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Szanowni Państwo!

Miejmy nadzieję, że to był dobry rok, a nadchodzący będzie jeszcze lepszy. 

Tym razem, zamiast zwyczajowego wstępu, zapraszam do przeczytania fragmentu 
wiersza ks. Jana Twardowskiego:

„Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
…

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.”

Od zespołu tworzącego Gazetę Niepołomicką proszę przyjąć życzenia szczęśliwych 
i dobrych świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego roku 2013.

Artur Negri
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Niepołomice –  
zrównoważony samorząd

Marek Bartoszek

8 listopada w gmachu Sejmu 
przedstawione zostały wy-
niki rankingu „Zrównowa-
żonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”. 
W kategorii gmin miejsko-
-wiejskich wyróżniono 
Niepołomice.

Głównym celem zestawie-
nia tworzonego przez 
zespół ekspertów pod 

przewodnictwem prof. Eugeniu-
sza Sobczaka z Wydziału Ad-
ministracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej jest 
prezentacja najlepiej rozwiniętych 
gmin w Polsce poprzez analizę 
głównych czynników rozwoju.

Przy tworzeniu klasyfikacji 
organizatorzy szczególny nacisk 
kładą na kontrolę realizacji wie-
loletniego planu rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego 
z uwzględnieniem starań w za-
kresie ochrony środowiska natu-
ralnego. Ranking oparty jest na 
analizie szesnastu wskaźników 
GUS, które obejmują trzy zasad-
nicze obszary funkcjonowania 
samorządów: gospodarczy, spo-
łeczny oraz ochronę środowiska.

Gmina Niepołomice została 
sklasyfikowana na dziewiątym 
miejscu w skali całego kraju. 
Dodatkowo jesteśmy jedynym 
przedstawicielem województwa 
małopolskiego w czołówce gmin 
miejsko-wiejskich  

Gmina Niepołomice została sklasyfikowana na dziewiątym miej-
scu w skali całego kraju. Dodatkowo jesteśmy jedynym przed-
stawicielem województwa małopolskiego w czołówce gmin 
miejsko-wiejskich.

Radni powiatowi w Niepołomicach

Joanna Musiał

25 października radni powiatowi 
obradowali podczas XVI Sesji Rady 
Powiatu Wielickiego. Spotkali się nie 
jak zwykle w Wieliczce, ale w niepoło-
mickim Zamku Królewskim. Tematem 
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Anna Rogowicz
USC

W dniu 17 listopada 2012 roku 
o godzinie 12.00 w komnatach Zamku 
Królewskiego w Niepołomicach odbyła 
się uroczystość wręczenia 35 parom 
medali nadanych przez Prezydenta RP 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dekoracji w imieniu Prezydenta  RP  
dokonał burmistrz Roman Ptak, listy 
gratulacyjne wręczył przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Marek Ciastoń. Odnowie-
nia ślubów, złożonych przed pięćdziesięciu 
laty dokonał ksiądz dziekan Stanisław Mika, 
proboszcz parafii w Niepołomicach w asy-
ście księdza Wojciecha Guzika, proboszcza 
parafii w Woli Batorskiej. Swoją obecnością 
zaszczycili Państwo Janina i Mieczysław Bo-
guccy, którzy obchodzili jubileusz 65-lecia 
małżeństwa ,,Żelaznych Godów”.

Uroczystości towarzyszył spektakl w wy- 
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pod- 
łężu, przygotowany pod okiem Renaty Bo-
bowskiej i Alicji Konarskiej. Tradycyjnie, jak  
co roku melodie z lat młodości Jubilatów  

grał Jan Gębala.

Złote gody Jubilatów
Stanisława i Józef Antończykowie 
Helena i Władysław Bakowie
Katarzyna i Bronisław Biernatowie
Janina i Marian Biernatowie
Józefa i Stanisław Czyżowie
Barbara i Stanisław Czaplakowie
Maria i Marian Długoszowie
Aniela i Edward Gawłowie
Helena i Marian Golarzowie
Aleksandra i Józef Hardynowie
Krystyna i Marian Hardynowie
Józefa i Kazimierz Kicowie
Kazimiera i Mieczysław Komajdowie
Krystyna i Aleksander Kozikowie
Anna i Fryderyk Królowie
Ludwika i Julian Łyskowie
Helena i Kazimierz Łyskowie
Maria i Stefan Maśnicowie
Wanda i Czesław Niedbałowie
Józefa i Stanisław Paciorkowie
Barbara i Stefan Pilchowie
Krystyna i Mieczysław Ptakowie
Stanisława i Józef Radwańscy
Maria i Stanisław Ramsowie
Krystyna i Antoni Siwkowie

Mieczysława i Michał Stachaczykowie
Barbara i Józef Stokłosowie
Maria i Wojciech Szewczykowie
Maria i Zbigniew Szybińscy
Czesława i Józef Szwagrzykowie
Maria i Józef Ślusarczykowie
Janina i Alfred Widłowie
Krystyna i Zdzisław Widłowie
Józefa i Alfons Więskowie
Krystyna i Antoni Zielonkowie

MAgisTrAT

i N F O r M A C J A
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do 
dnia 31 stycznia 2013 r w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Niepołomicach, 
Plac Zwycięstwa 13, par małżeń-
skich, które przeżyły wspólnie 50 lat. 

Zgłoszenie będzie podstawą wystą-
pienia z wnioskiem do Prezydenta 
RP o nadanie medalu za długoletnie 
pożycie małżeńskie, przy zgłasza-
niu par, które zawarły małżeństwo 
poza terenem naszej gminy prosimy 
o dostarczanie odpisu skróconego 
aktu małżeństwa. 
Zgłoszenia dokonane po 31 stycz-
nia 2013 roku będą rozpatrywane 
w 2014 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Urodzenia – 30
Małżeństwa – 19
Migracje – 67
Wymeldowania z pobytu stałego – 15
Zgony – 25
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 343, w tym:
miasto –  10 053
gmina – 14 290
Przygotowała: Bogusława Bąk

obrad było m.in. przekaza- 
nie Gminie Niepołomice zarządzania 
drogą powiatową nr 2060K.

Zgromadzonych przywitali przewod-
niczący Rady Miejskiej w Niepoło-
micach Marek Ciastoń i burmistrz 

Niepołomic Roman Ptak.  Radni przy oka-
zji wyjazdowej sesji zwiedzili Małopolskie 
Centrum Dźwięku i Słowa oraz Ośrodek 
Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego 

w niepołomickim Zespole Szkół Zawodo-
wych.

Tematem obrad było m.in. przekazanie 
Gminie Niepołomice zarządzania drogą po-
wiatową nr 2060K ul. Droga Królewska, na 
odcinku 021-016, celem realizacji projektu 
pn. „Kompleksowa modernizacja ulic osiedla 
Zakościele w Niepołomicach”. 

Więcej informacji o obradach znajduje się 
na oficjalnym portalu Powiatu Wielickiego  

Statystyka – październik 2012

Złote Gody 2012

Zmiany w krakowskiej komunikacji
Joanna Musiał

Od 17 listopada zmieniły się trasy 
i częstotliwość niektórych linii 
tramwajowych i autobusowych 
na terenie Krakowa.

Nowa siatka połączeń komunikacji 
miejskiej w Krakowie może mieć 
wpływ także na pasażerów korzy-

stających z komunikacji aglomeracyjnej 
funkcjonującej w gminie Niepołomice. Jedną 
ze zmian jest likwidacja linii tramwajowej nr 

15, która rozpoczynała kurs z pętli Pleszów 
– zatrzymuje się tam autobus linii 211, kur-
sujący na terenie naszej gminy. 
Pasażerów linii 15 będzie obsługiwać tram-
waj nr 10, którego trasa i częstotliwość zosta-
ły zmodyfikowane. Zgodnie z nowym rozkła-
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informacje
Wszelkie informacje dotyczących zmian 
można uzyskać pod specjalnymi nume-
rami infolinii Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie: 
12 616 74 43 oraz 12 616 74 21
www.krakow.pl        www.mpk.krakow.pl

MAgisTrAT

Śmieci – co z umowami?

Kinga Rzymek

W związku z licznymi pytaniami 
dotyczącymi nowych umów rozsyła-
nych przez jedną z firm odbierającą 
odpady od mieszkańców naszej gminy, 
wyjaśniamy, że z mocy ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach od 1 lipca 2013 Gmina 
Niepołomice przejmie obowiązek 
odbioru od mieszkańców odpadów 
komunalnych (segregowanych, 
wielkogabarytowych, niebezpiecznych, 
budowlanych).

Osoby, które otrzymały nową umowę 
zawierającą zapis „umowa na czas 
nieokreślony”, muszą pamiętać, że 

do 30 czerwca 2013 należy taką umowę roz-
wiązać. 

Osoby, które już podpisały i odesłały 
umowę muszą sprawdzić, ile trwa okres wy-
powiedzenia. Należy wypowiedzieć umowę 
najpóźniej do 31 marca 2013 – w przypadku, 
gdy okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 
miesiące lub do 31 maja 2013 – w przypadku 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Osoby, które nie podpisały jeszcze umo-
wy mogą zadzwonić do firmy i poprosić 

o zmianę zapisu dotyczącego czasu trwania 
umowy, na czas określony – do 30 czerwca 
2013 roku. W ten sposób unikną konieczno-
ści pamiętania o wypowiedzeniu.

W przypadku, gdy ktoś zapomni wypo-
wiedzieć umowę i będzie ona w dalszym cią-
gu obowiązywać po 30 czerwca 2013 (czyli 
wtedy, gdy odbiorem odpadów będzie się już 
zajmować Gmina Niepołomice) – będzie nie-
stety ponosił podwójną opłatę. Jedną wynika-
jącą z ustawy – na rzecz gminy, drugą wyni-
kającą z trwającej umowy z dotychczasową 
firmą wywożącą odpady  

W przypadku, gdy ktoś zapomni wypowiedzieć umowę i będzie ona w dalszym cią-
gu obowiązywać po 30 czerwca 2013 (czyli wtedy, gdy odbiorem odpadów będzie się  
już zajmować Gmina Niepołomice) – będzie ponosił podwójną opłatę. Jedną wyni- 
kającą z ustawy – na rzecz gminy, drugą wynikającą z trwającej umowy z dotychcza- 
sową firmą wywożącą odpady.

dem trasa 10 będzie następująca: Łagiewniki 
– Kalwaryjska – Krakowska – Gertrudy – 
Westerplatte – Lubicz – Mogilska – Jana Paw-
ła II – Ptaszyckiego – Igołomska – Pleszów. 
Linia 21 kursująca z pętli Pleszów pozostaje 
bez zmian. 

Zmiany wprowadzono, by dopasować 
układ transportu zbiorowego w Krako-
wie do obecnie występujących potrzeb, 
z uwzględnieniem uruchomienia nowego 
połączenia tramwajowego do pętli Czer-
wone Maki  

remont sieci wodociągowej
Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że 21 listopada rozpoczęto kolejne w tym roku prace 
remontowe sieci wodociągowej na ulicach: Sikorskiego i Modrzejewskiej w Niepołomicach.

Zakończono już prace na ul. Kusocińskiego i Szkolnej, a pod koniec października na ul. Księcia Witolda.

W związku z remontem okresowo mogą występować przerwy w dostawie wody, pogorszenie jej jakości 
oraz chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów na ulicach: Sikorskiego, Modrzejewskiej, Wojska 
Polskiego, Wyzwolenia, Solskiego, Marudy, Świerkowej, Brzozowej, Modrzewiowej, Bohaterów Wester-
platte, Bohaterów Getta i Zakole.

O zaistniałych zmianach związanych z remontami Spółka „Wodociągi Niepołomice” będzie na bieżąco 
informować na stronie internetowej: www.wodociagi-niepolomice.pl, w zakładce: ogłoszenia. 

Planowany termin zakończenia robót: 15 grudnia br.  

Za utrudnienia przepraszamy.
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FAKTy

W intencji trzeźwości

Marzena Stawarz 
pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

29 września  zorganizowana została 
VII Niepołomicka Pielgrzymka w In-
tencji Trzeźwości i Spokoju w Rodzi-
nach. 

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gmi-
ny, Parafia pw. Dziesięciu Tysiecy 
Męczenników i Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
zaproponowali, aby szlak pielgrzymi popro- 
wadził do Sanktuarium Matki Bożej Tu- 
chowskiej. 

Tegoroczny wyjazd był zupełnie inny niż 
poprzednie. W sposób namacalny dał poczuć 
czym jest trud pielgrzymowania i pokora jaka 
się z tym wiąże, a to za sprawą niespodzianek, 
jakie czekały na naszą grupę. Na miejscu oka-
zało się, że wcześniejsze ustalenia i przyjety 
harmonogram pielgrzymki jest niemożliwy 

do zrealizowania, ponieważ ktoś przeoczył, 
że w tym dniu odbywają się święcenia diako-
natów w Zakonie Redemptorystów. Ta zmia-
na postawiła na głowie cały program. 

Nasza grupa tylko krótki czas mogła spę-
dzić w sanktuarium przed obrazem Matki 
Bożej Tuchowskiej. Później mogliśmy oglą-
dać eksponaty zgromadzone w Muzeum 
Sanktuaryjnym. Wielka szkoda, że i na ten 
punkt programu nie dane nam było poświę-
cić więcej czasu, gdyż zgromadzone tu skar-
by są niezwykle różnorodne – są wśród nich 
przedmioty  sakralne, niezwykłe trofea świata 
zoologii i botaniki oraz rękodzieło artystycz-
ne  obrazujące kulturę innych regionów świa-
ta. Ogromne wrażenie robi też składająca się 
z 360 elementów Ruchoma Szopka. 

Kolejną niespodzianką była konieczność 
zorganizowania mszy nie w bazylice, tylko 
obok na ołtarzu polowym. Niezwykłym da-
rem organizacyjnym ujął nas ks. Adam Kur-
das. Msza zorganizowana w tej niecodzien-
nej scenerii skupiła wszystkich pielgrzymów 
w najbliższym otoczeniu ołtarza, dała poczuć 
w szczególny sposób siłę wspólnoty. Pielgrzy-
mi modlili się w intencji trzeźwości i spokoju 
w rodzinach oraz polecali opiece diakonów, 
którzy przyjmowali w tym czasie święcenia. 

Następnie nasza grupa udała się do cen-
trum Tuchowa, gdzie można było przejść 

pobliskimi uliczkami miasteczka czy wstąpić 
na kawę. Odpoczynek pozwolił zregenero-
wać siły, by w skupieniu oddać się rozważa-
niom Drogi Krzyżowej, którą odprawiliśmy 
w Ogrodzie Różańcowym założonym przy 
sanktuarium. Rozważania czytali kolejno 
uczestnicy pielgrzymki. 

Tradycyjnie już ostatnim punktem było 
wspólne ognisko. Spotkanie to było nie tylko 
okazją do relaksu po trudach całego dnia, ale 
stanowiło też ważny czas do rozmów o pro-
blemach i radościach, którymi uczestnicy wy-
jazdu chcieli się wzajemnie podzielić. Chwile 
spędzone w ten sposób mijały niepostrzeże-
nie, a czas pielgrzymowania dobiegł końca. 

Mimo wszystkich niespodzianek i niedo-
godności pielgrzymi wracali do Niepołomic 
zadowoleni i umocnieni wewnętrznie. Wiele 
osób zapewniało, że będzie wyczekiwać na 
kolejną pielgrzymkę w intencji trzeźwości 
i spokoju w rodzinach. 

Na koniec cytat z twórczości Ryszarda Ka-
puścińskiego: „Podróż nie zaczyna się w mo-
mencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, 
kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości 
zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie 
kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się 
w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie 
ruszamy się z miejsca”   

Wspomnienia Zabierzan
Henryk Osika
przewodniczący Koła PZERiI w Zabierzowie 
Bocheńskim, szef zespołu Zabierzanie

Wiele wrażeń i przeżyć doznali tej 
jesieni członkowie Koła Emerytów oraz 
zespół „Zabierzanie” z Zabierzowa 
Bocheńskiego. 

We wrześniu odbył się IV Regio-
nalny Przegląd Rękodzieła Arty-
stycznego Seniorów 2012 w Klu-

bie „Kuźnia” w Nowej Hucie. Przegląd ten był 
organizowany przez Okręgowy Oddział Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Krakowie.

Na wystawie prezentowały ręczne wyro-
by artystyczne: Krystyna Hardyn, Genowefa 
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Magdalena Liptak
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Niepołomicach ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niepołomicach

W Niepołomicach funkcjonuje Punkt 
Wsparcia, Informacji i Pomocy 
Osobom Dotkniętym Przemocą 
w Rodzinie, który działa w ramach 
struktury organizacyjnej Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Niepołomicach. 

Punkt jest placówką zapewniającą nie-
odpłatne specjalistyczne usługi psy-
chologiczne oraz prawne na rzecz osób 

i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji 

kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem 
przemocy domowej. 

Działania Punktu są nakierowane na 
pracę z osobami i rodzinami borykającymi 
się z problemem przemocy w rodzinie, któ-
re nie są  w stanie  rozwiązać trudnej sytu-
acji życiowej, wykorzystując własne środki 
i możliwości. 

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim 
prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
mającego na celu przywrócenie równowagi 
psychicznej oraz umiejętności samodzielne-
go radzenia sobie, a także prowadzenie spe-

cjalistycznego poradnictwa prawnego. 
W ramach Punktu działa grupa wspar-

cia dla osób doznających przemocy, której 
uczestnicy spotykają się w celu wzajemnego 
zapewnienia pomocy, oparcia w radzeniu 
sobie z życiowymi problemami. Grupa ofe-
ruje możliwość zobaczenia jak inne osoby 
radzą sobie z trudnościami i wymiany do-
świadczeń, wzrost kompetencji społecznych 
przede wszystkim w sferze komunikacji in-
terpersonalnej oraz zmniejszenie poczucia 
izolacji społecznej, a także wsparcie i zrozu-
mienie ze strony uczestników  

FAKTy

Punkt wsparcia
Punkt informacji, wsparcia i pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie
wtorek: 15:30 – 17:30, prawnik
czwartek: 15:30 – 17:30, psycholog
czwartek: 17.30 – 19.30, grupa wsparcia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piękna 1, 32-005 Niepołomice
tel.: 12 28 11 172, w godzinach od 7-15, od poniedziałku do piątku

Fiema, Kazimiera Pilch. W czasie otwarcia 
wystawy zespół „Zabierzanie” wystąpił go-
ścinnie z jedenastoma piosenkami, dawnymi 
biesiadnymi i mało znanymi ludowymi. Wię-
cej informacji o wystawie: www.rekodzielo.
okn.edu.pl 

W październiku członkowie zespołu 
Zabierzanie brali udział w XVII Przeglą-
dzie Amatorskich Zespołów Artystycznych 
„Złota Jesień 2012 – poezja śpiewana” w No-
wohuckim Centrum Kultury. W przeglądzie 

uczestniczyło dwadzieścia zespołów z Kra-
kowa jak i odległych miejscowości Małopol-
ski. Ciekawostką przeglądu może być fakt, 
że nie powtórzyła się żadna ze śpiewanych 
piosenek. Nasza koleżanka Emilia Krzysica 
zgłosiła napisane przez siebie wiersze do to-
miku poezji wydawanego przez zarząd PZE-
RiI w Krakowie.

W listopadzie członkowie Koła wybrali 
się na wycieczkę rowerową do Puszczy Nie-
połomickiej. Odwiedzili groby partyzantów 

zamordowanych przez oddziały hitlerowskie 
we wrześniu 1939 roku w pobliżu Stanisła-
wic. Pamięć pomordowanych uczcili minutą 
ciszy, modlitwą i zapaleniem zniczy.

Wiele wrażeń sprawił przejazd nad Czar-
ny Staw, gdzie o tej porze roku przebarwione 
liście drzew odbijają się w czarnej tafli stawu 
stwarzając niezapomniany obraz. Zapraszam 
do odwiedzania tego urokliwego zakątka 
Puszczy Niepołomickiej  

Szkolenie strażaków w Niemczech

Paweł Dabroś
naczelnik OSP Niepołomice

W ramach współpracy powiatu 

wielickiego i monachijskiego dwóch 
strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Niepołomic brało udział 
w trzydniowym szkoleniu w komorze 
rozgorzeniowej. 

W szkoleniu, oprócz delegacji OSP 
Niepołomice (druh Mateusz Dra- 
bik i druh Mirosław Bober), 

brali udział również strażacy z Czarnocho-

wic, Podstolic i Chorągwicy.
Szkolenie odbywało się od 19 do 21 paź-

dziernika w Asscheim oraz Haar. Pierwszy 
dzień to oficjalne powitania z instruktorami 
oraz lokalnymi władzami powiatu mona-
chijskiego w jednostce OSP Asscheim. Tam 
też rozpoczęło się dwugodzinne szkolenie 
teoretyczne z zakresu działań gaśniczych 
w budynkach mieszkalnych. Kolejnego dnia 
strażacy udali się na specjalnie zbudowany 

Przemoc w rodzinie
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poligon ćwiczebny do Haar. 
Szkolenie w tym dniu było podzielone na 

dwie części. Pierwsza obejmowała ćwiczenie 
w komorze rozgorzeniowej, gdzie strażacy 
ubrani w specjalistyczny sprzęt mogli zaob-
serwować proces zapalenia się gazów, nazy-
wanych fachowo „ognistym podmuchem”.  

Druga część polegała na pracy straża-
ków  w kolejnych przygotowanych kon-
tenerach, opalanych paletami do tempe-
ratury ponad 350 stopni, gdzie uczyli się 
poszukiwania osób w silnym zadymieniu 
oraz wysokiej temperaturze, a także po-
sługiwania się prądownicą wodną podczas 
całkowitego pożaru pomieszczenia w bu-
dynku mieszkalnym. 

Wszystkie ćwiczenia odbywały się pod 
czujnym okiem instruktorów oraz ratowni-
ków medycznych. W sobotni wieczór podczas 
uroczystej kolacji z instruktorami oraz przed-
stawicielami powiatu monachijskiego odbyło 
się zakończenie szkolenia. Wszyscy strażacy 
otrzymali odpowiednie certyfikaty. Podczas 
spotkania druh Władysław Kucharski podzię-
kował kolegom z Niemiec za tak dobrą współ-
pracę i przekazał na ręce strażaków drobne 
upominki przywiezione z Niepołomic. 

„Warto zaznaczyć, że OSP Niepołomice 
od 2007 roku bierze co roku udział w specja-
listycznych szkoleniach. Współpraca między 
jednostkami z Niepołomic oraz Asscheim 

jest bardzo dobra. Strażacy z Niemiec zapro-
sili nas na kolejne szkolenia, m.in. z ratow-
nictwa technicznego na autostradach” – ko-
mentuje prezes OSP Stanisław Dąbroś  

FAKTy

Rekord frekwencji

Marzena Wilczyńska
Muzeum Niepołomickie

 
18 listopada Muzeum Niepołomickie 
wraz z  22. muzeami  krakowskimi 
uczestniczyło w  jednym  z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych Mało-
polski. Był to Dzień Otwartych Drzwi 
Muzeów Krakowskich. 

W zamkowym muzeum można 
było całkowicie bezpłatnie obej-
rzeć wszystkie stałe wystawy, 

a więc  w salach łowieckich trofea myśliwskie 
i fotografie z polowań w Afryce wykonane 
w ostatniej dekadzie XIX wieku, w kaplicy 
zamkowej relikwiarze, szaty i paramenty li-
turgiczne, a w galeriach sztuki dzieła malar-
stwa polskiego i zachodnioeuropejskiego ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Właśnie w galeriach czekały na gości spe-
cjalnie przygotowane na ten dzień atrakcje. 
Wśród zwiedzających „Sukiennice 2” poja-
wiali się niespodziewanie młodzi artyści, któ-
rzy strojem i tekstem wprowadzali atmosferę 
dziewiętnastowiecznych salonów, obyczajów, 
przesądów, porad medycznych i kulinarnych, 
a także wydarzeń politycznych. 

„Rozmowy obrazoburcze?”, bo taki tytuł 
nosiły scenki teatralne, przygotowała mło-
dzież uczestnicząca w warsztatach organizo-
wanych w Małopolskim Centrum Dźwięku 
i Słowa. Reżyserem, mentorem i opiekunem 
grupy jest aktorka teatrów krakowskich - 
pani Anna Piróg–Karaszkiewicz. Młodzież 
mogła zaprezentować cykl teatralny licznie 
zgromadzonym gościom aż cztery razy.

Z kolei w „Galerii Czartoryskich” prze-
wodnicy z Muzeum Niepołomickiego opo-
wiadali o znajdujących się tam rzeźbach 
i obrazach, a kustosz Muzeum Narodowego, 
Dorota Dec  przedstawiła słuchaczom histo-
rię pięciu dzieł wykupionych przed niespeł-
na miesiącem przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ze słynnej ko-
lekcji Tarnowskich. Dla zainteresowanych 
dodatkowo opowiedziała o innych, równie 

intrygujących symboliką, tematem i treścią 
obrazach z Muzeum Czartoryskich. 

Dla najmłodszych zwiedzających, a było 
ich bardzo wielu, sekcja edukacji Muzeum 
Narodowego w Krakowie przygotowała lek-
cję muzealną „Na tropach sztuki”. Dzieci mo-
gły zapoznać się z podstawowymi sposobami 
przygotowania warsztatu artysty-malarza 
i etapami powstawania obrazu, by na koniec 
stworzyć własne „dzieła sztuki”.

Pierwsi zwiedzający wypełnili sale ekspozy-
cyjne już o godzinie 10.00. A w kolejnych go-
dzinach przybywało ich coraz więcej. Do 17.00 
odwiedziło muzeum ponad dwa tysiące gości! 
Był to nasz historyczny rekord frekwencyjny.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy 
pomogli nam w rozpropagowaniu informacji 
o bezpłatnym zwiedzaniu muzeum, szczególnie 
proboszczom dekanatu niepołomickiego, dy-
rektorom szkół, bibliotekarzom i kierownikom 
domów kultury, sołtysom i zarządcom osiedli 
oraz Referatowi Promocji Urzędu Miasta.

Ale przede wszystkim dziękujemy tym, 
którzy zaszczycili nas swoją obecnością 
w Dniu Otwartym. Mamy nadzieję, że nie ża-
łują i odwiedzą nas jeszcze nie raz, do czego 
gorąco zachęcam  
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Boże Narodzenie dawnych 
Mistrzów

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomic-
kiego

Motyw Bożego Narodzenia 
znany jest w malarstwie od 
wieków. Obok scen naro-
dzenia Chrystusa, którego 
przykładem w zamkowej 
Galerii jest obraz Lorenzo 
Lotto  „Adoracja Dzieciąt-
ka” i przybycia mędrców ze 
wschodu, który reprezentuje 
dzieło Tommaso di Stefano 
„Pokłon Pasterzy”, obrazo-
wanie  „Ucieczki do Egiptu” 
ilustruje temat tego niezwy-
kłego w kulturze chrześci-
jańskiej Święta. 

Zwłaszcza w okresie rene-
sansu i baroku był to mo-
tyw szczególnie popularny 

i stał się podstawą wielu przedsta-
wień artystycznych. Podejmowali 
go zarówno uznani artyści (Ca-
ravaggio i Lucas Cranach Starszy 
„Odpoczynek w czasie ucieczki do 
Egiptu”, Rembrandt „Ucieczka do 
Egiptu”), jak i anonimowi twórcy 
ludowi. Znajdujemy go w wielu 
galeriach sztuki oraz w malowi- 
dłach ściennych kościołów i kaplic. 

„Wkrótce po narodzeniu 
Jezusa, Anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: ‘Wstań, 
weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź 
do Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie szu-
kał Dziecięcia, aby Je zgładzić’. 
On wstał, wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 
tam pozostał aż do śmierci He-
roda” (Ewangelia św. Mateusza 
2,13-15). 

Przekaz miał taką siłę, że 
Rodzina natychmiast opuściła 
Betlejem. Ucieczka na północ 
w stronę Jerozolimy – siedziby 
monarchy była niemożliwa, na 
wschodzie była trudna do po-
konania pustynia, pozostawała 
więc trasa do Egiptu, właśnie ta 
wskazana przez Anioła. 

Przypomnijmy, że Betlejem 
gdzie narodził się Jezus i Jero-
zolima należały do historycznej 
krainy zwanej Judeą, a Nazaret, 
gdzie mieszkała Święta Rodzina, 
do Galilei. Obydwie prowincje 
znajdowały się pod protektora-
tem cesarstwa rzymskiego, obej-
mującego obszary basenu Morza 
Śródziemnego od Brytanii po 
dorzecze Eufratu. 

Rządy w prowincjach sprawo-
wał marionetkowy władca, całko-
wicie zależny od cesarza Rzymu, 
znany z okrucieństwa król Herod. 
Według Ewangelisty Mateusza, to 
on w obawie o utratę władzy na-
mawiał mędrców ze Wschodu, by 
wskazali miejsce pobytu nowona-
rodzonego, a gdy ci zawiedli jego 
oczekiwania, nakazał zgładzić 
wszystkie niemowlęta.

Z relacji z podróży do Ziemi 
Świętej dowiadujemy się, że „Ju-
dea to kraina surowej przyrody, 
gdzie potężne pasma gór prze-
chodzą w pustynie bez roślin-
ności, bez wody, bez życia. Małe, 
skupione miasta są przyczepione 

do skał, domy bywają zbudowa-
ne z szarych kamieni, spomiędzy 
których wystrzelają w niebo sa-
motne cyprysy. Nawet latem na-
chodzą zimne noce”.   

Taki właśnie krajobraz sta-
nowi tło obrazu Luca Giordano 
(1632-1705) „Ucieczka do Egip-
tu”. Włoski malarz i rysownik, 
przedstawia scenę wędrówki 
Świętej Rodziny przez pustynię. 

Na bliskim pierwszym planie 
widzimy jadącą na osiołku Marię 
z Dzieciątkiem oraz rzadko wy-
stępującego na kartach Ewangelii 
Józefa, w roli opiekuna i zarazem 
przewodnika, który z wielkim 
spokojem, a  jednocześnie pew-
nością prowadzi powierzone 
opiece postacie do przeznaczo-
nego im losu. W tle artysta kreśli 
w świetlistych barwach rozległą 
przestrzeń z widoczną wieżą od-
ległego miasta oraz grotą, która 
mogła być schronieniem dla po-
dróżnych. 

Autor znany jest z wielkiej 

ilości prac, efektownych malo-
wideł ściennych na sklepieniach 
kościołów i pałaców oraz licz-
nych obrazów. Nosił przydomek 
Szybki Luca, jako że malował 
dużo i szybko, co widoczne jest 
w typowych dla późnego baroku 
szerokich, swobodnych pocią-
gnięciach pędzla. Obraz prezen-
tujemy na okładce tego wydania 
Gazety Niepołomickiej.

„A gdy Herod umarł, oto 
Józefowi w Egipcie ukazał się 
Anioł Pański we śnie i rzekł: 
‘Wstań, weź Dziecię i Jego Mat-
kę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie 
Dziecięcia’. On więc wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela”. (Ewangelia św. Ma- 
teusza 2, 19-21).

Polska tradycja bożonaro-
dzeniowa, a zwłaszcza kultura 
ludowa, która w sposób szcze-
gólny i niezwykle bogaty przed-
stawia wątki z życia Dzieciątka 
Jezus i Świętej Rodziny (szopka, 

Osika nie chciała udzielić schronienia uciekinierom i dlatego, za karę, jej liście trzęsą się ze strachu, 
a leszczyna, która skryła ich w gęstym płaszczu liści, w nagrodę została błogosławionym drzewem 
i można się ukryć pod nią bezpiecznie podczas burzy, bo piorun w nią nie uderzy.

Z legend można się dowiedzieć, że srebrzące się białe plamki 
na oście to krople mleka uronione przez Marię, gdy w drodze 
karmiła Dzieciątko, że paproć utraciła swą pierwotną gorycz, 
bo ofiarowała Jezusowi swój korzeń do ssania, dlatego zbłąkani  
w lesie mogą się nią posilić.

Motyw Ucieczki do Egiptu pojawia się w żartobliwej formie u Henryka Sienkiewicza w „Krzy- 
żakach”, gdzie handlujący relikwiami i towarami świętymi Sanderus ma w swej kupieckiej ofercie 
kopytko osiołka, na którym odbyła się ucieczka do Egiptu oraz łzy Marii „Egipcjanki”, czy w za- 
bawnej zagadce: Co to jest? „Cztery głowy, sześć rąk, dziesięć nóg, trzy osoby, jeden Bóg”.
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kolędy, pastorałki), zawiera tak-
że liczne odniesienia do tematu 
Ucieczki do Egiptu. Motyw ten 
przewija się w wielu legendach, 
podaniach, wierzeniach. 

Ludowa wyobraźnia sprowa-
dzała wydarzenia ewangeliczne 
do realiów polskiej wsi, stąd od-
ległe krainy, w których one się 
rozgrywały noszą cechy rodzi-
mego krajobrazu.

Według jednej z legend Świę-
ta Rodzina przemierzając pola 
napotkała wieśniaka siejącego 
pszenicę. Maria, widząc zbliża-
jący się pościg żołnierzy Hero-
da, zaczęła również siać, udając 
chłopkę. Tam, gdzie rzuciła ziar-
na, z ziemi natychmiast wyrastały 
dojrzałe kłosy. Więc, gdy wieśniak 
zapytany „kiedy przechodziła tędy 
Święta Rodzina?” odpowiedział 
„gdy siałem ziarno”, ścigający byli 
przekonani, że upłynęło od tego 
momentu dużo czasu.

Inna opowieść dotyczy 
drzew; osika nie chciała udzie-
lić schronienia uciekinierom 
i dlatego, za karę, jej liście trzęsą 
się ze strachu, a leszczyna, któ-
ra skryła ich w gęstym płaszczu 
liści, w nagrodę została błogo-
sławionym drzewem i można 
się ukryć pod nią bezpiecznie 
podczas burzy, bo piorun w nią 
nie uderzy. Ale wśród gałązek 
leszczyny znalazła się kukułka 
– zdrajczyni, która, chcąc przy-
podobać się Herodowi, ściągała 
uwagę żołnierzy głośnym ku-
kaniem. Za karę nie może zbu-
dować własnego gniazda i musi 
swoje jaja podrzucać innym 
ptakom.

Z legend można się dowie-
dzieć, że srebrzące się białe plam-
ki na oście to krople mleka uro-
nione przez Marię, gdy w drodze 
karmiła Dzieciątko, że paproć 
utraciła swą pierwotną gorycz, 

bo ofiarowała Jezusowi swój ko-
rzeń do ssania, dlatego zbłąkani 
w lesie mogą się nią posilić. 

Z kolei stokrotka, która za-
myka kwiat w czasie deszczu, 
stała się symbolem macierzyń-
skiej miłości, gdyż tam, gdzie 
padały łzy Marii w czasie uciecz-
ki, wyrastały właśnie stokrotki. 
Również poziomka jest symbo-
lem Matki Bożej, gdyż wierzono, 
że Jezus był karmiony poziomka-
mi w czasie ucieczki.

Motyw Ucieczki do Egiptu 
pojawia się w sztuce, literaturze, 
symbolice, często w żartobliwej 
formie, jak u Henryka Sienkie-
wicza w Krzyżakach, gdzie han-
dlujący relikwiami i towarami 
świętymi Sanderus ma w swej  

kupieckiej ofercie kopytko  
osiołka, na którym odbyła się 
ucieczka do Egiptu oraz łzy Ma-
rii „Egipcjanki”, czy w zabawnej 
zagadce: Co to jest? „Cztery gło-
wy, sześć rąk, dziesięć nóg, trzy 
osoby, jeden Bóg” .

Dla tych, którzy znają odpo-
wiedź i potrafią ją uzasadnić cze-
kają w Muzeum nagrody; dwuję-
zyczny, barwny Przewodnik po 
galerii Europejskie skarby Mu-
zeum Narodowego z Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.  Za-
praszamy. Odpowiedź można 
przysłać także mailem na adres: 
zamek@muzeum.niepolomice.pl

Foto obrazu na okładce: Jacek 
Świderski, MNK  

Zaproszenie

Zapraszamy do Galerii codziennie, od 10.00 do 17.00

Okienko z widokiem na Niepołomice...

Wciąż szukam nieba 
do wynajęcia
Z Robertem Kasprzyckim rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Zacznę od nieco przekorne-
go pytania: dlaczego lubi Pan Niepołomice 
i kiedy był Pan u nas ostatnio?

Robert Kasprzycki: Odpowiem również 
nieco przekornie – choćby dlatego, że w Nie-
połomicach urodził się mój syn, Ignacy, a że 
jego narodziny były jednym z najszczęśliw-
szych dni mojego życia, zatem niezmiennie 
Niepołomice będą mi się kojarzyć z nową 
rolą, nie jakiegoś tam śpiewającego poety, 
tylko – Taty. 

Ostatnio  byłem w Niepołomicach gra-
jąc na dziedzińcu niepołomickiego Zamku, 
w ramach festiwalu Europejskiego Festiwalu 
Ballady, organizowanego przez Pawła Orki-
sza, w roku Pańskim 2009. Piękne miejsce, 
sympatyczna publiczność i super organizacja.

  
Czy współczesny wokalista może uniknąć 
presji pop-kultury pochodzącej z komer-

cyjnych mediów? I czy należy to robić?
Nie wiem nawet czy musi. Pop kultura to 

przecież też kultura, tyle że popularna, czyli 
ludowa. Jako dzieci wszyscy w jakimś stopniu 
spotykamy najpierw ją: w piaskownicy, tele-
wizji, Internecie. Dopiero później, dorastając 
zaczynamy dokonywać wyborów – i o umie- 
jętność wyboru przecież chodzi. Jeżeli rodzi-
ce wpoją nam poczucie smaku, umiemy wy-
bierać co jest twórcze, a co bezsensowne.

Jak Internet zmienił życie artystów?
W ogromnym stopniu uwolnił ich za-

równo od monopolu mediów „zamkniętych” 
– prasy, radia, a zwłaszcza telewizji, jak i od 
presji wielkich koncernów fonograficznych. 
Dał artystom możliwość zaprezentowania 
swojej muzyki, całej, bądź wybranych frag-
mentów, dosłownie każdemu, kto ma dostęp 
do sieci. Odbiorcy zaś  dostali niesamowitą 

możliwość wyboru – teraz możesz znaleźć 
kogoś w „sieci”, polecić go znajomym, pójść 
na jego koncert. 

Oczywiście jest też ciemna strona „mocy” 
– możliwość kradzieży muzyki, tak zwanego 
darmowego jej ściągania, co z jednej strony 
wpływa na promocję, z drugiej zaś wytwarza 
w odbiorcy wrażenie, że bierze tę muzykę 
z nikąd – nikt jej nie musiał nagrać, wymy-
ślić, zagrać, wydać. Na osłodę pozostaje fakt, 
iż tak naprawdę muzyka wraca wtedy do ko-
rzeni – żeby ją poczuć – idziesz na koncert 
wykonawcy, a tam działa już ten najważniej-
szy kontakt – bezpośredni.
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Prowadzi Pan w Klubie Rotunda w Kra-
kowie cykliczne konkursy „Śpiewać każdy 
może”, których celem jest wyłonienie uta-
lentowanych wykonawców. Jak Pan ocenia 
muzykalność młodego pokolenia? 

Rzekłbym złośliwie, że gdyby zaprosić 
na scenę gwiazdy popu i rocka, zwłaszcza  
z lat 80.  i 90. nie bardzo mieliby co zrobić ze 
sobą. Obecnie dostęp do piosenek, tekstów, 
materiału „treningowego” jest niesamowity. 
Co prawda, niestety, mało kto występuje z to-
warzyszeniem instrumentu, co sprawia, że 
wszystko przekształca się w karaoke, tyle, że 
bez konsumpcji sake przed, ale dla rozśpie-
wania Polaków zrobiono już wiele, choć za-
pewne nowe horyzonty dopiero przed nami.

Czy natrafił Pani wśród młodzieży na praw-
dziwy talent? Prosimy o jakąś anegdotę.

O anegdoty u mnie trudno, zwłaszcza 
te… cenzuralne. Natomiast talentów wo-
kalnych pojawia się sporo – zarówno tych, 
którzy śpiewają piosenki popowe, rockowe 
jak i oscylują w kręgu piosenki, powiedzmy, 

artystycznej. 
Wydaje mi się zatem, że akurat śpiewać 

każdy może, także ze względu na wyjątkowo 
kompetentne jury – w odróżnieniu do tele-
wizyjnych karaoke-shows, wszyscy nadal 
„praktykują” muzykę – jest ciekawym testem 
zwłaszcza dla samych wykonawców. A tych, 
jako się rzekło, widuję później czy w kręgu 
Piwnicy pod Baranami, czy w składzie zespo-
łów widywanych w „dużych” mediach. 

Właściwie od początku mojej zabawy na 
scenie, jako widz, czy juror, oglądam rozma-
ite konkursy wokalne, skalę porównawczą 
mam sporą – widziałem startujących w kon-
kursach Kubę Badacha czy Piotra Roguckie-
go, zatem czekam na kogoś kto rozbije pulę.

Co ważnego wydarzyło się w Pana działal-
ności artystycznej ostatnio – i co przyniesie 
przyszłość? 

Ostatnio zmienił się nam skład – odszedł 
nasz nieoceniony puzonista i akordeonista – 
Tomasz Hernik, więc zespół stał się znacznie 
bardziej gitarowy. Piosenki trzeba było nieja-

robert Kasprzycki

Poeta, tłumacz, autor tekstów kabare-
towych,  pieśniarz i kompozytor, znany 
powszechnie z piosenki „Niebo do wy-
najęcia”. Znakomicie czuje się na estra-
dzie, nie tylko jako wykonawca piose-
nek, ale również jako konferansjer. 

W roku 1994 ukończył studia poloni-
styczne w Krakowie, ale zanim to się 
stało, to już w roku 1992 na najważ-
niejszym dla młodych wykonawców 
Studenckim Festiwalu Piosenki otrzy-
mał pierwszą nagrodę oraz prestiżowe 
Stypendium im. Wojtka Bellona. 

Później był laureatem wielu innych 
konkursów, m.in. XX Spotkań „Śpie-
wajmy Poezję” w Olsztynie, konkursu 
o „Złamane Pióro” (1994) oraz wyróż-
nienie za tłumaczenie poezji Horacego 
i Owidiusza w Konkursie Literackim 
Młodych Twórców UJ (1994). 

W sklepach muzycznych można kupić 
płyty Roberta Kasprzyckiego „Niebo 
do wynajęcia” i „Światopogląd”. 

Pop kultura to przecież też kultura, tyle że popularna, czyli ludowa. Jako dzieci  
wszyscy w jakimś stopniu spotykamy najpierw ją: w piaskownicy, telewizji, Inter-
necie. Dopiero później, dorastając zaczynamy dokonywać wyborów – i o umiejęt-
ność wyboru przecież chodzi. Jeżeli rodzice wpoją nam poczucie smaku, umiemy  
wybierać co jest twórcze, a co bezsensowne.

ko napisać na nowo, co wprowadziło ożyw-
czy ferment zarówno w zespole, jak i w mojej 
głowie. Pracujemy obecnie nad kolejną płytą, 
którą postaramy się wydać w przyszłym roku.

Bazylika w miniaturze

Stanisława Zielińska 
kierownik DK w Zakrzowie, Radna Miejska

Jedną z niewielu kapliczek domkowych 
na terenie gminy Niepołomice, jest 
kapliczka w Zakrzowie. Jest prawdopo-
dobnie najmniejsza. W ubiegłym roku, 
12 czerwca, w Zakrzowie odbyły się 
uroczyste obchody 150-lecia 
jej fundacji. 

Kaplica została wzniesiona w 1861 
roku z fundacji Stanisława Pyrza, 
mieszkańca Zakrzowa. W tejże ka-

plicy staraniem proboszcza z Bodzanowa 
Augusta Nowickiego i Gromady Zakrzów za 
przyzwoleniem wystawionym 16 listopada 
1866 roku przez biskupa tarnowskiego Jó-
zefa Alojżego Pukalskiego, ważnym siedem 
lat, miały być odprawiane msze cztery razy 
w roku: w pierwszym i ostatnim tygodniu 
maja, podczas oktawy Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i w oktawie św. Stani-
sława Kostki jako patrona fundatora.

Przed uroczystościami, za sprawą bur-
mistrza Romana Ptaka, kaplica zyskała nowe 

oblicze, a właściwie przywrócono jej wygląd 
sprzed 150 lat, biały tynk, odnowiony dach, 
wyczyszczone ogrodzenie (ujawniły się słupy 
ogrodzeniowe z piaskowca, które były poma-
lowane na niebiesko). 

Prace renowacyjne prowadziła Marta 
Piotrowska z Niepołomic, nie było dnia, żeby 
czegoś nowego nie odkryła, bo było zamalo-
wane lub zatynkowane. Posadzka z piaskow-
ca, także fundamenty z piaskowca. Zrywając 
siatkę z pucem wewnątrz kaplicy, ukazała się 
„kompozycja malowidła, która jest klasycz-

Cmentarz choleryczny w Zakrzowie znajduje się w lesie, tuż przy wjeździe na autostra-
dę. Podczas budowy torów, po wojnie, został przeniesiony. Nad przeniesieniem szcząt-
ków czuwał radziecki żołnierz, a my katolicy to miejsce zasypujemy resztkami z naszych 
ogrodów. Jest kilka osób, które każdego roku w Dzień Zmarłych pamiętają o tym miej-
scu, postarajmy się nie zasypywać im chociażby przejścia.
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na, typowa dla drugiej połowy XIX wieku, 
zawiera elementy malarstwa iluzjonistycz-
nego oraz powtarzające się elementy profilo-
wania sztukatorskie, boniowania kamienne, 
wici roślinne, iluzjonistyczną wnękę zakoń-
czoną konchą w formie muszli. W obrębie 
sklepienia widoczne są ślady mikstionu 
i złoceń pokrywających gwiazdki. Wszystkie 
wymienione elementy pozwalają na odczyta-
nie całej kompozycji malarskiej wnętrza bez 
możliwości popełnienia znaczących błędów” 
(tekst. Elżbieta Graboś).

Prace zakończyły się na przywróceniu 
świetności z zewnątrz i remoncie ogrodzenia, 
przy czym dzielnie pomagali mieszkańcy Za-
krzowa, bo poprzez ciągłe podnoszenie dro-
gi utopione ono zostało miejscami nawet do  
30 cm w ziemi.

Dzięki ofiarności mieszkańców Zakrzo-
wa i Ochmanowa, pozłocono dzwon, kulkę 
i krzyż na kaplicy, zakupiono lampy, które 
oświetlają kaplicę w nocy, a także niezbędne 

sprzęty do odprawiania niedzielnej i świą-
tecznych mszy św., m.in. nowe nagłośnienie. 

Środek zawilgocony, musiał wyschnąć 
i czekać na swój czas. W tym roku, po let-
nich upałach przyszedł czas na dokończenie 
remontu. Ściany w miarę wyschły, chociaż 
miejscami pojawiła się sól, a dołem „grzy-
bek” i znów kucie. Tym razem do 40 cm od 
posadzki, a to za sprawą lastrika, którym 
ktoś, kiedyś, dbający o obiekt, a nie mający 
doświadczenia zatynkował dół wewnątrz ka-
plicy. To będzie musiało poczekać do końca 
września, na tynk osuszający.

Ale mamy w końcu ‘wyciągnięte’ malowi-
dła, bo tak to się nazywa fachowo. Nie nama-
lowane od nowa, tylko uzupełnione ubytki, 
które oderwały się razem z pucem i emulsją.

Na ścianach, pod sufitem są ornamenty 
kwiatowe, na ołtarzu za figurką NMP, musz-
la, a na ścianach bocznych marmoryzowanie 
i naśladowanie bloczków kamiennych jak 
przed 150 laty. Na suficie ultramaryna, złote 
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gwiazdki i krzyżyki. Kto nie widział wnętrza 
kaplicy, zapraszam do obejrzenia, a nie bę-
dzie się dziwił tytułowi tegoż artykułu. Kosz-
ty tych prac, a właściwie materiałów pokrył 
burmistrz Niepołomic z budżetu Gminy.

Dzieła tego dokonała Elżbieta Graboś, 
która wcześniej odnowiła figurkę św. Flo-
riana, mieszkanka Zakrzowa, dyplomowany 
konserwator malarstwa, absolwentka ASP 
w Krakowie, razem z Iwoną Zielińską,

Dlaczego tak dokładne starałam się opi-
sać stan obiektu i zakres prac? Ku przestrodze, 
żeby uświadomić, że czasami nic nierobienie 
zabytkom wychodzi na zdrowie. Bo w naszej 
kaplicy dzięki tynkom akrylowym – pucom, 
styropianom, i plastikowej boazerii, cegła 
była tak mokra, miękka, że palcem można 
było w niej dziurki wydłubywać. Nowe tech-
nologie budowania, malowania nie muszą się 
sprawdzać w starych budowlach.

Ponadto, w Zakrzowie również za moją 
sprawą, dzięki burmistrzowi, został odno-
wiony obelisk, upamiętniający cmentarz 
choleryczny. Znajduje się w lesie, tuż przy 
wjeździe na autostradę. Z napisu na nim 
można wnioskować, że zostało tam pocho-
wanych 135 mieszkańców (w naszej pa- 
rafii drugi jest w Bodzanowie). 

Mała dygresja z mojej strony. Ów cmen-
tarz był w innym miejscu. Podczas budowy 
torów, po wojnie, został przeniesiony na skraj 
wsi tuż przy lesie, teraz las jest wysoki i mogiła 
jest słabo widoczna z drogi. Nad przeniesie-
niem szczątków, być może naszych przodków, 
członków rodzin, czuwał radziecki żołnierz 
w stopniu majora, a my katolicy to miejsce 
zasypujemy resztkami z naszych ogrodów, 
trawą, krzewami już niepotrzebnymi itp. Jest 
kilka osób, które każdego roku w Dzień Zmar-
łych pamiętają o tym miejscu, postarajmy się 
nie zasypywać im chociażby przejścia  

W trosce o pamięć i prawdę

Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna

9 listopada w niepołomickiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się ważne dla historii 
miasta i jego mieszkańców wydarzenie. 

Ksiądz prałat Stanisław Mika w imie-
niu parafii niepołomickiej przekazał 
do zbiorów Biblioteki Publicznej 12 
tomów „Dokumentów zjazdów komba-
tanckich byłych żołnierzy 2. Dywizjonu 
Pociągów Pancernych stacjonujących 
w Niepołomicach w l. 1928-1939”. 

Dokumenty te oddane zostały przez 
organizatorów tychże zjazdów w de-
pozyt parafii w trudnych czasach. 

Tym samym wypełniona została wola żoł-

nierzy pancerniaków, aby w wolnej Polsce 
umożliwić Niepołomiczanom, w tym rodzi-
nom byłych żołnierzy 2. Dywizjonu Pocią-
gów Pancernych i wszystkim zainteresowa-
nym dostęp do tych dokumentów.

Jesteśmy dumni, że to właśnie Bibliotekę 
Publiczną wybrał ksiądz prałat na odpowied-
nie i godne miejsce zarówno do ochrony tej 
spuścizny, jak i przekazywania wiedzy o żoł-
nierzach, którzy we wrześniu 1939 r. z Nie-
połomic wyruszyli na front bronić Ojczyzny.

W obecności kilkudziesięciu osób uczest-
niczących w uroczystości nastąpiło podpi-
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sanie protokołu przekazania dokumentów 
przez księdza Stanisława Mikę oraz Joannę 
Lebiest, dyrektora Biblioteki Publicznej.

Dyrektor podziękowała księdzu prała-
towi oraz jego poprzednikom piastującym 
funkcję niepołomickich proboszczów: śp. ks. 
Józefowi Rzadkoszowi i śp. ks. Andrzejowi 
Fidelusowi, za to: „że z oddaniem i odwagą 
strzegli wartości, które totalitarna władza 
chciała wymazać z polskiej świadomości i hi-
storii”. To właśnie dlatego pancerniacy zdecy-
dowali się powierzyć swe dokumenty opiece 
niepołomickiej parafii i jej proboszczów.

Słowa uznania i serdeczne podziękowa-
nia skierowane zostały do Tadeusza Jasonka, 
inicjatora i dobrego ducha tej uroczystości, 
a zarazem niestrudzonego badacza niepo-
łomickiej historii. Szczególnie, iż zgodził się 
on służyć swą wiedzą i doświadczeniem oraz 
pomocą w fachowym opracowaniu i przygo-
towaniu do udostępniania przez bibliotekę 
tych oraz innych dokumentów, zgromadzo-
nych w dziale regionalnym niepołomickiej 
książnicy.

Po oficjalnej części spotkania, zgroma-
dzeni goście wysłuchali wykładu Tadeusza 

Jasonka „W trosce o pamięć i prawdę”. Histo-
ryk starał się przybliżyć słuchaczom, dlacze-
go to właśnie parafia stała się miejscem, gdzie 
żołnierze mogli powierzyć swoje dokumenty. 

W sytuacji powojennej żołnierze armii 
wrześniowej znaleźli się w tragicznej sytuacji. 
Oczerniani przez władze, kłamliwie sądzeni 
i wyszydzani, z bohaterów stali się trędowa-
tymi. W zmienionej przez nowy system rze-
czywistości, musieli odnaleźć się na nowo. 
Gwarantem bezpieczeństwa dla żołnierzy  
II RP stał się Kościół.

Jak wybadał Tadeusz Jasonek, podobnie 
było z żołnierzami 2. Dywizjonu Pociągów 
Pancernych, którzy traktowali niepołomicki 
kościół, jako „swój”. Dzięki wsparciu ówcze-
snego proboszcza Niepołomic, ks. Andrzeja 
Fidelusa, możliwe stały się zjazdy komba-
tantów. 

Pierwszy odbył się już w 1977 roku. Po-
wołano również komitet organizacyjny, któ-
ry dbał o dokumentacje zjazdów. Starano się 
dotrzeć do jak największej ilości kombatan-
tów rozsianych po całym świecie. Spisywano 
pamiętniki, relacje i informacje o jednostce, 
by zachować prawdę o „pancerniakach”. 

Zaproszenie
Wystawę można obejrzeć w godzinach 
pracy Biblioteki Publicznej w Niepoło-
micach.

Apel
Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się posiadanymi przez Was dokumen-
tami świadczącymi o historii Niepołomic. Zdajemy sobie sprawę, że są to cenne doku-
menty, z którymi nie chcecie się rozstawać, dlatego prosimy o ich udostępnienie jedynie 
w celu zrobienia kopii – będzie ona wykonana na miejscu w bibliotece. 

Posiadane przez Państwa materiały wzbogacą biblioteczne Zbiory Regionalne i będą 
zawsze dla wszystkich dostępne. Często są to druki ulotne i z doświadczenia wiemy, że 
po kilku latach nie pozostanie  po nich ślad. Biblioteka Publiczna jest jednym z niewielu 
miejsc, które gromadzi takie materiały. 

Pomocą w fachowym opracowaniu i przygotowaniu do udostępniania przez bibliotekę 
tych dokumentów zgodził się służyć Pan Tadeusz Jasonek – niestrudzony badacz niepo-
łomickiej historii, którego wiedza i doświadczenie są dla nas bardzo cenne.

Agnieszka Grab
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

staropolskie pastorałki w staniątkach

Zespół Kolędowy działający przy LKS CZARNI zaprasza w wigi-
lijny wieczór na godzinę 23.30 do staniąteckiego kościoła. Podczas 
30-minutowego koncertu przed Mszą Pasterzy jak i w jej trakcie zo-
stanie zaprezentowanych blisko 15 staropolskich pastorałek, których 
nie usłyszycie Państwo na co dzień w kościele. Teksty tych przepięk-
nych pieśni bożonarodzeniowych będą wyświetlane na ekranie,  
co umożliwi Państwu włączanie się w śpiew. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Wojciech NOWAK
LKS Czarni Staniątki

Wbrew cenzurze próbowano publikować 
część materiałów, w czym najbardziej zasłu-
żył się Antoni Wiercioch. Najważniejszym 
dla nich stało się utrwalenie pamięci. Z tego 
też powodu w 1980 roku ufundowali tabli-
cę ku pamięci poległych i pomordowanych 
kompanów. Utworzono także kącik pamięci 
w koszarach jednostki, w której przechowy-
wane były pamiątki związane z dywizjonem.

Co najważniejsze, dokumentacja ze spo-
tkań kombatanckich została przekazana 
proboszczowi Fidelusowi i dzięki temu prze-
trwała ona do dzisiaj. Składa się ona z dwu-
nastu tomów dokumentów, listów, zdjęć, ko-
respondencji oraz informacji o żołnierzach 
2. Dywizjonu Pociągów Pancernych. Jest bez 
wątpienia cennym świadectwem historii  
Niepołomic. 

Wybór biblioteki, jako miejsca ich prze-
chowywania i udostępniania, to niewątpli-
wie wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. 
Zamysłem żołnierzy „pancernych” było by tę 
pamięć i prawdę o ich losach zachować. Waż-
ne jest by niepołomiczanie poznali tę jakże 
chlubną część historii miasta.

Wykład Tadeusza Jasonka oraz zapre-
zentowane dokumenty pobudziły zgroma-
dzonych gości do ożywionej dyskusji. Były 
wspomnienia świadków wybuchu wojny 
oraz obecności „pancerniaków” w Niepo-
łomicach. Pamięć Niepołomiczan uczest-
niczących w tych wydarzeniach pozostaje 
wciąż żywa. Były także pytanie o techniczną 
stronę funkcjonowania pociągów pancer-
nych, sposób ich działania, uzbrojenie. Spo-
tkanie zakończyła wspólna modlitwa za żoł-
nierzy 2. Dywizjonu Pociągów Pancernych 
w Niepołomicach  
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Turysta wewnętrzny w klasztorze – XVII 

Przebieg życia zakonnego

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

No dobrze, wchodzi nowicjuszka do 
klauzury, i co dalej? Jeśli będąc jeszcze 
w świecie wyobrażała sobie, że byle 
w te mury weszła, od razu urosną jej 
mistyczne skrzydła i aureola, to w cza-
sie pobytu w szkole klasztornej miała 
już czas zauważyć, że ani jej samej nie 
urosły, ani najwyraźniej nikomu inne-
mu przed nią w zgromadzeniu. 

Z praktyki wiadomo, że różne bywają 
kandydatki: jedne chcą złożyć siebie 
w ofierze, a inne właśnie przeciwnie, 

coś zdobyć dla siebie, choćby schronienie; 
albo, jak dziś byśmy powiedzieli, szukają tu 
sanatorium dla zbolałej duszy. 

Kiedy się okazuje, że klasztor to nie sana-
torium, na ogół szybko odchodzą; ale czasem 
zdarza się, że mimo wszystko próbują się tu 
jakoś urządzić i to może być źródłem kłopo-
tów. Jeśli nowicjuszka gotowa jest stanąć do 
pracy, wewnętrznej i zewnętrznej – to zaczy-
na się przygoda zwana życiem zakonnym.

A przygoda jest właśnie dwoista, ze-
wnętrzna i wewnętrzna. Ta pierwsza to ko-
nieczność podjęcia życia we wspólnocie, do 
której się wstąpiło, i w takich warunkach, 
w jakich ta wspólnota aktualnie żyje. To wy-
maga nieraz nauczenia się w praktyce jakiegoś 
nowego zawodu, jeśli na przykład dziewczyna 
przyszła znając krawiectwo, ale w tym akurat 
klasztorze i w tej akurat chwili, potrzebna jest 
nie nowa krawcowa, tylko nowa ogrodniczka. 

Są w klasztorze funkcje wynikające z jego 
struktury, jak funkcja przełożonej. I są takie, 
które są po prostu potrzebne dla normal-
nego życia domu. Wszystkie powinny być 
obsadzone. Jeśli zakonnic jest bardzo dużo, 
przełożona głowi się, jakie znaleźć zajęcie 
dla tej czy innej siostry. Jeśli, jak w naszych 
czasach, jest ich mało, przełożona głowi się, 
kim dziury pozatykać, żeby wszystko szło bez 
większych przestojów czy zgrzytów. I zawsze 
sprawdza się zasada, że siostra ofiarna i spo-

kojna będzie umiała znaleźć Boga (który, jak 
mawiała św. Teresa, przechadza się między 
patelniami) przy każdym zajęciu; a niespo-
kojna i zakompleksiona będzie narzekała 
wszędzie. 

W naszych księgach, spisujących wspo-
mnienia o zmarłych zakonnicach, znajdu-
jemy wiadomości o pełnionych przez nie 
funkcjach i dowiadujemy się, że ta a ta była 
na przykład zakrystianką i dbała o ozdobę 
kościelną, a potem była przeoryszą (zastęp-
czynią ksieni), taktowną i życzliwą; inna była 
szafarką, cenioną na tym urzędzie z racji 
swojej cierpliwości. (Oj, potrzeba cierpliwo-
ści szafarce, zwłaszcza w wielkim zgromadze-
niu, kiedy przez jej ręce idzie wszystko, czego 
siostrom potrzeba, i do niej należy zaspoka-
janie próśb…). 

Inna była kolejno ogrodniczką i piwnicz-
ną, inna „mistrzą kuchni” (tak się tutaj mó-
wiło), inna hafciarką… Inna księgi nutowe 
przepisywała, w czasach, gdy o drukowane 
nuty było wciąż jeszcze w Polsce trudno… 
Każdy taki urząd można pełnić twórczo 
i z życzliwością dla współsióstr, dla których 
usługi jest przecież przeznaczony; ale na to 
właśnie trzeba szukać w nim Boga. 

Jeśli się szuka siebie, na przykład czegoś 
w rodzaju kariery w zgromadzeniu, znacze-
nia, popularności, wygody… no to i urząd 
jest przegrany (a przełożona głowi się: komu 
go teraz dać, bo tamta siostra zupełnie się 
na nim nie sprawdziła?) i szczęście osobiste 
przy okazji też. Szukanie kariery w zakonie 
to tak, jakby ryba chciała być małpą i zaczęła 
się wdrapywać na drzewo. Lepiej w ogóle nie 
zaczynać.

I właśnie to szukanie Boga, dzień po dniu 
i rok po roku, jest tą przygodą wewnętrzną, 
o której przed chwilą wspomniałam. Patrząc 
na życie w taki sposób i umacniając latami 
taką postawę przez modlitwę i przez ciągłe 
staranie o jej wpływ na nasz sposób postępo-
wania, uczymy się powoli, co jest naprawdę 
ważne, a raczej: Kto jest naprawdę ważny. 

Prawda, że człowiekowi się wydaje, że 

wie to od początku, ale jednak ta wiedza 
rośnie i dojrzewa z latami. Czasem można 
w dokumentach znaleźć zapis albo drogi ta-
kiego dojrzewania, albo jej punktu dojścia, 
a to w zachowanych dość licznie notatkach 
i rozmyślaniach naszych dawnych mniszek. 
Te notatki bywają zupełnie prywatne, albo 
też przeznaczone dla każdego, kto by do nich 
chciał zajrzeć, gdy pisząca gotowa jest po-
dzielić się swoimi modlitewnymi tekstami 
z każdym, kto by tego pragnął. 

Ostatnio właśnie ks. Janusz Królikowski 
z Tarnowa, badający zbiory rozmyślań za-
chowane u sióstr klarysek w Starym Sączu, 
znalazł tam i wydał drukiem rękopis, pocho-
dzący ze Staniątek. To nic dziwnego: zakon-
nice miewały przyjaciółki i krewne w innych 
klasztorach i posyłanie sobie nawzajem ksią-
żek, czy to drukowanych czy rękopiśmien-

Kiedy się okazuje, że klasztor to nie sanatorium, na ogół szybko odchodzą; ale czasem 
zdarza się, że mimo wszystko próbują się tu jakoś urządzić i to może być źródłem kło-
potów. Jeśli nowicjuszka gotowa jest stanąć do pracy, wewnętrznej i zewnętrznej – to 
zaczyna się przygoda zwana życiem zakonnym.

Dzisiejsze wydanie jednego z rękopisów sta-
niąteckich
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nych, było na porządku dziennym; są i w Sta-
niątkach sądeckie. 

Ten rękopis powstał przypuszczalnie 
w końcu siedemnastego wieku, ale jego au-
torka pozostaje bezimienna; jeszcze sto lat 
później, niewątpliwie długo po śmierci au-
torki, należał do benedyktynki Anny Bene-
dykty Kiernickiej (w klasztorze 1751-1807), 
tutejszej kronikarki i nauczycielki, która się 

na nim podpisała, po czym na przełomie 
osiemnastego i dziewiętnastego wieku zna-
lazł się w Starym Sączu. 

Jest ciekawy także i dlatego, że rozmy-
ślania w nim zawarte stanowią zwarty cykl, 
oparty na serii rycin Holendra Michała Snij-
dersa (1586-1682). Takie serie rycin, przed-
stawiających symbolicznie pewne prawdy 
bądź teologiczne, bądź dotyczące życia we-
wnętrznego, były w tamtej epoce bardzo po-
pularne; stanowiły coś w rodzaju dzisiejszych 
pomocy katechetycznych, budziły skojarze-
nia, karmiły zrozumienie i modlitwę. Cykl 
tu wykorzystany nosił tytuł Cor Jesu amanti 
sacrum (Serce Jezusa, święte dla miłującego). 

Do każdej ryciny dopasowana była sze-
ściowierszowa zwrotka łacińska, która ją ob-
jaśniała, i te rysunki razem z wierszami nasza 
autorka wkleiła do zeszytu, a następnie opa-
trzyła każdy najpierw przekładem polskim 
owej zwrotki, a potem własnym modlitew-
nym rozważaniem. 

Wydawca streścił całe dzieło, nadając mu 
tytuł, którego nie miało: „Serce me daję”. Jest 
to bowiem zapis żywej miłości, miłości trud-
nej, bo przecież trzeba się borykać z własną 
słabością (i poznaje się tę słabość w miarę 

walki coraz lepiej), ale ogarniającej człowieka 
całego i tak pochłaniającej, że jej trudów nie 
oddałoby się już za żadne na świecie zaszczy-
ty ani rozkosze  

Jeśli się szuka siebie, na przykład czegoś w rodzaju kariery w zgromadzeniu, znaczenia, 
popularności, wygody… no to i urząd jest przegrany i szczęście osobiste przy okazji 
też. Szukanie kariery w zakonie to tak, jakby ryba chciała być małpą i zaczęła się wdra-
pywać na drzewo.

Jezus, przedstawiony jako Dzieciątko, puka do 
serca ludzkiego

Jezus wymiata zło z serca ludzkiego
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Julia Hartwig

Dziennik
Wydawnictwo Literackie
Warszawa, 2011

Dziennik znakomitej poetki, 
eseistki, tłumaczki, tworzą zapi-
ski mówiące o niezwykłej aktyw-
ności życiowej, którą wypełniają 
obcowanie z literaturą, sztuką, 
podróżowanie, spotkania z czy-
telnikami, prace redakcyjne, ak-
tywność medialna, częste kon-
takty z przyjaciółmi i rodziną. 

Poetka tworzy literackie 
portrety przyjaciół, których 
szczególnie ceni za poczucie od-
powiedzialności wobec świata. 
Ujmujące są te, które powstały 
przy okazji refleksji związanych 
z odchodzeniem Gustawa Ho-
loubka, Bronisława Geremka, 
Marka Edelmana, Leszka Koła-
kowskiego, Ireny Sendlerowej. 

Dziennik wypełniają spotka-
nia z ludźmi kultury, nie tylko  
współczesnymi, ale i tymi, z któ-
rymi obcować można już jedy-
nie dzięki pozostawionym przez 
nich dziełom. 

Nie sposób wyliczyć nazwisk, 
z którymi zetknie się czytelnik: 
Apollinaire, Dostojewski, Gom-
browicz, Herbert, Kapuściński, 
Lebenstein, Miłosz, Rimbaud, 
Słonimski, Turowicz, Wajda. 
Lektura odsyła nas nieustannie 
w kierunku innych tekstów, dzieł 
malarskich, filmowych, w stronę 
wybitnych osobistości.

Szymon Hołownia

Ludzie na walizkach.  
Nowe historie.
Znak
Kraków, 2011

Kogo spotykamy w książce? 
Osoby sławne, znane, ale też zwy-
czajne, o których nikt w mediach 
nie mówi. Zmagają się z proble-
mami, które często przerastają 
przeciętnego człowieka: śmiercią 
małżonka, dziecka, nieuleczalną 
chorobą, alkoholizmem ojca czy 
wspomnieniami molestowania 
w dzieciństwie.  

Hołownia  nie boi się pytań 
trudnych, dotyczących przy-
szłości, wiary w Boga, życia po 
śmierci. W tajemniczy sposób 
wyłuskuje ze swoich rozmów-
ców samą esencję ich jestestwa, 
najskrytsze i najbardziej war-
tościowe myśli, to, co definiuje 
każdego z nich. 

Każda z rozmów, choć za-
wiązana wokół smutnego lub 
tragicznego wątku, prowadzi do 
czegoś pozytywnego, wybiegają-

cego w przyszłość, rodzącego na-
dzieję. Bohaterowie zadziwiają, 
szokują wręcz sposobem, w jaki 
poskładali w jedną całość rozbite 
w drobne kawałki życie. Opo-
wiadają o stałej bliskości tych, 
którzy  już  niestety odeszli…

Jacek Hugo-Bader

Dzienniki kołymskie
Wydawnictwo Czarne
Wołowiec, 2011

Fascynująca relacja z podró-
ży autora, która rozpoczyna się 
w Magadanie, i prowadzi  przez 
cały Trakt kołymski, aż do Ja-
kucka. „Starzy ludzie mówią, że 
ta droga to najdłuższy cmentarz 
świata.” (str. 18.). 

Trakt kołymski również 
w sensie dosłownym jest cmen-
tarzem, ponieważ więźniowie 
umierali licznie przy jego bu-
dowie, a ciała zakopywano pod 
powierzchnią. Łącznie w łagrach 
życie straciło ponad dwa miliony 
ludzi, a ich liczba z racji niekom-
pletnych archiwów do dziś nie 
jest znana. 

Niedostępny i zimny obszar 
Rosji poznajemy również przez 
pryzmat różnych ludzkich hi-
storii. Autor ma dużo reporter-
skiego szczęścia, i dzięki temu 
możemy zjeść kolację z kołym-
skim oligarchą Aleksandrem 
Basanskim, poznać przyszłość 
dzięki sławnej szamance Edij 
Dorze, wysłuchać historii rosyj-

skiej arystokratki.  
Dzięki tym opowieściom, 

możemy sobie stworzyć w wy-
obraźni obraz współczesnej Ko-
łymy, bez łagrów, za to ze złą 
polityką, wymierającymi mia-
steczkami i wsiami oraz dużym 
bezrobociem.

Renata Lis

Ręka Flauberta
Wydawnictwo SIC !
Warszawa, 2011

Autorka korzystając z listów 
i dzienników Gustawa Flauber-
ta, a także z najnowszych usta-
leń jego francuskich biografów 
i własnych badań, prowadzi nas 
przez meandry życia słynnego 
twórcy. 

Z publikacji wyłania się nie-
zwykły, współczesny portret pisa-
rza na tle końca świata, zarówno 
indywidualnego świata Flauberta, 
jak nowoczesnego świata cywili-
zacji europejskiej.  

Wielopłaszczyznowa i zna- 
komicie napisana opowieść przy- 
nosi też odpowiedzi na wiele 
pytań: kto naprawdę powiedział 
„Pani Bovary to ja”; czy Flaubert 
wierzył w Boga; na czym polega 
oryginalność jego stylu; jak wy-
glądało jego spotkanie z egipską 
kurtyzaną Kucziuk-Hanem; dla-
czego chciał zostać Rosjaninem; 
czy kobietą jego życia była an-
gielska guwernantka  

Do poczytania
Poleca…
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Spotkanie z reporterem
Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

O tym, że nazwisko reportera nie było 
obce wielbicielom literatury faktu 
świadczyło duże grono publiczności: 
czytelnicy, miłośnicy relacji reporter-
skich oraz nauczyciele i uczniowie 
niepołomickiego liceum.

Jacek Hugo-Bader jest uznawany za znawcę 
problemów Rosji i republik poradzieckich. 
To właśnie im poświęcił wszystkie wydane 

do tej pory książki: „Biała gorączka”, „W raj-
skiej dolinie wśród zielska”, „Dzienniki kołym-
skie”. Wszystkie teksty łączy bardzo przejmu-
jący obraz ludzi i ich losów, często tragicznych, 
naznaczonych piętnem sowieckiej historii, 
biedy, chorób, wszelkich uzależnień. 

Autor sporo opowiadał o specyfice re-
porterskiego warsztatu. Przekonywał, że 
dobry reportaż musi być okupiony potem, 
łzami i krwią, gigantycznym nakładem pra-
cy, determinacją oraz odwagą. Powiedział 
również, że trzeba znaleźć ciekawy temat, 
mieć dużo czasu dla swoich rozmówców, 
wysokiej klasy dyktafon cyfrowy oraz ta-
lent i fart. Jego metoda pracy polega na bar-
dzo szczerych i długich rozmowach, które 
nagrywa, a nie zapisuje, bo cały czas chce 
utrzymać kontakt wzrokowy ze swoim roz-
mówcą. Zdobywa w ten sposób zaufanie bo-
haterów reportaży. 

Podróże, które Hugo-Bader odbywa nie 
są luksusowe i wygodne, ale przecież o to 
chodzi, by pokazać dramat najbiedniejszych, 
zwykłych obywateli Rosji i ościennych kra-
jów, które tworzyły kiedyś wielkie imperium.

Nasz gość opowiadał o poczuciu etyki 
w pracy reporterskiej. Dla niego najważniej-
szy jest człowiek. Bohater reportażu musi być 
bezpieczny, nie wolno stworzyć mu żadnego 
zagrożenia, szczególnie już po opublikowa-
niu tekstu. Na uwagę zasługuje fakt, że Hu-
go-Bader pracuje obecnie nad książką o za-

Najważniejszy jest człowiek. Bohater reportażu musi być bezpieczny, nie wolno stwo-
rzyć mu żadnego zagrożenia, szczególnie już po opublikowaniu tekstu.

rozwiązanie zadania z iii okładki

szłościach historycznych Polski, jakie miały 
miejsce dwadzieścia kilka lat temu.

Spotkanie trwało prawie dwie godziny, 
a mogłoby trwać jeszcze dłużej! Osobowość 
autora, ciekawe odpowiedzi na pytania pu-
bliczności i bezpośredni kontakt ze słucha-
czami, humor, niepowtarzalne rozmowy 

złożyły się na wyjątkową atmosferę tego 
jesiennego popołudnia w naszej książnicy. 
Gość tuż po spotkaniu podpisywał swoje 
książki. Autor każdemu z czytelników po-
święcał dużo uwagi i czasu na indywidualną 
rozmowę. Oby więcej takich spotkań i takich 
gości w naszej bibliotece!  
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Felietony  życiem  pisane – XXXVII

O lęku naszym powszednim

Marcin Urban

W kwietniu 1967, czyli 45 lat temu, 
Czesław Niemen nagrał swój najlepiej 
znany przebój, w którego tekście zna-
lazły się słowa: „Dziwny jest ten świat, 
gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. 
I dziwne jest to, że od tylu lat człowie-
kiem gardzi człowiek”. 

Wprawdzie zakończenie tekstu 
tego utworu jest optymistyczne, 
ale sporo współcześnie żyjących 

osób twierdzi, że pod wieloma względami 
obecnie ludzie traktują się nawzajem gorzej, 
niż w czasach, kiedy powstała ta piosenka. 

Co ciekawe – złe zachowania coraz bar-

dziej przenoszą się z obszaru widocznego dla 
oczu do sfery emocjonalnej. Kiedyś częstsza 
była przemoc fizyczna, która pozostawiała 
na ciele siniaki lub blizny, a obecnie coraz 
częściej stosowana jest przemoc psychiczna 
i poniżanie, których efekty są znacznie trud-
niejsze do udowodnienia.

Warto jednak zadać sobie podstawowe 
pytanie: „skąd w ludziach bierze się skłonność 
do takiej agresji w stosunku do bliźnich?”. Od-
powiedź jest oczywiście niezmiernie złożona 
i nie sposób omówić ją w jednym felietonie. 
Pozwolę sobie jednak na nieco uproszczone, 
ale w wielu przypadkach trafne stwierdzenie, 
że napastliwość wynika po prostu ze strachu. 

Przecież ludzie wciąż się czegoś boją. 
W pracy boją się zwolnień, a zatem gotowi 
są do różnych działań mających na celu osła-

bienie pozycji współpracowników. W wielu 
życiowych sytuacjach pojawia się lęk przed 
odpowiedzialnością za błędy, więc na wszelki 
wypadek z góry szuka się kozła ofiarnego.

Tego rodzaju zachowania w pewnym 
sensie można porównać do zachowania psa, 
który się boi o swoje podwórko. Przecież pies 
szczeka właśnie za strachu i robi to po to, aby 
swoim głośnym ujadaniem oraz wyszczerzo-
nymi zębami nastraszyć tego, kto zbliżył się 
do jego terytorium. Ten prosty przykład być 
może pozwoli nam lepiej zrozumieć niektóre 
zachowania bliźnich oraz… nasze własne!  

Fraszka o agresji

Pies szczeka – gdy się czegoś boi…
nie rób podobnie w życiu swoim!

Kiedyś częstsza była przemoc fizyczna, która pozostawiała na ciele siniaki lub blizny,  
a obecnie coraz częściej stosowana jest przemoc psychiczna i poniżanie, których efekty 
są znacznie trudniejsze do udowodnienia.

Wtrącone trzy grosze XXV

Tylko pozazdrościć

Jerzy Piątkowski

Zazdrość jako uczucie… wielce nie-
przyjazne i wyrasta niby, ta samosiejka 
w miejscach najbardziej zadziwia-
jących, i często także w sytuacjach 
najmniej oczekiwanych. 

Zdarza się, że nasza zazdrość zagląda 
przez płot lub siatkę do sąsiada, któ-
ry nie wiadomo skąd i dlaczego ma 

nową chałupę, jakieś niebywałe szczęście, 
chociaż w totka nie gra a samochód taki, że 

gdy startuje z fasonem, to gumy już same do 
strażaków błagania zanoszą o kilka wiader 
wody. No, a gdy jeszcze pan sąsiad ma pięk-
ną, młodą żonę, a nasza zacna pani domu, nie 
może wyplątać się z barchanów i papilotów to 
już absolutna klęska. 

Nie mówię tu, o stanie wolnym, gdy przy-
chodzi nam smolić cholewki i kiedy uświado-
mimy sobie, że mamy rywala, konkurenta… 
to zaczynają się nie tylko schody, po których 
czasem można się wdrapać trzymając porę-
czy uczuć – zaczerpniętych z mądrych ksią-

żek, lub z podpowiedzi sprzedającego świeci-
dełka jubilera. 

No, ale w świecie grasującej ku przyszło-
ści cywilizacji i techniki, nie wystarczają już 
wysłużone lornetki, by śledzić co tam nasza 
wybranka porabia, są jeszcze wymyślne pod-
słuchy, bajery, nawigacje... A wtedy, gdy już 
wiemy co jest grane, zazdrość zaczyna muso-
wać jak młode wino. W głowie aż szumi od 
podejrzeń, pretensji i wymówek, akty despe-
racji mrożą krew w żyłach, albo przyjmują 

Zdarza się że nasza zazdrość zagląda przez płot lub siatkę do sąsiada, który nie  
wiadomo skąd, i dlaczego ma nową chałupę, jakieś niebywałe szczęście, chociaż  
w totka nie gra a samochód taki, że gdy startuje z fasonem, to gumy już same do  
strażaków błagania zanoszą o kilka wiader wody.

dokończenie na str. 27
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Wzór do naśladowania

Monika Kulpa 
nauczyciel matematyki, Gimnazjum im. Kró-
la Władysława Jagiełły w Niepołomicach 

Niepołomickie gimnazjum wzorem do 
naśladowania dla szkół w całej Polsce. 
10-12 października autorka artykułu 
uczestniczyła w Konferencji Między- 
narodowej „Nauczyciele jako ucząca 
się społeczność”, zorganizowanej 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  
w Warszawie. 

Ciekawe inicjatywy pedagogiczne oraz 
udział w projektach krajowych i mię-
dzynarodowych nie są wyłącznie 

domeną dużych ośrodków miejskich. Dzia-
łania innowacyjne są podejmowane również 
w środowiskach lokalnych, takich jak nasza 
gmina, co zostało zauważone przez organiza-
torów konferencji. 

Gimnazjum im. Króla Władysława Ja-
giełły  w Niepołomicach, jako jedyna szkoła 
z Polski, zostało zaproszone do zaprezen-
towania realizowanych przez siebie działań 
i inicjatyw, które zasłużyły na miano dobrych 
praktyk.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
„System doskonalenia nauczycieli oparty na 
ogólnodostępnym kompleksowym wspoma-
ganiu szkół”. Celem  konferencji było omó-
wienie założeń projektu i nowego systemu 
wspomagania szkół opartego na wzajemnym 
uczeniu się nauczycieli współpracujących ze 
sobą w ramach sieci. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele ośrodków doskonalenia, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, bibliotek pu-
blicznych oraz szkolni organizatorzy rozwoju 
edukacji (SORE), dyrektorzy i nauczyciele 
szkół i przedszkoli. 

Sieci współpracy i samokształcenia to 
forma doskonalenia nauczycieli bardzo po-
pularna w wielu krajach europejskich, w Pol-
sce niezbyt jeszcze znana. Koncepcje i prak-
tyczne przykłady wspólnego i wzajemnego 
uczenia się przedstawili eksperci z Polski oraz 
z zagranicy (Belgii, Holandii i Słowenii). 

Autorka miała przyjemność przedsta-

wić prezentację zatytułowaną: „Współpraca 
nauczycieli źródłem motywacji dla ucznia”, 
w której omówiła, jak wspólne działania gro-
na pedagogicznego pozytywnie wpływają na 
rozwój naszych uczniów. 

Spośród różnorodnych inicjatyw reali-
zowanych w naszym Gimnazjum zaprezen-
towano:
•	 Sympozja	 Twórczego	 Nauczyciela,	 które	

w swej tematyce, z różnej perspektywy, po-
dejmują zagadnienie związku pomiędzy 
kompetencjami nauczyciela a motywacją 
uczniów. Sympozja umożliwiają wymianę 
doświadczeń uczącym, którzy reprezen-
tują różne dyscypliny i mają różny staż 
pracy. Są także okazją do zaprezentowania 
dobrych praktyk. Tym samym skłaniają 
do autorefleksji, co w konsekwencji pro-
wadzi do doskonalenia warsztatu pracy 
nauczycieli. 

•	 Udział	Gimnazjum	(od	2003	roku)	w	ogól-
nokrajowym programie „Szkół Uczących 
Się”(SUS), w ramach którego placówki 
współpracują ze sobą, wspólnie określają 
standardy dobrej i twórczej szkoły, wspie-
rają się w dążeniu do poprawy jakości 
i efektywności swojej pracy. Uczestni-
czenie w tym programie SUS przyniosło 
szkole wiele korzyści, doskonaliło dialog 

i współpracę, co jest przydatne podczas 
realizacji różnorodnych przedsięwzięć. 

•	 Pracę	w	sieci	„Śląsk”	SUS	–	w	jej	ramach	
działające ze sobą szkoły wspólnie defi-
niują wybrany cel współpracy. Następnie 
dążą do jego realizacji, dzieląc się przy-
kładami dobrej praktyki, wymieniając 
doświadczenia, a także poddając swoje 
propozycje wzajemnej konstruktywnej 
krytyce. W sieci pracowano nad dwoma 
problemami: bezpiecznym przekracza-
niem kolejnych progów edukacyjnych – 
adaptacją szkolną oraz efektywnym wyko-
rzystaniem czasu lekcji.

•	 Przystąpieniem	 szkoły	 do	 programu	
„Rozwijania uczenia się i nauczania”, któ-
rego celem jest stworzenie w szkole kul-
tury współpracy rady pedagogicznej tak, 
by nauczyciele doskonalili warsztat oraz 
uczyli uczniów, w jaki sposób mogą sku-
teczniej się uczyć.

•	 Działania	 promujące	 zdrowy	 styl	 życia,	
które zaowocowały w 2010 roku Krajo-
wym Certyfikatem Szkoły Promującej 
Zdrowie przyznawanym przez Ministra 
Edukacji Narodowej. Tym samym Gimna-
zjum, jako wówczas jedyna szkoła w Ma-
łopolsce, stało się członkiem elitarnego 
grona 49 placówek z całego kraju, które 

Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach, jako jedyna szkoła  
z Polski, zostało zaproszone do zaprezentowania realizowanych przez siebie działań  
i inicjatyw, które zasłużyły na miano dobrych praktyk.
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podejmują działania na rzecz zdrowia całej 
społeczności szkolnej.

•	 Międzynarodowy	projekt	 „Europejska	Bez-
pieczna Szkoła”, który ma na celu redukcję 
przemocy w szkole i jest realizowany w kil-
kunastu europejskich krajach. Udział w tym 
projekcie zaowocował wprowadzeniem 
w Gimnazjum szkolnych mediacji. Uczą one 
trudnej sztuki porozumiewania się i kształ-
tują u uczniów umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach konfliktowych.

•	 European	 Studies	 –	 międzynarodowy	 pro-
gram promujący ideę integracji europejskiej 
poprzez współpracę młodzieży z różnych 
krajów.
By współpraca nauczycieli była efektywna, 

nie może ograniczać się wyłącznie do comie-

sięcznych, sformalizowanych posiedzeń rady 
pedagogicznej. Istnieje także potrzeba stwo-
rzenia nieformalnej przestrzeni komunikacji 
między nauczycielami, która będzie stanowić 
uzupełnienie współpracy formalnej. 

W niepołomickim Gimnazjum taka współ-
praca istnieje. Co roku, w wakacje, przygoto-
wywane są wspólne wyjazdy zagraniczne. Do 
tej pory zwiedzono: Ukrainę, Rumunię, Bałka-
ny, Krym oraz Turcję. Ponadto są organizowa-
ne wspólne wyjścia  do teatru czy opery. 

Można śmiało powiedzieć, iż również za 
sprawą integracji pozaszkolnej, grono pedago-
giczne to twórczy, zgrany i wspierający się ze-
spół, co korzystnie wpływa na pracę uczniów 
i postrzeganie niepołomickiego Gimnazjum 
w całej Polsce, jako przykładu do naśladowania.

KrÓTKO

Ślubowanie u Lady Ryder
Alicja Włodarczyk
nauczyciel języka polskiego
Radek Syguła
uczeń klasy 2a
Gimnazjum im. Lady Ryder w Woli Ba-
torskiej

15 października w Gimnazjum im. Lady 
Ryder w Woli Batorskiej odbyło się 
ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Wydarzenie miało bardzo uroczysty 
charakter, który wprawił wielu pierw-
szaków w lekkie poddenerwowanie.
Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęli-
śmy, tradycyjnie od oddania czci sztan-
darowi i odśpiewania hymnu. Następnie 
przedstawiciele pierwszaków złożyli 
uroczystą przysięgę, obiecując w duchu 
najwyższych wartości służenie dobremu 
imieniu szkoły i wszechstronny rozwój 
swoich osobowości.
Wreszcie nadszedł moment, który był 
punktem kulminacyjnym tego spotka-
nia – ślubowanie. Każdy uczeń w pod-
niosłym nastroju podchodził do dyrek-
tora i tradycyjnie wielkim ołówkiem 
został pasowany na gimnazjalistę. 
Uczniowie otrzymywali indeksy oraz 
symboliczne ołówki z gumką, by wy-
mazać stare rzeczy, a rozpocząć nową, 
czystą kartę swego życia. Pierwszaki 
otrzymały również drobne upominki 
od starszych kolegów i koleżanek, któ-
rzy dołożyli wszelkich starań, by przyjąć 
najmłodszych kolegów jak najcieplej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 
wspólnego święta wszystkich złączo-
nych z oświatą, życzenia całej społecz-
ności szkolnej złożył przewodniczący 
Stowarzyszenia prowadzącego szkołę – 
Stanisław Ptak. Nowy rok szkolny czas 
zacząć…

Pasowanie w Zagórzu
Beata Skoczek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
w SP w Zagórzu

15 października w Szkole Podstawowej 
w Zagórzu odbyła się uroczystość ślu-
bowania uczniów klasy pierwszej. Aka-
demia przebiegła w obecności dyrektora 
szkoły Joanny Hytroś, grona pedagogicz-
nego, rodziców i wszystkich uczniów. 
Zanim najmłodsze dzieci zostały przy-
jęte w poczet społeczności szkolnej, 
przedstawiły wspólnie z klasą VI krótki 

Wszystkie Kolory Świata
Danuta Rogowska
koordynator akcji, Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Niepołomicach

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepo-
łomicach już po raz drugi bierze udział 
w Projekcie Edukacyjnym organizo-
wanym przez UNICEF. Obecny projekt 
„Wszystkie Kolory Świata” ma na celu: 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
postaw tolerancji i otwartości na inne 
kultury, pokazanie dzieciom, że poma-
ganie może być nie tylko przyjemne, ale 

także pożyteczne oraz zebranie środków 
na ratowanie życia dzieci w Czadzie. 

W ramach akcji dzieci będą pozna-
wać życie dzieci w różnych krajach 
świata. Wiedza na temat wybra-

nego kraju zostanie wykorzystana do przy-
gotowania specjalnej charytatywnej laleczki 
ubranej w sposób odpowiadający kulturze wy-
branego kraju. 

Na zakończenie projektu wykonane przez 
dzieci laleczki zostaną wystawione w przed-
szkolu. Ukoronowaniem akcji będzie zebranie 
środków na pomoc dla dzieci w Czadzie   

Hołd pokolenia JP II
Wacław Sternal
Piotr Jarmocik
nauczyciele, Zespół Szkół im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II

Święto Patrona Szkoły to najważniejsza 
uroczystość organizowana w Zespole 
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. 
To dzień wyjątkowy, poświęcony pamięci 
wybitnej postaci, której losy były 
splecione także z Niepołomicami. 
16 października oddano hołd 
patronowi, Janowi Pawłowi II. 

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się 
od mszy w kościele parafialnym, by 
potem przenieść się do auli Zespołu 

Szkół. Jednym z głównych, a z pewnością naj-
bardziej podniosłym punktem uroczystości 
było ślubowanie złożone przez uczniów klas 
pierwszych. 

Ponad stu czterdziestu pierwszoklasistów 
po odczytaniu roty i złożeniu przyrzeczenia 
oficjalnie zostało przyjętych w poczet  uczniów 
szkoły średniej.

Warto przypomnieć, że tegoroczni absol-
wenci gimnazjów, czyli uczniowie urodzeni 
w roku 1996 kontynuują naukę już w nowej 
formule kształcenia. To wynik kolejnego etapu 



Grudzień 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    21

program artystyczny. Przy zaklęciach 
złej wróżki dzieci klasy pierwszej zosta-
ły zaczarowane. Dopiero postać dobrej 
wróżki, która wysłała je do czterech 
krain: mądrości, pracowitości, miłości 
i muzyki, pozwoliła ich odczarować. 
Dzieci w każdej kolejnej krainie zdoby-
ły serce, sowę, pszczołę, nutkę. Będąc 
w ich posiadaniu, zostały odczarowane 
i mogły przystąpić do złożenia przyrze-
czenia przed sztandarem szkoły. 
Po złożeniu ślubowania dyrektor szko-
ły dokonała aktu pasowania dzieci na 
uczniów klasy I szkoły podstawowej. 
Uczniowie otrzymali pierwszy pamiąt-
kowy dokument, legitymacje szkolne, 
tarcze, odblaskowe kamizelki oraz ko-
lorowe dyplomy. Starsi koledzy obdaro-
wali pierwszoklasistów rogami obfitości 
z maskotką mądrej sowy. 
Pierwszy raz w historii szkoły odbi-
li w kronice szkolnej swój wskazujący 
palec jako podpis dokumentujący ślu-
bowanie. Na zakończenie uroczystości 
zostali zaproszeni do sali w jesiennym 
wystroju przygotowanym przez rodzi-
ców na słodki poczęstunek. 

Karolina Ucisko nagrodzona
Maria Legutko 
instruktor zajęć plastycznych

Karolina Ucisko z Suchoraby otrzymała 
wyróżnienie w IV Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym„ OCZARO- 
WANI ZAMKAMI”, zorganizowanym  
przez Zamek Żupny w Wieliczce.
Na konkurs wpłynęło aż 341 prac, 
w trzech kategoriach wiekowych, z Pol-
ski, Belgii, Danii, Litwy, Łotwy i Szwaj-
carii. Praca Karoliny przedstawiająca 
Zamek Królewski w Niepołomicach 
znalazła się na pokonkursowej wysta-
wie, wśród najciekawszych prac. Wysta-
wę można było odwiedzać od 21 wrze-
śnia do 28 października.

Wyprawa edukacyjna 
Krystyna Mirek
nauczyciel języka polskiego i języka nie-
mieckiego, Gimnazjum Lady Sue Ryder 
w Woli Batorskiej

23 września niedzielne słońce optymi-
stycznie żegnało roześmianą i pełną za- 
pału grupę pierwszoklasistów wyruszają- 
cych na tradycyjną wyprawę integracyjną. 
Krościenko nad Dunajcem, mała uro-
kliwa miejscowość, położona u stóp 
gór należących do pasma Pienin stała 
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reformy systemu edukacji, którego epilogiem 
będzie egzamin dojrzałości w roku 2015, rów-
nież w nowej, wciąż nie do końca znanej jesz-
cze formule. 

Uczniowie klas pierwszych reprezentują 
pięć odmiennych profili. Nowością jest gru-
pa uczniów rozpoczynająca naukę w oddziale 
o rozszerzonym programie nauczania fizyki 
i chemii, tzw. grupa pożarnicza. Obok zajęć 
standardowych,  przewidzianych w nowej pod-
stawie programowej uczniowie ci odbywają za-
jęcia dodatkowe z edukacji pożarniczej. Zajęcia 
te prowadzone są przez wykładowcę z krakow-
skiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży  
Pożarnej.

Szkoła, ze względu na niezwykłą rolę, jaką 
w najnowszej historii naszego kraju odegrała 
osoba Ojca Świętego, czuje się w szczególny 
sposób zobowiązana do pielęgnowania dzie-
dzictwa duchowego i intelektualnego pozosta-
wionego przez Jana Pawła II. 

Z tego powodu, corocznie w przeddzień 
święta, organizowany jest szkolny konkurs 
wiedzy o patronie. Ponad stu uczestników kon-
kursu nie tylko walczy o nagrody, ale przede 
wszystkim swoją szczególną wiedzą umacnia 
pamięć zbiorową pokolenia JP II. Laureatami 
tegorocznej edycji konkursu zostali: I miejsce: 
Stanisław Kordyl kl. III THT (63,5/68), II miej-
sce: Agata Bisztyga kl. I A (62/68), III miejsce:  
Damian Machowski kl. II A (60/68). 

Zgromadzeni w auli szkoły goście: prze-
wodniczący Rady MiG Niepołomice Marek 
Ciastoń, dyrektor Wydziału Edukacji MiG Nie-
połomice Danuta Wieczorek, przedstawiciel 
Rady Rodziców Elżbieta Czuma, komendant 

Policji w Niepołomicach Tomasz Joniec oraz 
uczniowie i nauczyciele obejrzeli zaprezento-
wane przez szkolną grupę teatralną widowisko, 
przygotowane na motywach dramatu Karola 
Wojtyły „Przed sklepem jubilera”. 

Fragmenty utworu przeniesione na szkolną 
scenę  były dla wszystkich okazją do zapozna-
nia się z mniej znaną, a dużo wymagającą od 
odbiorcy częścią twórczości autora Tryptyku 
rzymskiego. Dla młodych adeptów sztuki ak-
torskiej (Marzena Raplis, Justyna Pipczyńska, 
Izabela Fiołek, Sławomir Batko, Sebastian Ko-
zak), pracujących pod troskliwym okiem Lucy-
ny Niedbały, stanowiły za to nie lada wyzwanie 
artystyczne ze względu na powagę  tematu oraz 
skoncentrowaną na oddziaływaniu samego  
słowa specyfikę dramatu.

W gabinecie dyrektora szkoły wśród pa-
miątek i fotografii związanych z historią szkoły, 
jedna jest szczególnie cenna. To zdjęcie upa-
miętniające moment podpisania przez Jana 
Pawła II pisma dedykowanego naszej społecz-
ności szkolnej. 

Pochylony nad biurkiem papież składa 
swój podpis w otoczeniu najbliższych współ-
pracowników na dokumencie następującej tre-
ści: „W Roku Wielkiego Jubileuszu, Dyrekcji, 
Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom Zespołu 
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Nie-
połomicach za trud kształcenia i wychowania 
młodego pokolenia z serca błogosławi Patron.” 
Słowa adresowane do naszej szkolnej społecz-
ności z każdym kolejnym rokiem wybrzmie-
wają donioślej, przypominając, że kształcenie 
i wychowywanie to wspólne dzieło nauczycieli, 
rodziców a także samych uczniów  
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się miejscem, gdzie siedemdziesięciu 
uczestników miało szansę nawiązać 
przyjaźnie, poznać lepiej swoich na-
uczycieli, przeżyć przygodę, zmierzyć 
się z własnymi słabościami i spróbować 
nowych wyzwań, a wszystko w otocze-
niu imponującej, skąpanej w jesiennym 
słońcu, pienińskiej przyrody.
„Nie dam rady” – mówili niektórzy, 
ruszając rano żółtym szlakiem na Trzy 
Korony.  „Zdobędę  jeszcze Sokolicę” – 
zmieniali zdanie tego samego dnia po 
południu, kiedy trzeba było wybierać 
między powrotem do ośrodka a dalszą 
wspinaczką. 
Jak się przygotowuje szaszłyki, w jaki 
sposób zaopiekować się w górach osobą 
słabszą, jak rozróżnić sosnę od świerku, 
kim jest flisak i dlaczego pięć szczytów 
zyskało nazwę Trzech Koron? Wycieczka 
wzbogaciła uczestników o wiedzę i do-
świadczenie z bardzo różnych dziedzin. 
Pozostawiła niezatarte wspomnienia 
i sprawiła, że klasy pierwsze powróciły 
w progi szkoły jako zintegrowane, za-
przyjaźnione zespoły, by ze świeżym za-
pasem energii kontynuować nową w ich 
życiu przygodę jaką jest nauka w gim-
nazjum.

Wagabundy na lotnisku
Anna Buczek
opiekun Koła Wagabundy

27 października Koło Podróżniczo-
-Przygodowe Wagabundy, działające 
przy szkole Podstawowej im. Króla Ka-
zimierza Wielkiego, rozpoczęło sezon 
pierwszą wyprawą właśnie do balickie-
go portu lotniczego. 
Pierwszą atrakcją był przejazd szybką 
kolejką z krakowskiego Dworca Głów-
nego do Balic. Tam grupa została bardzo 
serdecznie powitana przez obsługę lotni-
ska i zaprowadzona do sali projekcyjnej. 
Szczególnie rozbawił wszystkich film 
przedstawiający pierwsze próby człowie-
ka wzniesienia się w powietrze. 
Po krótkim konkursie wiedzy o pra-
cy lotniska każdy dostał poczęstunek 
w postaci drożdżówki i soczku. Posi-
leni i wypoczęci podróżnicy ruszyli 
zwiedzać lotnisko. Wciskali nos nawet 
w takie miejsca, które dla zwykłych 
podróżnych są niedostępne. Na własne 
oczy przekonali się jak wygląda praca 
na lotnisku i co robią poszczególni pra-
cownicy, jak się przygotować do podró-
ży, co podróżnego czeka przy odprawie 
biletowo – bagażowej, jakich rzeczy nie 
można zabrać na pokład samolotu.

Festiwal Piosenki 
Patriotycznej
Jarosław Muter
nauczyciel historii, Zespół Szkół im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w Niepołomicach

9 listopada w auli Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, 
tradycyjnie jak co roku odbył się  
„Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej”. 

Wykonawcami utworów o tematyce 
patriotycznej i niepodległościowej 
była młodzież wszystkich klas przy 

wsparciu wychowawców. Poziom wykonania 
pieśni oceniany był przez jury w składzie: jeden 
przedstawiciel dyrekcji Zespołu Szkół, dwóch 
przedstawicieli nauczycieli, trzech przedstawi-
cieli społeczności uczniowskiej. 

Piętnaście klas wykonało piętnaście różnych 
pieśni o tematyce patriotycznej. Zwyciężyły trzy 
klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa 3B, która wy-
konała utwór „Piechota” (wychowawca Izabela 
Wojakowska). Drugie miejsce zdobyła klasa 2B 
z utworem „Hej strzelcy wraz” (wychowawca 
Jarosław Muter), trzecie miejsce dla klasy 2A, 
utwór „Serce w plecaku” (wychowawca Barba-
ra Sołkowska). Zwycięzcy otrzymali nagrody 
dyrektor Barbary Wiśniowskiej.

Panowała zgodna opinia, że zwycięzcami 
okazali się wszyscy uczniowie i nauczycie-
le, którzy wspólnie wzięli udział w Festiwalu. 
„Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej” od 
wielu lat jest sprawdzonym sposobem obcho-
dów Święta Niepodległości w naszej szkole. 
Daje nam, społeczności szkolnej, wiele radości 
i satysfakcji. Jest to także jeden ze sposobów na 
zachowanie, ginącej niestety, polskiej tradycji 
wspólnego śpiewania. To nasz wkład w budo-
wę atmosfery radosnego świętowania rocznicy 
odzyskania niepodległości  

I miejsce: klasa 3B, utwór „Piechota” (wychowawca Izabela Wojakowska)

Angielski metodą 
DIRECT

Małgorzata Wymazała
nauczyciel i tłumacz języka angielskiego, 
Usługi Lingwistyczne YORK

Od października br. w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej odbywają się zajęcia 
z języka angielskiego prowadzone Meto- 
dą Direct w poszczególnych grupach 
wiekowych: Direct Method for Adults 
(dorośli), Direct Method for Teens  
(gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne), 
Direct for Kids (dzieci w wieku od  
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8 do 12 lat), oraz Direct Advanced dla 
bardziej zaawansowanych.

Metoda ta cieszy się dużym zaintere-
sowaniem  wśród dzieci w wieku 
od 8 do 12 lat. Korzystamy z pod-

ręczników specjalnie zaprojektowanych pod 
tą metodę. Nauka jest wspomagana przez 
Platformę e-learningową, na której uczeń 
może znaleźć mnóstwo ciekawych ćwiczeń 
rozwijających umiejętności językowe. Po 
każdym poziomie zaawansowania wystawia-
ny jest certyfikat potwierdzający znajomość 
języka. 

Czym  jest Metoda Direct? Metoda ta 
jest  bardzo starą metodą nauczania języ-
ków, gdyż jej korzenie sięgają czasów grec-
kich nauczycieli-niewolników w Rzymie. 
W dzisiejszych czasach staje się coraz bar-

dziej popularna. 
Jej podstawowym celem jest nauczenie 

komunikacji w języku obcym, częściowo po-
przez myślenie w tym języku i nie używanie 
języka ojczystego. Co więcej, stawiany jest 
nacisk także na  nauczenie uczniów posłu-
giwania się językiem obcym w sposób spon-
taniczny poprzez zastosowanie realiów lub 
gestykulacji, pantomimy w celu wytworzenia 
związku pomiędzy ideami i koncepcjami, 
a stosowanym językiem.  

Podczas zajęć wszelkie instrukcje wy-
jaśniane są w języku angielskim, nauczane 
jest słownictwo codziennego użytku, które 
posłuży nam w swobodnej komunikacji, któ-
ra to ćwiczona jest poprzez szybkie pytania 
i odpowiedzi. 

Gramatyka wykładana jest metodą in-
dukcyjną, której zamysłem jest  nieświado-

me uczenie się języka obcego, gdzie poprzez 
ogromną liczbę przykładów nabywamy 
umiejętność posługiwania się tym językiem. 

Innymi słowy, indukcja opiera  się na na-
uczaniu poprzez doświadczenie jako natural-
ny sposób uczenia się języka obcego. Słow-
nictwo nauczane jest na zasadzie skojarzeń, 
a także wszelkich pomocy dydaktycznych. 
Metoda ta uczy słuchania i mówienia, a także 
poprawności wymowy i używania form gra-
matycznych. 

Zapraszamy na zajęcia w Domu Kultu-
ry w Woli Batorskiej. Wszelkie informacje 
dostępne pod numerem tel. 787 192 673.
Informacje na temat Metody Direct do-
stępne są również na stronie: www.direc-
tenglish.pl  

Deutsch Wagen Tour

Anna Marzec
nauczyciel języka niemieckiego, Gimnazjum 
w Niepołomicach

Lektorzy języka niemieckiego 
z Instytutu Goethego prawie codziennie  
wyjeżdżają w trasę jednym z pięciu 
kolorowych Deutsch-Wagenów, 
czyli „niemieckich samochodów” 
marki Volkswagen. Prowadzą zajęcia 
z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą. 

Od końca października w naszej szko-
le pojawiały się tajemnicze napisy 
DWT. Ciekawość uczniów systema-

tycznie rosła, zwłaszcza, że nikt nie mógł od-
kryć ich znaczenia. Podpowiedzią dla gimna-
zjalistów były kolory liter: czarny, czerwony 
i żółty, czyli barwy narodowe Niemiec. Nie-
którzy próbowali tworzyć swoje wyjaśnienia 
zaczynając od słów: Deutsch albo Deutsch-
land. Nikomu jednak nie udało się popraw-
nie rozszyfrować całego skrótu. 

Aż w końcu na tydzień przed wizytą wy-
jaśniliśmy znaczenie tajemniczego DWT. 
Deutsch–Wagen-Tour to ogólnopolski pro-
gram  promujący naukę języka niemieckiego 

wśród dzieci i młodzieży. Jego podstawo-
wym celem jest przybliżenie języka naszych 
zachodnich sąsiadów poprzez niekonwen-
cjonalne metody nauczania, a tym samym 
wywołanie pozytywnych skojarzeń z nauką  
niemieckiego.  

20 listopada Gimnazjum w Niepołomi-
cach odwiedziła Beata Hadasz – pracownik 
Instytutu Goethego w Krakowie. Lektorka 
języka niemieckiego przeprowadziła ciekawe 
zajęcia z dwoma klasami I, przedstawicielami 
klas II oraz zaproszonymi uczniami klas VI 
ze Szkoły Podstawowej z Niepołomic. 

Uczestnicy projektu poznawali, w trakcie 
zabaw ruchowych z chustą lub piłką – kolo-
ry i kierunki, a podczas wspólnego rysowa-
nia swoich portretów – części ciała. Ciekawe 
gry planszowe pozwoliły na przypomnie-
nie liczebników, poznanie najważniejszych 
miast w Niemczech oraz utrwalenie słówek 
z tematu „Stadt”. Okazało się, że nauka po-
przez zabawę jest bardzo skuteczna i sprawia 
uczniom wiele radości i satysfakcji. Wielu 
z nich zapamiętało więcej słówek niż podczas 
tradycyjnej lekcji z podręcznikiem. 

Najistotniejsze okazało się jednak to, że 
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Nagroda im. Karola Wielkiego 
dla Młodzieży
Startuje szósta edycja konkursu 
o Nagrodę im. Karola Wielkiego 
dla Młodzieży organizowanego 
przez Parlament Europejski 
i Międzynarodową Fundację Nagrody 
Karola Wielkiego w Akwizgranie. 

Nagroda jest przyznawana młodym 
ludziom realizującym projekty 
promujące wzajemne zrozumienie 

między obywatelami krajów Unii Europej-
skiej. Ostateczny termin składania projektów 
upływa 28 stycznia 2013 roku.

 Nagroda im. Karola Wielkiego dla Mło-
dzieży przyznawana jest projektom realizo-
wanym przez ludzi pomiędzy szesnastym 
a trzydziestym rokiem życia. Do konkursu 
zgłaszane są działania ułatwiające porozu-
mienie i współpracę między obywatelami 
krajów europejskich oraz budujące poczucie 
europejskiej tożsamości, np. programy wy-
miany młodzieży, projekty artystyczne, bądź 
internetowe na skalę europejską.

Inaugurując nową edycję konkursu prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego Mar-
tin Schulz powiedział: „Nagroda im. Karola 
Wielkiego dla Młodzieży to wasza szansa na 
zaprezentowanie własnej wizji Europy. Na 
dołożenie swojej „cegiełki” do jednoczenia 
się Europy. Bierzcie aktywny udział w kształ-
towaniu Europy na swój sposób”.

Nagrody
Łączna pula nagród pieniężnych to  

10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną 
nagrodzone sumami 5.000, 3.000 oraz 2.000 
euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do 
siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy 
nominowani do nagrody przez narodowe 
jury będą także zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród w Akwizgranie w maju 
2013 i czterodniową wycieczkę po mieście.

laureaci poprzedniej edycji
W 2012 roku za najlepszy uznano grecki 

projekt „Europa na ziemi”. 50 młodych dzien-
nikarzy i fotografów-amatorów odwiedza 
każdego roku 10 europejskich stolic. W cią-
gu czterech dni piszą artykuły, przygotowu-
ją fotoreportaże przedstawiające europejską 
kulturę i społeczeństwa. Teksty i zdjęcia 
są później redagowane przez zawodowych 
dziennikarzy i publikowane w sześciu ję-
zykach w magazynie internetowym www. 
cafebabel.com.

Drugie miejsce trafiło w ręce studentów 
Erasmusa z Czech - autorów projektu „Euro-
pa spotyka Szkołę”. Studenci programu wy-
miany międzynarodowej Erasmus spotykają 
się w jego ramach z uczniami czeskich szkół 
i poznając tamtejszy system oświatowy przy-
gotowują jednocześnie programy, które reali-
zują w szkołach we własnym kraju.

Trzecie miejsce zajęli Węgrzy, autorzy  do-
kumentalnego filmu drogi „Zawieź mnie ro-

werem do domu”. Realizacja projektu zaczęła 
się w 2011 roku, na trasie rajdu z Madrytu do 
Budapesztu. Poza filmem organizatorzy chcą 
także stworzyć interaktywną stronę interne-
tową, gdzie w projekt będą mogli zaangażo-
wać się wszyscy chętni. Liczą, że w ten sposób 
prace przy filmie doprowadzą do powstania 
społeczności młodych ludzi.

Kalendarium wydarzeń
•		 rozpoczęcie	 procedury	 konkursowej	

i składania aplikacji online – 11 paździer-
nika 2012;

•		 koniec	 składania	 aplikacji	 –	 28	 stycznia	
2013;

•		 wybór	27	projektów	przez	krajowe	jury	–	
19 marca 2013;

•		 wybór	trzech	zwycięskich	projektów	przez	
jury europejskie – 25 kwietnia 2013;

•		 ceremonia	wręczenia	nagród	w	Akwizgra-
nie – 7 maja 2013.

więcej informacji
Strona internetowa Nagrody im. Karola 
Wielkiego dla Młodzieży 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/
en/index.html
Zgłoszenia
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/
en/introduction.html
Fundacja Międzynarodowej Nagrody Karola 
Wielkiego w Akwizgranie
http://www.karlspreis.de/

podczas różnorodnych gier i zabaw można 
nauczyć się nie tylko słówek, ale sprytnie 
„przemycić” również zasady gramatyczne, 
tak nielubiane przez uczniów, a także istotne 
informacje dotyczące kultury, historii i trady-
cji Niemiec.

Przygotowując plakaty będące dekoracją 
naszej sali, gimnazjaliści odpowiadali na py-
tanie: Co Ci się kojarzy z Niemcami? Ku ich 
zdziwieniu, okazywało się, że bardzo wiele 
rzeczy jest pomysłem naszych zachodnich 
sąsiadów, np. ubrania, ulubione słodycze czy 
wynalazki, których używają na co dzień. 

Dlaczego warto uczyć się niemieckiego? 
– odpowiedź na to pytanie była dla naszych 
uczniów oczywista. Gimnazjaliści twierdzili, 
że znajomość tego języka może w przyszło-

ści skutkować lepszą pracą i zarobkami, po-
lepszaniem stosunków sąsiedzkich na arenie 
międzynarodowej, rozwijaniem stosunków 
politycznych, gospodarczych między na-
szymi krajami, a także może być przydatna 
w zwykłych sytuacjach, kiedy będziemy na 
wakacjach poza granicami naszego kraju.  

Teoria jednak nie ma już tak pięknego 
odzwierciedlenia w praktyce. Niestety zde-
cydowana większość uczniów zbyt późno 
dochodzi do wniosku, jak ważną sprawą było 
uczenie się drugiego języka obcego już od 
najmłodszych lat. Dziś jeden język na rynku 
pracy, to po prostu za mało. Niejednokrot-
nie jest tak, że dopiero na studiach młodzież 
orientuje się, że muszą doskonalić swój an-
gielski i rozpocząć naukę kolejnego języka. 

Podejmują wówczas drogie kursy językowe, 
chodzą na korepetycje i żałują, że nie skorzy-
stali z możliwości uczenia się w szkole. 

Podczas zajęć z lektorem uczniowie za-
uważyli, że mogą nauczyć się wielu słówek 
i zwrotów w sposób łatwy i przyjemny. Oka-
zało się, że komunikowanie się  po niemiecku 
jest możliwe i Jasne, że klar! Mam nadzieję, 
że wizyta Deutsch Wagena będzie  źródłem 
motywacji do nauki języka niemieckiego 
i próbą przełamania wielu stereotypów,  któ-
re funkcjonują na temat naszych zachodnich 
sąsiadów.  
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Etnopiknik

Joanna Kocot

21 października niepołomiccy gimna-
zjaliści zaprosili wszystkich na piknik, 
na którym w barwny i ciekawy sposób 
prezentowali wiadomości zdobyte 
podczas realizacji projektu „Etniczne 
fascynacje gimnazjalisty”.

Zobaczyć można było dużo, bo i wie-
le podróży odbyła grupa realizująca 
projekt pod opieką Małgorzaty Jusz-

czyk. 
W specjalnie na żywo prowadzonej 

relacji Etno TV, reporterzy przedstawiali 
poszczególnych wykonawców, którzy pre-
zentowali zwyczaje, język, obrzędy i kulturę 
Romów, Ślązaków, Kurpiów, Staroobrzędow-
ców, Kaszubów i Krakowiaków. Relacje przy-
gotowane były ze sporą dawką wiedzy, ale też 
z poczuciem humoru, dzięki czemu licznie 
zgromadzona publiczność miała wiele okazji 
do śmiechu. 

Były cygańskie tańce, wywiad ze Ślą-
zakiem, ciekawostki dotyczące górniczego 
munduru galowego, test z języka śląskiego, 
zwyczaje staroobrzędowców, lekcja języka 
kaszubskiego, kilka słów o tabace, a także 
tańce krakowskie w wykonaniu Zagórzan. 

Po zakończeniu części artystycznej moż-
na było spróbować potraw przyrządzonych 
według tradycyjnych przepisów, zapoznać 
się z publikacją – „Młody etnograf w podró-
ży”, bardziej szczegółowym opracowaniem 
gimnazjalistów na temat odbytych przez 
nich wypraw, poznanych ludzi i kultur. 
Można było również obejrzeć wystawę foto-
grafii pt. „W obiektywie młodego etnogra-

fa”, która obrazowo relacjonowała przygody 
młodzieży. 

To był bardzo radosny piknik, ale także 
pouczający w nienachalny, dyskretny spo-
sób. Inspirował do bliższego przyjrzenia się 
grupom etnicznym, które zdołały utworzyć 
odrębną tradycję i do poznania ludzi, którzy 
mieszkają tuż obok  
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Pamiętamy!

Małgorzata Bednarczyk 
kl. 1B, Gimnazjum w Niepołomicach

Przed Świętem Zmarłych, klasa Ib, 
niepołomickiego gimnazjum pod opieką  
wychowawcy Żanety Biernat-Tkocz, 
postanowiła odwiedzić pobliski 
cmentarz.

Zazwyczaj niepołomicki cmentarz to 
miejsce ciszy i zadumy. Czasami moż-
na zobaczyć pojedyncze osoby. Jed-

nak w tym dniu wiele osób przyszło odwie-
dzić groby swoich bliskich, posprzątać je lub 
najzwyczajniej powspominać czasy z nimi 
spędzone. 

Moja klasa, odwiedziła groby nauczy-
cieli, którzy kiedyś uczyli w naszej szkole. 
Odwiedziliśmy także grób ciotki Marii Skło-
dowskiej–Curie, Władysławy Skłodowskiej. 
Następnie zapaliliśmy świece na grobie Marii 
Śmiecińskiej, która to przez wiele lat uczyła 
w naszej placówce. Była to osoba samotna, 
więc tym bardziej powinniśmy o niej pamię-
tać i przynajmniej raz do roku zapalić znicz 
na jej grobie. 

Dla mnie była to ciekawa historia, ponie-
waż mieszkam w Niepołomicach od niedaw-
na i powoli poznaje historie tego miastecz-

ka… już mojego miasteczka. A jak wiadomo 
historia oparta jest i powiązana z losami lu-
dzi, zwykłych i niezwykłych.

Ostatnim punktem w planie wyciecz-
ki były groby żołnierzy poległych podczas 
I Wojny Światowej. Są to mogiły żołnierzy, 
odmalowane, każda z tabliczką informa-
cyjną. Zaskoczyła mnie różna narodowość 
poległych. Czy ich rodziny kiedykolwiek od-
wiedziły to miejsce? Czy wiedzą jak daleko 
rzuciła ich wojenna zawierucha? Podobało 

mi się to, że groby są zadbane i paliło się na 
nich mnóstwo zniczy. Oby tak było zawsze. 
I ja będę pamiętała.

Wycieczka, choć krótka, była dla nas nie-
codzienną lekcją historii oraz przykładem 
celebrowania tej typowo polskiej tradycji, 
jaką jest odwiedzanie w Święto Wszystkich 
Świętych grobów przodków oraz najbliższej 
rodziny. Wyjątkowe święto. Niby smutne, ale 
jednak radosne, świadczące o tym, że pamię-
tamy, wspominamy, kochamy  

Dla mnie była to ciekawa historia, ponieważ mieszkam w Niepołomicach od niedawna 
i powoli poznaje historie tego miasteczka… już mojego miasteczka. A jak wiadomo 
historia oparta jest i powiązana z losami ludzi, zwykłych i niezwykłych.

Święto Drzewa 2012

Bożena Rosiak
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 
w Woli Batorskiej

Każdego roku, 10 października włą-
czamy się w ogólnopolskie obchody 

„Święta Drzewa”. Tegoroczną akcję 
rozpoczęliśmy spotkaniem z pracowni-
kiem Nadleśnictwa Niepołomice.

Gość przybliżył uczniom rolę drzewa 
i lasu w ekosystemie, opowiedział 
także o niebezpieczeństwach zagra-

żających lasom i metodach ich zapobiegania. 
Kulminacyjnym punktem programu było 

wspólne posadzenie drzewka ozdobnego – 
wierzby całolistnej Hakuro-Nishiki przed 
budynkiem szkoły. Od kilku lat sadząc nowe 

drzewka staramy się, aby otoczenie naszej 
szkoły było zielone, ekologiczne i przyjazne 
środowisku. 

Naszą inicjatywę wspomagali partne-
rzy programu: Katarzyna Duda-Jaglarz 
i Nadleśnictwo Niepołomice. Właściciel-
ka szkółki drzew, krzewów owocowych 
i ozdobnych w Ochmanowie podarowała 
naszej szkole już po raz kolejny drzew-
ko ozdobne. Dzięki hojności i życzliwo-
ści sponsorów każdego roku wokół szkoły 
przybywają nowe drzewa   
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Święto szkoły w Zagórzu

Robert Szymura
nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa 
w Zagórzu

W życiu narodów, społeczeństw, poje-
dynczych ludzi są dni powszednie i dni 
świąteczne: czas pracy i czas świętowa-
nia. Podobnie jest też w szkole – 
codzienność bywa czasem urozmaico-
na świętem. W naszej szkole – święto 
to nieodłącznie łączy się z postacią 
patrona Józefa Piłsudskiego. 

W tym roku postanowiliśmy z tej 
okazji odbyć podróż przez dzie-
je Polski, dzieje burzliwe, bogate 

we wzloty i upadki, w chwile smutku, cierpie-
nia narodu, ale też chwile podniosłe, radosne, 
pełne nadziei i wiary. Uczniowie wszystkich 
klas – od I do VI – przygotowali, krótkie wy-
stąpienia związane z historią Polski – od cza-
sów Piastów aż po historię najnowszą. 

8 listopada spotkaliśmy się by wspólnie 
świętować i przypomnieć sobie wydarzenia 
z historii naszego państwa. Mottem był wers 
z wiersza „…Opowiedz nam nasza Ojczy-
zno…”. 

Rozpoczęła klasa VI, prezentując montaż 
słowno-muzyczny, w którego finale znala-
zła się recytacja, ciut zapomnianego a jakże 
aktualnego wiersza „Rzadko na moich war-
gach” i piosenka, której pytanie „…jaki jesz-
cze numer mi wytniesz?…” pojawia się za-
pewne w głowie nie jednego z nas. 

Klasa II przywołała czasy piastowskie – 
chrzest Mieszka I; śmierć biskupa Wojcie-
cha; zjazd w Gnieźnie; koronację Bolesława 
Chrobrego; rozbicie dzielnicowe; legendę 
o św. Kindze i cudownym ocaleniu Włady-
sława Łokietka. 

Kończy się panowanie Piastów, na scenę 
wchodzi klasa I, która przygotowała czasy Ja-
giellonów. Poznajemy historię Jadwigi i Wła-
dysława Jagiełły, przed widzami przewijają 
się postacie heroldów niosących dwa miecze, 
rozbrzmiewa Bogarodzica i rozpoczyna się 
śmiertelny bój, Krzyżacy walczą dzielnie ale 
ostatecznie – ulegają. Dzwon Zygmunt i jego 
znaczenia dla dziejów Polski. 

Lekki przeskok w czasie – na scenę wcho-
dzi klasa III – okres rozbiorów. Władcy Ro-
sji, Prus i Austrii rozrywają mapę Polski 
i dzielą ją między siebie. Następują 123 lata 
niewoli, próby ratowania Rzeczypospolitej: 
Konstytucja 3 Maja, insurekcja kościuszkow-
ska, Legiony Polskie, Mazurek Dąbrowskie-
go i Księstwo Warszawskie, strajk dzieci we 
Wrześni… 

Cofamy się w czasie – klasa VI przedsta-
wia wojny XVII-wieczne. Widzimy Chmiel-
nickiego, sułtana tureckiego, władców Polski, 
wiktorię wiedeńską – odgłosy walki zza sceny 
– Jan III Sobieski triumfuje. 

I wracamy do czasów powstań naro-
dowych. Tym razem klasa IV: Kościuszko 
składający przysięgę, kosynierzy, bitwa pod 

Maciejowicami, spisek w Szkole Podcho-
rążych, powstanie styczniowe, powstania 
śląskie. 

Wreszcie nadchodzi odzyskanie nie-
podległości. Scena należy do klasy V – Jó-
zef Piłsudski podczas narady ze sztabem, 
rozbrajanie zaborców, odrodzenie polskiej 
państwowości i II wojna: okupacja niemiec-
ka i bolszewicka, uliczne łapanki, obozy 
zagłady i walka, walka o Niepodległą… Tu 
kończą się prezentacje, ale nie kończy się 
nasze święto. 

Uczniowie ze swoimi wychowawcami idą 
do klas. Młodsi wykonują portret marszałka 
Józefa Piłsudskiego na koniu, starsze klasy 
na podstawie opisu, malują portret jednego 
z władców Polski. Dodatkowo każda klasa 
przygotowuje w swojej sali dekorację, zwią-
zaną z prezentowaną epoką. 

Na zakończenie tej części przeprowa-
dzony zostaje quiz dotyczący prezentacji. 
A to jeszcze nie koniec – teraz czas na kon-
kurs pieśni patriotycznej, a wygrywa zespół 
z klasy VI. I jeszcze nawiązanie do czasów 
najnowszych – dyskoteka kończąca święto 
naszej szkoły  

najgorszą i chorobliwą postać obsesji. 
Zazdrość – patrząc na moje niepoło-

mickie podwórko może mieć też pozytywne 
przejawy, bo oto w rywalizacji Niepołomi-
ce jako miasto – raz za razem biją na łeb 
na szyje inne, podobne w liczbie mieszkań-

ców ludzkie skupiska. Ich zazdrość prawdę 
mówiąc bardzo mi się podoba. Aż chce się 
krzyknąć tak trzymać. 

By jednak nie być gościem, który się aż 
tak przymila, od razu chcę coś od władzy, 
myślę nerwowo, co by jej podpowiedzieć, 
patrzę więc na moje Jazy i już mam – na-

malujcie moi mili pasy na przejściu przy-
najmniej w dwóch miejscach, połóżcie też 
ze dwa ograniczniki prędkości, bo jeżdżą 
tu panowie na swych latających maszynach, 
że czapki zamieniają się w latawce, a kobitki 
z parasolami wykręconymi na drugą stronę 
Pana Boga wzywają nadaremno   

dokończenie ze str. 18
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Dzień Edukacji Narodowej

Marzena Górka
polonista, SP w Niepołomicach

12 października uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach, młodzi 
artyści „Sceny Apollo” i „Teatru Fan- 
tazja” pod kierunkiem opiekunów – 
Ewy Głuc i Małgorzata Wróbel 
zaprezentowali swoje umiejętności 
sceniczne.

Był to humorystyczny spektakl, przy-
gotowanym dla nauczycieli i pracow-
ników szkoły z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Całość rozpoczął wywiad z po-

tencjalną nauczycielką na temat współczesnej 
szkoły, uczniów i problemów wychowaw-
czych. Już po chwili okazało się, że przejmu-
jące odpowiedzi rozmówczyni to tylko gra 
pozorów, służąca temu, by dobrze „wypaść”, 
bo w rzeczywistości jej postawa znacznie od-
biega od ideału. W niezwykły nastrój wpra-
wiły wszystkich zebranych jedyne w swoim 
rodzaju odpowiedzi przedszkolaków na py-
tanie: „Kto to jest nauczyciel?”.

Niebawem usłyszeliśmy sygnał „Wiado-
mości”, bo właśnie rozpoczęło się ich piąt-
kowe wydanie, poświęcone w znacznym 
stopniu naszej szkole. Od gościa przybyłego 
do studia dowiedzieliśmy się, że w oświacie 
zapowiada się prawdziwa rewolucja. Po in-
formacjach sportowych i prognozie pogody 
przyszedł czas na reklamę.

Przedstawiciele firm zaprezentowali po-
moce szkolne niezbędne do wdrażania nowe-
go systemu edukacji: gumowe ucho, różowe 
okulary, przydatne głównie w czasie spraw-
dzianów z wykrywaczem ściąg w pakiecie 

i wielofunkcyjną myjkę szkolną do ścierania 
tablicy i przecierania zmęczonych, często za-
spanych oczu uczniowskich, ale również na-
uczycielskich. 

Absolutnym hitem okazała się strzelba 
na „byki”, szczególnie przydatna dla poloni-
stów oraz niezawodny sposób na gryzonie,                     
tak na wszelki wypadek, gdyby pojawiły się 
w murach szkoły.

Kolejną atrakcją wieczoru był pokaz 
mody. Na zakończenie uczniowie biorący 
udział w występie, jak również przedstawicie-
le Samorządu Uczniowskiego złożyli wszyst-
kim pracownikom szkoły życzenia spełnienia 
marzeń, realizacji planów życiowych, satys-
fakcji i samych sukcesów. Dziękowali za trud 
włożony w wychowanie, za wiedzę, cierpli-
wość i okazywaną sympatię.

Również i my nauczyciele wyrażamy 
wdzięczność naszym uczniom za przygoto-
wanie dzisiejszej uroczystości, duży wkład 
pracy, zaangażowanie i ich obecność  

Dziadkowie to skarb!
Anna Wójcik
Anglista, SP w Niepołomicach

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Niepołomicach 
przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii 
„Dziadkowie to skarb!”, realizowa-
nej przez Instytut Łukasiewicza pod 
patronatem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.  

1 października uczniowie przygotowa-
li laurki  dla swoich dziadków z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Star-

To wielkie  szczęście mieć Babcię i Dziadka 
i sprawiać sobie wzajemnie radość. Dlate-
go pamiętajmy o naszych Seniorach nie 
tylko od święta, ale przez wszystkie dni  
w roku. Niech  czują, że są kochani, ważni 
i niezastąpieni.

szych. Dzieci otrzymały okolicznościowe 
kartki i na nich umieściły życzeniami oraz  
rysunki.  

W starszych klasach nauczyciele przepro-
wadzili  lekcje wychowawcze, których moty-
wem przewodnim było obchodzone święto. 
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Ślubowanie

Marta Błachowicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Podłężu

24 października w Szkole Podstawowej 
im. św. Jadwigi Królowej Polski 
w Podłężu odbyło się uroczyste przyję-
cie dzieci klas pierwszych do społeczno-
ści uczniowskiej. 

Ślubowanie to wielkie wydarzenie nie 
tylko dla samych pierwszaków, ale 
również dla ich rodziców. W tym roku 

szkolnym na uroczystości zgromadziło się 
wiele osób. Przybyli rodzice, dziadkowie, 
nauczyciele, zaproszeni goście z przedszkola, 
uczniowie klas szóstych i oczywiście pięknie 
ubrane pierwszaki.

Spotkanie rozpoczęło się od występu 
artystycznego przygotowanego przez dzieci 
z klas pierwszych oraz ich wychowawczynie: 
Małgorzatę Okrzesik i autorkę artykułu. Po-
mimo ogromnej tremy, dzieci spisały się na 
medal. 

Po zakończeniu części artystycznej głos 
zabrała dyrektor Anna Pilch. Po krótkim 
przemówieniu wszystkie pierwszaki ślu-
bowały na sztandar szkoły. Przyrzekały, że 
będą dobrymi Polakami i uczniami. Po uro-
czystym ślubowaniu nastąpiło pasowanie na 
ucznia i wręczenie szkolnych legitymacji.  

W imieniu rodziców uczniów klas pierw-

szych głos zabrała Marta Rudek, a panie 
z przedszkola przygotowały słodką niespo-
dziankę. Uczniowie klas szóstych obdarowali 
swoich młodszych kolegów upominkami.

Po części oficjalnej odbyła się dyskote-
ka przygotowana przez samorząd szkolny, 
a także smaczny poczęstunek, o który zadbali  
rodzice pierwszaków   

Młodsi uczniowie przygotowali swoje laurki 
podczas zajęć w świetlicy szkolnej. 

Wszyscy byli bardzo zaangażowani, choć 
nie kryli zaskoczenia, że poza Dniem Babci 
i Dziadka jest jeszcze inna okoliczność, by 
złożyć życzenia swoim najbliższym. Niektó-
rzy przygotowali nawet po kilka laurek i za-
nieśli je również do swoich sąsiadów, często 
osób samotnych. Adresaci byli bardzo wzru-
szeni, a jednocześnie cieszyli się, że młodzi 
o nich pamiętają.

To wielkie  szczęście mieć Babcię i Dziad-
ka i sprawiać sobie wzajemnie radość. Dlate-
go pamiętajmy o naszych Seniorach nie tylko 
od święta, ale przez wszystkie dni w roku. 
Niech czują, że są kochani, ważni i niezastą-
pieni  
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Zdrowe zęby to jest to!

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

W okresie od października do grud-
nia br. Samorządowe Przedszkole im. 
św. Kingi w Podłężu bierze udział 
w Ogólnopolskim Programie Edukacji 
Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, 
który koncentruje się na profilaktyce 
stomatologicznej dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Jego celem jest budowanie i utrwalanie 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
nawyków dbania o higienę jamy ustnej, 

a tym samym przygotowanie ich do samo-
dzielnego, poprawnego mycia zębów. 

W ramach programu przedszkolaki z gru-
py II A, II B oraz III B wezmą udział w cyklu 
zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowia, 
podczas których poruszane będą zagadnienia 
związane z profilaktyką stomatologiczną oraz 

będą codziennie szczotkować zęby w przed-
szkolu. Dzieci wezmą też udział w spotkaniu 
z lekarzem stomatologiem, a uwieńczeniem 
całego programu będzie udział w konkursie 
plastycznym. 

Poprzez realizację zadań wynikających 
z programu przyczyniamy się do poprawy 
dużego problemu społecznego, jakim jest 
stan uzębienia dzieci w wieku przedszkol-
nym. Wierzymy, że dzięki wspólnemu działa-
niu rodziców w domu i nauczycieli w przed-
szkolu zdołamy wykształcić u dzieci nawyk 
codziennego dbania o zęby. 

Dzieci otrzymały już dyplomy „Pastusio-
wych Przyjaciół”, na których będą naklejać 
odznaki za prawidłowo wykonywane zada-
nia, poznały również Pastusiowe postacie 
oraz „Pastusiową piosenkę”, która zachęciła 
je do udziału w programie oraz codziennego 
dbania o higienę jamy ustnej.

Na stronie www.akademia-aquafresh.pl 
można znaleźć wiele ciekawych informacji 
i materiałów dotyczących programu, które 
mogą zainteresować wszystkich, nie tylko sa-
mych uczestników  

Saturna możemy dostrzec 
w drugiej połowie nocy w gwiaz-
dozbiorze Wagi. Aby go chociaż 
zobaczyć trzeba wstać przed świ-
tem. Urana można próbować ob-
serwować wieczorem w gwiazdo-
zbiorze Ryb, nad południowym 
horyzontem, zaś Neptun będący 
w gwiazdozbiorze Wodnika, ką-
pie się w wieczornej zorzy Słońca. 

Od wieczora na południowym 
wschodzie, będzie się dumnie 
prezentował charakterystyczny 
gwiazdozbiór Oriona, z najja-
śniejszą gwiazdą nieba u jego stóp, 
Syriuszem, a należącą do gwiazdo-
zbioru Psa Wielkiego. Niebieskie 
światło tej gwiazdy potrzebuje aż  
8 lat, aby przebyć odległość dzielą-
cą Syriusza od Słońca.

W tym miesiącu promieniu-
ją – z bardziej znanych – dwa 

roje meteorów: Geminidy i Ur-
sydy. Te pierwsze mają radiant 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt – stąd 
ich nazwa, a maksimum ich ak-
tywności przypada na 13/14  
grudnia. Rój ten to prawdopo-
dobnie pozostałość po plane-
toidzie Phaeton, promieniują-
cy w ilości 60-90 „spadających 
gwiazd” na godzinę. W obserwa-
cjach nie będzie nam przeszka-
dzał Księżyc w nowiu. 

Radiant Ursydów leży wy-
soko w gwiazdozbiorze Małej 
Niedźwiedzicy, a jego maksi-
mum przypada w tym roku na 
pierwszą noc Zimy (21/22 XII).  
Rój ten jest znacznie uboższy od 
poprzedniego (5-20 przelotów/
godz.). Natomiast warunki ob-
serwacyjne Ursydów będą gor-
sze, bowiem Księżyc będzie po 
pierwszej kwadrze, ale może nie 

będzie aż tak źle, by nas zniechę-
cić do ich obserwacji. 

Ze zjawisk, które bym Pań-
stwu szczególnie polecał do 
obejrzenia na niebie, oprócz 
oczywiście wspomnianych po-
wyżej rojów meteorów, to poja-
wienie się w Wigilię tzw. pierw-
szej gwiazdki. Będzie to znak, że 
czas już – po wspólnej modlitwie 
– zasiąść do rodzinnego stołu 
i łamiąc się tradycyjnie opłat-
kiem, złożyć sobie wzajemnie 
serdeczne i optymistyczne ży-
czenia, doczekania w zdrowiu 
Nowego 2013 Roku. Pamiętajmy 

przy tym, obserwując przyro-
dę, o staropolskim przysłowiu: 
„Mroźny grudzień, dużo śniegu 
– roczek żyzny niesie w biegu”.

Dysponując wolną chwi-
lą, w ostatnią w 2012 roku 
Sylwestrową noc, spójrzmy 
w wygwieżdżone niebo, bowiem 
o północy w Małopolsce góruje 
– czyli przechodzi przez połu-
dnik – wspomniana powyżej, 
najjaśniejsza gwiazda na niebie 
Syriusz z gwiazdozbioru Psa 
Wielkiego, a zatem byle do upra-
gnionej Wiosny – czego Państwu 
serdecznie życzę  

Zaproszenie
Aby chociaż część zjawisk, zaobserwować, można przespacerować 
się po porannym lub wieczornym, rześkim powietrzu i złożyć wizy-
tę w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepoło-
micach, przy ul. Mikołaja Kopernika 2 (tel. 12 281 15 61).

dokończenie ze str. 32
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PsyChOlOgiA

Jak nauczyć myślenia

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel nauczania 
wczesnoszkolnego, SP Niepołomice

 
Obserwując dzieci podczas nauki i za-
bawy, często zadajemy sobie pytanie, 
dlaczego mają trudności z, wydawało-
by się, banalnymi problemami. Niejed-
nokrotnie nie uświadamiamy sobie, że 
w przełożeniu na nasze problemy, my 
również często nie potrafimy  ich roz-
wiązać. Tak bywa np. z konfliktami. 

Najczęściej albo staramy się rozwiązać 
je jak najszybciej, nie zastanawiając 
się nad ich istotą, albo „zamiatamy” 

je pod dywan. Zwykle stosujemy metodę pój-
ścia na kompromis, nie biorąc pod uwagę 
rozwiązania „win-win”, gdzie wygrywają obie 
strony konfliktu.

Innym coraz częściej zauważalnym pro-
blemem naszych dzieci jest myślenie odtwór-
cze. Uczniowie uczą się na pamięć całych 
fragmentów z książek, gorzej lub lepiej „recy-
tują” je w szkole a potem… bardzo szybko za-
pominają. Małe dzieci najchętniej odtwarzają 
pracę dorosłych, powtarzając to co usłyszały 
i nie zastanawiając się czy jest to słuszne.

Co zrobić aby dzieci (nawet trzyletnie) 
nauczyły się procesu samodzielnego my-
ślenia, potrafiły myśleć krytycznie (czy-
li zastanowić się, a nie tylko przyjmować 
wszystko bez zastanowienia), przewidywać 
konsekwencje swoich decyzji i brać za nie od-
powiedzialność, umiejętnie rozwiązywać po-
jawiające się w ich życiu konflikty i dylematy?

Dobrą odpowiedzią na te pytania jest 
zastosowanie w edukacji i wychowaniu już 
najmłodszych dzieci narzędzi krytycznego 
myślenia TOC (skrót od angielskiej nazwy 
‘Theory of Constraints’, Teoria ograniczeń). 

Przy pomocy prostych narzędzi dzieci 
uczą się zdefiniować problem, poszukują róż-
nych rozwiązań, skutecznie analizują (a nie 
zapamiętują) informacje, sprawnie przenoszą 
i stosują materiał przyswojony w przedszkolu 
czy szkole w codziennych sytuacjach. Głębo-
ka analiza prowadzi do określenia własnych 
celów i logicznego planowania działań, po-

dejmowania przemyślanych decyzji, aby te 
cele zrealizować.  

Narzędzia, które chciałabym Państwu 
przybliżyć zwiększają odpowiedzialność 
i motywację dziecka. Ich nazwa jest pro-
sta i dość banalna: chmurka, gałąź logiczna 
i drzewko ambitnego celu. Zastosowanie ich 
jest równie łatwe jak  nazwa.

CHMURKA pozwala zanalizować sy-
tuację z kilku stron, określić problem oraz 
znaleźć nowe rozwiązania, które zaspoko-
ją potrzeby określone podczas analizy tego 
problemu. Choć brzmi to dość enigmatycz-
nie stosowanie tego narzędzia przynosi duże 
efekty, ponieważ poszukując rozwiązań kon-
fliktu dzieci przejmują odpowiedzialność za 
jego pozytywne rozwiązanie. 

Czują się usatysfakcjonowane, gdyż to 
one są autorami rozwiązania. Rezygnacja 
z żądań na rzecz zaspokojenia potrzeb spra-
wia, że skutecznie mierzą się z problemami. 
W wyniku takiego postępowania nie ma 
zwycięzców i pokonanych, obie strony są wy-
grane. Elastyczność i uniwersalność tego na-
rzędzia pozwala w prosty sposób zastosować 
je do celów czysto edukacyjnych.

GAŁĄŹ LOGICZNA umożliwia doko-
nanie logicznej analizy i wyjaśnienia logicz-
nych struktur powiązań przyczynowo-skut-
kowych, przewidywać wydarzenia, planować 
lub stwarzać nowe, lepsze rozwiązania. 

DRZEWKO AMBITNEGO CELU uczy 
sprecyzowania i nazwania kroków niezbęd-
nych do osiągnięcia zamierzonego celu oraz 
ustawienia ich w odpowiedniej kolejności. 
Drzewko pozwala dzieciom jasno określić cel 
w omawianym tekście lub materiale,  prze-
szkody, logicznie ułożyć informacje, tworzyć 
przemyślane plany postępowania, czy też 
dostrzec sprzeczności, aby bronić przyjętego 
stanowiska.

Główny cel jaki sobie stawia program 
TOC, to przygotowanie dzieci do życia, aby 
były efektywnymi i odpowiedzialnymi ludź-
mi. Narzędzia TOC mogą być stosowane na 
wszystkich poziomach nauczania oraz prak-
tycznie na każdym przedmiocie.  

Zainteresowanym polecam zapoznanie 
się ze szczegółowymi informacjami zamiesz-
czonymi na stronach: www.tocdlaedukacji.pl 
oraz www.kuferektajemnic.pl   

sześć zasad

dr Eliyahu M. Goldratt
twórca narzędzi TOC

„Uśmiecham się i zaczynam wyliczać na 
palcach: 
•		 Jeden	–	ludzie	są	dobrzy.	
•		 Dwa	 –	 każdy	 konflikt	 może	 zostać	

usunięty. 
•		 Trzy	–	każda	sytuacja,	bez	względu	na	

to, jak skomplikowana początkowo 
wygląda, jest niezmiernie prosta. 

•		 Cztery	 –	 każda	 sytuacja	 może	 być	
znacząco poprawiona; nawet niebo to 
jeszcze nie limit. 

•		 Pięć	–	każdy	człowiek	może	osiągnąć	
pełnię życia. 

•		 Sześć	 –	 zawsze	 istnieje	 rozwiązanie	
wygrana-wygrana. 

Czy mam kontynuować wyliczanie?” 
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AsTrONOMiA

Spojrzenie w grudniowe niebo

Adam Michalec
MOA                                                                 

„Czwarty grudnia jaki – 
cały grudzień taki”. Zoba-
czymy czy to przysłowie 
nam się sprawdzi, a po 
ciepłej jesiennej pogodzie, 
astronomiczna Zima  
rozpocznie się w sobotę  
22 grudnia, o godz. 12.12. 

Wtedy to Słońce prze-
chodzi ze znaku 
Strzelca w znak Ko-

ziorożca. Zanim jednak ten fakt 
nastąpi, w pierwszych dwóch 
dekadach miesiąca, długość dnia 
jeszcze się skraca, ale już od Bo-
żego Narodzenia dnia przybywa. 

Do 18 grudnia, w Małopol-
sce, ubędzie dnia „tylko” o 19 
minut; z 8 godz. 24 minut na 
początku miesiąca, do 8 godz. 
i 5 minut w dniu 18 grudnia. Po-
tem – jak to się potocznie mówi 
– długość dnia przez 8 dni stoi 
w mierze (są tylko sekundowe 
zmiany długości dnia, praktycz-
nie niezauważalne), a już na ko-
niec miesiąca przybędzie dnia 
o 4 minuty. 

W szczególności słuszne 
jest przysłowie, że „Święta Łuca 
– dnia przyrzuca”. Imieniny Łu-
cji przypadają na 13 grudnia 
i praktycznie tylko do tej daty 
ubywa dnia po południu; wte-
dy też przypada najwcześniejszy 
zachód Słońca w Małopolsce 
(godz. 15.38). Natomiast rano, 
dnia jeszcze ubywa do Nowego 

Roku; wtedy też mamy najpóź-
niejszy wschód Słońca w Mało-
polsce (godz. 7.39). 

Te nierównomierności wy-
nikają z faktu, że Ziemia obiega 
Słońce po orbicie eliptycznej, 
poruszając się z niejednostajną 
prędkością (około 30 km/sek.). 
Natomiast my, ze względów czy-
sto praktycznych, posługujemy 
się czasem średnim słonecznym 
– upływającym równomiernie, 
a nie czasem słonecznym praw-
dziwym – upływającym nierów-
nomiernie. 

W astronomii, te dwa czasy 
można przeliczyć, z jednego na 
drugi, poprzez tzw. równanie 
czasu. Ponadto, żeby nie trzeba 
było ciągle przestawiać zegarków 
przy zmianie miejsca pobytu, 
wprowadzono czasy strefowe 
zmieniające się – przynajmniej 
teoretycznie, bo praktycznie 
zależy to od przebiegu granic 
państw – co 15 stopni długości 
geograficznej. U nas obowiązu-
je Czas Środkowo Europejski 
(CŚE). Ponadto wprowadza się 
tzw. czasy dekretowe – np. w Pol-
sce, czas letni (CŚE + 1 godz.). 

Natomiast tylko dla porząd-
ku wypada podać Państwu, że 
w dniu 1 grudnia Słońce wscho-
dzi w Krakowie o godz. 7.17, 
a zachodzi o 15.41. Natomiast 
w sylwestrowy dzień, wschód 
Słońca nastąpi o godz. 7.39, a za-
chód o godz. 15.48.

Na pocieszenie trzeba do-
dać, że rozpoczynająca się na 
naszej półkuli astronomiczna 
Zima, jest najkrótszą porą roku. 
Trwa ona aż, lub tylko 89 dni! 
Lato zaś, jest nieomal o 5 dni od 
niej dłuższe. Ta różnica długo-
ści pór roku, spowodowana jest 
właśnie wspomnianym powyżej 

kształtem okołosłonecznej orbi-
ty ziemskiej. 

Mimo wszystko zawsze 
nam się wydaje, że Lato mija 
zbyt szybko. Poza tym, w dniu 
2 stycznia rano o godz. 6, Zie-
mia w swym ruchu rocznym po 
Ekliptyce znajdzie się najbliżej 
Słońca, w odległości około 147 
milionów km. W tym miesiącu 
aktywność magnetyczna Słońca 
będzie na wysokim poziomie. 

Dysponując odpowiednimi  
przyrządami, będzie można do-
strzec w fotosferze Słońca liczne, 
dość bogate grupy plam, nale-
żące do 24 cyklu aktywności, 
a położonych najczęściej dość 
symetrycznie po obu stronach 
równika słonecznego. 

Natomiast ciemne i długie, 
prawie bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astro-
nomicznych, będziemy mieli 
w połowie miesiąca. Kolejność 
faz Księżyca będzie bowiem 
następująca: ostatnia kwadra 6 
XII o godz. 16.31, nów 13 XII 
o godz. 9.42, pierwsza kwadra 
20 XII  o godz. 06.19 i pełnia 28 
XII  o godz. 11.21. W perygeum 
(najbliżej Ziemi) Księżyc będzie 
12 XII o godz. 24, a w apogeum 
(najdalej od Ziemi) znajdzie się 

25 XII o godz. 22. 
Jeśli zaś chodzi o planety, to 

Merkurego będzie można za-
obserwować wczesnym rankiem 
do połowy miesiąca, nisko na 
południowo-wschodnim niebie. 
Na godzinę przed wschodem 
Słońca powinniśmy go dostrzec 
około 10 stopni nad horyzon-
tem. Zaś 12 XII  o godz. 2, pla-
neta znajdzie się o jeden stopień 
na północ od Księżyca podąża-
jącego do nowiu. To zbliżenie 
Księżyca powinno nam ułatwić 
w 4 godz. później, identyfikację 
i obserwacje Merkurego. 

Natomiast Wenus jako Ju-
trzenkę, znajdziemy przez cały 
miesiąc coraz to jednak niżej, na 
południowo-wschodnim niebie. 

W dniu 11 XII o godz. 15 znajdzie 
się ona o 1.6 stopnia na północ od 
Księżyca, który podąża do no-
wiu. Mars znajduje się na niebie 
w gwiazdozbiorze Strzelca, by 
pod koniec miesiąca zawędrować 
do konstelacji Koziorożca, a moż-
na go obserwować na zachodnim 
niebie na tle zorzy wieczornej, 
maksymalnie do dwóch godzin 
po zachodzie Słońca. 

Jowisz widoczny będzie 
przez całą noc, bowiem 3 grud-
nia będzie w opozycji do Słoń-
ca. Ponadto, ma też największe 
szanse na wystąpienie w roli 
pierwszej gwiazdki w Wieczór 
Wigilijny, oby tylko południo-
wo-wschodni nieboskłon nie był 
zasnuty chmurami. 

„Święta Łuca – dnia przyrzuca”. Imieniny Łucji przypadają na  
13 grudnia i praktycznie tylko do tej daty ubywa dnia po  
południu; wtedy też przypada najwcześniejszy zachód Słońca  
w Małopolsce (godz. 15.38).

Na pocieszenie trzeba dodać, że rozpoczynająca się na naszej 
półkuli astronomiczna Zima jest najkrótszą porą roku. Trwa ona 
aż, lub tylko, 89 dni! Lato zaś, jest nieomal o 5 dni od niej dłuższe.

Od wieczora na południowym wschodzie będzie się dumnie prezentował charakterystyczny  
gwiazdozbiór Oriona, z najjaśniejszą gwiazdą nieba u jego stóp, Syriuszem, należącym do  
gwiazdozbioru Psa Wielkiego. Niebieskie światło tej gwiazdy potrzebuje aż 8 lat, aby przebyć  
odległość dzielącą Syriusza od Słońca.

dokończenie na str. 30
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NiEruChOMOśCi

Zakup nieruchomości 
na kredyt

Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami nr licencji 5928

Kupowanie nieruchomości 
w wielu wypadkach wiąże 
się z koniecznością zacią-
gnięcia kredytu. Jak więc 
zabrać się za poszukiwanie 
kredytu i jak później sfinali-
zować zakup nieruchomości 
przy jego udziale?

Jedni potrzebują sfinansować 
sobie zakup nieruchomości 
w całości inni tylko w części. 

Niezależnie jednak od wysokości 
kredytu procedura zakupu jest 
bardzo podobna. Jak więc zabrać 
się za poszukiwanie kredytu i jak 
później sfinalizować zakup nie-
ruchomości przy jego udziale?

Otóż podstawową informa-
cję, którą powinien posiadać 
chętny na uzyskanie kredytu 
jest informacja dotycząca zdol-
ności kredytowej. Żeby ją po-
znać można skorzystać z wielu 
kalkulatorów dostępnych w In-
ternecie lub zwrócić się z proś-
bą o jej wyliczenie do doradcy 
finansowego lub do banku. 

Warto przy tym pamiętać, 
że różne banki mają różne pro-
cedury służące do wyliczania 
tej zdolności. Jedne biorą pod 
uwagę wyłącznie wynagrodze-
nia z umów o pracę czy z dzia-
łalności gospodarczej, inne zaś 
dopuszczają również możliwość 
wzięcia pod uwagę dochodów 
z umów zlecenia czy umów 
o dzieło. Z pozoru może to wy-
dawać się nieistotne, lecz w prak-
tyce może znacząco wpłynąć na 
ostateczną kwotę kredytu, którą 
będziemy mogli uzyskać. Warto 

więc sprawdzić w kilku bankach.
Znając obliczoną przez bank 

zdolność kredytową możemy 
zabrać się za szukanie nierucho-
mości, która spełni nasze ocze-
kiwania, a jednocześnie jej cena 
zmieści się w kwocie naszej zdol-
ności kredytowej. Po dokonaniu 
wyboru, ustaleniu wszelkich wa-
runków sprzedaży ze sprzedają-
cym można przystąpić do dalszej 
procedury zakupowej. 

Dalsza procedura w więk-
szości przypadków zaczyna się 
od podpisania przedwstępnej 
umowy sprzedaży. Zawarte są 
w niej wszelkie dane dotyczące 
nieruchomości, jej cena, wyso-
kość zadatku oraz informacja, 
że umowa przyrzeczona zostanie 
zawarta w określonym terminie. 

Jeśli do jej podpisania nie doj-
dzie z winy kupującego (bo np. 
nie otrzymał kredytu), to wów-
czas sprzedający może od umowy 
odstąpić i zatrzymać wpłacony 
zadatek. Warto zatem mieć pew-
ność, że kredyt otrzymamy, gdyż 
niepewna sytuacja co do zdolno-
ści kredytowej może spowodować 
niepotrzebne koszty, jakimi jest 
przepadek wpłaconego zadatku.

Jeśli znajdujemy się w takiej 
sytuacji, warto poszukać, któ-
re banki oferują rozpatrywanie 
wniosku kredytowego nie na 
podstawie umowy przedwstęp-
nej, ale na podstawie oświad-
czenia sprzedającego o nieru-
chomości. Jest co najmniej kilka 
takich na rynku. W tym przy-
padku decydując się na zakup 
wybranej nieruchomości mamy 
już w ręce decyzję kredytową 
i nie ma ryzyka, że spotkamy się 
z odmową otrzymania kredytu.

Wracając jednak do bardziej 
powszechnej drogi, a więc po 
podpisaniu umowy przedwstęp-
nej, nabywca nieruchomości 
przedstawia wszystkie konieczne 
dokumenty w banku i wnioskuje 
o kredyt w określonej wysokości. 
Potem pozostaje mu już tylko 
oczekiwanie na decyzję kredy-

tową. Okres ten jest różny, w za-
leżności od banku, ale zwykle nie 
powinien przekroczyć czterech 
tygodni. 

Gdy nabywca otrzyma już 
swoją upragnioną decyzję kredy-
tową może nastąpić podpisanie 
ostatecznej umowy przenoszącej 
własność. Po jej podpisaniu bank 
przekazuje pieniądze z kredytu 
na konto sprzedającego i równo-
cześnie wnioskuje o wpis w hipo-
tece danej nieruchomości. Wpis 
ten znajdzie się w dziale IV Księ-
gi Wieczystej prowadzonej dla 
tej nieruchomości.

Sporo osób z pewnością za-

stanawia się czy mieszkanie lub 
dom z wpisem w hipotece można 
będzie później sprzedać. W zasa-
dzie nie powinno być z tym pro-
blemu. Wydłuża to nieco proces 
sprzedaży i wiąże się z koniecz-
nością zdobycia kilku dodatko-
wych dokumentów, ale nie jest 
to niemożliwe. W takiej sytuacji 
podstawowym dokumentem jest 

promesa z banku, a więc pismo, 
w którym bank, na rzecz którego 
widnieje wpis w hipotece danej 
nieruchomości, zobowiązuje się, 
że po spłacie całości zadłużenia 
zwolni hipotekę nieruchomości. 
Dodatkowo trzeba uzyskać za-
świadczenie o wysokości pozo-
stałej do spłacenia kwoty.

W praktyce z uzyskaniem ta-
kiej promesy i zaświadczenia nie 
ma problemu, zwłaszcza, gdy raty 
są spłacane regularnie. Wówczas 
przy sprzedaży nieruchomości 
konieczne jest wpisanie w treść 
aktu notarialnego, że część (lub 

całość) ceny nieruchomości bę-
dzie wpłacona bezpośrednio na 
rachunek bankowy banku kre-
dytującego, a dopiero pozostała 
część na konto sprzedającego. 
Wówczas spełniony będzie wa-
runek spłaty zadłużenia i będzie 
można składać wniosek o wykre-
ślenie hipoteki  

Jeśli do podpisania umowy sprzedaży nie dojdzie z winy kupują-
cego (bo np. nie otrzymał kredytu), wówczas sprzedający może 
od umowy odstąpić i zatrzymać wpłacony zadatek.

Niektóre banki oferują rozpatrywanie wniosku kredytowego nie 
na podstawie umowy przedwstępnej, ale na podstawie oświad-
czenia sprzedającego o nieruchomości. W tym przypadku decy-
dując się na zakup wybranej nieruchomości mamy już w ręce 
decyzję kredytową i nie ma ryzyka, że spotkamy się z odmową 
otrzymania kredytu.

Podstawową informację, którą powinien posiadać chętny na 
uzyskanie kredytu jest informacja dotycząca zdolności kredy-
towej. Żeby ją poznać można skorzystać z wielu kalkulatorów  
dostępnych w Internecie lub zwrócić się z prośbą o jej wyliczenie 
do doradcy finansowego lub do banku.
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Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji 
w Niepołomicach 

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

Oto kilka policyjnych po-
rad, które pomogą nam 
spędzić bezpiecznie 

świąteczny czas.

Zakupy
Okres gorączki świątecz-

nych zakupów to dla złodziei 
kieszonkowych najlepszy czas 
do działania. Wykorzystują tłok 
bądź sami go umiejętnie tworzą. 
Sprzyja im nasz pośpiech i roz-
kojarzenie. Wybierają swoją ofia-
rę i obserwują ją przez pewien 
czas. Patrzą, gdzie chowa pienią-
dze. Podchodzą blisko, dotykając 
sprawdzają, czy osoba będzie re-
agować podczas kradzieży. 

W związku z tym pilnuj-
my toreb, zakupów, telefo-
nów komórkowych, a gotówkę 
i dokumenty trzymajmy w we-
wnętrznych kieszeniach odzieży. 
Moment, w którym wyciągamy 
portfel, zostawiamy nie dopiętą 
torebkę, czy co gorsze, odkłada-
my ją np. na ladzie sklepowej czy 
w wózku sklepowym, by obej-
rzeć towar, jest wnikliwie przez 
przestępcę rejestrowany. 

Poważną przeszkodą dla 
złodzieja będzie schowanie pie-
niędzy do wewnętrznej kieszeni. 

Jeżeli włożyliśmy portfel, telefon 
komórkowy do reklamówki, to-
rebki, plecaka, to pamiętajmy, by 
je zamykać i nosić przed sobą.

Zakupy przez internet
Należy także zachować 

ostrożność podczas dokonywa-
nia zakupów przez internet. To 
wygodne, gdyż nie ruszając się 
sprzed monitora, można zamó-
wić dowolny produkt z dostawą 
do domu, w sam raz na prezent 
dla najbliższych. W sieci nie ma 
kolejek, godzin spędzonych na 
chodzeniu między półkami. Nie-
stety, tak jak w realnym świecie, 
tak i w wirtualnym możemy paść 
ofiarą oszusta lub złodzieja.

Dom
Okres świąt to także dla wie-

lu z nas czas świątecznych wy-
jazdów. Pamiętajmy wówczas 
o właściwym zabezpieczeniu 
mieszkania lub domu. Włamy-
wacze nie świętują, wykorzy-
stując kilkudniową nieobecność 
domowników. Jeżeli mamy przy-
jaznych sąsiadów, dobrze jest 
powiadomić ich o naszym wy-
jeździe i prosić o kontakt w sy-
tuacji gdyby wydarzyło się coś 
niepokojącego. 

Przed wyjazdem ulokujmy 
pieniądze, biżuterię i inne cen-
ne przedmioty w bezpiecznym 
miejscu (na koncie, w skrytce 
bankowej). Pozamykajmy także 
okna i o ile to możliwe zakręćmy 
zawory z gazem i wodą.

Opieka nad dziećmi
W czasie wolnym od zajęć 

szkolnych sprawujmy należytą 
opiekę nad dziećmi i młodzieżą. 
Dzieci pozostawione bez opieki 
lub korzystające z nadmiernej 

BEZPiECZEńsTwO

Włamywacze nie świętują
Włamywacze nie świętują, wykorzystując kilkudniową nieobecność domowników. Jeżeli mamy 
przyjaznych sąsiadów, dobrze jest powiadomić ich o naszym wyjeździe. Przed wyjazdem ulokujmy 
pieniądze, biżuterię i inne cenne przedmioty w bezpiecznym miejscu (na koncie, w skrytce banko-
wej). Pozamykajmy także okna i o ile to możliwe zakręćmy zawory z gazem i wodą.

uwaga na włamania i kradzieże

W związku z okresem jesienno-zimowym, a co za tym idzie wcze-
śnie zapadającym zmrokiem oraz zbliżającym się okresem świątecz-
nym funkcjonariusze Komisariatu Policji w Niepołomicach zwra-
cają się z apelem do mieszkańców o objęcie szczególnym nadzorem 
nowobudowanych budynków, domów i firm, a także ich odpowied-
nie zabezpieczanie. 

Warto także zwrócić się o pomoc do zaprzyjaźnionego sąsiada, aby 
pod naszą nieobecność zainteresował się naszą posesją. W takiej sy-
tuacji pomoc sąsiedzka jest niezastąpiona i my również nie bądźmy 
obojętni. 

Należy pamiętać również o zachowaniach mogących przyczynić się 
do skutecznego przeciwdziałaniu włamaniom, kradzieżom czy wy-
brykom chuligańskim.

Pamiętaj! Dzwoń na Policję gdy:
•		 Zobaczysz	nieznajomego,	próbującego	otworzyć	drzwi	u	sąsiada,	

usłyszysz hałas na posesji sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu.
•		 Zauważysz	podejrzane	osoby	obserwujące	okoliczne	obiekty.
•		 Zauważysz	samochody	nie	należące	do	mieszkańców	danego	re-

jonu, zaparkowane lub przejeżdżające wolno w pobliżu posesji.
•		 Zobaczysz	cokolwiek,	co	wzbudzi	twój	niepokój	w	miejscu	za-

mieszkania.
•		 Zobaczysz	podejrzanie	zachowujące	się	osoby	na	klatce	scho-

dowej, na parkingu lub na ulicy.

W przypadku zaobserwowania osób lub sytuacji wzbudzającej za-
niepokojenie prosimy niezwłocznie powiadamiać dyżurnego KP 
w Niepołomicach pod nr 12 281 41 11, 997 lub 112. 

Nawet anonimowe zgłoszenie może ustrzec nas przed przykrymi 
konsekwencjami utraty lub zniszczenia swojego dorobku. 

swobody łatwo mogą stać się 
ofiarami przestępstwa lub wy-
padku. 

W trakcie robienia zakupów 
na bazarze, targowisku, sklepie, 
pilnujmy dzieci, które zacieka-
wione zabawkami często się sa-
mowolnie oddalają. Zbliżający 
się Sylwester to czas odpalania 
fajerwerków. Nie pozwólmy 
dzieciom bawić się samodzielnie 
tymi niebezpiecznymi przed-
miotami. 

Przypominamy jednocze-
śnie, iż za sprzedaż materiałów 
pirotechnicznych, alkoholu czy 
papierosów nieletnim grozi od-
powiedzialność karna.

wyjazdy
Podczas świąt często wy-

jeżdżamy do bliskich. Musimy 
zrobić wszystko, aby bezpiecznie 
dojechać do celu i powrócić. Pa-
miętajmy o wcześniejszym przy-
gotowaniu auta do zimowych 
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warunków. Wymiana opon po-
winna być normą. 

Najwięcej jednak zależy od 
kierującego, który powinien 
przewidywać sytuację na drodze, 
szanować innych kierowców, 
przestrzegać przepisów i dosto-
sować prędkość do warunków 
drogowych. Pod żadnym pozo-
rem nie wolno wsiadać do samo-

chodu po spożyciu alkoholu – to 
najkrótsza droga do tragedii.

Uwzględniając powyższe ra- 
dy, dbamy nie tylko o bezpie-
czeństwo nas samych, ale i na-
szych bliskich. Zróbmy wszystko, 
aby te nadchodzące święta Bo-
żego Narodzenia upłynęły nam 
bezpiecznie i w spokojnej atmos-
ferze  

Znaleziono rower

Komisariat Policji w Niepołomicach jest w posiadaniu roweru od-
nalezionego  w dniu 9 listopada br. na terenie Niepołomic.

W związku z powyższym osoba, która utraciła rower w ostatnim 
okresie czasu proszona jest o kontakt z Komisariatem Policji w Nie-
połomicach –  tel. 12 281 41 18 lub 12 281 41 11.

Życzenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczne

SP w Niepołomicach
Anna Buczek
nauczyciel techniki i informatyki

Uczniowie klas czwartych na lekcjach  
techniki przeprowadzili ciekawe doświadcze-
nie. Najpierw z uzbieranych kasztanów każ-
dy uczeń wykonał dwa sympatyczne ludziki. 
Jeden z „Kasztaniaków” został wyposażony 
w odblaskowe naklejki, a drugi nieszczęśnik 
pozostał tylko kasztanowy. 

Następnie uczniowie ustawili swoje lu-
dziki na końcu ciemnego i bardzo długiego 
korytarza. Maleńkie postacie wtopiły się 
w ciemność, stając się zupełnie niewidocz-
ne. Wtedy dzieci zaświeciły latarki,  imitując 
światła samochodowych reflektorów. Okaza-
ło się, że odblaskowe „Kasztaniaki” stały się  
doskonale widoczne, a te, które nie miały ele-
mentów odblaskowych – zupełnie nie. 

Wynik przeprowadzonego doświadcze-
nia zaskoczył uczniów, nie spodziewali się 
bowiem, że maleńki kawałek taśmy odblasko-
wej może dawać tak niesamowicie widoczny 
efekt. Zrozumieli, że kierowca samochodu, 

widząc już z daleka człowieka ubranego w ka-
mizelkę odblaskową, ma dużo więcej czasu 
na reakcję niż ten, któremu ciemna postać 
wyłoni się z mroku tuż przed kołami. 

Kasztanowe ludziki, prawidłowo „ubra-
ne” w odblaski, zostały wyposażone w logo 
szkoły i zostaną rozdane w młodszych kla-
sach oraz niepołomickich instytucjach, aby 

Odblaskowa Szkoła

Zajęcia czytelnicze w SP w Woli Batorskiej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2013 

wszystkim mieszkańcom składam życzenia 
Świąt wypełnionych radością, 

spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Świąt niosących spokój i odpoczynek. 

A Nowy Rok aby był pozbawiony trosk i zmartwień, 
aby spełnił wszystkie marzenia i te osobiste i te zawodowe.

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce 
podinsp. Krzysztof Kühl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzenia zdrowia,

wielu dobrych dni
i wszelkiej pomyślności

wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy Niepołomice

składają 

policjanci i pracownicy cywilni
Komisariatu Policji w Niepołomicach
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wszystkim przypominać myśl przewodnią 
akcji „Odblaskowa Szkoła”: jestem widoczny 
– jestem bezpieczny.

*  *  *
Mikołaj Schabowski
nauczyciel historii i plastyki 

W ramach konkursu „Odblaskowa Szko-
ła” uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach przeprowadzili nietypową 
i zaskakującą akcję w kilku punktach naszego 
miasta. W mroźny i mglisty piątkowy pora-
nek, 12 października, setka piątoklasistów 
„uzbrojona” w seledynowe kamizelki, udała 
się zwartym szeregiem na najbardziej gwarne 
miejsce w Niepołomicach – plac Targowy. 

Idea była szczytna: zwrócić jak najwięk-
szej ilości mieszkańców uwagę na problem 
wysokiej liczby ludzi ulegających w naszym 
kraju wypadkom. Żeby akcja  została zauwa-
żona pośród wielu podobnych, posłużyliśmy 
się flash mobem, czyli szybkim wydarzeniem 
będącym rodzajem happeningu. 

Po wmieszaniu się w tłum sprzedawców 
i kupujących na niepołomickim targowi-
sku, na umówiony znak setka dzieci padła 
jak porażona piorunem na ziemię. Wtedy 
do akcji wkroczyła grupka ubranych na 
czerwono dziewcząt z transparentami. Ta 
stojąca pośrodku ósemka symbolizowa-
ła na tle setki leżących uczniów  tę grupę 
dzieci, które według statystyk ulegną pod-
czas swojego życia wypadkowi samocho-
dowemu. Po kilkunastu sekundach dzieci 
błyskawicznie wstały i oddaliły się zwartą 
grupą z miejsca akcji, pozostawiając za 
sobą zszokowany tłum. 

Reakcje mieszkańców były różne od słów: 
„Co ci nauczyciele znowu wymyślają z tymi 
biednymi dziećmi!”, poprzez oklaski, słowa 
aprobaty i zachwytu. Na pewno nikt z przy-
padkowych widzów nie pozostał obojętny. 
Akcja powtórzona została czterokrotnie. Po 
dwa razy na placu i, na rynku.

A dzieci? Uśmiechy na ich twarzach świad-
czyły, że połączenie nauki z zabawą jest najlep-
szym sposobem, by mówić o rzeczach ważnych 
(jeśli nie najważniejszych). Zresztą sami się 
Państwo przekonacie, gdyż filmik z akcji jest na 
YouTube. Dziękujemy panom ze Straży Miej-
skiej za pomoc w zabezpieczaniu akcji.

*  *  *
Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach dokonali sensacyjnego od-
krycia, które poskutkuje tym, że historię Nie-
połomic będziemy musieli napisać od nowa!

Legenda o królewskim trzosie brzmi 

wobec najnowszych ustaleń zupełnie ina-
czej od powszechnie znanej wersji. Król 
Kazimierz w swojej mądrości wiedział, jak 
wielkim niebezpieczeństwem są rozpędzo-
ne konie, furmanki, wozy oraz inne po-
jazdy poruszające się traktami i polnymi 
duktami. Mając na względzie małe dziatwy 
przemieszczające się poboczami, często 
po zmroku, więc szczególnie narażone na 
niebezpieczne urazy, postanowił swojemu 
chrześniakowi podarować  największy dar. 
Dar bezpieczeństwa! 

Jak ustaliliśmy po wnikliwej analizie 
wszystkich dostępnych źródeł, to nie królew-
ski trzos znajdował się w ręku hojnego kuma, 
ale… seledynowa odblaskowa kamizelka! 

Wobec niezbitych faktów dokonaliśmy  
niezbędnej korekty w wyglądzie pomnika 
Kazimierza Wielkiego (za zgodą władz, oczy-
wiście) i bardzo prosimy wszystkie osoby 
zajmujące się historią i legendami z obszaru 
Niepołomic, o uwzględnienie tego sensacyj-
nego odkrycia. 

Akcja została przeprowadzona w ramach 
projektu „Odblaskowa Szkoła”, który ma za 
zadanie poprawić bezpieczeństwo na drogach. 

SP w Niepołomicach-
Podgrabiu
Irena Karcz
dyrektor

12 października Szkoła Podstawowa 
nr 3 zamieniła się w świat biało-czarnych 
zebr. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice 
już po raz trzeci uczestniczyli w Happenin-

gu Odblaskowej Trójki. Wczesnym rankiem 
w drzwiach szkoły zaczęły pojawiać się nie-
zwykłe, bo dwunożne pasiaste zebry. I to za- 
równo te niedorosłe (uczniowie), jak i w peł-
ni dojrzałe (nauczyciele i rodzice). 

Pomysłowość uczestników akcji plene-
rowej nie miała granic. Po wymalowaniu 
znaków drogowych na balonach, uczniowie 
wywiesili swoje prace na ogrodzeniu szkoły, 
informując tym samym wszystkich wokoło, 
że znają przepisy ruchu drogowego. Nawet 
nasz patron, Włodzimierz Puchalski, stojący 
przed szkołą na cokole, w tym dniu „założył” 
odblaskową kamizelkę. 

Później odbyła się prezentacja odblasko-
wej mody, niezwykle popularnej w naszej 
szkole. Przy tej okazji wszyscy uczniowie 
dostali odblaski, które będą zdobić ich kurt-
ki i plecaki. Najmłodsze dzieci, prezentując 
krótki program, przekonały starszych ko-
legów, że trzeba dbać o bezpieczeństwo na 
drodze. 

Kolejnym punktem akcji był pokaz ra-
townictwa drogowego i pożaru zaprezento-
wany przez OSP w Niepołomicach. Strażacy 
z Niepołomic i Podgrabia udostępnili też 
swoje wozy i sprzęt, jakim posługują się pod-
czas ratowania ludzi znajdujących się w nie-
bezpieczeństwie, by dzieci mogły je dokład-
nie zobaczyć. Uczniowie malowali również 
na asfalcie bezpieczną drogę do szkoły.

Pod wodzą pani woźnej, szkolnej „Stop-
ki” wszyscy wyruszyli w stronę centrum Pod-
grabia nowo wybudowanym chodnikiem. 
Odblaskowy korowód zebr poprowadził wraz 
z dyrektorem szkoły, burmistrz  Roman Ptak, 
który już od trzech lat wspiera działania na-
szej szkoły, promujące bezpieczeństwo dziec-
ka na drodze. 

Flash mob SP w Niepołomicach: reakcje mieszkańców były różne od słów: „Co ci nauczyciele zno-
wu wymyślają z tymi biednymi dziećmi!”, poprzez oklaski, słowa aprobaty i zachwytu
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SP w Staniątkach
Agnieszka Śledziowska
szkolny koordynator akcji

Już od pierwszego dzwonka pełną parą 
ruszyły działania związane z przystąpieniem 
szkoły do kolejnej edycji Małopolskiego Kon-
kursu „Odblaskowa Szkoła”. Jednym z nich 
było spotkanie dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i uczniów klas I-III, z dzielnico-
wym Zbigniewem Dyjachem. Rozmawiał on 
z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania 
na drodze i konieczności noszenia elemen-
tów odblaskowych przez uczniów. 

Na tym samym spotkaniu uczniowie mo-
gli wysłuchać rad Roberta Spyrczyńskiego 
ze Stowarzyszenia na Rzecz Praw Pieszych 
w Krakowie. Zwrócił on szczególną uwagę na 
konieczność noszenia przez wszystkie dzieci 
i młodzież do 15 roku życia elementów od-
blaskowych.

Na koniec spotkania na uczniów czekała 
miła niespodzianka – każdy z nich otrzymał 
odblaskową opaskę na rękę. 

*  *  *
Turniej wiedzy o bezpiecznej drodze do 

szkoły, to jeden z projektów podjętych przez 
nas, w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.

Uczniowie klas IV-VI już wcześniej wy-
typowali przedstawicieli swych grup, którzy 
wzięli udział w turnieju. Ci ostatni musieli 
wykazać się wiedzą z zakresu zasad bezpiecz-
nego poruszania się po drodze, znajomością 
znaków drogowych oraz podstaw udzielania 
pierwszej pomocy i odpowiedzieć na kilka 
pytań. Również osoby, które kibicowały ry-
walizującym grupom, miały szansę wykazać 
się swą wiedzą i zdobyć za prawidłową odpo-

wiedź słodką niespodziankę.
Po wyrównanej rywalizacji, konieczna 

okazała się dogrywka, po której to wyłonio-
na została zwycięska grupa z klasy V. Każdy 
z uczestników turnieju otrzymał dyplom 
i słodką niespodziankę, zdobywcy I miejsca 
– nagrody. Na wszystkich uczniów czekała 
jeszcze jedna niespodzianka – kolorowe od-
blaski, które zakupiliśmy z pieniędzy uzyska-
nych w czasie zbiórki surowców wtórnych. 

SP w Suchorabie 
Leszek Prochwicz
dyrektor
Joanna Bajer
nauczyciel

Dotychczasowa współpraca Szkoły Pod-
stawowej w Suchorabie z firmą MAN Trucks 
Niepołomice układa się doskonale. W naszych 
kontaktach zawsze spotykamy się z kompeten-
cją, miłym traktowaniem i, co najważniejsze 
z oferowaniem pełnej pomocy w różnych ob-
szarach działalności szkoły, o czym przekona-
liśmy się wielokrotnie.

29 października pracownicy Firmy MAN 
Trucks we współpracy z przedstawicielami Za- 
kładu Opieki Zdrowotnej MEDICOVER za-
prezentowali pokaz udzielania pierwszej po-
mocy i przeprowadzili pogadankę oraz konkur-
sy wiedzy  na temat bezpieczeństwa na drodze. 

Na zakończenie spotkania wszyscy 
uczniowie otrzymali odblaski – zawieszki, 
a na ręce dyrektora szkoły, Dominika Jurkow-
ska specjalista ds. komunikacji wewnętrznej 
firmy MAN wręczyła  bogato wyposażone 
apteczki pierwszej pomocy.

Za wszystkie dary, jak i miłe słowa oraz 
serdeczność, jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

*  *  *
Joanna  Bajer
nauczyciel nauczania zintegrowanego 

W trakcie imprezy edukacyjno-kultu-
ralnej, promującej bezpieczeństwo dzieci na 
drodze, skierowanej do dzieci oraz rodziców, 
odbyły się w różnej formie zabawy, konkursy 
i prelekcje promujące zasady bezpieczeństwa 
na drodze. 

Aktualna i ważna tematyka imprezy spo-
wodowała, że zgromadziło się wiele osób. 
Swoją obecnością zaszczycili nas przedsta-
wiciele Policji z Niepołomic, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, pra-
cownicy Pogotowia Ratunkowego w Niepo-
łomicach.

Na piknik przybyli także rodzice uczniów 
tej szkoły, mieszkańcy wsi, a przede wszyst-
kim zaangażowani bezpośrednio w przygo-
towanie imprezy nauczyciele i uczniowie. 
Impreza rozpoczęła się od projekcji filmu 
„Bezpieczne dzieci” zrealizowanego przy 
współpracy Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej policji w Krakowie 
oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Krakowie. Kolejnym punktem pro-
gramu były występy artystyczne dzieci, któ-
rzy w swoich piosenkach przypomnieli jak 
bezpiecznie zachowywać się na drodze. 

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych. 
Wiele radości sprawiły dzieciom konku-
rencje sportowe „Trzy kolory”, w których 
wykazały się nie tylko zwinnością, ale i do-
skonałą wiedzą na temat bezpieczeństwa na 
drodze. Podczas imprezy nie zabrakło edu-

SP w Zagórzu, Rodzinny Piknik pod hasłem „Bądź bezpieczny – świeć przykładem” SP w Niepołomicach: sensacyjne odkrycie 
uczniów i nauczycieli
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kacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
którą demonstrowali ratownicy pogotowia. 
Miłą niespodziankę sprawili uczniom Stra-
żacy z Zagórza, którzy zaprezentowali różne 
sposoby gaszenia pożaru i urządzili nie lada 
przejażdżkę wozem strażackim po okolicy.  
Jedną z najciekawszych atrakcji imprezy 
szkolnej były warsztaty artystyczne, w trakcie 
których uczniowie wykonywali odblaski.  

Dorośli zaś pod opieką funkcjonariuszy 
policji uczestniczyli w ćwiczeniach  z alkogo-
glami symulującymi stan upojenia alkoholo-
wego, aby  uświadomić sobie jak wielkie za-
grożenie stwarza alkohol spożyty przed jazdą 
samochodem.

Na zakończenie ogłoszono wyniki szkol-
nego konkursu plastycznego „Odblaskowa 
droga do szkoły” i rozdano nagrody, a dla 
wszystkich uczestników imprezy przygoto-
wano wyjątkowe w smaku i oryginalne cze-
koladki – znaki drogowe. 

SP w Woli Batorskiej 
Magdalena Kosińska
nauczyciel bibliotekarz

Dzieciom w wieku sześciu-ośmiu lat naj-
łatwiej jest zaszczepić wzorce, którym być 
może będą hołdować przez całe swoje życie. 
Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych 
lat wpajać dzieciom zasady ruchu drogowe-
go: na drodze, na chodniku, na ścieżce ro-
werowej, kształtować w nich bezpieczne na-
wyki, takie jak wkładanie kasku na rower czy 
noszenie odblasków na ulicy.

We wzmacnianiu wspomnianych akty-
wów może pomóc odpowiednio dobrana 

lektura. Przeprowadzone zajęcia czytelnicze 
uświadamiały dzieciom, jakie sytuacje i za-
chowania mogą stanowić zagrożenie dla ich 
zdrowia i życia. 

*  *  *
Anna Gąsłowska
dyrektor SP w Woli Batorskiej

W tym roku nasze działania rozpoczęli-
śmy od zaopatrzenia najmłodszych uczniów 
naszej szkoły (kl. I) w kamizelki odblaskowe-
mu fundowane przez niepołomicki magistrat. 

Podczas uroczystego apelu, 11 paździer-
nika, w którym wzięli udział uczniowie kl.  
I-III przedstawiciele Straży Miejskiej opowia-
dali uczniom jak poruszać się po drodze, aby 
być bezpiecznym, rozdali dzieciom kamizelki 
oraz inne elementy odblaskowe. 

Następnie uczniowie kl. I pod opieką 
wychowawców, udali się na przejście dla pie-

szych, gdzie pod opieką przedstawicieli Stra-
ży Miejskiej ćwiczyli prawidłowe przecho-
dzenie przez jezdnię i poruszanie się po niej. 

Już dwa dni później uczniowie kl. IV-
-VI wzięli udział w spotkaniu ze strażakami. 
Młodzież miała okazję ćwiczyć pod czujnym 
okiem strażaków udzielania pierwszej pomo-
cy. Na szczęście swoje umiejętności dzieci 
doskonaliły tylko na fantomie. 

Aby wszystkim uczniom zwrócić uwagę 
jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego w szkole zorganizowano konkurs 
plastyczny pod tytułem „Bezpieczeństwo na 
drodze”; ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym; konkurs na 
najciekawszą gazetkę klasową, poświęcony 
również tej tematyce. Przez cały rok szkolny 
pracownicy szkoły kontrolują czy uczniowie 
noszą kamizelki odblaskowe. 

SP w Zabierzowie 
Bocheńskim
Bożena Machowska
koordynatorka konkursu

„Dajemy przykład – jesteśmy widoczni 
na drodze” – oto hasło marszu edukacyjnego, 
który miał miejsce w październiku w Zabie-
rzowie Bocheńskim. W ramach akcji „Od-
blaskowa Szkoła” uczniowie wyposażenie 
w kamizelki  odblaskowe i własnoręcznie wy-
konane transparenty zebrali się na podwórku 
szkolnym pod banerem ”Odblaskowa Szkoła 
– Bądź widoczny na drodze!”, który na stałe 
został zawieszony na murach szkolnych.

Następnie wszyscy wyruszyli w cztery 
strony świata. „Odblaskowi” uczestnicy mar-
szu, poprzez hasła na transparentach, kolejny 
już raz apelowali o zwiększenie bezpieczeń-
stwa na drogach. Autorskie hasła – te zabaw-

Uczniowie w kamizelkach odblaskowych i z własnoręcznie wykonanymi transparentami, pod 
banerem „Odblaskowa Szkoła – Bądź widoczny na drodze!”, na stałe zawieszonym na murach 
szkolnych SP w Zabierzowie Bocheńskim

Odblaskowy Piknik Rodzinny w SP w Zabierzowie Bocheńskim
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SP w Woli Batorskiej, młodzież ćwiczy pod okiem strażaków udzielania pierwszej pomocy

ne jak „Nawet bobaski noszą odblaski”, jak 
i te o dramatycznym brzmieniu „Bez kami-
zelki na drodze widzi Cię tylko śmierć” miały 
na celu przekonać, że „z odblaskiem widocz-
niej, bezpieczniej”. 

Widok „Odblaskowego Marszu” przycią-
gał uwagę lokalnej społeczności oraz prze-
jeżdżających przez Zabierzów Bocheński 
kierowców. Co więcej jednej z grup udało się 
dotrzeć do Krakowa, gdzie propagowali swo-
je hasła, tak skutecznie, że poszły w eter na 
falach Radia RMF MAXXX.

Była to jedna z licznych akcji, w których 
uczestniczyła nie tylko społeczność szkolna 
i lokalna, ale również przypadkowi uczestni-
cy ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że szkoła w ubiegłym 
roku szkolnym zajęła II miejsce w II edycji 
konkursu „Odblaskowa Szkoła” i zachęco-
na sukcesem kontynuuje działania nie tylko  
w czasie trwania konkursu.

*  *  *
Izabela Korbut
nauczyciel języka polskiego
Daniela Wójcicka- Pienschke
pedagog szkolny

W październiku do naszej szkoły ponow-
nie przybył dzielnicowy Krzysztof Tułacz. 
Tym razem szczególnie dużo uwagi poświę-
cił rowerom. Dokonał wnikliwej oceny sta-
nu technicznego uczniowskich pojazdów, 
sprawdzał m.in. hamulce, oświetlenie. Dziel-
nicowy wyróżnił trzy rowery najlepiej wypo-
sażone, a tym samym najbezpieczniejsze. 

Właścicielom niektórych pojazdów jed-
nośladowych dał czas do siedmiu dni na 

poprawę stanu technicznego i uzupełnienie 
brakującego wyposażenia. Zapowiedział po-
nowną kontrolę rowerów. 

*  *  *
Izabela Korbut
nauczyciel języka polskiego

Szkołę odwiedzili dzielnicowy z Komisa-
riatu Policji w Niepołomicach Krzysztof Tu-
łacz oraz pracownik Zespołu do Spraw Nie-
letnich  Komendy Powiatowej w Wieliczce st. 
sierż. Magdalena Chwastek.

Zaplanowali wiele atrakcji dla uczniów 
kl. I-VI. Najpierw goście nawiązali dialog 
z dziećmi, dotyczący bezpieczeństwa szeroko 
rozumianego. Nie tylko zwracali uwagę na 
konieczność noszenia elementów i kamizelek 
odblaskowych, ale przekonywali, że dają tym  
dowód  dojrzałości.

Dodatkowo funkcjonariusze policji pod-
jęli też współczesny problem bezpieczeństwa 
w sieci, aby uświadomić wszystkich o kon-
sekwencjach nieprzemyślanego zachowania 
się podczas korzystania z Internetu, telefonu 
komórkowego.  

Uczniowie szkoły mogli się też zapoznać 
się z wnętrzem policyjnego samochodu. 
Dzielnicowy cierpliwie i wyczerpująco od-
powiadał na niekończące się pytania. Nie-
mniejsze zainteresowanie wzbudziły inne 
narzędzia pracy policjantów, w tym kajdanki. 
Prawie każdy chciał poczuć żelazny uścisk 
kajdanek na swoich przegubach.

*  *  *
„W dzień i w nocy chciałbym mieć do 

czynienia z blaskiem Twojego bezpiecznego 

wyposażenia”. Takie przesłanie zawarte zo-
stało w ulotce, opracowanej przez pedago-
ga szkolnego Danielę Wójcicką-Pienschke, 
a rozdawanej przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. S. Żeromskiego w ramach kon- 
kursu „Odblaskowa Szkoła”. Akcja ta odbyła 
się 11 października. 

Uczniowie wcielili się w rolę edukatorów 
i chcieli przekonać społeczność lokalną do 
noszenia kamizelek lub elementów odblasko-
wych. Sami przykładnie wyposażeni w od-
blaski zachęcali przechodniów i rowerzystów 
do zadbania o swoje bezpieczeństwo. Wrę-
czali ulotki przekonujące, że ,,z odblaskiem 
widocznie bezpieczniej”. 

*  *  *
5 października odbył się Odblaskowy Pik-

nik Rodzinny związany z akcją „Odblaskowa 
szkoła”. Wzięli w nim udział wszyscy ucznio-
wie wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi.

Po oficjalnym przywitaniu dyrektor Lucy-
ny Bednarczyk zabrała głos wicedyrektor Mo-
nika Bielarczyk. Przypomniała, że naczelnym 
celem konkursu było wyposażenie uczniów 
w elementy odblaskowe, które ratują im nie-
jednokrotnie zdrowie a nawet życie oraz wy-
czulenie rodziców, wszystkich nauczycieli na 
konieczność kontrolowania obowiązku nosze-
nia przez dzieci elementów odblaskowych.

Koordynatorka szkolna, nauczycielka j. an- 
gielskiego Bożena Machowska zadbała o to, 
aby nie zabrakło atrakcji na ten dzień. Program 
artystyczny rozpoczęli trzecioklasiści, którzy 
poprzez wiersze i piosenki przypomnieli zebra-
nym podstawowe zasady ruchu drogowego.

Dużym powodzeniem cieszył się występ 
szóstoklasistów, bowiem w wymownych 
scenkach dotyczących bezpiecznego poru-
szania się po drodze zachęcali do noszenia 
kamizelek odblaskowych. Trzeba zaznaczyć, 
że uczniowie dali się poznać nie tylko jako 
wspaniali aktorzy, ale też scenarzyści, bo-
wiem sami napisali scenariusze scenek.   

Temat ten kontynuowali goście: poruszają-
cy się na wózku inwalidzkim Piotr wraz ze swo-
imi rodzicami. Tata Piotra opowiadał, że syn 
jako sześciolatek uległ ciężkiemu wypadkowi 
drogowemu właśnie podczas drogi ze szkoły. 
Apelował do wszystkich zebranych, aby pamię-
tali o noszeniu elementów odblaskowych, ka-
mizelek, gdyż wystarczy chwila nieuwagi i do-
chodzi do tragedii, nieodwracalnych skutków. 

Potem nastąpił pokaz ratownictwa i pierw-
szej pomocy, zorganizowany przez Maltańską 
Służbę Medyczną z Krakowa. Kolejne atrakcje 
zapewniły mażoretki, które swoim powabem, 
wyczuciem rytmu, ciekawymi układami za-
chwyciły zebranych. 

Na koniec Ochotnicza Straż Pożarna 
z Zabierzowa Bocheńskiego zaprezentowała 
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różne sposoby gaszenia pożaru. Uczestnicy 
pikniku mogli też oglądnąć  sprzęt ratownic-
twa drogowego. 

Podczas całej imprezy trwała kwesta na 
rzecz Piotra poszkodowanego w wypadku 
drogowym.  Impreza odbywała się pod patro-
natem burmistrza Niepołomic, przy współ-
pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabie-
rzowie Bocheńskim i  Rady Rodziców. 

SP w Zagórzu 
Agnieszka Frąś
anglistka, koordynator akcji „Odblaskowa Szkoła”

6 października odbył się Rodzinny Pik-
nik pod hasłem „Bądź bezpieczny – świeć 

przykładem”.  W samo południe przed szkołą 
zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, na-
uczyciele i zaproszeni goście, aby wspólnie 
promować akcję „Odblaskowa Szkoła”. 

Dyrektor Joanna Hytroś zachęciła wszyst-
kich uczestników do oddawania krwi w auto-
busie mobilnym honorowych dawców krwi, 
który stał na parkingu szkolnym. Następnie 
w asyście policji „odblaskowy korowód” ru-
szył do Domu Kultury w Zagórzu, aby tam 
spędzić całe popołudnie.

Piknik rozpoczął się od pokazów arty-
stycznych uczniów szkoły. Występy były bar-
dzo zróżnicowane. Oprócz piosenek o bez- 
pieczeństwie i odblaskach, można też było usły-
szeć wierszyki ułożone przez dzieci o znakach 
drogowych, zobaczyć pokaz mody i tańca oraz 
oglądnąć przedstawienia, w tym kukiełkowe. 

Kolejnym punktem programu było za-

prezentowanie alkogogli oraz prelekcja peł- 
nomocnik do spraw alkoholowych Marzeny 
Stawarz na temat trzeźwości. Osoby pełno-
letnie, które chciały przekonać się jak na-
wet nieduża ilość alkoholu zaburza zmysł 
wzroku, mogły uczestniczyć w prezentacji 
prostych czynności (zbieranie kredek i prze-
lewanie wody) bez i w alkogoglach. Jak sami 
przyznali, zadanie nie było łatwe.

Najmłodsi uczestnicy pikniku z nie-
cierpliwością czekali na zapowiedziany po-
kaz pierwszej pomocy w wykonaniu straży 
pożarnej, służby medycznej Malta i policji. 
Uruchomiono syreny, a na sygnale nadjeż-
dżały kolejno służby ratunkowe. Pokaz zro-
bił duże wrażenie także na mieszkańcach 
okolicznych domów. Zgromadzeni goście, 
między innymi burmistrz Roman Ptak, wy-
razili uznanie dla rozmachu przedsięwzięcia 
zagórzańskiej szkoły.

Kto wolał oglądnąć występy taneczne 
lub posłuchać muzyki mógł zobaczyć zespół 
„Zagórzanie” oraz grupę folkową z Węgier. 
Każdy znalazł coś dla siebie.

Po rozdaniu nagród za turniej rodzinny 
i sportowy, uczniowie podziękowali rodzi-
com, nauczycielom i sponsorom za zorgani-
zowanie tego przedsięwzięcia wręczając im 
odblaskowe serduszka. Sponsorzy zagwa-
rantowali atrakcje (np. dmuchany zamek 
od firmy „Oknoplast”) oraz różnorodne na-
grody główne w loterii fantowej (np. tablet, 
DVD, sokowirówka czy wiertarko-wkrętar-
ka). Na zakończenie uczestnicy pikniku do-
stali pamiątkowe odblaski wykonane przez 
uczniów szkoły.

Przedszkole nr 1 
w Niepołomicach
Izabela Hytroś

3 października Samorządowe Przedszko-
le nr 1 w Niepołomicach odwiedziła funkcjo-
nariuszka Komendy Powiatowej w Wieliczce, 
starszy sierżant Magdalena Chwastek. 

Policjantka przybliżyła dzieciom obo-
wiązki stróżów prawa. Opowiedziała w spo-
sób przystępny o konieczności przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego i przypomniała 
podstawowe zasady, w szczególności konie- 
czność podróżowania w fotelikach i zapię-
tych pasach. Ponadto przedstawicielka władz 
poinstruowała przedszkolaków jak powinny 
reagować w sytuacjach zagrożeń np. gdy za-
czepia osoba dorosła lub ktoś obcy częstuje.

Jesteśmy pełni uznania dla profesjonali-
zmu i zaangażowania ze strony funkcjona-
riuszki prowadzącej prelekcję   
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OgrÓD

Zimą w ogrodzie

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

Zima w ogrodzie to czas 
spoczynku dla roślin, a także 
trochę wytchnienia dla 
ogrodników. Lecz nie można 
o nim całkowicie zapomnieć 
bo dalej tętni życiem. Nadal 
jest trochę pracy, głównie 
przy przygotowaniu roślin 
i zwierząt do przetrwania 
niskich temperatur. 

O zabezpieczeniu roślin 
na zimę pisałam już we 
wcześniejszym artyku-

le i chciałabym tylko jeszcze raz 
przypomnieć, że nie wolno zbyt 
wcześnie owijać roślin ponieważ 
możemy wyrządzić im więcej 
szkody niż pożytku. 

Plusowe temperatury mogą 
spowodować, że roślina się roz-
hartuje i przy silnych mrozach, 
mimo że jest okryta, przemarz-
nie. Każda roślina, nawet wraż-
liwa, która zimuje w gruncie 
ma wytworzoną odporność na 
kilkustopniowe mrozy, więc 
zabezpieczamy ją dopiero jak 
kilka dni z rzędu będą niskie 
temperatury. 

Zima nie musi być smutna 
i nudna w ogrodzie. Jeśli mamy 
drzewa i krzewy, które obsypują 
się jesienią owocami, to właśnie 
teraz są ozdobą. Rośliny zimozie-
lone grają teraz pierwsze skrzyp-
ce. Warto mieć też iglaki, które 
dopiero zimą są atrakcyjne np. 
sosna górska odm. Złoto zimy 
(Pinus mugo’Winter Gold’). 

Nieocenione zimą są oczy-
wiście trawy ozdobne, któ-
rych oszronione kwiatostany 
wyglądają przecudnie. Zimą 

w ogrodzie pojawiają się pierw-
sze kwiaty np. zakwita cie-
miernik ogrodowy czy rannik. 
Pod koniec stycznia zakwita 
oczar i wawrzynek wilczełyko. 
W lutym pojawiają się kwiaty na 
leszczynie i wierzbie. 

Nasz ogród mimo mrozów 
i śniegu potrafi być kolorowy 
i tętnić życiem. Przecież mamy 
tam zwierzęta, które wcześniej 
zaprosiliśmy. Teraz musimy się 
nimi zaopiekować, aby prze-
trwały godnie ciężkie dla nich 
czasy. 

Dokarmianie dzikich zwie-
rząt to odpowiedzialna decyzja. 
Kiedy rozpoczniemy pomagać 
im, musimy konsekwentnie to 
czynić przez całą zimę. Zwierzę-
ta przyzwyczajone do łatwo zdo-
bytego pokarmu, pozostawione 
same sobie narazimy na głód, 
a nawet śmierć. 

Dokarmianie nie rozpo-
czynamy zbyt wcześnie, gdyż 
w ogrodzie mamy jeszcze spo-
ro pożywienia. Zaczynamy gdy 
chwyci mróz i śnieg przykryje 
wszystko. Pamiętajmy, że naj-
wartościowszym pokarmem są 
owoce z ogrodu (jarzębina, głóg, 
bez czarny, dzika róża, berberys, 
ognik czy rajskie jabłuszka). 

Kiedy zabraknie już pokar-
mu zaczynamy wykładać karmę 
do karmników. Karma dla zwie-
rząt nie może składać się z resz-
tek z naszego stołu. Nie może 
być też nieświeża, zapleśniała 
czy sfermentowana, gdyż takie 
jedzenie może więcej zrobić złe-
go niż dobrego. Zepsuty pokarm 
jest najczęściej powodem wielu 
chorób, a nawet śmierci dokar-
mianych zwierząt, które z głodu 
zjedzą to co dostaną. 

Dla ptaków dokarmianych 
najlepsze będą ziarna zbóż, na-
siona roślin oleistych np. sło-
necznik, otręby pszenne, daktyle, 
morele, rodzynki, orzechy, kasze 
i okruchy pieczywa. Dobrym 
pokarmem będzie też niesolo-
na słonina i smalec. Nie można 
zapomnieć o dostępie do wody, 
który zimą jest utrudniony. 

Posiadacze oczka wodne-
go muszą stworzyć i zapewnić 
prawidłowe warunki do prze-
zimowania rybkom czy żabom. 
Głównie chodzi o zapewnienie 
dostępu do tlenu, który przy 
skutej lodem powierzchni wody 
jest utrudniony. 

O stan oczka trzeba zadbać 
już jesienią. Należy zabezpieczyć 
się (np. siatką rozciągniętą nad 
wodą) aby spadające liście nie 
dostały się do niej, gdyż gnijąc 
zabierają sporo tlenu, który jest 
tak zimą potrzebny. Gdy woda 
zamarznie, dobrym rozwiąza-
niem będzie zastosowanie sty-
ropianowych pływaków lub spe-
cjalnych napowietrzaczy. 

Bardzo złym rozwiązaniem 
jest kucie przerębli łopatą czy 
kilofem. Fala uderzeniowa po-
wstała przy rąbaniu lodu może 
ogłuszać ryby, a nawet spowodo-
wać ich śmierć. Pamiętajmy aby 
w otoczeniu oczka gdzie mogą 
schronić się jaszczurki, traszki 
czy poczwarki motyli zostawić 
suche rośliny czy liście. Te zwie-
rzątka ukryte w szczelinach za-
padają w stan uśpienia. 

Jeśli w ogrodzie mieliśmy 
jeża, na pewno schronił się w naj-
głębszych zaroślach i również za-
padł w sen zimowy. Aby było mu 
ciepło warto taki zakątek dodat-
kowo obsypać liśćmi. 

Zima to także ciężki czas dla 
naszych najwierniejszych przyja-
ciół – psów, które głównie w tym 
czasie potrzebują pomocy. Pies, 
który zimą pozostaje na polu 
powinien mieć odpowiednio 
ocieploną np. styropianem budę 
w środku wyścieloną słomą lub 
sianem czyli wchłaniającą wilgoć 
ściółką oraz michę ciepłego je-
dzenia. Psy zimą potrzebują zjeść 
więcej i bardziej energetyczne-
go pokarmu, gdyż same muszą 
wyprodukować sobie ciepło do 
ogrzania się w silne mrozy. 

Musi mieć też dostęp do 
wody, aby nie jadł brudnego 
śniegu. Wystarczy do miski 
z wodą dodać trochę oleju, a nie 
zamarznie tak szybko. Musimy 
też zapewnić mu więcej ruchu, 
tzn. wypuszczamy na noc z koj-
ca czy odpinamy od budy. Nie 
zamykajmy psów podczas trza-
skających mrozów w nieogrze-
wanym garażu. Jeśli nie mamy 
dla niego ciepłego kąta przy 
domu, lepiej zostawić go przy 
budzie gdyż lepiej i szybciej 
będzie mu ogrzać tak małą po-
wierzchnię, niż duży garaż aby 
czuć się komfortowo. 

Podczas zimy psom space-
rującym po chodnikach i uli-
cach obsypanych tonami soli 
warto posmarować opuszki łap 
wazeliną aby zapobiec pęka-
niom i infekcjom. 

Proszę wszystkich ogrodni-
ków aby zaopiekowali się swoimi 
zwierzątkami w okresie zimy. 
Mądre dokarmianie zwierząt to 
bardzo duża odpowiedzialność, 
przyjemność a także zdobycie 
nieocenionej wiedzy o otaczają-
cej nas przyrodzie  

Pies, który zimą pozostaje na polu powinien mieć odpowiednio ocieploną np. styropianem budę, 
w środku wyścieloną słomą lub sianem. Musi mieć michę ciepłego, energetycznego jedzenia  
i wodę. Aby szybko nie zamarzała, wystarczy dodać trochę oleju. Musimy też zapewnić mu wię-
cej ruchu tzn. wypuszczamy na noc z kojca czy odpinamy od budy. Nie zamykajmy psów podczas  
trzaskających mrozów w nieogrzewanym garażu.
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Karp po królewsku

Konrad Knapik
Muzeum Niepołomickie
współpraca: Michał Hajdus
Restauracja Królowa Bona, Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Miało być kulinarnie, smacznie i histo-
rycznie. Tak też będzie, choć od razu 
muszę się przyznać, iż kucharz ze mnie 
żaden. Potrafię przypalić nawet wodę 
na herbatę. 

Dlatego też chciałem podziękować 
Michałowi Hajdusowi, szefowi ku- 
chni zamkowej restauracji Królowa 

Bona, za cenne wskazówki oraz znakomitą 
rybę, o której za chwilę. 

Najpopularniejsze polskie źródła histo-
ryczne, dotyczące średniowiecza, mam tu na 
myśli kroniki Jana Długosza czy też Wincen-
tego Kadłubka, choć niejednokrotnie wspo-
minają różnego rodzaju uroczystości podczas 
których ucztowano, nie zagłębiają się jednak 
w menu tamtych czasów. 

Skromność opisów potraw podawanych 
na królewskich stołach wynika z faktu, iż ja-
dłospis był sprawą nieistotną. Chodziło raczej 
o pokazanie bogactwa władcy, jego szczodro-
ści oraz podkreślenie pozycji, jak na przykład 
w przypadku opisu uczty u Wierzynka zawar-
tego w Kronice Długosza. 

Skąd zatem wiemy co jadano w średnio-
wieczu? Informacje dotyczące jadłospisu 
odnaleźć możemy w zachowanych rachun-
kach gospodarskich dworu. Literatura fa-
chowa obszernie omawia np. rachunki dwo-
ru Jagiellonów. 

Co może zaskakiwać, dieta koronowa-
nych głów i ich dworu wcale nie różniła się 
znacząco od diet poddanych z warstw wyż-
szej i średniej. Jadano głównie wieprzowinę, 
wołowinę oraz drób. Jako dodatek do mięs 
podawano przede wszystkim chleb, kaszę, 
groch i kapustę oraz ryż (w średniowieczu był 
bardzo kosztownym towarem). 

Warzywa wzmiankowane są rzadziej. Nie 
brakowało natomiast owoców, na przykład cze-
reśni, wiśni, jabłek czy też śliwek. W spisach po-
jawiają się również różnego rodzaju przyprawy, 
jak pieprz, szafran, cynamon, imbir. 

Dziczyzna na królewskim stole nie gości-
ła zbyt często. Jeśli już, to pojawiała się ta po-
chodząca z małych zwierząt: zajęcy i dzikich 
ptaków (np. cietrzewi lub kuropatw). 

W czasie okresów postnych, a w średnio-
wieczu było ich aż 192 dni, jedzono przede 
wszystkim ryby – świeże, wędzone, suszone 
i solone. Ze względu na postne ograniczenia, 
sztuka przyrządzania ryb stała na dość wyso-
kim poziomie. 

Przede wszystkim jadano ryby słodko-
wodne – najczęściej były to szczupaki, karpie, 
karasie, liny, leszcze, rzadziej węgorze i raki, 
o które było zdecydowanie trudniej. 

Ryby morskie pojawiały się na stołach Ja-
giellonów rzadziej, (dwór był znacznie oddalo-
ny od wybrzeża, co powodowało większą cenę 
tych ryb). Najczęściej jadano śledzie, w mniej-
szych ilościach halibuty i dorsze. W średnio-
wieczu „ryba” była określeniem właściwie 
wszystkiego, co nie żyło na suchym lądzie. Do 
tej kategorii zaliczano również bobry, ponie-
waż żyły w wodzie i posiadały łuskowate ogo-
ny. Zwierzęta takie mimo, że w istocie rybami 
nie były, zaliczano jako pokarm w dni postu. 

Ponieważ wielkimi krokami zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia, postanowiłem 
sprawdzić na ile różnią się dzisiejsze potrawy 
wigilijne od tych przyrządzanych w średnio-
wieczu. Wiele tradycji bożonarodzeniowych 
wywodzi się właśnie z tej epoki. 

Wtedy, jak i teraz, wieczerzę wigilijną roz-
poczynano, gdy na niebie pojawiła się pierw-
sza gwiazda. Dziś dzielimy się opłatkiem. 
Czynność ta miała zawsze poważny, prawie 
sakralny charakter. Zwyczaj ten sięga jeszcze 
pogańskich czasów, kiedy to dzielono się pie-
czywem w celu zawarcia pobratymstwa. 

Na wigilijnym stole pojawia się różna 
liczba potraw, najczęściej jest to liczba niepa-
rzysta. W średniowieczu liczba taka uważana 
była za szczęśliwą, na dworach magnackich 
było to 11 potraw, u szlachty 9, a u chłopów 7 
lub 5. Im więcej potraw pojawiło się na wigi-
lijnym stole tym większego dostatku spodzie-
wano się w kolejnym roku. 

W polskiej tradycji, utrwalonej od daw-
nych czasów, sporządzamy potrawy niemię-
sne, (choć Wigilia Bożego Narodzenia ofi-
cjalnym postem kościelnym nie jest). Jednym 
z głównych i najważniejszych dań jest oczy-
wiście ryba, czyli karp. 

Karp od zawsze był ważną rybą hodowla-
ną. W Polsce pojawił się pomiędzy XII a XIII 
wiekiem, sprowadzony został przypuszczal-
nie z Czech. Jak wspominałem wcześniej, 

karpie pojawiały się w rachunkach gospodar-
skich Jagiellonów. Możemy domyślać się, że 
pojawiały się także na wigilijnym stole króla 
i królowej. Może także podczas licznych po-
bytów w Niepołomicach. 

W tym miejscu chciałbym wrócić do ryby 
wspomnianej na samym początku, przygoto-
wanej oczywiście przez Michała. Kiedy po-
prosiłem szefa kuchni restauracji Królowa 
Bona o pomoc w kwestii kulinarnej, zasuge-
rował mi trochę nietypowy pomysł na wigi-
lijnego karpia po królewsku, który ja z kolei 
chciałbym zaproponować Państwu  

Karp po królewsku

w towarzystwie teriny chrzanowej (5 porcji)
•		 filet	z	karpia	–	1kg
•		 ziemniaki		–	1kg
•		 cebula	–	0,5kg
•		 marchew	–	0,5kg
•		 seler	–	0,5kg
•		 chrzan	–	0,3kg
•		 śmietana	30%	-	0,5L
•		 jajka	–	5	szt.
•		 liść	laurowy
•		 angielskie	ziele
•		 biały	pieprz
•		 sól
Z cebuli, marchewki, selera i przypraw 
tworzymy wywar, który posłuży do ugo-
towania ryby. Po zagotowaniu wywaru, 
filety z karpia wrzucamy do wrzątku na 5 
min. Ugotowane ziemniaki przecieramy 
przez sitko, w taki sposób otrzymamy pu-
chowe i gładkie purée. 
Aby przygotować terinę, odciskamy 
chrzan, następnie dodajemy jajka i śmie-
tanę. Wszystko dokładnie miksujemy 
i przyprawiamy. Masę wylewamy na fo-
remkę i wkładamy do piekarnika nagrza-
nego do 150 stopni na około 25 min.
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Błędy i wady postawy u dzieci 
i młodzieży – II

dr Aleksander Bator
nauczyciel akademicki fizjotera-
pii; Gabinety Lekarskie „KOBA-
MED” w Niepołomicach

W drugiej części cyklu 
omawiającego błędy i wady 
postawy u dzieci i młodzie-
ży, omówię skoliozę oraz 
wady klatki piersiowej.

skolioza
Skolioza jest bocznym skrzy-

wieniem kręgosłupa. Jest to cho- 
roba, która polega na wielopłasz-
czyznowym odchyleniu linii krę-
gosłupa od stanu prawidłowego. 
Odchylenie to występuje w płasz-
czyznach: 
•	 czołowej	–	kręgosłupa	wygina	

się w bok, lewo lub prawo; 
•	 strzałkowej	–	pogłębia	się	wy-

gięcie lordotyczne lub kifo-
tyczne; 

•	 poprzecznej	 –	 następuje	 ro-
tacja kręgów, co prowadzi do 
powstania garbu. 
Istnieje wiele klasyfikacji 

bocznych skrzywień kręgosłupa. 
W zależności od stopnia zaawan-
sowania zmian, wyróżnia się na-
stępujące stadia skoliozy (klasyfi-
kacja wg M.Kutzner-Kozińskiej):
•	 postawa	 skoliotyczna	 –	

wstępne stadium wady. Wy-
stępuje asymetria barków, 
łopatek, trójkątów talii, ale 
nie dochodzi jeszcze do bocz-
nego skrzywienia;

•	 skolioza	 Io – to skrzywienie, 
kiedy wartości kątowe nie prze-
kraczają 30o. Zmiany dotyczą 
układu mięśniowo – wiązadło-
wego, bez zniekształceń kost-
nych;

•	 skolioza	IIo – skrzywienie o war- 

tościach kątowych 31o-60o. Wy- 
stępują zmiany w kręgach 
i krążkach międzykręgowych. 
Kręgosłup ulega zrotowaniu, co  
objawia się garbem żebrowym;

•	 skolioza	 IIIo – skrzywienie 
o kącie przekraczającym 600, 
z daleko posuniętymi zmia-
nami strukturalnymi jak: tor-
sja i sklinowacenie kręgów, 
deformacja żeber i miednicy. 
Nieznana przyczyna w więk-

szości przypadków powstawa-
nia skolioz zmusza do leczenia 
objawowego. Ogranicza się ono 
do przeciwdziałania widocznym 
skutkom choroby. Pilna obser-
wacja przez rodziców i nauczy-
cieli pozwala na wczesne wykry-
cie skoliozy i właściwe leczenie, 
które pozwoli zapobiec późnym 
następstwom deformacji.

Nie leczona skolioza może 
prowadzić do:
•	 zniekształcenia	klatki	piersio-

wej, 
•	 uciskania	narządów	wewnętrz-

nych (serce i płuca), prowadząc 
do upośledzenia wydolności 
krążenia i oddychania, 

•	 zmniejszonej	 sprawności	 fi-
zycznej, 

•	 duszności,	
•	 kompleksu	psychicznego,	spo- 

wodowanego obecnością gar-
bu żebrowego. 

wady klatki piersiowej
Klatka piersiowa lejkowa-

ta (tzw. szewska). Przyczyna tej 
wady nie jest do końca poznana. 
Podejrzewa się, że powodem tej 
wady może być: zbliznowacenie 
mięśni przyczepiających się do 
mostka i żeber, anomalie rozwo-
jowe mięśni, np.: przepony oraz 

zaburzenia kostnienia. Cechą 
charakterystyczną jest, że wada 
ta częściej występuje u chłopców 
- zazwyczaj w wieku szkolnym.
Objawy:
•	 lejkowate	 symetryczne	 lub	

asymetryczne zagłębienie oko-
licy mostka (niekiedy prawie 
stykające się z kręgosłupem),

•	 spłaszczenie	 i	 poszerzenie	
klatki piersiowej,

•	 skrzywienie	kręgosłupa	(rzadko),
•	 zmniejszenie	 pojemności	 ży-

ciowej płuc,
•	 niekiedy	przemieszczenie	na-

rządów klatki piersiowej,
•	 niewydolność	 krążeniowo-

-oddechowa,
•	 skłonność	 do	 infekcji	 dróg	

oddechowych. 
Klatka piersiowa tzw. kurza. 

Etiologia również nieznana, po-
dejrzewa się, że przyczyną tej 
wady mogą być zbliznowacenie 
mięśni przyczepiających się do 
mostka i żeber, anomalie rozwo-
jowe mięśni, np.: przepony oraz 
zaburzenia kostnienie.
Objawy:
•	 klatka	 piersiowa	 wysunięta	

do przodu (mostek i przy-
mostkowe części żeber wysu-
nięte do przodu) i zapadnięte 
po bokach,

•	 upodabnia	się	do	klatki	pier-
siowej ptaków.

Leczenie:
•	 rzadko	wymaga	leczenia,
•	 ćwiczenia	 zwiększające	 po-

jemność życiową płuc,
•	 leczenie	 operacyjne	 –	 wzglę-

dy kosmetyczne  

Nieznana przyczyna w większości przypadków powstawania skolioz zmusza do leczenia objawo-
wego. Pilna obserwacja przez rodziców i nauczycieli pozwala na wczesne wykrycie skoliozy i wła-
ściwe leczenie, które pozwoli zapobiec późnym następstwom deformacji.



Grudzień 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

44    

Magdalena Urban
Poradnia Dobry Dietetyk

Przełom świąt i nowego 
roku to okres, kiedy nasza 
dieta wystawiona jest na 
największą próbę. Jak nie 
dać się świątecznej rozpu-
ście?

Uginające się od jedzenia 
stoły oraz pełna lodów-
ka kuszą różnorodnymi 

smakami kojarzącymi się z bez-
troskim czasem dzieciństwa. Do 
tego długie i zimne wieczory, 
podczas których zajadamy wy-
sokokaloryczne potrawy nie 
sprzyjają utrzymaniu szczupłej 
sylwetki.

Jak nie dać się świątecznej 
rozpuście? Już dziś pomyślmy 
o diecie i zdrowym odżywianiu. 
Zjadajmy pięć posiłków w krót-
kich odstępach czasowych. To 
sprawi, że nie będziemy odczu-
wać głodu, posiłki wówczas będą 
mniejsze objętościowo, a nasz 
żołądek zdąży się lekko obkur-
czyć. W efekcie, czego zasiadając 
do kolacji wigilijnej nie zjemy 
tyle, ile moglibyśmy kiedyś.

Zakładając, że w święta nie 
odstąpimy od naszej diety z góry 
skazujemy siebie na porażkę. 
Większość z nas siedząc przy 
świątecznym stole, widząc jak 
cała rodzina zajada pyszne po-
trawy i tak skusi się na kawałek 
ryby w panierce, kutię czy ciasto 
na deser. A wyrzuty sumienia 
i poczucie winy uciszymy kolej-
nym grzeszkiem dietetycznym, 
bo przecież i tak zawaliliśmy na-
szą dietę. 

Najważniejszą zasadą, którą 
powinniśmy wprowadzić w na-
sze dietetyczne święta jest, nie-
doprowadzenie do uczucia gło-

du. Niektórzy potrafią nie jeść 
cały dzień by wieczorem móc za-
szaleć. Wówczas siadamy do sto-
łu z wilczym apetytem i zamiast 
skosztować świąteczne potrawy, 
zjadamy ich ogromne ilości. 

Niestety, czym innym jest 
zjedzenie 2000 kcal rozłożonych 
na cały dzień, a czym innym 
zjedzenie ich podczas jednego 
posiedzenia. Nadmiar niespo-
żytkowanej energii bardzo łatwo 
odkłada się w postaci tkanki 
tłuszczowej. W efekcie, czego 
w ciągu tych kilku dni obfitego 
biesiadowania możemy nagro-
madzić nawet do 5 zbędnych ki-
logramów.

Jako pierwsze zjadajmy pro-
dukty bardziej lubiane. To po-
zwoli na zrezygnowanie z cze-
goś, co mniej lubimy, jak nasz 
żołądek będzie już pełny. Pod-
czas posiłku starajmy się nie pić 
ani herbaty, ani wody, ponieważ 
dodatkowe płyny rozcieńczają 
soki żołądkowe i utrudniają tra-
wienie. 

Po napój sięgnijmy dopie-
ro, gdy skończymy jeść posiłek. 
Wówczas pamiętajmy o tym by 
wybierać naturalne płyny jak 
woda mineralna czy gorzka her-
baty, które nie zawierają kcal. 
Dobrą alternatywą jest również 
kompot z suszu, który oprócz 
tego, że jest nisko kaloryczny to 
pomaga w problemach z zapar-
ciami i wzdęciami, niejednokrot-
nie towarzyszącymi świętom.

Często podczas spotkań ro-
dzinnych towarzyszy nam al-
kohol. Oprócz tego, że wzmaga 
apetyt to, jeśli pojawia się go wię-
cej, działa rozluźniająco, a wtedy 
bez zahamowań sięgamy po do-

datkowe przekąski. Dlatego war-
to trochę oszukać siebie samego i  
wybrać mniej kaloryczne trunki. 

Dla porównania kieliszek 
wytrawnego wina dostarcza 80 
kcal, słodkiego 110. Kieliszek 
sherry 65 kcal natomiast konia-
ku 160 kcal czy wódki – 110 kcal. 

Najbardziej kaloryczne jest piwo 
– butelka jasnego ma 230 kcal, 
ciemnego – 250. A jeszcze więcej 
kalorii mają słodkie likiery.

Negatywne efekty świątecz-
nego przejadania oprócz tego, że 

odbijają się na naszej sylwetce, 
wpływają również na stan nasze-
go zdrowia i samopoczucia. Zbyt 
obfite posiłki powodują wzrost 
poziomu cukru, na co organizm 
reaguje gwałtownym wyrzutem 
insuliny, w efekcie, czego poziom 
cukru opada, a my stajemy się 
senni i rozdrażnieni. 

Święta i nowy rok to okres 
podsumowań, sprzyjający wy-
tyczaniu nowych celów. Bardzo 
często, jednym z naszych no-
worocznych postanowień jest 
pozbycie się kilku zbędnych 
kilogramów. Chcąc w zdrowy 
sposób pozbyć się nadmiernego 
balastu zapomnij o dietach cud, 

one wręcz pogłębiają problem. 
Tylko indywidualnie dobrana 
dieta dostarczy Ci wszelkich 
niezbędnych składników od-
żywczych i zagwarantuje spadek 
wagi  

Przykłady kalorii

•		 Talerz	zupy	(300	g)	grzybowej	ze	śmietaną	–	140	kcal,	bez	śmie-
tany – 90 kcal

•		 4	pierogi	z	kapustą	i	grzybami	(ok.	100	g)	z	wody	–	170	kcal,	
odsmażane na łyżeczce oleju 2– 60 kcal

•		 Karp	w	panierce	smażonego	na	oleju	(150	g)	–	410	kcal
•		 Karp	w	galarecie	(150	g)	–	205	kcal
•		 Karp	pieczonego		(150	g)	–	170	kcal
•		 Pstrąg	pieczonego	(150	g)	–	145	kcal
•		 Sałatka	jarzynowa	(200	g)	ze	śmietaną	–	300	kcal,	z	jogurtem	–	

130 kcal
Desery:
•		 Kutia	(50	g)	–	140	kcal
•		 Makowiec	(50	g)	–	180	kcal
•		 Sernik	domowy	(50	g)	–	120	kcal

DiETETyKA

Jak nie przytyć w święta
Posiłki świąteczne najlepiej zacząć od najmniej kalorycznych. 
Jako pierwszą nałóżmy zupę, która wypełni żołądek i pozwo-
li zjeść mniej innych dań. Jeśli mamy ochotę na skosztowanie 
wszystkich potraw z wigilijnego stołu, wypróbujmy metodę jed-
nego małego talerza. Nałóżmy na talerz wszystko, na co mamy 
ochotę i nie dokładajmy.

Podczas posiłku starajmy się nie pić ponieważ dodatkowe pły-
ny rozcieńczają soki żołądkowe i utrudniają trawienie. Po napój 
sięgnijmy dopiero, gdy skończymy jeść posiłek. Wybierajmy 
naturalne płyny jak woda mineralna czy gorzka herbaty, które 
nie zawierają kcal. Dobrą alternatywą jest kompot z suszu, który 
pomaga w problemach z zaparciami i wzdęciami.
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Mistrzowie u minister sportu

Joanna Musiał

12 listopada medaliści mistrzostw 
świata w karate tradycyjnym i przed-
stawiciele PZKT spotkali się w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki z minister 
Joanną Muchą. 

Niepołomicką Akademię Karate Tra-
dycyjnego reprezentowali: Paweł 
Janusz, Michał Janusz i Rafał Wajda.  

Podczas spotkania prezes Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciń-
ski został odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi za lata pracy na rzecz karate tradycyj-
nego w Polsce.

„To ogromny zaszczyt gościć Państwa 
i móc osobiście pogratulować tych wszyst-
kich spektakularnych sukcesów, nie tylko 
ostatnich, wywalczonych podczas mistrzostw 
świata w Łodzi. Są Państwo dumą i wizytów-

ką polskiego sportu na arenie międzynarodo-
wej” – powiedziała minister Joanna Mucha. 

Włodzimierz Kwieciński w imieniu 
związku przekazał minister jubileuszowy 
medal, wybity z okazji 40-lecia karate trady-
cyjnego w Polsce. 

Na spotkaniu rozmawiano o przyszłości 
karate w Polsce, o budowaniu wizerunku tej 
sztuki walki. Minister spodobała się struk-
tura szkoleniowa klubów karate, które duży 
nacisk kładą na szkolenie dzieci. Najmłodsi 
zaczynają trenować już w wieku 4-5 lat, mają 
autorytety, na których mogą się wzorować. 

Mistrzowie jesieni

Marek Bartoszek

Puszcza Niepołomice zwycięstwem 
2-0 nad Wisłą Puławy zakończyła 
tegoroczne rozgrywki II ligi wschodniej.  
Piłkarze z Niepołomic są najlepszym 
zespołem w tabeli. 

Mecz Puszczy z Wisłą Puławy zapo-
wiadany jako hit ostatniej kolejki 
rozgrywek II ligi wschodniej nie 

rozczarował. Piłkarze z Puław przed rozpo-

częciem spotkania również mieli szanse na 
tytuł mistrzów jesieni. 

Jednak gospodarze, grając uważnie 
w obronie, w drugiej połowie dwukrotnie 
znaleźli sposób na pokonania bramkarza 
drużyny przeciwnej. Bramki po podaniach 
Pawła Moskwika strzelali Dawid Kałat i Se-
bastian Janik. 

Wygrana przy Kusocińskiego była 11 
zwycięstwem w 17 spotkaniu piłkarzy z Nie-
połomic w obecnym sezonie. W ubiegłym 
roku kiedy Puszcza skończyła rozgrywki na 
trzecim miejscu w 30 meczach zanotowała  
15 zwycięstw. 

W obecnej rundzie Piłkarze z Niepo-
łomic z 33 bramkami na koncie okazali się 
najskuteczniejszą drużyną. Najwięcej bra-
mek w zespole z Niepołomic  zdobył Mateusz 
Cholewiak, który trafiał do bramki rywali 

dziewięciokrotnie.  Żaden inny zespół grają-
cy w II lidzie wschodniej nie zbliżył się nawet 
do granicy 30 trafień. 

Podopiecznych trenera Dariusza Wójto-
wicza czeka teraz przerwa. Rozgrywki II ligi 
zostaną wznowione w drugi weekend marca 
przyszłego roku. Puszcza pierwszy mecz na 
wiosnę rozegra w Niepołomicach z Pelika-
nem Łowicz. Piłkarze Łowicza są jednym 
z trzech zespołów, który potrafił pokonać 
najlepszą drużynę ligi. 

Zakończenie rozgrywek rundy jesien-
nej na pierwszym miejscu to największe 
osiągniecie w historii klubu. Co ciekawe 
w ubiegłym sezonie zespoły, które spędziły 
zimę na pierwszych dwóch miejscach w ta-
beli, w tym roku grają w rozgrywkach I ligi. 
W czerwcu dowiemy się czy historia lubi się 
powtarzać…  
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Foto: Archiwum AKT Niepołomice

Z zainteresowaniem wypytywała się też o mi-
strzostwa karate, szczegóły startów, o to, któ-
re państwa mają najmocniejsze ekipy. 

Minister chciała również dowiedzieć 
się nieco o każdym zawodniku, pytała ka-
rateków czym się zajmują na co dzień. Nie 

ukrywała, że do tego spotkania podeszła 
z pewnym sentymentem, sama bowiem kie-
dyś ćwiczyła karate. 

W spotkaniu wzięli udział trenerzy oraz 
medaliści tegorocznych mistrzostw świata, 
którzy w Łodzi 6-7 października zdobyli 20 

medali: Małgorzata Baranowska, Maria Depta, 
Michał Janusz, Paweł Janusz, Tomasz Jończyk, 
Kasper Kawecki, Jan Kłębek, Katarzyna Krzy-
wańska, Witold Kwieciński, Marta Niewczas, 
Łukasz Radwański, Damian Stasiak, Anna 
Stachurska, Rafał Wajda, Łukasz Wójcik   

Debiut juniorów młodszych
Joanna Musiał

10 listopada w Pruszkowie rozegra-
no Mazovia Karate Cup – X Puchar 
Polski w Kumite Drużynowym. Ekipa 
juniorów młodszych z niepołomickiej 
Akademii Karate Tradycyjnego wywal-
czyła brązowy medal. 

AKT Niepołomice reprezentowały 
trzy drużyny. Dwie ekipy juniorów 
młodszych: Wiktor Staszak, Paweł 

Tomasik i Dawid Wnęk oraz Konrad Irzyk, 
Michał Kulijewicz i Krzysztof Krok. W skład 
drużyny seniorów weszli: Szymon Łata, Ma-
teusz Bąk, Michał Kubać i Filip Dębowski. 

Walki rozgrywały się systemem każdy 
z każdym. Liczyła się suma małych punktów 
uzyskanych we wszystkich pojedynkach. 

Nasi brązowi medaliści rozegrali 5 walk. 
Na macie spotkali się z drużynami z Torunia, 
Łodzi, Gdyni i Kraśnika. O trzecie miejsce 
walczyli z ekipą z Gdyni. 

„Czułem większą presję niż podczas walk 
na mistrzostwach Polski. Nie chciałem za-
wieść drużyny. W sumie, we wszystkich poje-

dynkach zdobyłem 5 wazari ( jedno wazari to 
4 punkty)” – skomentował swój start Wiktor 
Staszak. 

„To dla nas coś nowego. Pierwszy raz wal-
czyliśmy w kumite drużynowym. Stąd więk-

sza presja, bo nie odpowiadaliśmy już tylko 
za siebie, ale za całą drużynę. Zdobyłem 3 
wazari, ale najbardziej cieszy mnie wycięcie 
na dwie nogi, które wykonałem na jednym 
z przeciwników” – stwierdził Paweł Tomasik. 



Grudzień 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    47

sPOrT

„Byłem bardziej spięty niż na mistrzo-
stwach Polski, co utrudniało mi wykonanie 
jednej skutecznej techniki. Za matą było w po-
rządku, ale gdy wchodziłem na matę spięcie 
wracało. Teraz wiem nad czym mam praco-
wać i co poprawić” – powiedział Dawid Wnęk. 

Paweł Janusz, trener niepołomickiej AKT  
stwierdził, że start w tych zawodach był 
dużym sprawdzianem kumite (walka) dla 
wszystkich naszych drużyn. „Zawodnicy 
walczyli ze swoimi słabościami, ze zmęcze-
niem, czasami z bólem. Na macie trzeba 
mieć mocny charakter i stabilne emocje. Dla 
mnie, jako instruktora obserwowanie swoich 
zawodników podczas walki jest niezwykle 
ważne. Teraz wiem, co mają poprawić, mogę 
każdemu dać indywidualne wskazówki. To 
umożliwia ich dalszy rozwój” – podsumował. 

W Pucharze Polski w Kumite Drużyno-
wym wystartowało  28 drużyn kumite repre-
zentujących 18 klubów karate tradycyjnego 
z całej polski.

Wśród startujących zawodników moż-
na było podziwiać medalistów ostatnich 

wyniki
Seniorzy
1. KK Pruszków (Damian Pawlik, Łukasz Klimczewski, Jakub Malicki, Mateusz Wanat) 
2.  T.S. Sokół Aleksandrów Łódzki (Damian Stasiak, Kasper Kawecki, Adrian Zwierzchow-

ski, Adrian Ratajczyk) 
3.  KK Kontra Łęknica (Sebastian Końcowik, Dawid Borodo, Bartłomiej Malinowski) 
4.  KKT „Orzeł” Poznań (Piotr Muszkieta, Andrzej Borowczyk, Jakub Kowalski, Maciej Piątek)
Juniorzy
1.  KK 44 Łódź II (Kacper Kaźmierski, Marcin Ałaszewski, Hubert Wylazłowski)
2.  KK 44 Łódź I (Jakub Bykowski, Kamil Ochocki, Piotr Pietrusiewicz) 
3.  KK Pruszków (Maciek Medyński, Patryk Chlebicki, Kajetan Słowikowski) 
4.  Tomaszowski KKT (Artur Łój, Sebastian Skiba, Kamil Handiuk, Cezary Osieł)
Juniorzy młodsi
1.  KK Pruszków (Damian Falkowski, Kacper Słowikowski, Mateusz Cieślak, Mateusz Mucha) 
2.  UKS KT Kraśnik (Artur Witek, Przemysław Młynarski, Adrian Miszczak) 
3.  AKT Niepołomice (Wiktor Staszak, Paweł Tomasik, Dawid Wnęk) 
4.  KKT Gdynia (Jakub Lotka, Kacper Lotka, Adam Wesołowski, Bartosz Dołotko)

mistrzostw świata, które odbyły się w paź-
dzierniku w Łodzi. Pojedynki stały na bardzo 
wysokim poziomie, a zebrana w hali publicz-

ność żywiołowo oklaskiwała bardzo efektow-
ne i wyjątkowo emocjonujące akcje wykony-
wane podczas walk  

Karate Kyokushin: 15 medali

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

Drużyna z Niepołomic znów stanęła 
na wysokości zadania, przywożąc 
z ogólnopolskiego turnieju aż 15 meda-
li! Karatecy udowodnili tym samym, że 
są jedną z najlepszych ekip trenujących 
Karate Kyokushin w kraju.

Turniej, w którym udział wzięło około 
190 zawodników i zawodniczek z 21 
klubów z całej Polski, zorganizowany 

został 20 października w Krośnie. Uczestnicy 
rywalizowali ze sobą w konkurencjach kata 
oraz kumite.

W kata nasi zawodnicy zdobyli łącznie 
6 medali w różnych kategoriach wiekowych. 
W pierwszej grupie – rocznik 2003 i młodsi 
– Dominik Bularz uzyskał 2 miejsce. W na-
stępnej grupie – rocznik 2002 i 2001 – nie 
zawiodła Justyna Krosta zdobywając 1 miej-
sce oraz Sandra Maśnica, która stanęła na 2 

stopniu podium. 
W kategorii kadetów, w roczniku 2000-

1999 triumfował, niepokonany od czterech 
lat Kuba Krosta. W tej samej grupie wieko-
wej, w kategorii kadetek zwycięstwo odniosła 
Karolina Kowalska, tuż za nią na podium sta-

nęła Aleksandra Pilch zdobywając 2 miejsce. 
W konkurencji kumite lekki kontakt – 

dzieci z rocznika 2003 i młodsi do 26 kg – 
miejsce 1 uzyskał  Eryk Kowalski, natomiast 
miejsce 2 wywalczył Dominik Bularz. W na-
stępnej kategorii do 30 kg, drużyna z Niepo-

Także rodzice przyczyniają się do sukcesów swoich dzieci. Nierzadko zdarza się, że to  
oni budzą w młodych zawodnikach chęć walki i dążenia przez nich do osiągania  
sukcesów, zarówno tych indywidualnych jak i drużynowych. Wielu rodziców, by spełnić 
marzenia dzieci, poświęca swój czas i przywozi swoje pociechy na treningi, robiąc to 
dwa, a nawet trzy razy w tygodniu.
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łomic również odniosła sukces, przyczynił się 
do tego Łukasz Fryca zdobywając 1 miejsce 
oraz debiutujący na zawodach, Bartłomiej 
Szczepańczyk, który zajął miejsce 3. 

W grupie dziewcząt z rocznika 2001-
2002 semi kontakt do 35 kg znów na podium 
stanęły Sandra Maśnica i Justyna Krosta, zaj-
mując odpowiednio 2 i 3 miejsce. W kolej-
nej kategorii kadetek z przedziału 2000-1999 
roku semi kontakt do 40 kg miejsce 2 wywal-
czyła Wiktoria Zielińska, w grupie do 50 kg 
2 miejsce zajęła Karolina Kowalska, tuż za 
nią uplasowała się Sylwia Klima zdobywając 
miejsce 3.

Świetne wyniki, jakie zawodnicy z Niepo-
łomic uzyskali na zawodach w Krośnie, to nie 
tylko ich samozaparcie, codzienne treningi 
oraz stawianie sobie celów i dążenie do nich, 
to także obraz pracy jaką włożyli w ich przy-

gotowanie, dwaj trenerzy: Sensej Wiesław 
Krosta oraz Sempai Bartosz Weigel.    

Można zwrócić uwagę, że także rodzice 
przyczyniają się do sukcesów swoich dzieci. 
Nierzadko zdarza się, że to oni budzą w mło-
dych zawodnikach chęć walki i dążenia przez 
nich do osiągania sukcesów, zarówno tych 
indywidualnych jak i drużynowych. Wielu 
rodziców, by spełnić marzenia dzieci, po-
święca swój czas i przywozi swoje pociechy 
na treningi, robiąc to dwa, a nawet trzy razy 
w tygodniu. Warto zwrócić uwagę, że spora 
część zawodników musi dojeżdżać do Niepo-
łomic aż z Krakowa. 

Należy dodać, że organizator, czyli Kro-
śnieński klub sportowy Shin-Kyokushin, 
przygotował naprawdę ciekawe i stojące na 
wysokim poziomie zawody. Sędzią głównym 
na tym turnieju, była wielokrotna mistrzyni 

Europy i świata, Ewa Pawlikowska (4dan).  
Podsumowując, karatecy z Niepołomic-

kiego klubu karate Kyokushin zdobyli łącz-
nie 15 medali, na najwyższym podium sta-
wali 5 razy, miejsce 2 zajęło 7 zawodników, 
a 3 uczestników turnieju wywalczyło 3 miej-
sce. Na słowa uznania zasługuje Bartłomiej 
Szczepańczyk, który zadebiutował na tych 
zawodach, i już po 7 miesiącach treningów 
zdobył miejsce 3 w konkurencji kumite  

informacje
Klub karate Kyokushin w Niepołomi-
cach:
•		 www.kyokushin-niepolomice.pl	
•		 Facebook:	 niepołomicki	 klub	 kyoku-

shin karate

Piłka nożna także dla dziewcząt
Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Halowa piłka nożna jest jedną z kon-
kurencji rozgrywanych w ramach ry-
walizacji szkół podstawowych o miano 
„Najbardziej Usportowionej Szkoły” 
Miasta i Gminy Niepołomice.

W piłkę grają nie tylko chłopcy, 
ale z równym powodzeniem 
i zaciętością także dziewczę-

ta. W gminnych zawodach dziewcząt, które 
odbyły się w Staniątkach na starcie stanęło 
sześć drużyn. Po rywalizacji w grupach czte-
ry najlepsze zespoły zagrały w półfinałach. 
W pierwszym Staniątki po dogrywce poko-
nały Zakrzów 3-1, w drugim SP Niepołomice 
4-0 pokonały drużynę Woli Zabierzowskiej.

W finale rozpędzona drużyna z Niepoło-
mic nie dała szans gospodyniom wygrywając 
4-1. W meczu o trzecie miejsce lepsze okaza-
ły się dziewczęta z Zakrzowa, które 2-0 wy-
grały z Wolą Zabierzowską.

Do zawodów chłopców zgłosiło się osiem 
drużyn. W meczach półfinałowych spotka-
li się chłopcy z Zabierzowa Bocheńskiego ze 
Staniątkami (3-1 wygrali Zabierzowianie), 
oraz Staniątki z Suchorabą (2-1 dla Staniątek). 

W wielkim finale Staniątki 2-1 pokonały 
SP Zabierzów Bocheński, a w meczu o trzecie 
miejsce drużyna z Podłęża okazała się lep-
sza od Suchoraby zwyciężając 4-1. Królem  
strzelców turnieju został Michał Żychowicz 
z Podłęża zdobywając sześć bramek.

Do zawodów powiatowych awanso-
wali zwycięzcy rywalizacji. Na tym etapie 
trzecie miejsce zdobyli chłopcy ze Stanią-

tek, a dziewczęta z Niepołomic wywalczyły 
czwartą lokatę.

Dziewczęta   
1.     SP Niepołomice
2.     Staniątki
3.     Zakrzów
4.     Wola Zabierzowska 
5-6.  Zagórze
        Podłęże

Chłopcy
1.     Staniątki 
2.     Zabierzów Bocheński 
3.     Podłęże
4.     Suchoraba
5-6.  Zakrzów 
         SP N-ce
7-8.  Zagórze 
         Wola Zabierzowska



Grudzień 2012 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    49

Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny. 

Projekt składa się z dwóch części: 
Cześć I

Zakłada utworzenie sześciu dziesięcio-
osobowych grup nauki i doskonalenia pły-
wania. Zajęcia będą się odbywać raz w ty-
godniu po 45 min (jedna godzina lekcyjna). 
Cykl będzie się składał z 16 zajęć.  W jednej 
grupie będzie uczestniczyło 10 kursantów. 
Zajęcia prowadzić będą instruktorzy pły-
wania na obiekcie krytej pływalni w Niepo-
łomicach przy ulicy Korczaka 5.

Priorytetowo będą traktowane osoby:
-  nie umiejące pływać,
-  pochodzące z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej (wymaga-
ne złożenie oświadczenia o dochodach 
rodziny przeliczonych na jednego człon-
ka rodziny za rok kalendarzowy poprze-
dzający rok złożenia wniosku), 

-  pochodzące z obszarów wiejskich (na pod-
stawie stałego zameldowania kursanta),

-  posiadające duży wskaźnik BMI ( wyma-
gane zaświadczenie lekarskie).
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać 

ze strony www.ostir-niepolomice.pl i prze-

syłać do 10.12.2012 na adres maciej.maslo-
na@ostir.nazwa.pl. 

Osoby zakwalifikowane do projektu zo-
staną poinformowane telefoniczne o termi-
nie zajęć. Rozpoczęcie zajęć planowane jest 
na styczeń 2013

sPOrT

Turniej Ligowy Piłki Siatkowej
Paweł Czyż
prezes UKS WOLA

11 listopada w hali ZS w Niepołomi-
cach odbył się I Ligowy Turniej Piłki 
Siatkowej o Mistrzostwo Małopolski 
Młodzików. Naszą gminę reprezento-
wała drużyna Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „WOLA”, która gościła 
drużyny LKS Bobowa oraz 
UKS Jedynka Biecz.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy 
z każdym”, do trzech wygranych setów, oto 
wyniki spotkań:
UKS WOLA – UKS Jedynka Biecz  3:0
UKS Jedynka Biecz – LKS Bobowa 1:3
UKS WOLA – LKS Bobowa 3:1

1. UKS WOLA
2. LKS Bobowa
3. UKS Jedynka Biecz 

Młodzi siatkarze z UKS WOLA wygra-
li turniej i tym samym awansowali do I Ligi 
rozgrywek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

emocjonujące sportowe widowisko. 
Wydarzenie były współfinansowane ze 

środków UMiG Niepołomice  

Uwaga: nabór
KS Fala Niepołomice oraz OSTiR-Niepołomice ogłaszają nabór dzieci i młodzieży do projektu  
„Pływanie jako środek poprawy jakości życia dzieci i młodzieży”.
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Cześć II 
Zakłada utworzenie piętnastoosobowej 

grupy naborowej z młodzieży uczęszczają-
cej do szkoły podstawowej. Zajęcia odby-
wać się będą dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny lekcyjne. 

Aby zakwalifikować się do projektu na-
leży pobrać formularz zgłoszeniowy ze stro-
ny www.ostir-niepolomice.pl i przesłać go 
na adres maciej.maslona@ostir.nazwa.pl do 

17.12.2012 oraz wziąć udział w spotkaniu 
naborowym po którym zostanie ogłoszona 
lista osób zakwalifikowanych do projektu. 

Spotkanie naborowe odbędzie się 
18.12.2012 o godzinie 18:00 na obiekcie 
krytej pływalni w Niepołomicach. Udział 
w spotkaniu naborowym jest bezpłatny dla 
osób, które prześlą wypełniony formularz 
zgłoszeniowy. O udziale w projekcie decy-
duje trener na podstawie najlepszych cza-

sów na dystansie 50m stylem dowolnym. 
W projekcie nie mogą brać udziału zawod-
nicy posiadający licencje PZP oraz zawod-
nicy zrzeszeni w klubach sportowych.

Informacje i zapisy
www.ostir-niepolomice.pl 
Koordynator projektu
Maciej Maślona
Telefon: 692 659 476

sPOrT

Katarzyna Konarska
specjalista do spraw marketingu, OSTiR 
w Niepołomicach

4 listopada w Hali Hipoterapii przy 
ul. Targowej 5 w Niepołomicach, odbył 
się Dzień św. Huberta zorganizowany 
przez Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji oraz Klub Jazdy Konnej 
„Pod Żubrem”.

W programie można było zobaczyć 
zarówno pokazy stylów jeździec-
kich, styl western jak i  naturalne 

metody pracy z końmi.
Osoby zajmujące się naturalnymi meto-

dami pracy z końmi określa się często Zakli-
naczami Koni, jednak trzeba zwrócić uwagę 
na to, że nie są to metody, które stanowią do-
menę wyłącznie amerykańskich kowbojów 
czy też Indian. Wiedzę tę może posiąść każ-
dy, kogo naprawdę interesuje porozumienie 
z koniem, a nie tylko jego użytkowaniem. 

U podstaw naturalnych metod pracy 
z tymi zwierzętami leżą szacunek, respekt 
i zaufanie, fazy stanowczości, prowadzenie 
i ustępowanie. 

To człowiek uczy się języka koni i poro-
zumienie z nim staje się łatwiejsze. Problemy 
takie jak gryzienie, kopanie, wiercenie przy 
wsiadaniu, deptanie po nogach, wchodzenie 
na człowieka, a także ucieczki, wyprzedzanie 
przy prowadzeniu przestają być problemem. 
Większość tych zachowań można wyelimi-
nować dość skutecznie, jednak konieczna jest 
ścisła współpraca właściciela, ponieważ wiele 
tych zachowań wynika zwyczajnie z niewie-

dzy, niezdecydowania i/lub nieumiejętności 
postępowania z koniem. 

Konie naprawdę” zepsute” przez człowie-
ka, bite, rażone prądem, kopane i okalecza-
ne wymagają długiego czasu pracy i niestety 
często mają tendencje do „wracania” do swo-
ich starych nawyków.

Naturalne metody uczą człowieka i ko-
nia zachowań, nauka ta pozwala nam po-
znać odpowiedzi na pytania: po co lonżu-
jemy konia?, czy jazda konna dla konia też 
jest miła i kiedy?, maneż czy teren?, czy 
Twój koń Ciebie słucha?, po co są ostrogi 
i bat i czy koniecznie są nam potrzebne?, czy 
siodło na pewno pasuje na twojego konia?, z  
wędzidłem czy bez – kiedy i dlaczego?, jakie 
dźwięki są dla konia niemiłe?, jak oswoić go 
z nimi?, co to znaczy, że koń ziewa? – czy 
jest znudzony? A może to oznacza zupełnie 
coś innego?, co oznaczają płasko położone 
uszy? Te i wiele innych zagadnień związa-
nych z jeździectwem przyjaznym koniowi 

zostały poruszone właśnie na pokazie.
Pokaz naturalne metod pracy z końmi  

prowadziła Ewa Kubala, tłumacząc zacho-
wania koni w reakcjach na dźwięk, kolor czy 
zapach. Używane rekwizyty miały pokazać 
w jaki sposób reaguje koń i jakiego zachowa-
nia można się po nim spodziewać oraz w jaki 
sposób należy konia oswoić.

Pokaz dyscyplin jeździeckich prezento-
wały dzieci, które uczestniczyły w I edycji 
Warsztatów zaledwie 7 lat. Dzieci prezento-
wały prawidłowy dosiad, prowadzenie, skoki 
przez przeszkody i galop. Jesteśmy bardzo 
dumni z umiejętności naszych najmłodszych 
uczestników.

Na zakończenie programu Wiktor Sala-
maga – trener, wraz  z Dominiką Klima zare-
prezentowali styl western czyli reining. 

Czym jest reining? – to konkurencja jeź-
dziecka w stylu westernowym, która polega 
na jak najdokładniejszym przejechaniu sche-
matu (zwanego w reiningu Patternem). Cały 

Dzień św. Huberta
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przejazd wykonuję się w galopie, prowadząc 
konia jedną ręką. Ten styl nazywany jest ujeż-
dżaniem  w stylu western. 

W reinigu stosuje się 11 patternów. 
Wszystkie one składają się z tych samych ele-
mentów, wymienionych w ramce obok.

Pokaz ten wzbudzał  najwięcej  zaintere-
sowania. To nowość i mamy nadzieję, że styl 

Zapraszamy na zajęcia

1.  Naturalne metody pracy z końmi:
     Tel: 603 642 725, 662 765 065
2.  Nauka jazdy konnej: 
     Tel: 603 642 725
Hala Hipoterapii ul. Targowa 5 w Niepo-
łomicach

reinig
W reinigu stosuje się 11 patternów. Wszystkie one składają się z tych samych elementów:
Koła — wykonywanie idealnie okrągłych kół w galopie. 
Lotna zmiana nogi — wykonanie lotnej zmiany nogi, na którą koń galopuje, dokładnie na 
środku areny.
Roll back — szybkie obrócenie na zadzie po uprzednim zatrzymaniu konia.
Spin — szybkie obroty konia na tylnej wewnętrznej nodze. Dobrze zrobiony koń nie powi-
nien odrywać nogi od podłoża w czasie wykonywania spinu. 
Sliding stop — zatrzymanie konia z galopu, koń powinien pochylić zad, wyciągnąć szyję 
i prześlizgnąć się na tylnych nogach (im dalej tym lepiej). 
Cofanie — cofnięcie konia o minimum 3 metry.

ten należący również to tzw. naturalnych me-
tod na stałe zagości wśród jeźdźców w Nie-
połomicach. 

Po zakończeniu oficjalnej części pokazów, 

widzowie mieli możliwość pojeżdżenia kon-
no. Bezwzględnymi pasjonatami koni okazali 
się najmłodsi Niepołomiczanie, którzy cier-
pliwie czekali na swoją kolej  

Zaklinacze koni – magia czy wiedza?

Ewa Kubala
Towarzystwo Jeździectwa Natu-
ralnego, KJK „Pod Żubrem”

Osoby obdarzone odpowied-
nimi cechami charakteru 
i olbrzymim wyczuciem mogą 
nauczyć się właściwego po-
stępowania od samych koni  
– pracując z nimi i analizując  
ich reakcje. Jest to jednak  
zawsze proces bardzo długo- 
trwały i wymagający doświad- 
czenia z wieloma końmi. 

Patrząc jak Robert Redford 
wcielający się w tytułowe-
go Zaklinacza dokonuje 

cudownej przemiany w koniu, 
który po wypadku był bardzo 
negatywnie nastawiony do ludzi 
i zupełnie niezdatny do jazdy, czy 
też oglądając w internecie filmiki 
z wyczynami różnych trenerów 
tzw. „metod naturalnych” można 
się zastanawiać czy prezentowa-
ne tam osiągnięcia są wynikiem 
wrodzonego talentu czy też przy 
odrobinie samozaparcia może do 

tego dojść przeciętny śmiertelnik.
Prawda leży pośrodku. Pewne 

cechy ułatwiają dobrą komunika-
cję z koniem i bez nich nie moż-
na mieć naprawdę znakomitych 
wyników. Są to przede wszystkim 
opanowanie, umiejętność kon-
trolowania swoich emocji i ge-
stów, konsekwencja, cierpliwość, 
zmysł obserwacji, empatia, szyb-
kość reakcji. Druga strona meda-
lu to obszerna wiedza, oparta na 
wynikach badań z różnych dzie-
dzin nauki takich jak psychologia 
treningu, fizjologia, biomechani-
ka, a także na obserwacjach koni 
dziko żyjących.

Osoby obdarzone odpowie- 
dnimi cechami charakteru i ol-
brzymim wyczuciem mogą na-
uczyć się właściwego postępowa-
nia od samych koni – pracując 
z nimi i analizując ich reakcje. 
Jest to jednak zawsze proces bar-
dzo długotrwały i wymagający 
doświadczenia z wieloma końmi. 

Większość ludzi chcących zaj- 
mować się jazdą konną czy ho-
dowlą wolałaby posiąść te umie-
jętności szybciej, prościej, bez ko-
nieczności wyważania otwartych 
drzwi. Na pewno nie wystarczy 
do tego oglądniecie paru filmików  
i naśladowanie zaobserwowanych  
tam technik, ponieważ bez nale-
żytego zrozumienia co, jak i kiedy 

należy robić, możemy nauczyć 
konia bardzo niepożądanych za-
chowań, a nawet doprowadzić do 
kalectwa siebie lub/i konia. 

Znacznie lepszym sposobem 
jest skorzystanie ze szkolenia, 
które przybliży nam tzw. natu-
ralne metody szkolenia koni, 
zarówno od strony teoretycznej, 
jak też pozwoli nam przećwiczyć 
te umiejętności w praktyce. 

Szkolenie z metod natural-
nych prowadzone przez KJK 
„Pod Żubrem” w Niepołomicach 
to doskonałe uzupełnienie do-
brego jeździectwa tradycyjnego, 
niezależnie od uprawianej dys-
cypliny, ponieważ umiejętność 
spojrzenia na świat z końskiej 
perspektywy sprawia, że dzięki 
lepszej komunikacji użytkowa-
nie konia jest bezpieczniejsze, 
jego trening efektywniejszy, ła-
twiej jest nam dogadać się za-
równo z młodym koniem, jak  
i z koniem po przejściach. 

Konie to zwierzęta roślino- 
żerne, ewolucyjnie przystosowane  

do niebezpiecznego życia stadne-
go na otwartych przestrzeniach, 
mają więc znakomitą spostrze-
gawczość, błyskawicznie reagują 
na każde potencjalne zagrożenie, 
świetnie czytają język ciała in-
nych koni (a także ludzi), potrze-
bują silnego, dającego poczucie 
bezpieczeństwa przywódcy. 

Te cechy spędzają sen z oczu 
jeźdźcom, ale też sprawiają, że koń 
może oddać człowiekowi nieoce-
nione przysługi będąc współtre-
nerem na szkoleniach dla osób nie 
jeżdżących konno, ani nie mają-
cych żadnych doświadczeń w kon-
taktach z tymi zwierzętami.  

Warsztaty HAE (Horse As-
sisted Education) są bardzo sku-
teczną formą rozwijania umiejęt-
ności przydatnych w skutecznym 
zarządzaniu, budowaniu zespo-
łu, efektywnej sprzedaży, są pro-
wadzone również dla młodzieży, 
rodziców lub par mających pro-
blemy z budowaniem relacji. 

W USA metoda ta znana jest 
i stosowana zarówno w kształce-

Umiejętność spojrzenia na świat z końskiej perspektywy spra-
wia, że dzięki lepszej komunikacji użytkowanie konia jest bez-
pieczniejsze, jego trening efektywniejszy, łatwiej jest nam doga-
dać się zarówno z młodym koniem, jak i z koniem po przejściach.
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Sylwia Wilczek
Sekretarz SL SALOS Staniątki

10 listopada już po raz dzie-
siąty SL SALOS Staniątki 
zorganizował turniej żubra 
w piłce siatkowej dziewcząt  
(po raz piąty jesienną edycję).  
Wszystko zaczęło się na 
wiosnę w 2008 roku, kiedy 
po raz pierwszy zorganizo-
waliśmy turniej żubra wraz 
z ówczesnym Prezesem Salo-
su ks. Grzegorzem Muchą. 

Kolejny już raz turniej od-
był się w hali sportowej 
w Kłaju. Rozpoczął się 

przywitaniem drużyn, którego 
dokonał ks. Jan Hańderek, na-
stępnie po wysłuchaniu Hymnu 
Salosu oraz modlitwie odbyły się 
pierwsze mecze grupowe.

W turnieju wzięło udział 8 
drużyn:  SL SALOS Cortile Kiel-
ce, SL SALOS Piast Kraków, SL 

SALOS Kraków RP, SL SALOS 
Staniątki, MKS MOS Wieliczka, 
MUKS Ogniwo Piwniczna, KRS 
Ekstrim Gorlice oraz GKS Iskry 
Chełmiec. 

Drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy, w których gra-
ły systemem „każdy z każdym”. 
SL SALOS Staniątki rozegrał 3 
mecze grupowe. Pierwszy mecz 
z drużyną z Piwnicznej, nasze 
zawodniczki wygrały 2:0 (25:15, 
25:23). Kolejny mecz z Ekstrim 
Gorlice bardzo zacięty, niestety 
błędy w przyjęciu, brak kon-
centracji i przegrana 0:2 (20:25, 
21:25). 

Trzeci mecz decydował 
o awansie do półfinału. Nasze 
siatkarki pewnie pokonały Salos 
Kraków, przede wszystkim dzię-
ki dobrej zagrywce 2:0 (25:18, 
25:10). Z grupy A, oprócz nasze-
go Salosu do półfinału awanso-
wała drużyna z Gorlic. Z grupy 
B, awans wywalczyły drużyny 
MKS MOS Wieliczka oraz SL 
SALOS Piast Kraków.

W półfinale nasze siatkarki 
zmierzyły się z drużyną z Wie-
liczki, niestety mecz zakończył 
się przegraną 0:2 (21:25, 20:25). 
W drugim meczu półfinało-

wym zwycięstwo odniosła ekipa 
z Gorlic. W finale od samego 
początku miała przewagę i osta-
tecznie zwyciężyła 2:0. Trzecie 
miejsce wywalczyły nasze siat-
karki, pokonując Salos Piast 2:0 
(25:13, 25:15).

Turniej zakończył się wrę-
czeniem pamiątkowych medali, 
pucharów, dyplomów. Rozdano 
również nagrody indywidualne 
dla najlepszej przyjmującej, ata-
kującej, rozgrywającej, zagrywa-
jącej oraz MVP. Wśród nich nie 
zabrakło naszej zawodniczki: 
najlepszą zagrywającą została 
Angelika Kapusta. Trenerem 
turnieju został wybrany Mikołaj 
Wojtyczka (MKS MOS Wielicz-
ka). Gratulujemy!

Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do przeprowadzenia 
turnieju. Dziękujemy za wspar-
cie Ośrodkowi Duszpasterskie-
mu w Staniątkach oraz Burmi-
strzowi Niepołomic, a także ks. 
Janowi Hańderkowi za wspar-
cie, dobre słowo i obecność 
podczas turnieju. 

Szczególne podziękowania 
należą się 24-osobowej grupie 

młodzieży, która po raz kolejny 
zaangażowała się w przygoto-
wanie i przeprowadzenie tego 
przedsięwzięcia. I tym razem nie 
zawiodła, wręcz przeciwnie sta-
nęła na wysokości zadania  

niu kadr biznesowych, jak i roz-
woju osobistym od prawie 20 lat, 
w Europie wprowadzona kilka lat 
później, w Polsce od 2006 roku. 

Warsztaty polegają na wyko-
nywaniu pewnych zadań związa-
nych z interakcją z koniem, jak 
np. przeprowadzenie konia przez 
ułożony z drążków labirynt. Dla 
większości ludzi jest to doświad-
czenie nowe, nieznane, budzące 
niepokój. Właśnie takie sytuacje 
ujawniają typowe dla danej oso-
by wzorce postępowania. 

Nasze zachowanie wobec ko-
nia i innych uczestników dosko-
nale odzwierciedla to, jak zacho-
wujemy się w innych sytuacjach 
poza strefą komfortu, jak pla-
nujemy, jak rozwiązujemy pro-

blemy, jak skutecznie komuni-
kujemy się, jak współpracujemy, 
na ile potrafimy motywować in-
nych, czy wzbudzamy zaufanie. 

Koń świetnie czuje nasze emo-
cje, reaguje na nasze zachowania 
i na to co nieświadomie wyrażamy 
naszym ciałem, dając nam natych-
miastową obiektywną informację 
zwrotną. Poprzez analizę zacho-
wania koni możemy znacznie 
lepiej zrozumieć nasze słabości 
i mocne strony, zastanowić się ja-
kie postawy i zachowania mogłyby 
być bardziej skuteczne w naszym 
zachowaniu w różnych sytuacjach. 

Z doświadczenia wynika, że 
metoda HAE  jest znacznie szyb-
sza i mocniejsza niż inne formy 
szkoleń, ponieważ nauka jest po-

łączona z intensywnym doświad-
czeniem i silnymi emocjami. 

Forma szkolenia kadr we 
współpracy z końmi jest wysoko 
oceniana przez światowe kor-
poracje. W Małopolsce z takiej 
formy rozwoju skorzystały już 
między innymi takie firmy jak 
BP,  Aviva, Nestle czy Agfa, a tak-

że organizacje społeczne jak np. 
Fundusz Partnerstwa czy Funda-
cja Szkolna „Dona”. 

Chcieliśmy zachęcić również 
firmy i organizacje w naszej gmi-
nie do udziału w szkoleniach. 
Więcej informacji o metodzie 
można znaleźć na www.horse-
mentor.pl  

skład sl sAlOs staniątki

Kamila Iwańska
Angelika Kapusta
Ewa Guzy
Magda Włosińska
Ania Włosińska
Gabrysia Więsek
Joanna Hebda
Sylwia Kukiełka

Trener: Łukasz Wdaniec

wyniki

I.      KRS Ekstrim Gorlice
II.    MKS MOS Wieliczka
III.   SL SALOS Staniątki
IV.    SL SALOS Piast Kraków
V.     GKS Iskry Chełmiec
VI.   SL SALOS Cortile Kielce
VII. SL SALOS Kraków RP
VIII. MUKS Ogniwo 
          Piwniczna

Koń świetnie czuje nasze emocje, reaguje na nasze zachowania 
i na to co nieświadomie wyrażamy naszym ciałem, dając nam 
natychmiastową obiektywną informację zwrotną. Poprzez ana-
lizę zachowania koni możemy znacznie lepiej zrozumieć nasze 
słabości i mocne strony, zastanowić się jakie postawy i zacho-
wania mogłyby być bardziej skuteczne w naszym zachowaniu  
w różnych sytuacjach.

sPOrT

Jesienny Turniej Żubra
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Grudzień 2012
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

3 grudnia 15.30 Dom Kultury w Suchorabie Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Suchorabie 12 284 05 57

4 grudnia 18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

5 grudnia 16.00

Biblioteka Publiczna w Nie-
połomicach

Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat, grupa 
wiekowa 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

Dom Kultury w Woli 
Zabierzowskiej Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Woli Zabie-

rzowskiej 12 251 30 05

6 grudnia 
15.00 Dom Kultury w Zakrzowie Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Zakrzowie 12 281 80 33

18.00 Dziedziniec Zamku Kró-
lewskiego w Niepołomicach Spotkanie z Mikołajem UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

7 grudnia 

16.00 Dom Kultury w Woli 
Batorskiej Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury 

w Woli Batorskiej 12 281 60 03

18.00
Sala Konferencyjna Zamku 
Królewskiego w Niepoło-
micach

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, Fun-
dacja Zamek Królewski

601 518 536

19.00 Zamek Królewski w Niepo-
łomicach „Sztuka brzmienia i znaczenia” - spotkanie z muzyką i poezją. Zespół Szkół im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II 12 281 15 16

10 grudnia 16.00 Dom Kultury w Zabierzo-
wie Bocheńskim Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Zabierzo-

wie Bocheńskim 12 281 68 55

11 grudnia 
15.00 Dom Kultury w Słomirogu Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Słomirogu 12 281 93 63

17.30 Dom Kultury w Zakrzowcu Warsztaty malowania bombek choinkowych przez dzieci i dorosłych Dom Kultury w Zakrzowcu 12 281 93 66

12 grudnia 16.00 Biblioteka Publiczna w Nie-
połomicach

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

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

13 grudnia 
 

16.00 Dom Kultury w Staniątkach Wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży oraz sztuk użytkowych z Suchoraby

Dom Kultury w Staniątkach 12 281 82 57
18.00 Dom Kultury w Staniątkach Warsztaty sztuki użytkowej – ozdoby świąteczne techniką decoupage 

i fimo 

14 grudnia

9.00 Biblioteka Publiczna w NIe-
połomicach

Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską – autorką książek dla dzieci
Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna 
w Woli Batorskiej Spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską – autorką książek dla dzieci

19.00 Zamek Królewski w Niepo-
łomicach Spotkanie przy czakramie, gość specjalny Dominik Kwaśniewski

UMiG w Niepołomicach, 
Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach

122 378 35 01

16 grudnia 
16.00 MCDiS Spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem

Poseł Włodzimierz Bernacki,  
Stowarzyszenie Super Omnia  
Veritas oraz Komitet Powia- 
towy Prawo i Sprawiedliwość

17.00 Dom Kultury w Zakrzowcu Wigilia  Klubu Seniora Dom Kultury w Zakrzowcu 12 281 93 66

18 grudnia 
 

17.00 Dom Kultury w Woli 
Batorskiej

Wernisaż prac uczestników warsztatów plastycznych, warsztatów 
rysunku i malarstwa oraz sztuk użytkowych

Dom Kultury 
w Woli Batorskiej 12 281 60 03

17.00 Dom Kultury w Ochma-
nowie Spotkanie Wigilijne Dom Kultury 

w Ochmanowie 12 281 83 24

19 grudnia 

16.00 Biblioteka Publiczna w Nie-
połomicach

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 
Królewskiego w Niepoło-
micach

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, Fun-
dacja Zamek Królewski

601 518 536

20 grudnia 

15.00 Dom Kultury w Staniątkach Wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży oraz warsztatów sztuki użytkowej Dom Kultury w Staniątkach 12 281 82 57

17.00 Dom Kultury w Zakrzowcu Tradycyjna Wigilia  dzieci i młodzieży Dom Kultury w Zakrzowcu 12 281 93 66

18.00 Dom Kultury w Suchorabie Warsztaty sztuki użytkowej – ozdoby świąteczne techniką decoupage 
i fimo Dom Kultury w Suchorabie 12 284 05 57

21 grudnia 17.00 Dom Kultury w Zakrzowie Spotkanie wigilijne mieszkańców – wspólne śpiewanie kolęd Dom Kultury w Zakrzowie 12 281 80 33

24 grudnia 23.30 Kościół przy Opactwie Be-
nedyktynek w Staniątkach

Staropolskie pastorałki z zespołem kolędowym LKS CZARNI 
Staniątki LKS Czarni Staniątki

30 grudnia 16.00 Dom Kultury w Zabierzo-
wie Bocheńskim

DOPÓKI JESTEM – spotkanie klasowe absolwentów szkoły podsta-
wowej w Zabierzowie Bocheńskim

Szkoła Podstawowa 
w Zabierzowie Bocheńskim 
i Dom Kultury w Zabierzo-
wie Bocheńskim

12 281 68 55

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na 26 XI 2012
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Domy kultury – grudzień 2012

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

Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. poniedziałek - godz.12.30 - 14.00 
Pogawędki przy szydełku - haft i szydeł-
kowanie poniedziałek - godz.13.30 - 15.00

Nauka gry na gitarze i akordeonie poniedziałek - godz. 15.00 - 17.00
Tenis stołowy poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Zajęcia wokalne dla dzieci wtorek - godz.15.00 - 16.00
Spotkania Gospodyń wtorek godz.16.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe  wtorek - godz.17.30 - 20.00  
Zajęcia świetlicowe środa - godz.13.00 - 15.00
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.15.00 - 16.00
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.16.00 - 17.30
Próby Kapeli Ludowej Wolanie  środa - godz.18.30 - 20.00 
Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. czwartek - godz.12.30 - 14.00
Nauka gry na gitarze i akordeonie czwartek - godz.15.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe czwartek - godz.17.30 - 20.00 
Zajęcia wokalne dla dzieci piątek - godz.13.00 - 14.00 
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza piątek - godz.15.00 - 17.00
Próby Kapeli Ludowej Wolanie   piątek - godz.18.30 - 20.00 

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

Warsztaty tańca dla dzieci 6 - 9 lat poniedziałek - godz.12.00 - 14.30
Warsztaty tańca dla dzieci 10-12 lat 
Mażoretki poniedziałek - w godz.15.00 - 16.30

Warsztaty cyrkowe Cyrk Cuda na kiju poniedziałek - godz.16.30 - 17.30 
Pracownia modeli latających poniedziałek - godz.17.00 - 19.00 
Warsztaty tańca dla dzieci 6 - 9 lat wtorek - godz.12.00 - 13.30 
Sekcja I Mażoretek 10 - 12 lat wtorek - godz.14.00 - 15.30 
Warsztaty taneczne dodatkowe dla nowych 
uczestników wtorek - w godz.15.30 - 16.30

Warsztaty plastyczne dla młodzieży 11 - 15 lat środa - godz.14.00 - 15.30 
Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych środa - godz.17.00 - 19.00

Spotkania Grupy śpiewaczej Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00 
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00 
Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek - w godz.12.30 - 14.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki  
12-15 lat czwartek - godz.15.00 - 17.00

Warsztaty plastyczne dla uczestników 
7 - 11 lat piątek - godz.12.00 - 14.00 

Klub przyjaciół bajki - dla dzieci i mło-
dzieży piątek - godz.14.00 - 15.30

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

Zabawy dla najmłodszych od 3 - 6 r. ż. poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty języka angielskiego poniedziałek - godz.17.00 
Spotkania Klubu Seniora – 3 grudnia poniedziałek - godz.10.00 - 12.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży wtorek - godz.15.00 - 16.30

Warsztaty języka angielskiego wtorek - godz.16.00
Warsztaty rysunku i malarstwa dla mło-
dzieży i dorosłych wtorek - godz.17.00 - 19.00

Warsztaty sztuki użytkowej - ozdoby świą-
teczne techniką decoupage i fimo

wtorek - 18 grudnia - godz.
18.00 - 20.00 

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00
Spotkania Mary Key dla dorosłych czwartek - godz.18.00 
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.14.15 - 17.30  
Warsztaty języka angielskiego piątek - godz.15.00
Warsztaty gry na gitarze piątek - godz.17.30 - 19.00   
Zajęcia świetlicowe - gry planszowe i edu-
kacyjne, tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki 

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży

poniedziałek - godz.16.00 - 17.00, 
grupa otwarta

Klub miłośników gier planszowych i edu-
kacyjnych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00 

Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
Łamigłówki mądrej główki - zabawy 
szaradziarskie środa - godz.16.00 - 17.00

Klub Malucha - zabawy plastyczne i inne 
dla dzieci od 3 - 7 lat

środa - godz.17.00 - 18.30 
grupa otwarta 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.00 - 20.00 
trwają zapisy

Pomoc w nauce czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy 
i zabawy sportowe piątek - godz.16.00 - 19.00

Zajęcia świetlicowe - plastyka, gry plan-
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski, 
rękodzieło

codziennie - godz.16.00 - 18.00

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

Warsztaty tańca nowoczesnego poniedziałek - godz.17.30 - 18.30
Aerobik poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Warsztaty gry na pianinie wtorek - godz.14.00 - 16.00 
Warsztaty gry na gitarze wtorek - godz.16.00 - 19.00 
Warsztaty rytmiczne dla dzieci 3 - 5 lat wtorek - godz.17.00 - 18.00 
Aerobik środa - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży czwartek - godz.14.15 - 16.00

Warsztaty baletu klasycznego czwartek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty sztuki użytkowej – ozdoby świą-
teczne techniką decoupage i fimo

czwartek – 13 grudnia godz.1
8.00 - 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych sobota - godz.19.00 - 21.00

Tenis stołowy codziennie w godz.
Warsztaty cheerleaderek trwa nabór 
Warsztaty mażoretek trwa nabór 
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Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52
dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży poniedziałek - godz.19.00 - 22.00
Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.00 - 19.30
Warsztaty tańca ludowego dla dzieci wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Walking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży - 
zajęcia wokalne

środa - godz.18.00 - 20.00, 
co drugi tydzień

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00

Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00
Aerobik trwa nabór
Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych trwa nabór 

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy dla dzieci 4 - 6 lat poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy i gry planszowe  wtorek - godz.14.30 - 17.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży środa - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy dla dzieci 4 - 6 lat  środa - godz.17.00 - 18.00 
Zabawy, gry edukacyjne i planszowe czwartek - godz.14.30 - 17.30 
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.17.00 - 19.00  
Gry i zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe piątek - godz.15.00 - 17.30
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych 3 – 6 lat piątek - godz.17.00 - 17.45
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek - godz.17.00 - 20.00 
wtorek - godz.18.00 - 21.00 
środa - godz.18.00 - 20.00 
piątek - godz.18.00 - 21.00

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

Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00
Warsztaty podstaw obsługi komputera 
i internetu poniedziałek - od 15 października 

Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Rytmika dla dzieci 3 - 6 lat wtorek - trwa nabór
Warsztaty plastyczne środa - godz.18.30 - 19.30
Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada czwartek - godz.16.0030 - 17.30

Aerobik trwa nabór
Warsztaty tańca nowoczesnego trwa nabór
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia 
świetlicowe, dyskoteki codziennie w godz. pracy placówki

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy placówki
Siłownia codziennie w godz. pracy placówki

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci najmłod-
szych  poniedziałek – godz.12.40 - 13.30

Warsztaty plastyczne dla dzieci poniedziałek  – godz.13.40 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci najmłod-
szych  wtorek – godz.12.40 - 13.30

Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych wtorek – godz.13.40 - 15.00
Spotkanie Klubu Babskie Pogaduchy wtorek – godz.17.00 - 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa  – godz.12.40 - 13.45
Warsztaty taneczne dla dzieci starszych środa – godz.14.30 - 17.00
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci czwartek – godz.12.40 - 14.30
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci kl. 
starszych czwartek – godz.14.35 -16.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci najmłodszych piątek – godz.12.30 - 13.30
Warsztaty taneczne  - mażoretki piątek - godz.15.00 - 17.00
Gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy piątek - godz.16.30 - 20.00

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

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.16.00 - 18.00
Spotkania Klubu Seniora II i IV wtorek 
miesiąca wtorek - godz.18.00 - 19.00 

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00
Zajęcia ruchowe dla najmłodszych  piątek - godz.17.00 - 18.00 
Gry i zabawy, zajęcia ruchowe na boisku sobota - godz.10.00 - 12.00
@ktywny w internecie – warsztaty z zakresu 
podstaw obsługi komputera i internetu od 19 listopada do 14 grudnia

Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki
Zabawy rytmiczne dla najmłodszych trwa nabór 
Nauka gry na gitarze trwa nabór 

Filia Niepołomice Jazy

Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy świetlicowe wtorek - godz.14.00 - 18.00 
Zajęcia na basenie środa - godz.15.30 - 18.00
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Język angielski dla początkujących czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Karate Kyokushin dla dzieci  czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych  czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Piłka nożna halowa lub koszykówka piątek - godz.15.00 - 16.30
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Gry i zabawy sportowe dla dzieci codziennie w godz. 14.15 - 18.00

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

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych poniedziałek - godz.10.00 -10.45 
Klub Malucha poniedziałek - godz.10.50 -13.00 
Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, odrabia-
nie zadań poniedziałek - godz.11.30 - 13.30 

Klub Malucha wtorek - godz.10.00 - 13.00
Warsztaty gry na keyboardzie wtorek - godz.13.40 - 15.15
I ty możesz zostać Pitagorasem - zabawy 
matematyczne wtorek - godz.13.30 - 15.00

Warsztaty gry na gitarze środa - godz.11.40 - 16.55
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Klub Malucha czwartek  godz.10.00 - 13.30

Grupa teatralna Promyczek piątek - godz.13.30 - 15.30 
(co drugi tydzień) 

Warsztaty sztuki użytkowej - ozdoby świą-
teczne techniką decoupage i fimo  20 grudnia 2012 godz.18.00

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Szkółka gitarowa poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.16.00 - 19.00 
Studio Piosenki wtorek - godz.16.00 - 17.30
Próby zespołu Chobot Blues Band  wtorek - godz.18.00 - 20.00  
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarstwa LĄDOWEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Pracownia modelarstwa MORSKIEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Pracownia modelarstwa LOTNICZEGO czwartek - godz.16.00 - 18.30
Próby zespołu „Bez Nazwy” czwartek - godz.19.00 - 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00

Nordic Walking - zajęcia na terenie Puszczy 
Niepołomickiej, prowadzi certyfikowany 
instruktor fitness

czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie, tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora III niedziela miesiąca 

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.13.oo - 20.oo

nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) poniedziałek - godz.15.oo - 21.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
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.13.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
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) czwartek - godz.8.3o - 9.3o
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.15.oo - 21.oo
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

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

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 15.30 - 16.30
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata poniedziałek 16.40 - 17.40
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 17.50 - 18.50

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

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

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

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

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

Wykłady dla młodzieży i dorosłych poniedziałek 19.30 - 20.30
Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 - 16.00
Pracownia konstrukcji, grupa 7-8 lat wtorek 15.00 - 16.30
Pracownia konstrukcji, grupa 9-11 lat wtorek 16.30 - 18.00
Eko-art, grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00
Za trzydziewiątą rzeką - baśnie czytane 
zmysłami, grupa 5-6 lat wtorek 16.00 - 17.00

Za trzydziewiątą rzeką - baśnie czytane 
zmysłami, 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 4 latki środa 16.00 - 16.45

Manufaktura - warsztaty rękodzieła arty-
stycznego - 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
Klub dinowiedzologów, grupa 5-6 lat czwartek 16.00 - 17.00
Klub dinowiedzologów, grupa 7-12 lat czwartek 17.00 - 18.00
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 piątek 14.20 - 15.20

JOGA początkujący 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.15.4o - 16.4o
warsztaty teatralne dla młodzieży piątek - godz.16.oo - 18.oo
nauka gry na rogu piątek - godz.18.oo - 21.oo








