   

Czy warto tyle mówić o przyrodzie i jej ochronie?„Chroniąc przy- 
rodę dbasz o dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń.” – tak kończy 
się treść tablicy, od której zaczął się ten tekst. Skoro tak – to warto.

Gimnazjum Niepubliczne w Zabierzowie Bocheńskim zareje-
strowane zostało do projektu „For a greener earth – Dla bardziej 
zielonej ziemi” wraz ze szkołą z Turcji, Bułgarii i dwiema innymi 
szkołami z Polski. Projekt ma pokazać, jak ważny w życiu ludzi 
teraz, w przeszłości, i oby w przyszłości, jest las, a zakończyć się 
ma wielkim sadzeniem drzew.
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Bieg Kazimierzowski

Katarzyna Cieluch
Instruktorka ZHR, 
zuchmistrzyni

Król Kazimierz Wielki, 
który jest patronem Szcze-
pu „Puszcza”, urodził się 
30 kwietnia, dlatego w tym 
czasie, co roku organizujemy 
bieg kazimierzowski. 
Ta gra terenowa jest prze-
znaczona dla harcerzy 
pełniących w szczepie funk-
cje – drużynowych, zastę-
powych, przybocznych itd. 
Urok gry polega na tym, że 
trwa całą noc i odbywa się 
na terenie całego miasta. 

W tym roku chętni 
harcerze łączyli się 
dowolnie w patrole 

– minimum 3 osobowe, stawia-
jąc się tym składem, 20 kwietnia 
na zamku w Niepołomicach. Ich 
zadaniem było wcześniej przy-
gotować herb i flagę dla swojego 
patrolu nazywanego podczas gry 
rodem. 

Wystartowaliśmy o godzinie 
20:00. Najpierw był wstęp do 
średniowiecznej fabuły, podczas 
którego	rodom	(patrolom)	zosta-
ły przedstawione zasady całonoc-
nej gry. Zazwyczaj celem biegów 
kazimierzowskich jest umiejęt-
ność orientacji w terenie, ale tym 
razem organizatorzy zmienili 
formę na „zręcznościowo-roz-
rywkową”. 

W zabawie wzięło udział 
ponad 20 osób. Zadania roz-
mieszczone były w charaktery-
stycznych miejscach Niepołomic. 
Patrole miały parę godzin, aby 
dotrzeć do każdego punktu. 

Iza, zastępowa brała udział 

w biegu kazimierzowskim i jest 
bardzo zadowolona z tej for-
my pracy harcerskiej: „pierwszy 
raz byłam na grze z tak dobrze 
przygotowaną fabułą i nastro-
jem – organizatorzy mieli na so-
bie średniowieczne stroje, a my 
przed grą robiliśmy herby i flagi, 
co przydało się w kolejnych zada-
niach. Super spędziłam piątkowy 
wieczór. Najmilsze wspomnienie 
to zadanie, gdzie z głową w dół 
należało wykonać 10 szybkich 
obrotów, po czym przejść przez 
kładkę, było to dla mnie ogrom-
nym, ale tez zabawnym wyzwa-
niem. Kolejne z zadań polegało 
na zgaszeniu świecy rzutem karty 
do gry”. 

Za dobrze wykonane wyzwa-
nie patrole otrzymywały punkty, 
które można było wykorzystać 
w drugiej części biegu. Około 
godziny 23, po wykonanych za-
daniach wszyscy spotkaliśmy się 

w harcówce na wielkim pojedyn-
ku przy użyciu kości do gry, co 
wymagało od patroli obmyślenia 
dobrej strategii. 

Zwycięzcy wciągali przygo-
towaną wcześniej flagę swojego 
rodu na maszt, wokół którego 
zbudowana była imitacja zam-
ku króla Kazimierza Wielkiego. 
Nagrodą były również bilety do 
kina.

Karol drużynowy uważa, że 
bieg miał zdecydowanie lepszą 
formę niż w poprzednich latach, 
był bardziej dynamiczny, inte-
raktywny oraz rozbudowany: 
„pogoda nam dopisała, a ludzie 
świetnie się bawili. A chodziło 
przede wszystkim o rozrywkę, 
której celem była duża dawka 
energii dla funkcyjnych do no-
wych pomysłów w dalszym, har-
cerskim działaniu”. 

Bieg zakończył się ogniskiem 
na terenie harcówki, które trwało 
do około godziny 3 w nocy   

Najmilsze wspomnienie to zadanie, gdzie z głową w dół należało 
wykonać 10 szybkich obrotów, po czym przejść przez kładkę, było 
to dla mnie ogromnym, ale tez zabawnym wyzwaniem. Kolejne  
z zadań polegało na zgaszeniu świecy rzutem karty do gry

Kolonia zuchowa
Szczep „Puszcza” oprócz obozów harcerskich organizuje także 
kolonie zuchowe, czyli wakacyjny wypoczynek dla najmłodszych. 
Trwa on zazwyczaj około dwóch tygodni. Zuchy to dzieci w wie-
ku od 7 do 11 lat. Mają one swoje „Prawo Zucha”, piosenki, gry 
i zabawy.

Jaka jest różnica pomiędzy kolonią zuchową, a komercyjną kolo-
nią dla dzieci? Podstawą pracy z dziećmi na kolonii zuchowej jest 
fabuła oparta o baśń, historię czy legendę, która pozwala zuchom 
przenieś się w inny świat. Każda godzina jest dobrze zaplanowa-
na, nie ma czynności przypadkowych. 

Kolonia zuchowa całkowicie różni się od kolonii komercyjnych. 
Dzieci wchodząc w świat wybranej fabuły zapominają o kompu-
terach czy telewizorach, nie biorą także odtwarzaczy MP3 i tele-
fonów, bo zupełnie nie jest im to potrzebne. Pochłania je styliza-
cja kolonii, nowe wyzwana, zdobywanie sprawności, a także chęć 
zdobycia znaczku zucha, który jest dużym wyróżnieniem. 

W tym roku kolonia zuchowa startuje 8 lipca i potrwa 14 dni. 
Zlokalizowana będzie blisko obozu harcerskiego. Jest to czas nie 
tylko wartościowy dla dzieci, które spędzają wakacje w nowy, cie-
kawy sposób, ale także dla opiekunów nabywających nowe do-
świadczenia przy pracy z dziećmi.

Kontakt:
Kaja, drużynowa gromady zuchowej dziewczyn: kaja.p6@op.pl
Maciek, drużynowy gromady zuchowej chłopców: rmlodyr@wp.pl
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Spojrzenie w czerwcowe niebo 2012

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„Jaki dzień w Boże Ciało 
(7.VI.), takich dni potem nie 
mało”. Tak mówi staro-
polskie przysłowie, a poza 
tym to okres najdłuższych 
pracowitych dni i długich 
zmierzchów dogodnych dla 
wieczornych spacerów.

Mamy zatem krótkie 
ciepłe noce, które nie-
stety nie sprzyjają ob-

serwacjom astronomicznym, ale 
są one tym cenniejsze dla praw-
dziwych miłośników nieba. 

Możemy zatem w długie dni 
czerwcowe zachwycać się grą 
obłoków – jak to czynił nasz 
Wieszcz – począwszy od chmur 
kłębiastych, które wróżą dobrą 
pogodę, poprzez wysoko zawie-
szone chmury pierzaste, aż po 
groźnie wyglądające cumulo-
nimbusy, czyli chmury burzowe. 

Tegoroczne astronomiczne 
lato, rozpocznie się w czwartek 
21 czerwca – o godz. 01.09 – kie-
dy to Słońce w swej rocznej wę-
drówce po Ekliptyce oddali się 
najbardziej na północ od równi-
ka niebieskiego, osiągając punkt 
przesilenia letniego, zwany punk-
tem Raka. 

W tym dniu w Niepołomi-
cach, Słońce w chwili górowania, 

czyli przejścia przez południk, 
wzniesie się ponad horyzontem 
na wysokość prawie 63 i pół stop-
nia. Wzejdzie wtedy o godz. 4.30, 
a zajdzie o 20.53; zatem dzień bę-
dzie trwał 16 godzin i 23 minuty; 
będzie	to	najdłuższy	dzień	(i	naj-
krótsza	 noc)	 tego	 roku,	 dłuższy	
od najkrótszego dnia w Niepoło-
micach aż o 8 godz. i 18 minut. 

Już 4 czerwca, dzień będzie 
dwa razy dłuższy od najkrótszego 
dnia	roku	(22.XII),	a	będzie	trwał	
u nas i w okolicy 16 godz. i 10 mi-
nut. Najwcześniej Słońce wzej-
dzie w Niepołomicach w dniu 
15	 czerwca	 (godz.	 4.30)	 i	 takich	
wczesnych wschodów Słońca 
będziemy doświadczać przez 8 
kolejnych dni. Natomiast najpóź-
niej zajdzie w dniu 19 czerwca 
(20.53),	i	tak	późnych	zachodów	
Słońca będzie aż 12. Dni krót-
szych – od dnia najdłuższego – 
o niespełna o jedną minutę, bę-
dziemy mieli cały tydzień, od 17 
do 24 czerwca. 

W tym też okresie, na św. 
Jana	(24.VI.),	często	padają	obfite	
deszcze. Zobaczymy, czy po tego-
rocznej ciepłej wiośnie, może nie 
będzie w tym roku tzw. deszczy 
świętojańskich? Tak czy inaczej 
będzie z pogodą, to na Dzień 
Dziecka w Niepołomicach, Słoń-
ce wzejdzie o godz. 4.36, a zajdzie 
o godz. 20.41. Dzień będzie trwał 

16 godz. i 5 minut; będzie jesz-
cze krótszy od najdłuższego dnia 
roku o 18 minut. 

Natomiast ostatniego czerw-
ca, Słońce w Niepołomicach 
wzejdzie o godz. 4.35, a scho-
wa się pod horyzontem o godz. 
20.53. i dzień będzie niezauwa-
żalnie, ale na starcie wakacji, nie-
stety już krótszy od najdłuższego 
dnia roku o pięć minut. 

Aktywność magnetyczna 
Słońca w czerwcu będzie bardzo 
duża, jedynie nieco obniżona na 
przełomie każdej dekady mie-
siąca. Być może zaobserwujemy 
u nas zjawisko zorzy polarnej. 

Ponadto w dniu 6 czerwca, 
poprzedzając uroczystości roz-
poczęcia EURO – 2012, wystąpi 
przejście	 (tranzyt)	Wenus na tle 
tarczy Słońca. W Małopolsce 
będzie widoczna końcówka tego 
rzadkiego zjawiska. Słońce wzej-
dzie u nas o godz. 4.33, a Wenus 
(1/30	średnicy	Słońca)	będzie	już	
wtedy poza połową drogi na tle 
jego tarczy. 

Planeta dotknie zachodnie-
go brzegu tarczy Słońca	 (jest	 to	
tzw.	 III	 kontakt)	 o	 godz.	 6.47,	
a	zejdzie	z	 tarczy	słonecznej	 (IV	
kontakt)	w	8	minut	później.	Na-
stępne takie zjawisko tranzytu 
Wenus, wystąpi dopiero 11.XII. 
2117 roku. Pamiętajmy, że obser-
wacje tego zjawiska, jak i plam na 

Słońcu prowadzimy wyłącznie 
przy zastosowaniu odpowied-
nich filtrów, lub na ekranie rzuto-
wanego obrazu z lunety. 

Księżyc powita lato tuż po 
nowiu. Zatem bardzo krótkie, ale 
bezksiężycowe noce będziemy 
mieli na przełomie drugiej i trze-
ciej dekady miesiąca. Kolejność 
faz Księżyca będzie następująca: 
pełnia 4.VI. o godz. 13.12, ostat-
nia kwadra 11.VI. o godz. 12.41, 
nów 19.VI. o godz. 17.02 i pierw-
sza kwadra 27.VI. o godz. 5.30.

W	 perygeum	 (najbliżej	 Zie-
mi)	będzie	Księżyc 3.VI. o godz. 
15,	 a	 w	 apogeum	 (najdalej	 od	
Ziemi),16.VI.	 o	 godz.	 19.	 War-
to tu zauważyć, iż Księżyc w fa-
zie pełni będzie - podobnie jak 
w maju – najbliżej Ziemi, a zatem 
jego widoma średnica osiągnie 
maksymalną wartość i wyniesie 
33 minuty łuku! Ponadto, w dniu 
4.VI.wystąpi częściowe zaćmie-
nie Księżyca, w Polsce niewi-
doczne. 

Jeśli chodzi o planety, to Mer-
kury znajduje się na niebie w po-
bliżu Słońca i możemy go szukać 
w ostatnie dni czerwca, wieczo-
rem bardzo nisko na zachodnim 
niebie. Wenus po przejściu przed 
tarczą Słońca, będzie można do-
strzec o świcie, jako Jutrzenkę, 
nisko na wschodnim niebie, do-
piero w drugiej połowie miesiąca. 

Mars widoczny jest na wie-
czornym niebie w gwiazdozbio-
rze Lwa, by w drugiej połowie 
miesiąca przejść do Panny. Jo-
wisza, podobnie jak Wenus, 
znajdziemy przed świtem, na 
południowo – wschodnim nie-
bie w gwiazdozbiorze Byka, 
ale dopiero w drugiej połowie 
czerwca. Z upływem dni, będzie 
się on wraz z Wenus systema-
tycznie piął coraz to wyżej ponad 
wschodni horyzont. 

Saturna w gwiazdozbiorze 
Panny, możemy obserwować, 
od zmierzchu nad południowo 
– wschodnim horyzontem, przez 
całą noc. Uran w gwiazdozbiorze 
Wieloryba, widoczny jest nisko 

Tegoroczne astronomiczne lato, rozpocznie się w czwartek  
21 czerwca – o godz. 01.09 – kiedy to Słońce w swej rocznej  
wędrówce po Ekliptyce oddali się najbardziej na północ od  
równika niebieskiego, osiągając punkt przesilenia letniego,  
zwany punktem Raka.

6 czerwca, poprzedzając uroczystości rozpoczęcia EURO – 2012, wystąpi przejście (tranzyt) Wenus 
na tle tarczy Słońca. W Małopolsce będzie widoczna końcówka tego rzadkiego zjawiska. Słońce 
wzejdzie u nas o godz. 4.33, a Wenus (1/30 średnicy Słońca) będzie już wtedy poza połową drogi  
na tle jego tarczy. Planeta dotknie zachodniego brzegu tarczy Słońca (jest to tzw. III kontakt)  
o godz. 6.47, a zejdzie z tarczy słonecznej (IV kontakt) w 8 minut później. Następne takie zjawisko 
tranzytu Wenus, wystąpi dopiero 11.XII. 2117 roku.
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Zaproszenie
Dla najciekawszych zjawisk do obserwacji na czerwcowym niebie, 
a szczególnie tranzytu Wenus, najlepiej będzie wykorzystać lunety 
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, mieszczącego się  
w	Niepołomicach	przy	ul.	Mikołaja	Kopernika	2	(tel.	12	281	15	61).	

Aktywność magnetyczna Słońca w czerwcu będzie bardzo duża, 
jedynie nieco obniżona na przełomie każdej dekady miesiąca. 
Być może zaobserwujemy u nas zjawisko zorzy polarnej.

na wschodnim niebie, aż do świ-
tu. Neptuna w Wodniku, można 
obserwować na wschodnim nie-
bie w drugiej połowie nocy. 

Natomiast w dniach od 22.VI. 
do 2.VII. będzie możliwość zli-
czania meteorów z czerwcowe-
go roju Bootydów. Maksimum 
ich aktywności przypada na 26 
czerwca, tuż przed północą. 
Księżyc praktycznie w pierw-
szej kwadrze, będzie trochę nam 

przeszkadzał w obserwacjach. 
Byle pogoda nam dopisywa-

ła, zaś z drugiej strony nasuwa 
się takie staropolskie przysłowie:  
„Byłoby lato dłuższe, gdyby nie 
zima”. Wobec takich stwierdzeń 
życzę Państwu, u progu zbliżają-
cych się wakacji i nadchodzącego 
sezonu urlopowego, samych sło-
necznych i ciepłych dni, oczywi-
ście z jak najmniejszą ilością cu-
mulonimbusów    

Tokio: 
Obrączkowe Zaćmienie Słońca
Katarzyna Klimczak
Aleksandra Kuhl

Janusz Jagła
dyrektor MOA w Niepołomicach, 
kierownik wyprawy na zaćmienie 
słońca w Tokio

Japonia, Tokio. 21 maja 
2012. Godzina 4.30 czasu 
miejscowego,  z windy hotelu 
Ikebukuro powoli wyłania-
ją się zmęczone, jeszcze na 
wpół śpiące twarze. Grupa 
z Niepołomic właśnie wy-
rusza na miejsce obserwacji 
zaćmienia. 

Szybki pociąg linii Yama-
mote podjeżdża równo 
o 5.02. Dwadzieścia minut 

później jesteśmy już w punkcie 

docelowym. To pewnego rodzaju 
stadion położony na obwałowa-
niach rzeki Akarawa, idealna po-
zycja do oglądania tego wyjątko-
wego zjawiska. Pierwszy kontakt 
21:19 UT… Zaczęło się!

Teraz już pozostało nam cze-
kać na fazę maksymalną, pełni ner- 
wów i podniecenia, spoglądając 
na niebo, zastanawialiśmy się czy 
będzie ona widoczna. W momen-
cie wyjścia z hotelu i po dotarciu 
na miejsce, Słońce cały czas było 
odsłonięte, jednak co jakiś czas po-
jawiały się chmury, nieco zakrywa-
jące i utrudniające nam pracę. 

22:32 UT – Faza obrączkowa! 
Udało się, zdjęcia, film, oklaski 
i wszechobecna radość z sukcesu. 
Naszym oczom ukazała się prze-
piękna złocista obrączka, kamień 
z serca. Podziwom i zachwytom 

nie było końca. 
Warto wspomnieć, że na 

owym miejscu nie byliśmy osa-
motnieni. Towarzyszyli nam 
japońscy pasjonaci astronomii, 
mało tego całe zdarzenie oraz 
nasz team zarejestrowała ekipa 
poważanej japońskiej telewizji 
‘TV TOKYO’.

Około godziny po fazie ob-
rączkowej powoli zaczęliśmy 
składać sprzęt. Ostatnie widoki, 
ostatnie spojrzenia i nadzieja, 
że jeszcze kiedyś uda nam się 
obejrzeć coś tak niesamowite-

go. Być może nie jeden, a kilka 
razy. Jest to przecież najwspa-
nialsza rzecz dla amatora astro-
nomii, jaką możemy zobaczyć 
i doświadczyć, stojąc na Ziemi. 
Rewelacyjne doznanie, jakim  
była obserwacja Obrączkowego 
Zaćmienia Słońca, to znakomita 
lekcja pokory wobec natury. 

Serdecznie pozdrawiamy z To- 
kio, żegnamy się, aby dalej zwie-
dzać i chłonąć kulturę Kraju Kwit-
nącej Wiśni.

Więcej fotografii na stronie 
www.moa.edu.pl oraz na str. 33   

To przecież najwspanialsza rzecz dla amatora astronomii, jaką 
możemy zobaczyć i doświadczyć, stojąc na Ziemi. Rewelacyjne  
doznanie, jakim była obserwacja Obrączkowego Zaćmienia  
Słońca, to znakomita lekcja pokory wobec natury.

W fazie częściowej widać plamy na słońcu Ze słońca zrobił się księżyc Faza maksymalna
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Wady mowy u dzieci

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel 
nauczania zintegrowanego SP 
w Niepołomicach

Wszelkie zaburzenia mowy 
powodować będą poznawcze 
i społeczne konsekwencje. 
Znany jest fakt ścisłej współ-
zależności pomiędzy mową 
a myśleniem. Oczywiste jest, 
że niska inteligencja będzie 
opóźniać rozwój mowy, 
a opóźniony rozwój mowy 
będzie obniżał poziom inte-
lektualny.

Mowa to jedna z najwa- 
żniejszych form akty- 
wności ludzi. Z jej  

pomocą zdobywamy wiedzę 
i kształtujemy osobowość. Jest 
niezbędna w nawiązywaniu kon-
taktów społecznych, pozwala na 
konstruktywne porozumiewanie 
się oraz wyrażanie swojego zda-
nia, uczuć i upodobań. 

Mowa nie jest umiejętnością 
wrodzoną. Uczymy się jej drogą 
naśladownictwa od najbliższego 
otoczenia. Proces rozwoju mowy 
przebiega w 4 etapach i trwa kilka 
lat. Czas pojawiania się danych 
etapów jest stały, z dopuszczal-
nym półrocznym przesunięciem. 

Prawidłowy rozwój mowy 
zależy od wielu czynników ta-
kich jak: ogólna sprawność na-
rządów artykulacyjnych, poziom 

percepcji	 słuchowej	 (czyli	 słuch	
fizjologiczny, fonematyczny, pa-
mięć słuchowa oraz umiejętność 
kojarzenia)	 oraz	 ogólny	 rozwój	
intelektualny.

Obserwując rozwój dzieci 
czasami zauważamy, że proces 
nabywania przez nie umiejętności 
językowych przebiega nieprawi-
dłowo. W wypadku kiedy kształ-
towanie się mowy we wszystkich 
bądź w niektórych jej aspektach 
będzie przebiegało niezgodnie 
z normą przewidzianą dla danej 
grupy wiekowej, będziemy mówić 
o opóźnionym rozwoju mowy. 
Jest on rezultatem indywidual-
nego tempa i rytmu rozwoju ale 
także może być konsekwencją po-
ważnych zaburzeń rozwoju. 

Zaburzeniami mowy i języ-
ka, jak podaje G. Jastrzębowska 
nazywamy zaburzenia komuni-
kacji językowej u dzieci związane 
z brakiem lub niedostatecznym 
wykształceniem się kompetencji 
lub/i sprawności realizacyjnych, 
występujące w okresie najbar-
dziej intensywnego rozwoju 
mowy i języka. 

Zaburzenia rozwoju mowy 
i języka przejawiają się zarówno 
w rozwoju mowy ekspresyjnej 
jak i w rozumieniu komunikatów 
werbalnych. Wadą wymowy bę-
dzie każde odchylenie od ogólnie 
przyjętej w danym języku normy, 
począwszy od nieprawidłowości 
w realizacji poszczególnych gło-
sek, aż po ciężkie wady utrudnia-
jące kontakt z otoczeniem. 

Odchylenia te mogą doty-
czyć zasobu słów, umiejętności 
posługiwania się formami gra-
matycznymi lub rozumienia ich 
funkcji, realizacji fonemów lub 

ich odbioru.
U dzieci rozpoczynających na-

ukę szkolną i realizujących I etap 
edukacyjny najczęściej spotykamy 
się z dyslalią. Ich mowa jest nie-
wyraźna, mało zrozumiała. Dzieci 
podczas mowy opuszczają niektó-
re dźwięki, zamieniają głoski lub 
całkowicie je zniekształcają. Ob-
serwujemy również seplenienie, 
mowę bezdźwieczną, wadliwą wy-
mowę spółgłosek, r, k, g. 

Drugim równie często wy-

stępującym zaburzeniem mowy 
u	 dzieci	 jest	 jąknie	 (dokładnie	
omówione w poprzednim arty-
kule).

Wady wymowy w znacznym 
stopniu utrudniają dziecku osiąga-
nie sukcesów w szkole, powodują 
kłopoty w nauce czytania i pisania, 
często stanowią poważną prze-
szkodę w funkcjonowaniu w roli 
ucznia i kolegi. Dzieci z zaburze-
niami mowy niejednokrotnie nie 
potrafią sprostać wymaganiom 

Etapy rozwoju mowy

I.	Okres	melodii	(od	urodzenia	do	1	r.ż.)	
W pierwszych miesiącach życia dziecko nieświadomie ćwiczy 
narządy artykulacyjne, wymawia samogłoski i niektóre spółgło-
ski w tym wypadku mówimy o głużeniu. Pomiędzy 5 a 7 miesią-
cem życia dziecko zaczyna gaworzyć czyli świadomie powtarzać 
dźwięki mowy własnej i otoczenia. Około pierwszego roku życia 
pojawiają się pierwsze słowa złożone z sylab ma, ba, ta, la. Roczne 
dziecko rozumie już mowę dorosłych choć samo mówi niewiele.

II.	Okres	wyrazu	(od	1	do	2	r.ż.)
W tym okresie dziecko powinno opanować już wszystkie samo-
głoski oprócz ę i ą oraz sporo spółgłosek. Dziecko zna już około 
300 słów. Wypowiedzi są jednak głównie jednowyrazowe. Niektóre 
dzieci zaczynają budować proste zdania.

III.	Okres	zdania	(od	2	do	3	r.ż.)
Dziecko opanowało już wszystkie samogłoski oraz prawie wszyst-
kie spółgłoski. Dwulatek opanowuje w ciągu roku ok. 1000 słów. 
Pojawiają się pierwsze zdania, początkowo złożone z 3 słów, póź-
niej z 4-5 słów.

IV.	Okres	mowy	swoistej	(od	3	do	7	r.ż)
W	wieku	3-5	lat	dziecko	zadaje	mnóstwo	pytań,	konfabuluje	(two-
rzy	niezwykłe	opowieści),	wzbogaca	swój	słownik,	dobrze	operu-
je częściami mowy. Sześciolatek powinien prawidłowo wymawiać 
wszystkie głoski i logicznie budować zdania, poprawne pod wzglę-
dem gramatycznym. Dziecko siedmioletnie ma już utrwaloną po-
prawną wymowę wszystkich głosek oraz poprawnie opanowaną 
technikę mówienia. 

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną i realizujących I etap 
edukacyjny najczęściej spotykamy się z dyslalią. Ich mowa jest 
niewyraźna, mało zrozumiała. Dzieci podczas mowy opuszczają 
niektóre dźwięki, zamieniają głoski lub całkowicie je zniekształ-
cają. Obserwujemy również seplenienie, mowę bezdźwieczną, 
wadliwą wymowę spółgłosek, r, k, g.

Wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają dziecku osią-
ganie sukcesów w szkole, powodują kłopoty w nauce czytania  
i pisania, często stanowią poważną przeszkodę w funkcjonowaniu  
w roli ucznia i kolegi. Dzieci z zaburzeniami mowy niejednokrot-
nie nie potrafią sprostać wymaganiom społecznym, motywa-
cyjnym, emocjonalnym, poznawczym i werbalnym. Częściej niż 
rówieśnicy przejawiają zaburzeni w społecznym zachowaniu.
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społecznym, motywacyjnym, emo- 
cjonalnym, poznawczym i werbal-
nym. Częściej niż rówieśnicy prze-
jawiają zaburzeni w społecznym 
zachowaniu. 

Jak można zapobiegać nie-
prawidłowościom w rozwoju 
mowy? Po pierwsze powinno 
zapoznać się z prawidłowościami 
rozwoju mowy dziecka, uważnie 
śledzić proces rozwoju mowy 
u swojego dziecka. Kontrolować 
czy nie pojawiają się niepokoją-
ce	objawy	(np.	nieprawidłowości	
w budowie narządów artyku-
lacyjnych, brak gaworzenia we 
właściwym czasie, brak mowy 
u	trzylatka).	

Troszczyć się o prawidłowy 
rozwój mowy dziecka już we 
wczesnym dzieciństwie, a tak-

że w okresie prenatalnym. Dbać 
o właściwą opiekę medyczną, ra-
cjonalne odżywianie, pozytywne 
postawy wychowawcze. 

Od urodzenia mówić do 
dziecka językiem dorosłych, 
a spieszczeń używać rzadko wy-
łącznie w zabawach. Nie wyma-
gać od dziecka posługiwania się 
mową dorosłych, ale też nie na-
śladować jego języka. Zapobiegać 
chorobom uszu, przewlekłym sta-
nom kataralnym i wadom zgryzu. 

Karmić butelką do 1 roku ży-
cia, smoczka pozbyć się jak naj-
wcześniej. Starać się słuchać, co 
dziecko do nas mówi, gdyż dziec-
ko chętnie słuchane – chętnie 
mówi. Pamiętać, że podstawo-
wym środowiskiem kształtowa-
nia mowy dziecka jest rodzina  

Klasyfikacja zaburzeń mowy

W polskiej literaturze fachowej odnajdujemy wiele możliwości 
klasyfikacji zaburzeń mowy, między innymi klasyfikacja według: 
I. Styczek, T. Kani, L. Kaczmarka czy S. Grabiasa. Poniżej przed-
stawię	 klasyfikację	 przyczynową	 (etiologiczną)	 zaburzeń	 mowy	
według Ireny Styczek, która wygląd następująco:

ZEWNĄTRZPOCHODNE	zaburzenia	mowy	 (egzogenne,	 środo-
wiskowe),	 w	 których	 nie	 stwierdza	 się	 defektów	 anatomicznych,	
które można by uznać za przyczynę zaburzeń mowy.

WEWNĄTRZPOCHODNE	zaburzenia	mowy	(endogenne),	w	tym:
•		 Dysglosja – zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność 

ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów 
mowy lub obniżenia słyszalności.

•		 Dyzartria (anartria) – zniekształcenie dźwięków mowy lub 
niemożność ich wytwarzania na skutek uszkodzenia ośrodków 
i dróg unerwiających narządy mowne.

•		 Dyslalia (alalia) – opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na 
skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur 
mózgowych.

•		 Afazja – utrata częściowa lub całkowita znajomości języka na 
skutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych.

•		 Jąkanie	–	zaburzenie	płynności	mowy	(rytmu	i	melodii).
•		 Nerwice mowy (logo neurozy) – mutyzm, afonia, jąkanie, zabu-

rzenia tempa mowy, modulacji siły i wysokości głosu u osób 
cierpiących na nerwice.

•		 Oligofzja – niedokształcenie mowy spowodowane upośledze-
niem umysłowym.

•		 Schizofazja – mowa u osób chorych psychicznie.

Od urodzenia należy mówić do dziecka językiem dorosłych,  
a spieszczeń używać rzadko wyłącznie w zabawach. Nie wyma-
gać od dziecka posługiwania się mową dorosłych, ale też nie 
naśladować jego języka. Starać się słuchać, co dziecko do nas 
mówi, gdyż dziecko chętnie słuchane – chętnie mówi. Pamiętać, 
że podstawowym środowiskiem kształtowania mowy dziecka 
jest rodzina.

Dokończenie ze str. 31
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Jak przygotować dom 
do sprzedaży

Agnieszka Wojtas
pośrednik nieruchomości, licencja 
nr 5928

W Polsce ostatnio pojawiło 
się nowe pojęcie związane 
ze sprzedażą nieruchomości, 
a mianowicie home staging. 
Te tajemniczo brzmiące sło-
wa w wolnym tłumaczeniu 
oznaczają domową insceni-
zację. 

Chodzi o to, aby tak przy-
gotować dom czy miesz-
kanie do sprzedaży lub 

wynajęcia, żeby potencjalny zain-
teresowany podjął decyzję o jego 
zakupie.

Home staging powstał w USA,  
gdzie już w 1972 roku zaczę-
to profesjonalnie przygotowy-
wać nieruchomości do sprze-
daży. Pionierskie osiągnięcia 
w tej dziedzinie należą do Barba-
ry Schwarz, projektantki wnętrz, 
która znalazła nowe zastosowa-
nie dla swoich umiejętności. 

Obecnie w USA usługa ta jest 
tak popularna, że właściwie każ-
dy sprzedający korzysta z usług 
home stagerów. W Polsce usługi 
home stagerów dopiero raczkują. 
Jednakże w obliczu spowolnienia 
na rynku nieruchomości i trud-

nościach ze sprzedażą mieszkań 
i domów powstaje coraz więcej 
firm, które proponują tego typu 
usługi. 

Dzięki działaniom podjętym 
przez home stagerów sprzedaż 
nieruchomości jest zdecydowa-
nie	 szybsza	 (wg	 badań	 w	 USA	
czas sprzedaży skraca się nawet 
o	 40%),	 a	 cena	 transakcyjna	 ro-
śnie o co najmniej 10%. 

Home staging jest oparty na 
technikach marketingowych. 
Podstawą jest zrobienie jak naj-
lepszego pierwszego wrażenia 
i uzyskanie maksymalnych wyni-
ków przy minimalnych kosztach. 
Ważny jest tutaj nacisk na niskie 
koszty, które trzeba ponieść,  
gdyż nie chodzi o wydanie for-
tuny, lecz o zmiany możliwe do 
przeprowadzenia niewielkim ko- 
sztem.

Przede wszystkim sprzedają-
cy powinien postawić się w roli 
kupującego. Wówczas nietrudno 
zauważyć, że bałagan w przed-
pokoju, porozrzucane rzeczy 
w pokojach i nieumyte naczynia 
w zlewie mogą stanowić czynnik 
zniechęcający do zakupu. Dla-
tego też w szczególności warto 
zadbać o porządek w pomiesz-
czeniu. 

Często wystarczy posprzątać 
z rzucających się w oczy miejsc 
niepotrzebne przedmioty, które 
zaśmiecają wnętrze. Istotna jest 
także czystość w łazience – tony 
kamienia na bateriach łazienko-
wych czy wanna z osadem nie 
zachęcają do zakupu. 

Jeśli zamiast kabiny pryszni-
cowej jest zasłonka to warto się 
jej przyjrzeć – zużyta nieco za-
słonka sprawia bardzo nieprzy-
jemne wrażenie, a za kilkadzie-
siąt złotych można mieć nową, 
która zdecydowanie podniesie 
wrażenia estetyczne.

Kolejną sprawą, którą pod-
kreślają specjaliści od home 
stagingu jest światło w pomiesz-
czeniu. Ciemne, ponure po-
mieszczenia zniechęcają swoich 
wyglądem i sprawiają wrażenie 
nieprzyjemnych. Często więc 
podstawową sprawą, którą zaj-
mują się home stagerzy jest roz-
świetlenie pomieszczenia. 

Wystarczy odsłonić okno, 
zawiesić jaśniejszą zasłonkę, 
dołożyć jakąś lampę, a od razu 
pokój będzie sprawiał wrażenie 
bardziej przytulnego. Czasem 
trzeba przemalować ściany na 
bardziej neutralny, jasny kolor, 
gdyż takie kolory zwykle trafia-
ją w gusty większej ilości osób. 
Dodatkowo pomieszczenia ja-
sne sprawiają wrażenia bardziej 
przestronnych, a takie łatwiej 
jest sprzedać. 

Kolejny aspekt – przestrzeń 
we wnętrzach. Zdarza się, że ilość 
szafek i innych rzeczy w pomiesz-
czeniu przytłacza wnętrze, które 
wydaje się wówczas mniejsze niż 
jest w rzeczywistości. Dobrze 

by było więc, żeby na czas wizyt 
potencjalnych zainteresowanych 
usunąć, o ile to możliwe chociaż 
część wyposażenia. Ważne jest, 
aby nawet niewielkie wnętrze nie 
sprawiało wrażenia, że trudno się 
po nim poruszać nie zrzucając 
czegoś po drodze. 

Na koniec najważniejsze – 
szczegóły. Dobrze by było doko-
nać drobnych napraw, takich jak 
niedomykające się czy skrzypią-
ce drzwi, obluzowana klamka, 
odpadający kontakt, ruszająca 
się listwa przypodłogowa. Takie 
drobiazgi powodują, że kupujący 
zniechęca się odnosząc ogólne 
wrażenie, że dotychczasowy wła-
ściciel nie dbał o swój dom. 

Każdemu z Państwa z pew-
nością nasuwa się pytanie czy 
korzystanie z usług home stagera 
jest konieczne. Można bowiem 
samemu postawić się w pozycji 
kupującego i opierając się na po-
wyższych zasadach przygotować 
wnętrze. 

Jeśli jednak właściciel nie 
posiada zmysłu do aranżacji 
przestrzeni czy nie ma czasu na 
podejmowanie takich działań to 
wówczas do stylizacji wnętrza 
warto zaangażować specjalistę  

Dzięki działaniom podjętym przez home stagerów sprzedaż nie-
ruchomości jest zdecydowanie szybsza (wg badań w USA czas 
sprzedaży skraca się nawet o 40%), a cena transakcyjna rośnie  
o co najmniej 10%.

Home staging jest oparty na technikach marketingowych. 
Podstawą jest zrobienie jak najlepszego pierwszego wrażenia  
i uzyskanie maksymalnych wyników przy minimalnych kosztach. 
Ważny jest tutaj nacisk na niskie koszty, które trzeba ponieść, 
gdyż nie chodzi o wydanie fortuny, lecz o zmiany możliwe do 
przeprowadzenia niewielkim kosztem.

Najważniejsze – szczegóły. 
Dobrze by było dokonać drob-
nych napraw, takich jak nie-
domykające się czy skrzypiące 
drzwi, obluzowana klamka, 
odpadający kontakt, ruszają-
ca się listwa przypodłogowa. 
Takie drobiazgi powodują, że  
kupujący zniechęca się od-
nosząc ogólne wrażenie, że 
dotychczasowy właściciel nie 
dbał o swój dom.
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Gdy zgubimy dokumenty

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach

Często zdarza się, że w cza-
sie wakacyjnych podróży 
dochodzi do utraty do-
kumentów. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji 
należy niezwłocznie zastrzec 
je w Systemie DOKUMEN-
TY ZASTRZEŻONE poprzez 
poinformowanie dowolnej 
placówki banku, w którym 
mamy rachunek bankowy. 

W przypadku gdy  ktoś 
nie posiada rachun-
ku bankowego, po-

winien udać się do  banku przyj-
mującego zastrzeżenia nie tylko 
od swoich klientów – na stronie 
www.dokumentyzastrzezone.pl  
znajduje się aktualna lista tych 
placówek.

Do najważniejszych doku-
mentów jakie należy zastrzec 
należą: dowód osobisty, prawo 
jazdy, paszport, karta pobytu, 

książeczka wojskowa i marynar-
ska, dowód rejestracyjny i karta 
płatnicza.

W przypadku utraty doku-
mentów zastrzeżenie ich jest 
istotne, aby do minimum ograni-
czyć ryzyko posłużenia się nimi 
w celu wyłudzenia pożyczki lub 
kredytu, założenia fikcyjnej firmy 
czy np. kradzieży wypożyczone-
go samochodu lub innych przed-
miotów.
•	 W	 razie	 utraty	 dowodu	 oso-

bistego należy niezwłocznie 
osobiście zawiadomić o tym 
najbliższy organ gminy  lub 
właściwą ze względu na miej-
sce pobytu polską placówkę 
konsularną. Organy te wydają, 
wolne od opłaty, zaświadcze-
nie o utracie dowodu osobi-
stego, ważne do czasu wyda-
nia nowego dokumentu oraz 
powiadamiają o tym organ, 
który wydał dowód osobisty, 
w celu unieważnienia utra-
conego dokumentu. Osoba, 
która utraciła dowód osobisty, 
jest obowiązana wystąpić nie-
zwłocznie o wydanie nowego 

dokumentu do właściwego or-
ganu gminy.

•	 W	razie	utraty	lub	zniszczenia	
paszportu należy niezwłocz-
nie zawiadomić o tym organ 
paszportowy, który dokument 
wydał lub organ paszportowy 
właściwy ze względu na miej-
sce pobytu tej osoby. Odnale-
ziony dokument paszportowy 
nie podlega zwrotowi osobie, 
której został uprzednio wy- 
dany.

•	 W	 razie	 utraty	 prawa	 jazdy	
należy o takim fakcie nie-
zwłocznie powiadomić staro-
stę, który na wniosek osoby 
uprawnionej wydaje za opłatą 
wtórnik dokumentu, pod wa-
runkiem złożenia pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania oświad-

czenia o utracie dokumentu.
•	 W	 przypadku	 utraty	 dowodu	

rejestracyjnego pojazdu organ 
rejestrujący na wniosek wła-
ściciela pojazdu wydaje wtór-
nik dowodu rejestracyjnego 
po:
– przedstawieniu karty po-

jazdu, jeżeli była wydana;
– przedstawieniu tablic reje-

stracyjnych;
– przedstawieniu wyciągu z re- 

jestru badań technicznych 
pojazdów prowadzonego 
przez stację kontroli pojaz-
dów, określającego termin 
następnego badania tech-
nicznego pojazdu;

– złożeniu przez właściciela 
stosownego oświadczenia 
pod odpowiedzialnością 
karną za składanie fałszy-
wych zeznań.

Na okres do wydania wtórni-
ka dowodu rejestracyjnego, nie 
dłuższy jednak niż 30 dni, organ 
rejestrujący, na wniosek właści-
ciela pojazdu, wydaje pozwolenie 
czasowe  

Do najważniejszych dokumentów jakie należy zastrzec należą: 
dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta pobytu, książeczka 
wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny i karta płatnicza.

W przypadku gdy  ktoś nie posiada rachunku bankowego, powi-
nien udać się do  banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od 
swoich klientów – na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl  
znajduje się aktualna lista tych placówek.

wzięli udział  przedstawiciele strażackiej mło-
dzieży z 13 krajów Europy. Na sympozjum 
strażacką młodzież z Polski oprócz naszej 
jednostki, reprezentowali przedstawiciele 
OSP	z	Porąbki	 (woj.	 Śląskie)	oraz	Czermina	
(woj.	 Wielkopolskie),	 polska	 grupa	 liczyła	
sześć osób. W sympozjum uczestniczyła tak-
że dh Teresa Tiszbierek – wiceprezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP, jednocześnie członkini 
komisji młodzieży CTIF. 

Sympozjum, odbywające się co dwa lata, 
to doskonała okazja do wymiany doświadczeń 
między uczestnikami z działalności strażackiej, 
która w każdym kraju wygląda nieco inaczej. 

Podczas sympozjum młodzież oraz opie-
kunowie wraz z komisją CTIF zajmowali się 

opracowaniem trzech tematów przewodnich 
XI sympozjum:
•	 portale	społecznościowe,
•	 przepisy	prawne	obowiązujące	opiekunów,
•	 narkotyki,	alkohol,	seksualność.

W ostatni dzień sympozjum odbyło się 
podsumowanie opracowywanych tematów 
oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Podczas spotkania uczestnicy zwiedzali 
miasto Amberg oraz zapoznali się  z funkcjo-
nowaniem miejscowej jednostki OSP, wraz  
z posiadanym przez nią sprzętem ratowni- 
czo-gaśniczym. Nasza delegacja wracała 
z Amberg bardzo zadowolona, z nowymi 
kontaktami i pomysłami, które możemy wy-
korzystać w swojej społeczności lokalnej.

Komisja Młodzieży CTIF jest jedną 

z ważniejszych komisji problemowych Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ra-
towniczych	i	Pożarniczych	(CTIF).	Przewod-
niczącym jest Jos Tholl z Luksemburga.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 
Bułgarii, Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Chorwacji, Luksemburga, 
Austrii, Holandii, Słowacji, Słowenii, Czech, 
Węgier i Polski. Polskę reprezentuje Druhna 
Teresa Tiszbierek, wiceprezes Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP i przewodnicząca Ko-
misji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.

Dwa lata temu X Międzynarodowe Sym-
pozjum Komisji Młodzieży CTIF odbywało 
się w Polsce, uczestnicy sympozjum odwie-
dzili wtedy naszą OSP, gdzie odbył się wieczór 
integracyjny dla młodzieży  

dokończenie ze str. 8
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Zioła w ogrodzie

Małgorzata Wrońska
Dział Utrzymania Zieleni, Ośro-
dek Sportu Turystyki i Rekreacji 
w Niepołomicach

Ogródek ziołowy, tzw. 
herbarium, to coraz częściej 
pojawiający się fragment na-
szego ogrodu. Zioła oprócz 
walorów smakowo-przypra-
wowych i leczniczych mają 
również walory ozdobne: 
ładny pokrój, ciekawe kwia-
ty, liście, atrakcyjne kolory 
i przede wszystkim są bardzo 
aromatyczne. 

Miejsca na ogródek zioło-
wy nie musi być dużo. 
Wystarczy zakątek, 

gdzie będzie dużo światła słonecz-
nego, ciepła i osłony od wiatru. 
W takich warunkach rośliny będą 
intensywnie rosły i gromadziły 
dużo substancji aromatycznych. 

Podłoże powinno być pulch-
ne o strukturze gruzełkowatej, 
zasobne w składniki pokarmowe, 
przepuszczalne i o pH obojęt-
nym. Dlatego przy uprawie ziół 
nie używamy kory do ściółkowa-
nia ani torfu, który ma właściwo-
ści zakwaszające. 

Jeśli nie mamy miejsca 
w ogródku, proponuję uprawę 
doniczkową. Jest równie prosta 
jak w gruncie. Dobieramy od-
powiednie pojemniki np. drew-

niane, ceramiczne czy wiklinowe 
i pamiętajmy, że zioła jednorocz-
ne potrzebują płytkich zaś wielo-
letnie głębszych. Na dno dajemy 
drenaż	 (bardzo	 ważne).	 Donice	
ustawiamy w miejscu zacisznym 
i słonecznym ale w zasięgu ręki.

Klasyfikacja
Zioła dzielą się na gatunki 

jednoroczne i wieloletnie. Do 
jednorocznych należą: majera-
nek, bazylia, kolendra, cząber, 
pietruszka naciowa, seler, koper.

Do wieloletnich: anyż, ar-
cydzięgiel, estragon, kminek, 
lubczyk, mięta, szałwia, piołun, 
rumianek, tymianek, melisa, ore-
gano, ogórecznik i hyzop.

uprawa
Większość ziół, takich jak pie-

truszka, koper, kminek, kolendra 
czy ogórecznik wysiewa się bez-
pośrednio do gruntu już w kwiet-
niu. Bazylia, majeranek, anyż, 
cząber wymagają przygotowania 
rozsady, którą wysadzamy do 
gruntu po ustaniu przymrozków. 

W kwietniu można też wy-
stawić do ogrodu zimujący w po-
mieszczeniu rozmaryn. W okre-
sie wzrostu zioła intensywnie 
dokarmiamy i podlewamy, gdyż 
zależy nam na produkcji dużej 
masy zielonej. 

Zbiór
Zioła zbieramy zanim pojawią 

się kwiaty. Gdy zakwitną, roślina 
traci dużo cennych składników 
pokarmowych. Codzienne sku-
banie ziół powoduje opóźnienie 
kwitnienia i rozkrzewienie rośliny. 

Najlepsza pora zbioru ziół li-
ściastych to godziny ranne, gdy 
opadnie rosa i zanim zrobi się 

upalnie, wtedy ich aromat jest naj-
intensywniejszy. Majeranek zbiera 
się ścinając pędy po ukazaniu się 
pierwszych pąków kwiatowych. 

W lipcu zbieramy te zioła, 
których nasiona są przyprawą tj. 
anyż, kminek, kolendra. W lipcu 
też zbieramy zioła, które stosowa-
ne są w lecznictwie tj. nagietek, la-
wenda, dziurawiec czy bylica.

Przechowywanie
Najwięcej aromatu mają zioła 

świeże, jednak nie nadają się one 

na dłuższe przechowywanie w ta-
kim stanie. Jednym ze sposobów 
konserwowania jest suszenie. 
Przedłuży ono zebranym rośli-
nom smak i zapach. 

Najczęściej suszymy zioła 
o aromatycznych liściach. Wiąże 
się je w pęczki i wiesza w ocie-
nionym, przewiewnym, suchym 
miejscu do góry łodygami. Mo- 
żna też suszyć zioła w otwartym 
piekarniku w temperaturze 50oC.

w kuchni i aptece
Świeże,	zerwane	prosto	z	grządki	smakują	najlepiej	i	można	je	do-
dawać niemal do każdej potrawy a wzbogaci to jej smak i aromat. 
Oto kilka przykładów zastosowania.

•		 Świeże	 listki	 melisy	 lub	 kopru	 dodajemy	 do	 kefiru	 maślanki	
lub zsiadłego mleka, miksujemy i mamy orzeźwiający napój na 
upalne dni.

•		 Posiekany	 szczypiorek,	koperek	czy	bazylię	dodajemy	do	 twa-
rożku  ze śmietaną i mamy wyśmienite, lekko-strawne śniada-
nie. Smaczne jest również masło wzbogacone posiekaną bazylią 
lub oregano z roztartym ząbkiem czosnku.

•		 Zioła	podnoszą	też	walory	smakowe	sosów	np.	do	sosu	winegret	
można dodać posiekaną bazylię a do jogurtowego listki mięty. 
Smak mięs, zup, czy ryb doprawi dodany tymianek.

•		 Młode	listki	lubczyku		poprawią	smak	kartoflanki,	pomidorowej	
czy rosołu.

Zioła to także domowe sposoby na leczenie drobnych dolegliwości 
np. napar z szałwii  pomaga przy stanach zapalnych jamy ustnej, 
herbatka z melisy koi nerwy, a woreczki zapachowe wypełnione 
ziołami odstraszają robactwo. 

Warto pozwolić rosnąć w ogrodzie niektórym ziołom u nas trak-
towanych jako chwasty. Takim ziołowym chwastem jest pokrzy-
wa czy mniszek lekarski. Oba zioła mają bardzo duże zdolności 
lecznicze. Sok z pokrzywy pity wiosną oczyści nasz organizm,  
a także wzbogaci w żelazo i uszczelni naczynia krwionośne. Po-
lecam również zupę z pokrzywy i życzę wszystkim smacznego!

dokończenie na str. 39
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Badanie
Tłuszcze we krwi możemy oznaczyć wykonując badanie lipido-
gram. Na jego podstawie oznaczamy poziom cholesterolu całko-
witego. Norma do 5,0mmol/l oraz frakcji: LDL/do3,0mmol/l. HDL 
oraz trójglicerydy: norma do 1,8mmol/l.

Cholesterol dobry i zły

Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

W krwi człowieka przez całe 
życie krążą ciała tłuszczo-
we (lipoproteidy), które są 
konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 
(wchodzą np. w skład błon 
komórkowych, hormonów). 
Problem pojawia się, gdy 
dochodzi do podwyższonego 
stężenia i zaburzenia ich 
składu, co powoduje powsta-
nie płytek miażdżycowych 
w ścianach tętnic.

HDL – dobry cholesterol. 
Chroni on naczynia przed miaż-
dżycą, zabierając nadmiar cho-
lesterolu ze ściany naczyń i do-
starcza go do wątroby, gdzie jest 
przerabiany i wydalany do prze-
wodu pokarmowego. Im jego 
poziom jest wyższy, tym ochrona 
przed miażdżycą lepsza.

LDL – zły cholesterol trans-
portuje cholesterol do ścian tęt-
nic, gdzie doprowadza do po-
wstania płytki miażdżycowej.

Trójglicerydy – zwiększają 
ryzyko chorób krążenia, zapa-
lenia trzustki. Przyjmuje się, że 
75% cholesterolu produkowana 
jest	w	organizmie	człowieka	(wą-
troba),	 a	 tylko	 25%	 dostarczana	
jest w diecie. Aby poziom lipidów 
był w normie i nie zagrażał miaż-
dżycą, konieczna jest równowa-
ga pomiędzy produkcją, podażą 
w diecie, a utylizacją. Sprawność 
systemu utylizacji złego choleste-
rolu słabnie z wiekiem.

Podwyższony poziom lipidów 
może wynikać z niewłaściwej die-
ty, towarzyszących schorzeń, ale 
może również mieć podłoże ge-
netyczne. Znanych jest wiele ty-
pów rodzinnych zaburzeń lipido-

wych. Należy podejrzewać takie 
schorzenie, gdy wśród członków 
rodziny w stosunkowo młodym 
wieku ok. 30-45 rż. dochodzi do 
zawałów serca, zaburzeń krążenia 
w kończynach dolnych, zawałów 
mózgu, nagłych zgonów. W tych 
przypadkach członków rodzi-
ny należy przebadać i podjąć już 
w młodym wieku profilaktykę 
miażdżycy.

Miażdżyca to nieunikniony 
proces starzenia się organizmu. 
Jednak chodzi o to, aby ten pro-
ces nie następował zbyt szybko 
i nie niszczył poszczególnych 
narządów wcześniej, a przez to 
skracał życie lub znacznie pogar-
szał jego  jakość.

Miażdżyca to schorzenie 
dotyczące naczyń  tętniczych, 
które znajdują się we wszystkich 
narządach i w dużym uproszcze-
niu przypomina korozję meta-
lowych rur od środka. Przez ten 
proces naczynia tętnicze stają 
się mniej elastyczne, zmniejsza 
się ich średnica, wewnętrzna 
powierzchnia jest nierówna, co  
sprzyja tworzeniu zakrzepów, za-
torów. To z kolei doprowadza do 
gorszego dopływ krwi tętniczej 
do poszczególnych narządów. 

Organami najbardziej wraż-
liwymi na ograniczenia dopływu 
krwi są serce, mózg, nerki. Stop-
niowe zatykanie tętnic daje jesz-
cze możliwość dopływu krwi do 
określonych narządów innymi 
naczyniami – jest to tak zwane 
krążenie oboczne. 

Natomiast gdy zatyka się na-
gle naczynie, dochodzi do zawa-
łu – obumarcia części narządu, 
który jest zaopatrywany przez to 
naczynie. Z tego typu procesem 

mamy do czynienia w zawale ser-
ca, mózgu, nerek, jelit, martwicą 
dystalnych części kończyn.

Współistnienie takich cho-
rób jak cukrzyca, nadciśnienie 
tętnicze, choroby nerek, niektóre 
zaburzenia hormonalne, otyłość 
oraz brak ruchu, niewłaściwa 
dieta, nadmierny stres, używki – 
głównie palenie tytoniu – przy-
śpieszają rozwój miażdżycy.

Jeżeli stwierdzamy przypad-
kowo u osoby zdrowej podwyż-
szony poziom lipidów – chole-
sterolu całkowitego, LDL, trój 
glicerydów, w pierwszej kolejno-
ści należy zastosować dietę przez 
2-3 miesiące. 

Aktualnie najwłaściwszą die-
tą jest dieta śródziemnomorska 
(z	dużą	 ilością	warzyw,	owoców,	
ryb, olei roślinnych, ogranicze-
niem	 węglowodanów),	 norma-
lizacja masy ciała i ruch. Jeżeli 
brak efektu, szczególnie przy 

obecności innych czynników 
ryzyka	 miażdżycy	 (cukrzyca,	
nadciśnienie,	 otyłość),	 należy	
dołączyć lek obniżający poziom 
cholesterolu. Leki nie tylko dzia-
łają obniżając poziom cholestero-
lu, ale wywierają jeszcze wiele in-
nych działań hamujących rozwój 
zmian miażdżycowych. 

Wśród wielu chorych poku-
tuje obawa przed lekami obni-
żającymi poziom cholesterolu, 
tłumaczona możliwością przy-
zwyczajenia, szkodliwością itp. 
Jeżeli lekarz stwierdza wskazania 
do	zastosowania	leków	(gdy		pa-
cjent nie ma chorób uniemoż-
liwiających podawanie tych le-
ków),		a	czynniki	ryzyka	postępu	
zmian miażdżycowych są duże, 
faktycznie najwłaściwszym jest 
przyjmowanie tych leków długo 
– bywa, że do końca życia. 

Decydując się na leczenie, lek 
i jego dawkę dobiera się tak, aby 
poziom cholesterolu podczas le-
czenia był w normie i to najlepiej 
w jego dolnych granicach. Dzięki 
temu, co potwierdziły wielokrot-
ne badania naukowe, żyjemy  
dłużej. 

Wszelkie suplementy diety, 
reklamowane margaryny lub inne 
środki spożywcze w żaden sposób 
nie dorównują skutecznością le-
kom przepisywanym na receptę.

Miażdżyca to schorzenie dotyczące naczyń tętniczych, które 
znajdują się we wszystkich narządach i w dużym uproszczeniu 
przypomina korozję metalowych rur od środka. Przez ten proces 
naczynia tętnicze stają się mniej elastyczne, zmniejsza się ich 
średnica, wewnętrzna powierzchnia jest nierówna, co sprzyja 
tworzeniu zakrzepów, zatorów.

Organami najbardziej wrażliwymi na ograniczenia dopływu krwi 
są serce, mózg, nerki. Stopniowe zatykanie tętnic daje jeszcze 
możliwość dopływu krwi do określonych narządów innymi na-
czyniami – jest to tak zwane krążenie oboczne. Gdy zatyka się 
nagle naczynie, dochodzi do zawału – obumarcia części narządu, 
który jest zaopatrywany przez to naczynie. Z tego typu procesem 
mamy do czynienia w zawale serca, mózgu, nerek, jelit, martwi-
cą dystalnych części kończyn.
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Czerniak skóry – leczenie

Współistnienie takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie tęt-
nicze, choroby nerek, niektóre zaburzenia hormonalne, oty-
łość oraz brak ruchu, niewłaściwa dieta, nadmierny stres, 
używki – głównie palenie tytoniu – przyśpieszają rozwój 
miażdżycy.

Niestety dotychczas stoso-
wane leki mogą tylko hamować 
postęp zmian miażdżycowych, 
ale już powstałych szczególnie 
zaawansowanych nie usuwają. 

Światowa	Organizacja	 Zdro-
wia	(WHO)	co	jakiś	czas	publiku-
je obowiązujące normy poziomu 

poszczególnych frakcji lipidów 
we krwi uznane za normę i są 
one coraz bardziej rygorystyczne. 
Wielokrotnie bowiem potwier-
dzono, że poziom cholesterolu 
i pozostałych lipidów przekłada 
się bezpośrednio na długość i ja-
kość życia społeczeństw  

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

Słowo „czerniak” na ogół 
wywołuje strach. W opinii 
większości społeczeństwa 
wykrycie tego rodzaju zmia-
ny wiąże się ze złym roko-
waniem. Z kolei w drugiej 
grupie osób słowo „czerniak” 
budzi nieufność. Bo skąd 
tak mała zmiana na skórze 
może wywołać chorobę, któ-
ra zaatakuje cały organizm?
Jak zatem jest naprawdę? 

Opierając się na danych 
dobrze udokumentowa-
nych rokowanie w czer-

niaku jest zależne od tzw. głę-
bokości naciekania oraz stopnia 
zaawansowania klinicznego. Co 
to oznacza w praktyce? 

U blisko 90% pacjentów 
wczesne rozpoznanie i usunię-
cie czerniaka nie tylko poprawia 
rokowanie, ale daje szanse na zu-
pełne wyleczenie. W celu okre-
ślenia stopnia zaawansowania 
klinicznego czerniaka, wprowa-
dzono odpowiednie klasyfikacje 
oceniające głębokość naciekania 
poszczególnych warstw skóry. 

Tak zwana klasyfikacja Clar-
ka odnosi się do warstw skóry, 
a klasyfikacja Breslow określa 

głębokość naciekania wyrażoną 
w milimetrach. W ocenie roko-
wania ważniejsza jest klasyfika-
cja Breslow, która jest bardziej 
wiarygodna i wygodna w stoso-
waniu. 

Najistotniejszymi czynnika-
mi rokowniczymi u chorych na 
czerniaka skóry są, zatem: gru-
bość zmiany pierwotnej, obec-
ność mikroowrzodzenia i obec-
ność przerzutów do węzłów 
chłonnych. Ten ostatni warunek 
jest też najważniejszym czyn-
nikiem wpływającym na prze-
życie u chorych z czerniakiem. 
Dotyczy to zarówno obecności 
jak i ilości zajętych przerzutowo 
węzłów chłonnych. Jak zatem le-
czyć takich chorych? 

Postępowaniem z wyboru 
w przypadku podejrzanej zmiany 
skórnej jest wycięcie chirurgicz-
ne. Zabieg ten zwany również 
biopsją wycinającą zmiany barw-
nikowej jest pierwszym etapem 

leczenia. Zakres ww. wycięcia 
przedstawiono na rycinie.

W przypadku potwierdze-
nia w badaniu histologicznym 
obecności nowotworu wykonuje 
się doszczętne wycięcie blizny 
z odpowiednimi marginesami 
skórnymi i tzw. biopsję węzła war-
towniczego tzn. pierwszego wę-
zła na drodze naczyń chłonnych 
biegnących od strony zmiany do 
określonego rejonu naszego ciała. 

Biopsja taka polega na poda-
niu podskórnie w okolicę guza 
specjalnego	barwnika	 (błękit	 to-
luidyny)	oraz	radioizotopu	i	przy	
pomocy	gamma-	kamery	(	detek-

tor	promieniowana	jonizującego)	
odnalezienie pierwszego węzła 
chłonnego na drodze spływu 
chłonki. Obszar ten dodatkowo 
zabawia się na kolor zielonkawo 
niebieski. 

Zabieg ten powinien być wy-
konany w ośrodku chirurgicz-
nym dysponującym odpowied-
nim zapleczem diagnostycznym 
i operacyjnym. W przypadku lo-
kalizacji podpaznokciowej czer-
niaka wykonuje się amputacje 
paliczka palca. 

Po usunięciu zmiany pierwot-
nej lub wycięciu blizny z odpo-
wiednim marginesem skórnym 
ubytek tkanek może być zamknię-
ty poprzez pierwotne zeszycie 
rany. Przy rozległych ranach skór-
nych, w przypadkach, gdy warun-
ki anatomiczne uniemożliwiają 
zeszycie, ranę pokrywa się prze-
szczepem skórnym pobranym 
z innej okolicy ciała np. z uda. 

Wycięcie tzw. regionalnych 
węzłów chłonnych wykonuje się 
tylko w przypadkach potwier-

U blisko 90 % pacjentów wcze-
sne rozpoznanie i usunięcie 
czerniaka nie tylko poprawia 
rokowanie, ale daje szanse na 
zupełne wyleczenie.

Po usunięciu zmiany pierwotnej lub wycięciu blizny z odpowied-
nim marginesem skórnym ubytek tkanek może być zamknięty 
poprzez pierwotne zeszycie rany. Przy rozległych ranach skór-
nych, w przypadkach, gdy warunki anatomiczne uniemożliwia-
ją zeszycie, ranę pokrywa się przeszczepem skórnym pobranym  
z innej okolicy ciała np. z uda.



Czerwiec 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    39

dzenia obecności przerzutu we 
wspomnianym węźle wartowni- 
czym lub potwierdzonych kli-
nicznie i cytologicznie powięk-
szonych węzłach chłonnych da-
nego regionu naszego ciała. 

W leczeniu uzupełniającym 
w szczególnych przypadkach sto- 
suje się chemioterapię i radio-
terapię. Coraz częściej próbuje 
się również wykorzystać własny 
system odpornościowy pacjenta 

poprzez podawanie substancji 
stymulujących. 

Na zakończenie należy po-
wiedzieć, że wycięcie zmian aty-
powych oraz podejrzanych zmian 
barwnikowych, które mogą być 

wczesną postacią czerniaka nale-
ży do najważniejszych czynników 
rokowniczych i łączy się z dużą 
skutecznością leczenia we wcze-
snych fazach rozwoju tego nowo-
tworu  

Bezpłatne zajęcia 
dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy zaprasza pod hasłem „Wyjątkowa okazja. Wyjdź 
z domu. Czekają Cię nowe doświadczenia i ciekawe przyjaźnie” osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narzą-
du ruchu do udziału w bezpłatnych dziennych zajęciach usprawniających do Ośrodka Wsparcia i Rehabilita-
cji w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej.

W programie:
•	 6	tygodniowe	zajęcia	rehabilitacyjne	w	dni	powszednie
•	 grupy	12	osobowe
•	 rehabilitacja
•	 zajęcia	sportowe	i	rekreacyjne	(koszykówka,	bilard,	nordic	walking,	tai	chi)
•	 zajęcia	z	psychologiem	indywidualne	i	grupowe
•	 terapia	zajęciowa	w	tym	zajęcia	komputerowe	i	językowe
•	 w	przerwie	ciepły	posiłek	oraz	serwis	kawowy

Zapewniamy dojazd do Ośrodka.

Zajęcia rozpoczynają się: 
•	 rok	2012:	9	lipca,	20	sierpnia,	1	października,	12	listopada
•	 rok	2013:	9	stycznia	i	20	lutego	
Formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze Fundacji oraz na stronie www.fundacja-sm.org 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 430 07 58

Wymagania:
•	 osoby	pełnoletnie,
•	 osoby	nieaktywne	zawodowo,	
•	 orzeczenie	o	niepełnosprawności:	stopień	umiarkowany	lub	znaczny,	
•	 kwalifikują	 się	 osoby	 ze	 schorzeniami	narządu	 ruchu	m.in.	 z	 chorobą	Parkinsona,	 stwardnieniem	 rozsianym,	 

po udarach i urazach mózgu, z zanikiem mięśni.

Zajęcia dofinansowane są ze środków PFRON.

ZDrOwiE

Miejsca na ogródek ziołowy nie musi być dużo. Wystarczy zaką-
tek, gdzie będzie dużo światła słonecznego, ciepła i osłony od 
wiatru. Jeśli nie mamy miejsca w ogródku, proponuję uprawę 
doniczkową. Jest równie prosta, jak w gruncie.

Zioła, takie jak pietruszka 
naciowa, koperek, szczypiorek, 
lepiej zachowują swój smak i aro-
mat po zamrożeniu. Dodatkowo 
mrożone zioła zachowują niemal 
wszystkie cenne składniki, a po 
wrzuceniu do wrzącej potrawy 
zielenina wygląda jak świeża. 
Opłukane i suche gałązki liści 
umieszcza się w torebkach folio-
wych lub plastikowych pojemni-
kach i wkłada do zamrażarki.

Innym sposobem, u nas jesz-
cze mało stosowanym, jest kon-
serwacja ziół w occie lub oliwie. 
Opłukane i osuszone zioła wkła-
damy do butelki zalewamy octem 
lub oliwą o temperaturze pokojo-
wej i odstawiamy na 2 tygodnie 
co jakiś czas wstrząsając. Po tym 
okresie należy przecedzić i prze-
lać do małych butelek. Otrzyma-
ny aromatyczny ocet czy oliwę 
można używać do sałatek, sosów 
czy marynat mięsnych. 

Warto pozwolić rosnąć 
w ogrodzie niektórym ziołom 
u nas traktowanych jako chwasty. 
Takim ziołowym chwastem jest 
pokrzywa czy mniszek lekarski. 
Oba zioła mają bardzo duże zdol-

ności lecznicze. Sok z pokrzywy 
pity wiosną oczyści nasz orga-
nizm, a także wzbogaci w żelazo 
i uszczelni naczynia krwionośne. 
Polecam również zupę z pokrzy-
wy i życzę wszystkim smacznego!

dokończenie ze str. 36
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Sylwia Peretti-Sikorska
Alpina Day Spa

To w jaki sposób się poru- 
szamy, jaką trzymamy 
postawę, czy wreszcie jak 
się odżywiamy, ma wpływ 
na stan naszych narządów 
ruchu, a w szczególności 
kręgosłupa. 

Kręgosłup dźwiga na sobie 
bardzo duży ciężar. Jed-
nak nie pozostaje z tym 

sam. Mięśnie, które na ogół za-
niedbujemy, czyli mięśnie brzu-
cha i grzbietu, stanowią dla krę-
gosłupa pewnego rodzaju gorset. 
Gdy są one wyćwiczone i mocne, 
wówczas właściwie przyjmujemy 
określone pozycje i trzymamy 
prawidłową postawę, a wtedy ból 
pleców na dobrą sprawę jest do-
legliwością nieznaną.

Na ból, szczególnie w dol-
nych partiach ciała, konwencjo-
nalna medycyna nie zawsze po-
trafi pomóc. Lekarz często nie 
jest w stanie znaleźć szybkiego 
i trwałego rozwiązania i cierpiąca 
osoba zmuszona jest do samo-
dzielnego podejmowania kroków 
w celu złagodzenia bólu. 

Lista rozwiązań problemów 
związanych z kręgosłupem i ner-
wami wcale nie jest długa. Ból 
odcinka lędźwiowego i krzyżo-
wego, pojawia się także u tych, 
którzy przyjmują niewłaściwą 

pozycję podczas pracy siedzącej, 
kiedy to jest on najbardziej ob-
ciążony. 

Problemy z dyskami są po-
wszechne. Bardzo niewielu ludzi 
przechodzi przez życie nie znając 
bólu pleców, sztywnego karku 
czy lumbago. Ogromna liczba 
natomiast niepotrzebnie cierpi 
długimi dniami czy miesiącami. 
Najważniejsze, by sprawdzić, ja-
kie mogą być przyczyny bólu.

Najbardziej oczywistym po-
wodem uszkodzeń dolnych i gór-
nych partii pleców jest dźwiganie 
ciężkich przedmiotów. Każdy po-
winien zadbać o to, by dolne par-
tie pleców były wygięte możliwie 
w pionowej pozycji. Nogi powin-
ny być tzw. dźwigiem dla naszego 
ciała, nie kręgosłup. 

Siedzący tryb pracy, era kom-

puterów, samochodów i innych 
całkowicie rozleniwia społe-
czeństwo, pozbawiając ludzi naj-
mniejszych szans na aktywność 
fizyczną. Brak ruchu oraz czasy 
w jakich żyjemy są częstą przy-
czyną wielu schorzeń kręgosłupa 
u coraz młodszych osób. 

Większość problemów z dys-
kiem górnych i dolnych części 
pleców tak jak uszkodzenia szyi 
można leczyć zabiegami manual-
nymi np. masażami. 

Wiosna – dla jednych to 
piękna, magiczna pora roku, dla 
innych czas przesilenia i sezo-

Najczęstszymi schorzeniami

kwalifikującymi do masażu leczniczego są:
•		 stany	po	złamaniach	kości,	
•		 stany	pourazowe	(po	zdjęciu	opatrunku	gipsowego),	
•		 stłuczenia,	
•		 skręcenia,	
•		 stany	pooperacyjne,	
•		 blizny,	
•		 przewlekłe	zapalenia	stawów,	mięśni,	ścięgien,	
•		 choroby	reumatyczne	i	zwyrodnieniowe,	
•		 zespół	bólowy	ścięgna	Achillesa,	
•		 wady	wrodzone	oraz	zaburzenia	rozwoju	narządu	ruchu,	
•		 wady	postawy	i	stany	wywołane	przeciążeniem	mięśni	oraz	 

stawów, 
•		 zespoły	bólowe	kręgosłupa,	
•		 porażenia	i	niedowłady,	
•		 choroby	przemiany	materii,	
•		 choroby	reumatoidalne	stawów,	
•		 nerwobóle.

Bolące plecy
urODA

Alpina Day Spa
www.alpinadayspa.pl 

Masaże relaksacyjne, masaże aromaterapeutyczne  
z użyciem wysokiej klasy olejków do masażu,  

antycellulitowe oraz wyszczuplające.

Każdy masaż – 15%

KuPON rABATOwy

Najbardziej oczywistym powodem uszkodzeń dolnych i górnych 
partii pleców jest dźwiganie ciężkich przedmiotów. Każdy powi-
nien zadbać o to, by dolne partie pleców były wygięte możliwie 
w pionowej pozycji. Nogi powinny być tzw. dźwigiem dla nasze-
go ciała, nie kręgosłup.

Masaż w niektórych schorzeniach ma nie tylko niepodważalne 
znaczenie lecznicze, ale działa także na cały organizm, powo- 
dując odprężenie, oraz zmniejszając napięcie psychiczne, które  
w dzisiejszych czasach bardzo często występuje u ludzi.

nowych depresji. Co zrobić, by 
zachować witalność i radość ży-
cia? Jak czerpać energię z deszczu 
i zmiennych temperatur? 

Przede wszystkim należy za-
dbać o swój biorytm. Zafundo-
wać sobie odrobinę relaksu i dać 
odpocząć skołatanym nerwom. 

Masaż w niektórych schorze-
niach ma nie tylko niepodważal-
ne znaczenie lecznicze, ale działa 
także na cały organizm, powodu-
jąc odprężenie, oraz zmniejszając 
napięcie psychiczne, które w dzi-
siejszych czasach bardzo często 
występuje u ludzi. 

Masaż to zespół różnego ro-
dzaju zabiegów manualnych, 
które w sposób mechaniczny, po-
przez powierzchnie masowanego 
ciała, działają na skórę, tkankę 
podskórną, mięśnie, stawy, a tak-
że pośrednio na układ krążenia, 
nerwowy oraz nawet na narządy 
wewnętrzne  
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Jubileuszowy start z Niepołomic

Marek Bartoszek 

Na znak burmistrza Romana Ptaka 
kolarze rywalizujący w 50. Małopol-
skim Wyścigu Górskim wystartowali 
z niepołomickiego rynku do pierwszego 
etapu wyścigu. 

Po ubiegłorocznym finiszu, kolarski pe-
leton Małopolskiego Wyścigu Górskie-
go zawitał w tym roku do Niepołomic, 

by 10 maja wyruszyć do pierwszego, liczącego 
153 km etapu z metą w Miechowie.  

Publiczność, licznie zgromadzona na ryn-
ku w Niepołomicach, miała okazję zobaczyć 
czołówkę kolarzy występujących w polskich 
zespołach, m.in. zwycięzcę całego wyścigu 
Marka Rutkiewicza z grupy CCC Polsat Po-
lkowice. 

Przed startem Roman Ptak wręczył dru-
żynie z Polkowic, zwycięzcy krakowskiego 
prologu okolicznościowy puchar. Punktualnie 
o godzinie 11.00 kolarze startem honorowym 
z rynku w stronę Zamku Królewskiego roz-
poczęli rywalizację, której trasa została wyty-

czona przez Zabierzów Bocheński, Koszyce, 
Proszowice, aż do wspomnianego Miechowa. 

Jubileuszową edycję wyścigu zdominował 

wspomniany Marek Rutkiewicz, który oprócz 
zwycięstwa w całym wyścigu otrzymał rów-
nież tytuł najlepszego „górala”  

Publiczność, licznie zgromadzona na rynku w Niepołomicach, miała okazję zobaczyć 
czołówkę kolarzy występujących w polskich zespołach, m.in. zwycięzcę całego wyścigu 
Marka Rutkiewicza z grupy CCC Polsat Polkowice.
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Łukasz Górka 

Do końca rozgrywek zostały do roze-
grania cztery kolejki. Czarni Staniątki 
są liderem w tabeli V ligi gr. II i jeśli 
w następnej kolejce nie przegrają ze 
Śledziejowicami, ich przewaga nad 
drugimi w tabeli Wiślanami Jaśkowice 
wzrośnie do gwarantującej świętowanie 
awansu do IV ligi! 

Na wicelidera tabeli w przyszłej  
kolejce czeka pauza. Piłkarze trenera 
Piotra Gruszki są blisko dokonania 

nie lada wyczynu. Jako beniaminek rozgry-
wek mają ogromne szanse na wygranie ligi!

Sympatycy drużyny ze Staniątek od mie-
siąca przeżywali sinusoidę nastrojów. Wszyst-
ko szło jak „z płatka” do 14 kwietnia i meczu 
z Gościbią Sułkowice. Wtedy to Czarni do-
znali dotkliwej porażki 0:3, i tym samym 
zakończyła się ich passa 41 nie przegranych 
meczy w rozgrywkach ligowych. 

Później przyszły dwa kolejne remisy i wy-
soka przewaga nad drugim miejscem zaczęła 
niebezpiecznie topnieć. Pod koniec kwiet-
nia wydawało się, że już wszystko wraca do 
normy. Czarni rozbili w pył outsidera tabeli 
Nadwiślankę Nowe Brzesko. Proszę czytać 
uważnie, nie ma tu błędu w druku drużyna 
ze Staniątek wygrała z rywalem z wielickiego 
podokręgu piłki nożnej aż 13:0! 

W kolejnych swoich spotkaniach Czar-
ni zremisowali bezbramkowo z Pcimianką 
Pcim, pokonali 1:0 Pogoń Skotniki, zanoto-
wali kolejny remis tym razem z Rabą Dobczy-
ce 3:3 by ostatnio pewnie pokonać u siebie 4:0 
Skawinkę Skawina.

 Sympatycy Czarnych już zacierają ręce, 
koniec tego sezonu może być dla nich po-
dwójnie dobry. Piłka nożna w Staniątkach 
może zaliczyć dublet. Blisko awansu do B-kla-
sy jest nowo-powstała drużyna rezerw Czar-
nych, a to dla kibiców byłby podwójny bonus!

Jeśli piłkarze drugiej piłkarskiej siły 
w gminie Niepołomice wywalczą ten awans, 
nie będzie się dało ukryć że jest on dla nich 
w pełni zasłużony. Wygląda na to, że Czarni 
piłkarsko są gotowi na ten przeskok. Czy jed-
nak Czarni Staniątki, jako cały klub podołają? 

Wiadomo, że z awansem wiąże się nie tylko 
wzrost poziomu piłkarskiego. 

Rosną kwestie ogólno-finansowe, dalsze 
wyjazdy, wyższe ceny diet sędziowskich, coraz 
częściej na meczach pojawiać się będą obser-
watorzy ze związku, a i piłkarze raczej w klubie 
nie grają za przysłowiowe „frytki”, więc i po 
awansie coś dla nich również by się należało. 

O tych i inny sprawach jednak w Staniąt-
kach będą się martwić dopiero po 9 czerwca. 
Na razie niech cieszy ich gra swojej drużyny. 
Czarni prezentują naprawdę dobry poziom 
piłkarski. Przekonać się o tym można na sta-
dionie w Staniątkach podczas ostatniej ko-
lejki, która odbędzie się właśnie 9 czerwca. 
Przeciwnikiem Czarnych o godzinie 17:00 
będzie Wróblowianka Wróblowice  

sPOrT

O krok od historycznego awansu!
Sympatycy Czarnych już zacierają ręce, koniec tego sezonu może być dla nich podwójnie 
dobry. Piłka nożna w Staniątkach może zaliczyć dublet. Blisko awansu do B-klasy jest 
nowo-powstała drużyna rezerw Czarnych, a to dla kibiców byłby podwójny bonus!
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Nowe czarne pasy

9 medali w Karate Shinkyokushinkai

Joanna Musiał

Kolejnymi czarnymi pasami może 
się pochwalić Akademia Karate Tra-
dycyjnego w Niepołomicach. Czworo 
jej wychowanków – Gabriela Nowak, 
Klaudia Mleko, Jerzy i Wiktor Staszak 
(ojciec i syn) – zdało egzamin na 1 Dan 
(czarny pas). 

Michał Janusz i Rafał Wajda uzyskali 
stopień 3 Dan. Egzaminy odbyły 
się przy okazji Międzynarodowe-

go	 Seminarium	Karate	 Tradycyjnego	 (11-13	

maja)	 prowadzonego	 w	 Dojo	 „Stara	 Wieś”	
przez	Aviego	Rokah	(6	Dan,	USA).

W zgrupowaniu wzięło udział 250 osób 
z Czech, Litwy, Rosji Wielkiej Brytanii i Polski. 
Z Niepołomic przyjechała 15-osobowa eki-
pa. Sensei Avi Rokah rozpoczynał trening od 
przypomnienia podstaw: prawidłowej posta-
wy ciała, poruszania się, oddechu, pracy mię-
śni. Zwracał uwagę na kontynuację i timing 
techniki, a także strategię walki, obronę, atak 
i technikę kończącą. Oprócz ćwiczeń z part-
nerem było też doskonalenie formy i techniki 
przy zastosowaniu kitei i teki shodan.

Niepołomiccy karatecy niejednokrotnie 
byli proszeni przez senseja Aviego na środek 
do prezentacji technik i kombinacji.

Po zakończeniu zgrupowania odbyły się 
egzaminy. Szóstka niepołomickich karateków 
przygotowywała się do nich od dłuższego 
czasu. Ćwiczyli codziennie rano i wieczorem  
(pod	 okiem	 senseja	 Pawła	 Janusza,	Michała	

Janusza	i	Rafała	Wajdy).	
Uczestniczyli też w konsultacjach Polskie-

go	Związku	Karate	Tradycyjnego	 (prowadził	
je	m.in.	 Paweł	 Janusz).	Na	 egzaminie	 zapre-
zentowali bardzo dobry poziom i wszyscy 
ukończyli go pozytywnie.

Oprócz wspomnianych karateków w se-
minarium wzięli także udział: Paweł Janusz, 
Bogusław Nowak, Anna Mleko, Katrin Karh-
bo, Daria Pavlenko, Mateusz Bąk, Krzysztof 
Buczek, Paweł Tomasik, Michał Kulijewicz.

Zaraz po zakończeniu seminarium roz-
poczęło się zgrupowanie kadry Polski junio-
rów i juniorów młodszych. Zostali oni na 
dodatkowe 4 dni treningów, podczas któ-
rych przygotowywali się do zbliżających się 
mistrzostw Polski. 

W zgrupowaniu uczestniczyło pięciu ka-
rateków z niepołomickiej Akademii: Gabrie-
la Nowak, Klaudia Mleko, Wiktor Staszak, 
Krzysztof Buczek i Damian Latos  

Adam Legutko
Karate Kyokushin Niepołomice-Jazy

Do udanych mogą zaliczyć występ mło- 
dzi karatecy z Niepołomic w Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Shinkyokushinkai, 
który odbył się 5 maja w Gromniku. 
Pokazali się tam z jak najlepszej strony 
– indywidualnie zdobyli 9 medali. 

Drużynowo Niepołomice uplasowały 
się na wysokim 3 miejscu. W tur-
nieju pod patronatem wójta Gminy 

Gromnik wzięło udział 176 zawodników i za-
wodniczek z 12 klubów. Z niepołomickiego 
klubu do sportowej rywalizacji stanęło 14 za-
wodników. 

Bardzo dobrze wypadli nasi sportowcy 
w kata. Justyna Krosta w kategorii dziewczy-
nek do 12 lat zajęła 1 miejsce, zaś w kategorii 

chłopców do lat 12 całe „pudło” należało do 
Niepołomic: Krosta Jakub 1-szy, Nowak Bar-
tłomiej 2-gi, Nowak Radosław 3-ci.

Równie dobrze zaprezentowali się Nie-
połomiczanie w kumite. W kategorii dziew-
czynek 12-13 lat bardzo ładne walki stoczy-
ły nasze zawodniczki. Ostatecznie Klima 

Sylwia zajęła 2 miejsce a Zielińska Wiktoria 
3 miejsce. Bracia Bartłomiej i Radosław No-
wak startowali w kategorii chłopców do 11 
lat	 i	 zdobyli	 brązowe	medale	 (kontuzja	 bar-
ku	wyeliminowała	Bartka	z	walki	o	półfinał).	
W ostatniej kategorii chłopców 12 -13 lat, 3 
miejsce wywalczył Chmiest Krzysztof  
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Srebrny medal  
SALOSU Staniątki

Sylwia Wilczek 
sekretarz SL SALOS Staniątki

Siatkarki z SL SALOS Staniątki zajęły 
II miejsce w Światowych Igrzyskach 
Młodzieży Salezjańskiej. Wzięły w nich 
udział drużyny z 11 krajów: Belgii, 
Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Słowenii, 
Słowacji, Ukrainy, Czech, Chorwacji, 
Niemiec i Polski.  

Ponad 1300 młodych zawodników i za-
wodniczek w dniach od 28 kwietnia do 
3 maja,  spotkało się w Krakowie, który 

był gospodarzem tegorocznych igrzysk.
 W rozgrywkach grupowych naszym za-

wodniczkom przyszło się zmierzyć z druży-
nami: SL SALOS Cortile Kielce, Portugalia 
Lisbona I, Belgia Hechtel. Dwa zwycięstwa 
otwarły	 nam	 drogę	 po	 medal	 (z	 Kielcami		
i	Belgią	2:0).	

Kolejne mecze decydowały już tylko 
o kolorze krążków. Pierwszy mecz z Salosem 
Kraków i wygrana 2:1. Ogromna radość – 
jesteśmy w finale.  W finale spotkaliśmy się 
z Salosem Lublin, niestety mimo walki i po-
święcenia nie udało się wygrać. 

Skład: Kamila Iwańska, Angelika Kapusta, 
Sylwia Kukiełka, Ewa Guzy, Gabrysia Więsek, 
Magda Włosińska, Ania Włosińska, Agata Li-
manówka, Patrycja Hebda, Ola Stach.

Trener: Łukasz Wdaniec, Kinga Golarz
W przygotowanie igrzysk zaangażowana 

była	16-osobowa	grupa	młodzieży	(wolonta-
riuszy)	ze	Staniątek	i	Zagórza,	odpowiedzial-
nych za zakwaterowanie i wyżywienie. Spisali 
się na medal. Dziękujemy!

Wolontariusze: Sabina Cichy, Wiola Ci-
chy, Ania Filipowska, Klaudia Ptak, Klaudia 
Rys, Magda Kawałek, Andrzej Kałuża, Magda 
Czajkowska, Kuba Bąk, Majka Pyrz, Sebastian 
Juszczyk, Patryk Waś, Patryk Łach, Paulina 
Bogdał, Maciek Jarzyna, Sylwia Wilczek  

Rodzinny Zlot Rowerowy
Marek Bartoszek

20 maja niepołomicka grupa kola-
rzy wzięła udział w XI Małopolskim 
Gwiaździstym Rodzinnym Zlocie – 
„Rowerem po Zdrowie”. Rajd rowero-
wy, którego metę zaplanowano w ośrod-
ku rekreacyjnym w Chodenicach odbył 
się pod patronatem Marka Sowy – mar-
szałka Województwa Małopolskiego. 

Dla Niepołomiczan zlot rozpoczął 
się o godz. 9.00 przy Kopcu Grun-
waldzkim w Niepołomicach.  Grupa 

pod kierownictwem Leona Pituchy – prezesa 
Ogniska TKKF „Wiarus” wyruszyła z ul. Grun-
waldzkiej w stronę Puszczy Niepołomickiej.   

Nieopodal leśniczówki Przyborów do 
uczestników rajdu dołączyła młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej 
wraz z gronem pedagogicznym oraz rodzi-
cami. Wzmocniona grupa po kilkudziesięciu 
minutach jazdy przez Puszczę Niepołomicką 
osiągnęła cel zlotu, jakim był ośrodek rekre-
acyjny w Chodenicach. 

Tam reprezentanci każdej z gmin biorą-
cych udział w zlocie mieli możliwość wzięcia 
udziału w sportowej rywalizacji.  Ponadto 

karatecy z niepołomickiej Akademii Karate 
Tradycyjnego wykonali pokaz podstawowych 
technik, bloków i ataków. Publiczność mo- 
gła też zobaczyć obronę przed atakiem prze-
ciwnika.   

Ostatnim akcentem zlotu było tradycyjne 

losowanie rowerów wśród poszczególnych 
grup biorących udział w rajdzie. Wśród gru-
py niepołomickiej, rower górski, ufundowany 
przez burmistrza Romana Ptaka wylosowała 
Angelika Lewandowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Woli Zabierzowskiej  
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Czerwiec 2012

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

2 Świetlica	Kultury	
w Podgrabiu Wycieczka	do	Tarnowskich	Gór	i	Piekar	Śląskich Świetlica	Kultury	

w Podgrabiu 12 281 32 64

5

9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autor-
ką ponad dwudziestu książek dla najmłodszych, 
które otrzymały wiele nagród i wyróżnień, m. in. 
nagrodę „BESTSELLER-ka”. Trafiły także na Li-
stę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na 
Złotą Listę Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna 
w Staniątkach

7-10 Ogrody Królowej 
Bony

Koniec niewoli czyli wykup Konrada VII Białego 
i Kaźka V Szczecińskiego z rąk króla polskiego 
Władysława Jagiełły

Grunwaldzka 
Chorągiew Konrada 
Białego VII, UMiG 
w Niepołomicach, 
Fundacja Zamek 
Królewski w Niepo-
łomicach

12 378 35 01

6 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Literacko – manualne: 
„Podróże w dziecięcy świat”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

13

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Popołudniowe zajęcia dla dzieci pod hasłem 
„Biblioterapia”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek 
Królewski

601 518 536

14 16.00 DK w Zakrzowcu Dzień Dziecka DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

19 18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie autorskie z niepołomiczanką Dorotą 
Bergiel,	autorką	książki	„Kręte	Ścieżki”,	połączo-
ne z wystawą biżuterii projektowanej i wykony-
wanej przez nią

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

20 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Literacko – manualne: 
„Podróże w dziecięcy świat”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

22 20.00 Piwnica Gotycka Zam-
ku Królewskiego

Spotkanie przy Czakramie – gość specjalny Alo-
sza Awdiejew

Fundacja Zamek 
Królewski, UMiG 
w Niepołomicach

12 378 35 01

29 18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Uniwersytet III Wieku

Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek 
Królewski

601 518 536

30 8.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Wyjazd na wycieczkę do Oświęcimia i Pszczyny DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

30 IV Bieg w Pogoni za Żubrem
Klub Biegacza 
Dystans i UMiG 
Niepołomice

12 378 35 01

Przygotowała: Joanna Kocot
Stan na: 30 maja 2012
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Domy Kultury
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65
kontakt@mcdis.pl

zajęcia	plastyczne	(7-9	lat) poniedziałek – godz. 13.50 – 15.00
zajęcia plastyczne dla najmłodszych 
(5,	6	lat)		 poniedziałek – godz. 15.30 – 16.30

zajęcia	wyrównawcze	(j.	polski)	 poniedziałek – godz. 12.45 – 13.30
nauka gry na gitarze klasycznej 
(zajęcia	indywidualne	i	grupowe) poniedziałek – godz. 14.00 – 20.00

taniec	klasyczny	(balet)	 poniedziałek – godz. 16.00 – 17.00
nauka gry na rogu poniedziałek – godz. 16.00 – 19.00
JOGA poniedziałek – godz. 18.15 – 19.15
zajęcia	woklane	(indywidualne)	 wtorek – godz. 12.00 – 20.00
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia	indywidualne	i	grupowe) wtorek – godz. 14.00 – 20.00

nauka	gry	na	perkusji	(indywidualne) wtorek – godz. 14.30 – 19.30
taniec	hip	hop	(7	–	10	lat) wtorek – godz. 15.00 – 16.00
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 16.00 – 17.00
zajęcia	umuzykalniające	(3	-	4	lata) wtorek – godz. 17.15 – 18.00
zajęcia	umuzykalniające	(5	-	6	lat) wtorek – godz. 18.05 – 18.50
zajęcia	wyrównawcze	(j.	polski)	 środa – godz. 13.00 – 13.45
nauka	języka	francuskiego	(podstawy) środa – godz. 16.00 – 17.00
nauka	języka	rosyjskiego	(podstawy) środa – godz. 17.00 – 18.00
nauka	gry	na	gitarze	elektrycznej	(indyw.) środa – godz. 14.00 – 21.00
nauka	gry	na	gitarze	basowej	(indyw.) środa – godz. 14.45 – 17.45
taniec	klasyczny	(balet)	 środa – godz. 16.00 – 17.00
zajęcia	wyrównawcze	(j.	angielski) czwartek – godz. 13.45 – 17.00
nauka gry na gitarze klasycznej 
(zajęcia	indywidualne	i	grupowe) czwartek – godz. 14.00 – 20.00

nauka	gry	na	pianinie	(indywidualne) czwartek – godz. 14.00 – 20.00
taniec	MIX	(7-9	lat)	 	 czwartek – godz. 16.00 – 17.00
taniec	MIX	(5	–	6	lat)	 	 czwartek – godz. 17.10 – 18.10 
taniec współczesny dla młodzieży czwartek – godz. 18.15 – 19.45
JOGA    czwartek – godz. 18.15 – 19.15
zajęcia plastyczne dla młodzieży piątek – godz. 15.30 – 17.30
teatr	dla	młodzieży	(liceum,	studenci) piątek – godz. 16.00 – 18.00
zajęcia	wyrównawcze	(j.	polski)	 piątek – godz. 13.00 – 15.00
zajęcia	wyrównawcze	(j.	angielski) piątek – godz. 15.00 – 17.00

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05
e-mail:dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 poniedziałek - godz.12.30 - 13.30
Warsztaty haftu i szydełkowania poniedziałek - godz.13.30 - 15.00
Nauka gry na instrumentach muzycznych 
gitara, akordeon poniedziałek - godz.14.45 - 16.30

Próby Kapeli Ludowej Wolanie poniedziałek - godz.16.30 - 18.00
Warsztaty haftu i szydełkowania dla 
dorosłych 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 akorde-
onie 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
e-mail: 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
e-mail: 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.17.00 - 20.00

Warsztaty sztuki użytkowej – decoupage – 
mix technik 26 czerwca - godz.17.00

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.18.00 - 19.00

Spotkania Klubu Seniora 1 x w m-cu czwartek - 
godz.10.00 - 13.00

Warsztaty gry na pianinie – zajęcia 
indywidualne

czwartek - godz.14.30 
grupa otwarta

Zaczarowany świat bajek – zajęcia 
literacko-plastyczne dla dzieci młodszych czwartek - godz.16.00 - 17.30

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

Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty gry na gitarze – zajęcia 
indywidualne sobota - godz.9.00 - 14.00

Zajęcia świetlicowe :gry planszowe 
i edukacyjne, tenis stołowy .

codziennie w godzinach pracy 
placówki

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży

poniedziałek - godz.16.00 -17.00 
grupa otwarta

Klub miłośników gier planszowych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00
Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
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
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Aerobik dla kobiet środa - godz.19.00 - 20.00 
trwają zapisy

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 plan- 
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski,  
rękodzieło, pomoc w nauce)

codziennie - godz.16.00 - 18.00

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

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00
Warsztaty gry na pianinie wtorek - godz.14.30 - 16.00 
Warsztaty gry na gitarze wtorek - godz.16.00 - 19.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci – 
grupa zaawansowana środa- godz.16.15 - 17.30

Warsztaty plastyczne – spotkania ze sztuka czwartek - godz.14.15 - 16.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
początkująca czwartek - godz. 16.15 - 17.30

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci – 
grupa zaawansowana czwartek - godz.17.30 - 18.30

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00

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

Taniec ludowy dla młodzieży poniedziałek - godz.19.00 - 22.00
Taniec ludowy dla dzieci wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Taniec ludowy dla młodzieży – zajęcia 
wokalne

środa - godz.18.00 - 20.00 
(2 razy w miesiącu)

Warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży czwartek - godz.16.15 - 18.15

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

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

Pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne
Zajęcia, gry edukacyjne poniedziałek - godz.14.00 - 17.00
Spotkania Klubu Seniora poniedziałek - godz.19.00 - 20.00
Zajęcia, gry edukacyjne wtorek - godz.15.00 - 18.00
Zabawy, gry planszowe środa - godz.14.00 - 17.00
Zabawy, gry planszowe czwartek - godz.14.30 - 17.30
Warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci piątek - godz.14.00 - 17.00
Warsztaty taneczno-teatralne dla 
młodzieży piątek - godz.17.00 - 20.00

Wypożyczanie książek codziennie- godz.15.00 - 20.00 

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek - godz.17.00 - 20.00
wtorek - godz.18.00 - 21.00 
środa - godz.17.00 - 20.00
czwartek - godz.17.30 - 20.30

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66
e-mail: 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
Zajęcia muzyczne zespołu CASADA środa - godz.18.30
Warsztaty plastyczne czwartek godz 16.30 - 17.30
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu 
„CASADA” czwartek godz.18.30 - 19.30

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
e-mail: 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
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00
Spotkania KRiE 
(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 godzinach 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
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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

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

Zajęcia świetlicowe – odrabianie zadań, 
gry i zabawy poniedziałek - godz.12.00 - 15.30 

Zrób to sam-zajęcia plastyczne, zabawy 
manualne dla dzieci poniedziałek - godz.12.00 - 13.30

Klub Malucha poniedziałek - godz.13.30 - 15.30
Klub Malucha wtorek - godz.11.00 - 12.30
Kółko recytatorskie wtorek - godz.12.30 - 13.30
Spotkania grupy Promyczek – głośne 
czytanie bajek, zabawa w teatr, 
przygotowywanie przedstawień

wtorek - godz.13.30 - 15.30

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

Warsztaty sztuki użytkowej – malowanie 
jedwabiu 21 czerwca czwartek - godz.18.00

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
e-mail: dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Szkółka gitarowa poniedziałek - godz.15.00 - 17.00
Tenis stołowy poniedziałek - godz.17.00 - 20.00
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 lub Zespół Chobot Blues 
Band wtorek - godz.18.30 - 21.00

Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarstwa lądowego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa morskiego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa lotniczego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Zespół Chobot Blues Band czwartek - godz.19.00 - 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Zespół Chobot Blues Band sobota - podatkowe próby
Nordic Walking – zajęcia na terenie 
Puszczy Niepołomickiej prowadzi 
certyfikowany instruktor fitness

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

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 artystycznego 
- 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
Wędrownik archeologiczny – wykłady piątek - 18.30 - 19.30








