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Szanowni Państwo!

O jakości życia, rozwoju społeczeństw i pomyślności jego mieszkańców świad-
czy w głównej mierze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jednak nie tylko 
sprawa powołanych do tego instytucji, ale przede wszystkim nas wszystkich. 
Jednym z podstawowych zagadnień w tym zakresie jest bezpieczeństwo samej 
przestrzeni. 

Na problem ten zwraca uwagę Tomasz Joniec, komendant Komisariatu  
Policji w Niepołomicach, w swoim artykule „Zwiększ bezpieczeństwo  
przestrzeni”. 

Przywołuje w nim syndrom „wybitych szyb”, opisany w artykule w „The  
Atlantic”. Jego autorzy za pomocą idei „wybitych szyb” opisali związek  
pomiędzy naruszeniem ładu, a przestępczością: „Jeżeli przez dłuższy czas  
nikt nie wprawi wybitej szyby w oknie, wkrótce w budynku zostaną wybite  
pozostałe szyby. Jeżeli bowiem nikt nie zadbał o wstawienie jednej szyby, to  
znaczy, że nikogo stan budynku nie interesuje i że można bez obaw o konse-
kwencje niszczyć go dalej”.

Bezpieczeństwo to zatem nie tylko właściwie zaprojektowana i zagospoda-
rowana przestrzeń publiczna, ale także wstawione okna, przycięta zieleń  
przydomowa, lepsze oświetlenie czy chociażby zadbane ogrodzenie. Nieupo-
rządkowanie zachęca do przestępstwa. Poprawa fizycznej przestrzeni to jednak 
nie wszystko. Jej najważniejszym elementem jesteśmy bowiem my sami. Dbaj-
my zatem o więzi społeczne. Dobre sąsiedztwo zobowiązuje. 

Zapraszam do lektury
Artur Negri

redaktor naczelny
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O samorządzie w Niepołomicach

Joanna Musiał

25 stycznia prezydenci 
i burmistrzowie miast 
zrzeszonych w Związku 
Miast Polskich spotkali się 
na posiedzeniu Zarządu na 
Zamku Królewskim w Nie-
połomicach. 

Zarząd ZMP spotyka się 
raz w miesiącu w różnych 
miastach członkowskich 

– tym razem jego członkowie 
gościli w Niepołomicach. Obra-
dy poprowadził prezydent Kra-
kowa, prof. Jacek Majchrowski. 

 Prezydenci i burmistrzowie 
podczas spotkania opiniowali 
m.in. „prezydencki” projekt ustaw:
•	 o	 współdziałaniu	 w	 samo-

rządzie terytorialnym na rzecz  
rozwoju lokalnego i regional- 
nego, przygotowany przez Fo- 
rum Debaty Publicznej „Samo- 
rząd terytorialny dla Polski”, 

•	 o	 pomocy	 społecznej	 (komi- 
syjny, doprecyzowujący i wpro- 
wadzający nowe przepisy us- 

prawniające pomoc osobom 
potrzebującym), 

•	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 po-
rządku	 w	 gminach	 (poselski,	
przewiduje zachowanie upraw-
nienia do udzielania zleceń na 
odbiór odpadów wyłącznie dla 
komunalnych zakładów budże- 
towych i jednoosobowych spó- 
łek komunalnych, w przypad-
ku, gdy podmioty te wykonują 
działalność użyteczności publi- 
cznej na terenie gminy i na jej 
rzecz), 

•	 o	usługach	turystycznych	(posel-
ski, zapewniający lepszą ochro- 
nę klientów biur podróży), 

•	 o	rodzinnych	ogrodach	dział-
kowych	(poselski	SLD,	umoż-
liwiający tworzenie i działal-
ność rodzinnych ogrodów 
działkowych innym niż PZD 
podmiotom),

•	 o	 systemie	 oświaty	 (rządowy,	
wprowadzający dotację celową 
dla gmin na zwiększenie liczby 
miejsc i poprawę warunków 
wychowania przedszkolnego).
Członkowie Zarządu ZMP 

w Niepołomicach omawiali też 
opracowanie MAC „Ocena sytu-
acji samorządów lokalnych”. 

Związek Miast Polskich to 
ogólnopolska organizacja sa-
morządowa, która reprezentuje 

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic 

Gospodarka odpadami i nowelizacja tak zwanej ustawy  
śmieciowej były jednymi z głównych tematów porusza-
nych podczas spotkania Związku Miast Polskich. 

Obecnie działający na terenie gminy Niepołomice system 
oparty o indywidualne umowy mieszkańców z firmami  
odbierającymi śmieci przestanie działać z początkiem lipca. 
Podobnie, jak w całym kraju, przejdziemy na system  
zarządzany przez gminę. 

Ustawodawca wprowadził do kontrowersyjnego aktu praw-
nego rozwiązania, które ułatwią samorządom ustalenie stawek 
za odbiór śmieci. Dzięki nim będziemy mogli różnicować ceny 
wywozu śmieci stosując efekt skali: im więcej osób będzie  
zadeklarowanych jako mieszkańcy danej nieruchomości,  
tym cena za śmieci od każdego z nich będzie niższa. 

Na spotkaniu wymienialiśmy się dotychczasowymi doświad-
czeniami w zakresie wprowadzania zapisów ustawowych w życie 
w różnych gminach. Cieszę się, że Związek Miast Polskich 
spotyka się regularnie nie tylko w gronie swoich członków,  
ale również z przedstawicielami rządu i parlamentu. Dzięki  
temu głos samorządowców jest lepiej słyszalny. Możemy  
skuteczniej dbać o interesy mieszkańców.

interesy dużych i małych miast, 
wspiera samorządność lokalną 
i decentralizację, dąży do lep-
szego rozwoju miast polskich. 
Zadania te realizuje poprzez lob-
bing legislacyjny, wsparcie eks-
perckie, wymianę doświadczeń, 
promocję miast, współpracę za-
graniczną oraz działalność infor-
macyjną i wydawniczą.

Związek Miast Polskich ist-
nieje od 1917 roku. Niepołomi-
ce uchwałę o przystąpieniu do 
ZMP podjęły 31 maja 2001 roku. 
Z województwa małopolskiego 
do Związku należy 13 miast: Kra-
ków, Limanowa, Mszana Dolna, 
Myślenice, Olkusz, Oświęcim, 
Skawina, Stary Sącz, Tarnów, 
Trzebinia, Wieliczka i Zakopane.
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Zameldowanie: szybko i łatwo

Joanna Kocot

Wizyta w urzędzie, złożenie odpowied-
niego formularza i wyrobienie nowego 
dowodu osobistego, często są odkła-
dane z obawy przed formalnościami. 
A tak naprawdę nie jest ich dużo.

Pod koniec 2012 roku witaliśmy dzie-
sięciotysięcznego	 mieszkańca	 (a	 wła-
ściwie mieszkankę) miasta Niepoło-

mice. W tym roku mamy nadzieję na kolejne 
osiągnięcia w tej dziedzinie, niedługo może 
być nas bowiem w gminie 25 tysięcy.

Pod koniec grudnia wszystkie sołectwa 
i miasto Niepołomice miały w sumie 24 399 
mieszkańców. O tym, że nas przybywa, do-
wiadujemy się dzięki przemeldowaniom. 

Wizyta w urzędzie, złożenie odpowied-
niego formularza i wyrobienie nowego do-
wodu osobistego, często są odkładane z oba-
wy przed formalnościami. A tak naprawdę 
nie jest ich dużo.

Formularz
Aby się przemeldować należy wypełnić 

formularz	(dokładnie	taki,	jak	wydrukowany	
poniżej) podstawowymi danymi, jak imiona, 
nazwisko, płeć, nazwisko rodowe, nazwiska 

poprzednie, imiona poprzednie, imię ojca, 
nazwisko rodowe ojca, imię matki, nazwi-
sko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko 
małżonka, nazwisko rodowe małżonka, ro-
dzaj, seria i numer dowodu tożsamości, ad-
res dotychczasowego pobytu i adres nowego 
miejsca pobytu. 

Część formularza poniżej zdania „Stwier-
dzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa 
pod wskazanym adresem” powinien wypeł-
nić właściciel lokalu, w którym się melduje-
my. Jeśli jesteśmy właścicielem lokalu, wypeł-
niamy go sami.

Przemeldowanie to nie tylko obowiązek, ale również korzyść. Obywatele gminy mają 
pierwszeństwo przy zapisach do szkół i przedszkoli w jej obrębie, a także biorą udział  
w lokalnych wyborach samorządowych, dzięki czemu zyskują wpływ na politykę gminy.
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Oprócz formularza
Udając się z wypełnionym formularzem 

do Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie 
Miasta i Gminy należy zabrać ze sobą dowód 
tożsamości i dokument własności budynku 
lub lokalu. 

Takim dokumentem może być akt nota-
rialny lub wypis z księgi wieczystej. Nie jest 
nim natomiast nakaz podatkowy. 

Jeśli osoba meldująca się nie jest wła-
ścicielem danego lokalu, do magistratu po-
winna przyjść z właścicielem, posiadającym 
przy sobie dowód tożsamości i dokument 
potwierdzający własność lokalu. 

Przemeldowując się musimy pamiętać 
o zmianie dowodu osobistego. Jeśli chcemy 
załatwić obie sprawy za jednym razem, może-
my od razu wypełnić podanie o dowód oso-
bisty	 (odpowiedni	 formularz	 wydrukujemy	
w przyszłym miesiącu) i przynieść dwie ak-
tualne fotografie przedstawiające osobę, która 
ubiega się o nowy dokument, z lewego profilu.

ułatwienia
Od 31 grudnia 2012 roku weszły w życie 

zmiany do m.in. ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych. Dzięki nim możemy 
dopełnić obowiązku meldunkowego przez 
ustanowionego pełnomocnika. 

Nie musimy osobiście się wymeldowywać 
z poprzedniego miejsca zamieszkania: może-
my starannie wypełnić część drugą wniosku 
meldunkowego i informacje zostaną przesła-
ne między odpowiednimi urzędami. 

Wydłużony też został termin na realiza-
cję obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni. 
Zniesiono także sankcje karne za niedopeł-
nienie obowiązku meldunkowego. 

To właśnie dzięki tym zmianom w formu-
larzu meldunkowym nie musimy już wpisy-
wać informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym, ani też przedkładać wojskowego 
dokumentu osobistego.

więcej zmian
Nowe przepisy zniosły także obowiązek 

zameldowania obywateli polskich, obywateli 
UE, obywateli państwa EFTA, stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt 
czasowy nie przekraczający trzech miesięcy. 

Zlikwidowano też obowiązek meldunko-
wy wczasowiczów i turystów, a także obowią-

zek weryfikowania wypełniania obowiązku 
meldunkowego przez mieszkańców lub pra-
cowników, jaki wcześniej był nałożony na 
właścicieli, dozorców, administratorów nie-
ruchomości oraz na zakłady pracy. 

Zostały również wydłużone okresy wy-
jazdów zagranicznych podlegające zgłosze-
niu w ewidencji ludności. Obecnie zgłaszać 
trzeba wyjazdy powyżej 6 miesięcy.

Przemeldowanie to nie tylko obowią-
zek, ale również korzyść. Obywatele gminy 
mają pierwszeństwo przy zapisach do szkół 
i przedszkoli w jej obrębie, też biorą udział 
w lokalnych wyborach samorządowych, 
dzięki czemu zyskują wpływ na politykę 
gminy. 

To także korzyść dla gminy, ponieważ 
część ich podatków wraca do budżetu lokal-
nej społeczności i może być wykorzystywana 
na miejscowe inwestycje. 

Podatki to jednak szerszy temat i każdy 
z nas może zdecydować, o tym gdzie trafia-
ją – niezależnie od miejsca zameldowania 
– wypełniając odpowiednią rubrykę w swo-
im rocznym zeznaniu. O tym napiszemy już 
w przyszłym miesiącu  



Luty 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    5

MAgisTrAT

wEZwANiE  DO  usuNiĘCiA  śNiEgu  i  lODu  Z  POŁACi  DAChOwEJ

Działając	na	podstawie	art.	81c	Prawa	budowlanego	(tekst	jedno-
lity z 2006 roku Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmia-
nami) i Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego wzywam do 
usunięcia śniegu i lodu z połaci dachowych. 

W związku z wystąpieniem stanu potencjalnego zagrożenia dla 
życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, spowodo-
wanego zaleganiem na dachach śniegu i lodu, wzywa i zobowią-
zuje się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w szczegól-
ności usytuowanych przy ciągach komunikacyjnych, zbiorowego 
zakwaterowania, wątpliwym stanie technicznym konstrukcji, hal 
i obiektów sportowych, handlowych, widowiskowych oraz obiek-
tów użyteczności publicznej do niezwłocznego i systematycznego 
usuwania nadmiaru śniegu i lodu z połaci dachowych.

Usuwanie śniegu z dachów należy wykonywać zgodnie z przepisa-
mi BHP, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z warunka-
mi wykonywania robót na wysokości.

Zgodnie z rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopol-
skiego nr 6/06 z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nakazu usuwa-
nia śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych:

•		 §	 1	Nakazuje	 się	właścicielom,	 posiadaczom,	 zarządcom	 i	 ad-
ministratorom obiektów budowlanych usytuowanych na terenie 
województwa małopolskiego bieżące usuwanie z dachów tych 
obiektów śniegu i lodu. 2. Czynności o których mowa w ustę-
pie 1, winny być wykonywane w terminach zapewniających stałe 
bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz stałe bezpieczeń-
stwo ludzi i mienia.

•		 	 §	 2	Kto	 nie	wykonuje	 nakazu	 opisanego	w	 §	 1	 podlega	 karze	
grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w pra-
wie o wykroczeniach.

Powyższy obowiązek wynika również z ustawy Prawo budowlane 
art. 5 ust. 2, art. 62 ust.3, a skutki zaniedbań mogą spowodować 
odpowiedzialność karną. 

W przypadku stwierdzenia przez nadzór budowlany, że usunięty 
śnieg i lód powodują obciążenie dachu ponad dopuszczalne dla 
danej konstrukcji będzie skutkować wstrzymaniem użytkowania 
obiektu i postępowaniem karnym. 

    Z-ca Powiatowego Inspektora
    Nadzoru Budowlanego
    Stanisława Szewczyk

W obronie powietrza

Maciej Maderak

Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego po raz kolejny ostrzega 
o wysokim stężeniu pyłów w powietrzu. 
Niecka, w jakiej leżą zarówno Kraków 
jak i Niepołomice zatrzymuje wszystkie 
spaliny, jakie wydzielane są do atmosfery. 

Jest to szczególnie uciążliwe zimą, gdy 
trwa sezon grzewczy. Bowiem spaliny 
z tego, co wkładamy do pieca, trafiają do 

atmosfery, a stamtąd do naszych płuc. 
Pomysłów na paliwo opałowe jest wie-

le. Kartony, stare opony, buty, lakierowane 
drewno, odpady plastikowe, puszki po na-
pojach – zamiast posegregowane trafiać na 
składowisko lub do skupu, są spalane w do-
mowych kotłowniach. 

W ten sposób pompujemy do atmosfery 
szkodliwe substancje: związki organiczne, 
tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru 
i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, me-
tale	ciężkie	(kadm,	rtęć,	tytan,	arsen,	kobalt,	

nikiel, selen, ołów, chrom). 
Te trujące związki przedostają się do na-

szych organizmów podczas oddychania lub 
wraz z pożywieniem. Czym to skutkuje? Groź-
ne dla naszego organizmu związki podrażnia-
ją śluzówki nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela 
i płuca. W wyniku wieloletniego narażanie 
może dojść do uszkodzenia tych narządów 
i chorób nowotworowych, zwłaszcza u dzieci.

Przy dużych stężeniach tych związków 
w powietrzu zaleca się unikanie lub ograni-
czenie do minimum czasu przebywania na 
powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w cią-
ży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby 
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu 
i chorobami krążenia. 

Należy unikać dużych wysiłków fizycz-
nych na otwartym powietrzu. Czyli – mó-
wiąc w skrócie - zamiast cieszyć się zimą 
i śniegiem, przez toksyczne substancje naj-
bezpieczniej byłoby siedzieć w domu albo… 
ograniczyć spalanie śmieci

Na to oczywiście jest wiele metod. Być 
może informowanie mieszkańców i uświa-
damianie im, jak szkodliwe jest palenie śmie-

ciami, sprawi że sami dojdą do wniosku, że 
nie warto tego robić. Coraz częściej też ludzie 
pilnują siebie nawzajem, zgłaszając do orga-
nów ścigania przypadki palenia odpadami. 

Liczba zgłoszeń powoduje, że wzorem in-
nym miast, np. Krakowa – burmistrz Niepoło-
mic rozważa możliwość wprowadzenia kontroli 
gospodarstw domowych, których celem będzie 
poprawa jakości powietrza na naszym terenie.

Upoważnieni pracownicy mogą wyko-
nywać czynności kontrolne w zakresie stoso-
wania postanowień regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie, natomiast 
w obowiązującym stanie prawnym jedy-
nie	 strażnicy	 straży	miejskiej	 (poza	 policją)	
mogą karać mandatami.

Częstokroć interwencje kończą się upo-
mnieniami, ale trzeba pamiętać, że nieprze-
strzeganie zakazu może skutkować nałoże-
niem mandatu, a w przypadku powtarzających 
się naruszeń, sprawa może zostać skierowana 
do sądu, który może nałożyć grzywnę do  
5 000 zł. Grzywna jest duża, bo i sprawa dla 
nas wszystkich jest ważna, w końcu tym po-
wietrzem oddychamy wszyscy  

Liczba zgłoszeń palenia odpadami powoduje, że wzorem innym miast, np. Krakowa 
– burmistrz Niepołomic rozważa możliwość wprowadzenia kontroli gospodarstw  
domowych,  których celem będzie poprawa jakości powietrza na naszym terenie.
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Niedoszłe królobójstwo
Justyna Janusz

Na 29 stycznia grupa dywersyjna Armii 
Krajowej „Kedyw-Kraków” zaplanowa-
ła wysadzenie pociągu, w którym miał 
się znajdować Hans Frank. Na miejsce 
ataku wybrana została Puszcza Niepo-
łomicka.

6 września 1939 roku do Krakowa wkro-
czyli Niemcy, rozpoczynając trwającą 
przez 1869 dni okupację hitlerowską. Na 

podstawie dekretu Hitlera z ziem centralnej 
Polski utworzono Generalne Gubernatorstwo. 
Stolicą tej jednostki administracyjno-teryto-
rialnej został Kraków, zaś jej generalnym gu-
bernatorem Hans Frank. 

Na swoją rezydencję wybrał on zamek na 
Wawelu. Fakt ten, obok szerokiego zakresu 
władzy jakim dysponował Frank sprawił, że 
nazywany on jest czasem „ostatnim królem 
Polski”. 

Hans Frank był działaczem i członkiem 
NSDAP, zaś dobre stosunki z Adolfem Hitle-
rem pozwoliły mu na kolejne awanse. Jako ge-
neralny gubernator doprowadził do masowej 
eksterminacji, zbrodni popełnionych na pol-
skiej ludności, zniszczeń okupowanych tere-
nów i polskiej kultury.  

Frank nie krył się z nienawiścią do swoich 
„poddanych”, często dawał jej wyraz w rozmo-
wach, przemówieniach i „Dzienniku”, który 
pisał. Jedna z jego wypowiedzi brzmiała: „Jeśli 
wreszcie wygramy wojnę, to nie będę miał nic 
przeciwko temu, żeby z Polaków, Ukraińców 
i tego wszystkiego, co się wokół włóczy, zrobić 
siekaninę”.

30 stycznia 1944 r. mijała jedenasta rocz-
nica objęcia władzy przez Adolfa Hitlera. 
Czwarta rocznica utworzenia Generalnego 
Gubernatorstwa stała się kolejnym pretek-
stem do świętowania. Dlatego też, na ten 
dzień zaplanowano uroczystości jubileuszo-
we we Lwowie. Był to dobry moment, by do-
konać zamachu.  

Na 29 stycznia grupa dywersyjna Armii 
Krajowej „Kedyw-Kraków” zaplanowała wy-
sadzenie pociągu, w którym miał się znajdo-

wać Hans Frank. Na miejsce ataku wybrana 
została Puszcza Niepołomicka, a ściślej oko-
lice wiaduktu kolejowego, znajdującego się 
przy drodze z Niepołomic – granicy Staniątek 
z Brzeziem.  

Mimo przygotowań zamach nie udał się – 
powodem było odpalenie ładunku wybucho-
wego o ułamek sekundy za wcześnie, co w efek-
cie złagodziło skutki wybuchu. Pośród ofiar nie 
znalazł się sam gubernator, ani jego współpra-
cownicy, którzy jechali na samym końcu pocią-
gu. Na drugi dzień udali się do Lwowa wojsko-
wym samolotem. 

Zamach był szokiem dla Franka i jego oto-
czenia, bowiem wyjazd utrzymany był w ści-
słej tajemnicy. Skuteczność polskiego wywia-
du budziła podejrzenia i nieufność wśród 
Niemców. Pojawiła się także chęć zemsty.  
Partyzantom udało się uciec, więc nie można 
było ich ukarać. 

Postanowiono zatem rozstrzelać stu Po-
laków – więźniów politycznych znajdujących 
się w hitlerowskim więzieniu przy ul. Mon-

Foto: Justyna Janusz

Zamach był szokiem dla Franka i jego otoczenia, bowiem wyjazd utrzymany był  
w ścisłej tajemnicy. Skuteczność polskiego wywiadu budziła podejrzenia i nieufność  
wśród Niemców. Pojawiła się także chęć zemsty. Postanowiono zatem rozstrzelać stu  
Polaków – więźniów politycznych.

KrÓTKO

Dopóki jestem
Maria Strzelec 
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim

Czy 40 lat to dużo? Takie pytanie zadali 
sobie absolwenci szkoły podstawowej 
w Zabierzowie Bocheńskim, którzy 
mury tej placówki opuścili w roku 1972. 
Była z nami wychowawczyni Wanda 
Kuś, ówczesna dyrektorka szkoły Józefa 
Bartkowska, a także nauczycielka języka 
rosyjskiego Stanisława Skoczylas. 
W Domu Kultury w Zabierzowie Bo-
cheńskim oglądaliśmy zdjęcia, opowia-
daliśmy o teraźniejszości. Koleżanka 
mieszkająca poza krajem połączyła się 
z nami telefonicznie.
Nic to, że „w papierach lat przybyło”, ale 
serca pozostały młode, o czym zapewnia 
autorka tekstu, absolwentka z roku 1972. 
Może za naszym przykładem pójdą na-
stępne roczniki, bo warto odświeżać 
kontakty i przyjaźnie, dopóki jesteśmy. 

Wernisaże
Renata Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Batorskiej                           

Wernisaże prac plastycznych były ele-
mentem kończącym realizację projek-
tu „Aktywizacja społeczno-kulturalna 
mieszkańców gminy Niepołomice po-
przez organizację warsztatów artystycz-
nych”, na które Centrum Kultury w Nie-
połomicach pozyskało środki unijne.
Projekt realizowany w Domach Kul-
tury w Woli Batorskiej, Staniątkach, 
Zagórzu i Suchorabie, obejmował trzy 
rodzaje zajęć, adresowanych do dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w warszta-
tach plastycznych dla dzieci i młodzie-
ży, warsztatach sztuki użytkowej lub 
warsztatach rysunku i malarstwa. Od 
kwietnia do końca grudnia 2012, w za-
jęciach uczestniczyło 180 osób. 
Dla wszystkich uczestników działań 
artystycznych zostały zorganizowane  
w	Domach	Kultury	w	Zagórzu	(13	grud-
nia),	Woli	Batorskiej	(18	grudnia)	i	Sta-
niątkach	(20	grudnia)	wystawy	prac.	
Były obrazy wykonane pastelami su-
chymi lub olejnymi, portrety, pejzaże, 
prace o tematyce świątecznej wykona-
ne farbami akrylowymi, urocze małe 
dzieła na tkaninach wykonane kred-
kami pastelowymi. Wśród prac prze-
strzennych znalazły się na wystawach 
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prace przygotowane techniką Quillin-
gu, prace z gipsu, stroiki świąteczne, 
niepowtarzalne bańki choinkowe wy-
konane metodą filcowania na sucho. 

Kolędy w Suchorabie
Urszula Turecka
instruktor, Klub Kultury w Suchorabie

12 stycznia, wieczór kolęd rozpoczął  
występ najmłodszych uczestników zajęć 
Klubu Malucha. Artyści wręczyli swoim 
bliskim, głównie dziadkom, własno-
ręcznie wykonane upominki i zaprezen-
towali dwie ulubione zabawy ruchowe.
Dopełnieniem przeżyć artystycznych 
było wspólne kolędowanie z gościem 
specjalnym. Zespół Wrzos z Niepoło-
mic, który niedawno obchodził 65-lecie 
istnienia, zaprezentował kolędy i pasto-
rałki. Przy wspólnych stołach i drobnym 
poczęstunku śpiewali starsi i dzieci. 

Opłatek u seniorów
Henryk Osika
przewodniczący Koła Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Zabierzowie Bocheń-
skim; kierownik Zespołu „Zabierzanie”

Członkowie Koła Emerytów i Renci-
stów w Zabierzowie Bocheńskim zor-
ganizowali 13 stycznia w miejscowym 
Domu Kultury spotkanie opłatkowe 
seniorów. Uczestniczyli w nim senio-
rzy z Zabierzowa, Woli Zabierzowskiej, 
Chobotu oraz zaproszeni goście.
Przy opłatku życzono sobie zdrowia 
oraz by ponownie spotkać się za rok 
w tym samym gronie, a nawet powięk-
szonym o nowych seniorów. Śpiewano 
kolędy, a po krótkiej modlitwie przy-
stąpiono do wieczerzy przygotowanej 
przez członków koła.
Zespół „Zabierzanie” wystąpił z pro-
gramem artystycznym, śpiewając kolę-
dy, pastorałki oraz piosenki biesiadne. 
Spotkanie uświetnił niezawodny akor-
deonista Janek Gębała. Śpiewem i tań-
cami zabawiano się do późnych godzin 
wieczornych.

Strażacki opłatek
Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

21 grudnia w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Woli Batorskiej życzenia składali 
sobie członkowie OSP z terenu Miasta 
i Gminy Niepołomice wraz z przedsta-
wicielami Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. 

Ochotnicy
Wszystkie wyjazdy jednak nie byłyby możliwe bez udziału strażaków ochotników, którzy 
społecznie, w każdej chwili są gotowi do wyjazdu. W minionym roku w działaniach jed-
nostki OSP Niepołomice brało udział 49 wyszkolonych druhów, z których najczęściej do 
działań wyjeżdżali: 
Zielonka	Krzysztof	 242	wyjazdy	 (na	 280),	 Batko	 Jakub	 239,	Dziadkowiec	Grzegorz	 227,	
Drabik Mateusz 214, Dąbroś Stanisław 151, Wnęk Grzegorz 137, Klima Dariusz 133, Wię-
cław Przemysław 131, Balachowski Krzysztof 125, Bober Mirosław 114, Wnęk Mateusz 111.

telupich w Krakowie. Połowa z nich zginęła  
2 lutego 1944 r. w Dębicy, reszta zaś w Pod-
łężu, gdzie upamiętniono rozstrzelanych po-
mnikiem. 

Hans Frank żył jeszcze ponad dwa lata.  
1 października 1946 r. został skazany na karę 
śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Woj-
skowy w Norymberdze. Podobno podczas poby-
tu w więzieniu nawrócił się na chrześcijaństwo, 

zaś ostatnie słowa jakie wypowiedział w drodze 
do szubienicy brzmiały: „Chryste, przebacz!”.

O próbie dokonania zamachu na jednym 
z największych zbrodniarzy w historii przypo-
mina pomnik obok wiaduktu w Staniątkach. 
To kolejne świadectwo heroizmu, odwagi 
i patriotyzmu Polaków, którzy nie umieli po-
godzić się z niemiecką dominacją na ojczystej 
ziemi   

2012 w OSP Niepołomice

Paweł Dąbroś 
naczelnik OSP Niepołomice

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Niepołomicach w minionym roku  
interweniowali w ponad 270 zdarzeniach  
na terenie gminy Niepołomice oraz 
powiatu wielickiego. 

Do pożarów wyjeżdżano 106 razy, a po-
zostałe wyjazdy to działania podczas 
miejscowych zagrożeń, których było 

140. W minionym roku zwiększyła się również 
liczba alarmów fałszywych, a było ich aż 25, 
głównie pochodzących z monitoringu na tere-
nie niepołomickiej strefy przemysłowej. 

W samych Niepołomicach strażacy inter-
weniowali 225 razy. Na terenie gminy wyjeż-
dżano do 33 zdarzeń, a pozostałe 13 wyjazdów 
to działania poza terenem chronionym. Głów-
nie była to pomoc jednostkom na terenie gmi-
ny Kłaj i Wieliczka. 

Przy 106 wyjazdach najwięcej interwenio-
wano przy pożarach traw i nieużytków bo aż 78 
razy, 6 razy gaszono budynki oraz zabudowania 
gospodarcze, 5 razy wyjeżdżano do pożarów 

w obszarach leśnych, czterokrotnie gaszono 
pożary środków transportu. 9 razy wyjeżdżano 
do innych pożarów, jak pożary koszy na śmieci, 
transformatorów czy pożary sadzy w kominie. 

Najbardziej dały się we znaki 4 pożary 
magazynów oraz hali produkcyjnych. Można 
tutaj przypomnieć dwa duże pożary w strefie  
przemysłowej. W pierwszym z nich z pożarem 
hali magazynowej walczyło ponad 25 zastępów 
straży pożarnej, przy temperaturze powietrza 
dochodzącej do minus 20 stopni. 

Do pożarów wyjeżdżano 106 razy, a pozo-
stałe wyjazdy to działania podczas miej-
scowych zagrożeń, których było 140. W mi-
nionym roku zwiększyła się również liczba 
alarmów fałszywych, a było ich aż 25.
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Opłatek rozpoczął się od przywitania 
licznie przybyłych gości przez prezesa 
Zarządu Miejsko-Gminnego druha Jó-
zefa Dziadonia wraz z autorem tekstu. 
Ks. kanonik Wojciech Guzik, proboszcz 
parafii w Woli Batorskiej, poprowadził 
modlitwę i dokonał poświęcenia opłat-
ków, po czym druhowie oraz goście zło-
żyli sobie tradycyjnie życzenia.
Na wigilii nie zabrakło tradycyjnych 
potraw przygotowanych przez druhny 
z OSP w Woli Batorskiej. Przy dźwię-
kach orkiestry dętej Lira z OSP Niepo-
łomice wszyscy mogli pośpiewać znane 
polskie kolędy.
Nie zabrakło także upominków świą-
tecznych dla zgromadzonych dzieci 
i młodzieży z MDP, upominki wręczyli 
burmistrz Roman Ptak, wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Markiem 
Ciastoniem. Upominki zostały ufun-
dowane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Niepołomicach.

Podarki od Strażaków
Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska

24 grudnia druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Batorskiej od-
wiedzali z prezentami świątecznymi 
milusińskich z ubogich rodzin w Woli 
Batorskiej. Radość na twarzach dzieci 
budził widok św. Mikołaja, w towarzy-
stwie strażackich elfów. 
Akcja rozdawania podarków świątecz-
nych dla dzieci przez naszą jednostkę 
została zapoczątkowana w 2009 roku 
i na stałe wpisała się w kalendarz 
działalności OSP. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy finansowo wspomo-
gli akcję „Świątecznych podarków”.

Casada świątecznie
Wioleta Nowak
instruktor, Dom Kultury w Zakrzowcu

18 grudnia zespół wokalno-instrumen-
talny Casada. działający przy Domu Kul- 
tury w Zakrzowcu, wystąpił w Woje-
wódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzie- 
cięcym im. Św. Ludwika w Krakowie. 
Dzieci nie tylko zapomniały o swoich 
problemach zdrowotnych, ale także nie 
opuszczając pomieszczeń szpitala, mogły 
przeżywać wspaniałe chwile, wspólnie 
kolędując. Szczególnym uznaniem dla 
zespołu było podziękowanie od dyrek-
cji szpitala oraz zaproponowanie dalszej 
współpracy. Zespół, który istnieje od 
marca 2011 roku, tworzą: Michał Klesz-
czyński, Karolina Nowak i Paulina Żak. 

Drugi duży pożar, wybuchł w nocy z 4 na 
5 kwietnia. Przez ponad 18 godzin walczyło 
z nim ponad 50 zastępów z województwa ma-
łopolskiego.

W minionym roku interweniowano również 
w 140 miejscowych zagrożeniach, jak zdarzenia 
drogowe, do których wyjeżdżano 48 razy. 15 
razy usuwano skutki nawałnic, gniazda owadów 
błonkoskrzydłych likwidowano aż 45 razy. 

Do działań tych zaliczane są również wy-
jazdy do zabezpieczeń imprez masowych oraz 
pomocy policji i pogotowiu. W tych przypad-
kach interweniowano 32 razy. Liczba miejsco-
wych zagrożeń z roku na rok ciągle rośnie. Nie 
obyło się również bez wyjazdów błahych, jak 
ściąganie kota z drzewa, czy dogaszenie przy-
palonej potrawy w mieszkaniu.

W roku 2012 strażacy brali udział w szko-
leniach oraz ćwiczeniach. 6 druhów ukończyło 
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a kolej-
nych 9 zdało pozytywnie egzamin ze szkolenia 
z ratownictwa technicznego i jest w trakcie od-
bywania kursu dowódców OSP.

Druhowie również aktywnie brali udział 
w zawodach sportowych, między innymi 
podczas kolejnej edycji barbórkowego tur-
nieju strażaków i ratowników w Kopalni Soli 
w Wieliczce, zawodów gminnych i powiato-
wych w sporcie pożarniczym. Licznie brano 
także udział w akcjach honorowego oddawania  
krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypad-
kach drogowych oraz na rzecz WOŚP.

Ponadto strażacy uczestniczyli w wielu 
ćwiczeniach i pokazach związanych z gasze-
niem pożarów i ratownictwa technicznego. 
Zaakcentowany również został udział OSP 
w miejskich pokazach, imprezach plenerowych 
i uroczystościach przybliżając mieszkańcom 
społeczną służbę, umiejętności i sprzęt. Chce-
my w ten sposób wzmocnić poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy. 

„Pokazując tak dokładne statystki i osią-
gnięcia chcemy w ten sposób pokazać część 
naszej społecznej pracy, a ocenę pozostawiamy 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy” – ko-
mentuje prezes OSP Stanisław Dąbroś  

Stawiam na siebie

Elżbieta Latos 
koordynator, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Dobro Dziecka. 

Projekt „Stawiam na siebie”, realizowany  
jest przez Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych z Brzezia 
w partnerstwie ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy z Tomaszkowic 
oraz Środowiskowym Domem 
Samopomocy z Niepołomic. 
Rozpoczął się jego ostatni etap.
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Naczelnik urzędu skarbowego w wieliczce
zachęca podatników do składania zeznań rocznych drogą elektroniczną!

To najprostszy, najszybszy, najwygodniejszy, a przede wszystkim 
najtańszy sposób złożenia zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, 
PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami można wysłać drogą 
elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Korzystać można z darmowego i wygodnego programu przygoto-
wanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostępna jest na 
stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz  www.szybkipit.pl
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zaprasza na 
szkolenie w zakresie wypełniania i składania zeznań rocznych drogą 
elektroniczną, które odbędzie się w siedzibie Urzędu ul. Zamkowa 2,  

w dniu 18 lutego  /poniedziałek/ o godz. 16:00, w sali 300. III p.
Dodatkowo, w związku z coroczną kampanią „Szybki PIT” Urząd 
Skarbowy organizuje:

DZIEŃ OTWARTY – w dniu 16 marca, w godzinach 9:00-13:00 

W trakcie Dania otwartego pracownicy urzędu będą udzielać po-
datnikom informacji o sposobie wypełnienia zeznań, odpowiedzą 
na pytania dotyczące rozliczenia podatkowego PIT 2012, stosowa-
nia ulg podatkowych oraz możliwości składania zeznań podatko-
wych drogą elektroniczną. 

Od listopada 2012 do lutego 2013, 
szesnaście osób objętych projektem 
odbywa staże wspierane u praco-

dawców. Beneficjenci pod okiem opiekuna 
wspieranego wdrażani są w obowiązki, które 
zostały określone przez  pracodawcę. 

Składamy podziękowania następującym 
firmom, które umożliwiły naszym uczestni-
kom projektu realizację stażu: Restauracja 
„Azalia” Szarów, Kwiaciarnia „Azalia” Kłaj, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „U sąsiadki” 
Szarów, Ryszard Juszczyk Delikatesy „Mo-
relka” Tomaszkowice, firma „Solne Miasto” 
Wieliczka, Urząd Gminy Biskupice, „Dwo-
rek Emilii” Dariusz Szwed Tomaszkowice, 

Maria Bugaj-Sobkiewicz sklep „Laura” Kłaj, 
Gmina Niepołomice, Jacek Musiał i Andrzej 
Zakrzewski Agencja Ochrony VIP Niepo-
łomice, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” Niepołomice, Hotel „Niepoło- 
mice”. 

Osiągnięto cel projektu, którym był roz-
wój osobowości beneficjentów, przyczynia-
jących się do poprawy życia społecznego 
i wzrost zdolności do zatrudnienia. U osób 
niepełnosprawnych nastąpił rozwój moż-
liwości samostanowienia i uczestnictwa 
w życiu rodzinnym i społecznym. Uczestnicy 
nabyli umiejętności poruszania się po rynku 
pracy oraz podnieśli kwalifikacje zawodowe. 

Projekt był realizowany od marca 2011 
do lutego 2013, a jego łączna wartość to 870 
tys. zł. Działania realizowane w ramach pro-
jektu były współfinansowane przez UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z pozyskanych środków w ramach pro-
jektu została dostosowana architektura bu-
dynku dla osób niepełnosprawnych w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Brzeziu. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w re- 
alizację projektu składam podziękowania za 
profesjonalną obsługę o czym świadczy fakt, 
wytypowania projektu przez WUP Kraków  
do „Dobrych Praktyk”  

Plac wyremontowany

Agnieszka Ligęza

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomirogu 
może się pochwalić nowo wyremonto-
wanym i poszerzonym placem przed 
budynkiem świetlicy wiejskiej. 

Środki na inwestycję OSP pozyskała 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie Pro-

sprostowanie
Tekst w styczniowym numerze Gazety Niepołomickiej „Z wizytą w Royal Canin” został niewłaściwie podpisany. Jego autorem jest  
Monika Marcinek, Młodszy Specjalista ds. Personalnych Royal Canin.
           Za pomyłkę przepraszamy

gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 Działanie 413 tzw. małe projekty. 
Projekt nosi tytuł „Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej w Słomirogu”. 

Całkowity koszt zadania: 35 533,47 zł. 
Koszty kwalifikowane to 35 533,47zł, a kwota 
dofinansowania z PROW to 24 873 zł.

Prace w szczególności polegały na ze-
rwaniu istniejących płytek chodnikowych 
i	wylewek	betonowych	 (220	m2), które były 
połamane, spękane i nierówne, a ich stan za-

grażał bezpieczeństwu ludzi i mienia. Poza 
tym na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm 
wraz z wykonaniem podbudowy gr. 25 cm 
i	korytowaniem	(ponad	240	m2), oraz ułoże-
niu obrzeża na cokole betonowym

Wyremontowany i poszerzony plac po-
lepszy warunki do organizacji imprez plene-
rowych. Celem projektu jest także rozwijanie 
aktywności społeczności lokalnej oraz zaspo-
kojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców obszarów wiejskich  
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Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Powstanie Styczniowe 
w 1863 roku było najwięk-
szym i ostatnim w XIX 
wieku zrywem niepodległo-
ściowym Polaków. To ważne 
i brzemienne w skutkach 
wydarzenie znalazło od-
zwierciedlenie w twórczości 
artystów.

Walki toczyły się nie-
mal na całym tere-
nie ziem polskich 

objętych zaborem rosyjskim, tj. 
części Litwy, Białorusi i Ukra-
iny oraz Królestwa Polskiego. 
Wzięło w nich udział 200 tys. 
żołnierzy, młodzież ziemiańska, 
drobna szlachta, mieszczaństwo 
i inteligencja; artyści, literaci 
i historycy. Do oddziałów po-
wstańczych rekrutowano także 
Polaków z zaboru pruskiego i au-
striackiego.  

Poza bezpośrednimi uczest-
nikami starć z carską armią, 
w powstanie było zaangażowa-
nych tysiące rodaków, w tym du-
chowni, kobiety i dzieci, którzy 
prowadzili działalność konspira-
cyjną, organizowali pomoc pie-
niężną i medyczną, przemycali 
amunicję i broń, szyli mundury, 
ukrywali zagrożonych areszto-
waniem, kwaterowali ochotni-
ków, otaczali opieką chorych 
w domach i lazaretach, roznosili 
listy i raporty. 

Nie udało się wyzwolić choćby 
skrawka ziemi polskiej, tak by mo-
gła funkcjonować jawna władza 
powstańcza. Funkcjonowało  jed-
nak podziemne państwo polskie. 
W Warszawie działały organizacja 
miejska i policja narodowa.

Powstanie o charakterze woj-

ny partyzanckiej, w której stoczo-
no 1200 bitew i potyczek, wybu-
chło 22 stycznia 1863 roku, a za 
jego koniec uważa się kwiecień 
1864 roku.

Nieprzygotowane ani pod 
względem	militarnym	(jak	mó-
wią słowa pieśni „Obok Orła 
znak Pogoni, poszli nasi w bój 
bez broni”) ani politycznym, 
musiało zakończyć się klęską. 
Życie straciło 10 do 20 tysięcy 
Polaków, a represje, które do-
tknęły ocalonych były niezwy-
kle dotkliwe. 

Zsyłka na Syberię trzydziestu 
ośmiu tysięcy, carskie i galicyjskie 
więzienia, wcielenie do rosyjskie-
go wojska, konfiskata majątków, 
likwidacja klasztorów w Króle-
stwie Polskim, szczególne regu-
lacje dotyczące szkolnictwa i ży-
cia codziennego w zaborach, czy 
wreszcie przymusowa emigracja 
– to cena, jaką przyszło zapłacić 
za marzenie o wolności.  

Z kolei rząd carski musiał za-
angażować poważne siły do pa-
cyfikowania powstania, a ruch 
narodowy mimo straszliwych 
represji ogarnął całe grupy spo-
łeczne, umocnił poczucie tożsa-
mości narodowej, czego wyrazem 
było m. innymi powołanie wielu 
organizacji patriotycznych, któ-
re niosły pomoc uciekinierom, 
zesłańcom, emigrantom, a swoją 
działalność prowadziły niemal do 
wybuchu I wojny światowej, pod-
trzymując ducha patriotyzmu, pie-
lęgnując idee niepodległościowe.

To ważne i brzemienne 
w skutkach wydarzenie znalazło 
odzwierciedlenie w twórczo-
ści artystów. Wielu z nich bra-
ło czynny udział w powstaniu. 
Adam Chmielowski, internowa-
ny, brawurowo uciekł z więzienia 

w Ołomuńcu, w bitwie pod Meł-
chowem stracił nogę.

Maksymilian Gierymski wy-
cieńczony w walkach na Kielec-
czyźnie i Lubelszczyźnie zmarł 
w kilka lat później na gruźlicę. 
Ranny Lubomir Benedyktowicz 
po utracie obu dłoni malował 
za pomocą specjalnie skonstru- 
owanych protez.

W zamkowej galerii znaj-
dziemy wiele prac poświęconych 
tematyce powstańczej. Najbar-
dziej ilustracyjny charakter ma 
obraz Józefa Simmlera „Portret 
Ludwika hr. Mycielskiego”, po-
wstańca z 1863 r. Ta kompozy-
cja w nieco teatralnym stylu jest 
jednocześnie drobiazgowym stu-
dium akcesoriów, przede wszyst-

KulTurA

Zaproszenie

Zapraszamy do galerii Sukiennice w Niepołomicach 2 codzien-
nie od 10.00 do 17.00.

Portret powstańca

Józef Simmler, „Portret Ludwika hr. Mycielskiego”, powstańca z 1863 r., 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

W powstanie, prócz żołnierzy, było zaangażowanych tysiące rodaków, w tym duchowni, kobiety 
i dzieci, którzy prowadzili działalność konspiracyjną, organizowali pomoc pieniężną i medyczną, 
przemycali amunicję i broń, szyli mundury, ukrywali zagrożonych aresztowaniem, kwaterowali 
ochotników, otaczali opieką chorych w domach i lazaretach, roznosili listy i raporty.
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kim ubioru, oddając wiernie hi-
storyczne realia. Zapewne praca 
wykonana została na podstawie 
fotografii. 

Obraz Antoniego Kozakie-
wicza o wymownym tytule „Nie 

dbam jaka spadnie kara” ukazuje 
los powstańców. Sceny związa-
ne z martyrologią Polaków po 
powstaniu styczniowym, inspi-
rowane poezją Juliusza Słowac-
kiego i obrazami Artura Grott-

gera malował Jacek Malczewski, 
początkowo realistycznie, a po 
roku 1890 w innej konwencji, 
dodając motywy fantastyczne. 
Kompozycję rodzajową Sybiracy 
i portret Sybirak można obejrzeć 

w sali VIII. Tę tematykę podej-
muje także Henryk Rauchinger  
w przejmującym dziele „W ka-
tordze”  

Okienko z widokiem na Niepołomice

Mieszkamy tutaj w pięcioro
Z Janem Jakubem Należytym rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Panie Jakubie 
– bo o ile wiem, znajomi zwy-
kle tak się do Pana zwracają... 
Doskonale pamiętam Pana wy-
stęp podczas Festiwalu Ballady 
w Niepołomicach w 2009 roku. 
Co w Niepołomicach spodoba-
ło się Panu szczególnie?
Jan Jakub Należyty: Przede 
wszystkim sam fakt, że takie im-
prezy – zapewne dzięki władzom 
miasta oraz determinacji Pawła 
Orkisza – odbywają się w tak 
pięknym i dostojnym miejscu. 
Zaś szczególnie spodobała mi się 
jedna piękna kobieta, która jest 
teraz moją żoną. Dodam jeszcze, 
że obecnie mieszkamy w Nie-
połomicach. Żeby było wszyst-
ko jasne: Małgorzata wcześniej 
mieszkała w Krakowie, a ja 
w Warszawie.

Od czasu tego występu sporo 
zmieniło się w Pana życiu.
Zmieniłem stan cywilny, zmie-
niłem miejsce zamieszkania, 
życie zmieniłem na lepsze. 
Mieszkamy w Niepołomicach 
w pięcioro. My oraz trzy psy: 
kundel Ziemniak, buldożka 
francuska Pomyłka vel Pompon 
oraz dog niemiecki Piątek.

Co jest fascynującego w piosen-
kach francuskich?
Piosenka francuska jest jak wy-
jątkowa kobieta: piękna, sub-
telna, z ogromnym poczuciem 
humoru i zawsze młoda. A serio: 
ta piosenka nie poddaje się mo-
dom, łączy prostotę, komunika-
tywność, czasem banał, z wy-
rafinowaniem i poezją. Dotyka 

życia, opisuje życie, a jednocze-
śnie pozwala się nucić. 

Mówi się, że francuskim piosen-
karzom udało się połączyć hu-
mor z bardzo głęboką refleksją.
Owszem, a to właśnie może być 
jednym z powodów ponadczaso-
wości piosenek francuskich. Śpie-
wane są do dziś w różnych tłuma-
czeniach w wielu językach i przez 
wielu artystów całego świata. Są 
świetnym materiałem dla akto-
rów, takim trzyminutowym spek-
taklem, który rozśmieszy do łez, 
ale i wyciśnie łzy wzruszenia. 
Pozornie proste w odbiorze, czę-
sto bardzo trudne do dobrego 
wykonania. Ale jeśli się postarać, 
powodują nieprawdopodobne  
efekty u widzów. Obserwuję re-
akcje odbiorców, a proszę mi 
wierzyć, bardzo staram się wy-
konywać je tak jakbym śpiewał 
po raz ostatni.

Jest Pan nie tylko wykonawcą 
piosenek i aktorem, ale także 
autorem spektakli i słuchowisk. 
Dlaczego Pan zaczął pisać? 
To trudne pytanie. Pan również 
jest człowiekiem piszącym i to 
bardzo dobrze piszącym. Krót-
ko, treściwie i z niebanalnym 
humorem. Może piszemy, bo 
jesteśmy bardziej wnikliwymi Fotografia z archiwum J. J. Należytego

Mieszkamy w Niepołomicach w pięcioro. My oraz trzy psy: kundel Ziemniak, buldożka francu- 
ska Pomyłka vel Pompon oraz dog niemiecki Piątek. Żeby było wszystko jasne: Małgorzata  
wcześniej mieszkała w Krakowie, a ja w Warszawie. Zmieniłem stan cywilny, zmieniłem miejsce 
zamieszkania, życie zmieniłem na lepsze.
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Jan Jakub Należyty

Znany piosenkarz, aktor, autor, satyryk i konferansjer. Po debiucie 
na	Ogólnopolskim	Młodzieżowym	Przeglądzie	Piosenki	(1980)	wy-
stąpił na XX Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1983 roku, gdzie 
zdobył nagrodę Grand Prix w konkursie „Promocje” za wykonanie 
piosenki Claun. 
Po opolskim sukcesie podjął trasy koncertowe i pojawiał się w ra-
diowych programach literacko-muzycznych. Poza twórczością wła-
sną, prezentował programy poświęcone wybitnym twórcom piosen-
ki francuskiej – J. Brelowi i G. Brassensowi. Silną jego stroną była 
prowokacja artystyczna oraz specyficzny, zmuszający do refleksji 
humor. 
Jest autorem słuchowisk radiowych oraz spektakli teatralnych, 
a ostatnio świetnie przyjmowana jest przez publiczność jego kome-
dia „Andropauza męska rzecz – zdecydowana odpowiedź na Kli-
makterium” oraz „Andropauza 2 – czyli Męska rzecz być z kobietą.”

obserwatorami ludzi, bo los dał 
nam talent, bo to umiemy robić 
najlepiej? Nie wiem. Stało się. Pi-
szę. I cieszę się, że to moje pisa-
nie ludziom przypada do gustu. 
Obliczyłem szacunkowo, że moje 
przedstawienia wykonane zostały 
około 1200 razy w ciągu czterech 
zaledwie lat, jedno nawet po nie-
miecku i angielsku. Sama radość!

Co jest najtrudniejsze dla auto-
ra tekstów komediowych?  
Komedia to poważna sprawa. 
Musi być bardzo logicznie napi-
sana, musi być komunikatywna, 
musi śmieszyć, powinna mo-
mentami wzruszyć, żeby historia 
była blisko życia. I powinna za-
interesować jak najszersze grono 
widowni, czyli posiadać uniwer-
salny temat. Jednym słowem, 
trzy słowa: krew, pot i łzy!

Skąd czerpie Pan pomysły do 
swoich tekstów?   
Życie to fantastyczny pomysł. 
Nic odkrywczego: ludzkie cha-
raktery, a przede wszystkim 
wady. Uwielbiamy oglądać ludzi, 
którzy popełniają błędy, czar-
ne charaktery złożone z samych 
złych przyzwyczajeń, bo wtedy 
wydaje nam się, że to one nie do-
tyczą nas, ale bohaterów ogląda-
nej historii.

Z jakimi aktorami lubi Pan 
współpracować i dlaczego? 
Dane jest mi pracować z najlep-
szymi. To aktorzy nie tylko bar-
dzo znani, ale bardzo solidnie 
traktujący swój zawód. Wybitni 
artyści, a jednocześnie bardzo 
solidni rzemieślnicy. 

Proszę zachęcić naszych czy-
telników do przyjścia na spek-
takl „Andropauza męska rzecz 
– zdecydowana odpowiedź na 
Klimakterium”
Ten tytuł po 500 przedstawie-
niach zagranych w ciągu dwóch 
sezonów zdjęliśmy z afisza. Na 
jego miejsce weszła druga część 
pt. „Andropauza 2 – czyli Męska 
rzecz być z kobietą”. Do grona po-
zornie stetryczałych kuracjuszy 
dołączyła młoda i piękna kobie-
ta. Graliśmy już w Nowohuckim 
Centrum Kultury w październiku, 
na wiosnę będziemy ponownie. 
Jeśli ktoś oglądał pierwszą An-
dropauzę, uprzejmie donoszę, że 
druga jej odsłona jest pod każ-
dym względem lepsza. Jest bardzo 
śmiesznie. Zapraszam.

W jednym z wywiadów stwier-
dził Pan, że w dzisiejszych cza-
sach artysta musi być w pewnym 
sensie akwizytorem własnego 
talentu. 
Owszem. Do talentu dodać trze-
ba pracowitość i umiejętność 
sprzedaży swojej twórczości. 
Należę do szczęśliwców, gdyż nie 
muszę zabiegać o realizację mo-
ich tekstów komediowych, plany 
mam skonkretyzowane i długo-
terminowe, ale ci, którzy mają 
mniej szczęścia, a są przekonani, 
że ich twórczość jest wartościo-
wa – muszą jej pomóc. Trzeba 
dać się zauważyć, choćby przez 

udział w konkursach literackich.

Niektórzy aktorzy założyli wła-
sne teatry. Czy myślał Pan o po-
dobnej inicjatywie?  
Myślałem i to bardzo intensyw-
nie i jestem w trakcie realizacji 
tego planu. Od kwietnia, praw-
dopodobnie 1 kwietnia, w ponie-
działek zainicjuje swoją działal-
ność Teatr Komedia w Krakowie 
w gościnnych wnętrzach Kra-
kowskiej Opery Kameralnej przy 
Miodowej 15. 
Działalność rozpoczynamy moją 
sztuką „Trzy razy łóżko”, a w ob-
sadzie znajdą się Adrianna Bie-
drzyńska, Lucyna Malec, Anna 
Cieślak, Matylda Damięcka, 

Emilia Komarnicka, Mateusz 
Damięcki, Michał Lesień, Antoni 
Pawlicki, Marek Siudym i Piotr 
Cyrwus. Mam nadzieję pokazać 
„Trzy razy łóżko” widzom w Nie-
połomicach. Na dowód moich 
słów dołączam logo teatru.

Czy można Pana znaleźć w In-
ternecie?  
Oczywiście na mojej stronie  
janjakubnalezyty.pl i w różnych 
wyszukiwarkach.

Jakim życiowym przesłaniem 
Pan się kieruje? 
Sentencją Sławomira Mrożka: 
„Najważniejsze jest najbliższe pięć 
minut. Reszta to wyobraźnia”  

Życie to fantastyczny pomysł. Nic odkrywczego: ludzkie charaktery, a przede wszystkim wady. 
Uwielbiamy oglądać ludzi, którzy popełniają błędy, czarne charaktery złożone z samych złych przy-
zwyczajeń, bo wtedy wydaje nam się, że to one nie dotyczą nas, ale bohaterów oglądanej historii.

rAK NiE BOli
BADAJ siĘ i ŻyJ
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wraz z Krakowskim Centrum Psychologicznym Salvate w ramach programu „Rak nie boli, 
badaj się i żyj” organizuje bezpłatne warsztaty psychologiczne dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. 
Zajęcia poprowadzą psychologowie w oparciu o program „Simontona”, którego zasadniczym założeniem jest poprawa jakości życia ludzi 
chorych	(lepsze	funkcjonowanie	emocjonalne,	wzrost	zaangażowania	w	leczenie,	poprawa	komunikacji	z	otoczeniem).
Spotkania, w Krakowskim Centrum Psychologicznym Salvate, przy ulicy Szewskiej 20/1 w Krakowie, odbywać się będą regularnie w każdy  
czwartek przez 3 kolejne miesiące. Zakończą się 11 kwietnia br. 
Rejestracji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 12 341 51 98  oraz drogą elektroniczną: biuro@salvate.pl.
Więcej informacji o akcji „Rak nie boli, badaj się i żyj” oraz warsztatach psychologicznych znajduje się na stronie internetowej Krakowskiego 
Centrum Psychologicznego Salvate - www.salvate.pl.
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Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Kamil Janicki

Pierwsze Damy II Rzeczpospo-
litej
ZNAK
Kraków, 2012

Autor opisuje historię trzech, niezwykłych 
kobiet: Marii Wojciechowskiej, Michaliny Mo-
ścickiej, Marii Mościckiej – żon prezydentów 
II RP. To one uosabiały magię, czar, wdzięk 
i elegancję barwnych czasów 20-lecia między-
wojennej Polski. Żadna z nich nie była przygo-
towana do pełnienia roli Pierwszej Damy. 

Maria Wojciechowska nie znała francu-
skiego, notorycznie popełniała gafy dyplo-
matyczne. Nie interesowały ją bale, przyjęcia. 
Czuła lęk przed publicznością, nie znosiła 
błysku fleszy. Żona Ignacego Mościckiego 
– Michalina – zyskała uznanie za prowadze-
nie działalności charytatywnej oraz za wal-
kę o równouprawnienie kobiet. Doskonale 
czuła się na salonach i rautach towarzyskich. 
Druga małżonka Mościckiego – Maria – była 
sekretarką zmarłej prezydentowej, Michaliny 
Mościckiej, rozwódką, młodszą od Mościc-
kiego o 28 lat. Ten związek wywołał skandal 
wśród ówczesnych elit. 

Jak postrzegane były przez społeczeństwo 
Pierwsze Damy? Czy odnalazły się w nowej 
rzeczywistości? Czy miały wpływ na politykę, 
stojąc cicho u boku mężów?

Anne Sebba

Ta kobieta. Wallis Simpson
ZNAK
Kraków, 2012

Królowa matka mawiała o Wallis „ta ko-
bieta” i to określenie stało się tytułem najnow-
szej biografii o księżnej Windsoru. Historia 
związku Edwarda i Wallis sięga okresu mię-
dzywojennego, oni sami nie żyją już od wielu 
lat, ale do dzisiaj wzbudzają zainteresowanie 
wśród historyków monarchii brytyjskiej. 

Wallis Simpson nie była ani ładna, ani 
błyskotliwa, czy też szczególnie inteligentna. 
Wywołała jednak jeden z największych skan-
dali XX wieku. Posądzano ją o bycie kobietą 
lekkich obyczajów, nazistką, zahipnotyzowa-
nie księcia, wręcz o uprawianie czarnoksię-
skich praktyk. Jakim sposobem ta 34-letnia 
Amerykanka, dwukrotna rozwódka oczaro-
wała króla Edwarda VIII, że monarcha zrezy-
gnował dla niej z tronu?

Annia Ciezadlo

Dzień miodu
Świat Książki
Warszawa, 2012

Annia po ślubie z korespondentem wojen-
nym Mohamadem Bazzi wyjechała na Bliski 
Wschód. To miał być kilkumiesięczny wyjazd, 
tymczasem okazał się podróżą życia, sposo-
bem na odnalezienie swego miejsca na ziemi. 
Przez kilka lat Annia mieszkała w ogarniętym 
wojną Bejrucie i Bagdadzie. Mimo trudnej 
sytuacji politycznej bohaterka zakochała się 
w tamtejszej kulturze, języku, mieszkańcach, 
obyczajach oraz w orientalnej kuchni. 

Do poczytania
Poleca…

Czy można bardziej zbliżyć się do dane-
go kraju, niż żyjąc przez kilka lat wśród jego 
mieszkańców, dzieląc z nimi radości, proble-
my i troski dnia codziennego? „Dzień miodu” 
to niezwykła książka o poszukiwaniu własnej 
tożsamości, pełna wspomnień, refleksji, aneg-
dot oraz wiedzy o Bliskim Wschodzie.

Magdalena Zawadzka

Gustaw i ja
Wydawnictwo Marginesy
Warszawa, 2011

Książka pełna osobistych wspomnień do-
tyczących życia niezwykłej pary aktorskiej, 
jaką stworzyli Magdalena Zawadzka i Gustaw 
Holoubek. Poznali się w teatrze podczas pró-
by. Ona młoda, początkująca aktorka, on – 
gigant sceny. Dwie wybitne osoby, które dzie-
liło wszystko: sytuacja osobista, duża różnica 
wieku, charaktery, przyzwyczajenia. Połączy-
ła ich jednak na trzydzieści pięć szczęśliwych 
lat prawdziwa miłość, szacunek, tolerancja 
i wspaniała pasja – praca w teatrze.

W publikacji odnajdziemy wspomnie-
nia z podróży, opowieść o ślubie Zawadzkiej 
i Holoubka – wydarzeniu, które miało być 
dla wszystkich tajemnicą. Poznamy wiele 
nowych faktów i anegdot z życia artystycznej 
i intelektualnej elity Warszawy.

Atutem książki są wielkoformatowe zdję-
cia oraz przedruki okładek magazynów, frag-
mentów recenzji, dokumentów pochodzą-
cych z rodzinnego archiwum  



Luty 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

14    

OByCZAJE

Felietony  życiem  pisane – XXXIX

O dwóch obliczach zdarzeń

Marcin Urban

Często się przekonujemy, że mniej waż-
ne jest „co się stało” – a ważniejsze jest 
nasze podejście do zdarzeń. Ponadto 
zawsze warto w każdym zdarzeniu 
szukać czegoś dobrego. 

Świetnym na to dowodem była sytuacja, 
kiedy awaria prądu spowodowała, że 
w okolicy, gdzie mieszkam, zabrakło prą-

du. Był już wieczór, a ja bawiłem się z moim 
małym wnuczkiem. Nagle zrobiło się ciemno. 
Na twarzy dwulatka pojawił się strach i widać 
było, że za chwilę się rozpłacze. Oczywiście 
szukając ratunku popatrzył na mnie. 

Wiedziałem, że jego reakcja zależeć bę-
dzie od mojego zachowania. Gdybym w tej 

chwili zaczął biadolić, jakie to straszne, że 
nie ma światła oraz, że nie wiadomo, co te-
raz z nami będzie, zapewne rozpłakałby się. 
W przyszłości awaria prądu kojarzyłaby mu 
się zdecydowanie negatywnie. W ułamku 
sekundy podjąłem decyzję, że zareaguję po-
zytywnie. 

Wesołym głosem powiedziałem do 
wnuczka: „Ale wspaniała przygoda! Nie 
ma światła! Wiesz co? Zapalimy świeczki 
i będziemy sobie opowiadali bajki!”. Twarz 
dziecka szybko rozpromieniła się. Sięgnąłem 
po zapałki, zapłonął świecznik i zrobiło się 
naprawdę miło. 

O tym, że metoda jest skuteczna przeko-
nałem się, kiedy jeszcze tego samego wieczora 
zastąpiła kolejna awaria, bo kiedy znów świa-
tło zgasło, to wnuczek wyraźnie rozbawiony 
czekał, aż kolejny raz zapalimy świeczki. 

A na zakończenie proponuję nieco dłuż-
szy tekst:

Jednoznacznie złe zdarzenia 
prawie wcale nie istnieją, 
w każdym z nich jest okruch dobra 
i ziarenko tkwi z nadzieją… 

Kiedy los rujnuje plany 
lub żar gniewu szczęście niszczy, 
to jak Feniks chwilę później 
coś kiełkuje pośród zgliszczy.  

Nawet gdy odchodzi miłość  
i czas przeszły w nas umiera, 
może to być świetny powód 
aby zacząć coś od zera!

W życiu nie ma tego złego, 
co by nowych szans nie dało, 
więc nie przejmuj się zanadto 
gdy coś złego cię spotkało! 

Ale wspaniała przygoda! Nie ma światła! Wiesz co? Zapalimy świeczki i będziemy sobie 
opowiadali bajki! Twarz dziecka szybko rozpromieniła się.

Paryska wigilia

Barbara Henke 
LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna  
Nowina 2000” w Piekarach; College  
Saint-Andre w Auvelais

Byłam pewna, że tego roku zapewne 
nie doświadczę karpia, czy tak 
wspaniałego elementu polskiej 
tradycji bożonarodzeniowej, jakim 
jest opłatek, jednakże nadzwyczajność 
potraw, które pojawiły się na 
wigilijnym stole w zaprzyjaźnionej, 
paryskiej rodzinie, przerosła 
moje oczekiwania. 

Właściwie oprócz wspaniale przy-
strojonego stołu, świec i zgroma-
dzonej wkoło rodziny, żadna z po-

traw nie była tożsama ze znanymi z polskiej 
wigilii. Wieczerzę rozpoczęliśmy aperitifem 
składającym się z małych kawałków kiełbasek 
o różnych smakach, czarnych oliwek z połu-
dnia Francji oraz słodkiego, białego wina. 

Główny posiłek zainicjowaliśmy krewet-
kami, przyrządzonymi według tradycyjnej 
receptury i spożywanymi z białym, wytraw-
nym winem. Następnym daniem był wędzo-
ny łosoś, podawany z przygotowanym na 
ciepło ciemnym chlebem z charakterystycz-
nymi, korzennymi przyprawami. 

Kolejną potrawą, która pojawiła się na 

stole była tradycyjna rolada z kaczego mięsa, 
serwowana na zimno, a zaraz po niej miałam 
okazję po raz pierwszy skosztować surowych 
ostryg z sosem miodowym lub sokiem z cy-
tryny, które należało spożywać bezpośrednio 
„spijając” z muszelki.

Główną część wigilii zakończyliśmy świą-
teczną	galettą	(różnego	rodzaju	potrawy	z	ga-
laretą), a następnie skosztowaliśmy deseru, 
w postaci małych ciasteczek, lodów i kawy. 
Oczywiście wszystko to trwało dość długo, 
a mianowicie około 4 godzin.

Rodziny katolickie, a w takiej miałam 
przyjemność spędzić wigilię, często chodzą 
na pasterkę, która w Paryżu zaczyna się około 
22:30, aby na koniec powitać Nowonarodzo-

Wieczerzę rozpoczęliśmy aperitifem składającym się z małych kawałków kiełbasek  
o różnych smakach, czarnych oliwek z południa Francji oraz słodkiego, białego wina.
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nego. Jeśli jednak nie mają takiej możliwości, 
równo o północy wkładają do żłóbka, w swo-
jej własnej, domowej szopce, małą figurkę 
Dzieciątka Jezus. 

Cała Wigilia przebiega w ciepłej, rodzin-
nej atmosferze. Podczas wieczerzy wspomi-
na się najważniejsze wydarzenia mijającego 
roku, oglądając wspólnie zdjęcia. Oczywiście 
centrum uwagi zajmują dzieci, szczególnie 
małe. To one inicjują rozdawanie prezentów. 
Co ciekawe, jedynie podarki dla dzieci znaj-
dują się pod choinką; przynosi je Père Noël 
(odpowiednik	Gwiazdora,	nie	jest	to	bowiem	

Święty Mikołaj). 
Kiedy najmłodsi są zajęci ich rozpako-

wywaniem, starsi obdarowują się wzajemnie 
prezentami. Kolęd słucha się z CD, czasem 
śpiewa. Nie jest to jednak tradycja zakorze-
niona w takim stopniu, jak w polskiej. 

Jest to czas spędzany z najbliższą rodziną, 
dalsza rodzina przyjeżdża w pierwszy dzień 
Świąt Bożego Narodzenia, natomiast zarów-
no w Paryżu, jak i w Belgii, właściwie nie 
obchodzi się drugiego dnia świąt. To zwykły 
dzień pracy. Nie ma także specjalnej mszy 
w kościele w tym dniu  

OByCZAJE
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Lekcja XXI wieku

Renata Palińska
nauczyciel matematyki, opiekun Szkolnego 
Klubu Przedsiębiorczości, Gimnazjum im. 
Króla Władysława Jagiełły

Uczniowie ze Szkolnego Klubu Przed-
siębiorczości, w ramach ogólnopolskie-
go programu Młodzi Przedsiębiorczy, 
odbyli krótką podróż multimedialną 
po świecie pieniądza. Była to lekcja na 
miarę XXI wieku.

W ramach multimedialnej lekcji 
dowiedzieli się, jakie formy pie-
niądza występowały w historii, 

poznali funkcje pieniądza. Dowiedzieli się 
także, jakie są współcześnie rodzaje pie-
niądza oraz co z tego może wynikać np. dla 
konsumenta oraz na czym polega kreacja 
pieniądza. Poznali różnice między bankiem 
centralnym, a bankami komercyjnymi. Na-
uczyli się analizować i interpretować różnego 
rodzaju źródła – w tym prezentacje, animacje 
– pod kątem wyszukiwania informacji.

Korzystając z przygotowanych przez 

Narodowy Bank Polski materiałów, została 
przeprowadzona lekcja przedsiębiorczości. 
Uczniowie otrzymali multimedialną pracę 
domową, a następnie zgłosili się na spotkanie 
online z ekspertem z NBP.

Lekcja odbyła się 10 stycznia. Połączono 
się za pomocą Skype’a z trzema wybranymi 
klasami z różnych miejscowości. W spotka-
niu wzięli udział uczniowie z gimnazjów 
w Niepołomicach i Topoli Królewskiej oraz 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim. Zajęcia prowadził z siedziby 
Centrum Edukacji Obywatelskiej Dariusz 

Rostkowski, doradca w Departamencie Edu-
kacji i Wydawnictw NBP.

Ekspert rozpoczął swój wykład od anali-
zy międzynarodowego kryzysu finansowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Grecji. 
Następnie opowiedział o historii środków 
płatniczych, o tym jak wygląda sytuacja 
obecnie i jakie są trendy na przyszłość. Po-
nadto wspólnie z uczniami przypomniał rolę 
i zadania Narodowego Banku Polskiego. Pod 
koniec lekcji uczniowie mieli czas na zadawa-
nie pytań. Dyskutowali również z kolegami 
z innych szkół  

Ferie 2013 w bibliotece

Aneta Kurak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Już od pierwszego dnia ferii, 
Biblioteka Publiczna pękała w szwach! 
Od 14 do 25 stycznia gościliśmy 
łącznie 332 uczestników 
w wieku od 5 do 9 lat.

Dzieciaki mogły wziąć udział w dwóch 
spektaklach teatralnych: „Pan Twar-
dowski” i „Wilk i zając”. Repertuar 

wykonywany był przez młodych aktorów kra-
kowskiego Studia Małych Form Teatralnych, 
Scenografii i Reżyserii Art-Re. 

Sztuki miały charakter interaktywny, 
dlatego ochotnicy mieli okazje do wystąpie-
nia u boku profesjonalnych aktorów. Wy-
woływało to wiele emocji i dużo śmiechu 
wśród widzów. Dzięki barwnym strojom 
aktorów oraz bogatej scenografii dziecięca 
publiczność przekonała się, że wilk i naj-
słynniejszy czarnoksiężnik Krakowa nie są 
tacy źli i straszni. 

Atrakcją były również spotkania z naszy-

mi gośćmi. Prelekcję pt. „Bądźmy zdrowi” 
poprowadziła lekarz medycyny Małgorzata 
Grochot, absolwentka Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę 
o poszczególnych narządach wewnętrznych, 
ich roli i badaniach. 

Miłą niespodzianką, przygotowaną przez 
naszego gościa, były mini warsztaciki le-
karskie, w których każdy mógł poczuć się 
jak prawdziwy lekarz. Dzieciaki uzbrojone 
w maseczki i rękawiczki lateksowe przystąpi-
ły do działań. W ruch poszły młoteczki, la-
tarki, bandaże, strzykawki, stetoskop a nawet 
ciśnieniomierz.

Sympatyczne spotkanie uświadomiło  
małym słuchaczom, że nie należy bać się oso-
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Na politechnice
Agnieszka Szyper
pedagog szkolny, Gimnazjum Społeczne 
im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej

Nasi uczniowie na kilka godzin dołą-
czyli do grona studentów Politechni-
ki Krakowskiej. Wykład „Trzy piękne 
liczby w matematyce” zaprezentowała 
dr hab. inż. Anna Kumaniecka), o enig-
mie opowiedział prof. Winiarski, a wy-
kład z pokazami z fizyki, poprowadził 
dr inż. Andrzej Osaka. 

Ferie z matematyką
Agnieszka Śledziowska
nauczyciel matematyki, Szkoła Podsta-
wowa w Staniątkach

Zgodnie z tradycją, w czasie ferii, chęt-
ni, którzy chcą poznać matematykę 
z innej strony, wzięli udział w warsz-
tatach „Spotkanie z matematyką” na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. Uczniowie zajmowali się grami 
matematycznymi, tangramami, ori-
gami i wstęgą Möbiusa. Mieli również 
okazję wysłuchania wykładu na temat 
liczb naturalnych i ich własności.  

Konkurs w Podłężu
Justyna Żak
Biblioteka Publiczna w Podłężu

Tematem prac konkursowych czytel-
ników Biblioteki Publicznej w Podłężu 
były bożonarodzeniowe kartki, szopki 
i ozdoby choinkowe. Do rywalizacji 
stanęło ponad 60 prac, które wykonały 
dzieci z Przedszkola św. Kingi w Podłę-
żu, oraz ze szkół podstawowych w Pod-
łężu, Zagórzu, Zakrzowie, Zakrzowcu, 
w Mietniowie, a nawet ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Słabo Widzących i Niewi-
domych im. Zofii Książek-Bregułowej 
z Dąbrowy Górniczej.
Jury oceniało prace w czterech katego-
riach: szopki, choinki, ozdoby choin-
kowe i kartki świąteczne. Uwaga: lista 
laureatów na niepolomice.eu

Rodzinne kolędowanie
Ks. Marcin Rozmus

Kolędy i pastorałki zabrzmiały 13 
stycznia, w Domu Kultury w Woli Ba-
torskiej, w trakcie „Rodzinnego kolę-

EDuKACJA

Dzieciaki uzbrojone w maseczki i rękawiczki lateksowe przystąpiły do działań. W ruch  
poszły młoteczki, latarki, bandaże, strzykawki, stetoskop a nawet ciśnieniomierz.

by w białym kitlu. I co najważniejsze, żeby od-
ważnie chodzić na szczepienia!

Po raz kolejny nasza biblioteka gościła Da-
nutę Florkowską, lekarza weterynarii z Gabine-
tu Weterynaryjnego Dan-Vet. To było już nasze 
trzecie spotkanie z cyklu „W gabinecie małych 
zwierzątek”, na które entuzjastycznie przybyły 
dzieci. Niektórzy nawet przyprowadzili swoje 
czworonożne pupile. 

Pani Danuta jak zwykle wykazała się profe-
sjonalizmem przedstawiając różne groźne sytu-
acje, w których mogą znaleźć się nasze domowe 
zwierzątka. Dzięki takim informacjom uczestnicy 
dowiedzieli się jak reagować na różne dolegliwo-
ści zwierząt. Oczywiście nie zabrakło węża zbo-
żowego Stefana, który stał się ulubieńcem dzieci! 

Łukasz Zabdyr – ilustrator oraz grafik prze-
prowadził cztery warsztaty plastyczne. Podczas 
spotkań z naszym gościem młodsze dzieci 
poznały sekrety, jak łatwo można narysować 
aniołka, strusia, auto czy myszkę za pomocą 
liter i figur geometrycznych! 

Natomiast grupa starszych uczestników 
konstruowała i wykonywała gry planszowe. 
W trakcie warsztatów każdy uczestnik mógł 
otrzymać wizerunek ulubionego bohatera lub 
zwierzątka w wykonaniu naszego gościa. 

Miłym akcentem minionych ferii było 
uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka. 
Wszystkie dzieci 21 stycznia przybyły do naszej 
książnicy w towarzystwie ukochanych senio-
rów. Wnuczęta w barwnej scenerii zaprezen-
towały przedstawienie muzyczno-słowne oraz 
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Nie zabrakło zajęć z książką, która zawsze 
jest u nas na piedestale. Przedstawiono wiele 
ciekawej literatury, która inspiruje i rozbudza 
wyobraźnie. Dzięki wybranym książkom dzieci 
mogły spotkać swoich ulubionych bohaterów, 
a także „wejść” w nieznany literacki świat. Zaję-
cia były urozmaicane zadaniami manualnymi, 
w którym uczestnicy mogli wyrazić swoje prze-
życia z danym tekstem. Powstało wiele prac, 
które stały się ozdobą Oddziału Dziecięcego    

Jasełka w Zagórzu
Aneta Trela
nauczyciel języka polskiego, 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

W wypełnionej po brzegi sali Domu 
Kultury w Zagórzu, uczniowie zapre-
zentowali tradycyjne jasełka, przenosząc 
widzów do czasów dawnego Betlejem. 
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dowania z zespołem PDF – Po Drodze 
z Franciszkiem”. Na wydarzenie zapra-
szały plakaty, ulotki, YouTube, Facebo-
ok, ogłoszenia parafialne. 
Zespół zachwycił od samego początku 
głosami Moniki i Beaty. Poruszył „Koły-
sanką dla Małego” z repertuaru Gangu 
Marcela, a tu śpiewaną przez Roberta 
i o. Mariusza – franciszkanina. Zasko-
czył nie jeden raz aranżacją kolęd gra-
nych	przez	Łukasza	(saksofony),	Tomka	
(gitara),	Pawła	(gitara	basowa),	Piotrka	
(instr.	klawiszowe),	Łukasza	(perkusja).	
Nie było kolędy, która byłaby śpiewana 
bez udziału widowni. Przy dźwiękach 
górskich kolęd już nikt nie miał skru-
pułów: śpiewał tak głośno jak tylko po-
trafił i kołysał się z prawa na lewo. 

Dla niewidomych
Anna Paluch
Przedszkole Samorządowe nr1  

Dzieci z grupy „Wesołych Misiów” 
odwiedziły mieszkańców Domu dla 
Niewidomych Mężczyzn w Niepoło-
micach. Po przywitaniu przez gospo-
darza, ks. Jacka, podopieczni mogli 
dotknąć strojów przedszkolaków prze-
branych za pastuszków i aniołków. 
Przedszkolaki zaprezentowały pro-
gram świąteczny pt. „Z pokłonem Je-
zusowi”. Dzieci złożyły także życzenia 
noworoczne oraz wręczyły świąteczne 
upominki. Po występie zostały ugosz-
czone poczęstunkiem oraz wspólnie 
z mieszkańcami śpiewały kolędy przy 
akompaniamencie fortepianu.

Jasełka w Podgrabiu
Irena Karcz
dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 3  
w Niepołomicach

13 stycznia, w Remizie OSP w Niepoło-
micach-Podgrabiu, dzięki gościnności 
prezesa Stanisława Rogowskiego odbyło 
się, jak co roku, uroczyste spotkanie ja-
sełkowe, połączone w tym roku z aukcją 
laleczek na rzecz dzieci w Czadzie. Naj-
młodsi uczniowie „Trójki” i dzieci z po-
wstałego w tym roku szkolnym Punktu 
Przedszkolnego przedstawiły „Jasełka” 
przygotowane pod kierunkiem Moniki 
Jachty, przy współpracy z wychowaw-
czynią przedszkola, Paulą Cichoń. 
Po części artystycznej przyszedł czas 
na finał projektu UNICEF, a następnie 
opłatek, prowadzony przez ks. Andrzej 
Pietrusa, proboszcza z Grabia. Na ko-
niec Rada Rodziców zaprosiła wszyst-
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W trakcie przedstawienia  na scenie 
kolejno pojawiały się postacie zna-
ne z historii, a więc Maryja z Dzie-

ciątkiem, Józef, Archanioł, pasterze, Trzej Kró-
lowie, Herod, Zły Duch i Śmierć.  

Inscenizacja podzielona była na akty, któ-
rych niezwykły klimat podkreślała  scenografia 
oraz  odpowiednio dobrana muzyka. W przed-
stawienie zaangażowali się zarówno uczniowie 
z Koła Teatralnego, jak i drugoklasiści, którzy 
wcielili się w postacie pastuszków. 

Aktorzy wywarli duże wrażenie, gdyż 
z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje 
role i śpiewali kolędy. W prawdziwie świąteczny 

nastrój wprawił wszystkich taniec najmłodszych 
wykonywany do melodii ,,Był pastuszek bosy”. 

Następnie na scenie pojawili się najmłodsi 
– ,,zerówka” ze Szkoły Podstawowej w Zagórzu. 
Recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, aby 
w ten sposób uczcić zbliżający się Dzień Bab-
ci i Dziadka. Publiczność długo oklaskiwała 
występy przedszkolaków. Dopełnieniem uro-
czystości było wręczenie dziadkom drobnych 
upominków przygotowanych przez wnuki.

Mamy nadzieję, że za rok znów będzie oka-
zja do takiego spotkania, gdyż występy jasełko-
we uczniów w Domu Kultury w Zagórzu to już 
tradycja  

Studniówka
Joanna Jelonek
uczennica klasy 3B, Zespół Szkół w Niepołomicach
Piotr Kozak
absolwent, Zespół Szkół w Niepołomicach

12 stycznia odbył się bal studniówkowy 
klas maturalnych z Zespołu Szkół im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepoło-
micach. Aż 111 uczniów przygotowuje  
się do przystąpienia do egzaminu 
dojrzałości.

Studniówka rozpoczęła się przemową dy-
rektor Barbary Wiśniowskiej. Zaszczycili 
nas swą obecnością zaproszeni goście: bur-

mistrz Roman Ptak; Barbara Ptak, prezes fun-
dacji Zamek Królewski w Niepołomicach; oraz 
Marek Ciastoń, przewodniczący Rady Miejskiej. 

Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali 
na słowa „Poloneza czas zacząć”, które oficjal-
nie rozpoczęły bal. Po uroczystym polonezie 
przyszedł czas na tradycyjny walc. Ucznio-
wie z klas maturalnych przygotowali również 
część artystyczną, ukazującą życie szkolne 
i dorosłe w zabawny sposób, a mottem stało 
się stwierdzenie „Jak widzimy los płata nam 
różne figle, ale mam nadzieję, że każdy z nas 
będzie robił to, co lubi i będzie szczęśliwy 
w swoim życiu”. 

Pojawił się także krakowski Lajkonik, który 
zabawiał uczestników, ale i przekazał szczęście 
wszystkim maturzystom poprzez uderzenie bu-
ławką w czubek głowy. Na koniec zaprosił wszyst-
kich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.  

Parkiet był zapełniony tańczącymi para-
mi od początku zabawy, aż po jej kres. Każ-
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kich na słodki poczęstunek. Dalszą 
część wieczoru dzieci spędziły na we-
sołej zabawie przy dźwiękach muzyki. 
Nie brakowało też różnych zabaw przy-
gotowanych przez nauczycieli. 

Ferie z siatkówką
Grzegorz Białas
trener UKS WOLA 

W drugim tygodniu ferii, codzien-
nie, w Gimnazjum Sue Ryder w Woli 
Batorskiej odbywała  się akcja „Ferie 
z siatkówką”, zorganizowana przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Wola”. 
Łącznie w treningach siatkarskich 
udział wzięło około 40 zawodniczek 
i zawodników,  zrzeszonych w klubie. 
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy 
kategorie – mini siatkówka, grupa 
młodziczek i młodzików. Zajęcia były 
doskonałą okazją do wspólnej zabawy 
z siatkówką, a także wspaniałym spo-
sobem na spędzenie czasu wolnego 
w miłej atmosferze. 

Jasełka u Augustianek
Anna Kokoszka
mama Krystiana, Przedszkole Sióstr 
Augustianek w Niepołomicach

W atmosferze dobrego humoru, śmie-
chu i radości oraz śpiewania kolęd 
upłynęły jasełka przygotowane przez 
najmłodszych przedszkolaków z gru-
py „Krasnoludki z Pierwszej Grup-
ki” z Przedszkola Sióstr Augustianek 
z Niepołomic. Jasełka były wystawione 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Wystąpili „mali” aktorzy: Maryja i Jó-
zef, pasterze, dzieci i aniołki.  Dzieci 
w zabawny i twórczy sposób pozwoliły 
rodzicom i dziadkom radośnie przeży-
wać święto. Nad całością przedstawie-
nia czuwały Panie: Joanna i Lidia. 
Nas rodziców cieszy fakt, że w czasach 
pośpiechu, zagonienia i notorycznego 
braku czasu znalazła się grupa dzieci 
i nauczycieli, która chciała zrobić coś 
dla swoich bliskich, pokazać jak można 
twórczo i wspólnie spędzić czas przy-
gotowując jasełka. 
Po części artystycznej dzieci wręczy-
ły babciom i dziadkom własnoręcznie 
wykonane kwiaty i zaprosiły wszyst-
kich gości na słodki poczęstunek. 
Był to pierwszy występ na żywo naszych 
pociech, które pokonując stres, nieśmia-
łość wystąpiły, dając nam niezapomnia-
ne chwile, pełne wzruszenia i radości.

dy z przybyłych gości okazywał zadowolenie 
z obecności na balu. 

Po studniówce pozostały nam piękne 
wspomnienia, jak i bajeczne zdjęcia. Aż 111 

uczniów przygotowuje się do przystąpienia  
do egzaminu dojrzałości, teraz czeka ich 
wbrew pozorom ciężka praca, bo matura już 
tylko za 100 dni!   

Bal gimnazjalny

Alicja Włodarczyk
polonista, Gimnazjum Społeczne 
w Woli Batorskiej

13 stycznia, klasy trzecie Gimnazjum 
Społecznego w Woli Batorskiej  rozpoczę-

ły uroczysty, coroczny bal gimnazjalny. 
Tradycji stało się zadość, gdy z głośni-
ków wybrzmiały dźwięki poloneza, tak 
dobrze znanego uczniom z ekranizacji 
„Pana Tadeusza” i wszyscy ruszyli 
w tany. 

Taniec poprowadził dyrektor Tomasz 
Donatowicz, wraz z uczennicą Anną 
Bisztygą, a tuż za nimi ustawiło się po-

nad trzydzieści innych par.
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To był zdecydowanie udany wieczór, 
o czym świadczy nie tylko liczebność ba-
wiących się w sali tanecznej Hotelu Nie-
połomice uczniów, ale także uśmiechy na 
twarzach zgromadzonych. Młodzież, jak 
zawsze świetnie zintegrowana, wytrzymała 
ma parkiecie do późnych godzin nocnych. 
Wówczas wybrzmiała piosenka „To już jest 
koniec” i najwytrwalsi tancerze, acz niechęt-
nie, opuścili parkiet.

Tym uroczystym akcentem rozpoczęli-
śmy odliczanie dni, dzielących uczniów od 
egzaminu gimnazjalnego, do którego zasiądą 
w kwietniu. To ważne, by umieć znaleźć czas 
i na naukę i na zabawę. Zabawa dobiegła koń-
ca, najbliższe tygodnie wypełnią młodzieży 
przygotowania do egzaminu.

Serdeczne podziękowania składamy rodzi-
com uczniów, szczególnie Panu Krzysztofowi 
Grucy, którzy dołożyli wszelkich starań, aby bal 
na długo pozostał w naszych sercach i pamięci!

Dziś pozostały miłe wspomnienia i pa-
miątkowe zdjęcia, które dla nas robił Artur 

Mrozowski i Overlia Studio. Dziękujemy za 
uwiecznienie naszej zabawy!   

EDuKACJA

Innowacyjnie u św. Kingi
Zofia Wrześniak 
Justyna Ożóg
nauczycielki wychowania przedszkolnego, 
Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi 
w Podłężu

W roku szkolnym 2012/2013 w Samo-
rządowym Przedszkolu im. św. Kingi 
w Podłężu realizowanych jest pięć in-
nowacji pedagogicznych, wśród których 
można wyróżnić innowację ruchową 
pt. „Sport i zabawa to świetna sprawa”. 

Do naszego przedszkola uczęszcza-
ją dzieci z terenów wiejskich, które 
mają utrudniony dostęp do obiek-

tów sportowych. Nietrudno też zauważyć, że 
nasi wychowankowie większość czasu spę-
dzają biernie przed ekranem komputera czy 
telewizora, oglądając bajki lub filmy, nieko-
niecznie dla nich przeznaczone.

Stąd pojawił się pomysł opracowania in-
nowacji pedagogicznej, która jest propozycją 
rozszerzenia treści z zakresu edukacji sporto-
wej i ruchowej, a jej wdrożenie następuje na 
zajęciach, które odbywają się  w czasie pobytu 
dzieci w przedszkolu.

Innowacja pedagogiczna prowadzona 
jest od października i będzie realizowana do 
maja br. Zajęcia odbywają się raz w miesią-
cu, w dwóch grupach dzieci 4-letnich: grupie 
Kubusia Puchatka II A i Smerfów z II B.

Łącznie w tej innowacji bierze udział 50 

przedszkolaków.
W ramach innowacji odbyły się już dwa 

spotkania ze sportowcami. Pierwsze zajęcia 
sportowe na „Orliku”, które były zarazem in-
auguracją innowacji poprowadzili trenerzy 
ze Szkoły Futbolu Staniątki, którzy przybli-
żyli dzieciom pierwszą dyscyplinę sportową 
– piłkę nożną.  

Drugie zajęcia sportowe z trenerem ko-
szykówki oraz koszykarkami z Klubu MTS 
„IKAR” z Niepołomic, odbyły się w sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej w Podłę-
żu, dzięki uprzejmości dyrektor tejże szkoły. 
Podczas zajęć dzieci poznały drugą dyscypli-
nę sportową – koszykówkę.

W kolejnych miesiącach zaplanowaliśmy 
również zajęcia z Akademią Karate, które 
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odbędą się w przedszkolu, zajęcia z lekkiej 
atletyki, tenisa, zajęcia na pływalni oraz spo-
tkanie z szachistą. Innowacja zostanie zakoń- 
czona podczas „Mini spartakiady” w Podłężu,  
a wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni me-

dalami. Podczas zajęć dzieci ubrane są w spe-
cjalne koszulki z napisem innowacji „Sport 
i zabawa to świetna sprawa”, który stał się 
sportowym hasłem naszych przedszkolaków. 

Koszty innowacji pedagogicznej są 

w całości pokryte przez burmistrza Miasta 
i Gminy Niepołomice. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim trenerom i oso-
bom, dzięki którym realizacja tej innowacji 
jest możliwa  

MCDis
II semestr warsztatowy rozpoczęty

Wprawdzie	warsztaty	realizowane	są	w	trybie	całorocznym	(wrzesień	–	czerwiec)	i	nie	ma	już	wolnych	miejsc	na	cieszące	się	dużą	po-
pularnością	 indywidualne	 zajęcia	muzyczne	 (wokalne,	 gitara	klasyczna,	 gitara	 elektryczna,	perkusja,	 pianino),	 jednak	można	 jeszcze	
dołączyć do różnorodnych zajęć grupowych i to na bardzo atrakcyjnych zasadach – pierwszy miesiąc kosztował będzie połowę mniej niż 
obecnie. 

Rodzice nowych uczestników warsztatów plastycznych, tanecznych i umuzykalniających zapłacą jedynie 30 zł za pierwsze 4 zajęcia swo-
ich pociech. 

Zapraszamy zatem chętnych na zajęcia:
•		 plastyczne	(grupa	5	–	6	lat	i	7	–	8	lat	oraz	młodzież),	
•		 taneczne	(Hip	hop		dzieci	oraz	młodzież;	taniec	MIX	–	grupa	5	–	6	lat	i	grupa	7	–	9	lat;	taniec	współczesny		od	12	lat),	
•		 umuzykalniające	(grupa	3	–	4	lata	i	5	–	6	lat).	

Zajęcia	z	tańca	klasycznego	(balet)	dla	6	–	8	latków	odbywają	się	dwa	razy	w	tygodniu	i	promocyjnie	będą	kosztować	60	zł.	Młodzież	
zapraszamy na darmowe warsztaty teatralne. Przyjmujemy zapisy na indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze basowej. 

Polecamy popołudniowe zajęcia JOGA dla początkujących oraz JOGA ogólna, a także poranne PILATES + JOGA.

8EMESTR
czyli 8 semestr INSPIRO

Maciek Dąbrowski
Stowarzyszenie Inspiro

1 lutego w DK INSPIRO rozpoczął się 
ósmy semestr zajęć. Przygotowaliśmy 
wiele atrakcji, wśród których znajdą się 
warsztaty ze wszystkich stron Świata. 

W ofercie pierwszy raz pojawiają się 
zajęcia prowadzone w językach 
obcych: wykłady i konwersatoria 

o wielokulturowości, warsztaty patchwor-
ku prowadzone w języku angielskim, oraz 
warsztaty dla 5 i 6 latków, w czasie których 
dzieciaki poznawać będą pierwsze słowa po 
włosku i chińsku. 

Poniżej prezentujemy skrócone opisy, 
kilku nowych zajęć w ofercie INSPIRO, a do 

zapoznania się z pełnym harmonogramem  
zajęć i do zapisów zapraszamy na stronę 
www.inspiro.org

Bajki na cztery łapy
Spośród zbioru Bajek filozoficznych Mi-

chela Piquemala, Baśni Andersena i Braci 
Grimm, Bajek Ezopa i innych opowieści 
z różnych stron świat poznamy te historie, 
które opisują przygody zwierzaków. 

Do każdej z bajek wykonamy wspólnie 
wielkoformatowe ilustracje. Będziemy je two-
rzyć stosując różne techniki plastyczne takie 
jak: kolaż, frotaż, dekalkomania, monotypia, 
kulaż, a także techniki malarskie akwarela, 
akryl, pastel. 

Staniemy się ilustratorami „Wielkiej Księgi  

Zoologicznych Opowieści”. Wspólnie również  
opracujemy kolekcje ciekawostek na temat 
świata zwierząt.

Łowcy emocji
Radość, smutek, złość, strach  to emocje, 

z którymi każdy z nas spotka się na co dzień. 
Aby lepiej je zrozumieć, zapraszamy do przyj-
rzenia się im z bliska za pomocą filmowego 
medium, a dokładnie animacji poklatkowej. 

Dowiemy się jak przy użyciu  kolorowej 
plasteliny, ziarenek piasku, szpulki nici, gar-
ści guzików, rozlanej farby, a nawet tabliczki 
czekolady stworzyć interesujący film ani-
mowany. Spróbujemy również sami nagrać 
utwór muzyczny, który stanowić będzie do-
skonałe filmowe tło.

W ofercie pierwszy raz pojawiają się zajęcia prowadzone w językach obcych: wykła-
dy i konwersatoria o wielokulturowości, warsztaty patchworku prowadzone w języ-
ku angielskim, oraz warsztaty dla 5 i 6 latków, w czasie których dzieciaki poznawać  
będą pierwsze słowa po włosku i chińsku.
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 Zeus i spółka
Kim w ogóle był Zeus? Jaka spółka? Co 

to mit? To dopiero początek pytań, na któ-
re wspólnie znajdziemy odpowiedzi dzięki 
greckiej mitologii. Jeśli jesteś ciekawym świa-
ta odkrywcą, uwielbiasz magiczne opowieści 
o świecie – trafiłeś doskonale! 

W czasie zajęć tworzyć będziemy ilustra-
cje, instalacje, rzeźby i kukiełki, a także od-
grywać będziemy wybrane sceny z greckiej 
mitologii. Wspólnie odtworzymy starożytne 
dzieje i tchniemy w nie nowe życie. 

uno, due, tre
Tworzymy, śpiewamy, tańczymy, doty-

kamy, a do tego – uczymy się włoskiego! Na 
zajęciach dzieciaki poznają podstawy języka 
włoskiego, okraszone dużą dawką świetnej 
zabawy. Poznamy nowe, melodyjne i przepeł-
nione optymizmem słowa używając wszyst-
kich zmysłów. Każde zajęcia dotyczyć będą 
innego bloku tematycznego. 

„Bawić się” będziemy o literach, liczbach, 
owocach, kolorach i wielu innych rzezczach.  
Na zajęciach nie zabraknie ciekawych po-
mocy naukowych, które uatrakcyjnią nasze 
zajęcia. Poznamy nie tylko język, ale także 
włoskie bajki, piosenki, zwyczaje i kulinarne 
zwyczaje.

Misia kitka
Przyszycie guzików może być świetną 

zabawą, podobnie jak nauka ściegów, dobór 
materiałów oraz robienie pomponów. Zapra-
szamy do zaszycia się w INSPIRO tworząc  
makatki, lalki, pluszowe misie, skarpecia-
ne stwory, filcowe babeczki, torebki, szale, 
maskotki na podstawie własnych rysunków 
– czyli wszystko to, co podpowiada nam wy-
obraźnia. Warsztaty poprowadzi Misia Kitka.

wokół środka
W czasie zajęć, przeniesiemy się na Daleki 

Wschód na skrzydłach nefrytowego feniksa. 
Poznamy opowieści pisane smoczym piórem. 
Węglem z cesarskiego pieca stworzymy obra-
zy inspirowane baśniami, mitami i legendami 
„Państwa Środka”. Odkryjemy arkana kaligra-
fii, nauczymy się chińskich słów i zwrotów. 

Cykl zajęć dla dzieci poświęconych kultu-
rom Dalekiego Wschodu otwierają zajęcia do-
tyczące kultury „Państwa Środka”, pozwalające 
głębiej poznać zwyczaje mieszkańców Chin.

Multicultural conversation 
Zajęcia w języku angielskim. The begin-

ning of a journey from Africa into the world. 
Our conversations will be based on a series of 
issues about Africa that are of interest and to 
which everyone is invited to give and share 

an opinion. For example health, education, 
traditional society, economy, gender equality, 
culture, arts and crafts, politics, poverty, war 
and  information technology.

Patchwork quilting 
Zajęcia w języku angielskim. Patchwork 

is the joining together of small pieces of fa-
bric to form a geometric pattern. Each piece 
is accurately cut out and stitched together 
using	a	quarter-of-an-inch	(6mm)	seam.	The	
blocks are sewn together in rows, which in 
turn are sewn together to form a completed 
quilt. You can use your blocks to make wha-
tever you like, for example a cushion, a bag, 
a table top cover or a wall-hanging or a quilt. 
People also make patchwork clothing.

Patchwork has been around for hundreds 
of years. Before central heating, people com-
bined pieces cut from old clothes to make 
warm bed covers called quilts. People would 
gather to meet together to help complete the 
quilts which became family heirlooms, pas-
sed down from generation to generation. Be-
fore sewing machines people sewed by hand. 
The most beautiful handwork was done 
in whole-cloth quilts, where a pattern was 
drawn onto a large piece of fabric and quilted 
using small running stitches. 
Więcej informacji oraz zapisy: www.inspiro.org 

EDuKACJA
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sam. Ewa Biernat
przyboczna

22 lutego to dla harcerek i harcerzy 
dzień szczególny. Wtedy obchodzony 
jest Dzień Myśli Braterskiej – święto 
przyjaźni, które spaja harcerzy 
i skautów z całego świata. 

W tym dniu wysyłamy sobie nawza-
jem życzenia. Jednak Dzień Myśli 
Braterskiej to nie tylko składanie 

życzeń innym harcerzom, to także spotkania 
zastępów i drużyn na specjalnych grach zorga-
nizowanych z tej okazji. Jest to także czas sku-
pienia i wspominania harcerzy, którzy odeszli.

Pomysł, aby ustanowić takie święto zrodził 
się na IV Międzynarodowej Konferencji Skau-
tek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach 
Zjednoczonych. Wybór daty jest nieprzy-
padkowy – 22 lutego 1857 na świat przyszedł 
pomysłodawca i założyciel skautingu generał 
Robert Baden Powell, zaś 22 lutego 1889 uro-
dziła się jego żona – Olave, która w 1930 roku 
została uznana za Naczelną Skautkę Świata.

W 1907 roku na wyspie Brownsea został 
przeprowadzony przez Roberta Baden Po-
well’a obóz doświadczalny dla chłopców. Za-
kończył się on sukcesem i wydaniem książki 
„Skauting for boys” w 1908 roku, w której po 
raz pierwszy opisano metodę harcerską.

Był to, więc początek historii skautingu. 
Gdy kilka lat później Polak Andrzej Małkow-
ski spóźnia się na ćwiczenia „Zarzewia”, dostaje 
karę, która polega na przetłumaczeniu tej wła-
śnie książki. Po jej przeczytaniu staje się zwo-
lennikiem poglądów angielskiego generała.  
22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski powo-
łuje pierwsze cztery polskie drużyny skautowe. 

W całej Polsce harcerze i harcerki obchodzą 
Dzień Myśli Braterskiej w sposób szczególny. 
Możemy znaleźć wiele wspomnień z takiego 
dnia. Często organizowane są gry o tematyce 
historycznej, nawiązujące do powstania skau-
tingu. Przykładowym zadaniem dla zastępów 
lub drużyn jest przeniesienie się w czasie, aby 
przeprowadzić wywiad z założycielami ruchu 
harcerskiego. 

Jednak ten dzień nie jest tylko oparty 
na historii. Gry i zbiórki są oparte na samej 

idei tego święta. Spotykamy się w gronie in-
nych drużyn, aby je poznać i wymienić się 
doświadczeniem. Składamy sobie nawzajem 
życzenia, przygotowywujemy kartki, które 
wysyłamy do znajomych harcerzy, nie tylko 
z naszego środowiska. 

Nie zapominamy o byłych harcerzach 
– zapraszamy ich na wspólne kominki lub 
ogniska. Często wtedy płyną wspomnienia, 
mówiące o tym jak dawniej obchodzono to 
święto, jak dawniej wyglądały zbiórki czy 
obozy. Uczymy się wtedy, że mimo różnicy 
czasu, unowocześnienia harcerstwa wciąż 
jesteśmy jedną, wielką rodziną, która wierzy 
w przyjaźń czy braterstwo.

Dzień Myśli Braterskiej przypomina 
nam jak ważna jest przyjaźń, dobro, wiara 
w innych ludzi. Święto Przyjaźni jest jednym 
z dni, kiedy ważny jest uśmiech, wspomnie-
nie tych, dzięki którym możemy spędzać czas 
w dobrym towarzystwie  

hArCErsTwO

gen. robert Baden Powell
twórca i założyciel skautingu 
„Zawsze zadawałem sobie pytanie, jak uniknąć wojen, tej okropności, tego szaleństwa. 
Dorośli widocznie nie potrafią tego zrobić. Różnice ras, religii, narodowości i majątku 
stanowią dla nich zaporę nie do przebycia. Nie rozumieją się wzajemnie. W istocie 
prawie wszystko ich dzieli, nie ma żadnej wspólnoty między dorosłymi odmiennego 
pochodzenia. 
Po raz pierwszy zdałem sobie z tego sprawę w Indiach. Dlatego zetknąłem ze sobą 
synów i córki Brytyjczyków i Hindusów, aby się razem bawili, razem tańczyli, razem 
śpiewali i urządzali przedstawienia teatralne – i popatrz: młodzi rozumieli się lepiej niż 
dorośli, nie odczuwało się różnicy ras, religii, narodowości i poziomu życia. 
Jestem przekonany, że dziś, gdy tamte dzieci dorosły, rozumieją się nawzajem lepiej niż 
ich rówieśnicy, którzy za młodu bawili się tylko z dziećmi z tego samego środowiska”.
W ułożonym przez twórcę harcerstwa Prawie Skautowym, czwarty punkt brzmi: Skaut 
jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta. Ten tekst powstał około 
stu lat temu, gdy wrogość między narodami była powszechna, niemal każdy sąsiad był 
uważany za nieprzyjaciela. 
Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że 
wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
Źródło: Wikipedia i strony ZHR

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej przypomina nam jak ważna jest przyjaźń, dobro, wiara w innych 
ludzi. Święto Przyjaźni jest jednym z dni, kiedy ważny jest uśmiech, wspomnienie tych, 
dzięki którym możemy spędzać czas w dobrym towarzystwie.

Zetknąłem ze sobą synów i córki Brytyjczyków i Hindusów, aby się razem bawili, razem 
tańczyli, razem śpiewali i urządzali przedstawienia teatralne – i popatrz: młodzi rozumieli 
się lepiej niż dorośli, nie odczuwało się różnicy ras, religii, narodowości i poziomu życia.
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dr Adam Michalec
Młodzieżowe Obserwatorium 
Astronomiczne w Niepołomicach

„Gdy ciepło w lutym, 
zimno w  marcu bywa”. 
Tyle przysłowie, znacznie  
precyzyjniej możemy 
jednak coś powiedzieć 
o „pogodzie kosmicznej”, 
czyli co nas czeka w tym 
miesiącu na firmamencie 
niebieskim. 

Jednak już od samego tytułu 
„lutowe niebo” każdemu robi 
się zimno, a grypowe ciarki 

przechodzą nam po plecach. Za-
tem w tej sytuacji, pozostaje nam 
tylko ciepłe i optymistyczne spoj-
rzenie w niebo, a karnawał w tym 
roku nie będzie długi, bowiem już 
13 lutego będzie Popielec. 

W tym najkrótszym miesią-
cu roku, w Małopolsce przybę-
dzie dnia ponad półtorej godzi-
ny. Przyznacie Państwo, że brzmi 
to bardzo optymistycznie. Słoń-
ce, choć jeszcze nadal przebywa 
na południowej półkuli nieba, to 
mimo wszystko systematycznie 
pnie się po Ekliptyce coraz wy-
żej i wyżej, przez co i dnia nam 
znacznie przybywa. 

W dniu pierwszego lutego 

Słońce w Krakowie wschodzi 
o godz. 7.13, a zachodzi o 16.34. 
Dzień będzie trwał 9 godzin 
i 21 minut. Natomiast 28 lutego 
wschód Słońca nastąpi o godz. 
6.25, a zachód o 17.20; zatem 
długość dnia wyniesie już 10 go-
dzin i 54 minuty; dzień będzie 
zatem dłuższy od najkrótszego 
dnia	roku	(22.XII)	o	2	godz.	i	49	
minut. Ponadto, w poniedziałek 
18 lutego o godz. 13.02, Słońce 
wstępuje w znak Ryb; a za dalszy 
miesiąc w znak Barana – czyli 
wtedy będziemy mieli początek 
astronomicznej Wiosny, oby nie 
tylko w kalendarzu! 

Słońce zbudziło się już po-
nad dwa lata  temu z głębokiego 
minimum aktywności magne-
tycznej, więc należy się liczyć 
z możliwością zaobserwowania 
wielu grup plam na jego tarczy 
i towarzyszącym im wyrzutom 
plazmy w przestrzeń międzypla-
netarną, szczególnie w drugiej 
dekadzie lutego. Może w związ-
ku z tym, zaobserwujemy u nas 
zjawisko zorzy polarnej?

Ciemne, bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astrono-
micznych, wystąpią na przeło-
mie pierwszej i drugiej dekady 
lutego, a kolejność faz Księżyca 
będzie następująca: ostatnia kwa-

dra 3 II, o godz. 14.56, nów 10 II, 
o godz. 08.20, pierwsza kwadra 
17 II, o godz. 21.31 i pełnia 25 II, 
o godz. 21.26. 

W	 perygeum	 (najbliżej	 Zie-
mi) Księżyc znajdzie się 7 II, 
o	godz.	13,	a	w	apogeum	(najdalej	
od Ziemi) będzie 19 II, o godz. 07. 

Jeśli chodzi o planety, Mer-
kurego będzie można dostrzec 
w drugiej dekadzie lutego, tuż 
po zachodzie Słońca nad połu-
dniowo-zachodnim horyzontem, 
a najłatwiej będzie go zaobser-
wować wieczorem 15 lutego, na 
wysokości prawie 10 stopni. Jego 
jasność wyniesie wtedy -1.0 ma-
gnitudo. 

Wenus	 (-4.2	 wielkość),	 jako	
Jutrzenka króluje nisko nad po-
łudniowo-wschodnim horyzon-
tem, ale tylko w pierwszej deka-
dzie miesiąca, później skryje się 
w promieniach Słońca.  

Mars	(+1.0)	widoczny	będzie	
przez pierwsze dwa tygodnie lu-
tego, tuż po zachodzie Słońca, 
nisko nad zachodnim horyzon-
tem w gwiazdozbiorze Wodnika, 
później zniknie w promieniach 
słonecznych. 

Jowisza	(-2.2)	z	jego	gromad-
ką galileuszowych księżyców, 
możemy obserwować od wieczo-
ra, wysoko na południowym nie-
bie w gwiazdozbiorze Byka. 

W drugiej połowie nocy, 
w gwiazdozbiorze Wagi dostrze-
żemy Saturna	 (+0.5)	 z	 pierście-
niami. Zaś nisko nad południowo-

-zachodnim horyzontem, w gwia- 
zdozbiorze Ryb, możemy do-
strzec przez lunetę Urana (+5.9).	
Neptun w Wodniku, od początku 
lutego, zniknie nam w promie-
niach zachodzącego Słońca. 

Z ciekawszych konfiguracji 
na niebie, które bym Państwu 
polecał: wieczorem, 8 lutego, mo-
żemy zaobserwować koniunkcję, 
czyli zbliżenie na nieboskłonie, 
Marsa i Merkurego w odległości  
0.3 stopnia! Również wieczorem,  
ale 18 lutego, Księżyc tuż po  
pierwszej kwadrze, będzie się prze- 
mieszczał na niebie blisko Jowi-
sza, w odległości jednego stopnia.   

W tym miesiącu nie „planuje 
się” bogatych deszczy meteorów, 
chociaż 25 lutego przypada mak-
simum mało aktywnego roju, 
promieniującego z okolicy „del-
ty” w gwiazdozbiorze Lwa. Księ-
życ w pełni będzie nam jednak 
skutecznie przeszkadzał w ich 
wieczornych obserwacjach. Jak 
z tego widać, luty – choć krótki 
– to będzie dość interesujący dla 
miłośników obserwacji nieba. 

Warto też pamiętać, że w nie-
dzielę 19 lutego przypada 540 
rocznica urodzin Mikołaja Ko-
pernika. Dysponując zaś wolna 
chwilą, zachęcam gorąco Pań-
stwa do wieczornych spacerów, 
a przy okazji spójrzmy w niebo, 
pamiętając jednocześnie o krze-
piącym przysłowiu „Gdy mróz 
w  lutym  ostro trzyma, tedy  jest 
niedługa zima”  

Zaproszenie

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. K. Kordylewskie-
go,	Niepołomice,	ul.	M.	Kopernika	2	(tel.	12	281	15	61)	

8 lutego, możemy zaobserwować koniunkcję, czyli zbliżenie  
na nieboskłonie, Marsa i Merkurego w odległości 0.3 stopnia! 
Również wieczorem, ale 18 lutego, Księżyc tuż po pierwszej 
kwadrze, będzie się przemieszczał na niebie blisko Jowisza,  
w odległości jednego stopnia. 

AsTrONOMiA

Spojrzenie w lutowe niebo
Słońce zbudziło się już ponad dwa lata temu z głębokiego minimum aktywności magnetycznej, 
więc należy się liczyć z możliwością zaobserwowania wielu grup plam na jego tarczy i towarzy- 
szącym im wyrzutom plazmy. Może zaobserwujemy u nas zjawisko zorzy polarnej?

rozwiązanie zadania z iii okładki
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NiEruChOMOśCi

Księga wieczysta

Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami, licencja nr 5928

Księga wieczysta jest dla 
nieruchomości tym, czym 
dla człowieka dokument 
tożsamości. To w niej znaj-
dują się wszystkie konieczne 
informacje dotyczące stanu 
prawnego danej nierucho-
mości. 

To zatem najważniejszy 
dokument, który konie- 
cznie należy sprawdzić, 

zanim zdecydujemy się na za-
kup. Księga wieczysta podzielo-
na jest na IV działy. 

W dziale I, który jest po-
dzielony na dwie części, wpisuje 
się oznaczenie własności oraz 
spis praw związanych z wła-
snością. Znajdują się tam infor-
macje z rejestru gruntów, które 
pozwolą na precyzyjne określe-
nie nieruchomości, a więc jej 
położenia, numeru działki oraz 
powierzchni. W drugiej części 
znajdziemy spis praw związa-
nych z własnością. Przekłada-
jąc to na język mniej formalny, 
w dziale tym będą informacje 
na temat ewentualnych praw 
rzeczowych, a więc np. służeb-
ności dotyczącej tzw. drogi ko-
niecznej, a więc służebności na 
nieruchomości sąsiedniej dla 
każdoczesnych właścicieli nie-
ruchomości, której księga do-
tyczy.

W dziale II znajdziemy ozna-
czenie właściciela nieruchomo-
ści. Będą tu wyszczególnione 
wszystkie osoby, które są wła-
ścicielami nieruchomości, wraz 
z wielkością udziałów, jakie im 
przysługują. Warto dodać, że in-

formacje, jakie się tam znajdują, 
to imię i nazwisko właściciela, 
imiona jego rodziców oraz nr pe-
sel. Nie ma tam natomiast infor-
macji adresowych. W przypadku 
właścicieli będących w związku 
małżeńskim jest również infor-
macja o tym czy własność jest 
oparta na zasadzie ustawowej 
wspólności małżeńskiej.

W III dziale księgi wieczystej 
znajdziemy informacje na temat 
ograniczonych praw rzeczowych 
z wyjątkiem hipotek. W tym 
dziale będą się więc znajdować 
informacje np. na temat ustano-
wienia prawa dożywocia lub też 
np. służebności przechodu czy 
przejazdu przez nieruchomość, 
której księga dotyczy dla właści-
cieli nieruchomości sąsiednich. 
Są to więc prawa, które w jakiś 
sposób mogą ograniczać wol-
ność rozporządzania daną nie-
ruchomością.

W ostatnim dziale księgi 
wieczystej, a więc w dziale IV 
znajdą się wpisy dotyczące hi-
potek. Jeśli więc nieruchomość 
została kupiona na kredyt, infor-
macje o tym znajdą się właśnie 
w tym dziale. Warto pamiętać, że 
po ostatnich zmianach w usta-
wie dotyczącej hipotek nie ma 
już podziału na hipotekę zwykłą 
i kaucyjną, lecz jest jeden rodzaj 
hipoteki, a mianowicie hipoteka 
umowna. Zabezpiecza ona za-
równo wierzytelności w ustalo-
nej kwocie, jak i te, których war-
tość nie jest z góry ustalona.

Księgi wieczyste są jawne, 
a więc przeglądać je może każ-
dy. Obecnie to jeszcze łatwiejsze 
dzięki dostępowi do ksiąg wie-
czystych przez internet, poprzez 

stronę Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Mamy wówczas moż-
liwość przeglądania ksiąg wie-
czystych dotyczących wszystkich 
nieruchomości, niezależnie od 
tego, jaki sąd daną księgę pro-
wadzi.

U wielu osób rodzi się jed-
nak pytanie czy dane w księdze 
wieczystej na pewno są prawdzi-
we i skąd mamy mieć pewność, 
że coś się w nich nie zmieniło. 
Otóż obecnie księgi wieczyste 
są prowadzone w formie elek-
tronicznej. Kiedy pojawia się 
wniosek o dokonanie zmian, 
w którymkolwiek z jej działów, 
natychmiast w dziale tym poja-

wia się tzw. wzmianka o złoże-
niu wniosku. Dzięki temu osoba 
przeglądająca księgę ma infor-
mację, że coś w tym dziale się 
zmieni. Ponadto istnieje zasada 
domniemania zgodności treści 
księgi z rzeczywistym stanem 
prawnym, a więc domniemy-
wa się, że to co jest wpisane do 
księgi wieczystej, jest zgodne ze 
stanem faktycznym.

Istnieje jeszcze jedna ważna 
zasada dotycząca ksiąg wieczy-

stych, a mianowicie rękojmia 
wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych. Tak więc w przypadku, 
gdyby jednak rzeczywisty stan 
prawny nie był zgodny ze sta-
nem wpisanym do księgi, a jed-
nak zostałaby dokonana jakaś 
czynność prawna, a więc np. 
sprzedaż domu w oparciu o dane 
z księgi, to treść księgi rozstrzy- 
ga na korzyść tego, kto takiej 
czynności dokonał. Jeśli więc ku-
piliśmy nieruchomość od osoby, 
która w księdze wieczystej była 
wpisana jako właściciel, choć 
w rzeczywistości nim nie była, 
to mimo tego zakup jest ważny, 
a my stajemy się nowym wła- 

ścicielem.
Jeśli zaś mamy wątpliwo-

ści co do stanu prawnego i jego 
wpływu na wartość nierucho-
mości oraz na sposób korzysta-
nia z niej, możemy zasięgnąć 
porady prawnika, notariusza 
czy pośrednika nieruchomości. 
Osoby te z pewnością je wyja-
śnią i potwierdzą, że stan prawny 
nie budzi zastrzeżeń lub ostrzegą 
nas przed zakupem np. z powo-
du wpisów w dziale III  

Księgi wieczyste są jawne, przeglądać je może każdy. Obecnie to 
jeszcze łatwiejsze dzięki dostępowi do ksiąg wieczystych przez 
internet, poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obecnie księgi wieczyste są prowadzone w formie elektronicznej. W związku z tym, w momen-
cie kiedy pojawia się wniosek o dokonanie zmian, w którymkolwiek z jej działów natychmiast 
w dziale tym pojawia się tzw. wzmianka o złożeniu wniosku. Dzięki temu osoba przeglądająca 
księgę ma informację, że coś w tym dziale się zmieni.

Jeśli kupiliśmy nieruchomość od osoby, która w księdze wie- 
czystej była wpisana jako właściciel, choć w rzeczywistości 
nim nie była, to mimo tego zakup jest ważny, a my stajemy się  
nowym właścicielem.



Luty 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

26    

BEZPiECZEńsTwO

Zwiększ bezpieczeństwo przestrzeni

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji w Niepoło-
micach

Współcześnie w Europie coraz więk-
szym zainteresowaniem osób i insty-
tucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo cieszą się metody planowania 
przestrzennego, które mogą wpływać 
na poziom bezpieczeństwa, a elimina-
cja zagrożeń przez odpowiednie kształ-
towanie fizycznej przestrzeni  jest jedną 
z form zapewnienia bezpieczeństwa. 

W wielu miejscach na terenie Eu-
ropy były i nadal są prowadzo-
ne badania dotyczące wpływu 

kształtowania przestrzeni na bezpieczeń-
stwo ludzi. W latach 70-tych XX w.  została 
opracowana w USA strategia projektowa-
nia	 bezpiecznej	 przestrzeni	 fizycznej	 (crime	
prevention through environmental design 
– CPTED), która koncentruje naszą uwagę 
na właściwych rozwiązaniach architektonicz-
nych, ale nie tylko. 

Jest to narzędzie, które w połączeniu z in-
nymi metodami jest w stanie skutecznie elimi-
nować niepożądane zjawiska, w tym przestęp-
czość.  Przestępczość, którą można wykluczyć 
lub ograniczyć, jeśli fizyczne otoczenie zosta-
nie zaprojektowane w taki sposób, żeby sprzy-
jać zacieśnieniu więzi między mieszkańcami 
oraz zwiększyć prawdopodobieństwo ujaw-
nienia faktu dokonywania przestępstwa. 

Włączenie CPTED we wczesny proces 
projektowania  zapobiega konieczności do-
konywania późniejszych kosztownych zmian. 
Zapewnia możliwość lepszego korzystania 
z przestrzeni  oraz wzmacnia pożądane relacje 
między obywatelami, które wykorzystywane 
są w procesie zapobiegania przestępczości.

O zastosowaniu strategii CPTED moż-
na mówić w dwóch aspektach. Po pierwsze, 
o zaprojektowaniu od podstaw bezpiecznej 
przestrzeni związanej np. z budową nowego 
osiedla. Istotne jest to, aby nie dopuścić do po-
wstawania miejsc zagrażających bezpieczeń-
stwu mieszkańców i już w procesie projekto-
wania uwzględnić aspekty bezpieczeństwa. 

Ze względu na związki projektu z póź-
niejszym zagrożeniem danego miejsca prze-
stępczością można wyróżnić design pasywny 
i aktywny. Jeżeli problem przestępczości nie 
jest uwzględniany na etapie projektowania 
miejsca, design określany jest jako pasywny. 
Natomiast design aktywny uwzględnia ist-
niejące zagrożenia przestępczością wynikają-
ce chociażby z analiz stanu zagrożenia. 

Doświadczenia takich krajów jak Wielka 
Brytania, Holandia, Stany Zjednoczone, Au-
stralia czy Kanada pozwalają na stwierdzenie, 
że właściwe projektowanie przestrzeni fizycz-

nej przyczynia się do zmniejszenia ryzyka 
popełnienia przestępstwa i zwiększa poczu-
cie bezpieczeństwa obywateli. 

Przestrzeń, która generuje zagrożenie, 
powinna zostać poddana odpowiednim zmia-
nom. Dlatego drugim aspektem jest rewitali-
zacja już istniejącej przestrzeni fizycznej, któ-
rej celem ma być zapobieganie przestępczości 
i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Rewitalizacja może polegać np. na dodatko-
wym oświetleniu terenu lub zmianie usytu-
owania latarń, przycięciu zieleni czy chociażby 
budowie lub naprawie ogrodzenia. 

Przestępczość można wykluczyć lub ograniczyć, jeśli fizyczne otoczenie zostanie zapro-
jektowane w taki sposób, żeby sprzyjać zacieśnieniu więzi między mieszkańcami oraz 
zwiększyć prawdopodobieństwo ujawnienia faktu dokonywania przestępstwa.

strategia CPTED

opiera się na:
•		 naturalnej	obserwacji:	 rozmieszczenie	urządzeń,	oświetlenia	czy	usytuowanie	budyn-

ków tak, by zwiększyć możliwość obserwowania tego co się dzieje,
•		 kontroli	dostępu:	rozmieszczenie	wejść,	wyjść,	miejsc	parkingowych,	właściwe	zapro-

jektowanie zieleni, odpowiednie usytuowanie budynku,
•		 wyodrębnieniu	 terenu:	 odpowiednie	 usytuowanie	 budynku,	 ogrodzenia,	 chodników,	

ustanowienie jednoznacznej granicy informującej o przynależności danego terenu i od-
dzielenie przestrzeni publicznej od niepublicznej,

•		 zarządzaniu	i	konserwacji:	np.	użyciu	materiałów	dobrej	jakości	i	odpornych	na	znisz-
czenie, regularnym dokonywaniu konserwacji i ewentualnych napraw.

Bezpieczne mieszkanie

W Holandii na początku lat 90. opracowano program certyfikowania obiektów speł-
niających określone wymagania Policyjnym Znakiem Jakości „Bezpieczne Mieszkanie”. 
Program ten nie tylko spowodował zmniejszenie zagrożenia przestępczością i poczu-
cia strachu przed nią, ale również był sukcesem ekonomicznym ponieważ mieszkania  
posiadające certyfikat bezpieczeństwa sprzedawały się o wiele lepiej niż te nie posia-
dające certyfikatu. 

Certyfikat składa się z trzech części: dla mieszkania, budynku i otoczenia i narzuca 
wiele wymogów do spełnienia w tych obszarach np. dotyczących wejścia do budynku 
(dobrze	widoczne,	oświetlone,	nie	zasłonięte	roślinnością,	nie	może	tworzyć	nisz	ani	
zagłębień, usytuowane w płaszczyźnie budynku, z odpowiednimi drzwiami).

Jeżeli przez dłuższy czas  nikt nie wprawi wybitej szyby w oknie, wkrótce w budynku 
zostaną wybite pozostałe szyby. Jeżeli bowiem  nikt nie zadbał o wstawienie jednej 
szyby, to znaczy, że nikogo stan budynku nie interesuje i że można bez obaw o konse-
kwencje niszczyć go dalej.
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Działania te winny również mieć na celu 
zapobieganie syndromowi „wybitych szyb”. 
W marcu 1982 r. w piśmie „The Atlantic” zo-
stał opublikowany tekst, który później stał się 
powszechnie znany pod tytułem  „Wybite szy-
by”. Autorzy  za pomocą idei „wybitych szyb” 
opisywali związek pomiędzy naruszeniem 
ładu, a przestępczością: „Jeżeli przez dłuższy 
czas nikt nie wprawi wybitej szyby w oknie, 
wkrótce w budynku zostaną wybite pozostałe 
szyby. Jeżeli bowiem nikt nie zadbał o wsta-

wienie jednej szyby, to znaczy, że nikogo stan 
budynku nie interesuje i że można bez obaw 
o konsekwencje niszczyć go dalej”.

Idee przedstawione w tym artykule zna-
lazły odzwierciedlenie w wielu działaniach 
podejmowanych w szeregu miast USA: m.in. 
San Francisco, Baltimore, Seattle czy Nowym  
Jorku za czasów burmistrza Rudolpha Giu-
lianiego i komendanta nowojorskiej policji 
Wiliama Brattona. Została wtedy np. podjęta 
decyzja o niezwłocznym usuwaniu wszelkich 

uszkodzeń czy zniszczeń będących skutkiem 
chuligańskich wybryków.

Trafne zdiagnozowanie problemu i wyeli-
minowanie jego przyczyn poprzez rewitali-
zację przestrzeni fizycznej jest możliwe tylko 
przy wspólnym działaniu samorządu, policji 
i mieszkańców już na etapie tworzenia pro-
jektu, przy ewentualnym udziale architektów 
i urbanistów.

Działania podejmowane w oparciu o stra-
tegie opisane powyżej inicjowane były rów-
nież w kilku miastach w Polsce, np. Oławie, 
Toruniu, Szczytnie czy Elblągu potwierdza-
jąc, że istnieje bezpośredni związek pomię-
dzy ukształtowaniem przestrzeni fizycznej, 
a motywacją i możliwością działania poten-
cjalnego sprawcy  

BEZPiECZEńsTwO

Przestrzeń, która generuje zagrożenie, powinna zostać poddana odpowiednim zmia-
nom. Rewitalizacja może polegać np. na dodatkowym oświetleniu terenu lub zmianie 
usytuowania latarń, przycięciu zieleni czy chociażby budowie lub naprawie ogrodzenia.

NiE DAJ siĘ NABrAĆ
Sprawdź, zanim podpiszesz

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym 
przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek”, 
oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. 

Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru 
Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Akcję wspiera też Jerzy Miller, wojewoda małopolski. 

Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć 
wiedzę	umożliwiającą	dokonanie	rzetelnej	oceny	takich	ofert.	(Zbliżający	się	okres	przedświąteczny	to	czas	szczególnie	agresywnej	
kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek).

Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pienię-
dzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie 
zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie prostej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach 
może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia. 

„Celem kampanii jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na niebezpieczeństwa związane z zaciąganiem krótkoterminowych poży-
czek na wysoki procent. Ci, którzy decydują się na skorzystanie z pozornie „łatwej gotówki” w instytucji nie podlegającej nadzorowi 
państwa, często nie zdają sobie sprawy, że wpadają w ręce lichwiarzy. Pożyczenie od nich nawet drobnej sumy może prowadzić 
w skrajnych przypadkach do utraty dorobku całego życia i osobistych tragedii. Chcemy, aby osoby, które zastanawiają się nad wzię-
ciem „szybkiej gotówki”, czyniły to w sposób świadomy” – mówi prof. Marek Belka, prezes NBP.

Na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl można zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa 
na rynku finansowym i czterema zasadami bezpiecznego zaciągania pożyczek. Za pośrednictwem strony można dowiedzieć się jak 
niebezpieczne kruczki prawne są stosowane w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych. Na stronie znajdują 
się również kalkulatory finansowe. 

Dodatkowo,	pod	bezpłatnym	numerem	infolinii	Komisji	Nadzoru	Finansowego	(tel.	800	290	479)	można	uzyskać	informacje,	które	
podmioty są objęte nadzorem finansowym.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki:
1.  Sprawdź wiarygodność firmy.
2.  Policz całkowity koszt pożyczki.
3.  Dokładnie przeczytaj umowę.
4.  Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl
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OgrÓD

Zdrowy ogród – I

Małgorzata Wrońska
Dział Utrzymania Zieleni, Ośrodek Sportu 
Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach

Ogród stanowi zbiór różnych roślin, 
grupujemy je tworząc rabaty. 
Aby czuły się tam dobrze i cieszyły 
oko właściciela, muszą od początku, 
czyli zakupu, do pełnego wzrostu, 
być odpowiednio potraktowane 
i dostać wszystko to, co najlepsze. 

Jest kilka żelaznych zasad, które należy 
przestrzegać. Po pierwsze należy zwrócić 
szczególną uwagę, jak wygląda kupowa- 

na roślina, czy jest zdrowa, dobrze rozkrze-
wiona, bez śladów żerowania szkodników 
i ma zdrowy system korzeniowy. Taką sa-
dzonkę umieszczamy w odpowiednio przy-
gotowaną glebę. 

Podłoże, w którym roślina spędzi całe 
swoje życie, musi być przygotowane zgodnie 
z jej wymogami co do kwasowości, wilgotno-
ści, zasobności w składniki pokarmowe oraz 
żyzności. Nieodpowiednio dobrany który-
kolwiek ze składników wpłynie negatywnie 
na wzrost rośliny. Niewłaściwe pH gleby po-
woduje np. zaburzenia w pobieraniu przez 
korzenie składników mineralnych. 

Po wyglądzie rośliny możemy ocenić 
pH	gleby.	Zbyt	zasadowe	podłoże	(wysokie	
pH) powoduje żółknięcie młodych liści tzw. 
chlorozę ze względu na utrudnione pobiera-
nie	żelaza.	Przy	zbyt	niskim	pH	(czyli	kwa-
śnym) roślina ma problemy z pobieraniem 
pokarmu, jest zabiedzona, pojawiają się 
chwasty kwasolubne jak mech i skrzyp. Od-
czyn zbyt kwaśny możemy bardzo szybko 
zmienić dodając do ziemi nawozy wapnio-
we, zaś zakwasić glebę można dodając torfu 
kwaśnego. 

Bardzo ważna dla rośliny jest żyzność 
ziemi, o której decyduje zawartość próchnicy 
i części gliniastych. Ich zawartość możemy 
sprawdzić sami. Wystarczy tylko obejrzeć 
grudkę ziemi – im jest ciemniejsza, tym za-
wiera więcej próchnicy. Ilość próchnicy moż-
na zwiększyć dodając kompostu. 

Jeśli po roztarciu ziemi w palcach zostaje 

dużo ziarenek piasku i trudno zbija się ona 
w kulkę, wówczas ziemia jest piaszczysta. Je-
śli zaś można z niej zrobić wałek, ziemia jest 
cięższa, gliniasta. 

Gleba, która daje się z łatwością ugniatać 
między palcami, jest zbyt wilgotna i trzeba ją 
zdrenować. Zbyt wilgotna ziemia jest szko-
dliwa dla rośliny. Jest bowiem dobrym siedli-
skiem patogenów glebowych, które atakują 
korzenie i powodują jej zamieranie.  

Jeśli mamy rozpoznane podłoże, z łatwo-
ścią określimy ilość i częstotliwość dostar-
czania wody oraz składników mineralnych 
roślinie. W tym przypadku duże znaczenie 
ma też system korzeniowy rośliny. Jeśli jest 
płytki, rośliny należy podlewać częściej i nie-
zbyt dużą ilością wody. Jeśli korzeń jest głę-
boko osadzony, wystarczy wówczas podlewać 
rzadziej i obficiej. 

Z wodą związany jest też dostęp do skład-

ników pokarmowych. Najlepszym nawozem 
dla rośliny będzie kompost, a jeśli go nie 
mamy, należy zastosować nawozy mineralne. 
Pamiętajmy, że rośliny niedożywione są osła-
bione i często atakowane przez patogeny. 

Ważne jest też, aby świeżo posadzone ro-
śliny nawozić dopiero po dwóch miesiącach 
od posadzenia, a sadzone jesienią: dopiero 
wiosną. Dziś w sklepach jest duży wybór na-
wozów dobranych odpowiednim składem do 
konkretnej grupy roślin. 

Na opakowaniach zawsze znajduje się 
informacja o dawkach i częstotliwości stoso-
wania. Nie należy przeciągnąć terminu ostat-
niego nawożenia, roślina wtedy nie zdąży 
przygotować się do zimowania, późno wej-
dzie w okres spoczynku i może przemarzać. 
Przemarznięte rośliny są osłabione i podatne 
na choroby. Ostatecznym terminem nawoże-
nia roślin jest koniec lipca   

Po wyglądzie rośliny możemy ocenić pH gleby. Zbyt zasadowe podłoże (wysokie pH) 
powoduje żółknięcie młodych liści tzw. chlorozę ze względu na utrudnione pobieranie 
żelaza. Przy zbyt niskim pH (czyli kwaśnym) roślina ma problemy z pobieraniem pokar-
mu, jest zabiedzona, pojawiają się chwasty kwasolubne jak mech i skrzyp.

Świeżo posadzone rośliny należy nawozić dopiero po dwóch miesiącach od posa- 
dzenia, a sadzone jesienią: dopiero wiosną. Ostatecznym terminem nawożenia roślin 
jest koniec lipca.
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Konrad Knapik
Muzeum Niepołomickie
Michał Hajdus
Restauracja Królowa Bona, Za-
mek Królewski w Niepołomicach

Tradycja walentynkowa 
w Europie sięga Średnio-
wiecza, a prawdopodobnie  
wywodzi się od rzymskiego 
święta płodności – Luper-
kalia, obchodzonego w nocy 
z 14. na 15. lutego. 

Święto to zostało zniesione 
przez papieża Gelazego 
I pod koniec V wieku, a od 

roku 496 obchodzone jest jako 

„Dzień św. Walentego”. Walenty 
żył w III wieku n.e. za panowania 
cesarza Klaudiusza II Gota. Był 
to czas, gdy Rzym uwikłany był 
w bardzo krwawe wojny. Młodzi 
mężczyźni chcąc uniknąć obo-
wiązku służby wojskowej zawie-
rali związki małżeńskie. Cesarz 
wprowadził zakaz zawierania 
takich związków – gdyż sądził, iż 
samotni młodzieńcy będą chęt-
niej służyć w jego armii. 

Walenty złamał obowiązu-
jące prawo udzielając ślubów 
młodym legionistom. Został za 
to wtrącony do więzienia. Tam 
zakochał się w niewidomej cór-

ce swojego strażnika – Asteriusa. 
Legenda mówi, że kobieta pod 
wpływem tej miłości odzyskała 
wzrok. Gdy informacja o uzdro-
wieniu dotarła do cesarza, ten 
rozkazał zabić Walentego. Karę 
wykonano 14 lutego 269 roku. 

Obecnie zwyczajem walen-
tynkowym jest wzajemne wrę-
czanie sobie ozdobnych kartek 
z miłosnymi wyznaniami. Trady-
cja ta bierze się prawdopodobnie 
stąd, że przed egzekucją Walenty 
miał napisać list do córki strażni-
ka, który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”. 

W Polsce św. Walenty od wie-

ków był patronem ludzi chorych 
przede wszystkim na epilepsję, 
podagrę oraz choroby umy-
słowe – czyli w jakimś stopniu 
wszystkich	zakochanych	(medy-
cyna przecież traktuje stan za-
kochania jako stan chorobowy). 
W 1496 roku, papież Aleksander 
VI oficjalnie ustanowił Walente-
go patronem zakochanych.

Dziś Walentynki obcho-
dzone są przez miliony ludzi na 
całym świecie, na setki tysięcy 
różnych sposobów, lecz chyba 
wciąż najpopularniejszym z nich 
jest romantyczna kolacja. Znane 
od wieków powiedzenie – „przez 

KuliNAriA

Przez żołądek do serca
Walenty złamał obowiązujące prawo udzielając ślubów młodym legionistom. Został wtrącony  
do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce strażnika. Legenda mówi, że kobieta  
pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Cesarz rozkazał zabić Walentego. Karę wykonano  
14 lutego 269 roku.

Krem z kopru włoskiego
(5	porcji)
– 600 g kopru włoskiego – 400 ml śmietany 30%
–	1	seler	 	 –	100	ml	białego	wina	(półwytrawnego)
– 1 szalotka  – 100 g masła
– 200 g fasoli białej – świeży listek kolendry
– 16 plasterków szynki parmeńskiej

Szalotkę i seler pokroić na drobną kostkę i podsmażyć na maśle na 
patelni. Następnie dodać koper włoski i białą fasolę, wszystko to 
podlać winem, zmniejszyć moc palnika i podlać wodą, gdy warzy-
wa zmiękną, całość zblendować i dolać śmietanę. 

Krem należy przelać przez sito, aby pozbyć się wszelkich grudek. 
Plasterki szynki parmeńskiej należy włożyć na pergaminie do pie-
karnika nastawionego na 1600C i suszyć do momentu gdy zmienią 
się w chrupkie chipsy.

Torcik serowy na sosie borówkowym
(5	porcji)
– 800 ml mleka   – 500 g borówek
– 1000 ml śmietany 30%  – 50 ml wody
– 200 g cukru   – lody agrestowe
– 5 jajek   – liście mięty
– 300 g masła

Śmietanę z mlekiem gotować na wolnym ogniu lekko mieszając 
do momentu aż się zetnie, następnie przecedzić przez gazę i ostu-
dzić, połączyć z masłem i żółtkami. Białka ubić osobno i połączyć 
w jedną masę. Aby przygotować sos borówkowy należy wsypać 
100 gram cukru do 50 ml wody i zagotować. Do gotującego się 
w ten sposób syropu, należy wrzucić borówki i zagotować, następ-
nie zblendować i przetrzeć przez sito.
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Do najbardziej znanych afrodyzjaków należą między innymi: liść lubczyku, żeń-szeń, kardamon, imbir, kawior, ostrygi, czekolada 
(zabroniono francuskim mnichom jedzenia przysmaków, które ją zawierały), jądra byka, grzebienie koguta czy czosnek – choć  
tego ostatniego przed randką nie polecam, gdyż może zadziałać odstraszająco.

Krewetki po królewsku na guacamole
(5	porcji)
– 3 krewetki black tiger
– 50 ml wina białego
– 100 ml wywaru jarzynowego
– szczypta soli, pieprzu i cukru
– świeże liście bazylii
– 50 ml oliwy z oliwek
–	5g	masła	(schłodzonego)
–	2	dojrzałe	awokado	(obrane)
– 2 łyżki soku z cytryny lub limonki
– 1 ząbek czosnku drobno pokrojony i posypany solą
– 2 łyżki drobno posiekanej cebuli
– 1 łyżka pikantnego sosu tabasco

Na rozgrzaną oliwę z oliwek wrzucić krewetki, należy podsmażyć 
je z obu stron i dodać pokrojony czosnek, podlać winem. Gdy 
wino odparuje należy wlać wywar jarzynowy i przyprawić oraz 
dodać schłodzonego masła oraz posiekane liście bazylii.

Awokado rozgnieść widelcem, następnie wymieszać z sokiem z cy-
tryny, czosnkiem, cebulą oraz sosem tabasco i doprawić do smaku.

Łosoś zawijany w bakłażanie
(5	porcji)
– 1000 g łososia bez skóry  – 100 g masła
– 10 plastrów bakłażana  – 100 ml oliwy z oliwek
– 500 g pieczarek   – świeży rozmaryn
– świeży tymianek  – jajko 1 szt
– 100 ml białego wina  – ziemniaki 5 szt
– seler 2 szt   – 1000 ml mleka
– 200 ml śmietany 30%  – sól i pieprz

200	g	łososia	(1	porcja)	przyprawić	solą	i	pieprzem,	owinąć	cien-
ko pokrojonym bakłażanem, a następnie wstawić do piekarnika 
nagrzanego na 1850C na 9 min.

Seler pokroić na drobne kawałki i zagotować w mleku z dodatkiem 
świeżego rozmarynu. Kiedy seler będzie miękki należy wycisnąć 
go przez gazę, i wraz z wcześniej wyredukowaną śmietaną zblen-
dować i przetrzeć przez sitko.

Pieczarki pokroić na ćwiartki i przesmażyć na dużym ogniu, podlać 
winem, następnie dodać masła, świeżego tymianku i przyprawić.

Aby przygotować rozetę z ziemniaków, należy pokroić je na cien-
kie plastry i ułożyć na pergaminie na patelni w kształcie koła tak, 
by jeden zachodził na drugi, następnie posmarować jajkiem i sma-
żyć kilka minut.

żołądek do serca” – nie wzięło się 
przecież z niczego. 

W wielu kulturach rozmaite 
przysmaki traktowane są jako 
afrodyzjaki, można je podzie-
lić na kilka kategorii: roślinne, 
mięsne oraz alkoholowe. Do 
najbardziej znanych afrodyzja-
ków należą między innymi: liść 
lubczyku, żeń-szeń, kardamon, 
imbir, kawior, ostrygi, czy czeko-
lada	 (w	 XVII	 wieku	 tak	 bardzo	
wierzono w pobudzające dzia-
łanie czekolady, że zabroniono 
francuskim mnichom jedzenia 
przysmaków, które ją zawierały). 

Jako afrodyzjak traktowa-

ne są również tak przedziwne 
i niesamowite potrawy jak: ją-
dra byka, grzebienie koguta czy 
czosnek – choć tego ostatniego 
przed randką nie polecam, gdyż 
może zadziałać odstraszająco. 

W dzień Walentynek miesz-
cząca się na zamku restauracja 
Królowa Bona  proponuje  specjal-
ne menu, w którym znajdzie się 
kilka wybornych afrodyzjaków. 

M.in. awokado, owoc po-
chodzący z Meksyku, stosowa-
ny przez Indian od co najmniej 
tysiąca lat jako środek wzmaga-
jący potencję oraz aromatyczny 
fenkuł czyli koper włoski – rośli-

na znana ze swej mocy w całym 
antycznym świecie. Stanowi on 
podstawę serwowanej do dziś 
zupy fenkułowej. Dodawano go 
także do innych pobudzających 
specyfików. W starożytnych In-
diach wyciskano z niego sok, 
który następnie mieszano z mle-
kiem, lukrecją oraz miodem. Na-
pój ten miał pobudzać zmysły. 
W walentynkowym menu znaj-
dzie się także bakłażan, zwany 
oberżyną lub gruszką miłosną. 
W krajach śródziemnomorskich 
był cenionym afrodyzjakiem, 
dzięki czemu często gościł na 
królewskich stołach. Warzywo 

to ma również gwarantować dłu-
gowieczność, ponieważ obniża 
poziom cholesterolu we krwi. 
Warto spróbować.

Menu:
•	 krewetki	po	królewsku	na	gu-

acamole,
•	 krem	z	kopru	włoskiego	z	chip-

sami z szynki parmeńskiej,
•	 łosoś	 zawijany	 w	 bakłażanie	

na duszonych pieczarkach 
i rozetce ziemniaczanej w to-
warzystwie purée z selera,

•	 torcik	serowy	na	sosie	borów-
kowym z lodami owocowymi 
i świeżą miętą  
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140 karateków w górach

Joanna Musiał

Wycieczki i biegi górskimi szlakami, 
zabawy na śniegu, zjazdy na nartach, 
kulig, treningi – to tylko niektóre 
atrakcje, jakich doświadczyli karate-
cy z niepołomickiej Akademii Karate 
Tradycyjnego podczas obozu zimowego 
w Ochotnicy Górnej. 

W dwóch	 turnusach	 (13-23	 stycz-
nia) wzięło udział ponad 140 
osób	(w	tym	kilkuosobowa	gru-

pa gości z Ukrainy). Wśród uczestników byli 
nawet 5-letni karatecy. 

Podczas obu turnusów karatecy trenowali 
2-3 razy dziennie. Taryfy ulgowej nie było dla 
nikogo. Czujne oko senseja od razu wyłapy-
wało wszelkie niedociągnięcia i braki w tre-

ningu. Karatecy walczyli ze swoimi słabościa-
mi, a nawet łzami, ale to tylko wzmacniało ich 
charakter. Część osób przygotowywała się do 
egzaminów, które były podsumowaniem obo-
zu zarówno w młodszej, jak i starszej grupie. 

Obóz był nie tylko doskonaleniem 
umiejętności fizycznych. Sensei Paweł duży 
nacisk kładł na sferę mentalną. Podkreślał, 
że wartości karate wielokrotnie przenosimy 
na życie codzienne. Zaznaczał, że karateka 
powinien reprezentować odpowiedni po-
ziom przez cały czas, zwłaszcza wtedy, gdy 
nikt	nie	patrzy.	Porządek	wokół	nas	zaś	(np.	
czysty pokój) jest warunkiem do utrzyma-
nia harmonii w życiu. 

Ciekawym akcentem jednej z wypraw 
była musztra wojskowa przeprowadzona 
przez sensei Gabrysię, która jest uczennicą 
liceum wojskowego.

Duże brawa zebrali ukraińscy goście, któ-

rzy	zademonstrowali	kata	(formę)	z	użyciem	
nunchaku	(dwie	pałki	połączone	ze	sobą	łań-
cuchem),	bokken	(drewniany	miecz	do	ćwi-
czeń)	oraz	bo	(drewniany	kij).

Karatecy dużo czasu spędzali na zewnątrz, 
korzystając ze świeżego powietrza i dostęp-
nych atrakcji. Wieczory upływały na wspól-
nych rozmowach, oglądaniu filmów, zdjęć, 
prezentacji z poprzednich obozów. Amatorzy 
tańca mogli zaprezentować swoje umiejętno-
ści na dyskotekach. 

Tradycyjnym punktem każdego zimowe-
go obozu jest kulig. Konie zaprzężone w sanie 
zawiozły karateków na polanę, gdzie czeka-
ło już na nich rozpalone ognisko i posiłek 
– wędzona szynka, udziec z jelenia i pieczo-
ne ziemniaki. Całość w połączeniu z sosem 
czosnkowym i żurawinowym była prawdzi-
wą ucztą dla podniebienia  

Wartości karate wielokrotnie przenosimy na życie codzienne. Karateka powinien repre-
zentować odpowiedni poziom przez cały czas, zwłaszcza wtedy, gdy nikt nie patrzy. Po-
rządek wokół nas zaś (np. czysty pokój) jest warunkiem do utrzymania harmonii w życiu.
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Luty 2013
DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

2 lutego
17.00 DK w Zakrzowcu Karnawałowe spotkanie w Klubie Seniora DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

17.00 DK w Zakrzowie Dzień Babci i Dziadka – prezentacja działalności 
artystycznej placówki DK w Zakrzowie 12 281 80 33

5 lutego 17.00
Biblioteka 
Publiczna 
w Niepołomicach

Wieczór poświęcony pamięci wybitnego poety Tade-
usza Śliwiaka. W czasie spotkania poetę wspominać 
będą żona Anna Krupska-Śliwiak i córka Weronika 
Śliwiak-Motak, a jego wiersze przeczyta aktor Teatru 
Bagatela Jakub Bohosiewicz. Spotkaniu towarzyszyć 
będzie otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczo-
ści Tadeusza Śliwiaka

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

6 lutego 16.00
Biblioteka 
Publiczna 
w Niepołomicach

Podróże w dziecięcy świat – zajęcia edukacyjno-lite-
rackie dla dzieci w wieku 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

8 lutego 16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Bal seniora

UMiG w Niepoło-
micach, Fundacja 
Zamek Królewski 
w Niepołomicach

12 378 35 01

9 lutego 16.00 DK w Zakrzowcu Zabawa ostatkowa dla dzieci DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

10 lutego 11.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Zamkowe poranki – warsztaty rodzinne z Inspiro

Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Kulturalnych 
INSPIRO

664 453 071 
664 453 068

12 lutego 17.00 DK w Woli 
Zabierzowskiej Ostatki na ludowo DK w Woli Zabie-

rzowskiej 12 251 30 05

13 lutego 16.00
Biblioteka 
Publiczna 
w Niepołomicach

Podróże w dziecięcy świat – zajęcia edukacyjno-lite-
rackie dla dzieci w wieku 7-10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

18 lutego 16.00 US w Wieliczce, 
sala 300, III p.

Spotkanie w ramach akcji „Szybki PIT” - szkolenie 
w zakresie wypełniania i składania podatkowych 
zeznań rocznych drogą elektroniczną 

US w Wieliczce 12 279 85 00

20 lutego 16.00
Biblioteka 
Publiczna 
w Niepołomicach

Podróże w dziecięcy świat – zajęcia edukacyjno-lite-
rackie dla dzieci w wieku 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

21 lutego 17.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Niepo-
łomickiej, Fundacja 
Zamek Królewski 
w Niepołomicach

601 518 536

22 lutego 19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Spotkanie przy Czakramie, gościem Agnieszki 
Rösnerówny i Edwarda Zawilińskiego będzie 
Agnieszka Grochowicz

UMiG w Niepoło-
micach, Fundacja 
Zamek Królewski 
w Niepołomicach

12 378 35 01

23 lutego 19.00 MCDiS
The show still goes on – THE QUEEN STORY,  
finalista I edycji Mam Talent I Mateusz Ziółko 
w największych przebojach zespołu Queen

MCDiS 12 357 34 65

24 lutego 11.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Zamkowe poranki – warsztaty rodzinne z Inspiro

Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Kulturalnych 
INSPIRO

664 453 071 
664 453 068

27 lutego 16.00
Biblioteka 
Publiczna 
w Niepołomicach

Podróże w dziecięcy świat – zajęcia edukacyjno-lite-
rackie dla dzieci w wieku 7 - 10 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na 1 lutego 2013








