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etniczne 
fascynacje
W krainie tabaki, koni w butach, bani, 
staroruskich pieśni, Skarbnika, familoków oraz
barci i bursztynu. Czterdzieścioro niepołomickich gimnazjalistów rozpoczęła 
rok nietypowo – na Wyprawach Młodego Etnografa, które wiodły śladami 
grup etniczno-kulturowych mieszkające w Polsce. Tym razem poznawaliśmy 
Kaszubów, Kurpiów, Ślązaków i Staroobrzędowców. Czytaj str. 10
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Nowoczesne państwa demokratyczne są podzielone na trzy sektory: administrację publi- 
czną, biznes (for-profit) i organizacje pozarządowe (non-profit). Te ostatnie to tzw. III 
sektor, zwany NGO. Jego znaczenie jest niepodważalne i niezwykle ważne w każdej gminie. 

W Niepołomicach działa ponad siedemdziesiąt organizacji pozarządowych. Gmina wspiera  
je organizacyjnie i finansowo. Wsparcie Magistratu, jak również doroczne, wrześniowe 
święto NGO jest najlepszym dowodem na nowoczesne zarządzanie gminą.
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Trakt św. Wojciecha otwarty

Marek Bartoszek

23 września uroczyście otwarto Trakt 
Świętego Wojciecha, nowy deptak 
wiodący z centrum Staniątek w stronę 
Opactwa. 

Uroczystość otwarcia poprowadzili 
wspólnie burmistrz Roman Ptak 
oraz przewodniczący Rady Miej-

skiej Marek Ciastoń. Obaj panowie zgodnie 
podkreślali, że wyłączony z ruchu samocho-
dów deptak spacerowy to miejsce bardzo 
potrzebne w okolicach Opactwa Sióstr Bene-
dyktynek. 

Roman Ptak przypomniał zgromadzo-
nym, że nowy deptak to efekt wspólnych 
działań trzech sołtysów Staniątek. Pierwsze 
starania rozpoczął jeszcze Leszek Łach, prace 
trwały w czasie kadencji Andrzeja Czuchraja, 
a trakt został otwarty po wybraniu na nowe-
go gospodarza Staniątek Kazimierza Gicali. 

Uroczystego przecięcia wstęgi, oprócz 
wymienionych sołtysów, dokonali również 
starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, poseł na 
Sejm Jan Ziobro, oraz główny wykonawca 
inwestycji Grzegorz Czajkowski, właściciel 
firmy Ościeżnica. 

Jako pierwsza nowo otwartym traktem 

przemaszerowała Reprezentacyjna Orkiestra 
Dęta Miasta i Gminy Niepołomice „Lira”, któ-
ra krótkim koncertem uświetniła uroczystość. 
Po części oficjalnej na najmłodszych uczest-
ników czekał szereg słodkich atrakcji oraz  
przygotowane przez animatorów gry i zabawy. 

Deptak to jeden z rezultatów projektu 
„Rewitalizacja centrum wsi Staniątki”. In-
westycje, wśród których znalazła się m.in. 
modernizacja Domu Kultury oraz instalacja 
oświetlenia i małej architektury są współfi-
nansowane z Programu Obszarów Wiejskich. 
Część środków pochodzi również z budżetu 
gminy Niepołomice  

Deptak to jeden z rezultatów projektu „Rewitalizacja centrum wsi Staniątki”. Inwe-
stycje, wśród których znalazła się m.in. modernizacja Domu Kultury oraz instalacja 
oświetlenia i małej architektury są współfinansowane z Programu Obszarów Wiejskich.  
Część środków pochodzi również z budżetu gminy Niepołomice.
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Zmiany ruchu w Alei Dębowej

Joanna Kocot

Kończy się remont Alei Dębowej. 
Wkrótce pojedziemy nią bez przeszkód, 
ale nieco inaczej. Wraz z oddaniem 
do użytku skrzyżowania ulic Dębowej, 
Pięknej i Jagiellońskiej wprowadzona 
zostanie nowa organizacja ruchu. 

Zmiany opierać się będą na przebu-
dowanym skrzyżowaniu, na którym 
pojawi się separator ruchu, czyli tzw. 

wysepka. Od tej pory pierwszeństwo będą 
mieli poruszający się Aleją Dębową i ulicą 
Piękną w stronę Rynku. Ulica Jagiellońska 
będzie „podporządkowana”. 

Kolejna istotna zmiana to przekształcenie 
ulic Jagiellońskiej, Daszyńskiego, częściowo 
Pięknej (od Jagiellońskiej do Daszyńskiego) 
w ulice jednokierunkowe. 

I tak po Jagiellońskiej ruch będzie prze-
biegał jednokierunkowo od ulicy Kościuszki 
w stronę Alei Dębowej, Piękną od przebu-
dowanego skrzyżowania pojedziemy tylko 
w kierunku cmentarza, a ul. Daszyńskiego 
pojedziemy od skrzyżowania z Piękną do 
drogi wojewódzkiej. 

Wyjątek stanowią rowerzyści, którzy 
będą mogli jeździć tym odcinkiem w obu 
kierunkach. Docelowo pojawią się dla nich 

Statystyka – sierpień 2012
Urodzenia – 23
Małżeństwa – 37
Migracje – 41
Wymeldowania z pobytu stałego – 10
Zgony – 13

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 270, w tym:
miasto –  9985
gmina – 14 285
Przygotowała: Bogusława Bąk

kontrapasy rowerowe. Na razie kontrapas bę-
dzie poprowadzony ulicą Piękną.

Zmiany w organizacji ruchu wchodzą 
w życie z początkiem października  

Fot. Joanna Kocot i Marek Bartoszek
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II miejsce w Rankingu Gmin

Joanna Musiał

Gmina Niepołomice zajęła drugie 
miejsce w Rankingu Gmin Małopolski. 
Znalazła się tym samym w czołówce 
dwudziestu najlepszych samorządów 
regionu wyróżniających się w rozwoju 
ekonomiczno-społecznym. 

Ranking po raz trzeci zorganizował Ma-
łopolski Instytut Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji w Krakowie, 

przy współpracy z Urzędem Statystycznym 
w Krakowie. Jego celem jest promowanie wy-
różniających się gmin, a także przyjrzenie się 
poziomowi rozwoju społeczno-gospodarcze-
go regionu Małopolski. 

Niepołomice wyprzedziły m.in. Myśleni-
ce, Nowy Targ i Zakopane. Ponadto, zgodnie 
z wynikami rankingu, w naszym mieście są 
najwyższe dochody własne na 1 mieszkańca 
– wynoszą 2675,84 zł. 

Oceniano 179 gmin. Wyłoniono 20 najlep-
szych. Brano pod uwagę wszystkie gminy Ma-

Niepołomice wyprzedziły m.in. Myślenice, Nowy Targ i Zakopane. Ponadto, zgodnie  
z wynikami rankingu, w naszym mieście są najwyższe dochody własne na 1 miesz- 
kańca – wynoszą 2675,84 zł.

Metoda oceny
Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony 
w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę 
w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na po-
ziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:
1.  Dochody własne na 1 mieszkańca.
2.  Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca.
3.  Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca.
4.  Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

na 1 mieszkańca.
5.  Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca.
6.  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. 

mieszkańców.
7.  Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimna-

zjalnych.
8.  Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem.
9.  Saldo migracji na 1 tys. mieszkańcó.w
10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców. 
11. Liczba udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców.

łopolski, z wyłączeniem miast na prawach po-
wiatu, czyli Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 

Pełna lista laureatów znajduje się na stro-
nie www.mistia.org.pl  

Współpraca nabiera tempa

Przemysław Kocur

Przedstawiciele Gminy Niepołomice 
gościli na przełomie sierpnia 
i września w Saint Jean de la Ruelle, 
naszym najstarszym mieście 
partnerskim. Omówili szczegóły 
kilku projektów, które oba miasta 
chcą wspólnie zrealizować. 

Poznali też lepiej członków tamtejszego 
Komitetu Miast Bliźniaczych, dzięki 
gościnie w ich domach.

Niepołomiczanie spotkali się z władzami 
Saint Jean, żeby porozmawiać na temat naj-
nowszych inwestycji i planów na najbliższą 
przyszłość, zwiedzili nowoczesną mediatekę, 
zapoznali się z trwającym właśnie projektem 
zagospodarowania brzegów Loary, wzięli 
udział w wieczorze folklorystycznym. 

Jednak najważniejszą częścią programu 
było spotkanie w szkole muzycznej, gdzie 

omówiono szczegóły projektu, który roz-
pocznie się jeszcze tej jesieni.

To projekt muzyczny, w którym bezpo-
średnim partnerem ze strony Niepołomic 
będzie Małopolskie Centrum Dźwięku i Sło-
wa. Obie strony stworzą kilkuosobowe gru-
py muzyczne. Przygotują utwory, z których 
część ma zostać wykonana wspólnie. Próby 
i pomysły będą rejestrowane i przekazywane 
drogą elektroniczną drugiej stronie. Dzięki 
temu obie grupy będą mogły na bieżąco śle-
dzić postępy drugiej strony.

Wiosną przyszłego roku grupa francuska przyjedzie na tygodniowe warsztaty do Nie-
połomic. Obie grupy wystąpią podczas przyszłorocznych Dni Niepołomic, a następnie 
podczas imprezy Grand Unison w Saint Jean de la Ruelle.
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Wiosną przyszłego roku grupa francuska 
przyjedzie na tygodniowe warsztaty do Nie-
połomic. Obie grupy wystąpią podczas przy-
szłorocznych Dni Niepołomic, a następnie 
podczas imprezy Grand Unison w Saint Jean 
de la Ruelle.

Krystalizują się ponadto pomysły współ-
pracy młodzieżowych rad, jakie działają w obu 
miastach oraz projekt zorganizowania minio-
limpiady, w której – oprócz Saint Jean de la 
Ruelle – wzięliby udział również przedstawi-
ciele innych miast partnerskich Niepołomic.

Podczas spotkania z władzami Saint Jean, 
m.in. z merem Christophem Chaillou, wice- 
burmistrz Niepołomic Adam Twardowski 
podkreślał, że możemy się wciąż sporo od 
siebie uczyć, i że ta wizyta z pewnością przy-
niesie kilka nowych pomysłów do zrealizo-
wania w Niepołomicach. Christoph Chaillou 
nie krył zadowolenia z rozwoju współpracy  
z polskim partnerem i wyraził nadzieję, że 
wspólnie zrealizujemy jeszcze wiele projektów.

Wiceburmistrz Niepołomic Adam Twardowski (drugi z prawej) w trakcie wizyty w Saint Jean de 
la Ruelle. Fot. Przemysław Kocur

Nowy sołtys Staniątek

Szymon Urban

Staniątki mają nowego sołtysa. Został nim,  
wybrany 9 września, Kazimierz Gicala. 

Dotychczasowy sołtys, wybrany w ze-
szłym roku Andrzej Czuchraj, mu-
siał zrezygnować ze stanowiska ze 

względu na zmianę pracy, która uniemożli-
wia mu pełnienie funkcji publicznych. 

Zgodnie ze statutem sołectwa, bur- 
mistrz  wyznaczył datę zebrania wiejskiego, 
podczas którego wybrany zostanie nowy 
sołtys, który pełnić będzie swoje obowiązki 

do końca kadencji.
9 września, w nowo wyremontowanym 

Domu Kultury w Staniątkach spotkało się 
130 mieszkańców wsi. Spośród zgromadzo-
nych osób zgłoszonych zostało trzech kan-
dydatów na sołtysa: Kazimierz Gicala, Leszek 
Łach oraz Kazimierz Więsek. Ostatecznie 
sołtysem został Pan Gicala  

Koniec remontu drogi nr 964
Joanna Musiał 

Dobiegł końca remont drogi wojewódz-
kiej nr 964 na odcinku 1100 metrów 
w Woli Batorskiej. Poszerzono tam 
pobocza, położono nową nawierzchnię 
asfaltową, wykonano oznakowanie 
poziome i pionowe. Ruch odbywa się 
już normalnie. 

Ponadto uregulowano przebieg wody 
w rowach i oczyszczono je. Te o na-
chyleniu większym niż 1:1,5 zabezpie-

czono płytami ażurowymi. Odbudowano też 
zjazdy w pasie drogowym. 

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z dro-
gą powiatową (prowadzącą w kierunku przysiół-
ka Borek) wykonano korektę łuku drogowego 
celem bezpiecznego poruszania się pojazdów. 

Koszt remontu został pokryty w 80% 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie, w 20% przez Gminę Niepołomice. 
Obecnie prowadzone są rozmowy nad prze-
prowadzeniem kolejnego etapu remontu 
drogi wojewódzkiej  
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Południowa obwodnica Niepołomic

Joanna Musiał

Kolejny etap prac przy 
budowie infrastruktury 
drogowej w Niepołomickiej 
Strefie Inwestycyjnej jest na 
ukończeniu. Obecnie trwa 
przygotowanie dokumen-
tacji odbioru Południowej 
Obwodnicy Niepołomic. 

Wykonawcą inwestycji 
była firma Strabag 
sp. z o. o. Na odcin-

ku około 2,7 km powstała droga 

klasy Z, o szerokości pobocza do 
1 metra, wraz z odwodnieniem. 
Położono nową nawierzchnię 
asfaltową, wykonano oznakowa-
nie poziome i pionowe. Pod ko-
niec września, na skrzyżowaniu 
z ulicą Wimmera zamontowano 
bariery ochronne. Trwa porząd-
kowanie poboczy. 
Projekt budowy dróg w strefie 
współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość inwestycji wy-
nosi 22 059 196,83 złotych, a do-
finansowanie opiewa na 17 647 
357,46 zł, czyli 80% wydatków. 
Wkład własny Gminy Niepoło-
mice wynosi 4 411 839,37 zł.
W ramach projektu wykonano 
już remont ul. Wimmera i Die-

sla. Na ukończeniu jest  wspo-
mniana Południowa Obwodnica 
Niepołomic. W przyszłym roku 

planowany jest kolejny etap prac 
– remont części ul. Wodnej i Pod-
łęskiej  

Projekt budowy dróg w strefie współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwe-
stycji wynosi 22 059 196,83 złotych, a dofinansowanie opiewa 
na 17 647 357,46 zł, czyli 80% wydatków. Wkład własny Gminy 
Niepołomice wynosi 4 411 839,37 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Święto organizacji pozarządowych

Agata Gumularz

16 września odbyło się „Święto organi-
zacji pozarządowych”. Było to kolejne 
spotkanie mieszkańców gminy z orga-

nizacjami, które mogły zaprezentować 
swoje osiągnięcia i dokonania, i w spo- 
sób aktywny zachęcić do podjęcia 
działań w wybranej organizacji.

Na terenie gminy Niepołomice jest 
zarejestrowanych ponad 70 stowa-
rzyszeń. Gmina współpracuje z or-

ganizacjami przyznając dotacje na realizację 
zadań publicznych, a rodzaje zadań są usta-
lane wspólnie podczas konsultacji Programu 

Współpracy na rok kolejny. 
Wspiera również stowarzyszenia przez 

promowanie ich działalności, pomaga przy 
zakładaniu nowych. Większość z nich to klu-
by sportowe, działają także stowarzyszenia 
kulturalne, pomagające osobom niepełno-
sprawnym, pasjonaci historii.  

Lokalizacja imprezy swoim zasięgiem 
objęła kilka miejsc: główną scenę przed i sale 
wewnątrz Małopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa, Szkołę Podstawową w Niepołomi-
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cach oraz boisko Orlik. 
Święto rozpoczęło się od występu Repre-

zentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy 
Niepołomice „Lira”. Przybyli na spotkanie 
goście mogli zobaczyć m.in. rewię tańca wy-
chowanków PTG Sokół Niepołomice, przed-
stawienie „Czerwony kapturek” Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, 
pokaz tańca towarzyskiego  w wykonaniu 
uczniów niepołomickiego gimnazjum. 

Na głównej scenie można było też podzi-
wiać najmłodszych podopiecznych Akademii 
Karate Tradycyjnego oraz występ grupy „Ju-
nior Dance” Akademii Tańca i Fitness dzia-
łającej przy Akademii Karate Tradycyjnego. 

W Małopolskim Centrum Dźwięku i Sło-
wa, z pomocą dyrygenta Bogusława Grzybka 
i chóru Cantata,  każdy zainteresowany mógł 

spróbować swoich sił w śpiewaniu i posłuchać 
koncertu chóru. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim pokazało film 
z rajdów turystycznych. Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Niepołomickiej zorganizowało 
wystawę twórczości członków stowarzyszenia, 
można było pooglądać m. in. obrazy, ikony, 
ozdoby świąteczne.   

Na terenie obozu rycerskiego można było 

sprawdzić się w strzelaniu z łuku i podziwiać 
walki rycerzy z Niepołomickiego Bractwa 
Rycerskiego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się ob-
serwacje nieba przez teleskop Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego.  

Nie zabrakło również imprez sporto-
wych. Przy Osadzie Podegrodzie, nieza-
wodne jak zawsze, Ognisko TKKF Wiarus 

Na terenie gminy Niepołomice jest zarejestrowanych ponad 70 stowarzyszeń. Gmi-
na współpracuje z organizacjami przyznając dotacje na realizację zadań publicznych,  
a rodzaje zadań są ustalane wspólnie podczas konsultacji Programu Współpracy na  
rok kolejny. Wspiera również stowarzyszenia przez promowanie ich działalności, po- 
maga przy zakładaniu nowych.

Nowy mieszkaniec Niepołomic
Marek Bartoszek

Plac zabaw przy ulicy Korczaka 
w Niepołomicach ma nowego lokatora. 
Został nim prawie dwu metrowy beto-
nowy… dinozaur. 

To prezent jego autora,  Józefa Iwul-
skiego dla dzieci korzystających z pla-
cu zabaw. Niestety wśród niepołomic-

kich urzędników brak wykwalifikowanych 
paleontologów, dlatego mamy pewną trud-
ność ze sklasyfikowaniem gatunku do jakie-
go można zaliczyć wspomnianego dinozaura. 
Jednak jak zapewnił pan Józef, wspomniany 
dinozaur należy do łagodnych stworzeń. 

W imieniu dzieci, które mają okazję do za- 
bawy z nowym mieszkańcem, serdecznie dzię-
kujemy pracownikom firmy Instbud za profe-
sjonalny transport i montaż konstrukcji  

dokończenie na str. 40
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Barbara Wdaniec
instruktor w Domu Kultury 
w Zagórzu

Jak nakazuje tradycja, 26 
sierpnia w Zagórzu odbyło 
się  Święto Plonów połą-
czone z obrzędami dzięk-
czynnymi za szczęśliwie 
ukończone żniwa, czyli 
tradycyjne dożynki. 

Uroczystości rozpoczęła msza  
koncelebrowana, w intencji  

rolników i mieszkańców, którą 
odprawił proboszcz parafii Sta-
niątki ks. Janusz Goraj wraz z ks. 
Wojciechem Wiąckiem i ks. Zbi-
gniewem Buczkiem. 

Na ołtarzu polowym złożony 
został tradycyjny wieniec dożyn-
kowy, wykonany z kłosów zbóż, 
owoców, kwiatów i wstążek oraz 
chleb wypieczony z tegorocznych 
zbiorów, wino, owoce i kwiaty. 
W homilii skierowanej do ze-
branych, obok podziękowań za 
trudy pracy na roli, wspomniany 
został tradycyjny staropolski sza-
cunek dla chleba.

 Po zakończeniu liturgii i po-
witaniu zaproszonych gości, roz-
poczęła się  bardziej swobodna 
część. Młodzież z grupy kabare-

towo-teatralnej zaprezentowała 
skecz dożynkowy zatytułowany 
„Zebranie wiejskie w Zagórzu”,  
przedstawiając humorystycznie 
niektóre miejscowe przywary. 

Burmistrz Roman Ptak i prze- 

wodniczący Rady Miejskiej Ma-
rek Ciastoń, złożyli rolnikom 
i mieszkańcom podziękowania za 
trudy pracy na roli oraz za piękne 
kultywowanie tradycji. 

FAKTy

dokończenie na str. 40

Dożynki w Zabierzowie Bocheńskim

Aleksander Ostrowski
kierownik DK w Woli Zabierzowskiej

Tradycyjnie, na początku września 
w kościele parafialnym Najświętszej 
Marii Panny w Zabierzowie Bocheń-
skim, odbywają się dożynki, w których 
biorą udział przedstawiciele wszystkich 
sołectw należących do parafii.  

W tym roku uroczystości odbyły 
się 2 września i rozpoczęły mszą 
dziękczynną w intencji wszyst-

kich rolników, celebrowaną przez ks. kanoni-
ka Kazimierza Włocha.

 Wieńce, chleby, owoce i inne dary przy-
niesione przed ołtarz przez poszczególne 
grupy, aby podziękować za szczęśliwe zbiory, 
zachwycały wszystkich uczestników swym 
kształtem, wykonaniem i pomysłem. 

Przedstawiciele Chobotu na czele z soł-
tysem Jarosławem Jasiakiem ofiarowali wie-

niec w kształcie studni oraz ul zbożowy – dar 
od Koła Emerytów i Rencistów. Sołtys Za-
bierzowa Bocheńskiego Stanisław Grochot 
ofiarował kosz z chlebem, owocami oraz 
pełnymi  kłosami zbóż. Przedstawiciele Woli 
Zabierzowskiej, a było to Koło Gospodyń 
Wiejskich  oraz Koło Emerytów i Rencistów 
ofiarowali chleb oraz tradycyjne ciasta ze 
śliwkami, borówkami i serem. 

Po skończonej uroczystości, błogosła-
wieństwie i poświęceniu przyniesionych da-
rów, Panie z KGW z Woli Zabierzowskiej, 
w regionalnych strojach częstowały przy 
wyjściu ze świątyni wszystkich uczestników  
mszy. Uroczystość uświetniła Kapela Ludowa 
„Wolanie” z DK z Woli Zabierzowskiej, która 
grała podczas degustacji wypieków  

Foto: ks. Kazimierz Włoch, proboszcz Parafii w Zabierzowie Bocheńskim

Święto Plonów w Zagórzu
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Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego
współpraca: Krystyna Konopka, Aleksandra 
Gaudyn

Muzea obok ekspozycji stałych, na 
których prezentują przeważnie własne 
kolekcje, coraz częściej organizują wy-
stawy czasowe, tematyczne i monogra-
ficzne.

Zamkowa galeria Sukiennice 2, miesz-
cząc w sobie prace bardzo dobrych 
artystów, staje się często przedmio-

tem zainteresowania organizatorów wystaw 
czasowych. 

Stąd nasze obrazy co jakiś czas opuszcza-
ją zamek i wędrują do innych muzeów. Burzy 
to żmudnie budowaną narrację i starannie 
dobraną aranżację galerii. W zamian trafiają 
jednak do nas coraz to nowe obrazy, mające 
pierwotnie za zadanie wypełnić powstałą po 
wypożyczeniu lukę, a tymczasem zdarza się, 
że w nowym miejscu nagle zachwycą i podej-
mą byt samoistny. 

Takim przypadkiem  jest przybyły nie-
dawno do zamku obraz Leona Wyczółkow-
skiego (1852-1936). „Obrazek jakich wiele…”, 
bo tak skromnie autor zatytułował tę pracę, 
powstał w 1883 roku i mieści się w nur-
cie scen salonowo-buduarowych, którym  
Wyczółkowski poświęcił się w połowie lat 
osiemdziesiątych XIX wieku. 

Trzydziestokilkuletni artysta był już wów-
czas uznany za wybitnego. Wsławił się dzie-
łami historycznymi i religijnymi („Długosz”, 
„Święty Kazimierz”, „Głowa Chrystusa”), jak 
przystało na ucznia Wojciecha Gersona, en-
tuzjastę Jana Matejki i przyjaciela Adama 
Chmielowskiego (późniejszego św. Brata 
Alberta). Był znany także z cyklu portretów, 
w których pokazał świetny warsztat. 

Czy to dla wytchnienia od ciężkiej tema-
tyki religijnej, czy z braku gotówki, zaczął ma-
lować intymne ujmujące naturalnością sceny 
rozgrywające się w bogatych mieszczańskich 
wnętrzach („Ujrzałem raz…”, „Zwierzenia”). 
Malował sceny z buduarów, salonów, sytuacje 
z własnej pracowni. 

Te „eleganckie” obrazy bardzo podoba-
ły się warszawskiej publiczności i chętnie je 
kupowano. Najgłośniejszym z tego cyklu był 
właśnie „Obrazek, jakich wiele...”.

Dziewczyna i młody mężczyzna siedzą 
niedbale na kanapie w pracowni malarza  
i w zadumie kontemplują jakiś obraz. Wiemy, 
że jest nim praca samego Wyczółkowskiego 

zatytułowana „Alina”; powstały cztery lata 
wcześniej fantastyczny wizerunek bohaterki 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Wiemy, że przedstawiona para to kuzyn-
ka artysty, panna Mandecka i jego brat stry-
jeczny Wacław Wyczółkowski. Możemy się 
domyślać, że autor nieźle się bawił malując 
„Obrazek”. Zawiera on bowiem tyle lekkości, 

KulTurA

Obrazek jakich mało
Jakiż trzeba mieć talent, by pogodzić opinię publiczności i krytyki, by malując rzeczy 
zwykłe i ładne tworzyć jednocześnie dzieła sztuki. Surowy zwykle wobec twórczości 
innych malarzy Aleksander Gierymski o „Obrazku jakich wiele” powiedział zachwycony 
„Pardon, to obrazek, jakich mało…”.

Leon Wyczółkowski, „Obrazek jakich wiele”, 1883 r, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

rybak z siecią
Wiele prac Leona Wyczółkowskiego znajduje się w rękach prywatnych. Nie dziwi więc 
fakt, że co jakiś czas pojawiają się oferty sprzedaży obrazów tego autora. Niedawną 
spektakularną transakcją okazał się zakup przez Muzeum Narodowe w Gdańsku  „Ry-
baka z siecią”. 

Działo się to w czasie, kiedy „Rybak” Leona Wyczółkowskiego wisiał w sali XVII zam-
kowej galerii, podziwiany przez licznych turystów. Informacja ta wprawiła w osłupienie 
pracowników Muzeum Niepołomickiego, konserwatorów i krytyków sztuki i wzbudziła 
zrozumiałą sensację w mediach. 

Gdański „Rybak” został poddany wnikliwym badaniom. Ekspertyza technologiczna 
wykazała, że nie mógł go namalować Wyczółkowski i że jest to nieźle wykonana kopia. 
Nasz „Rybak” również został ponownie oceniony przez fachowców, którzy potwierdzili 
jego autentyczność. Na szczęście.
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beztroski i świeżości, odzwierciedlającej się 
między innymi w detalu stroju i fryzury mo-
delki;  sam kapelusz umieszczony na pierw-
szym planie zachwyca piętrzącą się barwną 
ozdobą z piór.

Zabawa z kolorem i światłem wyni-
ka z zainteresowania poznanymi w Paryżu 
pierwszymi impresjonistycznymi pracami  
Claude´a  Moneta. „Obrazek jakich wiele” ze 
względu na tematykę zdecydowanie wyróż-
nia się w zamkowej galerii.

 Autor uwolnił się od obowiązków, któ-

re nakładała na polską sztukę XIX wieku 
świadomość powszechnej niedoli. Przypo-
mnijmy, że był to czas po upadku powstania 
styczniowego, kiedy twórcy podejmowali 
przede wszystkim wątek martyrologiczny, 
ukazując cierpienie zniewolonego narodu. 
Przy czym Wyczółkowski pod względem 
artystycznym traktował cykl salonowy cał-
kiem poważnie.

W ocenie krytyków i współczesnych mu 
twórców były to rzeczy wybitne. Jakiż trzeba 
mieć talent, by pogodzić opinię publiczności 

i krytyki, by malując rzeczy zwykłe i ładne 
tworzyć jednocześnie dzieła sztuki. Surowy 
zwykle wobec twórczości innych malarzy 
Aleksander Gierymski o „Obrazku jakich 
wiele” powiedział zachwycony „Pardon, to 
obrazek, jakich mało…” W istocie  

KulTurA

Zaproszenie
Galeria Sukiennice 2, czynna codzien-
nie od 10.00-17.00

Etniczne fascynacje

Małgorzata Juszczyk
koordynator projektów, Gimnazjum w Niepo-
łomicach

W krainie tabaki, koni w butach, bani, 
staroruskich pieśni, Skarbnika, familo-
ków  oraz  barci i bursztynu.

Czterdzieścioro niepołomickich gim-
nazjalistów rozpoczęło rok nietypo- 
wo – na Wyprawach Młodego Etno-

grafa, które  wiodły  śladami grup etniczno-
-kulturowych mieszkających w Polsce. Tym 
razem poznawaliśmy Kaszubów, Kurpiów, 
Ślązaków i Staroobrzędowców. 

Postanowiliśmy przyjrzeć się ludziom 

wokół nas, którzy trochę inaczej żyją, mo-
dlą się, przygotowują posiłki, zakładają inne 
stroje podkreślając ważne wydarzenia, czasa-
mi inaczej się bawią.  

Takie założenie, sformułowane przy zna-

Trudno powiedzieć, co w czasie tych wyjazdów zapamiętaliśmy najlepiej – czasami 
nadmiar informacji był męczący. Byliśmy garncarzami, bursztyniarzami, drwalami  
i cieślami, kowalami, młynarzami, rolnikami, górnikami, pasterzami rybakami, uczy- 
liśmy się tkać, haftować, malować i wycinać tradycyjne wzory.
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zajmujący się naukowo wspomnianymi za-
gadnieniami układali nam w głowach obraz 
historii, zwyczajów, obrzędów i tradycji ty-
powych dla określonej grupy etnicznej bądź 
wyznaniowej. Uczyli tańca, przybliżali mu-
zykę i śpiew oraz gwarę i kuchnię. Pozwalali 
założyć stroje regionalne tłumacząc ich ewo-
lucję i symbolikę. 

Pewne jest, że nikt z nas nie odwiedził 
jeszcze w równie krótkim czasie takiej ilości 
muzealnych ekspozycji czy skansenów. Sami 
zaczęliśmy siebie za to podziwiać. 

Kaszubów poznawaliśmy w pniewskiej 
„Kuźni Kurpiowskiej” oraz w  Kadzidle, Wa-
chu i Nowogrodzie. Skanseny i muzea w By-
tomiu, Chorzowie, Katowicach i Cieszynie 
przybliżały nam Ślązaków. Informacji o Ka-
szubach szukaliśmy w Klukach, Swołowie, 
Kartuzach, Wdzydzach Kiszewskich, Wejhe-
rowie oraz w Kłodnicy, gdzie odwiedziliśmy 
działającą kaszubska szkołę. W Wodzikach, 
Wojnowie i Gabowych Gradach oraz  w Mu-
zeum Ikon w Supraślu zdobywaliśmy wiado-
mości o Staroobrzędowcach.

Nie lada atrakcją okazało się spotkanie 
z zespołem kaszubskim Carniacy oraz Sta-
rowierkami, tworzącymi grupę Rabinia oraz 
możliwość skorzystania z tradycyjnej, obrzę-
dowej łaźni Starowierców (bani).

Wyprawy dały nam również możliwość 
poznawania różnych kuchni – tutaj nie 
mamy jednolitych odczuć. Jednym smako-
wały nowe potrawy, inni nie dostrzegali róż-
nicy. Niewątpliwie zapamiętamy także życz-
liwość, cierpliwość i wyrozumiałość, z jaką 

się spotykaliśmy podczas każdej z wypraw, 
zarówno ze strony pracowników odwiedza-
nych muzeów czy obiektów muzealnych, jak 
i przedstawicieli poznawanych grup, czy osób 
prowadzących wykłady i warsztaty. 

Okazało się, że nasza ciekawość i zainte-
resowanie – czasami bardzo zwykłe, na po-
ziomie wiedzy ucznia – kulturą, wyznaniem, 
historią i życiem codziennym także współ-
czesnym – budziły szacunek i otwierały nam 
drzwi do miejsc normalnie nie zwiedzanych 
czy poznania przedmiotów, których przecięt-
ny turysta nie może oglądać  

Uwaga: galeria na II stronie okładki

KulTurA

czącej pomocy nauczycieli, Krzysztofa No-
waka i autorki artykułu –  pomogło w przy-
gotowaniu  wniosku projektowego i zdobyciu 
odpowiednich funduszy z budżetu Unii Eu-
ropejskiej. 

Przygoda z poznawaniem świata mniej-
szości  i grup etniczno-kulturowych  rozpo-
częła się w maju tego roku od założenia Koła 
Młodego Etnografa, później braliśmy udział  
w warsztatach i wykładach, na których po-
znawaliśmy tajniki fotografii, dziennikarstwa 
i internetowych witryn. Kolejnym etapem 
stały się wyjazdy. 

Przed każdym z nich gimnazjaliści otrzy-
mywali plik materiałów – literaturę i odpo-
wiednią bibliografię. Należało się odpowied-
nio przygotować do wyjazdu. W szkole, na 
spotkaniach Koła Młodego Etnografa ukła-
daliśmy plan wyjazdu – choć i tak zwykle 
opiekunowie zaskakiwali jakąś niespodzian-
ką na miejscu. 

Należało jeszcze podzielić się pracą – kto 
robi jakie zdjęcia, kto o co pyta. W czasie po-
znawania danej grupy założyliśmy sobie, że 
będziemy szukali  konkretnych informacji, 
które później zostaną umieszczone w wyda-
nej publikacji poświęconej mniejszościom 
oraz  wyeksponowane w formie wystawy fo-
tograficznej. 

Zagadnienia miały dotyczyć: historii, ty-
powych obrzędów i zwyczajów życia codzien-
nego, zasad religii i jej obrzędowość, kuchni, 
stroju i muzyki, typowej architektury, funk-
cjonowania rodziny i roli młodego człowieka 
w rodzinie, sposobów i metod utrwalania oraz 
przekazywania typowych cech danej mniej-
szości innym, baśni oraz elementów języka.

Eskapady miały swój  urok. Pozwalały łą-
czyć zdobywanie wiedzy z przyjemnym spa-
cerem po urokliwych terenach naszego kraju, 
choć zwykle nie zostawało na to dużo czasu.

Poznając Ślązaków wyjechaliśmy na Gór-
ny Śląsk, gdzie właściwie większość czasu tak 
naprawdę spędziliśmy pod ziemią, pokonu-
jąc na piechotę lub łodziami kilometry kopal-
nianych korytarzy w Zabrzu czy w Tarnow-
skich Górach. 

Kolejny etap wyprawy zaprowadził nas 
na Kaszuby. Druga grupa gimnazjalistów, 
szukając informacji o Kurpiach i Starowier-
cach udała się na tereny Polski wschodniej 
i północno-wschodniej.

Trudno powiedzieć, co w czasie tych wy-
jazdów zapamiętaliśmy najlepiej – czasami 
nadmiar informacji był męczący. Byliśmy 
garncarzami, bursztyniarzami, drwalami 
i cieślami, kowalami, młynarzami, rolnikami, 
górnikami, pasterzami, rybakami, uczyliśmy 
się tkać, haftować, malować i wycinać trady-
cyjne wzory. 

Przedstawiciele danej grupy lub ludzie 

Zaproszenie
Pozostało nam opracować zebrane i zgromadzone w muzeach, skansenach, na spotka-
niach z przedstawicielami danych grup – materiały fotograficzne oraz merytoryczne tak 
aby przybrały formę publikacji „Młody Etnograf w podróży” oraz wystawy „W obiek-
tywie  Młodego Etnografa”. 

Będą one – wraz z  kuchnią, muzyką i obrzędami poznawanych mniejszości zaprezen-
towane wszystkim zainteresowanym 21 października na Pikniku Etnicznym w nie-
połomickim gimnazjum, na który już teraz serdecznie zapraszamy. Przypomnimy na 
nim również efekty pracy koleżanek i kolegów sprzed roku – czyli zaprosimy ponownie 
do świata kultury i tradycji Żydów, Romów, Łemków, Tatarów, Górali i Ewangelików.
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BENEDyKTyNKi

Turysta wewnętrzny w klasztorze – XV

O pracowitych spod klasztoru

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

W dawnej Polsce każdy 
miał swój tytuł, który był 
we wszelkich aktach praw-
nych konieczny. Szlachcica 
nazywano „urodzonym”, 
mieszczanina „sławetnym”, 
a chłopa „pracowitym” 
(po łacinie: laboriosus). 

Właśnie tacy laboriosi 
mieszkali w klasztor-
nych wioskach i mo- 

żna ich szukać w klasztornym ar-
chiwum; i okazuje się, że całkiem 
sporo informacji tam się o nich 
znajdzie.

Weźmy dla przykładu wieś 
Przemęczany. W XV wieku, kie-
dy Długosz pisał swoją księgę, 
różną oczywiście od „Kroniki”, 
a traktującą o uposażeniu pol-
skich instytucji kościelnych („Li-
ber beneficiorum”) – były tam 
już dwie osobne osady, Przemę-
czany Wielkie i Przemęczany 
Małe; później zaczęto mówić, 
Przymęczany i Przymęczanki. 

Otóż Długosz zapisał, że 
w Wielkich były tylko gospodar-
stwa kmiece i było ich piętnaście; 
w Małych tylko gospodarstwa 
zagrodnicze oraz folwark dwor-
ski, to jest klasztorny. Trzeba pa-
miętać, że społeczność wiejska 
była rozwarstwiona bardzo wy-
raźnie na kilka klas ludności. 

U szczytu stali kmiecie, go-
spodarujący na pełnym „łanie”; 
dalej byli zagrodnicy, siedzący 
na półłanku każdy; dalej cha-
łupnicy, mający tylko chałupę 
z ogrodem; i wreszcie komorni-
cy, mieszkający w cudzej chacie 
za opłatą lub odrobkiem. Te dwie 

najuboższe klasy znajdujemy 
jednak w Przemęczanach dopie-
ro w źródłach z XVIII wieku. 

Powinności pańszczyźniane 
rozłożone były zależnie od stanu, 
bo kmieć szedł na pańskie pole 
z własnym sprzętem; a zagrodnik 
bez, i o połowę rzadziej. Może to 
była przyczyna, że kmiece łany 
stały czasem puste i żaden z lo-
kalnych zagrodników, komorni-
ków czy chałupników nie oka-
zywał chęci, by na takim łanie 
osiąść i wziąć na siebie związane 
z nim obowiązki.

Długosz nie bawił się w wyli-
czanie nazwisk, zapisał tylko, że 
w jednej z dwóch przemęczań-
skich karczem jest karczmarzem 
Jakub Kuna. To byłoby więc 
najstarsze znane z tej wsi nazwi-
sko. Ciekawe byłoby zbadać, czy 
w parafii zielenickiej, do której 

obie te wsie należały, zachowały 
się jakiekolwiek dawne księgi pa-
rafialne: akta chrztu, akta śmier-
ci. Może byśmy trafili na potom-
ków Jakuba Kuny? 

Księgi parafialne to nie je-
dyne przecież źródło, w którym 
można kogoś znaleźć; nawet ko-
goś takiego, kto prowadził ciche 
życie i nie był szerokim rzeszom 
ludzkim znany. Zajrzyjmy do 
akt sądowych! Klasztor do dziś 
przechowuje pozwy z końca XVI 
wieku, kiedy to ośmiu kmie-
ci przemęczańskich wytoczyło 
proces dziedzicowi sąsiednich 
Jełowicz, Oktawianowi Prowa-
nie, a to z tej racji, że jedenastu 
jełowickich chłopów porobiło im 
szkody w zasianych polach. 

Za winy poddanych odpo-
wiadał dziedzic, więc też pozwa-
no Prowanę, a nie tylko owych 

jedenastu szkodników. Wpraw-
dzie Prowana w trzecim roku 
procesu już nie żył (procesy ów-
czesne trwały długo), ale majątek 
dziedziczyła po nim jego siostra, 
Barbara, zamężna za niejakim 
Samuelem Dębińskim, toteż la-
boriosi przemęczańscy pozywają 
z kolei tego Samuela, jako męża 
dziedziczki, czyli jak się to wte-
dy mówiło: „względem starszeń-
stwa małżeńskiego”. A nazywali 
się owi laboriosi: Marcin Weso-
łek, Maciej Budzin, Jan Raczek, 
Maciej Król, Stanisław Priwicz, 
Stanisław Wozek, Mikołaj Patyk 
i Bartłomiej Giech. Pięćset lat już 
minęło z okładem od tego proce-
su, czy żyją jeszcze jacykolwiek 
potomkowie pozywających?

Także kilka drobnych spraw 
przechowały akta. W ciężkich 
powojennych czasach pod ko-

Społeczność wiejska była rozwarstwiona bardzo wyraźnie na kilka klas ludności. U szczytu sta-
li kmiecie, gospodarujący na pełnym „łanie”; dalej byli zagrodnicy, siedzący na półłanku każdy;  
dalej chałupnicy, mający tylko chałupę z ogrodem; i wreszcie komornicy, mieszkający w cudzej 
chacie za opłatą lub odrobkiem.
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niec XVII wieku żył w Przy-
męczankach chałupnik Jakub 
Czapla z żoną Maryną, a mieli 
synów: Adama i Jana. Umarł 
Jakub, a żona miała na chału-
pie dożywocie; ale kiedy w roku 
1679 znalazł się kupiec, obaj sy-
nowie, żołnierze, namówili mat-
kę na sprzedaż. 

Zachował się dokument, 
którym ksieni staniątecka, jako 
dziedziczka wioski, zatwierdza 
tę sprzedaż; otóż nabywcą był 
szlachcic, niejaki Szymon Go-
towski z żoną Jadwigą, którzy 
nabywając nieruchomość obcią-
żoną pańszczyźnianymi powin-
nościami nie schodzili wpraw-
dzie do rzędu pracowitych, ale 
brali na siebie zamiast odrobku 
obowiązek płacenia klasztorowi 
czynszu: 12 zł rocznie i osobno 
3 zł zamiast sztuki płótna ko-
nopnego, które dotychczasowi 
mieszkańcy tej chaty mieli obo-
wiązek uprząść, utkać i dostar-
czyć. Ksieni nadto dawała im 

w dożywocie jeden pusty łan 
kmiecy, z którego mieli płacić co 
roku 30 zł. 

Najwyraźniej wszyscy byli 
zadowoleni: ksieni zaludniła jed-
ną więcej rolę, na takich warun-
kach, jakie akurat były do uzy-
skania; Gotowscy znaleźli się na 
swoim; a Czaplowie za uzyskane 
kilkaset złotych (120 dostała Ma-
ryna za swoje dożywocie, a osob-
no synowie za sam dom) mogli 
się także nieźle urządzić. 

Ta ksieni nazywała się Ka-
tarzyna Teresa Świechowska, 
a wśród podpisujących z nią 
razem urzędniczek jest także 
„Jagnieska Stocka, safarka” (naj-
wyraźniej gwarą wówczas nie 
tylko wieśniacy mówili). Ćwierć 
wieku później, w roku 1705, ta 
sama Jagnieska, już jako ksieni, 
sprzedaje karczmę w Przemęcza-
nach pracowitemu Stanisławowi 
Komendzie za 180 zł. 

Dodaje mu dziesięć zagonów 
(przez trzy lata za darmo, potem 

za czynsz, którego kwotę ustali 
się zależnie od okoliczności, i za 
odrobek przez cztery dni w roku 
we żniwa); i wreszcie daje mu 
całe mnóstwo poleceń, w tym 
i to, że ma pilnować, żeby się lu-
dzie „nie dłużyli” (nie zaciągali 
długów) ponad ustaloną kwotę 
(kmieć ponad 6 zł, zagrodnik 
ponad 3).

Pełny spis wszystkich prze-
męczańskich mieszkańców za-
chował się jednak dopiero z roku 
1767. I okazuje się, że w Prze-
męczanach Wielkich było wtedy 
trzynastu kmieci, wśród których 
zwraca uwagę Józef Wesołek: 

może potomek Marcina z roku 
1592? Były także dwie role puste, 
i młyn był nie obsadzony. Nadto 
znajdujemy tyluż chałupników, 
z których jeden, Wojciech Ko-
wal, „w placu kmiecym siedzi”, 
ale powinności ma chałupnika. 

W Przemęczanach Małych 
wymieniono trzynastu zagrodni-
ków, spośród których Józef Krzy-
żecki, widocznie biegły w ra- 
chunkach, pańszczyznę odrabiał 
jako karbowy – i trzech chałup-
ników. Razem więc 42 gospoda-
rzy. Widać, że wsie nie stykały 
się jeszcze wtedy jedna z drugą 
przez płot, jak dzisiaj…  

BENEDyKTyNKi

Laboriosi przemęczańscy pozywają Samuela Dębińskiego.  
A byli to: Marcin Wesołek, Maciej Budzin, Jan Raczek, Maciej 
Król, Stanisław Priwicz, Stanisław Wozek, Mikołaj Patyk i Bar- 
tłomiej Giech. Pięćset lat już minęło z okładem od tego proce- 
su, czy żyją jeszcze jacykolwiek potomkowie pozywających?

dekoracjami rzeźbiarskimi, freskami bizan-
tyjsko-ruskimi, rokokowymi ołtarzami. 

Zobaczyliśmy najstarszy i najcenniejszy 
zabytek Sandomierza jakim jest kościół św. 
Jakuba wraz z zespołem klasztornym Do- 
minikanów, zbudowany w roku 1226 w stylu 

późnoromańskim z zachowanym typowym 
układem przestrzennym budowli klasztornej 
oraz bogatą dekoracją plastyczną z cegły. 

Zwiedziliśmy również sandomierskie 
podziemia, które w czasach świetności sta-
nowiły podziemne miasto. Spacerowaliśmy 
śladami serialowego Ojca Mateusza, lecz 

audiencja u niego okazała się niemożliwa. 
Lekko zmęczeni, lecz zachwyceni miejscem 
wyruszyliśmy w rejs statkiem po Wiśle. Pa-
noramę sandomierskiej starówki najlepiej 
podziwia się właśnie z pokładu statku, płyną-
cego leniwym nurtem Wisły  

dokończenie ze str 27

„Spotkania z biblioterapią” cieszą się zainte-
resowaniem zarówno wśród nauczycieli jak 
i rodziców. Do tej pory odbyło się 11 spotkań 
dla najmłodszych i 5 dla dzieci z klas I-III. 
Relacje z nich znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej www.biblioteka-niepo-
lomice.pl 

Spotkania dla gimnazjalistów są nową propo-
zycją naszej biblioteki, zapraszamy nauczycieli 
i uczniów do skorzystania z tej oferty. Istnieje 
możliwość zaproponowania tematu spotkania 
dla innych grup wiekowych. Szczegółowe in-
formacje w bibliotece. Zapraszamy do współ-
pracy.

Spotkania odbywają się w bibliotece i prowa-
dzone są przez osobę, która ukończyła kurs 
biblioterapii II stopnia. Istnieje możliwość 
ustalenia daty i godziny spotkań. Zajęcia są 
bezpłatne   

dokończenie ze str. 15
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Marcin K. Schirmer

Arystokracja. Polskie Rody
PWN
Warszawa 2012

Autor przedstawia dzieje polskich rodów 
arystokratycznych na tle ważnych wydarzeń 
historycznych naszego kraju. Dokumentuje 
miejsce pochodzenia rodu, charakteryzu-
je to, w jaki sposób uzyskał on szlachectwo 
oraz jaką drogą doszedł do majątku i wpły-
wów, które pozwoliłby nazywać daną rodzinę 
arystokracją.  Ciekawe są opisy tworzenia się 
poszczególnych ordynacji magnackich. 

Książka stanowi barwny portret polskich 
rodzin arystokratycznych, ukazując zarówno 
ich chwalebne zasługi dla kraju oraz niego-
dziwości i błędy, jakich dopuścili się niektó-
rzy przedstawiciele magnaterii. Publikację 
polecam wszystkim zainteresowanym gene-
alogią, dziejami szlachty i ziemiaństwa oraz 
kulturą Polski.

Maria Barbasiewicz

Dobre maniery  
w przedwojennej Polsce
PWN
Warszawa 2012

Lata 1918-1939 były w Polsce okresem 
szybkich zmian we wszelkich dziedzinach 

życia - gospodarczych, społecznych oraz cy-
wilizacyjnych. Okoliczności te miały ogrom-
ny wpływ na tradycje i obyczaje, a przede 
wszystkim na proces kształtowania zasad 
savoir-vivre’u.

Celem publikacji jest uporządkowanie 
wiedzy na temat zasad savoir-vivre’u, obo-
wiązującego i praktykowanego w Polsce 
w różnych regionach i warstwach społecz-
nych. 

Autorka zabiera nas w sentymentalną po-
dróż do ówczesnych salonów, ziemiańskich 
dworów, a także do domów i miejsc pracy 
klasy średniej, środowisk  związanych m. in. 
z władzą i wojskiem.

Dzięki temu przyjrzymy się różnym wy-
darzeniom i sytuacjom życiowym (m.in. ślub, 
spotkania towarzyskie, pogrzeb), ściśle pod-
legającym  znajomości obowiązujących zwy-
czajów i form towarzyskich. Atutem książki 
są archiwalne fotografie oraz cytaty pocho-
dzące z ówczesnej prasy, pamiętników i lite-
ratury pięknej.

Arkadiusz Pacholski

Niemra
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Warszawa 2011

Do poczytania
Poleca…

Schyłek okupacji hitlerowskiej. Dorota 
Paleń jest młodą, inteligentną kobietą pracu-
jącą w antykwariacie Karla Gregoriusa. Jest 
członkinią ruchu oporu i funkcjonuje pod 
pseudonimem „Wróbelek”. Praca w antykwa-
riacie w celu zdobywania cennych przed-
miotów i dokumenty folksdojczki pozwalają 
jej na gromadzenie informacji o zbrodniach 
popełnianych przez okupanta. 

Gdy zamordowano  jej szkolną koleżankę, 
Romkę Jodłowską, Dorota postanawia odkryć 
kto za tym stoi. Czy Jodłowską rzeczywiście  
zamordowali Niemcy? W poszukiwaniu od-
powiedzi na dręczące ją pytania posiłkuje się 
pomocą profesora Łubnina, mężczyzny rosyj-
skiego pochodzenia. Kobieta w trakcie śledz-
twa poznaje krewnego profesora, Wadima 
i zakochuje się w nim. Niezłomnie dążąc do 
poznania prawdy i ujawnienia jej, Dorota na-
raża się wielu osobom. Również związek z Ro-
sjaninem ściąga na nią niebezpieczeństwo…

Richard Paul Evans

Kolory tamtego lata
ZNAK 
Kraków 2012

To historia Ellen, młodej amerykańskiej 
malarki, która po wyjściu za mąż za Włocha 
wyjechała z nim do słonecznej Toskanii. Jej 
życie mogłoby wydać się bajką: mieszka we 
wspaniałej posiadłości, w której niegdyś two-
rzył sam Machiavelli; ma wielki majątek, wspa-
niałego synka, a mimo to... coś się nie układa. 

Mąż Ellen, z uwagi na swoją pracę, jest 
większą część roku w rozjazdach. Z rodzi-
ną widuje się rzadko i poświęca jej niewiele 
uwagi, notorycznie zdradza żonę. Ellen sa-
modzielnie musi sobie radzić z opieką nad 
domem oraz, co trudniejsze, nad chorującym 
na astmę synkiem. 

Rozstanie z mężem jest niemożliwe: utra-
ci środki do życia, a przy chorującym synu 
nie może sobie na to pozwolić. Żyje więc 
w związku karmionym pozorami, tłumi w so-
bie ból i nieopisaną samotność. Czy Ellen wy-
starczy odwagi, by zmienić swoje życie? 
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Zapraszamy do wzięcia udziału w „Spotkaniach z biblioterapią”. 
Naszą ofertę kierujemy do grup przedszkolnych (5 i 6 latków), a także do klas I, II i III szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Celem „Spotkań z biblioterapią” jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie życie codzienne, poprzez ukierunkowanie czyta-
nia. Każdy warsztat składa się z trzech części:
•	 I	–	przeprowadzenie	zajęć	integrujących	grupę	oraz	rozmowy	z	uczestnikami	zmierzające	do	zwerbalizowania	problemów	poruszanych	

podczas spotkania,
•	 II		–		część	zasadnicza,	następuje	tu	przeczytanie	odpowiedniego	tekstu,	dzięki	któremu	uczestnicy	dokonują	identyfikacji	z	bohaterami	

lub sytuacjami i doznają przeżyć, które wywołują emocje lub wyciszenie. W tej części przeprowadzane są zabawy terapeutyczne oparte 
na przeczytanym fragmencie,

•	 III	–	ewaluacja	–	zbadanie	nastrojów	uczestników	po	przeprowadzonym	spotkaniu.

Przedszkolaki 
Tytuł spotkania Cele Wiek uczestników Czas trwania

Nasze emocje
Uświadamianie dzieciom tego, że w zależności od sytuacji odczuwamy różne 
emocje, wskazanie sposobów okazywania uczuć, wzmacnianie umiejętności 
współpracy w grupie.

5-6 lat Ok. 60 min

Jak opanować 
złość

Uświadamianie dzieciom, że odczuwając złość nie wolno krzywdzić innych osób, 
wskazanie sposobów wyrażania złości, które nie szkodzą innym, zapobieganie 
agresji wśród dzieci.

5-6 lat Ok. 60 min

Przedmioty 
wokół nas

Kształtowanie prawidłowych postaw wobec przedmiotów, wyrabianie nawyku 
porządku i poszanowania dla przedmiotów, zmniejszanie ilości zachowań 
agresywnych skierowanych na przedmioty.

5-6 lat Ok. 60 min

Jak ja nie lubię 
sprzatać

Ukazywanie prawidłowych postaw wobec zabawek, wyrabianie nawyku 
porządkowania własnych zabawek i szanowania ich. 5-6 lat Ok. 60 min

Klasy I-III
Tytuł spotkania Cele Wiek uczestników Czas trwania

Czterokolorowy 
czterokraj

Przekazywanie uczestnikom faktu, że wszystkie dzieci są jednakowe. 
Uświadamianie dzieciom, że pomimo różnic jakimi cechuje nas wygląd 
zewnętrzny, to wszyscy mają te same potrzeby i pragnienia.

7-8 lat Ok. 60 min.

Co jest potrzebne  
do szczęścia?

Ukazywanie uczestnikom zachowań prozdrowotnych. Przedstawianie korzyści 
płynących ze zdrowego odżywiania się, zwalczania awersji do niektórych potraw. 7-8 lat Ok. 60 min.

Nie szata zdobi 
człowieka 

Uświadamianie uczestnikom kim są jakie mają zalety, wzmacnianie samooceny, 
integracja grupy, obniżenie lęku przed odrzuceniem przez klasę, kształtowanie 
umiejętności wypowiadania się na jakiś temat.

9-10 lat Ok. 60 min.

Telewiewiórka
Uświadamianie dzieciom różnych następstw wypływających z nadmiernej 
oglądalności telewizji. Propagowanie aktywności ruchowej i intelektualnej
 jako sposób spędzania czasu wolnego.

9-10 lat Ok. 60 min.

Żółty berecik Poszerzanie wiedzy o Internecie. Zwracanie uwagi na istniejące zagrożenia 
w cyberprzestrzeni oraz propagowanie bezpiecznego korzystania z niej. 9-10 lat Ok. 60 min.

Gimnazjaliści
Tytuł spotkania Cele Wiek uczestników Czas trwania

Poszukiwana
Zapoznanie i integracja członków grupy. Budowanie relacji grupowych. Stworzenie  
atmosfery bezpieczeństwa. Uświadamianie uczestnikom, że wszyscy ludzie są potrze- 
bni, a ich cechy charakteru mogą przyczynić się do wykonania wspólnego zadania.

15-16 lat Ok. 60 min

Czy tak ma 
wyglądać 
moje życie

Ukazywanie młodzieży czym jest niedostosowanie społeczne, jakie są jego 
przyczyny, przejawy i skutki. Ukazywanie zagrożeń związanych z poddawaniem 
się presji otoczenia, sięganiem po alkohol, narkotyki.

15-16 lat Ok. 60 min

Agresywna, 
asertywna 
czy uległa 

Zapoznanie uczestników z pojęciami zachowań: agresja, asertywność i uległość. 
Kształcenie umiejętności rozróżniania powyższych postaw. Kształtowanie 
umiejętności korzystania ze swojego prawa do asertywności.

15-16 lat Ok. 60 min

Wciąż jestem  
za gruba

Zapoznanie uczestników z pojęciem anoreksji. Ukazywanie jej przyczyn, 
objawów i skutków. 15-16 lat Ok. 60 min

Bądź swoim najlep-
szym przyjacielem

Uświadamianie uczestnikom ich mocnych i słabych stron, zmiana sposobu 
myślenia o samym sobie. Wzmacnianie poczucia wartości. 15-16 lat Ok. 60 min

dokończenie na str. 13
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Kto ty jesteś …

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

Chyba każda osoba pamięta wierszyk 
ze stwierdzeniem „W Polskę wierzę!”. 
Jest on obowiązkowym elementem 
ślubowania pierwszaków w szkole 
podstawowej. Biorąc pod uwagę ten 
fakt, można by powiedzieć, że tradycja 
patriotyczna w narodzie jest ciągle 
żywa. Ale czy na pewno?

Ostatnio, podczas dyskutowania tema-
tów na jesienny konkurs poezji dla 
dzieci i młodzieży w zaprzyjaźnionym 

ośrodku kultury, usłyszałam stwierdzenie, że 
szeroko pojęta tematyka patriotyczna propo-
nowana przeze mnie jako jedna z kategorii, jest 
„niewspółczesna i niemodna”. Słowa te padły 
z ust osoby decydującej o profilu nauczania 
w jednostce stworzonej po to, aby poszerzać 
wiedzę i rozwijać ciekawość świata dzieci. 

Zaczęłam się więc zastanawiać, jak to 

właściwie z naszą tradycją narodową jest? 
Czy po to nasze dzieci uczą się w szkole, że 
Polska jest „ojczyzną zdobytą krwią i blizną”, 
aby potem poza szkołą zetknąć się z postawą 
mówiącą jednoznacznie o tym, że patriotyzm 
to coś przestarzałego, naiwnego, co jest nieja-
ko wstydliwe, a może nawet kojarzy się z bra-
kiem europejskości i otwartości na świat?

Może należałoby się zastanowić, co wpa-
jać naszym dzieciom, tak aby nie robić im 
wody z mózgu i nie zachwiać autorytetem, 
jakim szkoła być powinna? Bo jeśli szkoła 
jest niejako ostatnim bastionem patriotyzmu, 
a świat poza nią przeczy wartości takiej po-
stawy, to czy nie jest to jednoznaczne z tym, 
że w oczach dzieci szkoła będzie się w tej 
kwestii mylić, przez co stanie się również ar-
chaiczna i naiwna, jak ci, którzy mówią o ta-
kich ideałach jak Bóg – honor – ojczyzna? 

Osobiście uważam, że jako potomkowie 
ludzi, którzy oddawali życie za wolność Pol-
ski (bo kto nie ma w rodzinie chociaż jednej 
takiej osoby), nie powinniśmy zapominać 
o historii. Poza tym nie sądzę, żeby patrio-
tyzm jako idea miał w sobie coś złego. Na 
pewno dobre w nim jest chociażby to, że nie 
pozwala koncentrować się na pseudo-warto-
ściach, które stają się zmorą dzisiejszych cza-
sów tzn. na egoizmie i pieniądzach. 

Oczywiście nie należy popadać w przesa-
dę, bo stąd już tylko krok do ksenofobii i ra-
sizmu. Ale to już zupełnie inna historia…  

Nie sądzę, żeby patriotyzm jako idea miał w sobie coś złego. Na pewno dobre w nim 
jest chociażby to, że nie pozwala koncentrować się na pseudo-wartościach, które stają 
się zmorą dzisiejszych czasów tzn. na egoizmie i pieniądzach. Oczywiście nie należy 
popadać w przesadę, bo stąd już tylko krok do ksenofobii i rasizmu. Ale to już zu- 
pełnie inna historia…

władysław Bełza
Kto ty jesteś?

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.

- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.

- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.

- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.

- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

- Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię

- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Powyższy tekst pochodzi z 1901 
roku. W wersji z roku 1912 pojawił się 
dopisek ze zmianą pierwszej strofki dla 
dziewcząt:

- Kto ty jesteś?
- Polka mała.

- Jaki znak twój?
- Lilja biała.
   itd.

Felietony życiem pisane – XXXV

„O pieniądzach i o szczęściu”

Marcin Urban

Utarło się przekonanie, że miarą do-
brostanu ludzi jest ilość oraz wartość 
posiadanych dóbr. Od dawna porów-
nuje się różne państwa oceniając siłę 
ich przemysłu i zgromadzone zasoby 
finansowe. Wiele osób w poszukiwaniu 

lepszego życia przeprowadza się tam, 
gdzie stopa życiowa jest wyższa. 

Kilka lat temu przeprowadzono jed-
nak badanie, którego celem było 
określenie, w jakich krajach na świe-

cie obywatele czują się szczęśliwi. Ustalono 
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Jerzy Piątkowski

Właśnie nadchodzi ten wyjątkowy 
czar jesieni, który wywołuje z niebytu 
klarowne, ale i kolorowe westchnienia. 
Ten szur… szur, gdy nasze buty  
wędrują wśród opadłych liści i kiedy 
pojawia się jakże dojmujący skowyt 
duszy. 

Za oknami coraz częściej poranna 
mgiełka i pierwsze powiewy chłodu. 
I z każdym dniem utrwala się jesień 

– pełna czerwieni jarzębin, buków i grabów 
– tej czerwieni bijącej po oczach. W naszej 
puszczy „niepołomnej” także ruch – widać 
jak zwierzyna gromadzi zapasy i wzmacnia 
tkankę tłuszczową, by przetrać trudny dla 
siebie czas.

W świecie ludzkim – myśli już biegną 
do Święta Zamarłych – do 1 listopada, gdzie 
czymś naturalnym stają się wizyty u gro-
bów, gdzie towarzyszyć będzie nam zaduma, 
wspomnienia i modlitwa za tych co ode- 
szli… i zapalone światła. 

Jesień to melancholijna pora a zarazem 

i wielka refleksja nad życiem, które przemija, 
refleksja nad ludzkim losem. Pamięć przywo-
ła rozsiane po świecie cmentarze – na Rosie, 
na Monte Cassino, w lasku katyńskim.  

Nasze kobiety już myślą co kupić na 
jesienne chłody. Jest rzeczą oczywistą, że 
w dłoniach pojawiają się żurnale, i będą od-
bywać się liczne babskie konsultacje, jakie 
będą dominować kolory, czy znowu ciemne 
i ciepłe, czy jakieś inne… a zaraz potem co 
do czego pasuje.

Normalnym facetom wystarczy na ogół 
jeden garnitur i kilka koszul, a w przypadku 

uroczych niewiast aż szafy pękają z nadmia-
ru. Ech, co ja mówię, narażam się pokaźnej 
liczbie wielbicielek. A noście sobie dziew-
częta i miłe panie, co tam już i kiedy chce-
cie: sztruksy, brokaty, lniane bajery, suknie 
w kwiaty, a nawet liście sałaty. 

I wisiorki, naszyjniki – ze złota srebra 
i bursztynu, dla lepszego samopoczucia 
i zdrowia; tylko bądźcie zadowolone, a przede 
wszystkich szczodre dla tych co męskie no-
gawki noszą. To ważne, by za kilka tygodni 
mogli wam w jakąś grudniową noc tęsknie 
zanucić „Pamiętasz była jesień”  

kryteria, przeprowadzono analizy – i wtedy 
okazało się, że w czołówce najszczęśliwszych 
miejsc na świecie jest Bhutan, który należy 
do państw o najniższym poziomie rozwoju 
gospodarczego.

Królestwo Bhutanu znajduje się w Azji Po-
łudniowej, w Himalajach, pomiędzy Chinami 
a Indiami. Przywódcą kraju jest król panujący 
od 1972 roku, który obejmując władzę zade-
klarował, że dla niego ważne jest, aby jego na-

ród osiągnął zadowolenie z życia dzięki dbało-
ści o tradycję, kulturę i środowisko naturalne, 
a nie poprzez gwałtowny rozwój gospodarczy. 

Król ukończył Oksford, ceni wiedzę i dla-
tego postanowił, że opieka zdrowotna i nauka 
będą bezpłatne, a młodzież na studia pojedzie 
do Stanów Zjednoczonych, Japonii i Anglii. 
Co ciekawe – aż 90% tych osób po zakończe-
niu nauki wraca do ojczyzny. W roku 2005 
wprowadzono tu pierwszy na świecie zakaz 

sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Podobno w Bhutanie jest bardzo niski 

poziom przestępczości, a na ulicach nie ma 
reklam, lecz są zachęty do zachowywania 
porządku i czystości oraz informacje sfor-
mułowane na przykład w taki sposób: „Gdy 
zetniemy ostatnie drzewo, gdy osuszymy 
ostatnią rzekę, gdy złowimy ostatnią rybę – 
wtedy każdy człowiek zrozumie, że nie da się 
jeść pieniędzy”. Z przykładu Bhutanu wyni-
ka wyraźnie, że dla prawdziwego szczęścia 
pieniądze nie są najważniejszym kryterium. 
Podsumowaniem niech będzie fraszka:

Refleksja o życiowym pędzie
Stale pędzisz życia drogą,
więc dogonić cię nie mogą
biegnąc gdzieś za tobą w tyle
twego szczęścia jasne chwile

OByCZAJE

Wtrącone trzy grosze – XXIII

Czar jesieni
A noście sobie dziewczęta i miłe panie, co tam już i kiedy chcecie: sztruksy, brokaty, lnia-
ne bajery, suknie w kwiaty, a nawet liście sałaty. Tylko bądźcie zadowolone, a przede 
wszystkich szczodre dla tych co męskie nogawki noszą. To ważne, by za kilka tygodni 
mogli wam w jakąś grudniową noc tęsknie zanucić „Pamiętasz była jesień”.

Podobno w Bhutanie jest bardzo niski poziom przestępczości, a na ulicach nie ma 
reklam, lecz są zachęty do zachowywania porządku i czystości oraz informacje sfor-
mułowane na przykład w taki sposób: „Gdy zetniemy ostatnie drzewo, gdy osuszymy 
ostatnią rzekę, gdy złowimy ostatnią rybę – wtedy każdy człowiek zrozumie, że nie da 
się jeść pieniędzy”.

Nieodpłatny odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI w Krakowie zawiadamia, że 29 października 
w Niepołomicach, Podłężu i Ochmanowie odbędzie się nieodpłatny odbiór odpadów 
wielkogabarytowych (mebli itp.) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Odpady będą odbierane od osób, które zawarły z P.W. MIKI umowę. 
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O belgijskiej szkole

Barbara Henke 
LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna No-
wina 2000” w Piekarach; College Saint-Andre 
w Auvelais; uczestniczka programu wymiany 
międzykulturowej AFS z Belgią - Walonią

Zaczął się właśnie rok szkolny, pomy-
ślałam więc, że zainteresować Was 
może, jak wygląda życie w belgijskiej 
szkole. Zapytacie być może, jak to się 
stało, że trafiłam do belgijskiej szkoły? 

Jestem mieszkanką Niepołomic od pięt-
nastu lat. Uczęszczałam tu do szkoły pod- 
stawowej, a następnie do Gimnazjum Spo-

łecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Bator-
skiej. 

Wszystko zaczęło się od Liceum Ogólno-
kształcącego w Piekarach, do którego uczęsz-
czałam, prowadzonego przez Zgromadzenie 
Księży Misjonarzy oraz Fundację im. Księ-
dza Siemaszki. Owa fundacja od dziesięciu 
lat współpracuje z AFS-em (American Field 
Services), organizacją wymiany międzykul-
turowej dla młodzieży z ponad osiemdziesię-
ciu krajów świata. Ja, jako przedstawicielka 
Polski w Belgii – Walonii (francuskojęzyczna 
część Belgii), biorę właśnie udział w progra-
mie „Rok szkolny za granicą”.

Moja szkoła – College Saint-Andre w Au-
velais – to połączenie gimnazjum i liceum. 
Uczęszczam do 6GB (klasy szóstej, ogólno-
kształcącej), odpowiednik trzeciej klasy li-
ceum ogólnokształcącego. 

Szkoła zaczęła się w środę, piątego wrze-
śnia i pierwsza lekcja była lekcją organizacyj-
ną, prowadzoną przez nauczyciela „tytularne-
go”. Nie jest to wychowawca, taki jak w Polsce. 
Zajmuje się on tylko sprawami administra-
cyjnymi i dokumentacją osób z podległej mu 
klasy. Nie ma także „lekcji wychowawczych”. 

Na pierwszej lekcji każdy z uczniów 
otrzymał „Dziennik klasy”. Jest to stucztero-
stronicowa, w formacie A4, książka, w której 
należy wpisywać tematy i oceny oraz plan 
lekcji na dany tydzień – nie ma bowiem sta-
łego planu lekcji. Podczas weekendu trzeba 
sprawdzać plan lekcji na bieżący tydzień, na 
stronie internetowej szkoły.

Pierwsza lekcja zaczyna się, nie jak w Pol-
sce o 8:00, lecz o 8:30. Wszyscy uczniowie 
gromadzą się na placu przed budynkiem 
szkoły (nawet jak pada deszcz) wraz z pierw-
szym dzwonkiem i czekają na drugi dzwonek, 
po którym pojawiają się nauczyciele. Trzeba 
być czujnym, aby w kilkusetosobowym tłu-
mie znaleźć swoją klasę (lub grupę – bowiem 
na przedmiotach „do wyboru” są uczniowie 
z różnych klas) i swojego nauczyciela. Na-
stępnie nauczyciel prowadzi uczniów do sali 
i zaczyna się lekcja.

Przerwy także są specyficzne. Nie ma 
przerw po każdej lekcji. Lekcje są prowa-
dzone w blokach po dwie w każdym, a każda 
lekcja trwa pięćdziesiąt minut. Tak więc po 
pierwszych dwóch lekcjach (sto minut) jest 
pierwsza przerwa, tzw. „Rekreacja”, która 
trwa piętnaście minut. Po następnych dwóch 
lekcjach jest druga przerwa, tzw. „Przerwa na 
lunch”, która trwa czterdzieści minut. 

Podczas tej przerwy uczniowie gromadzą 
się w stołówkach. Są dwie: jedna, ogromna 
dla klas 1-4, a druga, mniejsza, dla klas 5 i 6. 
W tej ostatniej jest bardzo kameralnie. Znaj-
duje się tam wieża, którą włączamy podczas 
przerw lub „okienek” (pustych lekcji, bez 
zajęć), a ściany pokryte są grafitti z napisem: 
CSA (College Saint-Andre). Jest tam także 
darmowe połączenie Wi-fi. 

Następne dwa bloki lekcyjne przedzielo-
ne są piętnastominutową „Rekreacją”. Mak-
symalnie można mieć osiem lekcji. Wówczas 
kończy się o 16:25.

Moim ulubionym dniem tygodnia jest 
środa. Bowiem w ten dzień, tak jak w całej 
Belgii, lekcje kończą się w południe – przed 
godz. 13:00. Po lekcjach czas spędza się naj-
częściej z przyjaciółmi, np. idąc do restauracji 
na osławione belgijskie frytki z majonezem 
lub uprawiając sport, który w Belgii jest bar-

dzo rozwinięty. 
W ciągu roku szkolnego jest kilka punk-

tów stałych, jak np. Koncert Kolęd przed prze-
rwą świąteczną oraz „Bal wyjścia” dla klas 6 – 
odpowiednik naszej studniówki. Wraz z nim 
pojawia się kolejna kwestia, w Belgii nie ma 
matury. Dwa razy w roku, to jest przed Świę-
tami Bożego Narodzenia oraz w czerwcu, 
w każdej klasie są egzaminy zaliczeniowe ze 
wszystkich przedmiotów. Nie zmienia to fak-
tu, że w ciągu semestru jest mnóstwo spraw-
dzianów i kartkówek. Po zdaniu egzaminów 
na koniec szóstej klasy odbywa się ceremonia 
odebrania dyplomów ukończenia College’u, 
wzorowana na amerykańskiej. 

Jak wyglądało moje pierwsze zetknięcie 
się z nauczycielami oraz moją klasą? O co 
pytali?

Nauczyciel historii, podczas omawiania 
programu nauczania, wspomniał kilka razy 
o Polsce przy tematach takich jak: Kampania 
Wrześniowa, Auschwitz, komunizm, Struk-
tura Unii Europejskiej. 

Geograf śmiało stwierdził, że w Polsce 
pije się wódkę, ponieważ jest zimno. Mity te 
szybko obaliłam, mówiąc, że w lecie nierzadko 
temperatura waha się ok. 30 stopni Celsjusza, 
a także że w Polsce działa jedna z najprężniej-
szych w Europie Kampanii Trzeźwości. 

Następny stereotyp, o którego istnieniu nie 
miałam pojęcia, pojawił się na lekcji matema-
tyki. Ja, jako że nie jestem orłem z przedmio-
tów ścisłych, wybrałam zakres podstawowy 
matematyki (trzy godziny tygodniowo). Na-
uczycielka z zaangażowaniem godnym lepszej 
sprawy, poświęciła dziesięć minut pierwszej 
lekcji na przekonywanie mnie, że naprawdę 
nie ma problemu, żebym przeniosła się na 
matematykę rozszerzoną (sześć godzin tygo-
dniowo), przecież jestem Polką! 

Dopiero później dowiedziałam się z cze-

Na pierwszej lekcji każdy z uczniów otrzymał „Dziennik klasy”. Jest to stuczterostronico-
wa, w formacie A4, książka, w której należy wpisywać tematy i oceny oraz plan lekcji na 
dany tydzień – nie ma bowiem stałego planu lekcji. Podczas weekendu trzeba spraw-
dzać plan lekcji na bieżący tydzień, na stronie internetowej szkoły.

Geograf śmiało stwierdził, że w Polsce pije się wódkę, ponieważ jest zimno. Mity te 
szybko obaliłam, mówiąc, że w lecie nierzadko temperatura waha się ok. 30 stopni  
Celsjusza, a także że w Polsce działa jedna z najprężniejszych w Europie Kampanii  
Trzeźwości.
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go wynikła ta kwestia. W szkole jest bowiem 
nauczyciel francuskiego, którego żona jest Po-
lką, jego córka uczęszcza na matematykę roz-
szerzoną. Mam nadzieję, że tego stereotypu nie 
obalę.

W szkole jestem uczniem regularnym. 
Oznacza to, że normalnie uczę się i zdaję eg-
zaminy jak wszyscy, a na koniec roku szkolne-
go, po zdaniu egzaminów, otrzymam dyplom 
ukończenia szkoły średniej. 

Obowiązuje mnie język francuski na wszyst-
kich przedmiotach i, wbrew powszechnej opinii, 
nie jest on wcale tak trudny. Staje się on tym ła-
twiejszy, że Belgowie to naprawdę naród gościn-
ny i otwarty. Zawsze z radością służą pomocą, 
zwłaszcza, kiedy widzą zaangażowanie i dobre 
chęci osoby, która tej pomocy potrzebuje. Bez 

względu na to, czy ma ona problemy z językiem 
francuskim, znalezieniem klasy, czy źle odczyta-
ła plan zajęć i nie przyszła na lekcję lub po pro-
stu potrzebuje rozmowy.

Polecam wszystkim osobom, które chciałyby 
poznać kulturę, nauczyć się języka, zdobyć dy-
plom zagranicznej szkoły lub po prostu przeżyć 
przygodę życia, wymianę zagraniczną. Bo choć 
z początku jest trudno, zawsze znajdzie się ktoś, 
kto uśmiechnie się promiennie, gdy nadejdą 
deszczowe dni. Wierzę, że naprawdę warto  a do-
świadczenie, zdobyte podczas pobytu za granicą, 
zaowocuje w przyszłości.

Pozdrawiam z Belgii i życzę wszystkim 
owocnego roku szkolnego!  

EDuKACJA

Polecam wszystkim osobom, które chciałyby poznać kulturę, nauczyć się języka, zdobyć 
dyplom zagranicznej szkoły lub po prostu przeżyć przygodę życia, wymianę zagraniczną. 
Bo choć z początku jest trudno, zawsze znajdzie się ktoś, kto uśmiechnie się promiennie, 
gdy nadejdą deszczowe dni. Wierzę, że naprawdę warto  a doświadczenie, zdobyte pod-
czas pobytu za granicą, zaowocuje w przyszłości.

KrÓTKO …

Obóz militarny
Karolina Donatowicz 
Kinga Migdał 
Szymon Jagusiński
uczniowie klasy II B grupy policyjnej

Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 
grupa policyjna klasy IB Liceum Ogól-
nokształcącego w Niepołomicach, wraz 
z opiekunem, nauczycielem wychowania 
fizycznego, Michałem Glicą wyjechała 
na siedmiodniowy „Obóz Militarny”. 
Obóz odbył się w miejscowości Czer-
wony Bór, położonej niedaleko Łomży. 
Szkolenia przeprowadzali wykwalifiko-
wani instruktorzy „Grom Group”, któ-
rzy posiadają wieloletnie doświadczenie 
w zakresie szkolenia wojskowego.
Dzienny plan obejmował zaprawę po-
ranną, elementy walki wręcz, samoobro-
nę, musztrę, wykłady na temat pierwszej 
pomocy, obsługę broni palnej oraz „trzy 
taktyki” – zieloną, czarną, czerwoną. 
Działania w ramach taktyki „zielonej” 
odbywały się na terenie niezurbani-
zowanym. Ćwiczenia obejmowały te-
renoznawstwo, paintball oraz marsze 
długodystansowe. Taktyka „czarna” 
obejmuje działania w terenie zurbani-
zowanym. W ramach tej taktyki grupa 
uczestniczyła w zajęciach dotyczących 
szturmu na pomieszczenia opanowane 
przez terrorystów. Taktyka „czerwona” 
obejmowała zajęcia z pierwszej pomocy, 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oraz 
obsługi sprzętu medycznego. 
Uczniowie grupy policyjnej uczestni-
czący w „Obozie Militarnym” przeżyli 
wiele niezapomnianych chwil, wspania-
łych emocji, dzięki którym dojrzeli, stali 
się bardziej odpowiedzialni i zaradni.
 

Wymiana polsko-niemiecka
Anna Grochot
wychowawca, OHP 6-2 w Niepołomicach

W ramach Polsko-Niemieckiej Wy-
miany Młodzieży w dniach od 6 do 11 
sierpnia br. uczestnicy 6-2 Hufca Pracy 
w Niepołomicach gościli w Neuzelle 
w Niemczech. Wspólnie z niemieckimi 
kolegami młodzież uczestniczyła w pro-
jekcie „Discover and save the nature”. 
Wakacyjny czas upłynął na wycieczkach 
krajoznawczych, rozmowach i dysku-
sjach na tematy ekologiczne oraz grach 
i zabawach integracyjnych. 
W ramach „Dnia polskiego” niepoło-

Nowa oferta
Paulina Szewczyk
polonista, Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach

Realizowana od kilku lat reforma oświaty w Pol-
sce, wzbudza wiele kontrowersji – a ponieważ 
wrzesień 2012 to początek ostatniego etapu jej 
wprowadzania (w klasach pierwszych szkół 
podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych),  
tegoroczny rok szkolny zapowiada się co naj-
mniej emocjonująco…
W Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Paw-
ła II w Niepołomicach, będzie to rok szczegól-
ny jeszcze z innego powodu: po raz pierwszy 
w historii szkoły została zrekrutowana grupa 
uczniów, którzy w zakresie programu rozszerzo-
nego będą się uczyć biologii i chemii. 
Zaliczenie tych przedmiotów na egzaminie ma-
turalnym jest wymagane na bardzo popularnych 
od kilku lat studiach weterynaryjnych, farma-
ceutycznych, a przede wszystkim od zawsze wa- 
runkuje dostanie się na studia medyczne (w tym 
– na stomatologię). Po raz pierwszy w historii 
oświaty gminy Niepołomice uczniowie szkół 
gimnazjalnych nie będą musieli już szukać poza 
miastem liceów proponujących tzw. profil biolo-
giczno-chemiczny!

rozwiązanie zadania z iii okładki

Prócz tego, wrzesień jest początkiem roku szkol-
nego dla kolejnego już rocznika klasy przygoto-
wującej do egzaminów umożliwiających podję-
cie pracy w policji. Cieszy nas również fakt, że 
podjęli u nas naukę uczniowie zainteresowani 
ratownictwem medycznym oraz pracą w cha-
rakterze zawodowych strażaków. Tym uczniom, 
dzięki opiece merytorycznej udzielonej przez 
Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, zapropo-
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micka grupa zaprosiła niemieckich kole-
gów na prezentację na temat działalno-
ści Ochotniczych Hufców Pracy, gminy 
Niepołomice i powiatu wielickiego. Zor-
ganizowano również wspólne gotowanie 
tradycyjnych polskich pierogów. 
Młodzież niemiecka z kolei podczas swo-
jego dnia zaprezentowała przedstawienie 
pt. „Królewna Śnieżka”, a po spektaklu 
zaprosiła na rodzime kulinaria. Na za-
kończenie pobytu gospodarze spotkania 
przygotowali miłą niespodziankę jaką 
było zwiedzanie Berlina i jego zabytków.

Misje w Podłężu
Marta Błachowicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Podłężu

12 września w Szkole Podstawowej 
w Podłężu miało miejsce spotkanie z mi-
sjonarzem ks. Józefem Klatką, pracują-
cym od ponad 30 lat na Madagaskarze. 
Ks. Józef odwiedził naszą szkołę nie 
po raz pierwszy. Opowiadał o pracy 
z Malgaszami na tzw. „czerwonej wy-
spie”. Swoją opowieść wzbogacił filmem 
przedstawiającym fragmenty z codzien-
nego życia mieszkańców tej ubogiej, 
a zarazem bardzo urokliwej wyspy. 
Niełatwo jest malgaskim dzieciom. 
Wiele z nich nie chodzi do szkoły, bo za 
szkołę trzeba tam płacić, a nie wszyst-
kich rodziców na to stać. Ks. Józef  
przywiózł ze sobą pamiątki, które staną 
się ozdobą szkoły. Część z nich została 
wykonana własnoręcznie przez dzieci 
mieszkające na Madagaskarze. 
Uczniowie naszej szkoły przekazali na 
ręce ks. Józefa piłki dla swoich rówie-
śników. Wiedzą oni bowiem dobrze, że 
dzieci na całym świecie niezależnie od 
warunków, w jakich żyją, pragną spę-
dzić choć trochę czasu na zabawie. 
Wszyscy obecni na spotkaniu obiecali 
także, że podobnie jak w latach poprzed-
nich, tak i w tym roku szkolnym wezmą 
udział w akcji „Palma dla Malgaszów”. 
Dochód ze sprzedaży własnoręcznie 
wykonanych palm wielkanocnych prze-
znaczany jest w całości na potrzeby mi-
syjne ks. Józefa.

Misje w Niepołomicach
Marzena Górka
polonista, SP im. Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Niepołomicach od kil-

Piętnastolatki budują 
tożsamość narodową 
Finlandii

Tomasz Paliński
uczestnik projektu „Matemaniak” realizowane-
go w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa 
Tischnera w Krakowie

Finlandia zwykle kojarzy nam się re-
niferami, muminkami, twórcą systemu 
Linuks, firmą Nokia i sauną. Jednak 
Finowie do elementów wyróżniających 
ich wśród innych państw skrzętnie 
dodają system edukacji, który stał się 
dla nich powodem do dumy.

Sukces, jaki odniósł fiński system edukacji 
potwierdza Międzynarodowy Programu 
Oceny Umiejętności Uczniów – PISA. 

Jego celem jest uzyskanie porównywalnych da-
nych o umiejętnościach uczniów, którzy ukoń-
czyli 15 rok życia w celu poprawy jakości na-
uczania i organizacji systemów edukacyjnych. 
W badaniach tych Finlandia od paru lat zajmu-
je pierwsze miejsca. 

Dla porównania polscy uczniowie w 2009 
roku w rankingach PISA zajęli 25 miejsce 
w matematyce na 64, 15 miejsce w czyta-
niu ze zrozumieniem i 19 miejsce w naukach 
przyrodniczych. Warto zatem przyglądnąć się 
systemowi, w którym podstawowe modele po-

wszechnej edukacji są niezmienne od 40 lat.

równe możliwości
Zasadniczo szkoły podstawowe i średnie 

prowadzone są przez gminy, które nawet prze-
jęły szkoły prywatne, aby wszyscy nauczyciele 
byli pracownikami gminy. Tylko w większych 
miastach szkoły średnie są profilowane. 

Ponieważ nie robi się żadnych rankingów 
szkół i z założenia wszystkie szkoły są takie 
same, to w efekcie dzieci idą do szkoły podsta-
wowej i średniej tam, gdzie mają najbliżej.

struktura systemu
Wszystkie dzieci od 6 roku życia korzystają 

z bezpłatnej edukacji przedszkolnej. Od 7 roku 
życia przez 6 lat uczą się w szkole podstawowej, 
w klasie prowadzonej przez jednego nauczycie-
la wykształconego do nauczania 13 przedmio-
tów. Jedynie plastykę, muzykę i wychowanie 
fizyczne prowadzą nauczyciele przedmiotu. 

Następne trzy lata zazwyczaj w tym samym 
budynku uczniowie kształcą się w szkole śred-
niej I stopnia. Edukacja na tym etapie nie koń-
czy się egzaminem, ale uczeń dobrowolnie może 

W każdym semestrze uczniowie zapisu-
ją się na 5-7 kursów. Dlatego jeden uczeń 
może zrealizować wymagane 75 kursów 
i przystąpić do matury po 2,5 roku a inny 
może wziąć udział w 100 kursach i zakoń-
czyć edukację po 4 latach.

nowaliśmy realizowanie przedmiotów rozsze-
rzonych z fizyki i chemii oraz edukację pożar-
niczą. 
Także zainteresowani przedmiotami humani-
stycznymi (j. polskim, historią i wiedzą o spo-
łeczeństwie) oraz przedmiotami ścisłymi (szcze-
gólnie – matematyką i informatyką), znaleźli 
u nas miejsce – powstały trzy klasy licealne. 
Mamy też satysfakcję, że nasza oferta zdobywa-
nia wiedzy w połączeniu ze zdobywaniem kwa-
lifikacji zawodowych w zakresie informatyki,  
hotelarstwa i ekonomii, nadal znajduje chętnych 

do zmierzenia się z niełatwym przecież progra-
mem technikum.
W ten oto sposób wkraczamy w nowy rok szkol-
ny z kolejnym dowodem na to, że oferta naszej 
szkoły, ciągle rozszerzana i dostosowywana do 
aktualnego i prognozowanego rynku pracy, 
spełnia oczekiwania uczniów i trafia w ich zain-
teresowania! Rodzicom i uczniom, którzy zaufa-
li naszej szkole bardzo dziękujemy. Wyniki tego-
rocznych matur oraz egzaminów zawodowych 
po raz kolejny potwierdzają, że szkoła nie zawie-
dzie tych, którzy rozumieją potrzebę uczenia się.
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przystąpić do państwowego testu, z którego 
wyniki są udostępniane jedynie zdającemu. 

Uczniowie mogą także sprawdzić się 
w konkursach przedmiotowych organizo-
wanych przez regionalne związki nauczy-
cieli. Zamiast porównywać uczniów wspiera 
się ich i ukierunkowuje. Dotyczy to również 
uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. 

Obowiązkowa edukacja jest bezpłatna 
wliczając w to książki, wyżywienie, transport 
i opiekę zdrowotną (trzeba wziąć pod uwagę 
fakt, że Finlandia liczy jedynie 5,4 miliona 
mieszkańców). Rok szkolny obejmuje 190 
dni; od połowy sierpnia do początku czerw-
ca.

Nieobowiązkowa klasa dziesiąta przezna-
czona jest dla uczniów, którzy nie dostali się 
do szkoły średniej II stopnia lub nie podjęli 
jeszcze decyzji dotyczącej dalszej nauki.

Po ukończeniu 16-go roku życia 90% 
uczniów kontynuuje naukę w szkole średniej 
II stopnia: 50% w szkole ogólnokształcącej, 
40% w zawodowych szkołach średnich. 

Program nauczania dla ogólnokształ-
cących szkół średnich jest opracowany na 3 
lata, podzielone na 5 semestrów po 37 dni 
plus 7 dni przeznaczone na egzaminy. 

W każdym semestrze uczniowie zapisują 
się na 5-7 kursów. Dlatego jeden uczeń może 
zrealizować wymagane 75 kursów i przystą-

pić do matury po 2,5 roku a inny może wziąć 
udział w 100 kursach i zakończyć edukację po 
4 latach. 

Na przykład matematyka obejmuje 6 kur-
sów podstawowych, a następnie 10 kursów 
rozszerzonych. W szkołach tych nie ma po-
zalekcyjnych kółek zainteresowań, ale uczeń 
zainteresowany np. fotografią zapisuje się na 
odpowiedni kurs. 

Na tym etapie nauczyciel przedmiotu ty-
godniowo uczy średnio po 20 godzin lekcyj-
nych trwających 75 minut. Uczniowie zatem 
nie są przydzieleni do stałych zespołów kla-
sowych, ale funkcjonują nauczyciele opieku-
nowie, którym przydziela się średnio po 27 
osób. Ich rolą jest czuwanie nad przebiegiem 
edukacji uczniów swojej grupy. W kwestii 
swojej dalszej edukacji i zawodu uczeń może 
także zwrócić się o pomoc do szkolnego do-
radcy.

wysoka kultura
W polityce edukacyjnej nie funkcjonują 

inspektorzy kontrolujący szkoły. Nie ma eg-
zaminów państwowych. Jedyną informacją 

o poziomie kształcenia są wyniki matur. Na-
uczyciele nie przechodzą procedury stopni 
awansu zawodowego. 

Nauczyciel po pięciu latach programu 
uniwersyteckiego (wliczając w to studia pe-
dagogiczne i przedmiotowe) jest uważany za 
autonomicznego, wysoko wykwalifikowane-
go specjalistę, który może planować, wdra-
żać i oceniać nauczanie. Posiada także status 
urzędnika służby cywilnej. 

Funkcjonowanie systemu jest uzależnio-
ne od sprawnej realizacji przez nauczycieli 
celów kształcenia i kryteriów oceny określo-
nych w ogólnokrajowym programie naucza-
nia weryfikowanym przez Krajowy Urząd ds. 
Edukacji (FNBE).

Jako nauczyciel głęboko wierzę, iż po co-
rocznych ewaluacjach kilkunastu dziedzin 
pracy szkoły i kilkudziesięciu kontrolach 
szkoły wypracujemy taki system edukacji, 
który będzie niezmienny, będzie przynosił 
sukcesy, z którego będziemy dumni  

Więcej informacji: 
www.oph.fi/english/education/

W polityce edukacyjnej nie funkcjonują inspektorzy kontrolujący szkoły. Nie ma egzami-
nów państwowych. Jedyną informacją o poziomie kształcenia są wyniki matur. Nauczy- 
ciele nie przechodzą procedury stopni awansu zawodowego.
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Matura 2012 – raport

Wacław Sternal
nauczyciel j. francuskiego i wiedzy o społe-
czeństwie, Zespół Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niepołomicach

Jak co roku, po ostatecznym zamknię-
ciu sesji egzaminacyjnej i publikacji 
danych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną, prezentujemy Państwu 
raport podsumowujący wyniki matu-
ralne absolwentów Zespołu Szkół im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepo-
łomicach. 

Po raz kolejny średnia uzyskanych 
rezultatów jest znacznie wyższa od 
średniej krajowej, wojewódzkiej i po-

wiatowej. 
Do egzaminu maturalnego w sesji majo-

wej 2012 przystąpiło ogółem 76 absolwentów 
(50 z LO, 11 z TE, 15 z TI). W wyniku sesji 
majowej świadectwo maturalne uzyskało 72 
tegorocznych absolwentów (w tym wszyscy 
absolwenci LO, którzy przystąpili do egzami-
nów pisemnych). 

W zestawieniach statystycznych opra-
cowanych przez OKE Kraków osiągnięte 
wyniki  plasują nasze LO oraz Technika 
powyżej średniej zanotowanej w powiecie 
i województwie. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wskaźnik zdawalności absolwentów wszyst-

kich typów szkół: 91% absolwentów naszej 
szkoły (wszystkie typy szkół) uzyskało świa-
dectwo maturalne wobec poziomu 80% zda-
walności w Polsce, 82% w Małopolsce i 85% 
w powiecie wielickim. Obok prezentujemy 
zestawienia statystyczne oparte na danych 
opublikowanych na stronie oke.krakow.pl.

Te bardzo satysfakcjonujące informacje 
cieszą z jeszcze jednego powodu: po raz ko-
lejny średnia wyników osiągniętych przez 
naszych uczniów przewyższa średnie krajowe 
oraz średnią osiągniętą w Małopolsce. 

Pozytywna tendencja, której jesteśmy 
świadkami to efekt solidnej pracy uczniów 
i nauczycieli. Mamy więc ogromną nadzieję, 

Na szczególne podkreślenie zasługuje wskaźnik zdawalności absolwentów wszystkich 
typów szkół: 91% absolwentów naszej szkoły (wszystkie typy szkół) uzyskało świadec-
two maturalne wobec poziomu 80% zdawalności w Polsce, 82% w Małopolsce i 85% 
w powiecie wielickim.
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ku lat wspiera misje na Madagaskarze, 
wspomagając finansowo szkołę prowa-
dzoną przez polskich duchownych.
Ostatnio naszą placówkę odwiedził ks. 
Józef Klatka, który podczas spotkania 
z uczniami opowiadał o codziennym 
życiu Malgaszy, o ich tradycjach, kultu-
rze, zwyczajach, przyjemnościach i obo-
wiązkach, wreszcie o trudnej sytuacji 
materialnej i często rodzinnej, o pro-
blemach, z jakimi się stale borykają. Nie 
ukrywał faktu, że dla wielu, zwłaszcza 
młodych ludzi, życie jest codzienną wal-
ką o przetrwanie. 
Dużo emocji wzbudził temat bliski 
uczniom, dotyczący tamtejszej szkoły 
i warunków, w jakich Malgasze uczą się. 
Misjonarz opowiadał o ich determinacji 
i wielkim pragnieniu zdobywania wie-
dzy za wszelką cenę. Świadectwo księ-
dza misjonarza było prawdziwą szkołą 
życia. Ta wzruszająca relacja, dopełnio-
na projekcją filmu, na długo pozostanie 
w naszej pamięci.
Korzystając z okazji, Samorząd Szkolny 
zorganizował na terenie szkoły kwestę, 
a zebrane pieniądze zostały przekazane 
na aktualne potrzeby misji. Jak zawsze 
niezawodna okazała się Spółdzielnia 
Uczniowska, z której inicjatywy, wice-
dyrektor Krystyna Augustyńska prze-
kazała pewną część dochodu dla dzieci 
z Madagaskaru. Dodatkowymi prezen-
tami, które zapewne ucieszą naszych 
afrykańskich przyjaciół były stroje ko-
munijne, piłki, książki i słodycze.
Wszystkim zaangażowanym w pomoc 
dziękujemy za wspaniały dar serca i hu-
manitarną postawę. 

Pierwszy Punkt 
Przedszkolny
Irena Karcz
dyrektor SP w Niepołomicach-Podgrabiu

Trzeciego września w niepołomickiej 
„Trójce” rozpoczął działalność pierwszy 
w gminie Punkt Przedszkolny, funkcjo-
nujący jako inna forma wychowania 
przedszkolnego. 
Uczęszcza do niego 25 dzieci trzy- i czte-
rolatków, a chętnych było jeszcze więcej. 
Organem prowadzącym jest Gmina 
Niepołomice. Dzieci bawią się i uczą 
w wyremontowanej sali, którą odnowili 
rodzice, pracując w czasie wakacji. Wy-
malowali ściany i położyli nowe panele. 
Zaangażowanie rodziców pokazuje, jak 
bardzo potrzebny w tym rejonie jest 
punkt przedszkolny. Przez rodziców 
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że obecny rok szkolny dostarczy naszym przy-
szłym absolwentom jeszcze więcej radości. 

Warunek jest prosty: praca, praca i jesz-
cze raz praca. A nam, nauczycielom pozostaje 
ogromna satysfakcja zgodnie z przyświecają-

cym naszej szkole przesłaniem: sukcesy na-
szych uczniów są sukcesami szkoły.

Naszym absolwentom gratulujemy i ży- 
czymy podobnych osiągnięć na uczelniach 
wyższych  

Najlepsi

Lista najlepszych absolwentów, uhonorowanych nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Niepoło- 
mice za świetne wyniki maturalne
•  Marcin Błachowicz, LO, średni wynik 90%
•  Maciej Rabiej, LO, średni wynik 89%
•  Dariusz Mleko, LO, średni wynik 88%
•  Michał Płatek, Technikum, technik informatyk, średni wynik 85%
•  Ewa Molter, LO, średni wynik 85%
•  Dominika Pudełko, LO, średni wynik 81%

Zestawienie przedmiotów obowiązkowych zdawanych pisemnie
LO Niepołomice LO Powiat Wielicki LO Małopolska

Zdawalność 98% 91% 91%
J. polski (średni wynik) 59,5% 57,7% 58,7%
J. angielski (średni wynik) 80,3% 79,1% 78,2%
Matematyka (średni wynik) 71,3% 67,2% 68,2%

Technikum 
Niepołomice

Technikum  
Powiat Wielicki

Technikum 
Małopolska

ZDAWALNOŚĆ 87,6% 79% 73%
J. polski (średni wynik) 56,3% 51% 49,6%
J. angielski (średni wynik) 70,85% 64,8% 58,7%
Matematyka (średni wynik) 60,8% 57,7% 50,9%

Egzaminy kwalifikacyjne

Zuzanna Polańska 
Komendant 6-2 Hufca Pracy

Wszyscy absolwenci zaliczyli egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
i mogą  rozpocząć swoją karierę zawodo-
wą  szlifując dalej swój warsztat. 

12 sierpnia odbyły się egzaminy kwa-
lifikacyjne uczestników 6-2 Hufca 
Pracy, uczniów ZSZ im. Krakow-

skiego Bractwa Kurkowego w zawodzie fryzjer.
Egzamin odbywał się  przed komisją Izby  

Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Nowego Są-
cza, składał się z części teoretycznej – pisem-

Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych. 
Fot. Zuzanna Polańska
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uczniów zostały wymalowane również 
korytarze szkolne. Mimo trudności 
udało się pomyślnie sfinalizować przed-
sięwzięcie, które na pewno zwiększyło 
dostęp dzieci do edukacji przedszkolnej. 
Efekt działań pokazuje również, że ta-
kie inicjatywy są potrzebne i spotykają 
się z pozytywnym odbiorem przez spo-
łeczność lokalną. Obok szkoły powstał 
nowy plac zabaw, na którym dzieci 
mogą bawić się i spędzać czas na świe-
żym powietrzu. 
W rozpoczęciu roku szkolnego w SP nr 
3 wziął udział burmistrz Roman Ptak, 
który zaznaczył, że punkt przedszkolny 
to cenna inicjatywa będąca alternatywą 
dla małej szkoły, co w perspektywie po-
zwala na jej rozwój. 
Życzymy najmłodszym wielu radosnych 
chwil w gronie rówieśników. Niech ten 
czas spędzony w przedszkolu zaowocuje 
wszechstronnym rozwojem, zarówno fi-
zycznym, jak i umysłowym i emocjonal-
nym oraz przygotuje najmłodszych do 
dalszej edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Pierwsze dni
Katarzyna Gruszecka
Anna Stokłosa
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Nie-
połomicach

W Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Niepołomicach od kilku lat prowa-
dzone są zajęcia adaptacyjne, w czasie 
których początkowo dziecku towarzy-
szą opiekunowie. Zadaniem tych za-
jęć jest oswojenie dziecka z miejscem, 
czynnościami oraz innymi ludźmi. 
Tak też było 27 i 28 sierpnia. Zajęcia 
adaptacyjne odbyły się w grupie czte-
rolatków – Gwiazdeczki i trzylatków – 
Biedroneczki. Adaptacja do przedszkola 
jest trudna dla dziecka, wymaga bowiem 
utworzenia nowych więzi. Nie jest to ła-
twe, a dziecko musi dobrze poznać i za-
akceptować swoich nowych opiekunów; 
dopiero wówczas mogą się stać kimś, 
z kim dziecko czuje się związane. 
Proces taki trwa około miesiąca, choć 
jednym dzieciom przychodzi to z ła-
twością, a innym z trudem. Początki za-
wsze są bardzo trudne, rodzice są tego 
świadomi. Pamiętajmy, że opuszczenie 
domu rodzinnego  nawet na kilka go-
dzin i zmiana codziennych nawyków to 
dla dziecka ogromny szok. Dlatego też 
musimy go wspierać, wysłuchiwać, po-
magać zarówno dziecku, jak i rodzicom 
w różnego rodzaju problemach. 

ny i ustny, która odbywała się w naszym hufcu 
oraz  praktycznej. Część praktyczna odbywała 
się w zakładach: Ireny Krysia, Marty Nowak, 
Magdaleny Szury, gdzie dziewczęta uczyły się 
praktycznej nauki zawodu. Nasi adepci sztuki 
fryzjerskiej pokazali się z jak najlepszej strony 
czesząc piękne fryzury wieczorowe, wyciskając 
falę, obcinając swoich modeli. 

Natomiast w dniu 4 września odbyły się eg-
zaminy czeladnicze w zawodzie monter insta-

lacji i urządzeń sanitarnych. Egzamin składał 
się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. 
Część teoretyczna odbywała się w siedzibie 
hufca natomiast praktyczna w Zakładzie Wod. 
Kan. Gaz. Co Józefa Tomery. Nad przebiegiem 
egzaminu czuwała Komisja z Centrum Szkole-
nia Zawodowego HERZ w Wieliczce.

Wszystkim absolwentom życzymy sukce-
sów w dalszej pracy  

Bezpieczny start

Teresa Kwiecień 
starszy wychowawca 6-2 Hufca Pracy

Trzeciego września uczniowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej im. Krakowskie-
go Bractwa Kurkowego, uczestnicy 6-2 
Hufca Pracy uroczyście rozpoczęli rok 
szkolny na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach.  

W trakcie spotkania, tradycyjnie 
Okręgowa Inspekcja Pracy za-
prezentowała kampanię „Młodzi 

Pracownicy – Bezpieczny Start”. Adresatami 
tej kampanii są uczestnicy OHP, a szczególnie 
nowo przyjęci do jednostek organizacyjnych. 

Podczas inauguracji komendant 6-2 Hufca 

Pracy Zuzanna Polańska powitała zaproszo-
nych gości, absolwentów oraz nowych uczest-
ników hufca życząc, aby zdobyte umiejętności 
w trakcie praktycznej nauki zawodu pozwoliły 
w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę, która 
przyniesie nie tylko zadowolenie finansowe,  
ale da także możliwość dalszego rozwoju za- 
wodowego. 

Do młodzieży wiele ciepłych słów skiero-
wała Danuta Wieczorek – dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 
oraz Bożena Jopek – zastępca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP gratulując nowo przyję-
tym uczestnikom dobrego wyboru. Kolejnym 
punktem spotkania było uroczyste wręczenie 
absolwentom Dyplomów Czeladniczych.

Następnie Bogdan Solawa – inspektor 
pracy krótko omówił przepisy prawa pracy 
i podstawowe zasady BHP. Wszyscy uczest-
nicy pierwszego rocznika otrzymali poradnik  
„Prawo pracy – pierwsze kroki” oraz „Kronikę 
6 – 2 Hufca Pracy” wręczone przez Inspektora 
Pracy Bogdana Solawę i Z-ca Wojewódzkiego 
Komendanta OHP Bożenę Jopek  

Smak pienińskiego pstrąga
Zuzanna Polańska 
Komendant 6-2 Hufca Pracy

Dziewiątego września, w Sromowcach  
Niżnych odbył się konkurs 
„Smak Pienińskiego Pstrąga”. 
Naszą Komendę reprezentował 
uczestnik 6-2 Hufca Pracy, uczeń 
ZSZ im. Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego Kamil Jędrzejczyk 
z Niepołomic.

Organizatorami konkursu byli Firma 
Gastro Pack, Polskie Stowarzyszenie 
Flisaków Pienińskich na Dunajcu, 

Hotel Nad Przełomem oraz  Stowarzyszenie 
Małopolskich Kucharzy i Cukierników, które 
zaprosiło do udziału Małopolską Wojewódzką 
Komendę OHP.

Naszą Komendę reprezentował uczestnik 
6-2 Hufca Pracy, uczeń ZSZ im. Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego Kamil Jędrzejczyk z Nie-
połomic, który przygotowywał się do konkursu 
w Domu Weselnym Anson,  ćwicząc pod czuj-
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nym okiem Michała Henzela, wiceprezesa  
Stowarzyszenia. 

W trakcie konkursu odbywającego się 
w plenerze na rzece Dunajec, Kamil zapre-
zentował zakąskę – rogaliki  z ciasta  francu-
skiego z nadzieniem z pstrąga i borowikami, 
podanym na sałacie radicchio. Danie podane 
było bardzo wytwornie i podobało się komi-
sji. Konkurs podzielony był na dwie części 
w pierwszej występowali uczniowie, Kamil 
stanął w szranki z 12 uczestnikami. 

W części drugiej o miano najlepszego ku-
charza walczyło 11 profesjonalnych kucharzy. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, nasz 
uczestnik miał okazję podpatrywać i uczyć 
się od najlepszych kucharzy naszego regionu. 
W tym roku nie udało nam się zająć miejsc 
w czołówce, ale zdobyte doświadczenia z pew-
nością wykorzystamy w następnej edycji  

Kamil Jędrzejczyk przygotowuje zakąskę – 
rogaliki  z ciasta  francuskiego z nadzieniem 
z pstrąga i borowikami, podanym na sałacie 
radicchio. Fot. Zuzanna Polańska

Przedszkolaki z Podłęża 
sprzątają świat

Zofia Wrześniak 
nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
Samorządowe Przedszkole im. św. Kingi 
w Podłężu

Zdając sobie sprawę, że jako nauczy-
ciele  mamy wpływ na świadomość 
ekologiczną swoich wychowanków, 
staramy się uwrażliwiać ich na piękno 
przyrody, a równocześnie uświadamiać 
im, jak duża jest ich rola w utrzymaniu 
czystości środowiska.

Dbamy również o to, aby zaszczepić 
podstawową wiedzę ekologiczną 
wśród dzieci, która w dalszych eta-

pach nauki w szkole odpowiednio poszerzo-
na będzie sprzyjać przyrodzie.

W tym roku szkolnym, 17 września, po 
raz kolejny już zorganizowaliśmy w Samo-

rządowym Przedszkolu im. św. Kingi w Pod-
łężu akcję ekologiczną pt. „Sprzątanie świata”. 

Tegoroczne hasło, które towarzyszyło 
nam podczas całej wyprawy brzmiało: „Ko-
cham, lubię, szanuję… nie śmiecę!”. W ten 
sposób przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej 
akcji, która odbyła się w dniach 14-16 wrze-
śnia na terenie całej Polski. 

Wraz ze wszystkimi przedszkolakami wy- 

ruszyliśmy na spacer po najbliższej okolicy, 
aby dokładnie posprzątać teren przyległy do 
przedszkola. Dzieci wyposażone w jednora-
zowe rękawiczki, worki oraz transparenty, 
ochoczo zbierały i segregowały śmieci, aby 
móc potem zachwycać się czystą okolicą. 

W nagrodę wszyscy uczestnicy akcji 
otrzymali medale „Przyjaciela przyrody”, 
które nagrodziły ich nie lada trud  
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Spojrzenie w październikowe niebo

dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„W krótkie dzionki paździer- 
nika wszystko z pól i sadów 
znika”. Przysłowie to zapo-
wiada nam piękną pogodną  
jesień, umożliwiająca zakoń- 
czenie zbioru plonów. 

Zawsze starajmy się wy-
korzystać te ostatnie cie-
płe dni, bowiem Słońce 

nie próżnuje, ale jego deklina-
cja z dnia na dzień maleje, a w 
związku z tym, na naszej półkuli, 
długość dnia systematycznie się 
skraca. Dlatego powinniśmy wy-
korzystać „polską złotą jesień”. 

W tym miesiącu w Małopol-
sce, ubędzie dnia aż o 109 minut; 
z 11 godz. 38 minut na początku 
października do 9.49 przy końcu 
miesiąca. Słońce, w pierwszym 
dniu miesiąca wschodzi o godz. 
6.40, a zachodzi o 18.18; nato-
miast ostatniego października,  
wschodzi o 6.29 a zachodzi o 16.18. 

Nie do wiary, ale ten dzień 
będzie jeszcze dłuższy od naj-
krótszego  dnia roku o 104 mi-
nuty! Ponadto Słońce w dniu 
23 października  o godz. 02.13, 
przechodzi ze znaku Wagi w znak 
Skorpiona (czyli Niedźwiadka). 

W tym miesiącu należy się 
spodziewać paru dni o bardzo 
podwyższonej aktywności ma-
gnetycznej Słońca (plamy, roz-
błyski, protuberancje), związanej 
z licznymi centrami aktywności 
w jego fotosferze, szczególnie 
w pierwszej i ostatniej dekadzie 
miesiąca. Ponadto, nasza gwiaz-
da często szykuje w zanadrzu 
jakieś niespodzianki, którymi 
może nas zaskoczyć. Dlatego 
też warto prowadzić obserwacje 

Słońca, aby nie być niemile za-
skoczonym. 

W tym też celu MOA, we-
spół z PTA i PTMA, organizuje 
w dniach 19-21 października, już  
„Piątą Międzynarodową Konfe- 
rencję  Astronomiczną„ dla na-
uczycieli, którzy będą mogli po-
głębić swą wiedzę przede wszyst-
kim z fizyki Słońca. 

Uwaga! W nocy z 27/28 paź-
dziernika  (z soboty na niedzie-
lę) śpimy rano o godzinę dłużej, 
przechodzimy bowiem na czas 
zimowy (środkowo-europejski), 
czyli cofamy dotychczasowe 
wskazania zegarów o godzinę. 

Ciemne bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astro-
nomicznych, będą w połowie 
miesiąca, bowiem kolejność faz 
Księżyca jest następująca: ostat-
nia kwadra 8.X o godz. 09.33, 
nów 15.X o godz. 14.03, pierw-
sza kwadra 22.X o godz. 05.32 
i pełnia 29.X o godz. 20.49. 
W apogeum (najdalej od Ziemi) 
znajdzie się Księżyc 5.X, a w pe-
rygeum (najbliżej Ziemi) będzie 
17.X. 

Jeśli chodzi o planety, to 
Merkury pokaże nam się w paź-
dzierniku na wieczornym niebie, 
tyle że nisko nad zachodnim 
horyzontem. Najlepszy okres do  
jego obserwacji to ostatni ty-
dzień miesiąca, o ile pozwolą na 
to warunki pogodowe. 

Wenus – jako Jutrzenka – 
króluje na porannym niebie 
przez cały miesiąc. Ponadto 3.X 
znajdzie się blisko Regulusa, naj-
jaśniejszej gwiazdy w gwiazdo-
zbiorze Lwa. Warto wstać przed 
godziną szóstą, aby to zobaczyć 
na własne oczy. 

Mars natomiast słabo świeci 
na wieczornym niebie, zachodził 
będzie mniej więcej dwie godzi-
ny po Słońcu.  Znajdziemy go 
w gwiazdozbiorze Skorpiona, 
gdzie 20.X zbliży się do Antaresa, 
najjaśniejszej tam gwiazdy, a na-
stępnie przewędruje do konstela-
cji Wężownika. 

Jowisza możemy obserwo-

Zaproszenie
PTA i PTMA, organizuje w dniach 19-21 października, już „Piątą 
Międzynarodową Konferencję  Astronomiczną„ dla nauczycieli, 
którzy będą mogli pogłębić swą wiedzę przede wszystkim z fizyki 
Słońca.

Zaproszenie
Aby móc zaobserwować nie tylko Jowisza, czy Księżyc, a w dzień 
plamy na Słońcu, najlepiej złożyć wizytę w MOA, przy ulicy Miko-
łaja Kopernika 2  (tel. 12 281 15 61). W razie niepogody i nie tylko,  
polecam Planetarium.

Uwaga! W nocy z 27/28 października  (z soboty na niedzielę) 
śpimy rano o godzinę dłużej, przechodzimy bowiem na czas 
zimowy (środkowo-europejski), czyli cofamy dotychczasowe 
wskazania zegarów o godzinę.

wać przez całą noc, wraz z jego 
gromadką galileuszowych sateli-
tów. Późnym wieczorem, w dniu 
5.X około godz. 23, Księżyc, 
podążający do ostatniej kwadry, 
zbliży się do Jowisza na odle-
głość poniżej jednego stopnia. 
Warto zwrócić uwagę na tę kon-
figurację na nocnym niebie.  

Saturn jest na niebie zbyt bli-
sko Słońca (26.X koniunkcja ze 
Słońcem), aby go obserwować. 
Pojawi się nam na porannym 
niebie dopiero w połowie listo-
pada. 

Uran po wrześniowej opo-
zycji (29.IX) widoczny jest – co 
najmniej przez lornetkę – przez 
całą noc w gwiazdozbiorze Ryb.  
Neptun natomiast gości w gwia- 
zdozbiorze Wodnika, będąc do-
godnym do obserwacji w pierw-
szej połowie nocy, ale już przez 
lunetkę. 

Aby móc zaobserwować nie 
tylko Jowisza, czy Księżyc, a w 

dzień plamy na Słońcu, najlepiej 
złożyć wizytę w MOA. 

Przez cały październik – na 
południowo-wschodnim niebie 
– promieniują szybkie meteory 
z roju Orionidów. Maksimum 
roju przypada na 20.X, możemy 
wtedy oczekiwać do 30 „spadają-
cych gwiazd” na godzinę. W ob-
serwacjach nie będzie przeszka-
dzał nam Księżyc podążający do 
pierwszej kwadry.   

Natomiast od 6-10.X (mak-
simum 8.X.) promieniują Dra-
konidy, czyli ich radiant leży 
w gwiazdozbiorze Smoka. Księ-
życ w ostatniej kwadrze nie bę-
dzie przeszkadzał w ich obser-
wacjach. 

Wypada tylko Państwu ży-
czyć dobrej pogody jesiennej, 
która ułatwi nie tylko przepro-
wadzenie ciekawych obserwacji 
nieba, a na zakończenie przy-
słowie: „Jesień – je się!” – zatem 
smacznego!  

Wenus – jako Jutrzenka – króluje na porannym niebie przez cały 
miesiąc. Ponadto 3.X znajdzie się blisko Regulusa, najjaśniejszej 
gwiazdy w gwiazdozbiorze Lwa. Warto wstać przed godziną szó-
stą, aby to zobaczyć na własne oczy.
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Padwa Północy

Stanisława Zielińska
instruktor, Dom Kultury 
w Zakrzowie

Wczesnym rankiem, 
11 sierpnia, albo jak kto 
woli w środku nocy, bo 
o godz. 4.30, z Domu Kul-
tury w Zakrzowie wyruszył  
autokar wycieczkowy do 
Zamościa i na Roztocze. 
Po pięciogodzinnej podróży 
dotarliśmy do celu. 

Zamość, miasto założone  
przez hetmana Jana Za-
moyskiego w roku 1580, 

odrestaurowane staraniem aktu- 
alnego prezydenta Marcina Za-
moyskiego, oczarował wszystkich. 
Autorem zarówno zabudowy jak 
i planu urbanistycznego miasta był 
Bernardo Morando, włoski archi-
tekt pochodzący z Padwy. Dlatego 
o Zamościu czasami można usły-
szeć „Padwa Północy”.

Stare Miasto, po remoncie lśni 
pełnym blaskiem. Nie darmo zo-

Stare Miasto, po remoncie lśni pełnym blaskiem. Nie darmo zostało w roku 1992 wpisane na li-
stę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Tym sposobem Zamość należy do elitarnego grona 
najcenniejszych zabytków świata, a w roku 2007 został uznany za jeden z siedmiu cudów świata.

Niepołomni w Skawicy

Janusz Majcherczyk
Klubu Abstynenta

Letni wypad do Skawicy 
członków Klubu Absty-
nenta z Niepołomic stał 
się już tradycją. W ostatni 
dzień sierpnia 22 człon-
ków Klubu wyjechało na 
dwudniowy wypoczynek do 
dobrze znanego im Ośrodka 
Wypoczynkowego w Leśnej 
Skawicy. 

Do celu dotarliśmy szczę-
śliwie w sam raz na 
kolację. Talerz gorą-

cej fasolki wprawił wszystkich 
w dobry humor, pozwalając 
zapomnieć o trudach podróży. 
Dzień zakończyliśmy ogniskiem, 

przy którym nie zabrakło nikogo 
z uczestników.

Sobota przywitała nas nienaj-
lepszą pogodą. Jednak z zaplano-
wanej wycieczki do Ludźmierza, 
prawie nikt nie zrezygnował. 
Wyjechaliśmy zaraz po śniada-
niu nie zważając na nisko wiszące 
chmury. Było warto. Ludźmierz 
znany jest głównie z otaczanego 
od lat kultu figury Matki Boskiej 
Ludźmierskiej Królowej Podhala, 
wykonanej około 1400 roku. To 
tutaj od wieków skupia się życie 
religijne Podhala, goszcząc kilka 
razy do roku tysiące pielgrzymów. 
Przede wszystkim z Podhala, Spi-
sza i Orawy.

Kościołowi, w którym mo-
żemy modlić się do cudownego 
obrazu Matki Boskiej Ludźmier-
skiej, nadano honorowy tytuł 
Bazyliki Mniejszej, podkreślając 
szczególny związek z Kościołem 
Rzymskim i Ojcem Świętym oraz 
doceniając wkład całej wspólnoty 
wierzących w rozwój wiary.

Duże wrażenie na wszystkich 

wywarł Ogród Różańcowy ufun-
dowany przez Polonię Amery-
kańską i Kanadyjską oraz miesz-
kańców Podhala, jako pomnik 
więzi z kościołem z okazji przeło-
mu tysiącleci w 2000 roku.

Uformowany jest w postaci 
drogi z 20 kaplicami poszcze-
gólnych tajemnic wyrzeźbionych 
w białym marmurze. Znajdują 
się w nim też: Pomnik „Mo-
dlitwa Jana Pawła II”, Brama 
Wiary oraz Boży Grób. Modląc 
się i zwiedzając zapomnieliśmy 
zupełnie o uciążliwej mżawce 
towarzyszącej nam od rana. Do 
Skawicy wróciliśmy szczęśliwi. 

Późniejszym popołudniem 
pogoda się poprawiła. Wielu 
z nas wybrało się na spacer de-
lektować się pięknem przyrody, 
która swym pięknem i spokojem 

otacza Ośrodek w Leśnej Skawi-
cy. Wieczorem usiedliśmy zno-
wu przy ognisku. Wsłuchując się 
w szum lasu odpoczywaliśmy po 
całym dniu.

Niedzielna pogoda była 
o wiele łaskawsza niż ta sobotnia. 
Nie planowaliśmy już w niedzielę 
żadnej wycieczki. Część osób była 
w Skawicy, fani sportu na meczu 
B Klasy kibicując drużynie Hura-
ganu ze Skawicy, inni grali w bry-
dża, ping ponga lub siatkówkę. 
Co niektórzy odsypiali zarwane 
w tygodniu nocki.

Po obiedzie już każdy myślał 
o powrocie. Szkoda, że to tyl-
ko dwa dni i tak szybko minęły. 
Były to też „aż” dwa dni, pobytu 
w grupie wsparcia, wśród przy-
jaciół i ludzi na których zawsze 
można liczyć  

Szkoda, że to tylko dwa dni i tak szybko minęły. Były to też „aż” 
dwa dni, pobytu w grupie wsparcia, wśród przyjaciół i ludzi na 
których zawsze można liczyć.
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PODrÓŻE

Na ziemi świętokrzyskiej

Barbara Cicha
Instruktor DK w Ochmanowie

2 sierpnia z Domów Kultury w Ochma-
nowie i Staniątkach, wypełnionym do 
ostatniego miejsca autokarem wyruszy-
ła wycieczka, tym razem by zwiedzić 
zakątki Ziemi Świętokrzyskiej. 

Jednym z celów wyjazdu było odwie-
dzenie Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej w Kałkowie-Godowie. Świątynię 

w tym miejscu wybudowano w latach 1983-
84 i urządzono w stylu barokowym.

Na wale rozciąga się Droga Krzyżowa 
z rzeźbionymi stacjami. Dwunastą stację sta-
nowi Golgota przypominająca stary zamek 
z czerwonego piaskowca. Nieopodal można 
odwiedzić grotę będącą kopią tej z Lourdes. 
Kilkadziesiąt oratoriów i kaplic przedstawia 
historię martyrologii narodu polskiego. Po 
wejściu na szczyt podziwialiśmy z 33 metrów 

wysokości panoramę ziemi świętokrzyskiej. 
Dużą radość zwłaszcza najmłodszym 

uczestnikom wycieczki sprawiły zwierzę-
ta i ptaki w mini ZOO. Kolejnym punktem 
programu było Muzeum Ziemi Kieleckiej. 
Najstarsi uczestnicy wycieczki pamiętali wy-
stroje starych chałup, natomiast dla najmłod-
szych była to lekcja prawie prehistorii. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się: wnętrze 
starego wiatraka, urządzone pomieszczenia 
dawnego dworu, sklepu, apteki i gabinetu le-
karskiego. Wycieczka została zorganizowana 
wspólnie z Seniorami z Ochmanowa, w ra-
mach projektu Spotkania Środowiskowe.

Kontynuując cykl podróży, poznawania 
historii i uroków Ziemi Świętokrzyskiej, 28 
sierpnia z Domów Kultury w Ochmanowie 
i Staniątek wyruszyła  autokarowa wycieczka 
do Sandomierza. 

Wędrówkę po Sandomierzu rozpoczę-
liśmy od Bramy Opatowskiej wzniesionej 
w XIV-XVI w., która jest jedną z najlepiej za-

chowanych bram miejskich w Polsce. Nieopo-
dal niej pozostały fragmenty średniowiecz-
nych murów obronnych, furta dominikańska 
tzw. „Ucho igielne” oraz gotycka brama wjaz-
dowa do miasta wzniesiona w XIV w. z funda-
cji Kazimierza Wielkiego. 

Spacer wokół rynku Starego Miasta wśród 
kamienic mieszczańskich z XV w., gdzie za-
chowały się po dziś dzień cenne detale archi-
tektoniczne świadczące o bogatej przeszłości, 
dostarczył wielu wrażeń estetycznych.

Z rynku udaliśmy się na zamek sando-
mierski, wzniesiony w XIV w., na miejscu 
dawnego grodu, później przebudowany. Po 
potopie szwedzkim zachowało się jedynie 
jedno jego skrzydło świadczące o przemia-
nach i nawarstwieniach historycznych .

Wśród zabytków sakralnych zachwyciła 
nas bazylika katedralna  wzniesiona w XIV 
w. w stylu gotyckim, z zachowanym pier-
wotnym układem przestrzenny i bogatymi  

Kolejnym punktem programu było Muzeum Ziemi Kieleckiej. Najstarsi uczestnicy wy-
cieczki pamiętali wystroje starych chałup, natomiast dla najmłodszych była to lekcja 
prawie prehistorii.

stało w roku 1992 wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Tym sposobem Za-
mość należy do elitarnego grona 
najcenniejszych zabytków świata, 
a w roku 2007 został uznany za je-
den z siedmiu cudów świata.

W Zamościu zwiedziliśmy 
fortyfikacje, odbudowane ruiny 
twierdzy, których obcym woj-
skom nigdy nie udało się zdobyć, 
Akademię Zamoyską, Pałac Za-
moyskich, rynek wodny, rynek 
solny, rynek wielki z pięknymi 
i kolorowymi kamieniczkami, 
ratusz, katedrę, park. Bo w Zamo-
ściu na Starym Mieście co krok to 
kawałek wspaniałej historii. 

Na marginesie pozwólcie, 
że zacytuję z informatora tury-
stycznego „Zamość Roztocze”, że 
„Polacy dzielą się na tych, którzy 
byli w Zamościu i tych , którzy 
się dopiero wybierają”. Naprawdę 
warto się wybrać do tego nie-

zwykłego miasta.
Z Zamościa udaliśmy się na 

środkowe Roztocze, do Krasno-
brodu. Zwiedziliśmy kościół wy-
budowany w latach 1690-1699 
wraz z klasztorem (ufundowany 
przez Marię Sobieską jako wo-
tum wdzięczności za uzdrowie-
nie), w którym na ołtarzu jest 
obraz Marii z Jezusem u stóp 
słynący cudami, Muzeum Wień-
ców Dożynkowych, ptaszarnię, 
Krasnobrodzkie Muzeum Para-
fialne,  Kaplicę na Wodzie, przy 
której wypływa woda słynąca 
z uzdrawiania. Krasnobród jest 
określany mianem „małej Czę-
stochowy” z powodu licznych 
pielgrzymek i uzdrowień.

Następny przystanek, to re-
zerwat Czartowe Pole i 2 km szla-
ku wzdłuż rzeki Sopot. A w re- 
zerwacie min ruiny papierni 
wzniesionej w l poł. XVIII w., 
która należała do największych 

zakładów w Królestwie Polskim. 
Papiernia produkowała papier 
głównie ze szmat. Papier wypo-
sażano w znak wodny – mono-
gram ordynata lub herb Zamoy-
skich. Koniec produkcji papieru 
nastąpił  roku 1883 r., gdy zakład 
został zniszczony przez pożar. 
W drodze do rezerwatu mijali-
śmy w Hamerni zabytkową le-
śniczówkę z pół. XIX w.

Na zakończenie wyprawy 
Tomaszów Lubelski. Tu już za 
sprawą przewodnika czekał na 
nas prawosławny duchowny, żeby 
opowiedzieć o prawosławiu, iko-
nach, znaczeniu symboli w ko-
ściele prawosławnym. Cerkiew 
zbudowano pod koniec XIX-wie-
ku. Warto zobaczyć to miejsce. 
Tak tytułem ciekawostki duchow-
ny przeprosił nas za strój, bo wła-
śnie kończył sprzątać cerkiew. 

Zwiedzając Tomaszów nie 
można pominąć modrzewiowe-

go kościółka p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, naj-
starszego i jednocześnie najcie-
kawszego zabytku pochodzą-
cego z 1627 roku. Kościół był 
kilkakrotnie przebudowywany, 
ale i tak wchodząc do niego po-
czujemy zapach wielowiekowej 
historii i tradycji miasta. W ołta-
rzu zobaczymy zabytkowy obraz 
Matki Bożej Szkaplerznej, w po-
bliżu stoi zabytkowa dzwonnica 
i usytuowany jest stary cmentarz.

Nie sposób opisać wszyst-
kiego co zobaczyliśmy  i przeka-
zać wiedzę, którą pozyskaliśmy 
w ten jeden wakacyjny dzień. 
Wycieczka została zorganizowa-
na w ramach projektu Spotkania 
Środowiskowe. Mimo wielogo-
dzinnej podroży, wszyscy byli 
zadowoleni, a dojeżdżając do 
Niepołomic, pytali o następne 
plany. Obiecuję, że w przyszłym 
roku znowu będzie ciekawie  

dokończenie na str 13
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NiEruChOMOśCi

Koszty zakupu nieruchomości

Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami licencja nr 5928

W jednym z poprzednich 
artykułów pisałam, jakie 
koszty wiążą się w niektó-
rych wypadkach ze sprze-
dażą nieruchomości dla 
sprzedającego. Tym razem 
zajmiemy się kosztami, jakie 
wiążą się z zakupem nieru-
chomości i są opłacane 
przez kupującego. 

Obowiązkiem strony ku-
pującej jest bowiem 
opłacić koszty aktu no-

tarialnego, wypisów, opłat sądo-
wych i podatek od czynności cy-
wilno-prawnych. W niektórych 
przypadkach należy również do-
liczyć koszty prowizji dla agencji 
nieruchomości oraz koszty pro-
wizji i opłat bankowych, jeśli ku-
pujemy nieruchomość na kredyt. 
Przyjrzymy się tym kosztom po 
kolei i spróbujemy określić cho-
ciaż szacunkowo jaka może być 
ich wielkość.

Zakup nieruchomości za-
wsze wiąże się z koniecznością 
spisania umowy kupna-sprzeda-
ży w formie aktu notarialnego. 
Koszty tego aktu są zależne od 
wartości nieruchomości, którą 
kupujemy, a także od biura no-
tarialnego, w którym transakcja 
będzie zawierana. 

Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości określa maksy-
malne stawki taksy notarialnej, 
ale nie określa stawek minimal-
nych, w związku z czym kance-
larie mogą ze sobą konkurować 
ceną. Zanim więc zdecydujemy 
się na podpisywanie umowy 
w konkretnej kancelarii notarial-
nej, warto wykonać kilka telefo-

nów z zapytaniem o koszty ta-
kiej transakcji. Przykładowo dla 
nieruchomości wartej 300 tys. 
złotych maksymalna wysokość 
taksy notarialnej wyniesie 2.210 
zł, a w przypadku nieruchomości 
wartej 500 tys. złotych będzie to 
maksymalnie 3.210 zł.

Ponadto kupujący opłaca 
także koszty wypisów z aktu 
notarialnego, maksymalnie po 6 
zł za stronę. Wypisy są dla ku-
pującego, sprzedającego, sądu, 
urzędu skarbowego oraz geode-
zji lokalnej. Warto pamiętać, że 
strony transakcji mogą zgłosić 
się do kancelarii notarialnej po 
wypis nawet kilka lat po trans-
akcji, gdyż oryginał aktu jest 
w niej przechowywany. 

Po uiszczeniu stosownej 
opłaty uzyskują wypis. W kan-
celarii notarialnej reguluje się 
także opłatę za wniosek o wpis 
do Księgi Wieczystej w wysoko-
ści 200 zł. Wszystkie powyższe 
kwoty są kwotami netto, do któ-
rych notariusz dolicza jeszcze 
23% podatek VAT. Oprócz tego 
należy jeszcze opłacić opłatę są-
dową w wysokości 200zł, już bez 
dodawania VAT-u.

Z zakupem nieruchomości 
na rynku wtórnym wiąże się rów-
nież obowiązek opłacenia podat-
ku od czynności cywilno-praw-
nych w wysokości 2% wartości 
nieruchomości będącej przed-
miotem transakcji. To notariusz 
jest płatnikiem tego podatku, on 

tę opłatę pobiera i on również 
przekazuje tę kwotę do Urzędu 
Skarbowego wraz ze stosowny-
mi dokumentami. W przypadku 
zakupu nieruchomości na rynku 
pierwotnym tego podatku nie 
ma, gdyż w kwocie, którą płaci-
my developerowi zawiera się już 
podatek VAT. 

Wszystkie powyższe opła-
ty należy opłacić w kancelarii 
notarialnej po podpisaniu aktu 
notarialnego. Trzeba jednak 
pamiętać, że w przypadku ku-
powania nieruchomości na kre-
dyt banki wymagają najpierw 
podpisywania umowy przed-
wstępnej, a następnie umowy 
przyrzeczonej. Wówczas taksa 
notarialna jest zwykle dzielona 
po połowie, a koszty związane 
z podatkami i innymi opłatami 
są opłacane przy umowie osta-
tecznej, a więc w momencie 
kiedy nieruchomość faktycznie 
zmienia właściciela.

Jednakże nie są to z pewno-
ścią jedyne koszty, jakie musi 
wziąć pod uwagę kupujący. Je-
śli kupował nieruchomość za 
pośrednictwem agencji nieru-

chomości, to do kosztów musi 
doliczyć z pewnością koszty 
prowizji za usługę pośrednic-
twa. Prowizja ta wynosi zwy-
kle 1-3% kwoty transakcyjnej, 
a więc ceny, za którą nierucho-
mość została kupiona.

Dodatkowo kupując nieru-
chomość na kredyt trzeba rów-

nież doliczyć koszty prowizji 
bankowej, ubezpieczenia kredy-
tu i inne opłaty około kredyto-
we, które są różne w zależności 
od banku, w którym bierzemy 
kredyt. 

W sytuacji kryzysu na rynku 
nieruchomości, gdy spotykamy 
się z przeróżnymi promocjami 
firm developerskich możemy rów- 
nież spotkać promocję, w ramach 
której koszty aktu notarialnego 
czy inne koszty opłacane u nota-
riusza pokrywa sprzedający. 

Może to oznaczać zysk kil-
ku-kilkunastu tysięcy złotych, 
dlatego warto się takim ofertom 
przyjrzeć. W momencie kiedy 
mamy wydać kilkaset tysięcy, 
nawet kilka tysięcy zysku może 
się okazać miłym prezentem ze 
strony developera  

Obowiązkiem strony kupującej jest bowiem opłacić koszty aktu notarialnego, wypisów, opłat 
sądowych i podatek od czynności cywilno-prawnych. W niektórych przypadkach należy również 
doliczyć koszty prowizji dla agencji nieruchomości oraz koszty prowizji i opłat bankowych, jeśli 
kupujemy nieruchomość na kredyt.

Dodatkowo kupując nieruchomość na kredyt trzeba również 
doliczyć koszty prowizji bankowej, ubezpieczenia kredytu i inne 
opłaty około kredytowe, które są różne w zależności od banku,  
w którym bierzemy kredyt.

W sytuacji kryzysu na rynku nieruchomości, gdy spotykamy się z przeróżnymi promocjami firm 
developerskich możemy również spotkać promocję, w ramach której koszty aktu notarialnego czy 
inne koszty opłacane u notariusza pokrywa sprzedający. Może to oznaczać zysk kilku-kilkunastu 
tysięcy złotych, dlatego warto się takim ofertom przyjrzeć.
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BEZPiECZEńsTwO

Bezpiecznie do szkoły

Barbara Zamojska
rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Wieliczce

Zakończyły się działania 
„Bezpieczna droga do szko-
ły”. Warto przypomnieć, iż 
trwały one od trzeciego do 
siódmego września br. Jed-
nym z priorytetowych zadań 
było zadbanie o najmłod-
szych uczestników ruchu 
drogowego. 

Po okresie wakacyjnym 
z pewnością trudno było 
nie tylko dzieciom, ale 

także młodzieży powrócić do 
codziennych obowiązków zwią-
zanych z powrotem do szkoły. 
Od pierwszych dni września po-
licjanci częściej niż zwykle od-
wiedzają szkoły. 

Przeprowadzają spotkania  
z  najmłodszymi uczniami. Roz-
mawiają z dziećmi o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Zwracają uwagę na pra-
widłowe przechodzenie przez 
drogę w miejscach nieoznaczo-
nych i oznaczonych (pasy, sygna-
lizacja świetlna). 

Prawidłowe poruszanie się 
lewą stroną (poboczem), je-
śli nie ma chodnika. Jeśli jest 
chodnik, to tylko po chodniku 
niezależnie po której stronie 
jezdni się znajduje. Policjanci 
wskazują miejsca, w których nie 
należy przechodzić na drugą 
stronę drogi (zakręty, wzniesie-
nia, pagórki). 

Uczulają też dzieci na to, cze-
go nie powinny robić podczas 
przechodzenia na drugą stronę 
drogi (m.in. nie biegać, nie pod-
skakiwać), skupić się na prze-
chodzeniu. Przypominają o tym 
jak niebezpieczne mogą być za-

bawy w pobliżu drogi. 
Policjanci poruszają także 

przepisy dotyczące prawidło-
wego poruszania się grupy osób 
(wycieczka). Dużo uwagi po-
święcają uświadomieniu dzie-
ciom jak ważne jest posiadanie 
elementów odblaskowych na 
plecaku, na odzieży. 

Można rodzicom podpo-
wiedzieć, że w okresie jesien-
no-zimowym z punktu widze-
nia kierującego lepiej jest jeśli 
dziecko ma jasne kolory odzieży 
z elementami odblaskowymi. Są 
wtedy lepiej widoczne. Z reguły 
rodzice kupują dzieciom ciemne 
kurtki ze względu na to, iż są one 
praktyczne w utrzymaniu. 

Policjanci przypominają tak- 
że o zasadach poruszania się 
na rowerze, podstawowym wy-
posażeniu roweru i rowerzysty. 
Rozmawiają z dziećmi o pracy 
policjanta. 

W okresie trwania działań 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
policjanci ujawnili 24 wykro-
czenia popełnione w rejonach 
szkół. Za nadmierną prędkość 
ukaranych zostało 10 kierują-
cych, za niestosowanie się do 
obowiązku jazdy w pasach bez-
pieczeństwa ukaranych zostało 
6 osób. Dwie osoby nieprawi-
dłowo zachowały się na przej-
ściu dla pieszych. 

We wszystkich kontrolowa-
nych pojazdach dzieci były pra-
widłowo przewożone. W czasie 
trwania działań policjanci nało-
żyli 43 mandaty karne, pouczyli 
2 kierujących. Do końca paź-
dziernika br. przeprowadzone 
będą kontrole autobusów szkol-
nych. W działaniach udział wzię-
ło 112 policjantów. Działania 
policji wspomagane były przez 
straż miejską  

W okresie jesienno-zimowym z punktu widzenia kierującego lepiej jest jeśli dziecko ma jasne 
kolory odzieży z elementami odblaskowymi. Są wtedy lepiej widoczne. Z reguły rodzice kupują 
dzieciom ciemne kurtki ze względu na to, iż są one praktyczne w utrzymaniu.

Bezpieczne wakacje
Akcja „Bezpieczne Wakacje 2012” trwała od 29 czerwca do 2 wrze-
śnia. Nasilone zostały kontrole stanu technicznego autobusów prze-
wożących dzieci i młodzież na wakacje oraz kontrole stanu trzeź-
wości kierujących. Policjanci skontrolowali 2007 pojazdów, wśród 
nich były 24 autobusy/busy. Trzy z nich nie zostały dopuszczone do 
dalszej jazdy.

16 lipca br. w Niepołomicach kontrola wykazała, że pojazd miał 
niesprawny układ kierowniczy. 28 lipca br. w Trąbkach policjanci 
kontrolowali autobus, którego stan opon nie pozwalał na dalszą 
jazdę. 10 sierpnia br. w Łysokaniach policja nie dopuściła do jazdy 
autobus z niesprawnym układem kierowniczym. 

Policjanci nałożyli 952 mandaty, pouczyli 129 kierujących. 
W okresie wakacyjnym podczas kontroli drogowych policjanci za-
trzymali 39 pijanych kierujących. Aż w 165 przypadkach kierujący 
lub pasażerowie jechali bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Bez 
fotelików ochronnych jechało aż dziesięcioro dzieci. 

Podczas działań „Bezpieczne Wakacje 2012” policjanci kontrolo-
wali place zabaw, szkolne boiska sportowe, dworce, przystanki ko-
munikacji miejskiej, parki, skwery oraz okolice zbiorników wod-
nych z uwzględnieniem tzw. „dzikich kąpielisk”. 

Kontrole przeprowadzane były także w okolicach pubów, dyskotek 
oraz sklepów spożywczych gdzie dzieci i młodzież mogą sięgnąć 
po alkohol oraz wyroby tytoniowe. Policjanci ujawnili siedmiu 
nieletnich będących pod wpływem alkoholu. Odnotowano dwie 
ucieczki z domów rodzinnych – dzieci odnalazły się dosyć szybko 
u znajomych bądź rodziny. Nie było żadnego nieszczęśliwego wy-
padku związanego z brakiem właściwej opieki nad dziećmi.

Podczas wakacji policjanci przeprowadzili także egzaminy na kar-
tę rowerową i motorowerową /29 osób/.

Policjanci współpracowali z Strażą Miejską, aby zapewnić dzie-
ciom i młodzieży bezpieczny wypoczynek.
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BEZPiECZEńsTwO

III edycja
„Odblaskowa szkoła”
Barbara Zamojska
rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

Ruszyła III edycja „Odblaskowej Szkoły”.  
W ubiegłym roku do konkursu przystą-
piło 25 szkół z powiatu wielickiego.

Celem konkursu jest zwiększenie ak- 
tywności szkół podstawowych, lo-
kalnych władz samorządowych i ro-

dziców w wyposażenie uczniów w elementy 
odblaskowe. Przesłanie konkursu to przy-
pomnienie o ustawowym obowiązku korzy-
stania przez dzieci do 15 lat z elementów 
odblaskowych oraz promowanie wszelkich 
inicjatyw ograniczających zagrożenia w ru-
chu drogowym, wyposażenia uczniów w ele-
menty odblaskowe, które niejednokrotnie 
ratują im zdrowie, a nawet życie.

Dotychczasowe sukcesy należy przypisać 
Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjny-
mi w Zabierzowie Bocheńskim, który zajął 
w ubiegłym roku II miejsce. Laureat pierw-
szej edycji – Szkoła Podstawowa nr 3 Niepo-
łomice-Podgrabie – w roku 2011 zdobyła III 
miejsce.

Zapraszamy dyrektorów Szkół Podstawo-
wych do wzięcia udziału w III edycji.

SP nr 3 w Niepołomicach-
Podgrabiu
Irena Karcz
dyrektor SP w Niepołomicach-Podgrabiu

Już po raz trzeci SP nr 3 w Niepołomicach-
-Podgrabiu przystąpiła do małopolskiej akcji 
„Odblaskowa Szkoła”. Od początku września 
podejmujemy działania mające na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa dzieci poruszających się 
po ruchliwej ulicy Krakowskiej, prowadzącej 
do strefy przemysłowej w Niepołomicach.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa odpowied-
nio przeszkolona pani woźna, która codzien-
nie przeprowadza uczniów przed i po lekcjach. 
W szkole, wspólnie z policją i strażą miejską 
organizowane są różnego rodzaju konkursy 
i działania mające na celu uświadomienie 
uczniom zagrożeń i wdrożenie do bezpieczne-
go korzystania z dróg publicznych.
O niekonwencjonalnych działaniach wpływa-

jących na poprawę bezpieczeństwa na drogach 
oraz planowanym na październik happeningu 
pod hasłem „Noszę odblaski – jestem bezpiecz-
ny”, napiszemy w kolejnym numerze Gazety 
Niepołomickiej.

SP w Staniątkach
Agnieszka Śledziowska
matematyk, SP w Staniątkach

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Sta-
niątkach przystąpiła do akcji „Odblaskowa 
szkoła”. Na początku każdego roku szkolnego, 
bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły,  
jest zadaniem priorytetowym zarówno dla 
nauczycieli, jak i rodziców. Również w tym 
roku zaplanowano w staniąteckiej szkole 
m.in. wyposażenie wszystkich uczniów w od-
blaskowe kamizelki i elementy odblaskowe, 
konkursy na temat bezpieczeństwa na dro-
dze, spotkania z policją, osobami odpowie-
dzialnymi za nasze bezpieczeństwo i wiele, 
wiele innych akcji. 
Już teraz widać pierwsze małe sukcesy na tym 
polu. Uczniowie sami  chętnie wkładają kami-
zelki odblaskowe w drodze do szkoły i ze szkoły, 
wiedząc, że służy to ich bezpieczeństwu.

SP w Suchorabie
Joanna Bajer
koordynator akcji, nauczyciel nauczania zin-
tegrowanego, SP w Suchorabie

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Suchorabie kolejny raz przystąpiła do 
konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Trwają już 
pierwsze przygotowania do realizacji założeń 
akcji, promującej bezpieczeństwo uczniów na 
drodze.
Wprowadziliśmy obowiązek noszenia kamize-
lek odblaskowych, a zaprzyjaźnieni ze szkołą 
funkcjonariusze policji będą pomagać w egze-
kwowaniu przez uczniów owego obowiązku. 

SP w Zabierzowie Bocheńskim
Izabela Korbut
polonista, Zespół Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim

Na apelu inauguracyjnym rok szkolny  

2012/2013 dyrektor Lucyna Bednarczyk 
oświadczyła całej społeczności, że szkoła przy-
łączyła się po raz drugi do III edycji Konkursu 
Małopolskiego „Odblaskowa szkoła”.
Przypomniała, że naczelnym celem konkur-
su jest wyposażenie uczniów w elementy od-
blaskowe, które ratują im niejednokrotnie 
zdrowie, a nawet życie oraz uwrażliwienie 
rodziców, nauczycieli na konieczność kontro-
lowania obowiązku noszenia przez  dzieci ka-
mizelek odblaskowych.
Odwołała się do sukcesu szkoły w II edycji Ma-
łopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. 
Zajęliśmy II miejsce w województwie. Zdo-
byliśmy także certyfikat dla najlepszej szkoły 
w powiecie wielickim, potwierdzający aktyw-
ność szkoły w trosce o bezpieczeństwo uczniów 
w drodze do i ze szkoły. Otrzymaliśmy czek na 
kwotę 5000 zł.

SP w Niepołomicach
Małgorzata Kożuch
pedagog w SP im. Kazimierza Wielkiego w Nie- 
połomicach

23 września piłkarze Puszczy Niepołomice 
i Wisły Płock mieli niezwykłą eskortę. Na bo-
isko wyprowadzały ich dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Niepołomicach.
Kibice Puszczy Niepołomice mogli się poczuć 
zaskoczeni widokiem dzieci w kamizelkach 
odblaskowych, towarzyszących piłkarzom 
podczas wyjścia na murawę boiska przed 
wczorajszym meczem z Wisłą Płock. Ko-
mentator wyjaśnił jednak wszystkim, że to 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepoło-
micach, promujący ideę akcji „Odblaskowa 
Szkoła” i własnym przykładem zachęcający 
do noszenia elementów odblaskowych. 
Szkoła Podstawowa w Niepołomicach jest 
największą tego typu placówką w Gminie, 
uczy się tutaj blisko 800 dzieci. Ich udział 
i zaangażowanie w projekt „Odblaskowa 
Szkoła” sprawia, że chętnie noszą kamizel-
ki odblaskowe, co przekłada się na poprawę 
bezpieczeństwa podczas poruszania się po 
drogach  
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zaproponować nawet wspólne wyjście do 
banku, aby wypłacić pieniądze z konta.

Oszuści dzwonią do swoich ofiar kilka-
krotnie w bardzo krótkich odstępach czasu. 
Zachowania takie zmierzają do utrudnienia 
wytypowanej ofierze nawiązania kontaktu 
z członkami rodziny.

Po uzyskaniu pieniędzy rzekomy wnu-
czek, siostrzenica zapewnia, że w określonym 
terminie odda pieniądze.

Warto przypomnieć, że w roku bieżącym 
w podobny sposób oszukana została 79-let-
nia mieszkanka Wieliczki oraz 85-letnia 
mieszkanka Gdowa. 

Policja ostrzega także przed inną for-
mą oszustw. Osoba podaje się za hydraulika 
z wodociągów lub ewentualnie za pracowni-
ka Spółdzielni Mieszkaniowej. Odwiedzając 
starsze osoby w ich mieszkaniach twierdzi, że 
doszło do awarii w sieci wodociągowej i prosi 
o odczytanie liczników. 

Zdarza się także, że oszust informuje, że 
starsza osoba ma nadpłatę za zużytą wodę 

i prawdopodobnie należy ponownie doko-
nać odczytu z licznika. Wtedy wykorzystując 
nieuwagę starszej osoby dokonują kradzieży 
cennych przedmiotów lub pieniędzy z miesz-
kania. W styczniu br. doszło do takiej sytuacji 
na terenie Wieliczki. Oszuści okradli 91-let-
niego staruszka. Ukradli mu nie tylko pienią-
dze ale też dokumenty. 

Policja zwraca się do mieszkańców z proś-
bą o większą ostrożność w kontaktach z oso-

bami nieznajomymi. Radzi w sposób szczegól-
ny uczulić starszych członków swojej rodziny, 
aby nikomu obcemu nie przekazywali pienię-
dzy. Policja prosi, aby zawsze w takich sytu-
acjach sprawdzać wiarygodność rozmówcy. 
Wystarczy zadzwonić do kogoś bliskiego lub 
też bezpośrednio do osoby, za którą oszust się 
podaje i ustalić faktyczną sytuację. 

Policja prosi, aby informować o każdym 
przypadku nawet w sytuacji, gdy oszust za-
dzwonił tylko raz wywołując określone podej-
rzenia co do wiarygodności swoich zamiarów. 
Informację proszę przekazywać pod nr 997  

BEZPiECZEńsTwO

Uwaga na fałszywych krewnych!
Barbara Zamojska
rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Wieliczce

We wrześniu do Komendy Powiatowej 
Policji zgłosił się mieszkaniec Wieliczki, 
którego okradła z oszczędności kobieta 
podająca się za jego krewną. 

Około godz. 10:30, 85-letni mężczy-
zna odebrał telefon i usłyszał dam-
ski głos. Kobieta zapytała go, czy wie 

z kim rozmawia. Wtedy starszy pan zapytał, 
czy to jego krewna /padło imię krewnej/. 
Oszustka przytaknęła. Prosiła o 10 tys. po-
życzki. Tłumaczyła nagłą potrzebą finanso-
wą. Prosiła o pilny przekaz pocztowy. 

Gdy zorientowała się jaką kwotą dyspo-
nuje „ofiara” stwierdziła, że część już poży-
czyła od innego krewnego, którego mężczy-
zna wcześniej wymienił z imienia. Bardzo 
pospieszała starszego pana. W przeciągu go-
dziny dzwoniła kilkakrotnie ciągle dopytując 
się, czy „wujek” dotarł już na pocztę i nadał 
przekaz błyskawiczny. Przekaz miał być na 
prawdopodobnie wymyśloną osobę. W ten 
sposób starszy pan stracił prawie 4 tys. zł.

Policja ponownie zwraca się z apelem 
o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby po-
dające się przez telefon za najbliższych krew-
nych i proszących o pomoc finansową. Jest 
to typowe zachowanie dla osoby próbującej 
wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka”. 
Przestępca podaje się np. za wnuka, syna, 
chrześniaka. Oszust prowadzi tak rozmowę, 
aby uwiarygodnić, że jest tą osobą za którą się 
podaje. Oszuści to także kobiety. 

Poszkodowani to najczęściej osoby star-
sze, niejednokrotnie mieszkające samotnie. 
Oszuści dzwonią do wybranej osoby z prośbą 
o pilną pożyczkę. 

Schemat działania jest następujący. Dzwo-
ni młody mężczyzna lub kobieta, najczęściej 
podaje się za wnuczka. Stwierdza, że bardzo 
pilnie potrzebuje określonej kwoty pieniędzy 
usiłując ustalić wcześniej jaką kwotą dysponu-
je rozmówca. Z reguły tłumaczy, że ma pilną 
potrzebę finansową bądź miał wypadek samo-
chodowy i musi pokryć koszty naprawy lub 
leczenia. Dysponuje pewną częścią gotówki 
ale na pokrycie całkowitych kosztów mu nie 
wystarczy. 

Jednocześnie informuje, że po gotówkę 
przyjdzie znajomy ponieważ sam nie może 
jej odebrać. Zdarza się, że oszust  prosi o wy-
konanie przelewu na konto bankowe. Może 

Policja ponownie zwraca się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby poda-
jące się przez telefon za najbliższych krewnych i proszących o pomoc finansową. Jest 
to typowe zachowanie dla osoby próbującej wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka”. 
Przestępca podaje się np. za wnuka, syna, chrześniaka. Oszuści to także kobiety.

Policja ostrzega także przed inną formą oszustw. Osoba podaje się za hydraulika z wo-
dociągów lub ewentualnie za pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej. Odwiedzając 
starsze osoby w ich mieszkaniach twierdzi, że doszło do awarii w sieci wodociągowej  
i prosi o odczytanie liczników. Wykorzystując nieuwagę starszej osoby dokonują  
kradzieży cennych przedmiotów lub pieniędzy z mieszkania. 

Policja prosi, aby informować o każdym przypadku nawet w sytuacji, gdy oszust  
zadzwonił tylko raz wywołując określone podejrzenia co do wiarygodności swoich  
zamiarów. Informację proszę przekazywać pod nr 997.

Zatrzymano grafficiarza
18 września około godz. 13:00 w Niepołomicach zatrzymano mężczyznę (23 lata), który 
czarnym kolorem malował most przy ul. Krakowskiej. Wszystko wskazuje na to, że ten sam 
człowiek namalował znaki, hasła o treściach sportowych na wiadukcie kolejowym. Przy męż-
czyźnie znaleziono dużą metalową puszkę, w której prawdopodobnie była smoła oraz pędzel. 

Wstępnie straty oszacowano na kwotę około 19 000 zł. Policja ustala, czy zatrzymany 
dokonywał wcześniej podobnych czynów. Odpowiadał będzie za uszkodzenie mienia za 
co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Barbara Zamojska
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OgrÓD

Złotem i czerwienią

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

Jesień to najbardziej ko-
lorowa pora roku. Ogród 
może wyglądać atrakcyjnie 
i barwnie, jeśli znajdą się 
w nim rośliny o kolorowych 
liściach, ozdobnych pędach, 
owocach czy ciekawej korze. 

Już na etapie projektowania 
warto pomyśleć o odpowied-
nich drzewach, krzewach czy 

kwiatach, gdyż ich brak stwarza 
wrażenie ogrodu niedokończo-
nego. 

Do gatunków drzew i krze-
wów, które jesienią przebarwia-
ją się lub mają naturalnie kolor 
czerwony należą wszystkie od-
miany berberysu purpurowego, 
hortensja dębolistna, irga pozio-
ma, kaliny, trzmielina oskrzy-
dlona (ma również dekoracyjne 
pędy, kiedy liście opadną), ma-
honia pospolita, winobluszcze, 
dąb czerwony, sumak octowiec, 
jarząb, klon czerwony odm. Red 
Sunset, klon palmowy odm. 
Atropurpureum, oczar japoński 
czy azalie pontyjskie. 

Drzewa i krzewy, które jesie-
nią mają żółte liście to: miłorząb 
japoński (ma piękne cytrynowe 
liście ale bardzo nietrwałe, po 
pierwszym przymrozku wszyst-
kie opadną), większość klonów, 
brzozy, modrzewie, karagana, 
grójecznik i niektóre oczary. 

Na pomarańczowo przebar-
wiają się cyprysik błotny, foter-
gilla, niektóre oczary oraz w fa-
zie początkowego przebarwienia 
grójecznik japoński. Sadząc któ-
rykolwiek z tych gatunków należy 
dobrze wybrać miejsce dla niego, 
ponieważ intensywność przebar-

wienia jesienią w dużej mierze 
zależy od nasłonecznienia terenu. 
Im będzie go mniej, tym barwa 
liści będzie mało widoczna. 

Jesienią ozdobne są także ro-
śliny, które mają kolorowe pędy, 
ciekawą korę lub pokrój. Są to: 
dereń biały o pędach czerwo-
nych, dereń rozłogowy o pędach 
żółtych, wspomniana wcześniej 
trzmielina oskrzydlona o pędach 
ze skrzydełkami, wierzba man-
dżurska „Tortuosa” o pędach 
pogiętych i podobna leszczyna 
pospolita „Contorta”, brzoza po-
żyteczna „Doorenbos” o ciekawej 
biało-czarnej barwie pnia, buki 
o gładkiej i szaro-stalowej ko-
rze, platan klonolistny, który ma 
ciekawie łuszczącą się korę oraz 
ozdobne owoce zostające na zimę 
czy klon pensylwański, który ma 
paseczkowaną korę na pniu. 

Aby wyeksponować walory 
tej grupy roślin należy zadbać 
o odpowiednie tło. Kolorowe 
pędy dereni będą ładnie wyglą-
dały na tle zieleni roślin zimozie-
lonych. Ciekawą korę drzew też 
zauważymy, gdy będzie np. na tle 
ciemnej zieleni iglaków. Rośliny 
zimozielone są również dobrym 
tłem dla krzewów, które jesienią 
obsypane są owocami np. berbe-
rysy, irgi, trzmielina wielkoowo-
cowa (jej liście również pięknie się  
przebarwiają), głogi czy ogniki. 

Na tle ciemnej zieleni i bez-
listnych roślin znakomicie wy-
glądają ozdobne trawy. Ich deli-
katny, wiotki kształt oraz ciekawe 
kłosy zdobią ogród od jesieni do 
późnej zimy.

Kolory do jesiennego ogrodu 
wprowadzą byliny oraz jeszcze 
kwitnące rośliny jednoroczne, ale  
tylko do pierwszych przymroz-
ków. Byliny, które kwitną jesie-
nią to krwawnik pospolity, zawi-
lec japoński, aster nowobelgijski 
i nowoangielski znane u nas po-
spolicie marcinki, chryzantemy, 

kwitnąca od lata do późnej jesie-
ni rudbekia błyskotliwa, słonecz-
niczek szorstki czy wrzosy, które 
niewątpliwie królują jesienią. 

Obecnie jest dużo nowych 
odmian wrzosów o barwach 
od ciemnofioletowej do białej. 
Wrzosy utrzymują kwiat nawet 
przez zimę, ale wczesną wiosną 
należy je usunąć aby roślina się 
wzmocniła i zawiązała nowe 
pąki kwiatowe. 

Ciekawie jesienią prezentuje 
się powojnik tangucki, który po 
przekwitnieniu obsypuje się pu-
szystymi owocostanami i warto 
je zostawić na roślinie jako ozdo-
bę na zimę. Do późnej jesieni 
kwitnie też rozchodnik okazały. 
Jego uschnięte kwiatostany są 
bardzo sztywne i warto je zosta-
wić na zimę, gdyż ładnie się pre-
zentują obsypane śniegiem czy 
oszronione. 

We wrześniu pojawiają się 
wprost z ziemi liliowe kwiaty zi-
mowitów. Aby kwitły o tej porze 
należy wysadzić je latem. Późną 
jesienią kończy kwitnienie bar-
dzo wdzięczna roślina o nazwie 
jeżówka purpurowa. Jest to zio-
ło a zarazem pięknie kwitnąca 
i zdobiąca całe lato ogród rośli-
na, która zwabia motyle. 

O tej porze roku mogą powta-

rzać kwitnienie niektóre rośliny 
letnie tj. ostróżki, kocimiętka czy 
lawenda, jeśli po pierwszym ich 
kwitnieniu przycięliśmy je. 

Ogród jesienny możemy 
ukwiecić dodatkowo wprowadza-
jąc donice obsadzone bratkami 
czy chryzantemami. Oczywiście 
nasz ogród jesienny będzie pięk-
nie wyglądał i kwitł tylko wtedy, 
gdy jesień będzie ciepła i długa. 
Wrogiem wszystkich tu wymie-
nionych roślin są niskie tempe-
ratury. Pierwsze przymrozki nie-
stety u większości roślin zakończy 
wegetację. Życzę wszystkim ogro- 
dnikom, aby nadchodząca jesień 
była długo ciepła i słoneczna  

Na tle ciemnej zieleni i bezlistnych roślin znakomicie wyglądają ozdobne trawy. Ich delikatny, 
wiotki kształt oraz ciekawe kłosy zdobią ogród od jesieni do późnej zimy.

Trawy są ozdobą do późnej zimy

Platan ma ozdobną korę i ciekawe 
owoce pozostające na gałęziach 
do późnej zimy
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Kilkakrotnie powtarzane kuracje 
z restrykcyjnymi dietami do-
prowadzają do zaniżenia tempa 
przemiany materii raz na zawsze.

Jedynym skutecznym lekar-
stwem jest zmiana swojego stylu 
życia i sposobu odżywiania. Każ-
dy organizm jest inny i każdy ma 
inne zapotrzebowanie kalorycz-
ne. Zatem aby zdobyć i utrzymać 
odpowiednią wagę musimy do-
stosować dietę do potrzeb orga-
nizmu. 

Zapotrzebowanie energety- 
czne należy obliczyć indywidual-
nie dla każdego przypadku. Bio-
rąc pod uwagę wiele czynników 
takich jak wiek, płeć, aktywność 
fizyczną oraz PPM (wydatek 
energetyczny potrzebny do pod-
stawowych procesów życiowych).

Prawidłowo dobrana dieta, 
oprócz odpowiedniej ilości ka-
lorii, musi również w racjonal-

ny sposób dostarczać składniki 
odżywcze. Zgodnie z zasadami 
zdrowego żywienia prawidłowo 
zbilansowana dieta ubogoener-
getyczna dostarcza ok. 20-25% 
energii z białka, 25% z tłuszczy, 
a węglowodany uzupełniają do-
bowe zapotrzebowanie energe-
tyczne. Takich informacji nie 
dostarczy nam dieta dzięki któ-
rej schudła koleżanka, ani żadna 
dieta znaleziona w gazecie czy 
Internecie, ponieważ każdy z nas 
jest inny i każdy ma inne zapo-
trzebowania.

Nie zwlekaj z decyzją o po-
wrocie do diety i zacznij już dziś 
wprowadzać zmiany do swojego 
jadłospisu  

Do diety po wakacjach

Adres
www.dobrydietetyk.pl

DiETETyKA

Magdalena Urban 
Poradnia Dobry Dietetyk

Minął okres wakacji, urlo-
pów i wypoczynku. Często 
podczas tych paru tygodni 
zapominamy o zdrowym 
odżywianiu i dajemy sobie 
„wolne” od diety. 

W       upalne dni ochła-
dzamy się zimnym 
piwem lub lodami. 

Podczas wyjazdów urlopowych 
nie przygotowujemy sobie sami 
posiłków, a korzystamy z miej-
scowych barów i restauracji hote-
lowych. Natomiast będąc w domu 
zajadamy kolację w formie grilla, 
gdzie kiełbaskę lub karczek popi-
jamy zimnym piwem. 

Niestety często odpoczynek 
wakacyjny prowadzi do nadro-
bienia kilogramów, z którymi 
uporczywie walczyliśmy parę 
miesięcy wcześniej. Po takim roz-
luźnieniu ciężko jest nam się ze-
brać i powrócić do zdrowej diety. 

Decyzję odkładamy do kolej-
nego poniedziałku, do przyszłego 
miesiąca, a może nawet do nowe-
go roku, bo przecież już „niedłu-
go” święta. Niechęć do podjęcia 
kolejnej próby jest efektem diet 
które do tej pory stosowaliśmy. 

Kolejna próba wydaje się 
być bezsensowna, ponieważ 
większość ze zmian sposobu ży-
wienia, które wprowadzaliśmy 
okupiona była dużymi wyrzecze-
niami i zawsze kończyła się tak 
samo, efektem jo-jo. 

Zwlekamy tak do momentu, 
aż usłyszymy o nowej, cudownej 
diecie, która ma być receptą na 
nasz sukces.  Wtedy zgadzamy 
się na wszystkie, nawet najbar-
dziej absurdalne rozwiązanie, 
rzadko zastanawiając się nad 

konsekwencjami proponowa-
nych działań. 

Decyzję o zastosowaniu jed-
nej z modnych diet podejmu-
jemy pod wpływem koleżanki, 
sąsiadki, znanej piosenkarki czy 
aktorki. Wierzymy, że skoro im 
udało się w tak szybkim tempie 
pozbyć zbędnych kilogramów, 
my też możemy, a nawet musimy 
osiągnąć taki efekt. 

Niestety żadna z tych ekspre-
sowych diet nie pomoże nam na 
zawsze pozbyć się problemu bo-
wiem nie zmienia ona naszych 
nawyków żywieniowych. Jak 
podaje Dariusz Szukała w swo-
im artykule „Moda na diety”: 
„Wszystkie radykalne diety dzia-
łają bardzo krótko. W miarę ich 
kontynuacji dochodzi do uru-
chomienia rozmaitych blokad 
metabolicznych, które nie tylko 
rzutują na brak dalszych efektów, 
ale często wpływają negatywnie 
na stan zdrowia.”.

Trwale zadowalającego efektu 
spadku wagi nie osiągniemy dietą 
białkową, kopenhaską czy 1000 
kcal. Początkowo szybki spadek 
na wadze jest rezultatem restryk-
cyjnych zmiany w diecie. Wy-
wołane tym procesem zmiany fi-
zyczne i psychiczne prowadzą do 
zaostrzenia problemu nadwagi. 

Efektem jest przestawienie 
organizm na specjalną głodową 
przemianę materii. Wówczas 
spowolnieniu ulega tempo me-
tabolizmu, a w konsekwencji 
zmniejszenie spalania kalorii. 

Zasady

Zasady jakie możemy wprowadzić już dziś do swojego odżywia-
nia to:
•		 4-5	posiłków	jedzonych	regularnie	w	ciągu	dnia,
•		 niezapominanie	o	śniadaniu,
•		 unikanie	podjadania	między	posiłkami,
•		 spożywanie	 ostatniego	 posiłku	 przynajmniej	 3	 h	 przed	 pój-

ściem spać,
•		 wypijanie	około	1,5	litrów	płynów,	najlepiej	wody	mineralnej,
•		 regularnie	podejmowany	wysiłek	fizyczny,	dostosowany	do	na-

szego zdrowia, wieku i stylu życia.

Trwale zadowalającego efektu spadku wagi nie osiągniemy dietą białkową, kopenhaską czy 1000 
kcal.  Początkowo szybki spadek na wadze jest rezultatem restrykcyjnych zmiany w diecie. Wy-
wołane tym procesem zmiany fizyczne i psychiczne prowadzą do zaostrzenia problemu nadwagi.

Jedynym skutecznym lekarstwem jest zmiana swojego stylu życia i sposobu odżywiania. Każdy 
organizm jest inny i każdy ma inne zapotrzebowanie kaloryczne. Zapotrzebowanie energetyczne 
należy obliczyć indywidualnie dla każdego przypadku. Biorąc pod uwagę wiele czynników takich 
jak wiek, płeć, aktywność fizyczną oraz PPM (wydatek energetyczny potrzebny do podstawowych 
procesów życiowych).
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Brązowy medal Salosu Staniątki

Sylwia Wilczek
sekretarz SL SALOS Staniątki 

W dniach 14-16 września zawodnicy 
SL SALOS Staniątki wzięli udział w XX 
Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Salezjańskiej w Gdańsku-Rumi. 

Igrzyska rozpoczął przemarsz ekip spod 
Złotej Bramy w Gdańsku do Filharmonii 
Bałtyckiej na ceremonię otwarcia. Po wy-

słuchaniu hymnu i zapaleniu znicza olimpij-
skiego rozpoczął się występ artystyczny – po-
kaz taneczny dzieci i młodzieży. 

Kolejnym punktem programu był krót-
ki koncert zespołu Majestic. Po części arty-
stycznej, przyszedł czas na podziękowania 
osobom, które przyczyniły się i pomogły przy 
organizacji XX Igrzysk. Ceremonię otwarcia 
zakończyła wspólna modlitwa, po której od-
była się odprawa trenerska.

Sobota to czas rozgrywek grupowych. 
Nasze siatkarki znalazły się w grupie z Salo-
sem Kielce oraz Salosem Ełk. Pierwszy mecz 
nasze zawodniczki rozegrały z drużyną 
z Kielc. 

Po pięknym początku i kilkupunktowym 
prowadzeniu, ostatecznie przegrały spotka-
nie 2:0. Drugi mecz w grupie to dobra gra na-
szych zawodniczek i pewne zwycięstwo z Eł-
kiem 2:0. Po tym meczu było już wiadomo, że 
zagrają o III miejsce.  

W meczu o brązowy medal zmierzyły się 
z drużyną SL SALOS Nowa Ruda-Drogosław, 
wygrywając 2:0. Ogromna radość, kolejny 
krążek, tym razem brązowy. W tenisie sto-
łowym Salos Staniątki reprezentowała Ola 
Stach, która ostatecznie zajęła V miejsce. 

Oprócz rozgrywek sportowych był czas 
na wycieczkę do Gdyni. Mieliśmy również 
okazję spotkać naszych tegorocznych olim-
pijczyków: brązowego medalistę Przemy-
sława Miarczyńskiego oraz Joannę Mitrosz. 
W niedzielę odbyły się mecze finałowe, po 
których nastąpiło wręczenie medali, pucha-
rów. Był także czas na pamiątkowe zdjęcia. 

W drodze powrotnej udało się nam tak-
że zobaczyć w Warszawie Stadion Narodowy 

oraz zwiedzić Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.

Zawodniczkom serdecznie gratulujemy 
sukcesu. Cieszymy się, że wróciły z igrzysk 
zadowolone i nie mogą się już doczekać na-
stępnych, które w roku 2013 zostaną rozegra-
ne we Wrocławiu  

Piłka siatkowa
Kamila Iwańska, Angelika Kapusta, Syl-
wia Kukiełka, Ewa Guzy, Agata Lima-
nówka, Gabrysia Więsek, Ania Włosiń-
ska, Magda Włosińska, Natalia Hankus, 
Patrycja Hebda

Tenis stołowy
Ola Stach

Trener
Łukasz Wdaniec

Prezes sl sAlOs staniątki
ks. Bogusław Zawada

Osoby towarzyszące (kibice)
Klaudia Ptak, Kinga Golarz, Sylwia Wil-
czek, Maciej Jarzyna



Październik 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    35

sPOrT

KrÓTKO …

Po wakacjach z tenisem
Magdalena Solarz
Szkoła tenisa SOLDI

Tegoroczna edycja „Wakacji z teni-
sem” na kortach w Niepołomicach 
przy ul. Kusocińskiego cieszyła się 
sporym zainteresowaniem dzieci 
i młodzieży. 
Dla najmłodszych zawodników (w wie-
ku już od 4 lat) zorganizowaliśmy tre-
ningi mikrotenisa, polegające na zaba-
wach i grach paratenisowych. Wszyscy 
świetnie się bawiliśmy, poznając pod-
stawowe uderzenia tenisowe. Młodzież 
z gimnazjum miała możliwość opano-
wania techniki tenisowej z trenerem 
oraz gry z rówieśnikami. 
Uczestnicy tenisowej akcji z rado-
ścią przychodzili na kolejne treningi, 
a większość dołączyła do naszej sek-
cji tenisowej, która trenuje przez cały  

VIII Dzień Radości
Sylwia Wilczek
sekretarz SL SALOS Staniątki

9 września, po raz ósmy, w parafii w Sta-
niątkach odbył się Dzień Radości. Święto 
dzieci zostało po raz kolejny przygotowa-
ne przez grupę młodzieży, która chętnie 
angażuje się w takie akcje.

Przygotowania trwały już od kilku tygo-
dni, młodzież przygotowała plan im-
prezy, nastąpił podział ról, a kilka dni 

wcześniej odbyły się spotkania sprawdzające 
postępy w pracach. 

Dzień Radości rozpoczął się o godzinie 13 
wspólną modlitwą. Po powitaniu wszystkich 
zebranych w parku przez ks. proboszcza Ja-
nusza Goraja,  dzieci zaczęły zapisywać się do 
dziesięcioboju. Zaczął działać kącik plastyczny, 
a także gastronomia, za którą odpowiedzialny 
był SALOS Staniątki. Można było także kupić 
los na loterii, w której głównymi nagrodami 

były DVD oraz rower.
Około godziny 14:30 pojawił się nasz gość 

specjalny – były bramkarz reprezentacji Pol-
ski oraz Realu Madryt – Jerzy Dudek. Zwrócił 
uwagę na fakt, że już po raz ósmy organizowa-
ny jest Dzień Radości, że to piękna inicjatywa, 
którą należy kontynuować. 

Następnie był czas na autografy, a  także 
na wspólne zdjęcia. Z inicjatywy bramkarza 
został przeprowadzony „wywiad”, każdy mógł 
zadać pytanie. Pytały głównie dzieci, np.: jak 
grało się w Realu Madryt, co trzeba robić, 
żeby zostać tak dobrym piłkarzem, jaki jest 
Cristiano Ronaldo, najlepiej obroniony rzut 
karny, najważniejszy mecz itp. Gość cierpliwie 
odpowiadał. Wszyscy byli ujęci jego otwarto-
ścią i życzliwością.

Kolejnym punktem programu były konku-
rencje sportowe: piłkarzyki, tenis stołowy, bad-
minton, w których chętnych do wzięcia udziału 
nie brakowało. Po wydarzeniach sportowych mia- 
ła miejsce długo wyczekiwana tombola. Dzieci 
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odbierały nagrody za kolejne skreślenia. 
Gośćmi Dnia Radości byli także wolonta-

riusze z Salezjańskiego Wolontariatu Misyj-
nego z Krakowa. Stoisko SWM, przy którym 
można było dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji na temat misji, cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

Na zakończenie odbyło się wręczenie dy-
plomów i medali za dziesięciobój oraz inne 
konkurencje sportowe, a także losowanie głów-
nych nagród w loterii. Dzień Radości zakończył 

się modlitwą, którą poprowadził ks. Janusz. 
Słowa podziękowania należą się przede 

wszystkim młodzieży, która przygotowała 
i przeprowadziła Dzień Radości. Serdecznie 
dziękujemy ks. proboszczowi oraz ks. Bogusła-
wowi Zawadzie za wsparcie tej imprezy. Dzię-
kujemy również sponsorom, ludziom dobrej 
woli, którzy sami chętnie wyszli z inicjatywą 
wsparcia. Szczególne podziękowania kieruje-
my dla Jerzego Dudka za przyjęcie zaproszenia 
i zaszczycenie nas swoją obecnością  

rok szkolny. 
Wszystkich chętnych zapraszamy go 
gry i udziału w naszych zajęciach. 
Szczegóły: www.tenisniepolomice.pl

Po warsztatach konnych
Weronika Śliwiak

1 września, w hali do hipoterapii na ul. 
Targowej w Niepołomicach odbyło się 
spotkanie podsumowujące prowadzo-
nych przez oba wakacyjne miesiące 
warsztatów konnych, zorganizowanych 
przez Klub Jazdy Konnej „Pod Żu-
brem” oraz niepołomicki OSTiR.
Pierwsza część była popisem, nabytych 
na kursie, teoretycznych i praktycznych 
umiejętności. Pytania quizu, na któ-
re na wyprzódki odpowiadały dzieci 
i młodzież, dotyczyły budowy i zakła-
dania ogłowia oraz siodła, pielęgnacji 
zwierzęcia, jak też wielu dziedzin do-
tyczących zachowania, zdrowia i odży-
wiania koni. W roli „konika doświad-
czalnego” służył dzieciakom cierpliwie 
kuc Junior. 
Po części „warsztatowej” miał miej-
sce pokaz koni i jeźdźców. Zaprezen-
towały się wszystkie konie pracujące 
w klubie, jak również jeźdźcy (głównie 
amazonki). Mieliśmy okazję obejrzenia 
wszystkich rodzajów końskich cho-
dów. Występ, pomimo młodego wieku 
jeźdźców (najmłodsza dziewczynka 
miała lat 7), zaskakiwał dojrzałością 
i profesjonalizmem.
Na zakończenie organizatorzy warsz-
tatów podziękowali instruktorom, wo- 
lontariuszom i przyjaciołom KJK „Pod 
żubrem” oraz gospodarzom hali tj. 
OSTiR w Niepołomicach, dzięki któ-
rym w dużej mierze zajęcia mogły się 
odbyć. Każda osoba zaangażowana 
w tworzenie zajęć oraz biorąca w nich 
udział dostała pamiątkowy dyplom 
oraz okolicznościowe flo. 
Organizatorzy zapowiedzieli również 
kolejną turę warsztatów, które odbędą 
się w trakcie ferii zimowych.
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KAlENDAriuM

Październik 2012
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

3 października

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (grupa 
wiekowa 7-10 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00
Sala Konferencyjna 
Zamku Królew-
skiego

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski

601 518 536

5-7 października MCDiS Słoweńsko-polski festiwal animacji stop motion Stoptrik IFF MCDiS 12 357 34 65

6 października 

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Gabroś pt. „Poza czasem” Muzeum Niepołomickie, 

Fundacja Zamek Królewski 12 261 98 

16.00 Stadion Miejski Mecz Puszczy Niepołomice z Siarką Tarnobrzeg MKS Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

19.00 MCDiS Uroczysta Gala Inauguracyjna GRAND OPENING 
„Variete & Cabaret” Teatr Scandale Royal MCDiS 12 357 34 65

10 października

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (grupa 
wiekowa 5-6 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00
Sala Konferencyjna 
Zamku Królew-
skiego

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski

601 518 536

14 października 16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Biesiada pszczelarska, połączona z wykładem o pszczołach prof. 
Krystyny Czekańskiej z Uniwersytetu Rolniczego

Koło Pszczelarzy 
w Niepołomicach

niepolomice@
wzp-krakow.pl

17 października 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” 
(grupa wiekowa 7-10 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

19 – 21 
października

Zamek Królewski 
w Niepołomicac, 
MOA, MCDiS

V międzynarodowej konferencji  „Astronomia XXI wieku i jej 
nauczanie - warsztaty astronomiczne” MOA w Niepołomicach 12 281 15 61

19 października 19.00 Piwnica Gotycka Spotkanie przy Czakramie UMiG w Niepołomicach 
i Fundacja Zamek Królewski 12 378 35 01

20 października 15.00 Stadion Miejski Mecz Puszczy Niepołomice z Unią Tarnów MKS Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

21 października 20.00 MCDiS „REFLEKTOR NA TATĘ” Teatr Scandale Royal MCDiS 12 357 34 65

24 października
 

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (grupa 
wiekowa 5 - 6 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00
Sala Konferencyjna 
Zamku Królew-
skiego

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski

601 518 536

26 października 12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie z Jackiem Hugo Baderem dziennikarzem i reportażystą 
„Gazety Wyborczej”. 
W zimie 2007 roku samotnie odbył podróż samochodową z Moskwy 
do Władywostoku, którą opisał w zbiorze reportaży Biała gorączka 
(Nagroda im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl” 2010). 
W 2011 roku ukazała się jego ostatnia książka Dzienniki kołymskie, 
owoc – także samotnej – podróży na Kołymę. Dwukrotnie został 
uhonorowany nagrodą Grand Press (1999, 2003) i głównymi nagro-
dami Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

28 października 

12.00 MCDiS Bajkowy poranek dla dzieci – spektakl familijny „Kieszonkowy
cyrk Klauna Feliksa” Teatr Scandale Royal MCDiS 12 357 34 65

17.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Koncert Jubileuszowy z okazji XX-lecia działalności Towarzystwa 
Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki w Niepo-
łomicach

Towarzystwo Miłośników  
Muzyki i Śpiewu 
im. Stanisława Moniuszki 
w Niepołomicach

691 702 466

29 października

Niepołomice, 
Podłęże, Ochmanów

Nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli itp.) oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, od osób, które 
zawarły z P.W. MIKI umowę.

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe MIKI 
w Krakowie

9.00 

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie z Agnieszką Frączek – autorką książek dla dzieci. 
Dr Agnieszka Frączek jest językoznawcą, adiunktem w Instytucie 
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dzie-
dzinie leksykologii i leksykografii. Jest autorką kilkudziesięciu prac 
z dziedziny językoznawstwa. Z zamiłowania natomiast jest autorką 
utworów dla najmłodszych – wierszy i opowiadań, bawiąc się przy 
tym słowami jak mistrz Jan Brzechwa. Wiosną 2003 r. Agnieszka 
Frączek zadebiutowała zbiorem wierszyków dla dzieci pt.: „Co ja 
plotę?”. Od tamtej pory ukazało się już sto książek jej autorstwa! Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 

Spotkanie z Agnieszką Frączek – autorką książek dla dzieci. Dr 
Agnieszka Frączek jest językoznawcą, adiunktem w Instytucie 
Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dzie-
dzinie leksykologii i leksykografii. Jest autorką kilkudziesięciu prac 
z dziedziny językoznawstwa. Z zamiłowania natomiast jest autorką 
utworów dla najmłodszych – wierszy i opowiadań, bawiąc się przy 
tym słowami jak mistrz Jan Brzechwa. Wiosną 2003 r. Agnieszka 
Frączek zadebiutowała zbiorem wierszyków dla dzieci pt.: „Co ja 
plotę?”. Od tamtej pory ukazało się już sto książek jej autorstwa!

31 października 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” 
(grupa wiekowa 7-10 lat)

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na 26 września 2012
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Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach stałych 
proponowanych przez Domy Kultury Gminy Niepołomice. 

Wśród propozycji znajdą Państwo zajęcia i warsztaty artystyczne kie-
rowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów: 

•	 zajęcia	artystyczno-plastyczne
•	 zajęcia	taneczne
•	 zajęcia	umuzykalniające
•	 zajęcia	teatralne
•	 modelarstwo
•	 naukę	gry	na	instrumentach
•	 naukę	języka	angielskiego
•	 zajęcia	sportowe
•	 obsługa	komputera	i	internetu

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

•	 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	r.	ż.
•	 Kapela	Ludowa	Wolanie
•	 aerobik	dla	dziewcząt	i	kobiet

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

•	 warsztaty	cyrkowe
•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 warsztaty	plastyczne	dla	młodzieży
•	 warsztaty	marszowo-taneczna	Mażoretki	dla	dzieci	
•	 warsztaty	marszowo-taneczna	Mażoretki	dla	młodzieży
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	dzieci	i	młodzież
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	młodzieży
•	 warsztaty	taneczne	dla	dzieci	6-9	lat
•	 warsztaty	rękodzieła	dla	seniorów
•	 warsztaty	rękodzieła	artystycznego	
•	 klub	przyjaciół	bajki	–	zajęcia	teatralno-plastyczne	dla	dzieci	i	mło-

dzieży
•	 zajęcia	Grupy	Śpiewaczej	Zabierzanie

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

•	 warsztaty	rysunku	i	malarstwa
•	 warsztaty	sztuki		użytkowej
•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci
•	 warsztaty	plastyczne	dla	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   
dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl

•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 warsztaty	baletu	klasycznego	dla	dzieci	
•	 warsztaty	baletu	klasycznego	dla	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-taneczne	Mażoretki	dla	dzieci
•	 warsztaty	marszowo-taneczne	Mażoretki	dla	młodzieży
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	dzieci	
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	młodzieży
•	 warsztaty	rękodzieła
•	 aerobik	

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

•	 Zespół	Pieśni	i	Tańca	Zagórzanie
•	 warsztaty	tańca	regionalnego	dla	dzieci
•	 warsztaty	tańca	regionalnego	dla
•	 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  
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl

•	 @ktywny	w	internecie	warsztaty	obsługi	komputera	i	internetu
•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci
•	 warsztaty	taneczne	dla	dzieci	
•	 warsztaty	taneczne	dla
•	 warsztaty	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 zespół	muzyczny	Casada
•	 aerobik	dla	kobiet

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

•	 warsztaty	tańca	nowoczesnego	dla	dzieci	
•	 warsztaty	tańca	nowoczesnego	dla	młodzieży
•	 warsztaty	teatralne	dla	dzieci	
•	 warsztaty	teatralne	dla	młodzieży
•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	
•	 warsztaty	plastyczne	dla	młodzieży

Zajęcia artystyczne w Domach Kultury
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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 początkująca piątek 13.30 – 14.30

Karate dla dzieci AKT Niepołomice, 
grupa zaawansowana piątek 14.30 – 15.30

•	 gry	i	zabawy	dla	dzieci	od	3	r.	ż
•	 aerobik	

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

•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	
•	 warsztaty	plastyczne	dla	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   
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl

•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	
•	 warsztaty	plastyczne	dla	młodzieży
•	 warsztaty	rękodzieła	ludowego	dla	młodzieży	
•	 warsztaty	rękodzieła	ludowego	dla	dorosłych
•	 warsztaty	rytmiczno-muzyczne	dla	dzieci	od	3	r.	ż.
•	 zabawy	plastyczne	dla	maluchów
•	 warsztaty	marszowo-taneczne	Mażoretki	dla	dzieci	
•	 warsztaty	marszowo-taneczne	Mażoretki	dla	młodzieży
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	dzieci	
•	 warsztaty	taneczne	–	cheerleaderki	dla	młodzieży
•	 Klub	Babskie	Pogaduchy

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

•	 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   
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl

•	 warsztaty	plastyczne	dla	dzieci	i	młodzieży
•	 warsztaty	rytmiczne	dla	dzieci	3-6	lat
•	 nauka	gry	na	gitarze
•	 @ktywny	w	internecie	warsztaty	obsługi	komputera	 i	 internetu	–	

listopad

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   
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

•	 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
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Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65
kontakt@mcdis.pl

zajęcia plastyczne (9-12 lat) poniedziałek – godz. 13.5o – 15.oo
zajęcia plastyczne (7-8 lat) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) poniedziałek – godz. 14.oo – 20.oo

taniec klasyczny (balet) poniedziałek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia wyrównawcze (j. polski) poniedziałek – godz. 16.oo – 17.oo
JOGA początkujący poniedziałek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna poniedziałek – godz. 18.3o – 19.45
nauka języka rosyjskiego poniedziałek – godz. 17.3o – 18.3o
nauka gry na rogu poniedziałek – godz. 19.oo – 21.oo
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wtorek – godz. 8.3o – 9.3o
zajęcia wokalne (indywidualne)  wtorek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) wtorek – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo

nauka gry na perkusji (indywidualne) wtorek – godz. 14.oo – 20.oo
taniec hip hop (7-11 lat) wtorek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 17.oo – 18.oo

zajęcia wyrównawcze (j. polski, j. angielski) środa – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) środa – godz. 13.oo – 21.oo
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) środa – godz. 13.oo – 19.oo

zajęcia umuzykalniające (3-4 lata) środa – godz. 16.3o – 17.15
zajęcia umuzykalniające (5-6 lat) środa – godz. 17.2o – 18.o5
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) czwartek – godz. 13.oo – 15.35
nauka gry na pianinie (indywidualne) czwartek – godz. 13.oo – 20.oo
zajęcia wokalne (indywidualne) czwartek – godz. 14.3o – 20.3o
taniec MIX (7-9 lat) czwartek – godz. 16.oo – 17.oo
taniec MIX (5-6 lat) czwartek – godz. 17.1o – 18.1o 
taniec współczesny dla młodzieży czwartek – godz. 18.15 – 19.45
PILATES czwartek – godz. 17.3o – 18.25
JOGA ogólna czwartek – godz. 18.3o – 19.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski, j. polski) piątek – godz. 13.oo – 15.35
zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat) piątek – godz. 15.oo – 16.oo
zajęcia plastyczne dla młodzieży piątek – godz. 15.3o – 17.3o
taniec klasyczny (balet) piątek – godz. 15.3o – 16.3o
warsztaty teatralne dla młodzieży piątek – godz. 16.oo – 18.oo
nauka gry na rogu piątek – godz. 18.oo – 21.oo

dokończenie ze str. 7
zorganizowało turniej strzelecki z pistole-
tu wiatrówkowego. Umiejętności szachowe 
można było sprawdzić biorąc udział w Mi-
strzostwach Szachowych Szkół Gminy Nie-
połomice prowadzonych przez UKS Goniec 
Staniątki. UKS TOPSPIN z Woli Batorskiej 
zorganizował warsztaty z Jerzym Grycanem 
– byłym trenerem kadry narodowej kobiet 
i mężczyzn w tenisie stołowym. Stowarzysze-
nie Kultury Fizycznej „Puszystych” zachęcało 

do marszów z użyciem specjalnych kijków 
organizując trening  nordic walkingu.    

Dla dzieci także przygotowano wiele atrak-
cji.  Na parkurze Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce 
Marzenia” zorganizowało dla nich przejażdżki 
konne. Najmłodsi brali udział w grach i zaba-
wach  organizowanych przez Stowarzyszenie 
Propagujące Idee Kazimierzowskie, mniejsze 
i większe dzieci uczyły się chodzić po linie pod 
czujnym okiem harcerzy ze szczepu Puszcza.

Przy parkurze Ochotnicza Straż Pożarna 
z Niepołomic dała pokaz gaszenia palącego 
się samochodu, a następnie wszyscy chęt-
ni mogli podziwiać panoramę Niepołomic 
z wysięgnika pojazdu strażackiego.  

Wszystkich atrakcji było bez liku, długo 
jeszcze można by je wyliczać. Wszystkim 
uczestnikom święta składamy podziękowa-
nie za obecność, uśmiech i nadzieję, że dołą-
czą i wspomogą działające na naszym terenie 
organizacje  

dokończenie ze str. 8
Tradycyjne ceremonie do-

żynkowe rozpoczęło wprowadze-
nie i ośpiewanie wieńca. Honory 
gospodarzy dożynek 2012 pełnili 
Agnieszka Celary i Wacław Ka-
łuża. To im przypadło przyjęcie 
bochenka chleba i kołaczy z tego-

rocznych zbiorów, ich podzielenie 
pomiędzy wszystkich zebranych. 

W części artystycznej zapre-
zentowane zostały tańce ludowe 
różnych regionów w wykonaniu 
dzieci i młodzieży. Występom lu-
dowym, jak zawsze towarzyszyła 
profesjonalna Kapela Ludowa. 

Aby tradycji stało się zadość do-
żynki w Zagórzu zakończyły się 
o świcie, gdy ostatni tancerze zeszli 
z parkietu. Tego dnia nawet chmu-
ry deszczowe omijały Zagórze.

Nad przebiegiem uroczystości 
czuwał Sławomir Mikurda, który 
z pełną swobodą bawił również 

publiczność wcielając się w role 
konferansjera. Do przygotowa-
nia i organizacji Dożynek 2012 
obok Domu Kultury włączyli się  
mieszkańcy Zagórza, Druhowie 
z OSP oraz Koło Gospodyń. Dzię-
kuję wszystkim, którzy pomagali 
w przygotowaniu dożynek  








