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Szanowni Państwo!

W Niepołomicach jest nas coraz więcej. Już ponad 24 tysiące. Z każdym miesiącem osiedlają 
się nowi mieszkańcy. Wybierają Niepołomice. To jeden z najlepszych dowodów na to, że w Nie-
połomicach dobrze się mieszka.

Przed nami nowy rok szkolny i kolejny sezon nowych projektów. Wszystkim życzę dobrego 
czasu.

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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Marszałek w Niepołomicach
Szymon Urban

30 sierpnia z wizytą do 
Niepołomic zawitał Marek 
Sowa, marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego. Odwie-
dził m.in. inwestycje współ-
finansowane przez Urząd 
Marszałkowski.

Po krótkim, roboczym spo- 
tkaniu z burmistrzem 
i przewodniczącym Rady 

Miejskiej, marszałek odwiedził 
inwestycje współfinansowane 
przez Urząd Marszałkowski: 
chodnik przy drodze wojewódz-
kiej 964, miejsce, w którym trwa-

ją prace nad jej poszerzeniem, 
Klub Sportowy „Dąb” Zabierzów 
Bocheński, centrum Staniątek 
oraz plac budowy dróg w strefie 
inwestycyjnej.

Miłym akcentem było zapro-
szenie marszałka do zwiedzenia 
klasztoru Sióstr Benedyktynek. 
Matka Ksieni osobiście zapre-
zentowała obiekt i opowiedziała 
o najpilniejszych pracach, jakie 
trzeba przy budynku wykonać. 

Marszałek spotkał się także 
z radnymi, dyrektorami szkół, 
przewodniczącymi rad osiedlo-
wych, sołtysami oraz przedsta-
wicielami przedsiębiorców w sali 
widowiskowej MCDiS  

Szkoła PPP

Szymon Urban

Pięć firm, między innymi Strabag 
i Warbud, wyraziło chęć współpracy 
z Gminą Niepołomice przy realizacji  
pionierskiego projektu, jakim jest 
budowa szkoły w ramach Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego.

19 lipca w Warszawie przedstawiciele 
firm spotkali się z władzami Nie-
połomic podczas pierwszej rundy 

dialogu konkurencyjnego. Wprawdzie me-
rytoryczna część ustaleń na chwilę obec-
ną owiana jest tajemnicą, wiemy jednak na 
czym polegać będzie cała inwestycja i czego 
się można spodziewać po jej zakończeniu.

Niewątpliwie w Niepołomicach potrzeb-
na jest kolejna szkoła podstawowa. Obecna 
pęka w szwach. W ostatnim roku szkolnym 
uczęszczało do niej aż 760 dzieci. I choć 
w niektórych szkołach na terenie gminy 
uczniów jest niewielu, to jednocześnie na-

stępuje dynamiczny rozwój nowych osiedli 
w samym mieście.

Prym pod tym względem wiedzie leżą-
ce pomiędzy centrum Niepołomic a Wolą 
Batorską osiedle Jazy. Wprowadzają się tam 
nowi mieszkańcy, którzy już mają lub w naj-
bliższej przyszłości będą mieć dzieci. To po-
woduje konieczność szybkiej budowy nowej 
placówki oświatowej w niewielkiej odległo-
ści. Taka lokalizacja jest już wybrana. Nowa 
placówka powstać ma przy ulicy Suszówka.

Zanim jednak powstanie sama szkoła, 
czeka nas dużo prac projektowych, koncep-
cyjnych, prawnych i przetargowych. Podczas 
początkowego etapu rozmów, każda z pięciu 
firm przedstawia swoje wczesne koncepcje 
budowy. Są to ogólne założenia projektowe. 
Jak powinna ich zdaniem taka placówka wy-
glądać, z jakich materiałów miałaby być zbu-
dowana, jakie ich zdaniem najlepiej zasto-
sować rozwiązania grzewcze i wiele innych. 
Z tych rozmów wyłoni się koncepcja, będąca 

niejako wypadkową różnych propozycji.
Po ogłoszeniu przetargu, w którym 

wystartować mogą firmy biorące udział 
w dialogu, wyłoniony zostanie wykonawca 
tej inwestycji. Następnie zwycięzca za wła-
sne pieniądze, a inwestycję szacuje się na 20 
milionów złotych, wybuduje obiekt, który 
użytkowany będzie jako szkoła. Gmina Nie-
połomice, przez określony czas 15 lub 20 lat 
uiszczać będzie z tego tytułu regularne opła-
ty. Dodatkowo płacić będzie za media i utrzy-
manie. Po tym czasie obiekt przejść ma na 
własność gminy.

Nie znana jest jeszcze forma organizacyjna 
samej szkoły. Czy będzie to osobna jednostka 
prowadzona przez gminę, czy filia już istnieją-
cej placówki czy może wzorem gimnazjów – 
szkoła prowadzona przez stowarzyszenie.

Ostatecznie miejsce w niej znaleźć po-
winno około 300 uczniów i 50 przedszkola-
ków. Otwarcie szkoły przewidywane jest na 
wrzesień 2014 roku  

Zwycięzca przetargu, za własne pieniądze, a inwestycję szacuje się na 20 milionów zło-
tych, wybuduje obiekt, który użytkowany będzie jako szkoła. Gmina Niepołomice, przez 
określony czas 15 lub 20 lat uiszczać będzie z tego tytułu regularne opłaty. Dodatkowo 
płacić będzie za media i utrzymanie. Po tym czasie obiekt przejść ma na własność gminy.
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Joanna Kocot

O tym, że jest nas już ponad 24 tysiące 
wie każdy uważny czytelnik Gazety 
Niepołomickiej. Ale gdzie najchętniej 
mieszkamy? 

Jak nietrudno zgadnąć, najgęściej zalud-
nione są same Niepołomice. Pod koniec 
lipca w mieście zameldowanych było  

9 951 osób. To oznacza, że już niedługo prze-
kroczona zostanie magiczna bariera 10 tysię-
cy mieszkańców!

W dwunastu sołectwach Gminy Niepo- 
łomice mieszkają 14 263 osoby. Aby zobra-
zować gęstość zaludnienia w Gminie Niepo-
łomice Referat Planowania Przestrzennego 

przygotował specjalną mapę. 
Gmina pokryta jest na niej kwadratami 

o bokach długości 200 metrów. Oznacza to, 
że każdy kwadrat odpowiada czterem hekta-
rom terenu. Oprócz tego, zaznaczono granicę 
gminy, główne szlaki komunikacyjne oraz 
nazwy miejscowości. Intensywność koloru 
poszczególnych kwadratów zależy od liczby 
zameldowanych na tym obszarze osób. 

Dzięki mapie łatwo można zauważyć, że 
są miejsca, w których gęstość zamieszkania 
dochodzi do 250 osób na cztery hektary. Jest 
również całkiem sporo białych miejsc, które 
świadczą o tym, że to tereny niezaludnione. 

Dostrzec można również, że podstawą 
osiedlania są drogi i dostęp do nich. Więk-
szość terenów mieszkalnych znajduje się przy 
drodze krajowej nr 75 oraz wojewódzkiej nr 
964. Im dalej od nich, tym liczba ludności 
jest niższa. Odpowiada to również obecnie 
prowadzonej polityce przestrzennej gminy, 
prowadzonej na podstawie studium i planów 
zagospodarowania.

Podziękowanie

Redakcja Gazety Niepołomickiej serdecznie dziękuje Pani Mi-
chalinie Klag za wzorową współpracę i comiesięczne statystyki, 
i życzy nowych, wspaniałych chwil.

Zasłużona emerytura
Joanna Musiał

Po 37 latach pracy 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Niepołomicach na eme-
ryturę przeszła Michalina 
Klag – pracująca do tej pory 
w Referacie Ewidencji Lud-
ności. 27 sierpnia oficjalnie 
pożegnali ją burmistrz 
Roman Ptak, sekretarz 
gminy Teresa Kuźma wraz 
z urzędnikami magistratu. 

Burmistrz, wręczając bukiet 
czerwonych róż, podzięko-
wał za długoletnią i owocną 

współpracę. Życzył też dalszej po-
myślności i dobrego wypoczynku 
na zasłużonej emeryturze. 

Na pożegnanie, od kolegów 
i koleżanek z pracy Pani Michali-
na otrzymała prezent. Dziękując 
za wszystkie przepracowane lata 
stwierdziła, że zaczyna się kolejny 
etap w jej życiu. Zaznaczyła jed-
nak, że nudzić się nie będzie, bo 
ma dużo wnuków. Będzie też mo-
gła poświęcić się rzeczom, na które 
do tej pory brakowało jej czasu  

Statystyka – lipiec 2012
Urodzenia – 20
Małżeństwa – 18
Migracje – 44
Wymeldowania z pobytu stałe-
go – 17
Zgony – 19

Ilość osób zameldowanych na po-
byt stały ogółem – 24 214, w tym:
miasto –  9951
gmina – 14 263

Przygotowała: Michalina Klag

Gdzie najchętniej?

rozwiązanie zadania z iii okładki

Mapę zamieszczamy jako ciekawostkę dla 
wnikliwych badaczy naszej okolicy (patrz: 
mapa na następnej stronie)  
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Pakiet powitalny

Marek Bartoszek

Od 1 sierpnia, odbierając dowód 
osobisty, każdy nowo zameldowany 
mieszkaniec naszej gminy otrzyma 
specjalny pakiet powitalny.

Zgodnie z założeniem nowej Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomi-
ce przygotowaliśmy pakiet powitalny 

dla nowych mieszkańców. 
Walory naturalne, atrakcyjna okolica, jak 

również bliskość aglomeracji krakowskiej 
sprawiają, że z roku na rok zwiększa się liczba 

mieszkańców gminy Niepołomice. Dziś jest 
nas ponad 24 tysiące.

Pragniemy zwiększyć integrację między 
mieszkańcami oraz ułatwić szybszą asymila-
cję nowo przybyłym osobom.

Pakiet powitalny to zbiór najważniejszych 
wiadomości o naszej okolicy. Znajdujące się 
w nim foldery informacyjne pozwalają na ła-
twe poznanie instytucji działających na terenie 
Miasta i Gminy Niepołomice. Pakiet zawiera 
również bezpłatne zaproszenia do Muzeum 
Niepołomickiego, Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa oraz wejściówkę na basen 
i bilet na mecz „Puszczy” Niepołomice.

Mamy nadzieję, że pakiet powitalny ułatwi 
start w nowym miejscu zamieszkania i pozwo-
li na szybkie przekonanie się o słuszności za-
mieszkania w tej interesującej okolicy.

Pakiet powitalny jest otwarty dla nie-
połomickich organizacji i przedsiębiorców. 

Każdy, kto chciałby dodać do naszej oferty 
zaproszenia do swojej instytucji bądź punktu 
usługowo-handlowego proszony jest o kon-
takt z Referatem Promocji (e-mail: promo-
cja@niepolomice.com)  

Zaludnienie w Gminie Niepołomice. 
Kolorowa mapa, wraz z legendą, na www.niepolomice.eu
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nia i Doskonalenia Zawodowego w Niepo-
łomicach wszystkie osoby zainteresowane 
kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi,  
w  ofercie znajdą Państwo:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
I. Kelner

1. Kwalifikacja: Wykonywanie usług kel-
nerskich.

2. Kwalifikacja: Organizacja usług gastro-
nomicznych.

II. Technik żywienia i usług gastronomicznych
1. Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i na-

pojów.
2. Kwalifikacja: Organizacja żywienia 

i usług gastronomicznych.
III. Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej

1. Kwalifikacja: Montaż urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej.

2. Kwalifikacja: Eksploatacja urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej.

Udział w kwalifikacyjnych kursach zawo-
dowych jest bezpłatny, jedynym warunkiem 
jest ukończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe są elastyczną i wygodną for-
mą uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji 
zawodowych bez względu na dotychczasowy 

poziom wykształcenia. 
Ta nowa forma kształcenia zawodowe-

go daje szansę na dopasowanie się do zmie-
niających się oczekiwań rynku pracy. Jest to 
propozycja dla osób dorosłych, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy 
zawód podczas dotychczasowej pracy za- 
wodowej  

MAgisTrAT

Kinga Chmiel
ODiDZ Niepołomice

Od 1 września reforma szkolnictwa 
zawodowego wprowadziła w miejsce 
szkół dla dorosłych, nową formę kształ-
cenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(KKZ). Bezpłatne kwalifikacyjne kursy 
zawodowe to nowość w kształceniu 
zawodowym.

Czym są kwalifikacyjne kursy zawo- 
dowe? Są to kursy prowadzone we-
dług programu nauczania uwzględ-

niającego podstawę programową kształcenia 
w zawodach, w zakresie jednej kwalifika-
cji. Od września 2012 r. każda osoba, która 
ukończyła 18 lat, bez względu na dotychcza-
sowe wykształcenie, będzie mogła uczestni-
czyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym 
wybranym przez siebie, po jego ukończeniu 
absolwent otrzymuje zaświadczenie. 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu za-
wodowego umożliwia przystąpienie do eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje w da-
nym zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, 
egzamin przeprowadzany jest przez Okręgo-
wą Komisję Egzaminacyjną (OKE). 

Każdy słuchacz, który ukończy kwalifi-
kacyjny kurs zawodowy i zda egzamin po-
twierdzający kwalifikacje w danym zawodzie 
w zakresie danej kwalifikacji, otrzyma świa-
dectwo potwierdzające kwalifikacje w zawo-
dzie, natomiast dyplom potwierdzający kwa-
lifikacje zawodowe w określonym zawodzie 
otrzyma osoba, która: 
•	 posiada	 odpowiedni	 poziom	wykształce-

nia, który jest wymagany dla konkretnego 
zawodu (wykształcenie średnie lub zawo-
dowe);

•	 zdała	egzaminy	potwierdzające	kwalifikacje	
z zakresu wszystkich kwalifikacji (np. K1, 
K2) wyodrębnionych w danym zawodzie.

Przykład: 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
(podzielony na dwie kwalifikacje):
K1 – Sporządzanie potraw i napojów
K2 – Organizacja żywienia i usług gastrono-
micznych

Osoba, która ukończy kwalifikację K1 
lub K2 otrzyma zaświadczenie o posiadaniu 
danej kwalifikacji lub ukończy wszystkie dwa 
poziomy otrzyma tytuł technika żywienia 
i usług gastronomicznych.

Zapraszamy do Ośrodka Dokształca-

Kontakt
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego, ul. 3 Maja 2 w Niepoło-
micach lub pod numerem telefonu: 12 
281 00 21

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dn. 11.01.2012 r.

Bezpłatne kursy zawodowe
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Pola Chwały 2012

Joanna Musiał

W ostatni weekend września (28-30) 
już po raz siódmy w Niepołomicach 
odbędą się Pola Chwały, czyli Otwarte 
Spotkania Wargamingowe. Nasze mia-
sto zamieni się w wielki obóz wojskowy. 

Grupy rekonstrukcyjne z całej Polski 
zaprezentują rekonstrukcje bitew oraz 
sceny z życia obozowego od czasów 

Cesarstwa Rzymskiego po współczesność.
Pola Chwały są spotkaniem entuzjastów 

historii, militariów, gier wojennych i mode-
larstwa historycznego, którzy swoimi pasjami 
chcą się podzielić z publicznością. 

Organizatorzy wydarzenia, Stowarzy-
szenie Miłośników Historii Wojskowości 
„Pola Chwały” oraz jego pomysłodawca Ro-
bert Kowalski chcą nie tylko pokazać histo-
rię w atrakcyjny sposób, ale i uczynić z niej 
wspaniałą przygodę. 

Otwarta formuła spotkania ma zachęcić 
publiczność do czynnego zaangażowania – 
będzie można wziąć udział w wybranych po-
kazach i grach, przymierzyć stroje itd. 

Przez trzy dni Zamek Królewski, Ogrody 
Królowej Bony, Park Miejski, hipodrom oraz 
Rynek będą miejscem spotkań ludzi przebra-
nych w stroje nawiązujące do dawnych epok 
i „uzbrojonych” w historyczną  broń. Miesz-
kańcy będą mogli z bliska przyjrzeć się życiu 
w historycznych obozowiskach, spróbować 
swoich sił we władaniu szablą, wcielić się 
w dowódcę na symulowanym polu bitwy czy 
pomalować historyczny model. 

Wstęp i udział w poszczególnych poka-
zach jest bezpłatny. 

Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, 
Referat Promocji UMiG w Niepołomicach 
zorganizuje konkurs fotograficzny na najlep-
sze zdjęcia z Pól Chwały. Wszyscy miłośni-

Atrakcje Pól Chwały 2012

•		 prezentacje	oddziałów	rekonstrukcyjnych	od	Cesarstwa	Rzymskiego	po	współczesność,
•		 pokazy	walk,
•		 gry	wojenne	i	makiety	pól	bitewnych,
•		 wystawa	modeli	wojskowych,
•		 koncert	muzyki	dawnej	w	wykonaniu	Jacka	Kowalskiego,
•		 gry	na	wielkich	planszach,
•		 Wielka	 Defilada	 oddziałów	 rekonstrukcyjnych	 ulicami	 Niepołomic	 (niedziela,	 godz.	

11.00),
•		 dla	dzieci:	Kącik	Pazia,	Szkoła	Rycerska,	Szkoła	Dam	Dworu,	liczne	gry	i	zabawy,
•		 taniec	dworski,	stroje	dworskie,	zabawy	dworskie	na	dziedzińcu	zamkowym,
•		 stanowiska	 z	 grami	 komputerowymi	–	najnowsze	 bądź	najciekawsze	 historyczne	 gry	

strategiczne.

Pola Chwały są spotkaniem entuzjastów 
historii, militariów, gier wojennych i mo-
delarstwa historycznego, którzy swoimi 
pasjami chcą się podzielić z publicznością.

Przez trzy dni Zamek Królewski, Ogrody Królowej Bony, Park Miejski, hipodrom oraz  
Rynek będą miejscem spotkań ludzi przebranych w stroje nawiązujące do dawnych 
epok i „uzbrojonych”  w historyczną  broń. Mieszkańcy będą mogli z bliska przyjrzeć się 
życiu w historycznych obozowiskach, spróbować swoich sił we władaniu szablą, wcielić 
się w dowódcę na symulowanym polu bitwy czy pomalować historyczny model.

cy fotografii będą mogli nadsyłać zrobione 
przez siebie zdjęcia, a internauci wybiorą naj-
lepsze spośród nich.

Impreza z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością i zyskuje nowych za-
gorzałych fanów. W ubiegłym roku w Polach 
Chwały wzięło udział około 1000 czynnych 
uczestników, z tego ok. 450 rekonstrukto- 
rów w niemal 50 grupach, 10 pojazdach i na 
5 koniach  
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Magdalena Kukla 
lider niepołomickiego rejonu Szlachetnej 
Paczki

Niepołomice będą jednym z 430 rejo-
nów, które wezmą udział w tegorocznej 
edycji  Szlachetnej Paczki. 

Szlachetna Paczka to projekt niesienia 
mądrej pomocy najbardziej potrzebu-
jącym. Wytypowane rodziny oprócz 

wsparcia materialnego i mentalnego otrzy-
mują przede wszystkim impuls do własnego 
działania, którego celem jest poprawa sytu-
acji życiowej. 

Hasło akcji „Do przerwy 0-3” najlepiej 
oddaje ideę tego projektu. Podobnie jak w fi-
nałowym meczu zespół Jerzego Dudka, (jed-
nego z ambasadorów kampanii), zwyciężył 
mimo beznadziejnej sytuacji, tak potrzebują-
ce rodziny w trudnym położeniu mają szan- 
sę na końcowe zwycięstwo.  

Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy 
do niepołomickiego rejonu. Są jeszcze wolne 
miejsca, dzięki czemu zainteresowani mogą 

Zbiórka krwi
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej serdecznie zaprasza do udzia-
łu w akcji zbiórki krwi i szpiku, która odbędzie się 16 września na terenie OSP Wola  
Batorska.
W programie:
•	 9.00-14.00	–	Zbiórka	krwi,	do	wzięcia	udziału	serdecznie	zapraszamy	wszystkich	ludzi	

dobrego serca, pamiętajmy że oddając krew ratujemy życie.
•	 9.00-14.00	 –	 Pobór	 próbek	 krwi	 na	 potencjalnych	 dawców	 szpiku.	 Ty	 też	 możesz	 

uratować komuś życie! Przyłącz się więc do walki z białaczką.

Do badań można być po małym, nietłustym posiłku.
Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz być w dobrym stanie zdrowia.

uwaga!
Aby dołączyć do projektu wystarczy za-
rejestrować się na stronie internetowej 
www.superw.pl i odnaleźć niepołomic-
ki rejon. 
Dołącz do drużyny SuperW!

Kilka słów…
•		 Wargaming	-	największy	w	naszej	części	Europy	„konwent”,	czyli	spotkanie	entuzjastów	gier	wojennych.	Systemy	bitewne	symulujące	

konflikty zbrojne z różnych epok z wykorzystaniem figur i modeli, rozgrywane na makietach terenu. Pokazy systemów, turnieje, kampa-
nie, pojedyncze starcia - zgodnie z preferencjami uczestników. Uczestnicy z całego kraju i goście z zagranicy.

•		 Gry	planszowe	 -	 osadzone	w	 realiach	historycznych	 -	 48	 godzin	 ciągłego	 grania,	 od	piątkowego	popołudnia	do	niedzieli.	 Szczegóły	 
wkrótce na strategie.net.pl

•		 Modelarstwo	-	III	Międzynarodowy	Konkurs	Modelarski	„O	nagrodę	Pani	na	Zamku	w	Niepołomicach”,	wystawa	pokonkursowa,	szko-
lenia dla początkujących, warsztaty mistrzowskie.

•		 Cykl	Pola	Chwały	-	bitwa	pod	Borodino	(200-setna	rocznica),	odtworzenie	i	omówienie	przebiegu	bitwy	na	dioramie	i	poprzez	prezen-
tacje multimedialne, wersje alternatywne przebiegu bitew.

•		 „Na	polach	chwały”	-	I	międzynarodowa	sesja	naukowa	poświęcona	historii	militarnej.
•		 Grupy	Rekonstrukcji	Historycznej	w	strojach	i	mundurach	z	różnych	epok	historycznych	i	z	charakterystycznym	uzbrojeniem.	Piechota,	ka-

waleria, artyleria, sprzęt wojskowy. Kilkanaście okresów historycznych- od Cesarstwa Rzymskiego po współczesność. Pokazy indywidualne 
i inscenizacje bitewne. Obozy wojskowe, musztra indywidualna i w pododdziałach. Wierność historycznym wzorcom w każdym detalu!

•		 LARP	-	 interaktywna	gra	 fabularna	rozgrywana	w	strojach	z	XVII	wieku	na	renesansowym	zamku.	Wyjątkowa	gratka	dla	wielbicieli	
gatunku.

•		 Atrakcje	towarzyszące	-	strzelnica	z	replikami	broni	współczesnej	(air	soft	gun),	strzelanie	z	łuku,	rzut	oszczepem,	tradycyjne	bednarstwo,	
degustacja typowych potraw dawnej kuchni polskiej, zabawy dla dzieci i wiele innych...

Dołącz do drużyny SuperW
Szlachetna Paczka to projekt niesienia mądrej pomocy najbardziej potrzebującym. 
Wytypowane rodziny oprócz wsparcia materialnego i mentalnego otrzymują przede 
wszystkim impuls do własnego działania, którego celem jest poprawa sytuacji życiowej.

dołączyć do niepołomickiej drużyny SuperW.
Wolontariusz zakwalifikowany do pro-

jektu zbada sytuację materialną rodziny oraz 
pozna historię i przyczyny zaistniałych pro-
blemów.  Z jego ankietą zapozna się darczyń-
ca, który po przeczytaniu opisu będzie mógł 
przygotować swoją pomoc dostosowaną do 
konkretnych potrzeb wybranej rodziny. 

Ta starannie skonstruowana gra druży-
nowa pozwoli nie tylko na satysfakcję osób 
pomagających, ale przede wszystkim da 

szansę na świąteczną radość i przyczyni się 
do zmiany na lepsze w obdarowanej rodzinie. 
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XXI letni turnus

Anna Morton
doradca burmistrza ds. osób niepełnosprawnych

Dobiegł końca XXI letni turnus dla 
osób niepełnosprawnych w Niepoło-
micach, który po raz czwarty został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełno-
sprawnych „Dziecięce Marzenia”. 

W czasie tegorocznych wakacji 
gościliśmy 22 osoby niepełno-
sprawne, nad którymi opiekę  

sprawowali wolontariusze z całej Polski (w tym  
roku najliczniej dopisali młodzi ludzie 
z Ostrołęki). Tradycyjnie obozowicze sta-
cjonowali w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Niepołomicach. 

W czasie wakacyjnego wypoczynku nie 
zabrakło atrakcyjnych wycieczek. Byliśmy 
w Muzeum Miniatur w Inwałdzie, zwiedzali-
śmy i nocowaliśmy w kopalni soli w Bochni. 
Główną atrakcją obozu jak co roku był dłu-
go oczekiwany bal na Zamku Królewskim. 
Wspólna zabawa z zaprzyjaźnionymi orga-
nizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych 
sprawiła wszystkim wiele radości.  

Bal został uroczyście zainaugurowany  
przez przewodniczącego Rady Miejskiej 
Marka Ciastonia, który życząc dobrej zaba-
wy odczytał zgromadzonym przygotowane 
przez uczestników turnusu słowa podzięko-
wań za gościnę w Niepołomicach. 

Tradycyjnie przed balem naszych gości 
do zabawy przygotowały fryzjerki z OHP 
w Niepołomicach. Po zabawie tanecznej  na-
stępnego dnia w czasie ogniska w Izbie Re-
gionalnej wspomnieniom nie było końca. 
Przy okazji rozpieszczaliśmy nasze podnie-
bienia rogalami, które nie mają sobie rów-
nych w całej Polsce.

Prócz zabawy, nie zabrakło również za-
jęć rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali 
z hipoterapii, rehabilitacji i zajęć na basenie. 
Wiele radości sprawiały obozowiczom liczne 
odwiedziny m.in. burmistrza Romana Ptaka, 
zaprzyjaźnionego z obozowiczami Stanisława 
Kracika oraz innych Niepołomiczan.

Jak mówili sami obozowicze był to „pięk-

ny turnus”. Pogoda, humory i znakomite 
jedzenie z restauracji „Joanna” dopisywało 
przez cały czas wypoczynku. Trudno więc 
było się dziwić łzom, które pojawiły się 
w ostatni dzień pobytu. Naszym niepełno-
sprawnym gościom pozostaje tylko nadzieja 
na, że oczekiwanie na kolejny turnus minie 
bardzo szybko.                                                                              

 Organizatorzy turnusu z całego serca 
dziekują za wsparcie i pomoc w organizacji 
tegorocznego wypoczynku wszystkim, któ-

rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
jego realizacji.

W szczególności dziękujemy burmistrzo-
wi Romanowi Ptakowi, prezesowi Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nie-
połomicach Markowi Ciastoniowi, firmie 
Coca-Cola, oddział w Staniątkach, dyrekcji 
Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Niepołomicach Barbarze Wiśniowskiej, 
OHP 6-2 w Niepołomicach oraz Izbie Regio-
nalnej w Niepołomicach    
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Pantagruchnięcie w Gargantuły

Beata Kwiecińska
DK INSPIRO

W sobotnie popołudnie  
29 września (godz.16) 
w parku niepołomickim 
nastąpi jedyne w swoim 
rodzaju „Pantagruchnięcie 
w Gargantuły”, przygotowa-
ne dla wszystkich dzieci,  
ich opiekunów oraz  
uczestników tegorocznych 
Pól Chwały przez  
DK INSPIRO w Podłężu.

Zapraszamy wszystkich 
do przeistoczenia się 
w kuglarzy ze średnio-

wiecznego jarmarku, którzy za 
pomocą ogromnych tektur, lin, 
farb, pędzli i wyobraźni stworzą 

niezwykły świat na opak! Świat 
ten pełen będzie niespotykanych 
gargantuł, czyli tworów prawie-
-niemożliwych, które dziwią i za-
chwycają, ale przede wszystkim 
śmieszą! Pachnąca czuła czarow-
nica, mądre olbrzymy o dobrych 
sercach, wstrętne i mściwe kró-
lewny, domy do góry progiem, 
latające konio-słonie, gigantycz-
ne mrówki i błyskawiczne żół-
wie, chichoczące ryby i ślimacze 
małpy.

Dołączcie do nas, aby ra-
zem pantagruchnąć czyli złamać 
wszystkie baśniowe zasady i roz-
rabiać w królestwie, gdzie rządzi 
tylko wyobraźnia, a wymyślony 
świat gargantuł  rośnie, pęcznieje 
kolorami, pączkuje i bulgoce, aż 
wykipi ponad szczytami parko-
wych drzew!

A wraz z nastaniem zmroku, 
wsłuchamy się w tajemnicze ryt-
my trąb i bębnów. Gigantyczne 
cienie gargantuł zaczną poru-
szać się i ożywać, i porwą nas do 
tańców, śmiechów i opowieści 

-  rozpocznie się niezwykłe wi-
dowisko, w którym każdy z was 
będzie równocześnie widzem 
i aktorem, reżyserem i marionet-

ką.  Jak to możliwe? Tylko dzięki 
pantagruchnięciu w gargantuły 
wraz z Inspiro  

Aleksander Mróz
prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi „Kropelka”

Powstało Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi „Kropelka” z siedzibą 
w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 13.

Głównym celem Stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz pomocy miesz-
kańcom z terenu Miasta i Gminy 

Niepołomice oraz propagowanie i popula-
ryzowanie idei honorowego krwiodawstwa, 
krwiolecznictwa i transplantacji. 

Komitet założycielski Stowarzyszenia Ho- 
norowych Dawców Krwi „Kropelka” w Niepo-
łomicach stanowią: Aleksander Mróz (prezes 
stowarzyszenia), Tomasz Tomala (wiceprezes) 
oraz Grażyna Ziobroń (sekretarz i skarbnik). 

12 litrów
27 dawców 

Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Niepołomicach jest niezwykle ak-
tywny. Pomimo wakacji nie spoczy-
wa na laurach. 12 sierpnia, na Zamku 
Królewskim, zorganizowano kolejną  
zbiórkę, na którą zgłosiło się 27 osób. 
Zebrano ponad dwanaście litrów 
krwi, która wspomoże leczenie osób 
potrzebujących. Serdecznie dzięku-
jemy za poświęcenie i chęć niesienia 
pomocy. 

Stowarzyszenie Kropelka
Kontaktować się ze stowarzyszeniem 

można dzwoniąc na numer 665 523 313  



Wrzesień 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

10    

FAKTy

uwaga przedsiębiorcy
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
(CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. 
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez prze-
pisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami han-
dlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi 
przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, 
zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (www.stat.gov.pl/regon), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, 
o czym przypomina również zamieszczony na stronie www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.
(materiały Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Odszedł Ludwik Czajkowski 

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomic-
kiego

Ludwik Czajkowski (1920-
2012), żołnierz Armii Kra-
jowej w randze porucznika, 
odznaczony Krzyżem AK 
odszedł, w wieku 92 lat,  
na wieczną wartę.  
Cześć Jego pamięci!

Ludwik Czajkowski, ps. Ja-
skier, żołnierz Armii Kra-
jowej „Mrówka” 12 p.p. 

Oddział Kraków-powiat. Wielki 
patriota, świadek historii, skrupu-
latnie ją dokumentujący. Były se-
kretarz Zarządu Gminy Świątniki 
Górne (1946-1951). Wieloletni 
pracownik PZGS i WZGS Spół-
dzielczości Wiejskiej Samopomoc 
Chłopska w Krakowie. Członek 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddział Kraków, 
Członek Ludowego Towarzystwa 
Naukowo-Kulturalnego w Krako-
wie. Działacz społeczno-kulturalny.

Urodził się w Zagórzu, który 
na zawsze pozostał jego małą Oj-
czyzną. Jest autorem czterotomo-
wej monografii tej miejscowości, 
albumu „Zagórze i okolice”.

Współzałożyciel Izby Regio-
nalno-Historycznej przy Szkole 

Podstawowej w Zagórzu, którą 
do końca swojego życia się opie-
kował. Jej najwierniejszy ku-
stosz. Znany z ogromnej dbało-
ści o pamięć o minionych latach 
i konsekwencji w przekazywaniu 
i nauczaniu historii.  

Niedawno ukazały się stara-
niem Muzeum Niepołomickiego 
i Stowarzyszenia Inicjatyw Kul-
turalnych Inspiro, przy wspar-
ciu powiatu wielickiego „Wspo-
mnienia i refleksje z lat okupacji 
niemieckiej 1939 – 1945” (okład-
ka obok tekstu).

Autor przedstawił tematykę 
rzadko pojawiającą się wśród 
opracowań historycznych, uka-
zującą obraz życia wsi w okresie 
okupacji niemieckiej. Począwszy 
od reakcji chłopów na ogłoszoną 
mobilizację w 1939 roku i opisu 
sytuacji gospodarczej, poprzez 
życie codzienne, po działalność 
konspiracyjną z jej terenowymi 
strukturami. Istotnym atutem 
tej pozycji jest autentyczność 
i szczerość towarzysząca zarów-
no przedstawianym zdarzeniom, 
których autor był świadkiem, jak 
i odautorskim przemyśleniom.

Za działalność konspiracyj-
ną, zawodową i społeczną został 
odznaczony Brązowym i Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Londyńskim Krzy-
żem Armii Krajowej i Medalem 
Wojska – trzykrotnie, Medalem 
Zwycięstwa i Wolności, tytułem 
Weterana Walk o Wolność i Nie-
podległość, Złotą Odznaką Za 
Zasługi dla Ziemi Krakowskiej  

Ludwik Czajkowski, ps. Jaskier, żołnierz Armii Krajowej, wielki 
patriota, świadek historii, skrupulatnie ją dokumentujący. Zna- 
ny z ogromnej dbałości o pamięć o minionych latach i konse-
kwencji w przekazywaniu i nauczaniu historii. 
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Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Polska dziewiętnastego wieku to 
pojęcie ze wszech miar z dziedziny 
ducha. Naród pozbawiony państwa 
pieścił w sobie pojęcie Ojczyzny, tęsknił 
i marzył o wyidealizowanym kraju, 
jak wyrażali to romantycy, wspominał 
swoją przeszłość i pracował dla  
przyszłości, jak chcieli pozytywiści. 

Wątki te odnajdujemy w sztuce 
tworzonej przez polskich ar-
tystów tego okresu; malarzy, 

rzeźbiarzy, pisarzy, poetów, kompozytorów. 
Zamkowa galeria Sukiennice 2 najdobitniej 
ukazuje idee, myśli, marzenia i tęsknoty pol-
skiej inteligencji. 

W obrazach i rzeźbach znajdujemy liczne 
odwołania do najbardziej wzniosłych momen-
tów historii, począwszy od legendy o Wandzie, 
mądrej i odważnej władczyni grodu Kra-
ka, (Wisła I Wawel), postaci Jana Długosza, 
dziejopisa, którego Kroniki do dziś stanowią 
podstawowe źródło naszej wiedzy o histo-
rii średniowiecznej Polski, poprzez portrety 
polskich królów i polityków (Stanisław Ma-
łachowski, Stefan Batory, Jan III Sobieski), po 
popiersia ludzi pióra (Adam Mickiewicz, Józef 
Ignacy Kraszewski, Kornel Ujejski).

Czy to w sposób bezpośredni czy poprzez 
przedstawienia alegoryczne artyści odwoły-
wali się do historycznej pamięci narodu lub 
aktualnej sytuacji politycznej. 

I tak wątek martyrologiczny reprezentują 
prace Jacka Malczewskiego (Sybiracy), Hen-
ryka Rauchingera (W katordze), Antoniego 
Kozakiewicza (Nie dbam jaka spadnie kara).

Wątek heroiczny ukazują dzieła Piotra Mi-
chałowskiego (Samosierra), Stanisława Chle-
bowskiego (Śmierć Władysława Jagiellończyka 
pod Warną) czy Portret Ludwika Mycielskiego, 
powstańca z 1863 roku, którego autorem jest 
Józef Simmler.

Zachodzące w XIX wieku zmiany spo-
łeczne spowodowały, że chłopi i mieszczanie 
stali się podmiotem w sztuce. Stąd w zam-
kowej galerii znajdujemy podobizny miesz-

kańców prowincji; portrety chłopów, Żydów, 
wiejskich dzieci, parobków i stajennych, któ-
re najpełniej przedstawiał Piotr Michałowski 
oraz sceny rodzajowe: Darcie pierza, Wiecze-
rza Jana Stanisławskiego, U szewca Wacława 
Koniuszko, Cyganie, Wiejski mechanik Alek-
sandra Kotsisa.

W innych pracach ukazano wieś polską 
gloryfikowaną jako symbol prostego, czystego 
życia: Aleksander Gierymski Droga w Brono-
wicach, Artur Grottger Narzeczona z Wrólewic, 
jakby wprost przeniesione na płótno z Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego, dopełnione rzeź-
bami Antoniego Kurzawy Tańce polskie.

Mocno akcentowana jest tematyka pod-
halańska. Liczne przedstawienia Górali jako 
grupy prawdziwie wolnych ludzi, do których 
nie dotarł zaborca, ich kultury; stroju i oby-
czaju miały symbolizować niezależność.

Nawet tak zdawać by się mogło neutralny 
gatunek malarstwa jak pejzaż zawiera ukryte 
odniesienia, możliwe do odczytania według 
kodu znanego tylko Polakom. 

 I tak na płótnach rozpoznajemy ruiny 
zamku w Tenczynie, widok Sandomierza czy 
Kruszwicy. Najbardziej polskie z miast – Kra-
ków pojawia się w wielu odsłonach: Wawel, 
Rynek krakowski, klasztory i kościoły.

Elementy pozytywizmu, „pracy u pod-
staw” znajdujemy m.in. w dwóch uroczych 
rzeźbach Teodora Rygiera symbolizujących 
górnictwo i budownictwo.

Jeśli dodać do tego wizerunki przedsta-
wicieli arystokracji i mieszczaństwa, Galeria 
jawi nam się jako portret Polski dziewiętna-
stego wieku w całej swej złożoności, niejed-
norodny obraz życia codziennego wszystkich 
niemal warstw społecznych  

KulTurA

Zaproszenie

Różnorodność prezentowanych w Galerii wątków stwarza możliwość odbywania wielu  
spacerów tematycznych, każdy według odmiennego klucza. Na takie spacery, zwane  
lekcjami muzealnymi zapraszamy dzieci i młodzież w nowym roku szkolnym. 
Szczegóły: www.muzeum.niepolomice.pl 

Polska XIX wieku
Zachodzące w XIX wieku zmiany społeczne spowodowały, że chłopi i mieszczanie stali 
się podmiotem w sztuce. Stąd w zamkowej galerii znajdujemy podobizny mieszkań-
ców prowincji; portrety chłopów, Żydów, wiejskich dzieci, parobków i stajennych.
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Okienko z widokiem na Niepołomice

Nie „zasłaniać” prawdy 
Z Jerzym Zelnikiem rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Wprawdzie 
mieszka Pan obecnie kilkaset 
kilometrów stąd, ale urodził się 
Pan w Krakowie. Czy ma Pan 
jakieś wspomnienia związane 
z Niepołomicami? 

Jerzy Zelnik: Oczywiście by-
łem w Niepołomicach, ale moje 
informacje z pewnością są mało 
aktualne, ponieważ o ile pamię-
tam odwiedziłem to miasteczko 
po raz ostatni około 30 lat temu. 

Owszem, całkiem niedawno 
byłem niedaleko, bo zostałem 
zaproszony do Grodkowic odda-
lonych od was zaledwie o jakieś 
15 kilometrów, gdzie w pałacu 
Żeleńskich podczas jednego 
z koncertów zorganizowanych 
w ramach Festiwalu „Muzyka 
w Pałacu Żeleńskich” czytałem 
fragmenty „Pana Tadeusza”. 

Wybrane fragmenty tej epo-
pei dobrze korespondowały 
z prezentowanymi na tym kon-
cercie pieśniami kompozytora 
Władysława Żeleńskiego, który 
był zaledwie kilkadziesiąt lat 
młodszy od Adama Mickiewicza 
i również tworzył w XIX wie-
ku. Pół żartem dodam, że mam 
jeszcze jedno skojarzenie z na-
zwą waszej miejscowości. Otóż 
kiedyś w ekranizacji powieści 
Stefana Żeromskiego „Dzieje 
grzechu” grałem postać Łukasza 
Niepołomskiego. 

Skoro mowa o Pana rolach 
filmowych – to można powie-
dzieć, że jako aktor posiadł Pan 

umiejętność przemieszczania 
się w czasie… 

W pewnym sensie rzeczywi-
ście tak jest. Przecież odgrywając 
rolę Ramzesa XIII w filmie „Fa-
raon” znalazłem się w XI wieku 
przed naszą erą. W Makbecie 
przeniosłem się w czasy Średnio-
wiecza, grając w „Epitafium dla 
Barbary Radziwiłłówny” stałem  
się człowiekiem renesansu,  
a w „Ziemi obiecanej” żyłem 
w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku. 

Oczywiście nie brakowało 
też postaci współczesnych. Ale 
wszystkie kolejne role prze-
konały mnie, że chociaż nasze 
otoczenie historyczne wciąż się 
zmienia, to jednak człowiek pod 
wieloma względami jest nie-
zmienny. 

Aktor z racji swojego zawo-
du w pewnym sensie ubiera na 
siebie „skórę” innego człowieka. 
Trzeba jednak zawsze pamiętać 
o tym, że rola jest dobrze zagra-
na wtedy, kiedy uda się aktorowi 
stworzyć kreację w połowie dro-
gi między odtwarzaną postacią 
a sobą. 

Każda aktorska kreacja po-
winna być przesiąknięta wła-
snym widzeniem świata przez 

aktora, bo dopiero dzięki temu 
rola nabiera niepowtarzalnych, 
indywidualnych cech. 

Z drugiej strony jednak aktor 
nie może sobą „zasłaniać” praw-
dy odtwarzanej postaci. Trzeba 
„mówić sercem”. Błędem jest po-
pisywanie się swoimi aktorskimi 
umiejętnościami w taki sposób, 
że forma dominuje nad treścią. 

Słuchając tekstu „Pana Ta-
deusza” w Pana wykonaniu 
podziwiałem malarskość tego 
poetyckiego dzieła.

Zawsze zachwyca mnie pięk-
no języka polskiego. Mój ojciec, 
Jan Zelnik, który był reżyserem 
radiowym, rozkochał mnie w na-
szej ojczystej mowie. Natomiast 
Adama Mickiewicza uważam 
za mojego „profesora od polsz-
czyzny”. Podziwiam bogactwo 
i soczystość stosowanego przez 
niego słownictwa oraz jego nie-
zwykłą łatwość wyrażania myśli 
poprzez poetyckie strofy. 

Zresztą uważam, że cały 
świat może nam zazdrościć wiel-
kich talentów literackich, takich 
jak Słowacki, Norwid, Krasiński, 
Wyspiański, a bardziej współcze-
śnie Leśmian, Tuwim i Herbert. 
Na poparcie tej tezy pragnę przy-
pomnieć, że dotychczas aż cztery 
nagrody Nobla reprezentanci na-
szego kraju otrzymali w dziedzi-
nie literatury. Bardzo chciałbym, 
aby piękno naszej poezji i prozy 
doceniły inne narody. 

Czy swoimi doświadczenia-
mi zawodowymi dzieli się Pan 

Aktor z racji swojego zawodu w pewnym sensie ubiera na siebie „skórę” innego człowieka. Trzeba 
jednak zawsze pamiętać o tym, że rola jest dobrze zagrana wtedy, kiedy uda się aktorowi stworzyć 
kreację w połowie drogi między odtwarzaną postacią a sobą.

Cały świat może nam zazdrościć wielkich talentów literackich, 
takich jak Słowacki, Norwid, Krasiński, Wyspiański, a bardziej 
współcześnie Leśmian, Tuwim i Herbert. Aż cztery nagrody  
Nobla reprezentanci naszego kraju otrzymali w dziedzinie  
literatury.
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Jerzy Zelnik

Urodzony 14 września 1945 w Krakowie. Znany aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny, kojarzony głównie z rolą Ramzesa XIII 
w filmie Jerzego Kawalerowicza „Faraon”. Zagrał także postać 
Zygmunta Augusta w serialu „Królowa Bona” oraz w wielu in-
nych filmach i inscenizacjach teatralnych. 

Scenarzysta małych form teatralnych (monodramów, etiud), 
reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Ło-
dzi w latach 2005-2008. Został odznaczony odznaką Zasłużony  
Działacz Kultury (1997) i Krzyżem Kawalerskim Orderu  
Odrodzenia Polski (2007).

z młodym pokoleniem?
Z ogromną przyjemnością 

przez pewien czas uczyłem mło-
dzież w Akademii Teatralnej 
w Warszawie oraz w jednej z pry-
watnych uczelni o tym samym 
profilu. Z wielką satysfakcją ob-
serwuję dokonania artystyczne 
moich wychowanków.  

A czy ma Pan jakieś prze-
słanie, jakąś myśl, którą kieruje 
się Pan w swoich życiu i którym 
chciałby się Pan podzielić z na-
szymi czytelnikami? 

Szczególnie cenię dwie takie 
myśli, które traktuję jak życio-
we drogowskazy. Są to sentencje 
wprawdzie powszechnie znane, 
ale praktyczne ich stosowanie 
nie jest wcale łatwe. 

Pierwsza brzmi: „zło dobrem 
zwyciężaj”, a druga: „miłuj bliź-
niego swego jak siebie samego”. 
Życie daje każdemu z nas mnó-
stwo okazji do tego, aby zmie-
rzyć się tymi zasadami. Na przy-
kład wtedy, kiedy spada na nas 
konieczność sprawowania opieki 
nad chorym członkiem rodziny...

Wernisaż wystawy prac artystów amatorów

Renata Siwek
instruktor w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej

Ostatnie dni lipca w Domach  
Kultury w Zagórzu, Staniąt- 
kach i Woli Batorskiej były 
okazją do prezentacji cieka-
wych i różnorodnych prac 
plastycznych uczestników 
zajęć prowadzonych w ra-
mach projektu „Aktywizacja 
społeczno-kulturalna miesz-
kańców gminy Niepołomice 
poprzez realizację warszta-
tów artystycznych”.

26 lipca w Domu Kul-
tury w Zagórzu 
i 29 lipca w Domu 

Kultury w Staniątkach zapre-
zentowane zostały prace dzieci 
i młodzieży tworzone podczas 
cotygodniowych warsztatów pla-
stycznych. 

Zajęcia trwające od 16 kwiet-
nia miały na celu wprowadzenie 
w świat różnych technik malar-
skich i rysunkowych oraz wzbo-
gacenie u dzieci wiedzy ogólnej 
o sztuce. Działania artystyczne 
podejmowane przez uczestni-
ków pozwoliły na rozbudzenie 
kreatywności, wyobraźni, wraż-
liwości artystycznej i poczucie 
piękna, co widać w prezentowa-
nych pracach.  

W Domu Kultury w Woli 
Batorskiej, na wystawie zbioro-
wej można było podziwiać prace 

dzieci i młodzieży, a także prace 
dorosłych, którzy uczestniczyli 
w warsztatach rysunku i ma-
larstwa oraz warsztatach sztuki 
użytkowej.  

Wspaniale prezentowały się  
małe dzieła najmłodszych 
uczestników zajęć, pełne wdzię-
ku, o wyrazistych barwach, wy-
konane równymi technikami, 

z których bije radość twórcze-
go doświadczania. Oprawione 
w ramy i wyeksponowane budzi-
ły dumę rodziców i rodzeństwa. 

Warsztaty rysunku i ma-
larstwa pozwalające rozwinąć 
uzdolnienia i pasje osób doro-
słych zaowocowały obrazami, 
martwymi naturami, rysunkami, 
kolażami, które autorzy nie bez 
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powodu prezentowali z dumą.
Zaskakująco wdzięcznie pre-

zentowały się zwiewne, malowa-
ne jedwabie pomiędzy obrazami.  
Duże zaciekawienie wzbudziły 
prace powstałe podczas warsz-
tatów sztuki użytkowej, wśród 
nich różnorodne przedmioty 
zdobione technikami decoupage, 
na podłożu ze szkła, drewna, tek-
tury, plastiku, a nawet na wosku. 
Nie zabrakło wdzięcznej kobiecej 
biżuterii wykonanej z masy ter-
moutwardzalnej fimo, filcu, kolo-
rowych szklanych elementów.

Wszystkie wspomniane za-
jęcia prowadzone są przez Nata-
lię Nowacką, absolwentkę ASP, 
która wykorzystując swoją wie-
dzę, doświadczenie artystycz-
ne, urok osobisty, niesamowi-
tą energię i radość tworzenia, 
skupia wokół siebie liczną gru-
pę osób z pasją i zainteresowa- 
niami artystycznymi. 

Podczas wszystkich wernisa-
ży zobaczyć można było napraw-

Jedwabne ozdoby
Renata Siwek
instruktor w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej

Bajecznie kolorowo było 
podczas warsztatów sztuki 
użytkowej, które odbyły się 
24 lipca w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej. Nawet 
czas wakacyjnych urlopów 
i wyjazdów nie stanowił 
przeszkody do udziału dla 
stałych uczestniczek. 

Tym razem panie zmie-
rzyły się z tak delikatną 
tkaniną jak jedwab zdo-

biony techniką gutta i specjal-
nymi farbami do jedwabiu.  Nie 
było to takie sobie malowanie, 
lecz wyjątkowe doświadczenie, 
w wyniku którego powstały sza-
le, apaszki i chusty. Zrobiło się 
kwieciście, tęczowo, kolorowo. 
Były kobierce kwiatów, papużki, 
koliberki, postacie z japońskiej 

anime i bajkowa kraina na szalu. 
Mokry jedwab daje niesa-

mowite efekty. Podczas malo-
wania rozmywa kolory sąsiadu-
jące ze sobą, co przy mocnych 
barwach daje efekt cieniowa-
nia.  Umiejętne wykorzystanie 
tej właściwości jedwabiu daje 
piękny efekt tęczy. Tak powsta-
ły kolorowe kwiaty, których nie 
powstydziłaby się nawet dosko-
nała matka natura.

Każda z uczestniczek miała 
możliwość zrealizowania swojego 
pomysłu, z którym przyszła na 
warsztaty. Powstały różnorodne 
prace, które można nosić jako ele-
ment garderoby, jako wyjątkowy 
i bardzo elegancki dodatek. 

Nabyte umiejętności i do-
świadczenia pozwalają na samo-
dzielne  wykonanie  nie tylko 
szali i chust. Można pokusić się 
by ozdobić  bluzkę czy nawet 
zwiewną jedwabną spódnicę 
lub sukienkę, nie pomijając już 
modnych w tym sezonie jedwab-

dę wiele ciekawych i pięknych 
prac wykonanych przez osoby, 
których pasją stało się artystycz-
ne działanie. 

Projekt „Aktywizacja społe- 

czno kulturalna mieszkańców 
gminy Niepołomice poprzez or-
ganizację warsztatów artystycz-
nych”, realizowany jest w ramach 
działania 413 – Wdrażanie lokal-

nych strategii rozwoju objętych 
PROW na lata 2007-2013, na 
które Centrum Kultury w Nie-
połomicach otrzymało wsparcie 
finansowe  

nych krawatów. 
Warsztaty sztuki użytkowej 

realizowane są w ramach szer-
szego projektu „Aktywizacja spo-
łeczno kulturalna mieszkańców 
gminy Niepołomice poprzez orga-
nizację warsztatów artystycznych”, 

realizowanego w ramach działa- 
nia 413 – Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętych PROW 
na lata 2007 – 2013, na które  
Centrum Kultury w Niepołomi-
cach otrzymało wsparcie finan- 
sowe  
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Edukacyjnie i rekreacyjnie
Zapraszamy na kolejny 
sezon warsztatowy do 
Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa. W związ-
ku z bardzo dużym zaintere-
sowaniem indywidualnymi 
zajęciami muzycznymi, 
poszerzyliśmy naszą bogatą 
ofertę o naukę gry na flecie 
i saksofonie. 

Czekamy także na zgłosze-
nia udziału w zajęciach 
zespołowych. Ruszają 

warsztaty fotograficzne i teatral-
ne. Dla dorosłych poszerzyliśmy 
ofertę o zajęcia z pilatesu, jogi 
dla początkujących oraz tańca. 
Zapraszamy także na poranne 
zajęcia pilates + joga. 

Planowane zajęcia artystycz-
no-edukacyjne w MCDiS

Semestr I / rok szkolny 
2012/2013
•	 Zajęcia	 plastyczne	 dla	 naj-

młodszych (5-6 lat) / Anna 
Omilianowska / 1 x w tygo-
dniu, 60 zł

•	 Zajęcia	 plastyczne	 dla	 dzieci	
(7-9 lat) / Mikołaj Schabowski 
/ 1 x w tygodniu, 60 zł

•	 Zajęcia	 plastyczne	 9-12	 lat	
/ Mikołaj Schabowski / 1 x 
w tygodniu, 60 zł

•	 Warsztaty	plastyczne	dla	mło-
dzieży / Iwona Donatowicz /  
1 x w tygodniu, 70 zł

•	 Zajęcia	umuzykalniające	(3-4	
lata) / Karolina Micor / 1 x 
w tygodniu, 60 zł

•	 Zajęcia	umuzykalniające	(5-6	
lat) / Karolina Micor / 1 x 
w tygodniu, 60 zł

•	 Zajęcia	wokalne	(indywidual-
ne) / Katarzyna Wrońska / 1 x 
w tygodniu, 130 zł

•	 Nauka	gry	na	gitarze	klasycz-
nej (indywidualne) / Paweł 
Hebda, Krzysztof Bolek / 1 x 
w tygodniu, 130 zł

•	 Nauka	 gry	 na	 gitarze	 elek-
trycznej (indywidualne) / 
Piotr „Bzyk“ Sokołowski / 1 x 
w tygodniu, 130 zł

•	 Nauka	 gry	 na	 gitarze	 basowej	
(indywidualne) / Krzysztof Bo-

dzoń / 1 x w tygodniu, 130 zł
•	 Nauka	 gry	na	flecie	 (indywi-

dualne) / Leszek Wiśniowski / 
1 x w tygodniu, 130 zł 

•	 Nauka	gry	na	saksofonie	(indy-
widualne) / Leszek Wiśniowski 
/ 1 x w tygodniu, 130 zł 

•	 Nauka	gry	na	perkusji	(indy-
widualne) / Filip Mozul / 1 x 
w tygodniu, 130 zł

•	 Nauka	gry	na	pianinie	(indy-
widualne) / Artur Michalski / 
1 x w tygodniu, 130 zł

•	 Zajęcia	zespołowe	(piano,	wo-
kal, gitary, perkusja) / Artur 
Michalski / 1 x w tygodniu, 
130 zł / dla uczestników mu-
zycznych warsztatów MCDiS 
– 80 zł

•	 Taniec	 klasyczny	 (balet)	 /
Marta Kutyła / 2 x w tygo-
dniu, 120 zł 

•	 Taniec	MIX	 (5-6	 lat)	 /Sabina	
Pyka / 1 x w tygodniu, 60 zł

•	 Taniec	MIX	(7-11	lat)	/	Sabina	
Pyka / 1 x w tygodniu, 60 zł

•	 Taniec	 współczesny	 (mło-
dzież) / Sabina Pyka / 1 x 
w tygodniu, 70 zł

•	 Taniec	 hip-hop	 (7-11	 lat)	 /	
Dominika Machnik / 1 x w ty-
godniu, 60 zł

•	 Taniec	 hip-hop	 (młodzież)	 /	
Dominika Machnik / 1 x w ty-
godniu, 60 zł

•	 Warsztaty	 teatralne	 (dzieci)	 /	
Krystyna Hussak – Przybyło / 
2 x w tygodniu, 120 zł

•	 Warsztaty	 teatralne	 (mło-
dzież) / Anna Piróg – Karasz-
kiewicz

•	 Warsztaty	fotograficzne	(mło-
dzież) / Jakub Szyma / 1 x 
w tygodniu, 100 zł

•	 Warsztaty	 „Spotkania	 ze	 sło-
wem“ (5-6 lat, 7-9 lat) / Wero-
nika Śliwiak / 

•	 Zajęcia	wyrównawcze	(j.	pol-
ski) / 1 x w tygodniu

•	 Zajęcia	 wyrównawcze	 (j.	 an-
gielski) / 1 x w tygodniu

•	 Nauka	 j.	 francuskiego	 /	 1	 x	
w tygodniu, 50 zł

•	 Nauka	j.	rosyjskiego	/	1	x	w	ty-
godniu, 50 zł

Zajęcia dla dorosłych 
Małgorzata Markov / 1 wej-

ście 15 zł, karnet 4 wejścia 55 zł, 

Wirtualny spacer po MCDis
Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym Centrum. Teraz może-
cie je „zwiedzić” nie wychodząc nawet z domu, wystarczy kompu-
ter i dostęp do internetu.  Udostępniliśmy Muzeum Fonografii oraz 
wszystkie ważniejsze pomieszczenia MCDiS. 
Zapraszamy http://mcdis.wkraj.pl/

karnet 8 wejść 90 zł
•	 Joga	dla	początkujących
•	 Joga	ogólna

•	 Pilates
•	 Taniec	dla	dorosłych
•	 Pilates	+	joga	zajęcia poranne
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Turysta	wewnętrzny	w	klasztorze	–	XIV

Panna ksieni

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Było tradycją w Małopolsce, 
nie poświadczoną zresztą na 
innych obszarach Rzeczy-
pospolitej, że ksienie naj-
starszych tutejszych klasz-
torów nosiły jakiś specjalny 
element stroju, wyróżniający 
je spośród zakonnic. 

U norbertanek zwierzy-
nieckich był to man-
tolet, rodzaj krótkiej 

tuniki bez rękawów, noszonej na 
habicie. U klarysek sądeckich i u 
staniąteckich benedyktynek była 
to czapka z futrzanym otokiem, 
zwana kołpakiem. Ów mantolet 
wyszedł z użycia w XIX wieku, 
kołpak sądecki także; i tylko 
w Staniątkach tradycja trwała 
tak długo, że jeszcze dziś żyją 
siostry, które pamiętają, że ich 
dawna ksieni taką czapkę nosiła. 

Jak widać na portretach, 

ksienie wkładały go albo na we-
lon, albo pod welon, ale tak czy 
inaczej w czasach międzywojen-
nych była to już taka rzadkość, że 
bawiące się na ulicy dzieci na wi-
dok ksieni wołały: „Idzie rabin!”.

Ostatecznie uchylono ten 
zwyczaj gdzieś w latach sześć-
dziesiątych XX wieku. Zwyczaje 
w małej, bytującej na osobności 
grupie, bywają trwalsze niż gdzie 
indziej. W niejednym zakonie 
dopiero po soborze watykań-
skim drugim zniesiono na przy-
kład zwyczaj zwracania się sióstr 
do siebie wzajemnie przez „wa-
sza miłość”, lub w skrócie „wasz-
mość”	 –	 co	w	XVII	 wieku	 było	
powszechnie używanym zwro-
tem grzecznościowym i mówić 
inaczej oznaczałoby lekceważe-
nie; ale w wieku XX kojarzyło 
się już tylko z sienkiewiczowską 
szlachtą z Trylogii.

Wracając do ksień staniątec-
kich, ich imiona z czasów, kiedy 
nazwisk w ogóle jeszcze nie było, 
oraz imiona i nazwiska z wieków 
późniejszych, znane są z doku-
mentów, poświadczone w kroni-
kach, listach i spisach, które się 
zachowały (jak już mówiliśmy) 
w archiwum. 

Urząd ksieni w klasztorze 

benedyktyńskim był w zasadzie 
aż do XX wieku włącznie doży-
wotni, co dawało okresy rządów 
dłuższe lub krótsze, zależnie od 
zdrowia i okoliczności. Najkrót-
sze rządy w dziejach Staniątek 
trwały przez tydzień: ksieni Do-
rota Polanowska, obrana w roku 
1651, zmarła wkrótce po elekcji. 
W owych czasach zwykła grypa 
bywała bardzo często chorobą 
śmiertelną, a już zapalenie płuc 
– prawie zawsze. Najdłużej rzą-
dziła Hilaria Szczerbianka, bo od 
1907 do 1943 roku, a więc lat 36.

Ksienię obierała wspólnota, 
a zatwierdzała władza kościelna, 
i tak jest do dzisiaj, wyjąwszy ja-
kieś okresowe trudności. Ponie-
waż w dawnych czasach ksieni 
rządziła nie tylko klasztorem, ale 
i jego włościami, nieraz rozległy-
mi, obejmującymi miasteczka 
i wsie – zdarzało się czasem, że 
mieszkańcy tych wsi i miaste-
czek chcieli mieć także wpływ na 

elekcję, która miała na jakiś czas 
stanowić o ich losie. 

I tak, w roku 1728 chłopi 
z włości klasztornej tak byli za-
dowoleni ze sposobu prowadze-
nia gospodarstwa przez szafarkę 
klasztorną, s. Zofię Gościmiń-
ską, że złożyli petycję, żeby to 
ją obrano na ksienię. Obrano 
jednak kogo innego; znajomość 
zasad rolnictwa, zapewne wy-
niesiona z rodzinnego dworku, 
była tylko jedną z licznych zalet 
wymaganych od kandydatki na 
ksienię.

Reguła św. Benedykta wyma-
ga tych zalet tyle, że bardzo rzad-
ko można je znaleźć wszystkie 
w jednym człowieku. Znajomość 
dróg modlitwy płynąca z długie-
go doświadczenia i wrodzony 
talent organizacyjny; talent pe-
dagogiczny i umiłowanie prawa 
Bożego; znajomość praktycznej 
psychologii (inaczej to wtedy na-
zywano, ale na jedno wychodzi); 

Jak widać na portretach, ksienie wkładały go albo na welon, 
albo pod welon, ale tak czy inaczej w czasach międzywojennych 
była to już taka rzadkość, że bawiące się na ulicy dzieci na widok 
ksieni wołały: „Idzie rabin!”.
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Reguła św. Benedykta wymaga tych zalet tyle, że bardzo rzadko można je znaleźć wszystkie  
w jednym człowieku. Znajomość dróg modlitwy płynąca z długiego doświadczenia i wrodzony 
talent organizacyjny; talent pedagogiczny i umiłowanie prawa Bożego; znajomość praktycz-
nej psychologii (inaczej to wtedy nazywano, ale na jedno wychodzi); duch rycerski (do obrony 
klasztoru w trudnościach) i macierzyńskie serce… a wielce przydatne są także dobre zdrowie 
i silne nerwy…

duch rycerski (do obrony klasz-
toru w trudnościach) i macie-
rzyńskie serce… a wielce przy-
datne są także dobre zdrowie 
i silne nerwy… 

Na ogół nie można było zna-
leźć nikogo, kto by wszystkie te 
cechy, i liczne inne jeszcze, po-
siadał w równym, i to wybitnym 
stopniu; a trzeba także pamiętać, 
że w różnych okolicznościach 
różne talenty bywają szczegól-
nie potrzebne. Toteż w dziejach 
klasztorów bywały ksienie matki 
duchowne i ksienie gospodynie, 
te ostatnie zwłaszcza w okresach 
powojennej odbudowy i ponow-
nej organizacji tak regularnego 
życia zakonnego po tułaczce,  
jak i funkcjonowania wsi i fol-
warków. 

Na przykład rządząca w la- 
tach 1712-1728 ksieni Teresa 
Niewiarowska musiała przede 
wszystkim zatroszczyć się o wy-
ludnione przez wojnę i zarazę 
włości, i zapisano, że zdołała osa-
dzić aż 170 chłopów w wioskach 
klasztornych. Byli to w takich 
czasach uciekinierzy nie wiado-
mo skąd, którzy szukali sobie 
miejsca do życia i pracy, ale też 
dobrze wiedzieli, ile są warci dla 
właściciela ziemi. Nie osiadali 
na pustym; ksieni Niewiarowska 
musiała więc wystarać się o ma-
teriał i robociznę do budowy 170 
chałup, o narzędzia rolnicze,  
inwentarz i sprzężaj… 

Nawet taka wielka dziedzicz-
ka, jaką była z urzędu ksieni 
staniątecka, nie mogła tego za-
łatwić samym tylko rozkazem, 
wydanym sekretarzom czy rząd-
com; a zwłaszcza nie mogła tego 
samym tylko rozkazem opłacić. 
W dodatku żaden rozkaz nie 
skutkuje bez dopilnowania, miała 
więc ksieni Niewiarowska dużo 
pracy przez wiele lat, zanim nie 
ustawiła gospodarki klasztornej 
tak, że już było z czego żyć i czym 
codzienne wydatki opędzać. 

Rządząca od 1729 roku ksieni 
Katarzyna Wizenna Małachow-
ska zajęła się raczej remontem ko-
ścioła, odnową liturgii i pielęgno-
waniem tradycji klasztornych. 

Po niektórych ksieniach 
zostały notatki do nauk duchow-
nych, wygłaszanych dla zakon-

nic. Inne może mówiły bez no- 
tatek, a może notatki zaginęły – 
ale i to możliwe, że nie wszystkie 

ksienie takie nauki wygłaszały, 
mając pilniejsze zajęcia. Każdy 
kolejny budowniczy jakąś cegieł-

kę do tej budowy dokładał, we-
dle swoich zdolności i wymagań 
chwili  
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swą obrazowością i magią. Sta-
nowi nieoceniony przewodnik 
po meandrach fascynującej hin-
duskiej kultury.

Michał Witkowski

Drwal
Świat Książki 
Warszawa  2011

Bohaterem kryminału jest 
znany pisarz i bywalec salonów, 
czterdziestoletni Michał, spędza-
jący urlop nad Bałtykiem. Miesz-
ka w urokliwej leśniczówce, 
której właścicielem jest tajem-
niczy mężczyzna. Zagadkowa 
tożsamość gospodarza rozbudza 
ciekawość Michała. Zaczyna on 
prowadzić prywatne śledztwo. 
W trakcie śledztwa wpada na 
trop zagadki, sprawy z przed 
wielu lat związanej z mrocznym 
zaginięciem pięknej kobiety. 

Śledztwo staje się inspiracją 
do napisania nowej powieści 
przez Michała. Dlaczego niemal 
obcy człowiek zaprosił  pisarza 
do siebie? Dlaczego Michał spę-
dza urlop w listopadzie nad zim-
nym Bałtykiem? Co go tu spro-
wadziło? Twórcza niemoc czy 
poczucie alienacji? W „Drwalu” 
znajdziemy wiele humoru, grote-
ski i autoironii. 

Ludwika Włodek

Pra. O  rodzinie   
Iwaszkiewiczów
Wydawnictwo Literackie
 Kraków 2012

„Pra. O rodzinie…” nie jest 
klasyczną biografią. To lektura 
nowoczesna i wyjątkowa. Gatun-
kowo jest ona zarówno pamięt-
nikiem, reportażem a nawet sagą 
rodzinną. 

Opowieść o dziejach ro-
dziny Iwaszkiewiczów wydała 
prawnuczka Jerzego, Ludwika 
Włodek. Autorka odbyła wiele 
podróży do miejsc związanych 
z Iwaszkiewiczami, przeprowa-
dziła wiele rozmów i wywiadów 
z rodziną, krewnymi, przyja-
ciółmi. Znalazła i zbadała rze-
telne źródła historyczne, jaki-
mi są nigdy niepublikowane 
pamiętniki, listy, wspomnienia 
i fotografie. Na podstawie tych 
materiałów autorka odtworzyła 
losy Iwaszkiewiczów od czasów 
przedwojennych na Ukrainie, 
przedstawiła mieszkańców słyn-
nego Stawiska – domu instytucji 
– podczas II wojny światowej, 
wreszcie opowiedziała o życiu 
rodziny w okresie PRL-u  

CZyTElNiA

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Jerzy Stuhr

Tak sobie myślę…
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2012

Polecam Państwu dziennik 
aktora, pełny osobistych wy-
znań, spisanych podczas wal-
ki z potencjalnie śmiertelną 
chorobą. O samej chorobie nie 
przeczytamy zbyt wiele, za to po-
znamy czynniki, które pomagają 
w tej trudnej walce. Aktor spisu-
je na bieżąco swoje przemyślenia 
i refleksje, bez pewności co do-
wyniku trudnej walki o zdrowie. 
To dodaje wiarygodności całemu 
przesłaniu. Uważam, że wielcy 
tego świata, którzy już pokonali 
chorobę, nie będą tak autentycz-
ni, jak zamyślony człowiek pa-
trzący na nas z okładki książki.

Przeczytamy tu również 
o rodzinie Stuhra, osiągnięciach 
syna i oczekiwaniu na wnuczkę, 
o jego artystycznej pracy, naj-
większych wzlotach, ale i także 
o hartujących ducha poraż-
kach, o podróżach i przyjacio-
łach, osobach wspierających go 

w ciężkich chwilach, a w końcu 
o ogromnej sile wiary. Ta część 
książki, jak najbardziej buduje 
i daje nadzieję. Dziennik skła-
da się także z komentarzy poli-
tycznych, obserwacji ważnych 
wydarzeń ubiegłego roku, oraz 
z opinii o środowisku teatralnym 
i filmowym.

Paulina Wilk

Lalki w ogniu
Carta Blanca 
Warszawa 2011

Napisany pięknym języ-
kiem zbiór szesnastu reportaży 
ukazuje oblicze Indii, którego 
na próżno szukać w przewod-
nikach turystycznych. Autorka 
prezentuje codzienność i nad-
zwyczajność tego egzotycznego 
kraju. Poznamy skomplikowane 
relacje kulturowe i społeczne 
państwa, w którym politycy są 
posłuszni wróżbom astrologów, 
geniusze chodzą bez butów, małe 
dziewczynki znikają bez wieści, 
a niezgodne z tradycją przyjęcie 
gości, grozi wojną religijną.

Dziennikarka zagląda do 
apartamentów biznesmenów, 
obserwuje barwne uroczystości 
weselne bogatych Hindusów. 
Prowadzi nas również do miejsc 
pełnych nędzy, żebraków i trędo-
watych, ludzi walczących o prze-
trwanie każdego dnia.

Książka dzięki sugestywne-
mu stylowi autorki, zachwyca 

Do poczytania
Poleca…

spotkanie poetyckie

W ramach XXII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej 
zapraszamy 

18 września, o godz. 11.00 
do Biblioteki Publicznej w Niepołomicach

na spotkanie z księdzem poetą Wacławem Buryłą 
oraz dziennikarzem, podróżnikiem, poetą Janem Dydusiakiem 

z Sydney.
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Felietony	życiem	pisane	–	XXXIV

O kolejnych etapach życia

Gołębie wszystkich placów

Marcin Urban 

Życie człowieka w oczywisty sposób 
składa się z kilku kolejnych etapów, 
w których obowiązują odmienne prio-
rytety. Ludzie nastoletni w naturalny 
sposób marzą o dorosłości i o wynika-
jących z niej uprawnieniach. 

Następne dziesięciolecie za priorytet 
uznaje miłość i założenie rodziny, 
a kolejne to zazwyczaj czas inten-

sywnego budowania dorobku zawodowego 
i pora zapewniania swoim dzieciom mate-
rialnego dobrobytu. 

Potem, kiedy dzieci dorastają i szukają 
sobie towarzystwa wśród rówieśników – 
wielu czterdziestolatków zdaje sobie sprawę 
z tego, że wszystko, co wcześniej było w sferze 
emocjonalnej ważne – nagle na ich oczach 

całkiem się rozsypuje, bo dzieci, którym po-
święcało się tak wiele starań stwierdzają, że 
nie chcą już z własnymi rodzicami jechać na 
wakacje ani grać w piłkę. 

Nadchodzi tak zwany „kryzys wieku 
średniego”, który w gruncie rzeczy nie jest 
niczym innym, jak tylko próbą powrotu do 
przeszłości. Ale jest to też pora, kiedy wie-
le osób zaczyna angażować się w zajęcia, na 
które do tej pory brakowało czasu: odbywa 
podróże, rozwija talenty artystyczne, hoduje 
zwierzęta lub zajmuje się jakimś hobby. 

Mijają kolejne dziesięciolecia i wtedy 
przy odrobinie szczęścia coraz więcej czasu 
można poświęcać na to, aby przekazywać 
wiedzę o świecie własnym wnukom lub in-
nym młodym ludziom.

Jeśli na chłodno oceniamy kolejne etapy 
życia, to dojdziemy do wniosku, że każdy 
z nich daje możliwość osiągania ważnych ży-
ciowych celów. Co więcej, następujące zmia-
ny tworzą harmonijny, logiczny ciąg zdarzeń. 

Być może dla kogoś z czytelników naj-
szczęśliwsze było dzieciństwo, a dla innego 
okres sukcesów zawodowych, ale niezależnie 
od tego zawsze będę bronił opinii, że czło-
wiek może być szczęśliwy i spełniony w każ-
dym wieku, o ile potrafi docenić to, co ma. 
Tak jak przedstawiłem w krótkim, rymowa-
nym aforyzmie:

Żyję, myślę, czuję, trawię,
sny i jawę mam w kolorze,
mogę robić wszystko prawie…
czyż być lepiej komuś może?

Kiedy dzieci dorastają i szukają sobie towarzystwa wśród rówieśników – wielu czter-
dziestolatków zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co wcześniej było w sferze emo-
cjonalnej ważne – nagle na ich oczach całkiem się rozsypuje, bo dzieci, którym po- 
święcało się tak wiele starań stwierdzają, że nie chcą już z własnymi rodzicami jechać 
na wakacje ani grać w piłkę.

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

W rozgrzane sierpniowe popołudnie 
wybrałam się na krakowski Rynek. 
Wydawałoby się, że to nic specjalnego,  
ale dla mnie i mojej rodziny była to spe- 
cjalna okazja, ponieważ po raz pierwszy  
w to magiczne miejsce pojechała z nami  
młodsza córka – półtoraroczna Hania. 

Wyjazd poprzedziło mnóstwo opo-
wieści o Rynku. Hania natomiast 
skoncentrowała się na dwóch 

najistotniejszych dla niej kwestiach tzn. na 
obiecanych lodach oraz na gołębiach. 

Mała wprost uwielbia przyrodę, już 
w wieku niecałego roku interesowała się 
wszystkim, co jej dotyczy i nim jeszcze za-
częła mówić, potrafiła pokazać jak robi pies, 
kot, krowa i inne zwierzęta. Ekscytuje się 
również każdym motylkiem, mrówką oraz 

ptaszkiem lecącym po niebie. 
Uczymy ją – wraz z jej starszą siostrą, za-

paloną przyrodniczką – szacunku dla zwie-
rząt i roślin, zarówno naszych domowników, 
jak i obcych. Nie pozwalamy na ciągnięcie 
psa za uszy ani łapanie kocicy za ogon. Tłu-
maczymy, że zwierzęta – tak jak my – czują.

Uzbrojone w pokarm dla ptaków, anty-
bakteryjny żel do mycia rąk na sucho i na-
wilżane chusteczki dla łatwiejszej higieny po 

Większość dzieci, ku uciesze swoich opiekunów, goniła z kwikiem usiłujące się posilać 
ptaki. I nie padło ani jedno słowo o szacunku, miłości do przyrody, ani bodaj o tym, żeby 
nie krzywdzić słabszych. Zastanawiam się, jak rodzice tych dzieci wyobrażają sobie  
ich egzystencję w społeczeństwie albo chociażby własną starość?

dokończenie na str. 24
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Niezwykłe wakacje!

Maciej Dąbrowski
Dom Kultury INSPIRO

Przez cały lipiec Dom Kultury INSPI-
RO rozbrzmiewał śmiechem. Cieszyli 
się mali i duzi, bawiąc się na rodzin-
nych warsztatach. 

W czasie dziesięciu wakacyjnych 
spotkań z INSPIRO mieliśmy 
okazję wzięcia udziału w smako-

witym biennale kanap i kanapek, tworzyliśmy 
smoki i potwory, urządzaliśmy muzeum ar-
tystyczno-botaniczne, układaliśmy świetlne 
bajki, śniliśmy o azulejos, projektowaliśmy 
krzesła, urządzaliśmy prześliczne ogrody na 
kółkach, konstruowaliśmy roboty potrafiące 
rozwiązać najtrudniejsze zadania, a nawet 
zbudowaliśmy dom! Niezwykły dom!

Zaczęło się od listu i smutnej wiadomości 
– czteroosobowa rodzina Milusińskich zo-
stała bez dachu nad głową i poprosiła małych 
architektów i designerów z INSPIRO o po-
moc w zaprojektowaniu i stworzeniu tym-
czasowego lokum. Ochoczo zabieramy się do 
pracy. Mamy tylko tydzień!

W poniedziałek, jak na projektantów 
przystało, zaczynamy od planowania, dysku-
towania i sprawdzania różnych możliwości. 
I chociaż wszystkim ręce dosłownie palą się 
do pracy dzielnie wykreślamy kolejne plany 
i zastanawiamy się czego Milusińskim w ich 
nowym domu potrzeba. Powstaje projekt. 
Ogród w łazience, magiczna wieża przed wej-
ściem do domu i taras z mostkiem. Co z tego 
wszystkiego wyjdzie?

Kolejny dzień to już prawdziwa praca na 
budowie. Budujemy ściany, kładziemy par-
kiety. Produkcję autorskich mebli zaczynamy 
od serca domu, czyli salonu. Co myślą o na-
szych poczynaniach Milusińscy?

Staramy się sprostać oczekiwaniom – co-
dziennie rano dostajemy wiadomości od na-
szej tajemniczej czwórki – list od Mani, tele-
fon od Taty Gustawa, pozostawione karteczki 

od Nie Wiadomo Kogo Z Milusińskich. Dla-
czego jednak do tej pory nikt z rodziny nie 
pojawił się w INSPIRO?

A dom rośnie i rośnie. Jest już łazienka 
z prysznicem i trzema basenami, całkiem 
przestronny wiatrołap, salon z funkcją sy-
pialną dla Mamy Tosi i Taty Gustawa, pokój 
Mani i Bobka oraz piękna kuchnia. W piątek 
przychodzi więc czas na to, by zająć się ogro-
dem i zaplanować małą parapetówkę. Dołą-
czają do nas rodzice, tylko Milusińskich jak 
nie było, tak nie ma.

Uff, to była ciężka praca. Powstał jednak 
przepiękny i przestronny dom z autorskim 
projektem mebli. Milusińscy odebrali klucze 
dopiero w sobotę, zachwyceni powstałym 
wnętrzem i kubaturą budynku. Na specjalnej 
ciężarówce dom odjechał z INSPIRO, by sta-
nąć na działce należącej do rodziny Milusiń-
skich. Niech mieszka im się tam wspaniale!

Dom dla Mamy Tosi, Taty Gustawa, Mani 
i Bobka zbudowali w ramach letniej półko-
lonii INSPIRO: Jeremiasz, Hania, Emilka, 
Lenka, Amelka, Maksiu, Kasia, Iga, Wiktor, 
Kuba, Gabryś, Marta, Ola, Beata i Maciek  
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Kurs pierwszej pomocy dziecku
6 października w DK INSPIRO obędzie się Kurs Pierwszej Pomocy Dziecku (dzieci powyżej 
1 roku życia). 

Kurs został przygotowany w dwóch częściach. W pierwszej wezmą udział instruktorzy  
INSPIRO, w drugiej (początek o godzinie 15.00) wziąć może udział każdy chętny. Cena  
kursu, trwającego 4 i pół godziny, to 90 zł od osoby. Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt mailowy, pod adresem: biuro@inspiro.org 

Liczba miejsc ograniczona.

Kurs poprowadzi Mikołaj Gnap (ERMedik.pl), absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na kierunku Ratownictwo Medyczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdo-
był w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Obecnie zawodowo pracuje w Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach oraz Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.

Wakacje z angielskim

Małgorzata Wymazała
nauczyciel i tłumacz języka angielskiego, Usługi 
Lingwistyczne YORK 

Od 2 lipca w Domu Kultury w Woli 
Batorskiej odbywał się kurs języka 
angielskiego. Pomimo wakacji, 
chętnych nie brakowało. 

Dzieci z grupy przedszkolnej miały 
możliwość doskonalenia sprawności 
słuchania oraz mówienia. Były także 

zachęcane do samodzielnego uczenia się po-
przez prowadzenie słowniczków obrazkowych, 
odrabianie prostych zadań domowych czy 
choćby refleksję nad tym, czego nauczyły się na 
danej lekcji. 

Doskonałym elementem nauczania było 
wprowadzenie Europejskiego Portfolio, dzię-
ki któremu dziecko od najmłodszych lat ma 
możliwość monitorowania swoich postępów 

w nauce języka.  Dzieci z klas I-III miały szansę 
podszlifowania poszczególnych umiejętności 
języka angielskiego. 

Podczas lekcji nie zabrakło wesołych pio-
senek anglojęzycznych, które na pewno jeszcze 
pozostaną długo w pamięci uczniów. Szósto-
klasistom szczególnie przypadł do gustu spo-
sób wyjaśniania zasad rządzących gramatyką 
języka angielskiego. 

Gimnazjaliści mogli skorzystać z bogatej 
oferty dotyczącej przygotowania do egzaminu 
z języka angielskiego, kończącego etap nauki 
w szkole gimnazjalnej. 

Maturzyści zaś mieli okazję przypomnie-
nia, utrwalenia i doszlifowania swoich umie-
jętności, a w szczególności przygotowania się 
do matury ustnej z języka angielskiego. Służyły 
temu liczne konwersacje, zarówno  luźne po-
gawędki jak i rozmowy stymulowane przygoto-
wanym materiałem. 

Dorośli również mogli znaleźć coś dla 
siebie. W grupie dorosłych był realizowany 
program od podstaw. Każde zajęcia to dawka 
solidnej edukacji poprzez humor. Szczególny 
nacisk w tej grupie wiekowej był skierowany  
na zdobycie umiejętności swobodnej komuni-
kacji w języku angielskim. Wszystkie zajęcia 
zakończyły się z dniem 31 lipca  

uwaga

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2012/2013 przewidywane jest utworzenie Akademii Języka  
Angielskiego w Domu Kultury w Woli Batorskiej.

KrÓTKO…

MAN  pomógł
Joanna  Bajer
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Suchorabie

Firma MAN Trucks Niepołomice po 
raz kolejny odpowiedziała na prośbę 
SP w Suchorabie, dotyczącą współpracy 
i wspierania tej placówki. W sierpniu 
pracownicy firmy MAN pomalowali 
i odnowili sale lekcyjne oraz korytarz 
szkolny. Szkoła otrzymała także farby 
i inne produkty niezbędne do w/w re-
montu.
Składamy serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie materialne oraz pracę 
jaką włożyli pracownicy firmy MAN 
w odnowienie klas. W znaczący sposób 
uatrakcyjnili wizualnie pomieszcze-
nia szkolne, w których uczą się, bawią  
i  odpoczywają nasi podopieczni.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Górski potok
Maria Strzelec
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

Zabierzów Bocheński, miejscowość, 
gdzie próżno szukać choćby maleńkie-
go wzniesienia, wzbogaciła się o nową, 
niepowtarzalną atrakcję. Jest nią możli-
wość przepłynięcia pontonem rwącego 
górskiego potoku.  
Stało się tak dzięki pomysłowi instruk-
torki plastyki, autorki notki,  która za-
proponowała wykorzystanie parkingu 
przy Domu Kultury i remizie OSP na 
wielkie dzieło sztuki. Asfaltowy, szary 
i monotonny plac, zamienił się w kolo-
rowy, niepowtarzalny świat. 
Mali i trochę więksi uczestnicy waka-
cyjnych zabaw, korzystając ze swojej 
pomysłowości przy pomocy pędzli 
i farb wyczarowali wspaniały, wielki 
obraz, dzięki któremu możemy przeżyć 
szaloną przygodę. 

Powitanie lata 
w Słomirogu
Katarzyna Mydłowiecka
instruktor, Dom Kultury w Słomirogu

8 lipca w Domu Kultury w Słomirogu 
zaproponowano na powitanie lata wiel-
ką zabawę plenerową dla dzieci ze Sło-
mirogu i okolicznych miejscowości. 
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Wszystkich zebranych gości powitały 
dzieci uczestniczące w zajęciach pro-
ponowanych przez Dom Kultury, re-
cytując wiersze o tematyce wakacyjnej. 
Wcześniej wyszukały je w starych cza-
sopismach dziecięcych. 
Włączając uczestników do wspólnej 
zabawy zaproponowano wiązankę pio-
senek wybranych ze „Śpiewnika Ba-
buni”, przy których wszyscy świetnie 
się bawili. Scenografię dla występów 
stanowiły prace plastyczne, wykonane 
przez dzieci podczas warsztatów pla-
stycznych, prowadzonych pod kierun-
kiem Marii Legutko.
Dużą atrakcję dla dzieci stanowiła 
dmuchana zjeżdżalnia w formie zam-
ku, która na ten dzień zagościła na pla-
cu zabaw. Pod okiem opiekunów zaba-
wom i harcom na placu zabaw nie było 
końca. Była też wielka loteria fantowa 
oczywiście ze wspaniałymi nagrodami 
oraz napoje i słodki poczęstunek. 
Powitanie lata dla najmłodszych zosta-
ło zorganizowane przez Radę Sołecką 
i Dom Kultury. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują za sponsorowanie zabawek 
na loterię dla dzieci: Grzegorzowi Stroń-
skiemu, właścicielowi firmy handlowo-
-usługowej „Grzenio” z Krakowa, oraz 
Marcinowi Pławeckiemu z Niepołomic.  

Aneta Kurak
Biblioteka  Publiczna w Niepołomicach

Kolorowe motyle, wyścigi drużyno-
we, bajki na dużym ekranie, rozmo-
wy z leśniczym, wizyta pielęgniarki, 
lanie wodą, a także pojawienie się 
króliczka miniaturki Leosia i węża 
zbożowego Stefana to tylko niektó-
re niespodzianki podczas wakacji 
z Biblioteką Publiczną w Niepoło-
micach.

Biblioteczne wakacje 2012
Tegoroczna oferta bibliotecznych wa-

kacji okazała się prawdziwym hitem. 
Od 23 lipca do 10 sierpnia Oddział 

dla Dzieci prowadził zajęcia dla czytelników 
w wieku od pięciu do dziewięciu lat. Do wspól-
nej letniej zabawy przystąpiło łącznie prawie 
czterystu uczestników. 

Pierwsze dwa tygodnie upłynęły bardzo 
pracowicie. Powstało wiele prac wyczarowanych 
pędzlem i ołówkiem, a także wiele różności ma-
nualnych m. in. korale makaronowe, papierowe 
żabki, motylki oraz uśmiechnięte talerzyki. 

Zajęcia literackie, które tworzą podstawę 
wakacyjnych spotkań, promowały ciekawe, 
wakacyjne książki, które „wciągały fabułą” i po-
budzały wyobraźnię. Dlatego bez przeszkód 
zwiedzaliśmy Francję, Niemcy, Grecję, Włochy 
a nawet Drakosławice. 

Nie zabrakło dni wypełnionych zabawą. 
Dzieci mogły wziąć udział w zabawach tanecz-
nych i zręcznościowych, w rozwiązywaniu za-
gadek, krzyżówek, grach planszowych, a nawet 
inscenizacji wierszyków. Letnie kino biblio-
teczne wyświetliło kilka seansów, które ogląda-
ne były z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy 
ujawniali także swoje talenty w zorganizowa-
nych konkursach plastycznych, recytatorskich, 
tanecznych, wokalnych czy poetyckich. 

Ostatni tydzień przyniósł najwięcej niespo-
dzianek i niezapomnianych wrażeń. 6 sierpnia 
do biblioteki zawitała prawdziwa bestia. Akto-
rzy ze Studia Małych Form Teatralnych Art-
-Re przygotowali dla małych widzów spektakl 
oparty na podstawie najbardziej znanej kra-
kowskiej legendy o Smoku Wawelskim. Sztuka 
miała charakter interaktywny, dlatego niektóre 

dzieci miały okazję zagrać u boku prawdziwych 
aktorów. 

Wtorkowa wizyta w Izbie Leśnej była praw-
dziwą lekcją przyrody. Spotkanie odbyło się 
w odpowiednio przystosowanej sali, w której 
dzieci mogły poznać faunę i florę Puszczy Nie-
połomickiej. 

W środę gościem była Danuta Florkowska – 
lekarz weterynarii z niepołomickiego gabinetu 
DAN-VET.	Niektóre	dzieci	na	 spotkanie	przy-
były ze swoimi pupilami! Maluchy wspólnie 
z weterynarz analizowały zdjęcia rentgenowskie 
futerkowych pacjentów oraz poznawały chirur-
giczne narzędzia. Najwięcej wrażeń dostarczyła 
Obsesja – suczka rasy chart, którą każdy uczest-
nik za pomocą stetoskopu mógł osobiście osłu-
chać. Na koniec spotkania nawet wąż zbożowy 
o imieniu Stefan dał się pogłaskać! 

O tym, jak my mamy dbać o zdrowie, opo-
wiedziała pielęgniarka Agata Dziadur. Podczas 
spotkania z naszym gościem, maluchy mogły 
samodzielnie wykonać opatrunek na ręce, no-
dze, a nawet głowie. 

Ostatni dzień wakacji okazał się wyjątkowy. 
Wszyscy nasi „wczasowicze” zebrali się w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci pozna-
ły wyposażenie wozów strażackich oraz mogły 
usiąść za ich kierownicą. Uciechy nie brakowało 
przy laniu wodą. 

Zawsze staramy się, aby nasze spotkania 
były inspirujące, kreowały wyobraźnię, a także 
tworzyły jak najwięcej kontaktu z książkami. 
Organizujemy wiele powyższych atrakcji, które 
powodują duże zainteresowanie działalnością 
naszej instytucji oraz pokazują, że „idziemy 
z duchem czasu”  

dokończenie ze str. 21
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Nauka zaradności

Ewa Biernat,
przyboczna

Gdy obejrzymy się wstecz 
i wspomnimy wakacje, 
każdy z nas przypomni sobie 
najmilszą chwilę. Wspomni 
poznanych ludzi, zawarte 
przyjaźnie i czas, który  
nie okazał się stracony. 

Zuchy będą pamiętać 
o kolonijnych przygo-
dach, a harcerki i har-

cerze o ogniskach i dniach spę-
dzonych nad jeziorem w środku 
lasu. W tym roku każdy uczest-
nik mógł znaleźć coś dla siebie.  

Zuchy pojechały na kolonie 
do Laskowej, zaś harcerki i har-
cerze udali się na miesiąc, by po-
znać uroki obozowania w pobliżu 
jeziora, do miejscowości Wilcze. 

Tego roku po raz pierw-
szy kolonia była organizowana 
przez środowisko krakowskie, 
jakim jest szczep „Dąbie”. Zuchy 
z Niepołomic wzięły w niej udział 
i spędziły w Laskowej 12 dni, 
począwszy od 9 lipca. Tematem 
koloni była wyspa skarbów, na 

której uczestnicy poznali legendy 
związane z życiem na morzu oraz 
sławne postaci, jak Krzysztof Ko-
lumb czy Ferdynand Magellan. 

Zuchom bardzo podobał się 
wyjazd, tematyka była wciągają-
ca, a atmosfera sprzyjała dobrej 
zabawie. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich kolonia zorganizowana po 
raz pierwszy w szkole okazała się 
dobrym pomysłem. 

Mocną stroną była lokaliza-
cja w samym centrum miasta, 
a także wielkie sale gimnastycz-
ne, boiska czy sale lekcyjne oraz 
dużo przestrzeni, z której mogli-
śmy korzystać do woli. Zuchy, 
które pierwszy raz brały udział 
w tak długim wyjeździe, świetne 
poradziły sobie, stały się bardziej 
samodzielne i zaradne.

Cisza, spokój, jezioro, las. Tak 
można określić miejsce, które na 
miesiąc stało się mieszkaniem 
czterech środowisk harcerskich: 
Szczepu „Puszcza”, który był or-
ganizatorem akcji letniej, szcze-
pu „Dąbie” z Krakowa, szczepu 
„Kognia” ze Skawiny i dwóch 
drużyn żeńskich ze Skarżyska. 
Dzięki tak dużej liczbie uczestni-
ków nie sposób było się nudzić. 

Z Niepołomic udział w obo- 
zie wzięły cztery drużyny: 3 NDH 
„Niepołomni”, 5 NDH „Gawra” 
oraz 7 NDH „Szatra” i 1 TDH 
„Silva”. Każdy z podobozów miał 

swoją stylizację, swój mały świat, 
na podstawie którego opierały się 
zajęcia podczas całego obozu.

Harcerze z 3 NDH „Niepo-
łomni” przed obozem przygoto-
wali tarcze po to, aby w Wilczem 
móc poznawać tajniki życia Wi-
kingów, ich zwyczaje i obrzędy. 
Cała budowa podobozu i wnę-
trza namiotów była przygotowa-
na na wzór płynącego statku. Dla 
wielu z nich obóz był wspaniałą 
przygodą, którą długo utkwi 
w ich pamięci.

Dla harcerek z 5 NDH „Gaw-

ra”, od pierwszego dnia nie-
spodzianką była stylizacja, jaką 
kadra drużyny przygotowała na 
tegoroczny obóz. Gdy przyje-
chały na miejsce okazało się, że 
w tym roku będą podróżować po 
starożytnych cywilizacjach i po-
znawać stary kontynent. 

Zwiedziły Japonię, gdzie po-
znały podstawy języka japoń-
skiego, odwiedziły wioskę Galów 
oraz zdobyły dużo informacji na 
temat starożytnego Egiptu. 

Harcerki z 7 NDH „Szatra” 
wcieliły się w odkrywców XXI 

Przygotowanie obozu wymaga ciężkiej pracy, ale dzięki temu 
uczymy się zaradności i samodzielności, a także rozwijamy nasze 
manualne zdolności. Sami projektujemy i budujemy sobie łóżko 
czy szafkę na ubrania.
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wieku. W swoim planie zawar-
ły różnorodne gry tematyczne. 
Jednak wszystkich uczestników 
zachwyciła ich pionierka – za 
bramę do podobozu służyła 
dziewczynom własnoręcznie wy-
budowana rakieta. Oko każdego 
gościa zachwycała także chatka, 
w której mieszkała komenda ca-
łego zgrupowania.

Dla wielu harcerek i harce-
rzy był to pierwszy, tak długi 
samodzielny wyjazd. Mateusz, 
nowy obozowicz, wspomina ten 
czas następująco: „Już wiem, że 
pierwszy obóz jest najlepszy pod 
wieloma względami. Mam wiel-

ką satysfakcję z tego, co robiłem 
samemu. Daje to dużą radość”. 

Przygotowanie obozu wyma-
ga jednak ciężkiej pracy, ale dzię-
ki temu uczymy się zaradności 
i samodzielności, a także rozwi-
jamy nasze manualne zdolności. 
Sami projektujemy i budujemy 
sobie łóżko czy szafkę na ubra-
nia.  Można się wiele nauczyć: 
o harcerstwie, patriotyzmie, 
przyrodzie, węzłach, pierwszej 
pomocy czy topografii. 

Trzydziesty szósty obóz 
Szczepu „Puszcza” uznajemy za 
jak najbardziej udany, czego do-
wodem są choćby fotografie  

przewidywanym bliskim kontakcie z gołę-
biami, weszłyśmy na płytę Rynku Głównego. 
Nie zawiódł on oczekiwań Hani. 

Zdołały obie z siostrą nakarmić niezli-
czone rzesze ptaków, które z ufnością cisnę-
ły się do ich rąk. Hania uczyła się od siostry 
cierpliwości i delikatności, a ja byłam dum-
na, gdy słyszałam, jak Mania wyjaśnia, że nie 

można gwałtownie ruszać rączką, bo wtedy 
ptaszki się boją… 

Jednak sielankę zakłócał fakt, że były-
śmy bodaj jedyną rodziną w zasięgu mojego 
wzroku, która w taki sposób podchodziła do 
sprawy ptaków. Większość dzieci, ku uciesze 
swoich opiekunów, goniła z kwikiem usiłu-
jące się posilać ptaki. Był też chłopczyk, któ-
ry polował na nie, inny kopał, jeszcze jedna 

dziewczynka rzucała w gołębie butelką, co 
wywoływało aplauz  jej matki. 

I nie padło ani jedno słowo o szacunku, 
miłości do przyrody ani bodaj o tym, żeby 
nie krzywdzić słabszych. Nie chodzi mi już 
nawet o to, żeby być strasznie „pro eko”, ale 
zastanawiam się, jak rodzice tych dzieci wy-
obrażają sobie ich egzystencję w społeczeń-
stwie albo chociażby własną starość?  

dokończenie ze str. 19
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Spojrzenie we wrześniowe niebo

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„Jaki pierwszy wrzesień,  
taka będzie Jesień” – to przy- 
słowie budzi w nas nadzieję, 
iż po zmiennej aurze tego-
rocznego lata, czekać nas 
będzie okres pięknej, stabil-
nej i prawdziwie jesiennej 
pogody.  

Wrzesień, dla większo-
ści osób, kojarzy się, 
oprócz historii, z po-

wrotem dzieci i młodzieży do 
szkół, ich ponownym wejściem 
w codzienny rytm obowiązków 
i dostosowaniem się do nowych, 
często niełatwych kanonów na-
uczania. 

Na niebie, to już okres rów-
nowagi między długością dnia 
i nocy. Te ostatnie są coraz to 
dłuższe i często bezchmurne, 
co sprzyja obserwacjom astro-
nomicznym. Jak poniżej zoba-
czymy, wiele ciekawych zjawisk 
będziemy mogli zaobserwować 
na wrześniowym niebie. Posta-
rajmy się w tym celu koniecznie 
wykorzystać, z dala od świateł 
miejskich, jakiś wolny wieczór 
lub wczesny poranek, aby cho-
ciaż przez chwilę spojrzeć w roz-
gwieżdżone niebo. 

Korzystaliśmy, na ile to tylko 
było możliwe, z uroków tego-
rocznego lata, a tymczasem – ani 
nie spostrzegliśmy się kiedy – 
Słońce w swej rocznej wędrów-
ce po Ekliptyce systematycznie 
podążało ku równikowi niebie-
skiemu, przez co jego deklinacja 
– czyli jego wysokość nad rów-
nikiem – malała, a w związku 
z tym, dni stawały się systema-
tycznie  coraz to krótsze. 

Już po południu 22 wrze-
śnia o godz. 16.49, Słońce znaj-
dzie się na równiku niebieskim 
– w punkcie Wagi – przejdzie 
z półkuli północnej nieba na po-
łudniową i rozpocznie się astro-
nomiczna Jesień. 

Niezależnie od tego faktu, 
w Niepołomicach 1 września, 
Słońce wschodzi o godz. 5.55 
a zachodzi o 19.24; natomiast 30 
września, wschodzi o 6.39 a za-
chodzi o 18.20, zatem w ciągu 
tego miesiąca ubędzie nam dnia 
aż o 108 minut! 

Skutkiem istnienia zjawiska 
refrakcji w atmosferze ziemskiej 
(obiekty na niebie, widzimy wy-
żej niż są one w rzeczywistości), 
faktyczne zrównanie dnia z nocą 
będzie dopiero 25 września.  

Nareszcie nasza gwiazda 
przebudziła się na dobre i w wa-
kacje weszła w okres systema-
tycznego wzrostu 11-letniego 
cyklu aktywności magnetycznej. 
Należy oczekiwać, iż spóźnione 
o dwa lata maksimum aktywno-
ści Słońca przypadnie dopiero 
w połowie 2014 roku. 

W tym miesiącu, podobnie 
jak to było w lipcu i sierpniu, 
możemy się spodziewać jego 
zwiększonej aktywności (liczne 
plamy, pochodnie, protuberancje 
i wyrzuty plazmy w przestrzeń 
międzyplanetarną) w pierwszej 
i ostatniej dekadzie miesiąca. 

Ciemne bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astrono-
micznych, wystąpią w drugiej de-
kadzie września, bowiem Księżyc 
rozpocznie ten miesiąc podążając 
do ostatniej kwadry, która wy-
padnie 8.IX. o godz. 15.15. Nów 
wystąpi 16.IX. o godz. 04.11, 
pierwsza kwadra – na powitanie 
Jesieni – będzie 22,IX. o godz. 
21.11 i pełnia 30.IX. o godz. 
05.19. W apogeum (najdalej od 
Ziemi) znajdzie się Księżyc 7.IX. 
o godz. 08, a w perygeum (najbli-
żej nas) będzie 19.IX. o godz. 05. 

Jeśli zaś chodzi o planety, 
to Merkurego nie dostrzeżemy 
w tym miesiącu, bowiem przeby-

Zaproszenie

Aby móc fachowo zaobserwować Księżyc czy planety, najłatwiej 
będzie skorzystać z lunet Młodzieżowego Obserwatorium Astrono-
micznego w Niepołomicach, mieszczącego się przy ulicy Mikołaja 
Kopernika 2 (tel. 12 281 15 61).

Małopolska Noc Naukowców

W pierwszym tygodniu Jesieni, w piątek 28 września, planowana 
jest „Małopolska Noc Naukowców” – będą m. innymi: drzwi otwar-
te w MOA w Niepołomicach, OA UJ na Bielanach, czy pokazy wa-
hadła Foucaulta, w polskim Panteonie, czyli kościele św. św. Piotra 
i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie (początek: godz. 19, 20, 21).

wa on na niebie zbyt blisko Słoń-
ca.  Podobny los spotka końcem 
miesiąca Marsa i Saturna.  

Natomiast Wenus  (-4.0 wiel-
kość gwiazdowa), jako Jutrzen-
ka, króluje na porannym niebie, 
poprzedzając o dwie godziny 
wschód Słońca. Warto chociaż raz  
wcześniej wstać, by ją zobaczyć.

Marsa (+1.3 wielkość), któ-
ry znajduje się w gwiazdozbio-
rze Wagi, można obserwować 
wieczorem nisko na zachodnim 
niebie. Warunki jego obserwacji  
pogarszają się z upływem dni 
wrześniowych, bowiem tonie on 
coraz bardziej w zorzy wieczornej. 

Jowisz (-2.8 wielkość) gości 
w gwiazdozbiorze Byka, domi-
nuje w drugiej połowie nocy.   
Możemy przez lunetę, obserwo-
wać układ chmur na planecie 
i jego cztery jasne satelity, do-
strzeżone po raz pierwszy w 1609 
roku przez  Galileusza. Ponadto, 
w dniu 8.IX, nastąpi złączenie, 
czyli bliskie spotkanie, Jowisza 
z Księżycem, będącym w ostat-
niej kwadrze, na odległość nie-
omal  jednego stopnia.  

Saturn, ozdobiony pierście-

niami, znajduje się na zachod-
nim niebie w gwiazdozbiorze 
Panny, zanurzając się wieczorem 
coraz bardziej w blaskach zacho-
dzącego Słońca. Końcem mie-
siąca będzie już niewidoczny. 

Uran o jasności +5.7, bę-
dzie widoczny przez całą noc 
w gwiazdozbiorze Ryb, zaś ana-
logicznie w gwiazdozbiorze Wo- 
dnika, można obserwować Nep-
tuna (+7.8), ale do jego obser-
wacji, trzeba się już posłużyć 
chociażby małą lunetką. 

Od 4 do 16 września, pro-
mieniują meteory z roju wrze-
śniowych Perseid. Maksimum 
aktywności tego mało znanego 
roju, przypada 9 września. Księ-
życ po ostatniej kwadrze będzie 
trochę przeszkadzał w obserwa-
cjach. W trzy tygodnie później, 
znajdziemy się u progu paździer-
nika, okresu – miejmy nadzieję – 
prawdziwie Babiego Lata.  

Na zakończenie zaś wielce 
obiecujące przysłowie, szczegól-
nie dla miłośników grzybobra-
nia: „Jeśli wrzesień będzie  ciepły 
i suchy, pewnie październik nie 
oszczędzi nam pluchy”  

Po południu, 22 września o godz. 16.49, Słońce znajdzie się 
na równiku niebieskim – w punkcie Wagi – przejdzie z półkuli 
północnej nieba na południową i rozpocznie się astronomiczna 
Jesień.
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Monika Maślaniec 
nauczyciel astronomii, Młodzieżowe Obser-
watorium Astronomiczne w Niepołomicach, 
koordynator Nocy Naukowców w Niepołomic-
kim MOA

Już po raz kolejny organizujemy 
w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym w Niepołomicach Noc  
Naukowców. Odbędzie się ona 28 wrze- 
śnia, a jej tematem przewodnim będzie 
„Astronom i odkrywca – Kazimierz 
Kordylewski”.

Noc jest realizowana w ramach Ma-
łopolskiej Nocy Naukowców, a ko-
ordynatorem projektu jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
(www.nocnaukowcow.pl). 

Rozpoczęcie „magicznej” nocy nastą-
pi o godzinie 18.00 i potrwa do 24.00. Jak 
zawsze, będą interesujące wykłady, do-
świadczenia, warsztaty, rozmowy a przede 
wszystkim pokazy nocnego nieba za pomocą 
teleskopów i projektora Planetarium.

Tym razem termin spotkania przypada 
na piątek, 28 września. Tematem domi-
nującym będzie działalność krakowskiego 
astronoma i odkrywcy Pyłowych Księżyców 
Ziemi – Kazimierza Kordylewskiego (1903-
1981). 

Kim był i jaki dorobek naukowy zostawił 
kolejnym pokoleniom dowiecie się Państwo 
podczas tej szczególnej i niepowtarzalnej nocy. 
Będzie można spotkać się z rodziną profeso-
ra Kordylewskiego i posłuchać wspomnień 
w „Herbaciarni naukowej” oraz w czasie zwie-
dzania wystawy „Astronom i odkrywca – Ka-
zimierz Kordylewski” (www.kordylewski.pl). 
Podczas jej trwania, każdy z uczestników na 
pewno znajdzie coś dla siebie.

 Osoba Kazimierza Kordylewskiego zo-
stała wybrana na Patrona MOA (od 2004 
roku) z uwagi na jego pasję do popularyzacji 
astronomii, którą prowadził na szeroką skalę. 

Młodzieżowe Obserwatorium Astro-
nomiczne w Niepołomicach jest miejscem 
szczególnym. Młodzież tu przychodząca ma 
możliwość pogłębienia swoich zainteresowań 

Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne
ul. M. Kopernika 2, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 15 61, e-mail: moa@moa.edu.pl
strona internetowa:  moa.edu.pl

Zajęcia astronomiczne i obserwacje nieba
grupa początkująca: wtorki
grupa średnio-zaawansowana: 
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
grupa zaawansowana: poniedziałki, piątki

Zajęcia multimedialne
grupa początkująca: czwartki
grupa średnio-zaawansowana: soboty
Zajęcia internetowe
grupa średnio-zaawansowana: środy
grupa zaawansowana: poniedziałki
Zajęcia astrofotograficzne
grupa średnio-zaawansowana: piątki
Zajęcia informatyczne
grupa średnio-zaawansowana: środy

Noc Naukowców w MOA

Program Nocy Naukowców
Prezentacje (Sala wykładowa)
•	 Godz.	 18.15;	Kazimierz	Kordylewski	 –	

wspomnienia, Jerzy Kordylewski (syn 
Kazimierza Kordylewskiego)

•	 Godz.	19.30;	Biało	czarne	spojrzenie	na	
Wszechświat – Dominik Pasternak

•	 Godz.	 20.30;	 Księżyce	 Kordylewskiego	
– wykład archiwalny – Grzegorz Sęk

•	 Godz.	21.30;	Niebo	oczami	krokodyla	–	
Tymon Kretschmer

Wystawa (Pawilon – obok sali wykła-
dowej)
•	 Godz.	 19.00-24.00;	 Astronom	 i	 od- 

krywca – Kazimierz Kordylewski

herbaciarnia naukowa (Sekretariat 
MOA)
•	 Godz.	19.00-22.00;	Spotkanie	z	astrono-

mami pracującymi w MOA (Zbigniew 
Głownia, Tymon Kretschmer, Janusz 
Nicewicz, Monika Maślaniec, Łukasz 
Maślaniec, Dominik Pasternak, Grze-
gorz Sęk)

Obserwacje nieba (uwarunkowane 
pogodą)
•	 Godz.	19.00-24.00;	Księżyc,	Jowisz	i	gwia- 

zdozbiory; trzy stanowiska/teleskopy

Warsztaty (Pracownia komputerowa, 
Domki nr 2,4,5)
•	 Astronomiczne	 (Pracownia	 kompute-

rowa); godz. 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30; Stellarium – narzędzie mi-
łośnika astronomii, Łukasz Maślaniec

•	 Astronomiczne	dla	najmłodszych	(Do-
mek nr 2); godz. 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30; Księżyc, Jowisz i ga-
laktyki, Monika Maślaniec

•	 Fizyczne	 (Domek	 nr	 4),	 godz.	 19.00,	
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30; „Po-
dwójna natura światła”, Dorota Pastecz-
ka, ZS w Niepołomicach

•	 Chemiczne	(Domek	nr	5);	godz.	19.00,	
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30; „Ze-
staw młodego chemika”, Joanna Skot-
niczna, ZS w Niepołomicach

Pokazy w Planetarium 
(Sala Planetarium)
•	 Godz.	19.00,	20.00,	21.00;	 

Tania i Skrzaty
•	 Godz.	19.30,	23.00;	Polowanie
•	 Godz.	20.30,	22.00;	Grzybobranie
•	 Godz.	 21.30,	 22.30;	Niebo	 nad	Niepo- 

łomicami

Szczegóły: MOA, www.moa.edu.pl 

uczestnicząc w atrakcyjnych zajęciach z za-
kresu popularyzacji astronomii i astronau-
tyki oraz nauk fizycznych i informatycznych. 

Do dyspozycji naszych uczniów mamy 
planetarium, gdzie oferujemy, nawet w niepo-
godę, obraz nieba gwiaździstego wyświetlany 
bezpośrednio  na kopule planetarium za po-
mocą projektora ZKP-1 oraz rzutników mul-
timedialnych klasy HD. Pokazy te są bogato 
ilustrowane obrazami i dźwiękami oraz uzu-
pełniane filmami edukacyjnymi i symulacja-

mi komputerowymi, przedstawiającymi naj-
nowsze rezultaty obserwacji teleskopowych 
Wszechświata. 

Nasza działalność statutowa znacznie wy-
kracza poza podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego i kształcenia ogólne-
go. Wszystkich zainteresowanych do udziału 
w zajęcia kół: astronomicznych, astrofotogra-
ficznych, fotograficznych, informatycznych, 
internetowych i multimedialnych zaprasza-
my od września do Obserwatorium  
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Śladami Jagiełły
Krzysztof Nowak
Andrzej Drabik
Gimnazjum im. Króla Władysła-
wa Jagiełły

W 2011 roku podróżowa-
liśmy rowerami po Litwie 
– ojczyźnie Króla, a w tym 
roku zamknęliśmy rowerową  
pętlę jadąc z Lwowa do 
Niepołomic.

Kiedy dwa lata temu wy-
jeżdżaliśmy rowerami 
pod Grunwald, by uczcić 

600-lecie zwycięskiej bitwy, nie 
spodziewaliśmy się, że tak na-
prawdę nasza wyprawa śladami 
króla Władysława Jagiełły będzie 
mieć ciąg dalszy. 

W roku 2011 podróżowali-
śmy po Litwie – ojczyźnie kró-
la, a w tym roku zamknęliśmy 
rowerową pętlę jadąc z Lwowa 
do Niepołomic. Nasza wypra-
wa rozpoczęła się 23 lipca przed 
Niepołomickim Gimnazjum im. 
Króla Władysława Jagiełły. 

Pierwszy dzień to dojazd po-
ciągami i autobusem do Lwowa 
z emocjonującym przekracza-
niem wschodniej granicy Unii 
Europejskiej w Medyce! Następ-
nego dnia wraz z przewodni-
kiem zwiedzaliśmy Lwów. 

Tutaj mogliśmy się prze-
konać jak bardzo historia tego 
miasta i jego mieszkańców jest 
historią naszego kraju – Cmen-
tarze Orląt i Łyczakowski, liczne 
kościoły, pomnik Adama Mic-
kiewicza, Uniwersytet Lwowski 
to tylko niektóre świadectwa tej 
historii. 

Kolejne pięć dni to już wła-
ściwa wyprawa rowerowa, czyli 
powrót z Lwowa przez Medykę, 
Przemyśl, Łańcut do Niepołomic. 
Głównym celem naszej podróży 
był Gródek Jagielloński (Goro-
dok), współcześnie niewielkie 
miasteczko, które czasy świetno-
ści	przeżywało	w	XV	wieku.	

W roku 1434 sędziwy już 
król Jagiełło „słuchał słowika 

szczebioczącego, a że była pora 
zimna, przeziębił się i wpadł 
w niemoc…”, jak napisał kroni-
karz Marcin Bielski. 

Król zmarł w Gródku, jego 
ciało zostało pochowane na Wa-
welu, a serce pozostawiono na 
miejscu, w klasztorze Francisz-
kanów. Wizyta w Gródku, który 
turyści zazwyczaj obojętnie mi-
jają w drodze do Lwowa była dla 
nas bardzo pouczająca. 

Ksiądz Michaił Bajcer pro- 
boszcz miejscowej parafii w nie-
zwykle ciekawy sposób opowie-
dział nam o historii i teraźniej-
szości Gródka. Podkreślał jak 
ważne dla tożsamości żyjących 
tutaj Polaków jest wszystko co 
polskie, jak ważną rolę odgrywa 
w tym kościół katolicki. Tak się 
złożyło, że był to dzień patrona 

podróżników – św. Krzysztofa 
i ksiądz z tej okazji poświecił na-
sze rowery. 

W drodze powrotnej zwie-
dziliśmy również Przemyśl, 
trochę niedoceniane pięknie 
położone miasto oraz bardziej 
znany Łańcut. Łącznie na rowe-
rach przejechaliśmy 410 km! Tra-
sa przebiegała różnymi drogami. 
W miarę możliwości unikaliśmy 
ruchliwych szos i poruszaliśmy 
się malowniczymi wiejskimi i le-
śnymi dróżkami. 

W wyprawie wzięło udział 
13 osób, w tym 8 uczniów i po 
raz pierwszy dwie dziewczyny: 
Gabriela Front i Weronika Ko-
peć. Podróżnicy mówią, że droga 
jest ważniejsza niż cel, w naszym 
wypadku były one co najmniej 
równorzędne. Dzieło króla Wła-

dysława Jagiełły – wielonarodowa 
i wielokulturowa Rzeczpospolita 
przetrwała kilkaset lat i może być 
wzorem dla współczesnej Polski 
i Europy oraz powodem do dumy.

Nasze wyprawy rowerowe to 
nie tylko ciekawa i aktywna for-
ma spędzania wakacji, ale i żywa 
lekcja historii, która pozwoliła 
naszym gimnazjalistom lepiej 
poznać swojego patrona – Króla 
Władysława Jagiełłę. 

Uczestnicy wyprawy: Ga-
briela Front, Weronika Kopeć, 
Adam Bączak, Kamil Chalibo-
żek, Wojtek Drabik, Mateusz Mi-
chalski, Bartek Nowak, Krzysiek 
Walczyk. Opiekunowie: Krzysz-
tof Nowak i Andrzej Drabik. Do 
wyprawy dołączyli także: Marce-
lina Mocha, Jerzy Mocha, Janusz 
Żmudzki  

Podróżnicy mówią, że droga jest ważniejsza niż cel, w naszym wypadku były one co najmniej 
równorzędne. Dzieło króla Władysława Jagiełły – wielonarodowa i wielokulturowa Rzeczpo- 
spolita przetrwała kilkaset lat i może być wzorem dla współczesnej Polski i Europy oraz powo- 
dem do dumy.
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W Tatry i Gorce

Paweł Góralczyk
nauczyciel matematyki, opiekun Klubu 
Podróżnika Turbacz

W Klubie Podróżnika Turbacz, dzia-
łającym przy Gimnazjum Społecznym 
w Woli Batorskiej, zorganizowano 
w ramach akcji Lato 2012 wyprawę dla 
uczestników Klubu w Tatry i Gorce. 

Wyprawa odbyła się w dniach 5-11 
lipca, a uczestnikami wyjazdu 
byli uczniowie klas pierwszych 

gimnazjum: Wojtek Buczek, Daniel Jankow-
ski, Samuel Tronowski, Kuba Tkaczyk, Bar-
tek Polak i Damian Rusek, zaś  opiekunem 
grupy był autor artykułu, miłośnik turystyki 
górskiej.

Wyprawa była nie tylko dobrą okazją 
do aktywnego wypoczynku, ale dała także 
możliwość zdobycia wiedzy na temat pol-
skiej części Tatr Zachodnich oraz centralnej 
części pasma górskiego Gorców. Ponieważ 
większość czasu uczestnicy wyprawy przeby-
wali na terenach parków narodowych, można 
było zbadać bogatą przyrodę tych miejsc. 

W Tatrach bazą wyprawy było schronisko 
na Hali Ornak. Chłopcy zwiedzili całą Doli-
nę Kościeliską w Tatrach wraz z jej głównymi 
atrakcjami. Zobaczyli zakamarki Wąwozu 
Kraków, gdzie można było spróbować swych 
sił we wspinaczce, wychodząc po drabinkach 
i łańcuchach do jaskini zwanej Smoczą Jamą. 

Duże wrażenie zrobiło również wejście 
do Jaskini Raptawickiej, gdzie trzeba było po-
konać stromą wapienną ściankę na zboczach 
Raptawickich Turni. W Jaskini Mylnej trzeba 
było, nieraz na czworakach, przeciskać się 
przez wąskie i mokre korytarze, pilnując, by 
nie zabłądzić w ciemnym labiryncie.

Najważniejszym punktem pobytu w Ta-
trach była wyprawa na Czerwone Wierchy, 
czyli zdobycie góry Ciemniak (2096 m.) oraz 
Krzesanicy (2023 m). Pod czujnym okiem 
opiekuna wyprawy i przewodnika, chłopcy 
przeszli długą trasę przez Dolinę Tomanową, 
Czerwony Żleb, Chudą Przełaczkę na szczyty 
tych potężnych gór. 

Z nich można było podziwiać wspaniałą 
panoramę Tatr, a na trasach napotkać wiele 

ciekawych i chronionych roślin: pięknie pach-
nące skalnice, storczyki o fantazyjnych kształ-
tach, bardzo rzadkie szarotki oraz charakte-
rystyczne dla wysokich gór gatunki astrów 
alpejskich, goździków wczesnych, zerwy kuli-
stej, ciemiężycy zielonej i wielu innych.... 

Druga część wycieczki, to wizyta na Tur-
baczu, gdzie atrakcją były noclegi w namio-
tach pod szczytem tej najwyższej góry Gorców 
(1310 m). Tu również odwiedziliśmy mnóstwo 
ciekawych miejsc. Na bacówce na Długiej Hali 
można było spróbować świeżych oscypków 
i żentycy, na młace na Hali Wolnica można 
było spotkać owadożerne kwiaty tłustosza. 

Na Wierchach Zarębskich chłopcy odna-
leźli wiele ciekawych gatunków, co było o tyle 
istotne, gdyż wiadomości o nich przydadzą się 
do realizacji szkolnego projektu dotyczącego 
roślin naczyniowych Gorców. Zwiedziliśmy 
torfowisko na Kiczorze, na polanie Jaworzy-
na można było poznać historie o zbójnikach 
gorczańskich i czarowniku Bulandzie, który 
wybudował tu słynną kapliczkę. 

Odwiedziliśmy również papieską kaplicę 
na Wisielakówce związaną z postacią księdza 
Józefa Tischnera, zaginione schronisko Bene 

na stokach Turbacza, Ołtarz Szałasowy zwią-
zany z postacią Karola Wojtyły na Hali Tur-
bacz, tajemniczy napis na Czole Turbacza, 
pozostawiony zapewne przez konfederatów 
barskich. 

Piękno przyrody można było podziwiać 
w rezerwacie na stokach Kopieńca i Turbaczy-
ka, w okolicach jaskini Zbójecka Jama oraz na 
Hali Młyńskiej i Jaworzynie Obidowskiej. 

Pogoda dopisała, a piękne miejsca dały 
możliwość aktywnej zabawy i nauki. Akcja 
zorganizowana została jako część projektu 
„Sukces i Przygoda” w oparciu o fundusze 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
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W Świętokrzyskiem

Odwiedzili Ojcowski Park Narodowy

Stanisława Zielińska
kierownik Domu Kultury w Zakrzowie

Działalność Domów Kultury, to nie 
tylko zajęcia plastyczne, taneczne, te-
atralne itp. To także propozycje wycie-
czek dla mieszkańców gminy w okresie 
wakacji w różne rejony Polski.

Zanim wyruszymy na podbój Europy 
winniśmy poznać piękno i historię 
naszego kraju, żeby w Niepołomicach 

powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie 
znacie” straciło na ważności. Tym to sposo-
bem 14 lipca z Domu Kultury w Zakrzowie 
wyruszyliśmy w Świętokrzyskie.

Pierwszy przystanek – miasto Szydłów, 
określane mianem „polskiego Carcassonne”, 
ze względu na zachowane mury obronne 
z	XIV	wraz	Bramą	Krakowską	(700	m)	i	śre-
dniowieczny układ urbanistyczny. W Szydło-
wie zwiedziliśmy ruiny zamku i kościół św. 

Władysława – tzw. pokutny, wybudowane 
przez króla Kazimierza Wielkiego z ołtarzem 
z	 pracowni	 Wita	 Stwosza,	 Skarbczyk	 z	 XV	
w oraz Synagogę, najstarszą w woj. święto-
krzyskim i jedną najstarszych w Polsce, ma-
jącą charakter budowli obronnej.

Kolejny etap podróży – Kurozwęki, ze-
spół	 pałacowy.	 Jest	 to	 zamek	 z	 XIV	 wieku,	
przebudowany przez kolejnych właścicieli 
na pałac wraz z przyległościami. Opisywał 
go Stefan Żeromski w „Popiołach”, jako pałac 
w Grudnie, a był tam częstym gościem. Prze-
jażdżka wśród kurozwęckich bizonów, była 
najbardziej oczekiwaną przez młodszych 
uczestników atrakcją, podobnie jak mini zoo.

Następny przystanek to zbiornik wodny 
Chańcza i to nie żadna pomyłka. Hańczę 
mamy na Mazurach, a Chańczę w Święto-
krzyskiem. Zbiornik powstał przez zalanie 
doliny Czarnej Staszowskiej i okolicznych 
łąk, kilku domów i młyna, w latach 1974 – 
1984. Powierzchnia lustra wody to 340 ha 
i obejmuje swoim obszarem tereny Cisow-
sko-Orłowskiego parku Krajobrazowego. 
Woda była ciepła, co zostało stwierdzone 
przez uczestników wycieczki, pogoda piękna, 
ale czasu za mało na opalanie, bo już czekały 
na Nas Rytwiany.

W Rytwianach najcenniejszy w skali re-

gionu i Polski pokamedulski zespół klasz-
torny, wybudowany z fundacji Jana Tę-
czyńskiego, z 1621-1661 r. Klasztor wraz 
z zabudowaniami był drugim, po krakow-
skich Bielanach ośrodkiem kamedulskim 
w Polsce. Po dzień dzisiejszy zachował się 
on w formie prawie nie zmienionej w sto-
sunku do założenia pierwotnego. Ciekawost-
ką klasztoru – kościoła Zwiastowania NMP 
jest unikatowa figurka woskowa (maska po-
śmiertna) ukryta w jednej z szaf. Nie sposób 
opisać piękna kościoła i klasztoru (Pustelnia 
złotego wieku), które wszystkich zauroczyły, 
kto nie był niech żałuje.

Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po-
śród klasztornych ogrodów, w otoczeniu la-
sów i klasztornej ciszy. A w drodze powrotnej 
już planowano następne wojaże, być może 
Zamojszczyzna  

Hańczę mamy na Mazurach, a Chańczę 
w Świętokrzyskiem. Zbiornik powstał 
przez zalanie doliny Czarnej Staszowskiej 
i okolicznych łąk, kilku domów i młyna,  
w latach 1974 – 1984.

Aleksander Ostrowski
instruktor Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej

 3 lipca, w Domu Kultury w Woli  
Zabierzowskiej, zaproponowano 
dzieciom i młodzieży uczestniczącym 
w zajęciach kulturalnych, seniorom 
i gospodyniom udział w wycieczce 
turystyczno-krajoznawczej do  
Ojcowskiego Parku Narodowego  
i Doliny Prądnika. 
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Na 33 uczestników wycieczki czekały 
liczne atrakcje. Pierwszą z nich było 
zwiedzanie perły polskiego rene-

sansu, zamku w Pieskowej Skale, jedynego na 
szlaku Orlich Gniazd, który do chwili obec-
nej przetrwał w dobrym stanie. 

Zamek wybudowany przez Kazimierza 
Wielkiego	w	 I	połowie	XIV	wieku	przecho-
dził liczne modernizacje i remonty. Obecnie 
jako Oddział Państwowy Zbiorów Sztuki na 
Wawelu, na obydwu kondygnacjach prezen-
tuje ekspozycje stałą zatytułowaną „Prze-

miany stylowe w dziejach sztuki europej-
skiej od średniowiecza po dwudziestolecie 
międzywojenne”, którą zwiedziliśmy wraz 
z przewodnikiem. Podeszliśmy również pod 
słynną, 25 metrową Maczugę Herkulesa zbu-
dowaną z twardych wapieni skalistych. 

Kolejnym celem naszej podróżny był 
Ojców i ruiny zamku warownego wzniesio-
nego przez Kazimierza Wielkiego w II poło-
wie	XIV	wieku	na	skalnym,	wysokim	cyplu.	
Kontynuując podróż ruszyliśmy na pieszą 
wędrówkę wzdłuż Doliny Prądnika do Bra-

my Krakowskiej, Źródełka Miłości, Igły De-
otymy, Skał Panieńskich. 

Będąc w Ojcowskim Parku Narodowym, 
miejscu obfitującym w 17 gatunków nietope-
rzy nie sposób nie odwiedzić chociaż jednej 
z jaskiń dających im schronienie. W otocze-
niu przyrody i interesujących form skalnych, 
wśród urzekającej przyrody i krajobrazu 
wspaniale spędziliśmy wakacyjny dzień. 
Dopisała nam nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim wspaniała atmosfera pełna rado-
ści i zadowolenia uczestników  

Zagórzanie nad Morzem Czarnym

Barbara Wdaniec
instruktor Domu Kultury w Zagórzu 

15 lipca, członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca Zagórzanie wyruszyli w  kolej-
ną podróż zagraniczną, zabierając ze 
sobą specjalnie przygotowaną na ten 
czas wiązankę tańców polskich. 

Celem wyjazdu, tym razem do Bułga-
rii, był udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Balkan Folk Fest 

2012. W festiwalu trwającym trzy miesiące, 
od czerwca do końca sierpnia,  bierze udział 
około 180 europejskich zespołów folklory-
stycznych, chóralnych i orkiestrowych, pre-
zentujących swoją kulturę w miasteczkach 
rozłożonych wzdłuż wybrzeża Morza Czar-
nego – Kiten, Primorsko i Carevo.  

W tak daleką podróż udali się najstarsi 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Zagó-
rzanie, wraz z pięcioosobową kapelą ludową 
i opiekunami, łącznie 25 osób. 

Zespół wystąpił na scenie w Primorsko 
dwa razy. Pierwszego wieczoru prezentowa-
no wiązankę tańców krakowskich, a drugiego 
wiązankę tańców rzeszowskich. Każdy kon-
cert poprzedzał korowód uczestniczących 
zespołów przemierzający przy dźwiękach ka-
peli ludowej główny deptak miasteczka. Za-
równo korowód, jak i prezentacje zespołów 
wzbudzały duże zainteresowanie mieszkań-
ców i licznych turystów. 

Codziennie na scenie prezentowało się kil-
kanaście zespołów, w tym z Serbii, Chorwacji,  

Czech, Ukrainy, Bułgarii oraz licznie repre-
zentowane zespoły z różnych stron Polski.      

Żywiołowy taniec i barwne stroje ZPiT 
Zagórzanie bardzo się podobały. Pełni energii, 
pewni swoich umiejętności, bez zbędnej tremy, 
pięknie i żywiołowo zatańczyli swój program. 

Specyfiką tego festiwalu, trwającego nie-
mal całe lato jest ogłaszanie wyników dopiero 
w miesiącu wrześniu. Tym razem do Zagó-
rza zespół przywiózł nominację do nagrody 
głównej, wręczaną przez dyrektora festiwalu 
najlepszym zespołom, które pretendują do 
nagród i wyróżnień.

Wyjazd do Bułgarii to równocześnie for-
ma nagrody dla zespołu za ciężką pracę i sys-
tematyczne próby w ciągu całego roku. Tak 
więc były i chwile wolne, służące wypoczyn-
kowi. Korzystaliśmy z kąpieli słonecznych 
i wodnych, zwiedziliśmy Primorsko i Sazo-

pol. Wieczory umilał wspólny śpiew i taniec 
na obszernych tarasach. 

W dni wolne od występów odbywały się 
jeszcze ostatnie próby. Pełnoletnia młodzież 
uczestniczyła w pobliskim klubie w dyskote-
ce. Ci, którzy lubią wcześnie wstawać mogli 
podziwiać wschód słońca nad morzem.

Po pięciu dniach pracy, ale i wypoczynku, 
opaleni, zadowoleni i pełni wrażeń ruszyli-
śmy w drogę powrotną do domu. Dla więk-
szości, jeśli nie dla wszystkich uczestników, 
był to pierwszy, wspaniały pobyt nad Mo-
rzem Czarnym.

Mając na uwadze koszt tak odległego 
wyjazdu, podróż odbyliśmy wspólnym auto-
karem wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Suł-
kowianie. Dało to nam możliwość bliższego 
poznania i integracji młodzieży z tak nie od-
ległych przecież miejscowości  
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Balaton 2012

Iwona Janas
zawodniczka MTS IKAR

8 sierpnia młodzież powra-
cająca z obozu sportowo-
-rekreacyjnego z entuzja-
stycznymi uśmiechami na 
twarzach witała swych 
rodziców po dziesięciodnio-
wej nieobecności. 

Wyjazd na Węgry or-
ganizowany przez 
Młodzieżowe Towa-

rzystwo Sportowe „IKAR” oraz 
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomi-
cach po raz kolejny można bez 
wahania zaliczyć do udanych. 

Uczestnicy obozu to w więk- 
szości zawodnicy trenujący ko-
szykówkę oraz osoby uczęsz-
czające na warsztaty do Obser-
watorium. Urokliwe miasteczko 
Csopak, gdzie młodzież miała 
przyjemność mieszkać, znajduje 
się nad samym Balatonem. 

Bezpieczne, zielone plaże to 
główne skupisko turystów, któ-
rych czas wolny zapełniały licz-
ne występy lokalnych artystów, 
koncerty, pokazy oraz wspólne 
zabawy. 

Młodzież zwiedziła głów-
ną plażę, molo, port jachtowy 
w Balatonfured, półwysep Ti-
hany,	 ZOO	 w	 Veszprem	 oraz	
spacerowała po okolicy, w któ-
rej zainteresowanie przyjezd-
nych wzbudza choćby zabyt-
kowa lokomotywa czy ogród 
botaniczny. 

Podczas wakacji mieszkańcy 
Csopak przygotowali dla swoich 
gości bogaty repertuar koncer-
tów, konkursów wokalnych czy 
pokazów tańców narodowych. 
Podczas odbywającej się w tym 
czasie Csopakabany Niepołomi-

uwaga nabór!

MTS IKAR w Niepołomicach 
ogłasza nabór do najmłod-
szych sekcji koszykówki. Po-
szukujemy dziewcząt oraz 
chłopców z rocznika 1997 
i młodszych. Ponadto wzbo-
gacamy grupę cheerleaderek 
o dziewczęta z rocznika 2000 
i młodsze. Serdecznie zapra-
szamy!

Foto: Grupa Multimedialna MOA

czanie mieli okazję zasmakować 
lokalnych zwyczajów. 

Grupa multimedialna śledzi-
ła wszelkie kroki obozowiczów, 
wykorzystując je do pogłębiania 
swojej wiedzy z zakresu profesjo-
nalnej fotografii cyfrowej. 

Codziennie odbywały się 
treningi sportowe, podnoszące 
sprawność i kondycję fizycz-
ną. Stanowiły one przedsmak 
programu przygotowawczego 
dla zawodników Ikara na sezon 
2012/2013  
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Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
licencja nr 5928

W dobie szalejącego na świecie kry-
zysu, który swoim echem odbija się 
również w Polsce wiele osób zastana-
wia się jaki jest sposób bezpiecznego 
inwestowania. 

Pieniądze łatwo stracić, co widać na 
przykładzie afer z nieuczciwymi fir-
mami parabankowymi. Mimo iż kuszą 

one wysokim zyskiem, należy podchodzić 
do nich ze sporym dystansem. Natomiast od 
dawien dawna za najlepszą lokatę kapitału, 
oprócz złota, były uważane nieruchomości. 

Nieruchomości jako inwestycja są z pew-
nością inwestycją długoterminową. Nie na-
leży oczekiwać zysków w krótkim okresie. 
Natomiast należy również pamiętać, że z in-
westycjami wiąże się określone ryzyko. 

W przypadku nieruchomości jest to ry-
zyko niewielkie w przeciwieństwie np. do 
inwestycji giełdowych. Niewielki poziom 
ryzyka może być jedynie porównywany do 
lokat bankowych czy obligacji. W porówna-
niu z nimi inwestycje w nieruchomości mogą 
jednak przynieść zdecydowanie większe zy-
ski, choć na pewno trzeba na nie spojrzeć 
w dłuższym horyzoncie czasowym.

Do zalet inwestowania należy jeszcze za-
liczyć ochronę przed inflacją. Nieruchomość 
bowiem nie traci na wartości, lecz na niej 
zyskuje. Oczywiście mogą zdarzyć się czaso-
we spadki, ale w dłuższej perspektywie taka 
inwestycja zawsze wychodzi na plus. Warun-
kiem jest oczywiście dbałość o stan nieru-
chomości, gdyż z pewnością nieruchomość 
popadająca w ruinę nie zyskuje na wartości.

Niestety, inwestowanie w nieruchomości 
ma także swoje wady, gdyż wymaga spore-

go kapitału na początek. Można oczywiście 
próbować kupować na kredyt z myślą o sa-
moczynnym finansowaniu się inwestycji, ale 
wówczas trzeba posiadać dochody na odpo-
wiednim poziomie, które pozwolą taki kre-
dyt uzyskać. Jeśli jednak mamy wolne środki 
lub mamy możliwość zaciągnięcia kredytu 
powstaje pytanie w jakie nieruchomości in-
westować.

Można spróbować inwestować w ziemię 
co jest dość popularne. Ziemia, jak to mówią 
jeść nie woła, więc jej właściciel oprócz po-
datku od nieruchomości nie ponosi na bie-
żąco innych kosztów. Inwestycje takie zwykle 
dotyczą gruntów rolnych, które w perspekty-
wie mogą zyskać na wartości dzięki ich prze-
kształceniu w grunty budowlane. 

Są nawet firmy, które proponują kom-
pleksową usługę dla inwestorów zaintereso-
wanych takimi inwestycjami. Pomagają one 
wyszukać atrakcyjne grunty rolne, a następ-
nie przekształcają je w grunty pod budow-
nictwo komercyjne, przemysłowe czy miesz-
kaniowe. Z takich przekształceń płyną spore 
zyski. Pamiętać jednak należy, że jeśli obsługą 
całego procesu zajmuje się firma, pobiera ona 
prowizję od zysków. Mimo tego, taka inwe-
stycja może się okazać opłacalna.

Polecanym sposobem na inwestowanie 
w nieruchomości jest zakup nieruchomości 
komercyjnych lub mieszkań na wynajem. 
Inwestycja ta, oprócz długofalowych zysków 
w postaci wzrostu wartości nieruchomości, 
pozwala na bieżąco osiągać dochody. Zdarza 
się, że dzięki temu jest to inwestycja samo-
finansująca się, gdyż bieżące dochody po-
zwalają pokryć koszty kredytu zaciągniętego 
w związku z taką inwestycją. W tym przy-
padku należy jednak pamiętać o konieczno-

ści okresowych remontów wynajmowanych 
powierzchni, co wiąże się z dodatkowymi 
kosztami.

Ciekawe podejście do inwestowania 
w nieruchomości i wolności finansowej po-
kazuje w swoich książkach Robert Kiyosaki. 
Zachęca on, żeby wyjść z „wyścigu szczu-
rów”, jak nazywa codzienność wielu osób 
i zacząć poszukiwać drogi do niezależności 
finansowej. Żeby w tym pomóc, stworzył grę 
o nazwie Cash flow, która ma charakter edu-
kacyjny i ma pomóc w zrozumieniu świata 
inwestycji. 

W Polsce jego filozofia nie jest zbyt po-
pularna, mimo iż są już ludzie jak np. Piotr 
Hryniewicz, którym stosując jego filozofię 
udało się dojść do statusu rentierów. Warto 
dodać, że zaczynał od zakupu dla siebie ka-
walerki i w ciągu zaledwie kilku lat korzysta-
jąc z koniunktury udało mu się osiągnąć suk-
ces. Obecnie stara się on promować filozofię 
Kiyosakiego i szkoli innych jak osiągnąć taki 
sukces.

Wielu z pewnością marzy o takiej przy-
szłości. Warto więc przemyśleć sprawę inwe-
stowania w nieruchomości, zwłaszcza teraz, 
gdy ceny są niskie. Można bowiem upolować 
nie lada okazję, a zgodnie z prawami rynku, 
po czasach chudych przyjdą czasy tłuste i in-
westycja bardzo szybko się zwróci  

NiEruChOMOśCi

Inwestowanie w nieruchomości
Do zalet inwestowania należy jeszcze zaliczyć ochronę przed inflacją. Nieruchomość 
bowiem nie traci na wartości, lecz na niej zyskuje. Oczywiście mogą zdarzyć się cza-
sowe spadki, ale w dłuższej perspektywie taka inwestycja zawsze wychodzi na plus.  
Warunkiem jest oczywiście dbałość o stan nieruchomości, gdyż z pewnością nieru- 
chomość popadająca w ruinę nie zyskuje na wartości.

Można spróbować inwestować w ziemię co jest dość popularne. Właściciel ziemi, 
oprócz podatku od nieruchomości, nie ponosi na bieżąco innych kosztów. Inwestycje 
takie zwykle dotyczą gruntów rolnych, które w perspektywie mogą zyskać na wartości 
dzięki ich przekształceniu w grunty budowlane.
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BEZPiECZEńsTWO

Uwaga rowerzyści

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji w Niepoło-
micach

Okres jesienno-zimowy na naszych 
drogach to szczególnie niebezpieczny 
czas dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Najbardziej narażo-
ną grupą są piesi oraz rowerzyści. 

Często zupełnie niewidoczni, bez 
odblasków, czy oświetlenia, ubra-
ni w szarą niekontrastową odzież. 

W związku z tym poniżej przedstawiam kilka 
informacji związanych z warunkami tech-
nicznymi jakim powinien odpowiadać rower 
oraz dotyczących poruszania się rowerem.

Polskie przepisy dopuszczają wyłącznie 
migające tylne oświetlenie roweru. Światła 
pozycyjne roweru (przednie i tylne) oraz jego 
oświetlone światłami drogowymi innego po-
jazdu tylne światło odblaskowe muszą być wi-
doczne w nocy przy dobrej przejrzystości po-
wietrza z odległości co najmniej 150 metrów. 

Zgodnie z rozporządzeniem (patrz: ram-
ka Podstawa prawna) oświetlenie roweru 
musi znajdować się co najmniej 35 cm powy-
żej poziomu jezdni ale nie wyżej niż 90 cm. 
Ponadto rower musi posiadać co najmniej je-
den sprawnie działający hamulec oraz dzwo-
nek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprze-
raźliwym dźwięku. 

Dobrze również stosować elementy od-
blaskowe – mogą być na stałe przymocowane 
do rowerów lub umieszczane na odzieży ro-
werzystów – odblaski powodują, że jesteśmy 
widoczni, przez co oczywiście bezpieczni. 

Trzeba też pamiętać o tym, że włączanie 
świateł i noszenie elementów odblaskowych 
obowiązuje rowerzystę nie tylko wtedy, gdy 
zapada zmierzch, ale również wtedy, gdy na 
drodze panują warunki ograniczonej wi-
doczności – opady, mgła, lub podczas poru-
szania się w tunelu.

Nowe przepisy określają, że kierujący ro-
werem może wyprzedzać inne niż rower po-
woli jadące pojazdy z ich prawej strony (np. 
samochody powoli jadące w korku). W prze-
pisach pojawił się także zapis, który określa, 

że na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed 
nim kierujący rowerem, może poruszać się 
środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia 
opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jed-
nym kierunku. Dzięki temu rowerzyści mogą 
na przykład skorzystać ze środkowej części 
pasa na rondzie, co ułatwi zmianę kierunku 
jazdy. 

Dopuszczalna jest również możliwość 
jazdy rowerów obok siebie, ale jest to możli-
we tylko wówczas, gdy nie utrudni to poru-
szania się innym uczestnikom ruchu albo 
nie spowoduje zagrożenia na drodze.

Kierujący rowerem jest obowiązany ko-
rzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierun-
ku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. 
Natomiast kierowca, który skręca na skrzyżo-
waniu w drogę poprzeczną, musi przepuścić 
rowerzystę, który jedzie prosto na pasie ruchu 
dla rowerów czy ścieżce rowerowej. 

Kierowca musi również przepuścić rowe-
rzystę, gdy na skrzyżowaniu skręca w lewo, 
a z przeciwka po pasie dla rowerów porusza 
się rowerzysta. Kierujący rowerem natomiast, 
gdy porusza się po drodze dla rowerów i pie-
szych, jest obowiązany zachować szczegól-
ną ostrożności ustępować miejsca pieszym.

Dziecko w wieku do 7 lat może być prze-
wożone na rowerze pod warunkiem, że jest 
ono umieszczone na dodatkowym siodełku 
zapewniającym bezpieczną jazdę. Dopiero 
ostatnia nowelizacja przepisów ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym dopuściła przewo-
żenie dzieci w przyczepie przystosowanej 
konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej 
przez rower lub wózek rowerowy.

Kierującemu rowerem zabrania się:
•	 jazdy	 po	 jezdni	 obok	 innego	 uczestnika	

ruchu (za wyjątkiem opisanym wcześniej),
•	 jazdy	 bez	 trzymania	 co	 najmniej	 jednej	

ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach,

•	 czepiania	się	pojazdów.
Końcowo należy jeszcze przypomnieć, że 

kierujący rowerem jest obowiązany poruszać 
się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono 
do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch 
pieszych  

Podstawa prawna
Zgodnie z przepisami kodeksu drogowe-
go i Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 31.12.2002, Dz. Ustaw 
2003 nr 32 poz. 262: „Rower powinien 
być wyposażony:
1) z przodu – w jedno światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – w jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż 
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne bar-
wy czerwonej, które może być migające;”

Trzy wyjątki
Nowe przepisu ruchu drogowego zwią-
zane z ostatnią nowelizacją ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym wprowadziły 
wiele ułatwień dla rowerzystów. I tak 
korzystanie z chodnika lub drogi dla 
pieszych przez kierującego rowerem jest 
dozwolone wyjątkowo w trzech przy-
padkach, gdy:
•		 opiekuje	się	on	osobą	w	wieku	do	10	lat	

kierującą rowerem,
•		 szerokość	 chodnika	wzdłuż	 drogi,	 po	

której ruch pojazdów jest dozwolo-
ny z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla rowerów,

•		 warunki	 pogodowe	 zagrażają	 bezpie-
czeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, 
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta 
mgła).

Kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się 
ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

W przepisach pojawił się zapis, który określa, że na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed 
nim kierujący rowerem, może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożli-
wia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.
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na grubość ok. pięciu centyme-
trów, niczym lazanię. Ważne aby 
każdej warstwy nie dociskać. 
I tak układamy do wysokości ok. 
jednego metra. 

Użyte komponenty winne 
być lekko wilgotne aby zapewnić 
idealne środowisko dla rozwoju 
mikroorganizmów, które teraz 
biorą się do pracy. Aby dobrze 
pracowały muszą mieć zapew-
nione: powietrze, wilgoć i ciepło. 
Dobrze jest dodać między war-
stwy zielone i brązowe trochę zie-
mi lub kompostu. Jeśli nie mamy 
tego, polecam kupić w centrach 
ogrodniczych specjalne preparaty 
do kompostowania, które zawie-
rają odpowiednie szczepy bakterii 
i grzybów (np. Humobak).

Gdy ułożymy pryzmę do 
żądanej wysokości, wierzchołek 
można okryć słomą, liśćmi lub 
przesuszoną skoszoną trawą aby 
zapobiec wysychaniu pryzmy. Po 
paru dniach (ok. tygodnia) całą 
pryzmę należy przerzucić za po-
mocą wideł i powtarzać tę czyn-
ność co dwa dni – w ten sposób 
napowietrzamy kompost. 

Przy okazji sprawdzamy jaka 
jest wilgotność. Bierzemy do ręki 
trochę kompostu i ściskamy go. 
Jeśli wyciśnie się kropla wody, 

jest dobrze, a jeśli nie, oznacza 
to, że jest za sucho i należy go 
podlać. Jeśli jest za dużo wody 
trzeba kompost przewietrzyć 
jeszcze raz przerzucając widłami 

lub zrobić w środku dziurę aż do 
ziemi, co pozwoli na lepszy obieg 
powietrza w pryzmie. 

Jeśli będziemy często przerzu-
cać i dbać o odpowiednią wilgot-
ność, po paru miesiącach mamy 
gotowy nawóz do zastosowania. 
Ważne jest aby w środku pryzmy 
była odpowiednia temperatura 
– prawidłowa dla mikroorgani-
zmów, które tam pracują. 

Kompost jest gotowy, kiedy 
ma kolor czarnej ziemi i zapach 
leśnej ściółki. Produkcja jego 
trwa mniej więcej ok. dziewięciu 
miesięcy. Jeśli chcemy wcześniej 
użyć kompostu, należy przesiać 
go przez grube sito. 

Otrzymaną ziemię możemy 
dać pod rośliny, a resztki, które 
zostały na sicie dołożyć do no-
wej pryzmy kompostowej. Świe-
ży kompost rozkładamy pod 
rośliny na grubość ok. dwóch 
centymetrów i lekko mieszamy 
z podłożem. Taki nawóz poprawi 
strukturę gleby i zapewni rośli-
nom przyswajalne składniki po-
karmowe  

OgrÓD

Kompost – złoto ogrodników

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

Nasz ogród produkuje duże 
ilości masy organicznej. 
Wielu z nas nie ma co z tym 
zrobić i wywozi na wysy-
pisko śmieci robiąc wielki 
błąd. Proponuję wykonać 
własnymi siłami bardzo 
dobry nawóz organiczny. 

Nie wyrzucamy tego, co 
nasz ogród wyprodu-
kował, tylko przetwo-

rzone oddajemy mu z powrotem. 
Oczywiście ten super nawóz to 
kompost i dzięki nieskompliko-
wanej procedurze jego uzyskiwa-
nia wzbogacimy glebę w próch-
nicę, poprawimy strukturę, 
a roślinom dostarczymy łatwo 
przyswajalnych składników po-
karmowych. To nawóz uniwer-
salny – nadaje się pod wszystkie 
rośliny. Zatem zakładamy kom-
postownik 

Na początku musimy wybrać 
miejsce, gdzie umieścimy pry-
zmę. Kierujemy się tutaj przede 
wszystkim kilkoma względami. 

Po pierwsze, ziemia pod pry-
zmę nie może być zbita, ani zale-
wana wodą. Po drugie, nie może 
być to stanowisko słoneczne. Po 
trzecie, ze względów estetycz-
nych, wybieramy miejsce, któ-
re nie będzie rzucać się w oczy. 
Oczywiście można osłonić kom-
postownik obsiewając teren 
obok roślinami np. bogatymi 
w azot (łubin), które później wy-
korzystamy jako dodatek azotu 
do kompostu.

Co można kompostować?
1. Z gospodarstwa domowego: 

obierki, resztki roślin, na-

cie, resztki kuchenne, popiół 
drzewny z kominka, zawartość 
odkurzacza, pocięty papier, 
gazety (oprócz kolorowych), 
pocięte ręczniki papierowe, 
fusy z kawy (one przyciągają 
dżdżownice), torebki z herba-
ty czy pocięte wytłoczki papie-
rowe na jajka. Z odpadów go-
spodarczych nie wolno dawać 
do kompostu resztek mięsa, 
kości, ryb (one przyciągają 
owady), popiołu węglowego 
czy odchodów psa i kota, jed-
norazowych pieluszek, pam-
persów i resztek cytrusów.

2. Z ogrodu, praktycznie wszyst-
ko lecz odpowiednio przygo-
towane: skoszoną trawę lepiej 
podsuszyć przed złożeniem 
lub wymieszać z suchą częścią 
kompostu ponieważ świeża, 
mokra utworzy zbitą, nie-
przepuszczalną warstwę, która 
będzie gniła. Latem z ogro-
du mamy też dużo chwastów, 
przycinanych kwiatów, resztek 
warzyw i owoców. Unikajmy 
wrzucania do kompostu ro-
ślin chorych czy chwastów już 
z nasionami. W/w komponen-
ty naszej pryzmy nazywają się 
„materiałem zielonym”. Mamy 
jeszcze „materiał brązowy”, 
na który składają się gałęzie 
drzew i krzewów, ale odpo-
wiednio rozdrobnione (na 
kawałki ok. 5 cm dł.; całe bar-
dzo długo się rozkładają) oraz 
jesienią ususzone liście.
Mamy już komponenty. Teraz 

wystarczy je odpowiednio ułożyć.
Układanie pryzmy kompo-

stowej zaczynamy od położenia 
na ziemi grubej warstwy roz-
drobnionych gałęzi by zapewnić 
dostęp powietrza od dołu oraz 
odpływ nadmiaru wody. Następ-
nie układamy na przemian ma-
teriał zielony i materiał brązowy 

Kompost, dzięki nieskomplikowanej procedurze jego uzyskiwania, wzbogaci glebę w próchni-
cę, poprawi strukturę, a roślinom dostarczy łatwo przyswajalnych składników pokarmowych.  
To nawóz uniwersalny – nadaje się pod wszystkie rośliny.

Kompost jest gotowy, kiedy ma kolor czarnej ziemi i zapach 
leśnej ściółki. Produkcja jego trwa mniej więcej ok. dziewięciu 
miesięcy. Jeśli chcemy wcześniej użyć kompostu, należy przesiać 
go przez grube sito.

Otrzymaną ziemię możemy dać pod rośliny, a resztki, które  
zostały na sicie dołożyć do nowej pryzmy kompostowej. Taki na-
wóz poprawi strukturę gleby i zapewni roślinom przyswajalne 
składniki pokarmowe.
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Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Tarczyca to gruczoł położo-
ny na szyi wydzielający hor-
mony, które odpowiadają 
za wiele procesów rozwoju 
i funkcjonowania człowieka. 
Hormony tarczycy odpowia-
dają za szybkość przemian 
białkowych, tłuszczowych, 
węglowodanowych, termo-
regulację, rozwój układu 
nerwowego, kości, narządów  
płciowych.

Funkcjonowanie tarczycy 
pozostaje pod nadzorem 
przysadki (znajdującej się  

w głowie), która za pośrednic-
twem hormonu TSH steruje 
szybkością produkcji hormonów 
tarczycy. Do produkcji hormo-
nów tarczycy konieczny jest jod, 
dlatego niedobory tego pierwiast-
ka powodują spadek poziomu 
hormonów tarczycy i rozrost tar-
czycy (wole). Każde powiększe-
nie tarczycy nazywamy wolem.

Choroby tarczycy możemy 
podzielić na choroby przebiegają-
ce z powiększeniem tarczycy, za-
burzeniem czynności hormonal-
nej, zapalenia, obrzęk śluzowaty, 
z tworzeniem zmian guzowatych 
łagodnych  lub złośliwych.

Pamiętać należy, że powięk-
szenie tarczycy i czynność hor-
monalna tarczycy to dwa różne 
aspekty chorób tarczycy. Powięk-
szenie tarczycy może przebiegać 
z prawidłowym, podwyższonym 
lub obniżonym poziomem hor-
monów tarczycy, podobnie jak 
nad- i niedoczynność tarczycy  
może przebiegać z prawidłową 
wielkością tarczycy lub wolem.

Czasami powiększona tarczy-
ca może przybierać bardzo duże 

rozmiary uciskając na drogi od-
dechowe, powodując trudności 
w oddychaniu, duszność, pro-
blemy z połykaniem, chrypkę. 
Niekiedy powiększona tarczyca 
jest mało widoczna na szyi, gdyż 
rozrasta się w klatce piersiowej – 
wole zamostkowe, śródpiersiowe.

Tarczyca może być powięk-
szona w całości (wole proste), 
ale często rozrost tarczycy może 
dotyczyć jednego płata lub tylko 
części płata i przyjmować formę 
guzowatą. Guzy tarczycy to bar-
dzo często stwierdzane zmiany 
tarczycy w badaniu USG. W zde-
cydowanej większości są to zmia-
ny łagodne w postaci gruczola-
ków, torbieli (cyst). Rzadko, ale 
jednak może czasami rozwijać się 
rak tarczycy.

Ze względu na czynność 
hormonalną tarczycy wyróż-
niamy niedoczynność i nad-
czynność tarczycy.

Objawami nadczynności 
tarczycy mogą być: nadpobu-
dliwość, chudnięcie, kołatania 
serca, zwiększona potliwość, bie-
gunki, zaburzenia miesiączko-
wania, wypadanie włosów, bez-
senność, stany podgorączkowe, 
w niektórych przypadkach wy-
trzeszcz gałek ocznych (choroba 
Graves-Basedowa).

W niedoczynności tarczycy 
dominują objawy spowolnienia, 
suchości skóry, senności, apatii, 
spadku ciśnienia, tętna, zaparcia, 
uczucia zimna, obrzęki nóg, oty-
łość, łamliwość paznokci, wło-
sów, ciemne zabarwienie skóry 
kolan, łokci, wzrost poziomu 
cholesterolu, cukru, anemia. Je-
żeli niedoczynność jest od życia 
płodowego, występują również 
zaburzenia rozwoju fizycznego 
i umysłowego (kretynizm).

Choroby zapalne tarczycy 
mogą przebiegać ostro z bólem, 
zaczerwienieniem, ociepleniem,  
gorączką, bolesnością, ale znacz-
nie częściej bez żadnych wido- 
cznych objawów (choroba Ha-
shimoto), prowadząc w konse-
kwencji do zwłóknienia tarczycy 
i niedoczynności.

Leczenie. Nadczynność tar-
czycy leczymy lekami hamu-
jącymi produkcję hormonów 
tarczycy. Niekiedy, szczególnie 
w przypadku guzków gorących 
i choroby Graves-Basedowa, gdy 
leczenie farmakologiczne jest nie-
skuteczne, konieczne jest leczenie 
jodem radioaktywnym (J131).

Niedoczynność tarczycy le-
czymy przyjmując hormon tar-
czycy na czczo, często do końca 
życia dobierając odpowiednią 
dawkę oznaczając poziom TSH 
oraz czasami u dzieci preparaty 
jodu. Dzieci ze stwierdzoną nie-
doczynnością, aby prawidłowo 
się rozwijały, muszą być leczone 
do końca życia.

Leczenie operacyjne zarezer-
wowane jest do leczenia znacz-
nie powiększonej tarczycy lub 

podejrzanych o nowotwór zmian 
guzowatych tarczycy i polega na 
usunięciu niemal całej tarczy-
cy. Po operacjach tarczycy czę-
sto konieczne jest uzupełnianie 
niedoboru hormonów tarczycy 
doustnie. Czasami zdarzają się 
powikłania po operacji tarczycy 
w postaci porażenia strun głoso-
wych przejściowe lub trwałe.

Jak wykazały badania, nie 
bez znaczenia na zwiększoną 
ilość schorzeń tarczycy miała ka-
tastrofa reaktora w Czarnobylu.

Dla prawidłowego funkcjo-
nowania tarczycy szczególnie 
w okresie dziecięcym oraz doj-
rzewania ma dostarczenie od-
powiedniej ilości jodu w pokar-
mach. 

Na terenach podgórskich 
(jak u nas) mało jest jodu w gle-
bie, a w konsekwencji w płodach 
rolnych, dlatego od wielu lat, 
aby zapobiegać chorobom roz-
rostowym tarczycy, prowadzi 
się jodowanie soli kuchennej 
z dobrymi efektami – spadła 
ilość stwierdzanych przypadków 
wola młodzieńczego szczególnie 
u dziewczynek  

Diagnostyka
Do dyspozycji mamy badania laboratoryjne – oznaczanie hor-
monu TSH oraz hormonów tarczycy T3,T4, przeciwciał p/
tarczycowych oraz badania obrazowe – najczęściej USG. Jeżeli 
stwierdza się guzki tarczycy, bada się je z pomocą scyntygrafii 
(do oceny guzków gorących i zimnych). 

Guzki „gorące” to obszary produkujące znacznie więcej hormo-
nu niż pozostała tarczyca. „Zimne” z kolei produkują mniej lub 
wcale (bardziej podejrzane o nowotwór).

Uzupełnieniem diagnostyki jest biopsja zmian guzowatych 
w tarczycy celem wykluczenia zmian rakowych. Do zdiagnozo-
wania wola zamostkowego wystarcza RTG klatki piersiowej lub 
tomografia komputerowa.

ZDrOWiE

Tarczyca i problemy
Powiększenie tarczycy i czynność hormonalna tarczycy to dwa różne aspekty chorób tarczycy.  
Powiększenie tarczycy może przebiegać z prawidłowym, podwyższonym lub obniżonym pozio-
mem hormonów tarczycy, podobnie jak nad- i niedoczynność tarczycy może przebiegać z prawi-
dłową wielkością tarczycy lub wolem.
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cjenci z dolegliwościami ze 
strony układu żylnego. 2% popu-
lacji świata choruje na przewle-
kłą niewydolność żylną.  

Wg danych z 2005, na pod-
stawie wieloośrodkowych badań 
szacuje się, że w Polsce z powodu 
różnych chorób żył cierpi ponad 
45% populacji kobiet i 35% męż-
czyzn. 

Poważnym powikłaniem prze- 
wlekłej niewydolności żylnej 
(PNŻ) w końcowym etapie 
choroby, są powstające owrzo-
dzenia podudzi, których liczba 
wciąż wzrasta i szacuje się, że 
średnia zachorowalność wyno-
si 4% na tysiąc osób. Czynnik 
wieku pacjentów odgrywa tutaj 
też istotną rolę. Patrząc na przy-
czyny owrzodzeń przyjmuje się, 
że w ok. 70-80% są one właśnie  
pochodzenia żylnego. 

Wstęp ten miał pokazać 
nam z jak częstym schorzeniem 
mamy do czynienia, oraz jak 
ważną rolę może odgrywać wła-
ściwe postępowanie tzn. profi-
laktyka i celowane leczenie. 

Na wstępie tego cyklu po-
winniśmy powiedzieć o mecha-
nizmach powstawania zmian 
naczyniowych, które prowadzić 
mogą do wspomnianych powy-
żej powikłań. 

Krew przemieszcza się w kie-
runku serca układem żylnym, 
który stanowi bardzo gęstą sieć 
różnej wielkości naczyń. To 

z nich najczęściej krwawimy 
w przypadkach skaleczeń. Aby 
krew prawidłowo przepływała 
do serca muszą być spełnione 
podstawowe warunki takie jak: 
prawidłowa droga przepływu 
a więc ściana naczynia, prawi-
dłowe ciśnienie krwi, które „po-
pycha” ją w kierunku serca oraz 
prawidłowa „lepkość” krwi, czy-
li czy nie jest ona „za gęsta”, co 
powodować może wolniejszy jej 
przepływ w naczyniu. 

Te bardzo proste warunki 
(nazwane dawno temu triadą 
Virchowa),	 jakie	 musi	 spełnić	
nasz układ naczyniowy przyczy-
niają się do powstawania róż-
nych form przewlekłej niewydol-
ności żylnej  

ZDrOWiE

Zaburzenia naczyniowe

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

W połowie XIX wieku,  
w Paryżu, w College de 
France francuski fizjolog 
Claude Bernard głosił, iż 
jedną z najważniejszych 
funkcji naszego organizmu 
i wszystkich istot żywych 
jest „zdolność utrzymy-
wania stałości środowiska 
wewnętrznego” mimo 
istniejących zmian otoczenia 
zewnętrznego. 

Właściwości fizyczne  
oraz stały skład che- 
miczny płynów na-

szego organizmu, a także spo-
istość i specyfika funkcjonalna 
naszych tkanek zapewnia nam 
stałe funkcjonowanie organizmu 
mimo zachodzących zmian śro-
dowiska, w którym aktualnie się 
znajdujemy.

Możemy zatem przebywać 
zarówno na mrozie, jak i w tro-
pikalnym upale, a nasz organizm 
znacząco nie zmieni temperatu-
ry. Tą swoistą zdolność do utrzy-
mywania stałości środowiska 
wewnętrznego w żywych ustro-
jach nazwano homeostazą (od 
greckiego słowa homoios – po-
dobny; oraz statis – stan). 

Jedną z podstawowych ról, 
jaką odgrywa układ naczynio-
wy w naszym organizmie jest 
właśnie zachowanie stałości 
środowiska wewnętrznego. Zro-
zumienie tych zjawisk i czyn-
ników, które wpływają na nasz 
układ krążenia nie było łatwe. 
O naczyniach pisał już Galen 
i Hipokrates wierząc, że tętnice 
zaczynają się w sercu i przenoszą 

powietrze, a żyły początek swój 
biorą w wątrobie i transportują 
krew do naszych tkanek. 

Przełomem w zrozumieniu 
zjawisk żądzących przepływem 
krwi w naszym ustroju były 
prace	 XVII	 wiecznego	 fizjologa	
Williama Harveya. On to po raz 
pierwszy odkrył obecność zasta-
wek w naszym sercu i określił 
kierunek przepływu krwi. 

Znaczące prace dotyczące 
układu żylnego pojawiły się do-
piero na początku XX wieku. 
W tym czasie wyodrębniła się 
nowa dziedzina medyczna – an-
giologia z jej częścią dotycząca 
tylko żył – flebologią. 

Schorzenia żył kończyn dol-
nych nierozerwalnie związane 
są z pionową postawą człowieka 
oraz licznymi uwarunkowania-
mi środowiskowymi. Kończyny 
dolne nie tylko stanowią więc 
element podporowy człowieka, 
umożliwiający mu sprawne po-
ruszanie się, ale też odgrywają 
ważną rolę estetyczną. 

Choroby żył stanowią bar-
dzo istotny problem współcze-
snej medycyny. Przyjmuje się, że 
około 40% populacji w krajach 
wysoko uprzemysłowionych od- 
czuwa dolegliwości związane  
z żylakami kończyn dolnych. 
10% wszystkich chorych w szpi-
talach i przychodniach to pa-

Aby krew prawidłowo przepływała do serca muszą być spełnione podstawowe warunki takie jak: 
prawidłowa droga przepływu a więc ściana naczynia, prawidłowe ciśnienie krwi, które „popycha” 
ją w kierunku serca oraz prawidłowa „lepkość” krwi, czyli czy nie jest ona „za gęsta”, co powodować 
może wolniejszy jej przepływ w naczyniu.

Choroby żył stanowią bardzo istotny problem współczesnej me-
dycyny. Wg danych z 2005, na podstawie wieloośrodkowych ba-
dań szacuje się, że w Polsce z powodu różnych chorób żył cierpi 
ponad 45% populacji kobiet i 35% mężczyzn.

Jedną z podstawowych ról, jaką odgrywa układ naczyniowy 
w naszym organizmie jest właśnie zachowanie stałości środo- 
wiska wewnętrznego. Zrozumienie tych zjawisk i czynników, 
które wpływają na nasz układ krążenia nie było łatwe. O naczy-
niach pisał już Galen i Hipokrates wierząc, że tętnice zaczynają 
się w sercu i przenoszą powietrze, a żyły początek swój biorą  
w wątrobie i transportują krew do naszych tkanek. 
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Alpina Day Spa
www.alpinadayspa.pl

Rabat 10% na zabiegi nawilżające i 10% na kwasy AHA

KuPON rABATOWy

Skóra i włosy po wakacjach

Sylwia Peretti-Sikorska
Alpina Day SPA 

Opalona skóra to wspania-
ła pamiątka po wakacjach 
i dla wielu oznaka udanego 
urlopu. Niestety, kiedy przyj-
rzymy się takiej skórze i wło-
som z bliska, okazuje się, 
że nie są one w najlepszej 
kondycji i potrzebują odpo-
wiedniej pielęgnacji, dlatego 
też po powrocie z wakacji 
należy zadbać o odpowied-
nią pielęgnację. 

Skóra pod wpływem dzia-
łania słońca, wiatru i mor-
skiej wody może być wy-

suszona, podrażniona. Okres 
wczesnej jesieni to najlepszy czas 
aby zadbać i naprawić szkody 
wywołane przez beztroskie ko-
rzystanie z uroków wakacji. 

Przesuszenie skóry wynika 
z naruszenia ciągłości płaszcza 
hydrolipidowego, który stano-
wi naturalną barierę ochronną 
naskórka. Uszkodzenie płaszcza 
powoduje nadmierne wyparo-
wywanie wody, a to skutkuje jej 
przesuszeniem. 

Każda z warstw skóry potrze-
buje wody zarówno do prawidło-
wego przebiegu procesów bioche-
micznych, jak i dla zachowania 
odpowiedniej struktury. Trzeba 
o tym pamiętać przez cały rok, ale 
przede wszystkim w lecie. 

Niedobór wody powoduje 
m.in. zmiany struktury prze-
strzennej kolagenu i elastyny oraz 
utratę elastyczności i sprężystości 
włókien. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę i zacząć od specja-
listycznej oceny wszystkich zna-
mion barwnikowych, zwłaszcza 
tych obecnych na odsłoniętych 

częściach ciała. Słońce jest bardzo 
częstym czynnikiem wyzwalają-
cym transformację nowotworową 
zmian barwnikowych. 

Mezoterapia to jeden z naj-
popularniejszych zabiegów po-
lecanych jesienią. Metoda ta 
poprawi mikrokrążenie i meta-
bolizm komórek, dostarczy im 
składników odżywczych. Z kolei 
rolą kosmetyku nawilżającego 
jest zatrzymywanie wody w skó-
rze właściwej. 

Najefektywniejszą metodą 
nawilżania skóry jest wzmoc-
nienie barier hamujących utratę 
wody, czyli wspomaganie natu-
ralnych mechanizmów bariero-
wych. Każdorazowe nałożenie 
balsamu do ciała należy poprze-
dzić peelingiem, najlepiej ziarni-
stym, który usunie pokłady mar-
twej warstwy rogowej naskórka.

Dla osób chcących na dłużej 
zatrzymać słoneczny odcień skó-
ry godne polecenia są doustne 
preparaty zawierające beta-karo-
ten, nadający lekko opalony ko-
loryt naszej skórze. Przyjmując 
te preparaty należy trzymać się 
ściśle określonych dawek, rów-
nocześnie ograniczając produkty 
spożywcze zawierające witaminę 
A  i jej pochodne (jaja, wątróbka, 
masło, marchew, papryka czer-
wona). 

Przedawkowanie witaminy 
A może spowodować uszkodze-
nie wątroby i być niebezpieczne 
dla zdrowia i życia. Dobrze na-
wodniona, zdrowa skóra jest jędr-
na, gładka, elastyczna i przyjem-
na w dotyku. Wolniej się starzeje 
i nie ulega łatwo podrażnieniom. 

Letnie słońce niszczy również 
włosy – zwłaszcza jeżeli są farbo-

Niedobór wody powoduje m.in. zmiany struktury przestrzennej kolagenu i elastyny oraz utratę 
elastyczności i sprężystości włókien. Należy zwrócić szczególną uwagę i zacząć od specjalistycz-
nej oceny wszystkich znamion barwnikowych, zwłaszcza tych obecnych na odsłoniętych częściach 
ciała. Słońce jest bardzo częstym czynnikiem wyzwalającym transformację nowotworową zmian 
barwnikowych.

wane, rozjaśniane i po trwałej 
ondulacji. Łamliwość i rozdwa-
janie się końcówek, a następnie 
nasilone wypadanie włosów 
świadczą o ich przesuszeniu, dla-
tego w tym okresie warto mieć 
w sprzedaży szampony, balsamy 
i odżywki z dużą ilością skład-
ników regenerujących: keratyną, 
witaminami, proteinami, ami- 
nokwasami, gliceryną, pante-
nolem, olejkami z owoców oraz 
masłem karite.

Dla skóry po letnich eskapa-
dach polecamy specjalistyczne 
zabiegi nawilżające, które po-
lecamy w naszym salonie.  Nie 
dość, że wspaniale nawilżą, od-
budują i zregenerują wysuszoną, 

szorstką skórę, to pozwolą dłużej 
cieszyć się opalenizną. 

Polecamy również jesien-
ne zabiegi z kwasami AHA, 
BHA. Występują różne stężenia 
kwasów, kosmetyczki używa-
ją stężenia 20-30-40%, lekarze 
większego 50-70%. W sklepach 
kosmetycznych dostępne są ko-
smetyki o stężeniu 3-5 %. Ich 
stosowanie przynosi bardzo do-
bre efekty.

Wskazania są następujące: 
suchość skóry, przebarwienia, 
zmarszczki, skóra zniszczona 
opalaniem, trądzik (szczególnie 
wysokie stężenia – wykonanie 
zabiegu tylko u profesjonalisty), 
blizny po trądziku  
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W hołdzie Szybińskiemu

Krzysztof Turecki
kierownik ds. Sportu SFS,  
wiceprezes LKS Czarni Staniątki

Od 3 do 5 sierpnia, na sta-
dionie sportowym w Staniąt-
kach odbył się III Memoriał 
im. Tadeusza Szybińskiego. 

W ciągu trzech dni, 
wszyscy miłośnicy 
sportu mogli ry-

walizować ze sobą w wielu dys-
cyplinach i turniejach sporto-
wych. W piątek odbył się turniej 
piłki nożnej w grupie Żaczków 
(rocznik 2004 i młodsi). W so-
botę rywalizowali ze sobą Orliki 
w roczniku 2002 i 2003, nato-
miast w niedzielę swoje umiejęt-
ności zaprezentowali młodziki 
w roczniku 2000 i 2001. 

Łącznie w turniejach organi-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Szkoła Futbolu Staniątki wzięło 
udział 18 zespołów z 9 klubów 
piłkarskich: APN Raków Czę-
stochowa, Dalin Myślenice, AP 
Zabierzów, KS Tyniec, Gdovia 
Gdów, Górnik Wieliczka, SP 119 
Kraków, KS Rajsko i Szkoła Fut-
bolu Staniątki. 

W każdym z turniejów rywa-
lizowało ze sobą po sześć drużyn 
w systemie każdy z każdym, dwa 
razy po osiem minut. Turnieje 
były rozgrywane na trzech bo-
iskach równolegle. 

Każdy zespół został nagro-
dzony pucharem, medalami i pa- 
miątkowymi dyplomami. Zosta-
ły również przyznane nagrody 
indywidualne za tytuł najlep-
szego zawodnika turnieju, naj-
lepszego bramkarza oraz króla 
strzelców. 

Oprócz turniejów piłkar-
skich zostały również rozegrane 
mecze towarzyskie Ludowego 
Klubu Sportowego „Czarni” Sta-

niątki. W sobotę odbył się mecz 
juniorów, którzy w tym sezonie 
za cel założyli sobie awans do 
I ligi krakowskiej z drużyną, któ-
ra w tym roku z tej ligi spadła, 
Wilgą Golkowice. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
1:1, a bramkę dla gospodarzy 
zdobył Norman Wójtowicz. 

Następnie został rozegrany 
mecz pierwszej drużyny, która 
w sezonie 2011/12 wywalczy-
ła historyczny awans do 4 ligi 
z „Górnikiem” Wieliczka. Mecz 
zakończył się zwycięstwem ze-
społu ze Staniątek 4:2, po bram-
kach Adriana Jastrzębskiego, 
Wojciecha Włodarczyka, Łuka-
sza Górskiego oraz najskutecz-
niejszego zawodnika ze Stanią-
tek Michała Gawlika. Wynik 
ten pozwala myśleć pozytywnie 
przed rozpoczynającym się już 
11 sierpnia sezonem w 4 lidze. 

W niedzielę został rozegrany 
mecz towarzyski drugiej druży-
ny seniorskiej, która w sezonie 
2011/12 awansowała do B Klasy 
z Reprezentacją Telewizji Kraków, 
która ostatecznie wygrała 3:4. 

Mecz miał charakter charyta-
tywny, ponieważ zebrane podczas 
tego meczu pieniądze, a jest to 

kwota 2874zł, zostaną przekazane 
na pomoc byłemu zawodnikowi 
LKS „Czarni” Staniątki Józefowi 
Aleksandrowiczowi, który miał 
amputowane obydwie kończyny 
dolne. W latach 1974-1994 był 
napastnikiem drużyny ze Stanią-
tek zdobywając dwukrotnie tytuł 
króla strzelców A klasy. Dzięku-
jemy Telewizji Kraków za pomoc 
w organizacji, udział i zaangażo-
wanie na taki szczytny cel.

Oprócz turniejów oraz towa-
rzyskich meczów piłki nożnej, 
zostały również rozegrane liczne 
turnieje i konkursy w innych dys-
cyplinach sportowych. W trakcie 
memoriału rozegrali swoje tur-
nieje miłośnicy gier planszowych. 

Szachiści rywalizowali w tur-
nieju „open”, ale po rozegraniu 
kilku rund kwalifikacyjnych ry-
walizowali o zwycięstwo w kate-
goriach, w których zwyczajowo 
nie są klasyfikowani. Ostatecz-
nie, w fazie play-of, wśród przed-
szkolaków Grzegorz Druzgała ze 
Staniątek pokonał Oskara Ko-
łodzieja z Niepołomic, a Julita 
Zawadzka z Suchoraby pokonała 
Julię Klimę ze Staniątek. 

W finałach grupy młodzi-
ków spotkali się wyłącznie Sta-

niątczanie: Klara Grochot ograła 
Sylwię Krzysztofek, a Michał 
Wszołek wygrał z Damianem 
Lebiestem; rywalizację kawale-
rów wygrał Damian Bednarczyk 
ze Staniątek, którego rywalem 
w finale był Rosjanin – Walery 
Tichonow; wyrównaną i zaciętą 
rywalizację ojców przechylił na 
swoją korzyść Marek Grochot 
ogrywając w pasjonującej partii 
Krzysztofa Kozickiego (obaj ze 
Staniątek); małe dzieci nie po-
zwoliły rozstrzygnąć pojedynku 
mam, w którym miały zagrać: 
Edyta Paś z Niepołomic z Ireną 
Klima ze Staniątek.  

Obok szachistów rywali-
zowali warcabiści. Ostatecznie 
zwyciężyli: w grupie dziewcząt 
– Weronika Wajda z Bodzano-
wa oraz Stefan Roztworowski 
z miejscowości Gajowa w grupie 
chłopców. Najmłodszym uczest-
nikiem zawodów był Patryk Paś 
z Niepołomic.

Kolejną dyscypliną, w której 
każdy sympatyk sportu mógł za-
prezentować swoje umiejętności 
to tenis stołowy zorganizowany 
przez Izabelę Włodarz. W kate-
gorii klas 1-3 wygrał Krzysztof 
Morawiec, w starszej kategorii 
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klas 4-6, pierwsze miejsce za-
jął Oskar Zawadzki, drugi był 
Maksymilian Grzesik a trzecie 
miejsce zajął Patryk Krzysztofek. 
W najstarszej kategorii OPEN 
wygrał Stanisław Kapała, drugi 
był Marcin Szybińskki a trzecie 
miejsce zajął Wojciech Lebiest

W niedzielę, spod Szkoły 
Podstawowej w Staniątkach, wy-
startował bieg dookoła Staniątek, 
w którym wzięło udział ponad 30 
osób. Najszybszy był Marcin Szy-
czyrbuła, który wieczorem ode-
brał nagrodę ufundowaną przez 
rodzinę Tadeusza Szybińskiego, 
Państwa Korol, kino domowe. 

Wszyscy uczestnicy turnie-
jów zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami, statuetkami 
oraz nagrodami rzeczowymi. Do-
datkowo dla każdego uczestnika 
był przygotowany ciepły poczę-
stunek oraz napoje chłodzące.

Zarząd Ludowego Klubu 
Sportowego „Czarni” Staniątki 
oraz Stowarzyszenia Szkoła Fut-
bolu Staniątki serdecznie dzię-
kuje Urzędowi Miasta i Gminy 
Niepołomice, burmistrzowi Ro-
manowi Ptakowi, a także Staro-
stwie Powiatowemu w Wieliczce 
za pomoc finansową.

 Dziękujemy również wszyst-
kim instytucjom oraz firmom, 
które wspierają naszą działalność, 
a są to: Cool-Service Staniątki, 
Maribud Staniątki, Ościeżnica 
Staniątki, Firma handlowo-usłu-
gowa Jerzy Bogdał, Piekarnia 
Iwona Niepołomice, Staco Nie-
połomice, JSF Silikon Niepołomi-
ce, Unimięs Chrzanów, GS Nie-
połomice oraz Dynamic.

Piątkowy turniej, w któ-
rym bawili się piłką najmłodsi 
sympatycy sportu, odbył się bez 
przyznawania punktu, a wszyst-

Lp. Nazwa 
drużyny I II III IV V VI Bramki Punkty Miejsce

1 SFS 1  1:8 0:13 1:1 2:5 0:16 4:43 1 V 

2 AP Zabierzów 8:1  1:5 5:0 6:4 2:12 22:22 9 III 

3 SP 119 13:0 5:1  14:0 12:1 4:0 48:2 15 I 

4 KS Tyniec 
Kraków 1:1 0:5 0:14  2:4 1:5 4:29 1 V 

5 SFS 2 5:2 4:6 1:12 4:2  1:10 15:32 6 IV 

6 APN Raków 
Częstochowa 16:0 12:2 0:4 5:1 10:1  43:8 12 II 

 

  

Lp. Nazwa drużyny I II III IV V VI Bramki Punkty Miejsce 

1 SFS 1  1:3 3:2 1:0 0:3 2:0 7:8 9 III 

2 Gdovia Gdów 3:1  7:1 5:1 0:3 6:0 21:6 12 II 

3 SFS 2 2:3 1:7  1:3 1:7 0:1 5:21 0 VI 

4 Dalin Myślenice 0:1 1:5 3:1  2:8 3:0 9:15 6 IV 

5 Rajsko 3:0 3:0 7:1 8:2  5:1 16:4 15 I 

6 Górnik 
Wieliczka 0:2 0:6 1:0 0:3 1:5  2:16 3 V 
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kie drużyny zostały nagrodzone 
identycznymi pucharami i nagro-
dami. Dodatkowo zostały jednak 
rozdane nagrody indywidualne:
•	 Król	Strzelców:	Marcel	Bogu-

sławski (11), Gdovia Gdów

•	 Najlepszy	 zawodnik:	 Tomasz	
Burda, Szkoła Futbolu Sta-
niątki; Artur Wietrzyk, Dalin 
Myślenice

•	 Najlepszy	 bramkarz:	 Paweł	
Piotrowski

Tabela wyników turnieju piłki nożnej III Memoriał im. Tadeusza  
Szybińskiego, Rocznik 2002 i 2003

•	 Król	Strzelców:	Mateusz	Ferenc	(15),	SP	119
•	 Najlepszy	 zawodnik:	 Maksymilian	 Wrześniewski,	 APN	 Raków	

Częstochowa 
•	 Najlepszy	bramkarz:	Maciej	Gąsłowski,	AP	Zabierzów

Tabela wyników turnieju piłki nożnej III Memoriał im. Tadeusza  
Szybińskiego, rocznik 2000 i 2001

•	 Król	Strzelców:	Norbert	Leśniak	(12),	Rajsko
•	 Najlepszy	zawodnik:	Jakub	Dziuba,	SFS
•	 Najlepszy	bramkarz:	Marcin	Seweryn,	Gdovia		
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Wakacje tenisowo

Bogdan Kukla
trener w UKS TopSpin

Tenisiści stołowi, pracujący 
w ramach programu: „FUN-
damenty – od marzenia do 
Mistrzostwa” mieli pracowi-
te wakacje. 

Trenerzy „FUNdamen-
tów” przygotowali trzy 
obozy sportowe: 1-11  

lipca w Międzyzdrojach, 17-27 
lipca w Jeżewie w woj. Mazo-
wieckim i 1-11 sierpnia w Rzu-
cewie koło Gdyni. 

Ogółem, w trakcie trzech obo-
zów trenowało ok. 100 zawod-
ników (niektórzy byli na dwóch, 
a nawet na wszystkich trzech obo-

zach) w wieku od 7 do 15 lat. 
W tym roku mieliśmy na 

obozach dwóch „przedstawi-
cieli” z naszej gminy wśród za-
wodników (uczniowie SP Wola 
Batorska: Łukasz i Eryk) oraz 
jednego trenera.

Każdy obóz sportowy to za-
mknięty cykl treningów (2 razy 
dziennie) tworzący dokładnie 
przemyślaną całość, będącą pod-
sumowaniem rocznej pracy w klu-
bach. 

Zawodnicy pracują co dzień 
nad kolejnymi elementami tech-
niki i taktyki – każdy, zależnie od 
własnego indywidualnego po-
ziomu, pracuje na odpowiednim 
poziomie.

Oczywiście, jak na wakacje 
i to w okolicy turystycznej, nie 
zabrakło różnych dodatkowych 
atrakcji, które umilały ciężkie 
treningi: oceanarium, statek, mo-
torówka, konie, żaglówki i wiele 
innych.

Wiele ciekawych informacji, 

refleksji i spostrzeżeń uczestni-
ków oraz trenerów można prze-
czytać na stronie internetowej 
trenera-koordynatora integral-
nego tenisa stołowego – Jerzego 
Grycana: www.integralnytenis-
stolowy.com.

W drugiej połowie sierp-
nia w naszej gminie odbyły się 
warsztaty wakacyjne (zorganizo-
wane przez UKS „TopSpin” Wola 
Batorska), przygotowujące do 
nowego sezonu 2012/13 od stro-
ny technicznej i motorycznej.

Wszystkich zainteresowa-
nych tą widowiskową dyscypli-
ną, jaką jest tenis stołowy, oraz 
funkcjonowaniem programu 
„FUNdamenty – od marzenia 
do Mistrzostwa”  w ramach In-
tegralnego Tenisa Stołowego za- 
praszam 16 września. W trak-
cie odbywającego się w tym dniu 
Święta Organizacji Pozarządo-
wych UKS „TopSpin” Wola Ba-
torska przygotował spotkanie 
z głównym trenerem programu 

„FUNdamenty…” Jerzym Gry-
canem. 

Będzie można posłuchać i zo- 
baczyć, a nawet samemu do-
świadczyć, na czym polega 
nowoczesny trening tenisa sto-
łowego, zobaczyć i kupić profe-
sjonalny sprzęt oraz wiele innych 
atrakcji. Będziemy mogli naresz-
cie osobiście posłuchać trenera, 
który przeanalizował treningi 
wszystkich mistrzów świata w te-
nisie stołowym do 2005 roku. 

Całość spotkania będzie po-
siadało myśl przewodnią: „No-
woczesne trendy we współcze-
snym tenisie stołowym”. Będzie 
można dowiedzieć się więcej na 
temat integralnego tenisa sto-
łowego w naszej gminie. Nie 
zabraknie też odwołania tenisa 
stołowego do życia codziennego. 

Spotkanie odbędzie się na 
sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Niepołomicach 
o godz. 16.00. Wszystkich bar-
dzo serdecznie zapraszam  

200 karateków w Niepołomicach

Joanna Musiał

Ponad 200 karateków 
uczestniczyło od 3 do 8 lipca 
w Letniej Akademii Karate 
Tradycyjnego. Obóz – jak co  
roku – zorganizowała Aka-
demia Karate Tradycyjnego 
Niepołomice w Szkole Pod-
stawowej w Niepołomicach.

Najmłodsi uczestnicy 
mieli zaledwie 5 lat. 
Każdą z 13 grup opie-

kował się jeden sensei bądź opie-
kun, i jego pomocnik.

Dużo było treningów karate. 
Maluchy ćwiczyły gdzie tylko 

się dało: w szkole, przed budyn-
kiem, na Orliku, a także w Aka-
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Fot. Łukasz Wyczesany

demii przy ul. Grunwaldzkiej. 
Trenujących można też było spo-
tkać w centrum miasta, w parku, 
czy w okolicach Zamku Królew-
skiego. Dzieci – zwłaszcza te, 
które przygotowywały się do eg-
zaminu – wykorzystywały każdą 
wolną chwilę żeby poćwiczyć, 
nawet w kolejce po lody. 

Choć obóz trwał tylko 6 dni, 
obfitował w sporo atrakcji. Ka-
ratecy dwukrotnie obejrzeli te-
atrzyk i raz film w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa. Dwa 
razy byli w krytej pływalni. 

Oprócz codziennych gier, 
zabaw i zajęć rekreacyjnych, były 
też wspólne wyjścia na plac za-
baw, czy oglądanie filmów na 
świetlicy. Wiele emocji wzbudza-
ły wieczorne mecze piłki nożnej 
na Orliku. Brali w nich udział za-
równo chłopcy, jak i dziewczęta.  

Najmłodsze dziewczynki 
miały okazję uczestniczyć w pik-
niku pod Kopcem Grunwaldz-
kim w Niepołomicach. Wzięły 
ze sobą prowiant i urządziły so-
bie ucztę na świeżym powietrzu.

Każda grupa codziennie wy-
chodziła na lody bądź spacer po 
mieście. Wysokie temperatury 
podczas obozu, mobilizowa-
ły karateków do radzenia sobie 
z upałami w różny sposób – i tak 
np. kran z wodą w parku spro-
wokował dwie grupy dziewcząt 
do bitwy wodnej. Do walki przy-
łączyli się również przechodzący 

chłopcy. Była to okazja nie tylko 
do świetnej zabawy, ale przede 
wszystkim do orzeźwienia.

W sobotni ranek cała grupa 
zgromadziła się na niepołomic-
kim Rynku – na dwie godziny 
zamknięto na nim parking – 
i odbył się tam krótki trening.  
Młodych sportowców przywitał 
burmistrz Roman Ptak.

Dzięki uprzejmości niepo-
łomickiej straży pożarnej, która 
udostępniła wóz z wysięgnikiem, 
zaprzyjaźniony fotograf zrobił 
karatekom pamiątkowe zdjęcie 
z wysokości 30 metrów.

Po treningu maluchy ogląd-
nęły pokaz strażacki zorganizo-
wany przez OSP w Niepołomi-
cach. Dwa wozy strażackie na 
sygnale wjechały na Rynek i stra-
żacy zaprezentowali symulację 

akcji ratunkowej, udzielając po-
mocy poszkodowanemu w wy-
padku samochodowym. 

Potem dzieci miały okazję 
obejrzeć z bliska i potrzymać 
sprzęt gaśniczy. Największej fraj-
dy jednak dostarczył maluchom 
chłodny prysznic – strażacy pole-
wali je wodą z węży strażackich, 
co było upragnionym orzeźwie-
niem w tak upalny dzień.

Podsumowaniem obozo-
wych treningów były egzaminy. 
Przeprowadzono je trochę wcze-
śniej, co zaskoczyło zdających,  
ale jak to stwierdził sensei Paweł 
– karateka musi być czujny przez 
cały czas. Taki test umiejętności, 
to zawsze duży stres dla zdają-
cych.

W ostatni wieczór, dzięki 
uprzejmości Fundacji „Zamek 

Królewski w Niepołomicach” ka-
ratecy wybrali się na ognisko do 
Osady Podegrodzie. Tam oprócz 
kiełbasek, były też rozmaite kon-
kursy i zabawy, a potem dyskote-
ka na świeżym powietrzu.

Na zakończenie obozu każ-
de dziecko dostało złoty medal. 
Była to nagroda za walkę ze 
swoimi słabościami i dzielnie 
wytrzymanie całego obozu. Taka 
postawa najmłodszych cieszy-
ła i motywowała instruktorów 
do dalszej pracy, a radość dzieci 
i duma rodziców były najlep-
szym podziękowaniem.

W niedzielę rano odbył się 
pokazowy trening na niepoło-
mickim Rynku i w parku – a po 
nim wszystkie maluchy razem 
z rodzicami wróciły do swoich 
domów  
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Trzy puchary
Joanna Musiał

Trzech zawodników AKT zwyciężyło 
w rozegranych podczas zgrupowania 
zawodach – Goodwill Tournament. 

Dziewiętnastu karateków z niepoło-
mickiej Akademii Karate Tradycyj-
nego uczestniczyło w Międzynaro-

dowym Seminarium Karate Tradycyjnego 
Gasshuku (14-19 sierpnia), które odbyło się 
w Dojo „Stara Wieś”. 

Treningi prowadzili sensei Richard Jor-
gensen (Kanada) 7 Dan ITKF – prezydent 
ITKF, przewodniczący Komisji Technicz-
nej ITKF, sensei Eligio Contarelli (Włochy) 
7 Dan ITKF – członek Komisji Technicznej 
ITKF oraz sensei Dan Stuparu (Rumunia) 7 
Dan ITKF, sensei Włodzimierz Kwieciński 
(Polska) 7 Dan ITKF – prezes PZKT oraz 
sensei Krzysztof Neugebauer (Polska) 5 Dan.

„Każdy z sensejów starał się przekazać 
zasady poruszania się połączone z odde-
chem, efektem czego jest technika kończąca. 
Dla zawodników zgrupowanie było kolejnym 
etapem przygotowań do zbliżających się mi-
strzostw świata. Senseje wskazywali kieru-
nek, a każdy przez dojrzałość i doświadcze-
nie starał się to wykorzystać, by doskonalić 
swoje karate” – skomentował Paweł Janusz.

W przedostatni dzień zgrupowania roze-
grano Goodwill Tournament. W zawodach 
wzięli udział kadeci, juniorzy i seniorzy. 
W czasie eliminacji w każdej z kategorii wy-
łoniono  po ośmiu zawodników. Startowali  
zarówno polscy, jak i zagraniczni zawodnicy. 

Karatecy z Niepołomic okazali się bezkonku-
rencyjni. 

Puchar za pierwsze miejsce zdobyło 
trzech zawodników AKT: Klaudia Mleko, 
Wiktor Staszak i Rafał Wajda. Ponadto na 
trzecim miejscu uplasowała się Gabriela No-
wak, a na czwartym Maria Michalska i Paweł 
Tomasik.  

Odbyły się także egzaminy na czarny 
pas. Podeszło do nich trzech zawodników 
z niepołomickiej Akademii: Krzysztof Bu-
czek, Damian Latos i Mateusz Bąk. Wszy-
scy uzyskali stopień 1 Dan, co więcej, sensei 
Kwieciński stwierdził, że wyróżniali się na tle 
pozostałych zdających poziomem prezento-
wanych technik. 

„Od 1 Dana rozpoczynają się stopnie mi-
strzowskie. Do egzaminu na czarny pas trze-

ba się przygotowywać nie tylko fizycznie, ale 
dużą rolę odrywa też aspekt psychiczny, kan-
dydaci muszą bowiem pokazać swoją dojrza-
łość. Dla każdego nauczyciela pozytywnie 
zdany egzamin ucznia to sukces i duża ra-
dość. W naszej Akademii w tym roku przy-
było już 9 czarnych pasów” – podkreślił Pa-
weł Janusz. 

W Gasshuku wzięło udział około 280 
uczestników z wielu krajów Europy i nie tyl-
ko (m.in. z Czech, Słowacji, Austrii, Ukrainy, 
Rosji, Rumunii, Kanady, Wielkiej Brytanii, 
Litwy, Japonii, Polski).

Warto zaznaczyć, że w najbliższym czasie 
na zawodników z AKT czekają liczne zgru-
powanie kadry narodowej przygotowujące 
do mistrzostw świata (do października mają 
się odbyć 4)  

Wajda zwycięzcą w San Diego
Joanna Musiał

Rafał Wajda zwyciężył w 1st Hidetaka 
Nishiyama Memorial Cup – turnieju 
poświęconym pamięci Senseia Hidetaki 
Nishiyamy. Zawody rozegrane 15 lipca 
w San Diego (USA), były podsumo- 
waniem kilkudniowego szkolenia 
ITKF Summer Camp (11-15 lipca), 
na którym przebywali zawodnicy 
polskiej kadry narodowej.

W turnieju wzięło udział ośmiu 
zawodników: z Polski, Kanady, 
Chile, USA i Francji. Rafał zwy-

ciężył w rundzie kitei z zawodnikiem z Chile. 
W kumite spotkał się z Francuzem – pojedy-
nek zakończył się wygraną polskiego zawod-

nika. Potem, po najlepszym wykonaniu kata, 
Rafał znalazł się w finale, gdzie stoczył dwie 
zwycięskie walki z Taichiro Kajima.

Wyjazd do San Diego był nagrodą dla 
dwóch najlepszych zawodników i zawodni-
czek, którzy zajęli czołowe miejsca w Polskiej 

Wyjazd do San Diego był nagrodą dla dwóch najlepszych zawodników i zawodniczek, 
którzy zajęli czołowe miejsca w Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego i Pucharze Europy. 
Byli to: Rafał Wajda, Damian Stasiak, Małgorzata Baranowska, Justyna Marciniak.
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Lidze Karate Tradycyjnego i Pucharze Eu-
ropy. Byli to: Rafał Wajda, Damian Stasiak  
Małgorzata Baranowska, Justyna Marciniak.

Polscy karatecy przebywali w San Diego 
pod kierownictwem prezesa PZKT Włodzi-
mierza Kwiecińskiego. W zgrupowaniu wzię-
ło udział około 50 osób. Treningi prowadzili 
Richard Jorgensen (Kanada), 7 Dan ITKF 
i Włodzimierz Kwieciński prezes PZKT.

Karatecy trenowali 3 razy dziennie. Roz-
poczynali o 6 rano na plaży, potem odbywały 
się jeszcze dwa 3-godzinne treningi w hali 
sportowej – w sumie 7 godzin dziennie.

Po zakończeniu zgrupowania polska eki-
pa została jeszcze na dwa dni, by pozwiedzać. 
Byli m.in. w  Sea World – najsłynniejszym 
oceanarium na  świecie, w parku rozrywki 
Magic Mountain, w Alei Gwiazd w Hollywo-
od,	Venice	Beach		

Fot. Archiwum AKT Niepołomice

Kung Fu na Suchej Górze

Jerzy Mirocha
Instruktor, 1 dan

To urokliwe miejsce położone u podnó-
ża masywu Policy, wśród strzelistych 
smreków i jodeł było przez siedem 
dni naszym miejscem wypoczynku, 
salą treningową oraz bazą wypadową 
w góry. 

Niepołomicka sekcja Kung Fu działa-
jąca przy PTG „Sokół”, kolejny już 
raz letni obóz treningowy spędziła 

w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym 
„Leśna Skawica”. 

Przez wszystkie lata, od kiedy to miejsce 
należy do naszej gminy, jesteśmy regularnie 
wakacyjnymi gośćmi tego ośrodka. Wiele 
osób zadaje pytanie, dlaczego tam wciąż jeź-
dzimy, dlaczego nam się to miejsce jeszcze 
nie znudziło?

Odpowiedź jest prosta: tam jest to cze-
go szukamy, czyli zarazem miejsce treningu 
i wypoczynku. Tylko tam i na obozie, mo-
żemy pozwolić sobie na sześciogodzinny 
dzień treningowy, lub na całodniowe wypady 
w góry. 

Dzień treningowy odbywa się według 
tradycyjnego schematu, stosowanego, już 
w dawnych szkołach sztuk walki w Chinach. 
Dzień rozpoczynamy wcześnie rano, biegiem 
na pobliską polanę, gdzie pośród zieleni 
i szumu strumienia, odbywa się trening od-
dechowo-relaksacyjny „Chi-Kung”. 

Trening „Chi-Kung” jest zestawem ćwi-
czeń, których celem jest zestrojenie ruchu 
z oddechem. Właściwie przeprowadzony 
poranny „Chi-Kung”, daje energię do następ-
nych treningów. 

Po śniadaniu, odbywa się trening poran-
ny, który ma charakter techniczno-wytrzy-

Rzeczą charakterystyczną treningów na obozie jest fakt, że pomimo zakończenia for-
malnego treningu, większość adeptów pozostaje na placu i kontynuuję naukę technik.
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Ewa Kubala
członek Towarzystwa Jeździectwa Naturalnego

Niezależnie od uprawianej dyscypliny, 
nawet jeśli jeździmy tylko rekreacyjnie, 
chcielibyśmy mieć konia bezpiecznego, 
ufnego, wygimnastykowanego i zwin-
nego, poruszającego się z lekkością, 
reagującego na nasze delikatne, wręcz 
niewidoczne sygnały. Marzy nam się 
prawdziwa harmonia między jeźdźcem 
i koniem.

Możemy to osiągnąć jedynie pra-
cując z koniem w sposób zgodny 
z jego fizycznymi i psychicznymi 

potrzebami, oparty na znajomości końskiej 
psychiki i biomechaniki. Większość proble-
mów bierze się stąd, że prosimy konie o rze-
czy, na które nie są jeszcze fizycznie lub/i psy-
chicznie gotowe. 

W typowym dla naszej epoki pędzie, 
szkoda nam czasu na mozolne budowanie 
solidnych fundamentów, a potem zmagamy 

się z nerwami, wściekamy się, że nie może-
my wprowadzić konia do przyczepki kiedy 
już nadejdzie dzień upragnionych zawodów, 
albo co gorsza koń nagle zachoruje i trzeba 
szybko jechać do kliniki. 

Wydajemy pieniądze na leczenie urazów, 
których dałoby się uniknąć, gdybyśmy ze-
chcieli zrozumieć, że koń najzwyczajniej nie 
jest w stanie spełnić naszego żądania, bo nie-
wystarczająco przygotowaliśmy jego mięśnie 
i ścięgna, albo po prostu nie postaraliśmy się 
by nam wystarczająco zaufał. 
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małościowy. Celem tego treningu jest nauka 
podstawowych technik oraz ogólny rozwój 
fizyczny. Popołudniowe zajęcia skoncentro-
wane są na nauce technik i ich praktycznym 
zastosowaniu w samoobronie. 

Rzeczą charakterystyczną treningów na 
obozie jest fakt, że pomimo zakończenia for-
malnego treningu, większość adeptów pozo-

staje na placu i kontynuuję naukę technik.
Na zakończenie dnia, dla chętnych i naj-

bardziej wytrwałych, prowadzona jest me-
dytacja. Medytacja jest swego rodzaju, tre-
ningiem ducha. Myślę, że nie bez powodu 
klasztory i inne miejsca odosobnienia budo-
wano  z dala od tzw. wielkiego świata, wybie-
rając na to często góry. Cisza i majestat gór, 

sprawia, że w tych miejscach łatwiej o skupie-
nie i prawdziwy odpoczynek. 

Możliwość obcowania z przyrodą, kon-
templowania górskich krajobrazów, a przez 
to doznawania prawdziwego spokoju jest 
rzeczą bezcenną, a już na pewno wartą pie-
niędzy, które płacimy za utrzymanie tego 
ośrodka  

Warsztaty konne
Weronika Śliwiak

W lipcu i sierpniu, na terenie hali do 
hipoterapii OSTiR  w Niepołomicach 
odbywały się bezpłatne Warsztaty Kon-
ne, których celem była popularyzacja 
jeździectwa oraz odbudowa środowi-
ska jeździeckiego w Niepołomicach. 

Warsztaty skierowane były głównie 
do dzieci i młodzieży, a zajęcia 
prowadzone przez instruktorów 

i wolontariuszy Klubu Jazdy Konnej „Pod 
Żubrem”. Uczestnicy mieli okazję zapoznania 
się z szeroko pojętą „końską” tematyką, za-
równo w sposób teoretyczny, jak i praktyczny. 

Poznali budowę anatomiczną i zachowa-
nie koni, uczyli się o naturalnych metodach 
pracy z tymi zwierzętami (warsztaty pro-
wadzone przez panią Ewę Kubalę), zgłębiali 
tajniki siodłania, lonżowania, oprowadzania, 
jak też zapoznawali się z pielęgnacją zwie-
rzęcia. Uczestnicy warsztatów mięli również 
okazję wzięcia udziału w pokazie podkuwa-
nia (prowadził go Zbigniew Szczygieł). 

Zainteresowanie warsztatami przeszło 
najśmielsze oczekiwania. Już przez pierw-
sze 20 dni warsztatów uczestniczyły w nich 
aktywnie aż 284 młode osoby w wieku od 
sześciu do trzydziestu paru lat. Tak wielkie 
zainteresowanie stanowi wyraźny sygnał, że 
zapotrzebowanie na kontakt z końmi, jak też 
na proponowaną przez KJK „Pod Żubrem” 
alternatywę spędzania wakacyjnego czasu 
w Niepołomicach, jest ogromne, a jeździec-
two może stać się ulubionym sportem miesz-
kańców naszego miasta  

Naturalnie z koniem

Obecnie metody wypracowane przez pionierów naturalnego jeździectwa łączy się  
z wiedzą z dziedziny biomechaniki, psychologii treningu, masażu, pracą nad dosiadem, 
wskazaniami dotyczącymi chowu, żywienia, strugania  itp.

  Ewa Kubala - autorka tekstu. Zajmuje się 
naturalnymi metodami szkolenia koni, rozu-
mianymi jako praca z koniem w zgodzie z jego 
fizycznymi i psychicznymi możliwościami i po-
trzebami, uczestniczyła w wielu szkoleniach 
z zakresu metod naturalnych, masażu koni, 
dobrostanu koni, dosiadu i ujeżdżenia, HAE.
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Narzekamy, że koń bryka przy zagalo-
powaniu, sztywno wykonuje elementy, od-
mawia skoku, ponosi w terenie, sięgamy po 
coraz ostrzejsze wędzidła, czarną wodzę, wy-
pinacze i inne patenty, pogłębiając tylko pro-
blemy, zamiast postarać się zrozumieć gdzie 
leży ich źródło.

Dążenie do osiągnięcia szybkich spek-
takularnych efektów za wszelką cenę jest 
charakterystyczne dla współczesnego świa-
ta sportu. Niestety stosowane w szkoleniu 
koni sportowych techniki oparte na rozwią-
zaniach siłowych raczej niż zrozumieniu 
i cierpliwej pracy nad kolejnymi szczeblami 
wyszkolenia, są często naśladowane również 
w jeździectwie rekreacyjnym, niepotrzebnie 
prowadząc do problemów zdrowotnych i be-
hawioralnych oraz sztywności i nienatural-
nych chodów. Jest to zaprzeczeniem dobrych 
tradycji jeździeckich. 

Już od starożytności konie używane do 
działań wojennych musiały być wyszkolone 
tak, by z lekkością dały się prowadzić do-
siadem i jedną ręką, musiały być zwrotne 
i zwinne, odważne i niezwykle posłuszne, aby 
w razie potrzeby mogły uratować życie jeźdź-
cowi. Dlatego też poświęcano należytą uwagę 
i czas podstawowemu wyszkoleniu konia. 

Podobną lekkością i zwinnością a także 
posłuszeństwem – a wiec i podobnie staran-
nym wyszkoleniem – muszą się cechować 
konie używane do pracy na rancho. I właśnie 
z tradycji ranczersko-kowbojskiej wywodzi 
się wielu znanych trenerów z nurtu tzw. „na-
tural horsemanship,” takich jak Ray Hunt, 
Tom i Bill Dorrance, słynny pierwowzór fil-
mowego „zaklinacza koni” Buck Brannaman, 

Pat Parelli czy Monty Roberts. 
Dzięki zrozumieniu końskiej psychiki 

starali się oni nakłonić konia do współpracy 
raczej niż z nim walczyć i go łamać. Chociaż 
„natural” może kojarzyć się z jazdą w stylu 
west, tak naprawdę metody te po prostu po-
magają zrozumieć konia, uczyć go technika-
mi dostosowanymi do jego sposobu pojmo-
wania, co pomaga osiągnąć sukcesy w każdej 
dziedzinie jeździectwa. 

Obecnie metody wypracowane przez 
pionierów naturalnego jeździectwa łączy się 
z wiedzą z dziedziny biomechaniki, psycho-
logii treningu, masażu, pracą nad dosiadem, 
wskazaniami dotyczącymi chowu, żywienia, 
strugania itp. 

Niektórzy klasycznie szkoleni jeźdźcy 
podkpiwają, że „naturalsi” to ludzie, którzy 
boją się wsiąść albo chcą zrekompensować 
sobie brak umiejętności jeździeckich, więc 
tygodniami bawią się z koniem w różne „gry” 
z ziemi, albo za wielką zasługę poczytują so-
bie jazdę na kantarku, bez wędzidła, choć nie 
potrafią tego robić w sposób zdrowy dla ko-

nia. Owszem, bywa tak jeśli ktoś zafascynuje 
się filmami prezentującymi pracę „zaklinaczy 
koni” dostępnymi choćby w sieci, nie rozu-
miejąc sensu przedstawianych tam działań. 

Cele dobrze rozumianej pracy naturalnej 
są bliskie zasadom klasycznego jeździectwa 
– koń ma się poruszać w rozluźnieniu, ryt-
micznie, energicznie, być przepuszczalny, 
wyprostowany, nieść swój ciężar na zadzie 
w sposób jaki jest zdrowy dla niego i przy-
jemny dla nas. 

Jedyne co wyróżnia podejście naturalowe 
od współczesnego jeździectwa sportowego, 
to większy nacisk na rozluźnienie psychiczne 
jako niezbędny warunek rozluźnienia fizycz-
nego i pracy nad pozostałymi szczeblami wy-
szkolenia oraz próba spojrzenia okiem konia, 
a więc słuchanie tego, co sygnalizuje nam koń 
raczej niż tylko rozkazywanie mu, co pozwa-
la na dostosowanie metod trenowania konia 
do jego sposobu uczenia się i możliwości fi-
zycznych, prowadząc do dobrych i trwałych 
rezultatów  
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Cele dobrze rozumianej pracy naturalnej są bliskie zasadom klasycznego jeździectwa 
– koń ma się poruszać w rozluźnieniu, rytmicznie, energicznie, być przepuszczalny,  
wyprostowany, nieść swój ciężar na zadzie w sposób jaki jest zdrowy dla niego i przy-
jemny dla nas.

Zaproszenie

Tych, którzy chcieliby się nauczyć lepiej rozumieć konie zapraszamy na szkolenia wprowa-
dzające w świat metod naturalnych organizowane przez KJK „Pod Żubrem” przy ul. Targowej.

Zagadnienia szkoleniowe:
•		 Czym	 różni	 się	 postrzeganie	 konia	 od	 postrzegania	 człowieka,	

sposób w jaki funkcjonują jego narządy zmysłów i co należy brać 
pod uwagę przy codziennej obsłudze konia i jeździe.

•		 Co	i	jak	sygnalizuje	nam	koń	–	nauka	słuchania	i	obserwowania,	
oznaki rozluźnienia i stresu, dominacji, przetwarzania nowych 
bodźców.

•		 Usztywnienie	–	przyczyny	i	skutki,	sposoby	rozluźniania.
•		 Koń	jako	zwierzę	uciekające	–	dlaczego	niektóre	rzeczy	jawią	się	

koniom jako zagrażające ich życiu, chociaż ludzie mogą tego wcale 
w ten sposób nie postrzegać, sposoby oswajania konia z różnymi 
„strachami” (z ziemi i z siodła).

•		 Koń	 jako	zwierze	stadne	–	relacje	w	stadzie,	znaczenie	 i	 rodzaje	
przywództwa, dlaczego jeździec nie powinien być lonżowany 
przez konia.

•		 Temperament	a	zachowanie,	określanie	cech	temperamentu,	do-
bieranie właściwych metod treningu, kształtowanie charakteru.

•		 Praca	z	młodym	koniem	–	odczulanie,	przygotowanie	do	pierw-
szego siodłania i wsiadania.

•		 Każdy	koń	to	klaustrofobik	czyli	 	nauka	wprowadzania	do	przy-
czepki, przechodzenia przez kładki itp.

•		 Marchewką	czy	kijem	czyli	jak	skutecznie	motywować	konia,	jak	

działają nagrody a jak kary, kiedy nagroda lub kara jest niesku-
teczna, nieświadome działania i ich skutki, skutki przypadkowych 
wzmocnień, warunkowanie i odwarunkowanie.

•		 Koń	uczy	się	nie	kiedy	coś	robimy	tylko	kiedy	przestajemy	to	ro-
bić – lepsza komunikacja z koniem dzięki precyzyjnym sygnałom, 
zauważanie reakcji, ćwiczenie odpuszczania presji we właściwym 
momencie.

•		 Precyzyjna	kontrola	ruchu	konia	–	przesuwanie	przodu	i	przesu-
wanie zadu od energii i nacisku, w określonym miejscu i o określo-
ną ilość kroków – praca w labiryncie z ziemi i z siodła.

•		 Kontrola	tempa	–	praca	na	kole,	przejścia	do	wyższych/niższych	
chodów od energii, próba osiągnięcia rozluźnienia i dobrej pracy 
zadu.

•		 Cofanie	w	rozluźnieniu,	po	prostej	i	po	łuku,	zwrot	na	zadzie	z	co-
fania – praca nad przenoszeniem ciężaru na zad.

•		 Gdzie	są	jego	nogi,	czyli	wyczuwanie	położenia	nóg	konia	w	celu	
dawania pomocy w odpowiednim momencie.

•		 Przygotowanie	do	chodów	bocznych	–	w	pracy	z	ziemi	na	kole,	
przy ścianie, nad drągiem, z siodła.

•		 Praca	na	wolności	–	sterowanie	tempem	i	kierunkiem	ruchu	konia	
przy pomocy języka ciała, rozumienie mowy ciała konia,  join-up.

•		 Metoda	klikerowa	–	zastosowania,	możliwe	problemy.
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KAlENDAriuM

Wrzesień 2012
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 września 17.00 Piwnica Dźwięku MCDiS Machniom	Vinylem	–	niepołomicki	kiermasz	płytowy MCDiS kontakt@mcdis.pl

1 września 17.00 Stadion Miejski Mecz Puszczy Niepołomice z Motorem Lublin MKS Puszcza 
Niepołomice 12 281 21 20

2 września 19.00 Park Miejski Co rock w Niepołomicach UMiG 
w Niepołomicach 12 378 35 01

7 września 20.00 Piwnica Gotycka Andrzej Poniedzielski gościem specjalnym Spotkania 
przy Czakramie

Fundacja Zamek Królew-
ski, UMiG w Niepołomi-
cach

12 378 35 01

15 września 17.00 Stadion Miejski Mecz Puszczy Niepołomice z Pogonią Siedlce MKS Puszcza 
Niepołomice 12 281 21 20

16 września 15.00-19.00 MCDiS i tereny 
przyległe Święto Organizacji Pozarządowych UMIG 

w Niepołomicach 12 378 35 01

16 września 16.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach „Zegar bije” koncert Jacka Hałasa Opactwo Benedyktynek 

w Staniątkach

18 września 11.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie poetyckie z księdzem poetą Wacławem Bu-
ryłą oraz dziennikarzem, podróżnikiem, poetą Janem 
Dydusiakiem z Sydney 

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

22 września 16.00 Stadion Miejski Mecz Puszczy Niepołomice z Wisłą Płock MKS Puszcza 
Niepołomice 12 281 21 20

28 września 16.00-00.00
Młodzieżowe Obserwato-
rium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Małopolska Noc Naukowców
Młodzieżowe Obserwa-
torium Astronomiczne 
w Niepołomicach

12 281 15 61

28-30
września Zamek Królewski i okolice Pola	Chwały,	czyli	VII	Otwarte	Spotkania	Wargamin-

gowe

Stowarzyszenie Pola 
Chwały, UMiG 
w Niepołomicach

12 378 35 01

Stan na 31 sierpnia 2012. Autor: Joanna Kocot
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KAlENDAriuM

Zajęcia artystyczne w Domach Kultury
Centrum Kultury serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową 

ofertą zajęć stałych proponowanych od września w Domach Kultu-
ry Gminy Niepołomice. Wśród propozycji znajdą Państwo zajęcia 
i warsztaty artystyczne kierowane do dzieci, młodzieży, osób doro-
słych oraz seniorów. 

Zajęcia artystyczno-plastyczne:  dzieci od 3 r. ż. – zabawy plastyczne; 
dzieci starsze oraz młodzież – warsztaty plastyczne, warsztaty rysun-
ku i malarstwa, warsztaty sztuki użytkowej, warsztaty rękodzieła ludo-
wego	i	artystycznego,	haft	i	szydełkowanie.

Zajęcia taneczne: balet klasyczny dla dzieci i młodzieży, zabawy ryt-
miczno-muzyczne dla dzieci od 3-6 r. ż., taniec nowoczesny, taniec to-
warzyski dla dorosłych, warsztaty mażoretek, warsztaty cheerladerek, 
taniec regionalny.

Muzyka: nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, 
akordeon, perkusja).

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w pracowni modelarskiej 

Propozycje dla dorosłych i seniorów: warsztaty rysunku i malar-
stwa (dla amatorów), warsztaty sztuki użytkowej, taniec towarzyski, 
rękodzieło	 ludowe,	haft	 i	 szydełkowanie.	Udział	w	 	zajęciach	Grupy	
śpiewaczej Zabierzanie, Grupy śpiewaczej Wolanie, Grupy śpiewaczej 
Wrzos, Kapeli Ludowej Wolanie, spotkania w klubach seniora, spo-
tkania gospodyń.

Zajęcia dla kobiet: Nordic Walking, aerobik.

Język angielski dla wszystkich grup wiekowych.

Warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu.

Miesięczna opłata za zajęcia grupowe wynosi tylko od 10 do 40 zł 
i jest zależna od formy działalności artystycznej. 

Więcej informacji: www.kultura.niepolomice.pl 
Informacji udzielają i zapisy prowadzą poszczególne Domy Kultury. 

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05
•	 Warsztaty	wokalno-muzyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	haftu	i	szydełkowania	dla	dzieci	i	dorosłych
•	 Warsztaty	gry	na	akordeonie
•	 Warsztaty	gry	na	gitarze
•	 Warsztaty	gry	na	pianinie
•	 Warsztaty	gry	na	keyboardzie
•	 Warsztaty	teatralne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Zajęcia	rytmiczno	–	taneczne	dla	dzieci	do	10	lat
•	 Warsztaty	tańca	ludowego	dla	dzieci	do	10	lat
•	 Kapela	Ludowa	Wolanie
•	 Aerobik	dla	dziewcząt	i	kobiet

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  
tel. 12 281 68 55
•	 Warsztaty	cyrkowe
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	marszowo-taneczna	Mażoretki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Warsztaty	taneczne-Cheerleaderki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Warsztaty	taneczne	dla	dzieci	6-9	lat

•	 Warsztaty	rękodzieła	dla	seniorów
•	 Warsztaty	rękodzieła	artystycznego	
•	 Klub	 przyjaciół	 bajki	 –	 zajęcia	 teatralno-plastyczne	 dla	 dzieci	

i młodzieży
•	 Zajęcia	Grupy	śpiewaczej	Zabierzanie

Dom Kultury w Woli Batorskiej  
tel. 12 281 60 03
•	 Warsztaty	rysunku	i	malarstwa
•	 Warsztaty	sztuki		użytkowej
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Zabawy	plastyczne	dla	maluchów	od	3	r.	ż.	
•	 Warsztaty	baletu	klasycznego
•	 Zabawy	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 Nauka	gry	na	gitarze
•	 Nauka	gry	na	pianinie
•	 Warsztaty	tańca	nowoczesnego
•	 Warsztaty	języka	angielskiego
•	 Warsztaty	teatralne
•	 Warsztaty	form	przestrzennych	dla	dzieci

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	baletu	klasycznego	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	sztuki	użytkowej
•	 Nauka	gry	na	gitarze	
•	 Nauka	gry	na	pianinie
•	 Zabawy	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.	
•	 Warsztaty	tańca	nowoczesnego	
•	 Warsztaty	tańca	towarzyskiego	dla	dorosłych
•	 Warsztaty	marszowo-taneczna	Mażoretki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Warsztaty	taneczne	–	Cheerleaderki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Warsztaty	rękodzieła
•	 Aerobik	

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52
•	 Zespół	Pieśni	i	Tańca	Zagórzanie
•	 Warsztaty	tańca	regionalnego	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	wokalne	–	emisja	głosu	
•	 Warsztaty	plastyczne	
•	 Nauka	gry	na	gitarze
•	 Nauka	gry	na	pianinie
•	 Nordic	Walking

Dom Kultury w Zakrzowcu  
tel. 12 281 93 66
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci
•	 Warsztaty	taneczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 Zespół	muzyczny	Casada
•	 Aerobik	dla	kobiet

Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63
•	 Warsztaty	tańca	nowoczesnego	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	teatralne	dla	dzieci	i	młodzieży	
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•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Gry	i	zabawy	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 Aerobik	

Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	filcowania	i	decoupage
•	 Warsztaty	taneczne	dla	dzieci
•	 Warsztaty	teatralno-recytatorskie	dla	dzieci
•	 Warsztaty	gry	na	gitarze
•	 Warsztaty	gry	na	keyboardzie
•	 Warsztaty	język	angielskiego
•	 Aerobik	dla	kobiet

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	rękodzieła	ludowego	dla	młodzieży	i	dorosłych
•	 Warsztaty	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 Zabawy	plastyczne	dla	maluchów
•	 Warsztaty	marszowo-taneczna	Mażoretki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Warsztaty	taneczne	–	Cheerleaderki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 Klubu	Babskie	Pogaduchy

Klub Kultury w Suchorabie 
tel. 12 284 05 57
•	 Warsztaty	sztuki	użytkowej	
•	 Warsztaty	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 I	ty	możesz	zostać	Pitagorasem	–	zabawy	matematyczne
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci
•	 Zabawy	teatralne	grupy	Promyczek
•	 Warsztaty	plastyczno-manualne	dla	dzieci
•	 Warsztaty	recytatorskie
•	 Klub	Malucha
•	 Klub	miłośników	gier	planszowych

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel. 12 281 32 64
•	 Warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 Warsztaty	rytmiczne	dla	dzieci	3-6	lat
•	 Nauka	gry	na	gitarze

Filia Niepołomice Jazy
•	 Warsztaty	plastyczne
•	 Warsztaty	języka	angielskiego	dla	początkujących
•	 Karate	Kyokushin	dla	dzieci
•	 Karate	Kyokushin	dla	dorosłych	
•	 Zajęcia	na	basenie

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928
•	 Szkółka	gitarowa
•	 Pracownia	modelarstwa	lądowego
•	 Pracownia	modelarstwa	morskiego
•	 Pracownia	modelarstwa	lotniczego
•	 Zespół	Chobot	Blues	Band
•	 Nordic	Walking

Dom Kultury Inspiro
tel. 664 453 071, 12 281 93 60
biuro@inspiro.org
www.inspiro.org 

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 15.30 – 16.30

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata poniedziałek 16.40 – 17.40

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 17.50 – 18.50

Balet + rytmika, grupa 5-6 lat
poniedziałek, wtorek, czwartek 
16.00 – 17.00

Balet + rytmika, grupa 6-8 lat
poniedziałek, wtorek, czwartek 
17.00 – 18.00

Balet + rytmika, grupa 8-11 lat
poniedziałek, wtorek, czwartek 
18.00 – 19.00

Budowa i programowanie robotów,  grupa 7-8 lat poniedziałek 15.00 – 17.00

Budowa i programowanie robotów, grupa 9-11 lat poniedziałek 17.15 – 19.15

Wykłady dla młodzieży i dorosłych poniedziałek 19.30 - 20.30

Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 – 16.00

Pracownia konstrukcji, grupa 7-8 lat wtorek 15.00 - 16.30

Pracownia konstrukcji, grupa 9-11 lat wtorek 16.30 – 18.00

Eko-art, grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00

Za trzydziewiątą rzeką - baśnie czytane zmysła-
mi, grupa 5-6 lat

wtorek 16.00 – 17.00

Za trzydziewiątą rzeką – baśnie czytane zmysła-
mi, grupa 7-11 lat

wtorek 17.00 – 18.00

Warsztaty teatralne, młodzież wtorek 19.10 – 21.00

Eko-art, grupa 6-9 lat środa 16.15 – 17.15

Małe i duże architektoniczne podróże, grupa 
5-6 lat

środa 17.30 – 18.30

Dwie czwarte – zabawy rytmiczne, grupa 2 latki 
z rodzicami

środa 17.00 – 17.45

Trzy czwarte – zabawy rytmiczne, grupa 3 latki 
z rodzicami

środa 18.00 – 18.45

Cztery czwarte – zabawy rytmiczne, grupa 4latki środa 16.00 – 16.45

Manufaktura – warsztaty rękodzieła artystycz-
nego – młodzież i dorośli

środa 17.30 – 18.30

Joga środa 19.00 – 20.00

Wędrówka przez słówka, grupa 5-6 lat czwartek 15.00 – 16.00

Słuchowisko, grupa 7-9 lat czwartek 16.00 – 17.00

Pracownia dziennikarska, grupa 10-12 lat czwartek 17.00 – 18.00

Podstawy programowania, grupa 13-16 lat czwartek 17.00 – 19.00

Spotkania z przyrodą, grupa 8-11 lat piątek 15.30 – 16.30

Spotkania z przyrodą, grupa 5-7 lat piątek 16.40 - 17.40

Teatralne ruchogłosy, grupa 6-7 lat piątek 15.30 – 16.30

Teatralne ruchogłosy, grupa 8-11lat piątek 16.40 – 18.00

Karate dla dzieci AKT Niepołomice, grupa po-
czątkująca

piątek 13.30 – 14.30

Karate dla dzieci AKT Niepołomice, grupa za-
awansowana

piątek 14.30 – 15.30








