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Szanowni Państwo!

W Niepołomicach zawsze stawiano na edukację. Przypomnijmy, że 
transformacja zaczęła się u nas od budowania szkół. Inwestycje w dzieci 
i młodzież to bowiem inwestycje najlepsze. Polska będzie przecież taka, 
jak my sami. Cieszmy się zatem wszyscy z kolejnego dzieła, z Niepoło-
mickiego Uniwersytetu Dziecięcego, który zainaugurował swoją działal-
ność 5 kwietnia. To jednostka afiliowana przy Polskiej Akademii Dzieci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, do której szlaki przetarł Michał Horkawy, 
któremu chwała za to, że woził regularnie uczniów niepołomickiej pod-
stawówki na krakowską Alma Mater.

W maju czeka nas tradycyjne święto miasta, organizowane już od 22 lat. 
Możemy być dumni z takiej tradycji, jak również z tego, że przybywają 
nań goście z różnych zakątków, często odległych. Budka Suflera, legen-
darny zespół-instytucja, zagra dla nas specjalny koncert. Życzmy sobie 
wszyscy udanej zabawy.

Zapraszam do lektury
Artur Negri

redaktor naczelny
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Urodzenia – 28
Małżeństwa – 3

statystyka – marzec 2013

Święto z prezydentem

Joanna Musiał

Prezydent Bronisław Komorowski 
uczestniczył 20 kwietnia w obchodach 
Święta Lasu w Niepołomicach. 
Gościł na Zamku Królewskim, 
potem w leśnictwie Sitowiec posadził 
„prezydenckiego dęba”.

W tym roku, uroczystości cen-
tralne Święta Lasu odbyły się 
w Niepołomicach. W innych 

regionach kraju obchody zaplanowano od 
22 kwietnia do 5 maja. W ramach święta, 
na Zamku Królewskim w Niepołomicach, 
odbyła się krajowa narada leśników, w trak-
cie której prezydent przekonywał o coraz 
lepszym funkcjonowaniu gospodarki leśnej 
w Polsce i o atrakcyjności zawodu leśnika. Po 
naradzie, jej uczestnicy wysłuchali  koncertu 
laureatów konkursu sygnalistyki myśliwskiej 
„O Róg Zbramira”. 

Z zamku, prezydent, wraz z pozostałymi 
uczestnikami obchodów, udał się do leśnic-
twa Sitowiec. Tam, na skraju Puszczy Niepo-

łomickiej, posadził „prezydenckiego dęba” 
– sadzonka ma 10 lat i 3,5 metra wysokości. 
Prezydent razem z niepołomicką młodzieżą 
i leśnikami zasadził też młode buki.

Sadzenie drzew w Święto Lasu to sym-
boliczny początek wiosennej akcji odnowy 
lasów. Każdego roku w Polsce, leśnicy sadzą 
około pół miliarda drzew. Nowy las w Mało-
polsce powstanie na około 850 ha. Najczęściej 
sadzi się jodły, buki, sosny, dęby, świerki i ol-
chy, rzadziej jawory, wiązy, klony i lipy. Lasy 
w Małopolsce obejmują ok. 30% powierzchni 
województwa  

Na skraju Puszczy Niepołomickiej, w leśnictwie Sitowiec, prezydent Bronisław Komo-
rowski posadził „prezydenckiego dęba” – sadzonka ma 10 lat i 3,5 metra wysokości.

Migracje – 50
Wymeldowania z pobytu stałego – 5
Zgony – 21

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 

ogółem – 24 567, w tym:
miasto –  10 208
gmina – 14 359

Przygotowała: Bogusława Bąk
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Filar dla burmistrza

Szymon Urban

Burmistrz Roman Ptak zajął drugie 
miejsce w rankingu „Filary Polskiej 
Gospodarki”, którego organizatorem 
jest dziennik „Puls Biznesu”. 
W kategorii „Samorządowy menedżer 
regionu” przegrał tylko z prezydentem 
Jackiem Majchrowskim. 

Ranking przygotowywany jest na  
podstawie ankiet przeprowadzanych 
przez firmę SMG-KRC wśród sa- 

mych samorządowców. Wójtowie i burmi-
strzowie z całego województwa wskazywa-
li ich zdaniem najlepszego samorządowca  
minionego roku. 

W poprzedniej edycji konkursu, to wła-
śnie Roman Ptak był na pierwszym miejscu. 
Tym razem prezydent Majchrowski uzyskał 
więcej głosów.

 Burmistrz odebrał wyróżnienie osobiście 
podczas gali, która odbyła się 25 kwietnia 
w centrum Manggha w Krakowie  

Rowerem po Niepołomicach

Joanna Kocot

Dla każdego, kto chce zwiedzić naszą 
gminę na rowerze, uaktualniliśmy 
i wznowiliśmy przewodnik 
„Niepołomice, spacerem i rowerem”.

W przewodniku można znaleźć 
dokładne opisy szlaków pusz-
czańskich, tras rowerowych, opi-

sy najciekawszych miejsc w naszej gminie, 
a także legendy dotyczące samych Niepoło-

mic jak i Puszczy Niepołomickiej. Mówiąc 
w skrócie, najciekawsze miejsca, do których 
warto i można dojechać rowerem. 

Ponadto można w nim znaleźć praktycz-
ne plany, mapy i zdjęcia, które ilustrują opisy. 
Są również informacje praktyczne o nocle-

gach, restauracjach, jak również parkingach, 
czy miejscach aktywnego wypoczynku. 

Przewodnik wydany został w nakładzie 
3 000 egz. Dołączany będzie do pakietów dla 
nowych mieszkańców. Będzie go można nabyć 
również w kasie Muzeum Niepołomickiego  

Spotkania w sołectwach
Szymon Urban

Dobiegła końca seria spotkań 
z mieszkańcami sołectw w gminie 
i osiedli w mieście Niepołomice. 
Zebrania mieszkańców były okazją 

do przedstawienia sprawozdań 
z pracy Sołtysów i Przewodniczących 
Zarządów Osiedli, a także z pracy 
Burmistrza i podległych mu jednostek.

Obowiązek organizowania ogólnych 
zebrań mieszkańców zapisany jest 
w statutach osiedli i sołectw. Fre-

kwencja podczas zebrań jest dobra, chociaż 
trzeba przyznać, że na spotkania w sołec-

dokończenie na str. 22
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Renowacja pomnika

Marta Walczak-Puchalska

Urząd Miasta w Niepołomicach przy 
wsparciu finansowym Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, przepro-
wadził prace renowacyjne i konser-
watorskie pomnika w niepołomickim 
Parku Miejskim. 

Pomnik, który pochodzi z roku 1968, 
jest poświęcony ofiarom II wojny 
światowej. Zdobi go inskrypcja „Zgi-

nęli abyśmy mogli żyć”. 
Dla zapewnienia należytej ochrony i od-

powiedniego zabezpieczenia pomnika przed 
postępującą korozją zniszczono mchy i ziele-
nice, wykonano odczyszczenie powierzchni 
metodą piaskowania kwarcowego, wzmoc-
niono strukturę kamienia, uzupełniono 
ubytki, dokonano impregnacji zabezpiecza-
jącej przed szkodliwym działaniem wilgoci. 

Ponadto podjęto prace mające na celu uzy-
skanie nowego wizerunku pomnika.  Tablice 
z nazwiskami poległych zniszczone upływem 
czasu, zatarte i trudne w odczytaniu, zostały 
zastąpione nowymi. We frontowej, górnej czę-
ści pomnika umieszczono płaskorzeźbę orła 
z brązu. Teren wokół pomnika został zago-
spodarowany zielenią, a lepszy dostęp podczas 
składania kwiatów umożliwi wykonany chod-
nik z kostki brukowej  

Trzecia  rocznica

Marek Burda
prezes Stowarzyszenia Super Omnia Veritas 

W trzecią rocznicę katastrofy smoleń- 
skiej w Niepołomicach odbyły się uro-
czystości upamiętniające ofiary tej tra-
gedii. Organizatorem uroczystości było 
stowarzyszenie Super Omnia Veritas. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
w Kościele pod wezwaniem Dzie-
sięciu Tysięcy Męczenników w Nie-

połomicach, w intencji ojczyzny oraz ofiar 
katastrofy. Po mszy, wraz z księżmi w asyście 
pocztów sztandarowych, zebrani przeszli pod 
tablicę pamiątkową umieszczoną na murach 
kościoła.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał autor 
artykułu, który wspominał to jedno z najtra-
giczniejszych wydarzeń w dziejach Polski. 
Przywoływał atmosferę jedności, wspólnoty, 
panującą zaraz po katastrofie. Pamiętano, 
także o tysiącach pomordowanych w Katy-

niu, którym 96-osobowa Polska delegacja 
chciała oddać hołd. 

Zwrócono uwagę, że w obu tych wyda-
rzeniach zginęły osoby związane z Niepoło-
micami.  Podkreślono potrzebę budowania 
patriotyzmu w dzisiejszych czasach oraz ko-
nieczność pełnego wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności i przyczyn katastrofy.  

Pod pamiątkową tablicą zebrani złożyli 
96 białych i czerwonych kwiatów upamięt-
niając ofiary katastrofy. 

W pamięci wszystkich zapewne pozo- 
staną słowa Jana Kochanowskiego, któ-
re znajdują się na pamiątkowej tablicy: 
„A komu droga otwarta do nieba, Tym co 
służą Ojczyźnie”  
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KróTKO

Wystawa wielkanocna 
Aleksander Ostrowski
instruktor, Dom Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej

Od dłuższego już czasu w Domu Kul-
tury w Woli Zabierzowskiej odbywają 
się spotkania przy szydełku, na których 
młodzież i dorośli mogą podpatrzeć 
i nauczyć się sztuki, jaką pragnie prze-
kazać im Stanisława Ćmak – emeryto-
wana pielęgniarka, członek KGW.
Okres poprzedzający Wielkanoc sprzy-
jał realizacji warsztatów rękodzieła: 
zdobienia pisanek, kwiatów bibułko-
wych  do palm wielkanocnych oraz 
wicia palm, komponowania stroików 
i wykonywania ozdób świątecznych szy-
dełkiem. 
Pod okiem Stanisławy Ćmak uczest-
niczki warsztatów Teresa Klima, Kazi-
miera Bożek i Genowefa Szydłowska 
przygotowały wielkanocną wystawę.

Sospesso
Renata Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Bator-
skiej

Sospesso brzmi dość tajemniczo, lecz 
nie dla uczestników warsztatów sztuk 
użytkowych, które odbyły się w Klubie 
Kultury w Suchorabie  i w Domu Kultu-
ry w Woli Batorskiej, tuż przed Wielka-
nocą. Zbliżający się okres wielkanocny 
sprawił, że wykorzystano tę technikę do 
przygotowania ozdób świątecznych. 
Tajemnicą sospesso jest specjalna, cien-
ka i sztywna folia, na którą nakleja się 
zwykłym klejem do decoupage wycięte 
motywy. Gdy papier wyschnie, wycina-
my z folii wzór i delikatnie rozgrzewany 
go nad płomieniem świeczki. Folia staje 
się plastyczna, można ją łatwo modelo-
wać, nawet w palcach, nadając jej prze-
strzenności. Następnie, mocnym klejem 
naklejamy wybrane motywy na ozda-
bianym przedmiocie. 
W taki właśnie sposób powstają ozdoby 
trójwymiarowe, które możemy wyko-
rzystać do zdobienia i dekorowania róż-
nych przedmiotów. Podczas warsztatów 
ozdobiono w ten sposób pisanki, świą-
teczne stroiki, a nawet szkło.
Comiesięczne warsztaty dają możli-
wość poznania i wypróbowania różnych 

O złotą strunę
Renata Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Batorskiej

13 i 14 kwietnia, komnaty Zamku Kró-
lewskiego w Niepołomicach rozbrzmie-
wały śpiewem chóralnym uczestników 
XV Małopolskiego Konkursu Chórów 
„O złotą strunę”. 

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło 
się 36 chórów z małopolskiego, pod-
karpackiego, lubelskiego i śląskiego. 

Wśród nich były chóry działające przy szkołach, 
wyższych uczelniach, szkołach muzycznych, 
parafiach, stowarzyszeniach, samorządowych 
instytucjach kultury. W konkursie wystąpiło bli-
sko tysiąc sto chórzystów amatorów, reprezen-
tujących wszystkie grupy wiekowe. Zespoły wy-
konywały po trzy utwory z repertuaru polskiego 
lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak 
i kompozytorów współczesnych. 

Chóry oceniało jury w składzie prof. Józef 
Świder – przewodniczący, prof. Jerzy Kurcz, ks. 
dr hab. Robert Tyrała. Nagrody zostały przy-
znane w dwóch kategoriach: chóry młodzie-
żowe i akademickie oraz chóry dorosłe (jed-
norodne – żeńskie lub męskie, chóry mieszane 
i kameralne).

Spośród chórów, które zdobyły złotą strunę  
jury wyłoniło głównych zwycięzców konkursu, 
którym przyznano nagrody pieniężne. Grand 
Prix konkursu w Niepołomicach, nagrodę spe-
cjalną kardynała Stanisława Dziwisza w wyso-
kości tysiąca dolarów otrzymał Chór La Musi-
ca Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina 
w Lublinie. 

W kategorii chóry dorosłe nagród pienięż-
nych nie przyznano. W kategorii chóry mło-
dzieżowe i akademickie, I miejsce i nagroda 
pieniężna (2.500 zł) burmistrza Romana Pta-

ka, przypadła Chórowi Mieszanemu Educatus 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Jubileuszowa edycja konkursu oraz zapo-
wiedzi rezygnacji z dalszej pracy w jury, z po-
wodu zaawansowanego wieku, stała się okazją 
do złożenia podziękowań prof. Józefowi Świ-
drowi, który od początku konkursu przewod-
niczył wszystkim komisjom konkursowym. 
Ks. Robert Tyrała odczytał specjalnie przy-
gotowaną na ten dzień laudację. W imieniu 
organizatorów pamiątkową statuetkę, podzię-
kowania i życzenia zdrowia oraz pomyślno-
ści osobistej na kolejne długie lata przekazali 
przewodniczący Rady Miejskiej Marek Cia-
stoń i dyrektor Centrum Kultury Małgorzata 
Gajda. 

Jury wyraziło gorące podziękowania wszyst-
kim organizatorom konkursu za objęcie opieką 
chórów amatorskich, umożliwienie im prezen-
tacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, 
stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainte-
resowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród 
młodzieży i dzieci. 

Podziękowania składamy burmistrzowi 
Niepołomic, gospodarzom konkursu Cen-
trum Kultury z dyrektor Małgorzatą Gajdą ze 
współpracownikami i Fundacji Zamek Kró-
lewski w Niepołomicach za serdeczne przyję-
cie chórzystów. Wasza doskonała organizacja, 
pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, 
o czym świadczą ich słowa: „że czuli się tutaj 
jak w domu”. 

Jury zauważyło z wielką satysfakcją, że 
w grupie 36 chórów było tak wiele zespołów 
bardzo dobrych i dobrych, czego dowodem jest 
przyznanie srebrnych i złotych strun. Świadczy 
to o wysokiej jakości chórów i dobrej pracy ich 
dyrygentów oraz wielkiej pasji. Tegoroczny 
konkurs był na bardzo wysokim poziomie. 

Honorowy patronat objęli Metropolita 
Krakowski oraz Burmistrz Niepołomic  

Royal Canin laureatem

Monika Marcinek
specjalista ds. personalnych, Royal Canin Polska

Firma Royal Canin, biorąc po raz 
pierwszy  udział w badaniu Great 
Place To Work, znalazła się w gronie 
laureatów. Przysługuje jej prawo do 
posługiwania się logiem Najlepsze 
Miejsca Pracy 2013. 
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Badanie Great Place To Work ma ponad 
dwudziestoletnią historię i jest naj-
większym globalnym badaniem jakości 

miejsc pracy na świecie. Obecnie projekt reali-
zowany jest w 45 krajach. W Polsce, Instytut 
Great Place to Work już po raz piąty ogłosił 
Listę Najlepszych Miejsc Pracy. 

Uroczystość odbyła się 20 marca w siedzibie 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Wyróżnionych zostało 16 firm, w trzech kate-
goriach: zatrudniających do 50 osób, do 500 
i ponad 500 pracowników. Wszystkie stanowią 
elitę firm, potrafiących tworzyć przyjazne wa-
runki pracy i klimat wzajemnego zaufania.

Głównym powodem wzięcia udziału w ba-
daniu była chęć zapoznania się z opinią naszych 
pracowników na temat ich miejsca pracy oraz 
ocena  poziomu  zaufania w firmie.  Biorąc udział 
w konkursie nasza firma chciała także porównać 
się z najlepszymi organizacjami w Polsce.

Zasady oceniania w konkursie Great Pla-
ce to Work nie są łatwe. Pracownicy oceniają 
samodzielnie, czy wprowadzone w firmie roz-
wiązania spełniają ich oczekiwania. O pozycji 
firmy na liście decyduje łączna ocena dwóch 
aspektów: wynik ankiety pracowniczej oraz au-
dytu kultury organizacyjnej i praktyk HR. Po-
nad 60% finalnej oceny firmy pochodzi z wyni-
ku anonimowej ankiety.

Pracownicy odpowiadając na pytania za-
warte w badaniu, oceniali takie wartości jak 
wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma 
oraz koleżeńskie relacje między pracownikami 
a kierownictwem. W Royal Canin wskaźniki te 
plasowały się na bardzo wysokim poziomie. Aż 
92% badanych uznało, iż kierownictwo prowa-
dzi firmę w sposób uczciwy i etyczny, a 91%, że 

firma zapewnia im warunki i sprzęt niezbędny 
do właściwego wykonywania pracy. 

Wszyscy uhonorowani laureaci, w tym fir-
ma Royal Canin Polska, zostali docenieni,  ze 
względu na wysoki poziom kultury organi-
zacyjnej, w której panuje wzajemne zaufanie, 
pracodawca jest wiarygodny, pracownik szano-
wany, a wszyscy mają poczucie dumy z tego co 
robi firma. 82% ankietowanych uznało, że pra-
ca w firmie Royal Canin daje im dużo radości.

„Bardzo cieszymy się, że zajęliśmy tak wy-
sokie miejsce, biorąc pod uwagę prestiż firm, 
które wraz z nami brały udział w konkursie” 
– komentuje Ewa Mierzowska, dyrektor per-
sonalny firmy. „Cieszy nas fakt, iż pracownicy 
przychodzą do firmy z radością”. Potwierdzają  
to wyniki badania – 91% pracowników przy-
znało najwyższą ilość punktów, przy stwierdze-
niu „Z dumą mówię ludziom gdzie pracuję”, 
a 96% osób odpowiedziało, że „Chce tu pra-
cować przez długi czas”. Pojawiło się również 
wiele pozytywnych komentarzy. 

Oto jeden z komentarzy w ankiecie: „Lu-
dzie to właśnie my wszyscy, pracownicy tej 
samej firmy, mamy wpływ na to, jak nam się 
pracuje razem, jakie mamy relacje między 
sobą. Również ważnym elementem jest idea 
i cele jakie przyświecają mojej firmie. W peł-
ni się z nimi zgadzam i chcę razem z innymi 
pracownikami je wypełniać i być ich częścią”  

FAKTy

technik plastycznych, często bardzo 
rzadkich i niespotykanych. Prowadząca 
warsztaty Natalia Nowacka ciągle pro-
ponuje coś nowego. 

Quilling
Renata  Siwek
instruktor, Dom Kultury w Woli Bator-
skiej

Quilling  to sposób ozdabiania kartek 
okolicznościowych, zaproszeń, jak rów-
nież prezentów. Do czego jeszcze można 
wykorzystać tę technikę dowiedzieli się 
uczestnicy warsztatów sztuk użytko-
wych, które odbyły się w Domu Kultury 
w Woli Batorskiej. 
Technika quillingu polega na zwijaniu 
kolorowych pasków papieru, a następ-
nie formowaniu różnych kształtów i na-
klejaniu na podkład w celu stworzenia 
dekoracyjnej kompozycji. 
Prowadząca warsztaty Natalia Nowacka 
zaproponowała wykorzystanie techniki 
pracy z papierem do zrobienia  ozdób 
wielkanocnych. Zamiast naklejania zwi-
niętych elementów na karton, wykorzy-
stano jajka styropianowe i w ten sposób 
uzyskano pisanki, które swoją oryginal-
nością przyciągają wzrok, z daleka bu-
dząc zaciekawienie, a potem zdziwienie, 
że „to zwykły papier”. 

Spotkanie Niepołomnych

Janusz Majcherczyk

27 marca w Hotelu Niepołomice 
odbyło się spotkanie wielkanocne 
zorganizowane przez 
Klub Abstynenta Niepołomni.

Gospodarz spotkania, prezes Klubu, 
Leonard Mazgaj w swoim powitalnym 
wystąpieniu przywitał wszystkich 

przybyłych gości, złożył życzenia świątecz-
ne, a następnie oddał głos przedstawicielom 
władz miasta, którzy zaszczycili swoją obec-
nością nasze spotkanie.

Pierwszy zabrał głos burmistrz Roman Ptak, 
życząc wszystkim zdrowych i spokojnych świąt 
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół. Następnie wystąpił przewodniczący 
Rady Miejskiej, Marek Ciastoń.

W swoim wystąpieniu nawiązał do tra-
dycji Świąt Wielkanocnych, podkreślając, że 
jest to czas refleksji i zadumy, ale też i nadziei. 
Jego słowa o wyjściu z ciemności, triumfie ży-
cia nad śmiercią, wiary nad zwątpieniem wy-

warły duże wrażenie na wszystkich. Podkreślił 
też, jak ważne dla każdego z nas jest uczucie 
powszechnej życzliwości, pojednania, poczu-
cie bliskości i jak wielka radość ogarnia nas 
w tych dniach. Cieszmy się tym, że jak Chry-
stus zmartwychwstał i my możemy na nowo 
się narodzić.

Życzenia świąteczne złożyła dla wszyst-
kich obecnych oraz ich rodzin i bliskich, Ma-
rzena Stawarz, pełnomocnik burmistrza ds. 
uzależnień.

Po części oficjalnej zasiedliśmy do stołu 
dzieląc się jajkiem. Wspaniale przygotowane 
tradycyjne wielkanocne potrawy sprawiły, że 
zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. 
Podniosły i uroczysty nastrój nie odstępował 
wszystkich do końca spotkania  
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ponad 350 dzieci.
Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy za-

inaugurował swoją działalność 5 kwietnia 
2013 r. Po trwającej dwa tygodnie rekrutacji 
udało się zaprosić do udziału w projekcie po-
nad 200 uczniów ze szkół podstawowych. 

Inauguracja miała niezwykle uroczysty 
charakter. Poprowadziła ją Natalia Martemia-
now, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ka-
zimierza Wielkiego, pierwszy niepołomicki 
młody wykładowca na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Natalia przedstawiła obecnym ścieżkę 
edukacji oraz odczytała tekst ślubowania mło-
dych studentów, które przyjął prof. Jacek Popiel, 
prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ. 

Burmistrz Roman Ptak, dziękował wła-
dzom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
prof. Jackowi Międzobrodzkiemu, przedsta-
wicielowi PAD, za umożliwienie dzieciom 
z Niepołomic uczestnictwa w tym ogrom-
nym edukacyjnym projekcie. 

Pierwsze wykłady Niepołomickiego Uni-
wersytetu Dziecięcego wygłosili: Anna Ko-
żuch, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej 
im. Króla Kazimierza Wielkiego o „Najdziw-
niejszych zwierzętach świata” oraz dr Witold 
Zawadzki, pracownik naukowy z Instytutu 
Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloń-

skiego „Plazma – pierwszy stan materii”. 
Wykład wzbudził tak duże zainteresowa-

nie, aż wydawało się, że pytaniom nie będzie 
końca. Ostatnim punktem programu Inau-
guracji był tort dla wszystkich młodych stu-
dentów.

Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy 
przy Polskiej Akademii Dzieci Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego ma swoją siedzibę w Ma-
łopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Jego 
wykłady odbywać się będą raz w miesiącu. 
Nadzór pedagogiczny nad NUD sprawuje  
SP w Niepołomicach.

Każda ze zgłoszonych szkół przynajmniej 
raz, w roku akademickim, będzie uczestni-
czyć w wykładzie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Dzięki wsparciu krakowskiej uczelni 
wyższej, projekt ma szansę być poszerzony 
o warsztaty ze studentami. 

Uwaga: galeria na II stronie okładki.

Kontakt
Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy
MCDiS, ul. Zamkowa 4
tel. 12 357 34 65
uniwersytetdzieciecy@niepolomice.com
www.uniwerek.org 
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Uniwersytet w Niepołomicach

Marta Makowska

Pomysł uniwersytetu dla dzieci naro-
dził się w 2011 roku, kiedy tworząc 
Strategię Rozwoju Miasta i Gminy 
Niepołomice zaplanowaliśmy jego 
powstanie w 2012 r. Nikt z nas nie 
spodziewał się wówczas, że nie dość, 
że uda nam się go otworzyć dla dzieci 
bezpłatnie, to jeszcze zainteresowanie 
nim przerośnie nasze oczekiwania.

Wszystko zawdzięczamy przecie-
rającym szlaki uczniom Szkoły 
Podstawowej w Niepołomicach, 

którzy dzięki staraniom swojego wychowaw-
cy, Michała Horkawego, zaangażowali się 
w wyjazdy na Uniwersytet Jagielloński. To 
ich udział w Polskiej Akademii Dzieci na UJ 
tak bardzo utrwalił się w świadomości władz 
uczelni, że można było rozpocząć rozmowy 
o otwarciu uniwersytetu w Niepołomicach. 

Długie negocjacje z Jego Magnificencją 
Rektorem i założycielkami Polskiej Akade-
mii Dzieci zaowocowały zgodą na otwarcie 
w Niepołomicach placówki zamiejscowej – 
Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego 
przy Polskiej Akademii Dzieci Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Polska Akademia Dzieci to pierwszy 
w międzynarodowej skali uniwersytet pro-
wadzony przez dzieci. Od początków swojej 
działalności udało im się przeprowadzić po-
nad 500 wykładów dla 6000 dzieci, nie tylko 
w kraju, ale i zagranicą. 

Młodzi naukowcy mają tu szansę rozwi-
jania swoich zainteresowań i pasji, oraz prze-
kazania ich swoim kolegom i koleżankom 
stając się wykładowcami. PAD opiera się na 
założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych 
dla dzieci, niezależnie od ich pozycji spo-
łecznej czy wyników w nauce. Dzięki temu 
uczestnicy PAD mają możliwość prowadze-
nia własnych wykładów wspólnie z naukow-
cami z różnych uczelni w Polsce. 

W Małopolsce stowarzyszenie współ-
pracuje od prawie dwóch lat z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim, otwierając raz w miesią-
cu podwoje krakowskiego Alma Mater, dla 

Polska Akademia Dzieci to pierwszy w międzynarodowej skali uniwersytet prowadzo-
ny przez dzieci. Od początków swojej działalności udało im się przeprowadzić ponad  
500 wykładów dla 6000 dzieci, nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Natalia Martemianow, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego, pierwszy niepoło-
micki młody wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Foto: Marta Makowska, Szymon Urban
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Aleksandra Kwaca
nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

Do szkół ponadgimnazjalych dotarł 
czwarty etap reformy szkolnictwa. 
Od 1 września 2012 weszły w życie 
przepisy wprowadzające zmiany 
w szkolnictwie zawodowym. 

Rok szkolny 2012/2013 jest pierw-
szym rokiem szkolnym, w którym 
obowiązują nowe zmiany w szkol-

nictwie zawodowym, wprowadzone zgodnie 
z nową podstawą programową. Głównym 
celem wprowadzanych zmian jest większa 
mobilność w zakresie przekwalifikowania się 
bezrobotnych na dzisiejszym rynku pracy. 
Zmiany te objęły wszystkie szkoły zawodo-
we, zarówno szkoły zasadnicze, technika, jak 
i szkoły policealne. 

Przez kwalifikację w zawodzie należy 
rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie 
zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, 
których osiągnięcie potwierdza świadectwo 
wydane przez Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 
kwalifikacji. 

Egzamin zawodowy jest egzaminem ze- 
wnętrznym. Umożliwia uzyskanie porówny-
walnej i obiektywnej oceny poziomu osią-
gnięć zdającego poprzez zastosowanie jedno-
litych wymagań, kryteriów oceniania i zasad 
przeprowadzania egzaminu, opracowanych 
przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące 
niezależnie od systemu kształcenia. 

Egzamin będzie obejmował zakresem 
tematycznym kwalifikację. Liczba egzami-
nów w danym zawodzie będzie zależna od 
liczby kwalifikacji wyodrębnionych w pod-
stawie programowej kształcenia w zawodach. 
W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy eg-
zaminy w danym zawodzie.

 W obecnym stanie prawnym egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest 
przeprowadzany dla absolwentów szkół pro-
wadzących kształcenie zawodowe na podsta-
wie standardów wymagań egzaminacyjnych. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie będzie składał się, jak dotych-
czas, z dwóch części (pisemnej i praktycznej) 
przeprowadzanych w formie testu pisemne-
go, składającego się z 40 zadań zamkniętych 
i trwającego 60 minut:
•	 z	wykorzystaniem	elektronicznego	syste-

mu przeprowadzania egzaminu zawodo-
wego, po uzyskaniu upoważnienia przez 
placówkę przeprowadzającą egzamin

     lub
•	 z	 wykorzystaniem	 arkuszy	 egzaminacyj-

nych i kart odpowiedzi. (do 2017 r.).
Część praktyczna egzaminu zawodowego 

polega na wykonaniu przez zdającego zada-
nia egzaminacyjnego, zawartego w arkuszu 
egzaminacyjnym na stanowisku egzamina-
cyjnym. Część praktyczna egzaminu zawo-
dowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie 
dłużej niż 240 minut. Czas trwania części 
praktycznej egzaminu zawodowego zależny 
jest od konkretnej kwalifikacji.

Egzamin jest zdany jeżeli zdający uzyskał:
•	 z	części	pisemnej	–	co	najmniej	50%	punk-

tów możliwych do uzyskania (zdający  
rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań 
testu pisemnego), i

•	 z	 części	 praktycznej	 –	 co	 najmniej	 75%	
punktów możliwych do uzyskania.
Część praktyczną egzaminu zawodowe-

go będzie oceniał egzaminator wpisany do 
ewidencji egzaminatorów w zakresie prze-
prowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, ujęty w wykazie 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzami-
nator będzie obecny w sali egzaminacyjnej, 
jednak nie będzie wchodził w skład zespołu 
nadzorującego etap praktyczny. 

Rozwiązanie to ma zapewnić rzetelne oce-
nianie części praktycznej w oparciu o opraco-
wane kryteria do poszczególnych zadań. Ma 
także wzmocnić aspekt praktyczny kształcenia 
zawodowego w zapewnieniu lepszego przy-
gotowania absolwentów do funkcjonowania 
w rzeczywistych warunkach pracy.

Egzaminy z pierwszych kwalifikacji w od-
niesieniu do techników w niepołomickim 
Zespole Szkół im Ojca Świętego Jana Pawła 

II będą odbywać się pod koniec II okresu 
klasy drugiej w technikum informatycznym, 
ekonomicznym, hotelarskim i obsługi tury-
stycznej. 

Technik handlowiec ma ustalony pierw-
szy egzamin pod koniec II okresu klasy 
trzeciej. Technik informatyk obejmuje trzy 
kwalifikacje: egzamin z drugiej kwalifikacji 
jest wyznaczony na koniec okresu klasy III. 
Ostatnie egzaminy z kwalifikacji w poszcze-
gólnych zawodach będą zdawane pod koniec 
I okresu klasy IV – maturalnej. 

Drugi okres klasy IV będzie obejmował 
wyłącznie realizację przedmiotów matural-
nych z poziomu podstawowego i rozszerzo-
nego. Ma to na celu lepsze przygotowanie 
przyszłych maturzystów do egzaminu matu-
ralnego. 

Po zdaniu każdej kwalifikacji zdający 
otrzymuje świadectwo potwierdzające każdą 
kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Po 
uzyskaniu potwierdzenia wszystkich kwalifi-
kacji składających się na zawód oraz uzyska-
nia świadectwa ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej kończącej się maturą, uzyskuje 
się dyplom w zawodzie kształconym w tech-
nikum lub w szkole policealnej  
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Nowy egzamin

będzie przeprowadzany dla:
•		 uczniów	 zasadniczych	 szkół	 zawodo-

wych i techników oraz uczniów (słu-
chaczy) szkół policealnych w oparciu 
o nową podstawę programową w trak-
cie roku szkolnego,

•		 absolwentów	zasadniczych	szkół	zawo- 
dowych, techników i szkół policeal-
nych,

•		 osób,	 które	 ukończyły	 kwalifikacyjny	
kurs zawodowy,

•		 osób	 spełniających	warunki	 określone	
w przepisach w sprawie egzaminów 
eksternistycznych.

IV etap reformy
Wprowadzona reforma pociągnęła za sobą szereg zmian programowych, ale również 
zmiany struktury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zasady 
jego przeprowadzania. Pierwsze egzaminy w oparciu o nową podstawę programową 
odbędą się już w maju i czerwcu tego roku.
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Maria Baran
Nauczyciel języka polskiego w Woli Zabierzowskiej

W XIII Dekanalnym Konkursie Recy- 
tatorskim Poezji Religijnej w Woli 
Zabierzowskiej, wzięło udział 
72 uczestników, którzy przybyli wraz 
ze swymi opiekunami z 15 szkół 
Dekanatu Niepołomickiego.

14 marca odbyły się przesłuchania przed 
trzema komisjami, z których dwie 
pracowały w Szkole Podstawowej 

im. J. Matejki w Woli Zabierzowskiej, a jedna 
w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej.

Zdobywcy medalowych miejsc wezmą 
udział w Regionalnym Konkursie Poezji Reli-
gijnej, który Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców w Libiążu organizuje dla województw: 
małopolskiego i śląskiego. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. 
Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami za 
zdobycie miejsca lub wyróżnienia oraz cenny-
mi książkami. 

Konkurs został zorganizowany ze środków 
Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, 
która otrzymała na ten cel fundusze od Bur-
mistrza Niepołomic oraz Centrum Kultury 
w Niepołomicach. Nagrody książkowe ufun-
dował także Referat Promocji UMiG w Nie-
połomicach oraz Starostwo Powiatowe w Wie-
liczce. 

Organizację konkursu wsparło kilka pry-
watnych osób i firm, które przekazały na ten 
cel własne środki lub dary rzeczowe. Należą 
do nich: Piekarnia „Janek” z Szarowa, sklep 
„U Ewy” z Woli Zabierzowskiej, wydawnictwo 
„Skrzat” z Krakowa, sklep „Biuromix” z Niepo-
łomic, restauracja „U Jedynaka” z Woli Bator-
skiej, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe „Warta” 
z Niepołomic, apteka „Pod figurką” z Niepoło-
mic, sklep „Panda” z Niepołomic, sklep z mate-
riałami budowlanym Krzysztofa Łysika z Woli 
Batorskiej. Z Zabierzowa Bocheńskiego były 
to: apteka „Salus”, punkt krawiecki „Igiełka”, 
zakład krawiecki Doroty Grucy, zakład fryzjer-
ski Barbary Bachary oraz firma „Komdrew” 
Artura Mazura.

Na sprawność organizacyjną konkursu 
wpłynęło zaangażowanie nauczycieli, a o opra-
wę kulinarną zadbały Panie z obsługi szkoły – 
Józefa Rębilas i Wiesława Nicpoń. Wszystkim 
bardzo serdecznie dziękujemy!

Konkurs objęli honorowym patronatem 
Dziekan Dekanatu Niepołomickiego oraz Bur-
mistrz Niepołomic  
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laureaci

klasy I-III
•		 I:	Emilia	Azierska,	Niepołomice
•		 II:	Kinga	Gądek,	Kłaj
•		 III:	 Dominik	 Małek	 i	 Nadia	 Żurawska,	

Niepołomice
•		 wyróżnienia	 –	 Justyna	 Jasonek	 i	 Alek-

sandra Knap z Podłęża, Bartosz Jabor-
ski z Zabierzowa Bocheńskiego, Patryk 
Wawrzeń z Podgrabia, Igor Ostrowski 
z Zagórza, Zuzanna Krupa i Weronika 
Kapała z Niepołomic, Oliwia Hyrc, Karo-
lina Wróblewska z Woli Batorskiej

klasy IV-VI
•		 I:	Weronika	Sołkowska,	Wola	Batorska
•		 II:	Joanna	Florek,	Niepołomice	Podgrabie
•		 III:	Joanna	Krzyżanowska,	Niepołomice
•		 wyróżnienia	 –	 Paulina	 Marcinek	 z	 Za-

bierzowa Bocheńskiego, Kamila Białas 
z Woli Zabierzowskiej, Angelika Szy-
dłowska z Woli Batorskiej, Anna Cieśla 
z Niepołomic, Julia Krzemień ze Stanią-
tek, Maria Grzegórzko z Podłęża Wik-
toria Kowal z Kłaja, Aleksandra Tańcula 
z Podgrabia

Gimnazjum
•		 I:	Klaudia	Białas,	Wola	Batorska
•		 II:	Tomasz	Henke,	Wola	Batorska
•		 III:	Kamila	Duchnik,	Kłaj
•		 wyróżnienia:	Patrycja	Taborska	ze	Stanią-

tek, Wiktoria Kłos i Patrycja Pilch z Za-
bierzowa Bocheńskiego, Weronika Pilch 
i Magdalena Michalska z Niepołomic, 
Magdalena Słowik, Julia Zieleń i Aleksan-
dra Świerczek z Woli Batorskiej

Szkoły ponadgimnazjalne
•		 I:	Sebastian	Kozak
•		 II:	Marzena	Raplis
•		 III:	nie	przyznano
•		 wyróżnienia:	Gabriela	Matuszczyk	 i	Ka-

rolina Ciempka
 wszyscy reprezentują LO w Niepołomicach

Konkurs poezji KróTKO

Niezwykłe spotkanie
Alicja Włodarczyk
polonista, Gimnazjum Społeczne  
w Woli Batorskiej

15 marca w Gimnazjum Społecz-
nym w Woli Batorskiej odbył się 
kolejny wykład z cyklu „Niezwykłe 
spotkania z niezwykłymi ludźmi”. 
Tym razem gościem był pułkownik 
Stanisław Litwin, absolwent Oficer-
skiej Szkoły Wojsk Chemicznych 
oraz Akademii Wychowania Fizy- 
cznego, wieloletni trener i sędzia piłki 
siatkowej, członek Zarządu i Prezy-
dium PZPS.
Po spotkaniu wielu pasjonatów spor-
tu i historii zostało, by porozmawiać 
z gościem i obejrzeć medale, iden-
tyfikatory sportowe, odznaczenia 
państwowe i dyplomy oraz zdjęcia 
z wybitnymi osobistościami ze świata 
nauki i polityki. 
Po prelekcji, zgodnie z tradycją, gość 
otrzymał symbol szkoły – żywy roz-
maryn przewiązany niebieską wstęgą, 
odznakę „Przyjaciela Gimnazjum” oraz 
pamiątkowy dyplom. Męska i żeńska 
drużyna siatkarzy ofiarowała koszulkę 
klubu UKS WOLA i koszulkę z logo 
gimnazjum. 

Wybrać kierunek
Anna Kokoszka
kierownik wyjazdu, nauczyciel Gimna-
zjum w Niepołomicach 

Młodzież klas trzecich wraz z wycho-
wawcami (ponad 140 uczniów) z Gim-
nazjum im. Króla Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach wzięła udział w Tar-
gach Edukacyjnych Festiwal Zawodów 
w Małopolsce.
Dzięki pomocy Magistratu, cała spo-
łeczność klas trzecich mogła bezpłatnie 
skorzystać z możliwości wyboru kie-
runku edukacji, która jest – bezcenna. 
Podczas imprezy uczniowie mieli oka-
zję zasięgnąć informacji o każdym 
stopniu edukacji. Czekali na nas przed-
stawiciele zawodowych szkół średnich. 
Ponadto można było poznać oferty 
studiów wyższych w Małopolsce i Eu-
ropie. Wśród zagranicznych placówek 
edukacyjnych znalazły się m.in. uni-
wersytety z Belgii, Niemiec, Luksem-
burgu, Słowacji, Holandii i Ukrainy.
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Nie lada przedsięwzięcie
Magdalena Madej
Agnieszka Śledziowska
nauczycielki, Szkoła Podstawowa  
w Staniątkach

13 marca Samorząd Uczniowski Szko-
ły Podstawowej w Staniątkach zaprosił 
rodziców na I Kiermasz Wielkanocny.  
Można było podziwiać pisanki, palmy, 
baranki, ozdoby z siana, bukszpanu i ce-
kinów, kartki świąteczne z barankami 
i zajączki na patyczku.
Był to efekt długich i pracowitych przy-
gotowań. 9 marca spotkaliśmy się, aby 
pleść koszyki z siana. W tym czasie, 
w innym miejscu, powstawały obrazy. 
Autorką ich była – znana ze swej skrom-
ności – siostra Janina, która ukrywała 
dotąd przed nami swoje talenty.
W czasie przygotowań do kiermaszu 
pomogli nam uczniowie, nauczycie-
le i rodzice. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim i zapraszamy do współpracy  
przed Świętami Bożego Narodzenia.

Urodziny Mrowiska
Małgorzata Wróbel
Michał Horkawy
wychowawcy świetlicy, Szkoła Podsta-
wowa w Niepołomicach

Do świetlicy „Mrowisko” w Szkole Pod-
stawowej im. Króla Kazimierza Wielkie-
go w Niepołomicach, w bieżącym roku 
zapisanych zostało 270 dzieci. Ostatnio 
w sposób szczególny obchodziliśmy 
trzynastą rocznicę urodzin.
Był tort, którego pierwszy kawałek uro-
czyście odkroiła dyrektor Krystyna Au-
gustyńska, odśpiewano tradycyjne „Sto 
lat”, były fajerwerki oraz przedstawienie 
teatralne „Porządki u Zyzia”.

Na ścianie
Anna Buczek
opiekun Koła Wagabundy, Szkoła Pod-
stawowa w Niepołomicach

Członkowie Koła Przygodowego Wa-
gabundy wybrali się na kolejną wypra-
wę. Tym razem mieli okazję spróbować 
swoich sił na ścianach wspinaczkowych. 
Po trwającym prawie godzinę szkoleniu 
dzielni poszukiwacze przygód wspięli 
się na ośmiometrową ściankę przysto-
sowaną specjalnie dla dzieci. Na samej 
górze czekały na nich cukierki oraz 
fragmenty mapy wskazującej, gdzie 

Festiwal zawodów

Kinga Chmiel 
ODiDZ Niepołomice 

Od 21 do 23 marca, młodzież Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomi-
cach im. Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego wraz z opiekunami (Anna 
Glińska-Gorchal, Elżbieta Mączka oraz 
autorka artykułu), brała udział w Tar-
gach Edukacyjnych – Festiwal Zawodów. 

Wydarzenie to zostało zorganizowa-
ne po raz pierwszy, a jego inicja-
torem był Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego. Festiwal Zawo-
dów w Małopolsce to projekt, który ma pomóc 
małopolskim gimnazjalistom w wyborze naj-

bardziej odpowiedniej ścieżki kształcenia. 
Aby ułatwić gimnazjalistom tę trudną de-

cyzję, blisko 200 wystawców z 53 małopolskich 
szkół ponadgimnazjalnych przedstawiało swo-
ją ofertę edukacyjną. Młodzi ludzie mogli za-
poznać się z zawodami z branży: budowlanej, 
informatycznej, mechaniczno-mechatronicznej, 
rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej, tury- 
styczno-gastronomicznej oraz branży usługowej. 

Największym zainteresowaniem wśród gi- 
mnazjalistów cieszył się sektor branży tury-
styczno-gastronomicznej, gdzie można było 
degustować przysmaki przyrządzone przez 
uczniów naszej szkoły. Nasi kucharze serwowa-
li przekąski: roladki z łososia, babeczki nadzie-
wane twarożkiem, koreczki, pieczarki nadzie-
wane szpinakiem, grillowany ser camembert 
z żurawiną. Sporządzone zakąski tak smakowa-
ły odwiedzającym, że znikały w mgnieniu oka. 

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą 
szerzej zapoznać się z ofertą edukacyjną Ze-
społu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomi-
cach zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: www.zsznieplomice.pl  
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ukryty jest skarb. Gdy wszystkie części 
udało się połączyć, droga do tajemni-
czej skrytki została odnaleziona. Lecz 
tu czekała kolejna niespodzianka. Skarb 
znajdował się w kuferku, którego wieko 
zabezpieczone zostało aż dwiema zaszy-
frowanymi kłódkami. Aby poznać część 
potrzebnych cyfr, uczestnicy zabawy 
musieli wspiąć się na dwunastometro-
wą ścianę i tam, na samej górze, znaleźć 
karteczkę z numerem. 
W ten sposób udało się zdobyć cztery 
cyfry – kolejne wymagały niesamowi-
tej odwagi. Należało wyjść na ośmio-
metrową ścianę z zasłoniętymi oczami! 
Dla dzielnych poszukiwaczy skarbów 
nie było to wcale trudne zadanie. Po 
otwarciu kłódki okazało się, że w środ-
ku znajdowały się upominki dla każde-
go z uczestników zabawy oraz cukierki 
i lizaki. 

Pisanki z soli
Maria Strzelec
instruktor, Dom Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim 

Jedyny wielkanocny konkurs plastyczny 
na „Najpiękniejszą pisankę z soli” co-
rocznie organizuje Muzeum Żup Kra-
kowskich w Wieliczce. Liczba uczest-
ników konkursu jest limitowana, tym 
bardziej cieszy fakt, że przedstawicielki 
pracowni plastycznej z Domu Kultu-
ry w Zabierzowie Bocheńskim, wzięły 
w nim udział z sukcesami. 
Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III 
jury przyznało Julii Gawłowskiej, na-
tomiast Natalia Urbańska zdobyła III 
miejsce w kategorii klas IV-VI. 
Prace konkursowe, czyli zdobienie jaj-
ka z soli, należy wykonać samodzielnie 
w siedzibie Muzeum Żup Krakow-
skich. Nie jest to łatwe zadanie, bo sól 
jest trudnym materiałem. Nie wszystko 
się jej trzyma. Niewiele materiałów do 
niej pasuje. Uczestnicy dostają przygo-
towaną przez organizatorów bryłkę soli 
w kształcie jajka, materiały zdobnicze 
przywożą własne. Zadanie wykonują 
w ciągu dwóch godzin. Nasze repre-
zentantki wykonały skromne, płaskie 
choć niezwykle efektowne wzory, co 
zostało docenione przez członków jury. 

Rada we Włoszech

Maria Gajewska 
Młodzieżowa Rada Miejska

13 marca, przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Niepołomicach poje-
chali do włoskiej miejscowości Paliano, 
by poznać działania podobnej 
organizacji we Włoszech. 

Dla wielu z nas był to nie tylko pierwszy 
lot samolotem czy zwiedzanie nowe-
go kraju, ale również okazja do nauki 

i nawiązania nowych przyjaźni.
Pierwszego dnia, gdy zostaliśmy obdarzeni 

ciepłem – nie tylko ze strony słońca, ale rów-
nież tamtejszych, niezwykle uprzejmych oby-
wateli – postanowiliśmy przedstawić krótką 
prezentację naszej gminy, systemu nauczania 
i oczywiście Młodzieżowej Rady. 

Już wtedy okazało się, że działalność polska, 
a włoska wygląda zupełnie inaczej. Rozmowy 
były naprawdę długie – codziennie zabierały 
po kilka godzin. Siły dodawały nam niezwy-
kle syte posiłki regionalnej kuchni i serdecz-

ność rodzin, u których zamieszkaliśmy. A gdy 
światła już przygasały, przychodziła pora na 
odrobinę sławnej „włoskiej” zabawy. Koncerty 
lokalnych zespołów, kręcenie filmów, dyskote-
ka czy nawet nocny spacer po mieście – nic nas 
nie ominęło. 

Każdego dnia w godzinach popołudnio-
wych poznawaliśmy nie tylko miasteczko Pa-
liano, ale również Rzym. 

Dorobek historyczny i położenie każdego 
z tych miejsc wprawiały w zachwyt, szczegól-
nie że ślady Polaków można było dostrzec na 
każdym kroku. Dla przykładu podam chociaż 
ulicę Adama Mickiewicza w Rzymie, która 
znajduje się niemal w samym centrum. 

Każdy z nas mógł też przejść obok Kolo-
seum, wrzucić monetę do fontanny Di Trevi 
(koniecznie prawą ręką przez lewe ramię!) czy 
oglądać na telebimach w Watykanie pierwszą 
mszę nowo wybranego papieża Franciszka.

Wyjazd do Włoch nie oznaczał dla nas – 
działaczy Młodzieżowej Rady Miejskiej – od-
poczynku od szkoły. Nauczyliśmy się wiele 
o działalności tamtejszej Rady, a także o kultu-
rze i historii naszych gospodarzy.

Współpraca między Niepołomicami, a Pa-
liano nadal trwa. Włosi prawdopodobnie od-
wiedzą nas już w czerwcu. Cały czas jednak 
działamy i zapraszamy do współpracy!  
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codziennego i szkolnego swych rówieśników 
na wschodzie. 

Gimnazjaliści z kolei w różnej formie po-
kazywali to, co charakteryzuje nasz kraj – od 
historii, kultury po muzykę, modę, język i ta-
niec. Ciekawość i zainteresowanie Lin polską 
tradycją i codziennością zmuszała nie tylko 
uczniów, ale i nauczycieli i rodziców do po-
wtórzenia sobie angielskiego słownictwa. 

Zabawnie było razem gotować. Lin poka-
zała nam jak przygotować jej ulubioną ostrą 
zupę, która przypominała nasz rosół. Z ugo-
towanych przez nas potraw najbardziej sma-
kowały jej wspólnie wykonane uszka z barsz-
czem czerwonym oraz szarlotka. Warsztatom 
kulinarnym towarzyszyła oczywiście nauka 
jedzenia pałeczkami. 

Na etnicznym spotkaniu, Lin razem 
z młodzieżą malowała pisanki, ubiera-
ła choinkę, malowała anioły. Pokaz mody 

urozmaiciły chińskie stroje na różne okazje. 
Szczególnym wyzwaniem stały się spotkania 
przybliżające chińską literaturę oraz język. 
Najprostszą formą porozumiewania i zapa-
miętywania, okazały się piktogramy polsko-
-chińsko-angielskie, które teraz zdobią ściany 
pracowni językowej przypominając uczniom 
o wizycie wolontariuszki. 

Miło było również udzielać Lin rad, co 
warto zwiedzić w naszym kraju i regionie.  
O przebiegu pobytu Lin w naszej szkole 
każdy mógł szukać informacji w specjalnie 
stworzonym i prowadzonym przez uczniów  
blogu  „Poznać, zrozumieć, polubić”.

Oczywiście podstawą porozumiewania 
stał się język angielski, który pomagał nam 
w tłumaczeniu i opisywaniu różnych zjawisk, 
czynności. Najzabawniej było tłumaczyć rze- 
czy zwykłe tj. – wałkowanie ciasta, ubijanie 
piany na warsztatach kulinarnych, haftowa-

EDUKACJA

Języki praktycznie

Emilia Hytroś
Natalia Wojtowicz
uczennice Gimnazjum im. Króla Władysława 
Jagiełły w Niepołomicach

Najlepszą i najprzyjemniejszą metodą 
nauki języka jest konieczność praktycz-
nego używania go do opisu najprost-
szych czynności, czy porozumiewania 
się w codziennych sytuacjach. 

Taką możliwość stworzyło swoim 
uczniom niepołomickie gimnazjum, 
zapraszając do szkoły chińską stu-

dentkę Lin Lin oraz grupę niemieckich gim-
nazjalistów z Kolonii. Sześciotygodniowy po-
byt Lin w Polsce został zorganizowany przez 
międzynarodową organizację AISEK zrze- 
szającą maturzystów i studentów. 

Członkowstwo w niej zakłada odbywanie 
stażu lub wolontariatu w placówkach kultury, 
szkołach lub zakładach pracy, a wszystko po 
to, aby z jednej strony uzyskać nowe doświad-
czenia, ale i promować wiedzę o swoim kraju 
w miejscu, gdzie się jest, oraz zdobyć informa-
cje o państwie, w którym student przebywa. 

W Gimnazjum im. Króla Władysława 
Jagiełły Lin Lin spędziła cztery tygodnie re-
alizując z młodzieżą projekt edukacyjny „Na 
jedwabnym szlaku”. Każda klasa na spotka-
niach i warsztatach z wolontariuszką po-
znawała chińską kulturę, tradycję, kuchnię, 
muzykę, religię, język i pismo, realia życia 



Maj 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    13

EDUKACJA

Recyklingowy pokaz mody

Dorota Kulesza 
dyrektor Gimnazjum Niepublicznego im. ks. 
Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim

Pokazy mody stały się w naszym 
gimnazjum tradycją. Zazwyczaj 
odbywają się one na wiosnę, by ją 
przywitać radośnie i twórczo. 
I wszystkie odbywają się w ramach 
wieloletniego projektu, jakim jest 
Szkolna Liga Twórczości. 

W tym roku szkolnym Liga obcho-
dzi swoje dziesięciolecie, w ślad 
za tym idą setki zadań twór-

czych, które rozwiązywane były przez kilka 
roczników uczniów.

Pierwszy pokaz strojów wiosennych 
(sześć lat temu) uczniowie gimnazjum przy-
gotowywali tylko z papieru i różnokoloro-
wej bibuły, a zadanie brzmiało „Pani wiosna 
na przyjęciu wielkanocnym”. Kolejny pokaz 
mody inspirowany był polskimi strojami 
ludowymi i odbył się on z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości dwa lata temu. 
W ubiegłym roku na wybiegu pojawiły się 
pary, których stroje musiały barwami na-
wiązywać do wiosny. Było zielono i … so-
czyście.

W tym roku każda klasa miała za zadanie 

przygotowanie dwóch strojów z materiałów 
przeznaczonych do recyklingu – zużytego 
papieru, gazet, torebek foliowych, różnych 
innych opakowań. W przeddzień astrono-
micznej wiosny, 19 marca, uczniowie zgro-
madzili się w gościnnych murach zabierzow-
skiego Domu Kultury. I właśnie kierownik 
Maria Strzelec rozpoczęła wiosenny happe-
ning od poproszenia młodzieży o głośne, ko-
cie, wiosenne miauuu! 

Inwencja twórcza młodzieży to zasób 
niezmiernie ważny, zwłaszcza w czasach 
wirtualnej, łatwo kreującej się rzeczy- 
wistości.

nie gorsetu na prezentacji i pokazie mody 
lub malowanie jajek, czy wypalanie aniołków 
z masy solnej. Tym bardziej, że nasz gość był 
wymagający. Bardzo interesowały Lin realia 
życia codziennego i nasze zwyczaje. 

Po wyjeździe Lin, w gimnazjum pojawili 
się nowi goście – 14 osobowa grupa  gimna-
zjalistów z Overaht koło Kolonii, w ramach 
projektu polsko-niemieckiej wymiany „Pola-
cy i Niemcy – poznajmy się lepiej”. Dla nas 
stanowiło to kolejną możliwość „szlifowania” 
języka angielskiego oraz niemieckiego. Mło-
dzież podczas pobytu w Polsce mieszkała 
u swoich rówieśników poznając – zgodnie 
z zaplanowanym programem piękno nasze-
go regionu, ale i codzienne życie polskich 

rodzin. 
Niemcy odwiedzili nazistowski obóz 

w Oświęcimiu, Kraków oraz niepołomickie 
Muzeum w Zamku Królewskim i ekspozycję 
fonograficzną w MCDiS. Historie i możliwo-
ści Niepołomic przybliżyła im gra terenowa, 
a polskie zwyczaje oraz kuchnię poznawali na 
spotkaniach i zajęciach warsztatowych. 

Oczywiście brali również udział w za-
jęciach szkolnych porównując swoje i nasze 
realia szkolne. Czas wolny goście spędza-
li w rodzinach. Wspólne wyjścia na basen, 
kręgle czy spożywanie posiłków, wyjścia ze 
znajomymi, zakupy i inne czynności mobili-
zowały nas, a także nasze rodziny oraz zna-
jomych do wzbogacania zasobu angielskich 

i niemieckich słów. 
Jesienią tego roku czeka nas kolejne spo-

tkanie z zaprzyjaźnioną grupą młodzieży 
– tym razem to my zamieszkamy w ich ro-
dzinach, poznamy region Kolonii i realia ich 
codzienności. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierali realizacje obu projektów zarówno 
wizyty Lin, jak i wymiany niemiecko-pol-
skiej młodzieży – władzom naszego miasta, 
niepołomickim muzeom, dyrekcji OSTiR-u, 
a przede wszystkim naszym nauczycielom za 
czas i zaangażowanie w przygotowanie wizy-
ty gości z Chin i Niemiec. Projekt wymiany 
polsko-niemieckiej był współfinansowany ze 
środków PNWN  
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Maria Strzelec zademonstrowała, jak 
szybko i bez nakładu środków można ze 
zwykłego podkoszulka wyczarować cieka-
wą kreację. Przygotowane prace wzbudziły 
prawdziwy podziw zgromadzonych – były to 
kreacje z papieru, gazet, tak czarnobiałych, 
jak i kolorowych, z worków na śmieci, opa-
kowań po sokach czy chipsach, a także z ko-
lorowych zakrętek. 

Niekwestionowane pierwsze miejsce 
przypadło w udziale dwóm kreacjom klasy 
I b, w tym magicznego i wykonanego z wyko-
rzystaniem papierków po cukierkach, kimo-
na. Całość uzupełniała recyklingowa parasol-
ka i wachlarz.

Inwencja twórcza młodzieży to zasób 
niezmiernie ważny, zwłaszcza w czasach wir-
tualnej, łatwo kreującej się rzeczywistości  
Uwaga: galeria na II stronie okładki

W poszukiwaniu wiosny

Anna Buczek
opiekun Koła Wagabundy, Szkoła Podstawo-
wa w Niepołomicach

Członkowie Koła Przygodowego 
Wagabundy wybrali się 23 marca 
na poszukiwanie wiosny. Celem 
numer jeden był Kopiec Krakusa. 

To najstarszy taki obiekt w Krakowie 
i największy prehistoryczny kopiec 
w Polsce. Jego wysokość od podsta-

wy wynosi 16 metrów, a ze szczytu rozciąga 
się wspaniały widok na całe miasto. Według 
kronik Jana Długosza kopiec wznieśli syno-
wie księcia Kraka. Natomiast legenda mówi 
zupełnie co innego. Kopiec miał być  zadość-
uczynieniem pewnego krakowskiego bo-
gacza Kraka, który słynął ze skąpstwa. Gdy 
zachorowała jego ukochana matka nikt nie 
chciał mu pomóc – zachowując się podob-
nie, jak on wcześniej wobec innych ludzi. 
Od pewnej staruszki usłyszał, że jeśli usypie 
ogromny kopiec z ziemi to jego matka wy-
zdrowieje. I tak się stało, a Krak zrozumiał 
swoje złe postępowanie i docenił, co znaczy 
ciężka praca i pomoc innych ludzi. 

Młodzież wysłuchała opowieści o nazi-

stowskim obozie pracy, w którym w latach 
wojennych pracowało i zginęło wiele tysięcy 
ludzi. Można było zobaczyć wieżę strażnika, 
ruiny baraków, sprzęty, symboliczne mogiły 
postawione ku pamięci wymordowanych tam 
polskich i węgierskich Żydów oraz polskich 
policjantów poległych na służbie. Zgodnie 
z żydowskim zwyczajem każdy na mogile 
położył kamyk skwapliwie wykopany spod 
śniegu. Pod olbrzymim pomnikiem Ofiar Na-
zizmu uczniowie dowiedzieli się, co to jest na-
zizm i dlaczego jest niebezpieczny. Zapalono 

świeczki i w ciszy wszyscy opuścili to miejsce 
pamięci wycieczki.

Następnym celem było kino i  film „Życie 
Pi” w technologii 3D, powstały na podstawie 
powieści Yanna Martela. Opowiada o losach 
16-letniego Piscine Molitor Patel (Pi), który 
wypłynął z rodziną z Indii w poszukiwaniu 
lepszego życia na kanadyjskiej ziemi. Za-
brali ze sobą zwierzęta z ZOO, które rodzi-
na prowadziła. Statek został zatopiony przez 
sztorm, a chłopiec musiał spędzić 227 dni 
w łodzi wraz z tygrysem bengalskim  
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Abrakadabra z Podłęża
Marta Błachowicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
Szkoła Podstawowa w Podłężu

Uczennice klas młodszych Szkoły Pod-
stawowej w Podłężu: Małgosia Zięba 
(kl. Ia), Zuzia Muller (kl. II a), Natalka 
Biegun (kl. II a) oraz Magda Czaplak 
(kl. II b) uczestniczyły w niecodzien-
nym wydarzeniu. 

Miały możliwość nagrania piose-
nek dla Wydawnictwa „Skrzat”. 
Pod okiem Małgorzaty Okrzesik 

i autorki tekstu opracowały i nagrały dziesięć 
piosenek, których posłuchać będzie można 
na płycie dołączonej do książeczki „Abraka-
dabra cz. 6 – Piosenki dla przedszkolaka”.

W styczniu dziewczynki wzięły udział 
w profesjonalnej sesji nagraniowej w „Stu-
diu Nagrań 19” Jerzego Zająca w Krakowie. 
Przekonały się, jak trudna i żmudna jest to 

praca. Spędziły bowiem ponad 15 godzin do-
pracowując każdy szczegół swoich solowych 
wystąpień. Poznały „od kuchni” pracę kom-
pozytora i realizatora dźwięku. Trzeba zazna-
czyć, że dziewczynki były bardzo zdyscypli-
nowane i mimo zmęczenia chętne do pracy.

Książeczka wraz z płytą ukaże się już 
niebawem, a zainteresowanych zapra-
szam do odwiedzenia strony wydawnictwa 
„Skrzat”, gdzie można posłuchać krótkiej 
zapowiedzi płyty  

Turniej szachowy
Stanisław Turecki
kierownik UKS „Goniec” Staniątki

Od kilku lat w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach rozgrywany jest 
turniej szachowy dla dzieci „Krok do 
sukcesu”. Tym razem, w dniach 
22-24 marca, rywalizowało 143 
zawodników. Grupie dzieci towarzyszy-
ło około 80 rodziców. 

Do Niepołomic zjechały dzieci z całej 
Polski oraz Czech. Gminę reprezen-
towało 35 dzieci ze Staniątek, Nie-

połomic, Podłęża i Suchoraby, a więc z tych 
miejscowości, w których zajęcia prowadzi 

UKS „Goniec”.
Formuła zawodów zakłada rozgrywa-

nie trzech turniejów, jeden każdego dnia, za 
które najlepsi zawodnicy otrzymują puchary, 
a suma uzyskanych punktów w poszczegól-
nych turniejach decyduje potem o przydziale 
nagród finansowych i rzeczowych. 

Jest wiele celów, dla których organizowany 
jest ten turniej. Obok umożliwienia rywaliza-
cji sportowej w bardzo dobrych, iście królew-
skich warunkach, najmłodsze dzieci uzyskują 
kwalifikacje do Mistrzostw Polski Przedszko-
laków, starsze mogą uzyskać normy na wyższe 
kategorie szachowe, a sam zamek i jego oto-
czenie promuje się w ten sposób, jako miejsce 
rozgrywania turniejów najwyższej rangi.

Najlepiej spisały się przedszkolaki: Ga-
briela Madej ze Staniątek oraz Wiktor Le-
mański i Patryk Paś z Niepołomic, także 
urodzeni w 2005 roku: Julia Klima i Grzegorz 
Druzgała ze Staniątek, którzy w poszczegól-
nych turniejach uplasowali się na drugich 
miejscach, potwierdzając swoje duże umie-
jętności predysponujące ich do startu w Mi-
strzostwach Polski Przedszkolaków i Pucha-
rze Polski Młodzików do lat ośmiu.

W najstarszym roczniku czwarte miejsca 
zajęli: Julita Zawadzka z Suchoraby i Jakub 
Śmietana z Podłęża.
Podział na grupy wiekowe był następujący: 
•	 dziewczęta	i	chłopcy	urodzeni	w	roku	2006	

i młodsi, zwyciężyli: Magdalena Gaj (RKSz 
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Rzeszów) i Adam Pacek (MKS MOS Wie-
liczka),

•	 dziewczęta	 i	 chłopcy	 urodzeni	 w	 latach	
2005, zwyciężyli: Dobromiła Szewc (MKS 
Rokita Brzeg Dolny) i Arkadiusz Babiarz 
(RKSz Rzeszów),

•	 dziewczęta	 i	 chłopcy	 urodzeni	 w	 latach	
2004, zwyciężyli: Izabela Janiak (MKS 
MOS Wieliczka) i Jakub Suder (MLKSz 
Myślenice).
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 

w poszczególnych turniejach otrzymali oka-
załe puchary ufundowane przez Burmistrza 
Niepołomic, a za cykl nagrody finansowe 
w wysokości: 500 zł, 350 zł i 200 zł, ufundo-
wane przez sponsorów wspierających, głów-
nie przez FHU „GAC”. Puchary otrzymali 
także najmłodsi uczestnicy zmagań szacho-
wych, wśród których byli mali mieszkańcy 
naszej gminy: Aleksander Pilch z Podłęża, 
Piotr Wnuk i Mateusz Mitoń z Niepołomic 
oraz Jakub Możdżeń ze Staniątek.

W trakcie turnieju, podziękowanie 
i okolicznościowy puchar od zarządu UKS 

Goniec i zawodników otrzymał Marek 
Pankowski za olbrzymie zaangażowanie 
i pomoc, jaką okazywał klubowi w ostat-
nich dwóch latach.

Organizatorem szachowych zmagań jest 

UKS „Goniec” Staniątki przy współudzia-
le UMiG Niepołomice. Honorowy patro-
nat sprawuje Burmistrz Niepołomic. Po raz 
pierwszy, zawody wsparło także Starostwo 
Powiatowe z Wieliczki  

Od lewej: Katarzyna Zabłocka z Podłęża zamierza zbić skoczka Gabrieli Madej ze Staniątek

EDUKACJA

Poezja po angielsku
Magdalena Madej 
nauczyciel j. angielskiego, Szkoła Podstawowa 
w Staniątkach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie- 
wicza w Staniątkach była już po raz 
dziewiąty organizatorem Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
w Języku Angielskim.

Uczniowie z ośmiu szkół  gminy Nie-
połomice przybyli wraz ze swoimi 
opiekunami, nauczycielami języka 

angielskiego, na przesłuchania konkursowe 
13 marca. Po wcześniejszych eliminacjach 
wewnątrzszkolnych do finału zakwalifiko-
wało się 35 reprezentantów i oni właśnie 
zaprezentowali wybrane  utwory w Staniąt-
kach.

Jury złożone z nauczycieli języka angiel-
skiego miało bardzo trudne zadanie. W kate-
gorii klas I-III zwyciężyli:
•	 I	–	Barbara	Kubik,	SP	Staniątki,
•	 II	 –	Amelia	 Laszczyk,	 Podgrabie	 i	 Emilia	

Palmowska, Niepołomice,
•	 III	 –	 Marta	 Wolna,	 Wola	 Zabierzowska	

i Mikołaj Ekiert, Podłęże. 

W kategorii klas IV-VI:
•	 I	 –	Oliwia	 Rakoczy,	 Zakrzów	 i	Weronika	

Kałka, Staniątki,
•	 II	 –	 Rafał	 Sendor,	 Zabierzów	 Bocheński	

i Agnieszka Machowska, Niepołomice,
•	 III	–	Agata	Kubik,	Staniątki	i	Klaudia	Taras,	

Niepołomice.

Danuta Wieczorek, dyrektor Wydziału 
Edukacji wręczyła dyplomy i nagrody, nie 
szczędząc pochwał pod adresem wszystkich 
uczestników. W przyszłym roku czeka nas 
jubileuszowy X Konkurs, na który zapraszam 
już teraz   
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W hołdzie Lindgren
Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

9 kwietnia w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach odbyły się dwa 
spotkania autorskie ze znakomitą 
krakowską pisarką dla dzieci 
Barbarą Gawryluk.

W pierwszym uczestniczyli ucznio-
wie klas IV ze Szkoły Podstawo-
wej w Niepołomicach i Wolicy, 

natomiast w drugim, udział wzięły dzieci 
z „zerówki” oraz kl. I-III ze Szkoły Podsta-
wowej w Staniątkach, Zagórzu i Niepołomi-
cach-Podgrabiu.

Barbara Gawryluk, bohaterka obydwu 
spotkań jest z wyksztalcenia filologiem języ-
ka szwedzkiego. Od lat pracuje jako tłumacz-
ka i dziennikarka w Radio Kraków, gdzie 
prowadzi autorski program o literaturze dla 
dzieci Alfabet.  Napisała 18 książek, spośród 
których kilka figuruje na Złotej Liście Funda-
cji ABC. Za powieść „Zuzanka z pistacjowe-
go domu” autorka otrzymała Nagrodę Lite-
racką im. Kornela Makuszyńskiego.

Spotkanie z czwartoklasistami autorka 
rozpoczęła od rozmowy o Szwecji i ukocha-
nej, najważniejszej książce z dzieciństwa, 
jaką była powieść Astrid Lindgren „Dzieci 
z Bullerbyn”. „Po jej przeczytaniu – powie-

działa – pojawiła się u mnie fascynacja tym 
pięknym choć zimnym krajem, jego kulturą 
i językiem. W pewnym momencie zaczęłam 
pisać, a w opisywanych historiach i posta-
ciach przemycałam dużo ze Szwecji”.

Aby oddać hołd swojej szwedzkiej mi-
strzyni pióra nasz gość napisał cykl powie-
ściowy, składający się z trzech książek „Moje 
Bullerbyn”, „Kolczyki Selmy” i „Dziewczynka 
z fotografii”. Niebawem ukaże się IV część 
tego interesującego cyklu pt. „Dwa domy”.

Spotkanie z młodszą grupą dzieci po-

święcone zostało w przeważającej części 
i „jeszcze pachnącej drukarską farbą” książce 
„Owocowe bajki”. Można w nich spotkać po-
czciwe trolle, skrzaty, dobrych i złych ludzi, 
a także dowiedzieć się, jaką „zaczarowaną 
moc” posiadają leśne owoce. 

Wspólnym elementem łączącym oby-
dwa spotkania były zaimprowizowane kon-
ferencje prasowe, podczas których młodzi 
uczestnicy mogli poczuć się, jak prawdziwi 
dziennikarze. Spotkania odbyły się pod pa-
tronatem PiMBP w Wieliczce  

Za parę groszy

Stanisława Zielińska
instruktor, Dom Kultury 
w Zakrzowie

Jak niewiele potrzeba, 
żeby dać dziecku odrobinę 
radości. Wystarczy patyczek 
do szaszłyków i kawałek 
bibułki. W Domu Kultury 
w Zakrzowie są prowadzone 

warsztaty rękodzieła ludo-
wego, w tym roku skoncen-
trowaliśmy się na  pracy 
z bibułą i krepiną. 

Na zajęciach dzieci uczą 
się robienia kwiatów 
z bibuły i krepiny. 

W środku zimy mamy piękne 
bukiety  róż, krokusów, żonkili 
i przebiśniegów. Kiedy wiosna 
nie chce przyjść, jak w tym roku, 
śnieg za oknem, a na parapecie 
bukiecik krokusów jak żywy.  Ale 
nie tylko kwiaty można wykonać 
z kolorowej bibułki, o czym prze-
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konali się uczestnicy ostatnich warsztatów. 
Dla dzieci  opanowanie takiego materia-

łu jakim jest cieniutka bibułka nie jest łatwe, 
nauczenie ich ściegu pierogowego czy cukier-
kowego wymaga niemałej sprawności i koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej z ich strony. Po 
pięciu miesiącach ciężkiej pracy, mogłam się 
pokusić o podniesienie poprzeczki. 

Tym razem postawiłam na lalki. Uczest-
nicy warsztatów  podczas zajęć nauczyli się, 
że  zawijać bibułki nie można bardzo su-
chymi paluszkami, żeby powstała rozłożysta 
suknia, wałeczek na dole spódniczki musi 
być zwięzły, żeby powstała plisowana suknia,  
trzeba wykorzystać ścieg cukierkowy. 

Dzieci wykazały się niesamowitą wy-
obraźnią, były hiszpanki, damy w spód-
nicach w szkocką kratkę, krakowianka, 
kowbojka i damy dworu. A wszystkie na pa-
tyczku do szaszłyków, główka z masy solnej 
lub piłeczki do tenisa stołowego, do której 
doklejono włosy z różnokolorowej  włóczki. 
Niektóre damy z bukietami kwiatów z bi-
bułki (miniaturowych różyczek) i w kapelu-
szach na głowie. 

Już tradycją się stało, że  warsztaty muszę 
powtórzyć, bo dzieci „muszą” prace zabrać do 
domu,  bo jak tu się nie pochwalić rodzicom 
i nie tylko, a w Domu Kultury nic poza paro-
ma zdjęciami nie zostało. 

Już planuję kolejne zajęcia i nowe wy-
zwania dla dzieci, jak każdy pracownik 
Domu Kultury. Jedynym warunkiem ich 
realizacji jest chęć uczestnictwa dzieci w ta-
kich warsztatach. Bo żaden instruktor nie 
stworzy Domu Kultury bez udziału i pomo-
cy ze strony mieszkańców zarówno tych ma-
łych – dzieci, jak i dorosłych  

warsztaty gry na  
instrumentach

Dom Kultury w Woli Batorskiej za-
prasza dzieci, młodzież i dorosłych do 
udziału w warsztatach indywidualnej 
nauki gry na pianinie, gitarze lub akor-
deonie. Zajęcia prowadzone przez Piotra 
Wójcika, absolwenta Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, odbywają się w każdy 
piątek. Istnieje możliwość indywidual-
nego uzgodnienia godziny zajęć.

Cena za zajęcia: 25,00 zł/godz.

Zapisy i więcej informacji:
Dom Kultury w Woli Batorskiej, 
tel.: 12 281 60 03

Zapraszamy.

Zaproszenie na wykład

Społeczność Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach z okazji 
93. rocznicy urodzin patrona szkoły pragnie zaprosić na wykład dr Marty Burghardt, 
połączony z prezentacją książki jej autorstwa pt. „Wadowickie korzenie Karola Wojtyły”. 

czwartek, 23 maja, godz. 17, aula szkoły

„Jane Austen - autorka wszechczasów,  
spotkanie w 200. rocznicę wydania Dumy i Uprzedzenia”

Wykład i dyskusja na temat autorki, książek ekranizacji i nawiązań. 
15.V.2013 r. godzina 18.00 w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach.



Maj 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    19

hArCErsTwO

Turniej Świtu

Ewa Biernat
przyboczna

9 marca odbył się turniej Niepoło-
mickiego Związku Drużyn Harcerek 
i Zuchów „Świt”. Mimo niesprzyjającej 
pogody i wczesnej pory na turniej przy-
było 9 zastępów. 

Zastęp Koniczyny, Mrówy i Olszyny 
reprezentowały 5 NDH „Gawra”, a za-
stęp Borowiki, Stokrotki, Tilie oraz 

Wiewióry reprezentował 7 NDH „Szatra”.
Turniej rozpoczął się apelem. Na począt-

ku nic nie zapowiadało, że zmagania będą 
miały określoną fabułę, która będzie towa-
rzyszyć uczestnikom turnieju podczas całej 
gry. Dlatego wszystkie druhny były zaskoczo-
ne, gdy po apelu między nie wbiegł żołnierz 
przynoszący im ważne wieści. Właśnie wtedy 
zostały wytłumaczone zasady gry. 

Była to gra terenowa, polegająca na zdo-
byciu jak najwyższej liczby punktów. Każdy 
zastęp miał za zadanie znaleźć 7 punktów na 
terenie Niepołomic. Na każdym punkcie cze-

kały na nie zadania, każdy punkt był z innej 
dziedziny harcerskiej. 

I tak, niedaleko Zamku Królewskiego 
znajdował się punkt historyczny, na którym 
należało wysłuchać historii starego żołnierza. 
Były w niej zawarte błędy historyczne, a za-
daniem zastępu było ich odnalezienie oraz 
poprawienie. 

Kolejnym punktem było przyrodoznaw-
stwo oraz historia harcerstwa. W tym miejscu 
należało wykonać przyrodniczą krzyżówkę, 
dopasować życiorysy do założycieli harcer-
stwa oraz wyjaśnić symbolikę lilijki i krzyża 
harcerskiego. 

Tzw. małpi gaj to kolejny etap. Polegał  
on na przejściu mostu linowego. Na uczest-
ników turnieju czekały także inne punkty 
– można było spróbować swoich sił w udzie-
laniu pierwszej pomocy na punkcie z sama-
rytanki, znaleźć się w świecie logiki, połączyć 
telefon polowy. Dla uczestników nie było 
trudnością rozpalić watrę czy odczytać alfa-
bet Morse’a. Oprócz tego, na terenie miasta 
były rozłożone także punkty bonusowe doty-
czące różnych dziedzin.

Gra zakończyła się około godziny 13:00, 
po czym nastąpiło oczekiwanie na wyniki 
urozmaicone śpiewograniem. Finałem spo-
tkania było ogłoszenie wyników. Wygrały 
zastępy Koniczyny, Olszyny oraz Stokrotki. 
Jednak gra nie była jedynym warunkiem wej-
ścia do finału. 

Druga część punktów pochodziła z ankiet 

od drużynowych, w których została oceniona 
śródroczna praca zastępów. Do ścisłego fina-
łu zakwalifikowały się trzy zastępy: Koniczy-
ny, Olszyny oraz Wiewióry. 

Zwycięzcy wezmą udział w kominku 
hufca, na którym zostanie wyłoniony repre-
zentant Niepołomickiego Związku Drużyn. 
Weźmie on udział w turnieju Małopolskiej 
Chorągwi Harcerek.

„Na turnieju było bardzo fajnie. Naszym 
zadaniem było odnajdywanie na terenie 
Niepołomic różnych punktów, na których 
sprawdzałyśmy naszą wiedzę. Zadania, które 
miałyśmy wykonać to m.in. ułożenie 4 trój-
kątów z 6 desek czy udzielenie pomocy ran-
nemu człowiekowi” – stwierdziła po turnieju 
dh. Emila, a dh. Grażyna powiedziała: „Było 
dużo atrakcji, szkoda tylko, że pogoda psuła 
cały urok gry”.

„Wszystkie punkty były dobrze zorgani-
zowane, każdy z nich był dla nas wyzwaniem, 
jako że dziewczyny z mojego zastępu nie-
dawno rozpoczęły przygodę z harcerstwem. 
Jednak bardzo dobrze sobie poradziły, liczyła 
się praca zespołowa i dobra zabawa” mówiła 
dh. Aneta.

„Bardzo cieszę się z wygranej mojego za-
stępu. Nie mogę się doczekać kominka hufca, 
mam nadzieje, że dostaniemy się dalej. Za-
dania były ciekawe i rozwijające, a tak po za 
tym to dobrze się bawiłyśmy” – tak grę pod-
sumowała dh. Asia, reprezentantka jednego 
ze zwycięskich zastępów  
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Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji  
w Niepołomicach

W ostatnim okresie napłynęło do mnie 
wiele pytań ze strony rodziców doty-
czących niebezpieczeństw związanych 
z korzystaniem przez dzieci z internetu, 
jak również pytań o porady dotyczące 
bezpiecznego korzystania z internetu 
przez dzieci.

Poniżej przedstawiam kilka porad do-
tyczących tego zagadnienia. Dostępne 
są one również na stronach interneto-

wych www.policja.pl i www.dzieckowsieci.pl 
Odkrywaj internet razem z dzieckiem. 

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko 
z internetem. Odkrywajcie wspólnie jego za-
soby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą 
zainteresować Wasze pociechy, a następnie 
zróbcie listę przyjaznych im stron. Jeśli Wa-
sze dziecko sprawniej, niż Wy porusza się po 
Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było 
Waszym przewodnikiem po wirtualnym 
świecie.

Naucz dziecko podstawowych zasad 
bezpieczeństwa w internecie. Uczul dziec-
ko na niebezpieczeństwa związane z nawią-
zywaniem nowych znajomości w internecie. 
Podkreśl, że nie można ufać osobom pozna-
nym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co 
o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludź-
mi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czy-
hających w internecie i sposobach ich uni-
kania.

Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawia-
nia się na spotkania z osobami poznanymi 
w sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki 
internetowi dzieci mogą nawiązywać przy-
jaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajo-
mymi poznanymi w sieci może okazać się 
bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć 
świadomość, że mogą spotykać się z nie-
znajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie 
rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych 
lub przyjaciół.

Naucz swoje dziecko ostrożności przy 
podawaniu swoich prywatnych danych. Do-
stęp do wielu stron internetowych przezna-
czonych dla najmłodszych wymaga podania 
prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko 
wiedziało, że podając takie informacje, za-
wsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 
Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z nie-
bezpieczeństw, jakie może przynieść podanie 
swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby 
nigdy nie podawało przypadkowym osobom 
swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru 
telefonu.

Naucz dziecko krytycznego podejścia 
do informacji przeczytanych w sieci. Wiele 
dzieci używa internetu w celu rozwinięcia 
swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy 
potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni 
być jednak świadomi, że nie wszystkie znale-
zione w Sieci informacje są wiarygodne. Na-
ucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezio-
ne w internecie treści, korzystając z innych 
dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, 
słowniki).

Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. 
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo 
znajdują się na stronach adresowanych do 
dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, 
boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby 
dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytu-
acjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje 
się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestra-
szy, może się do Ciebie zwrócić.

Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za 
niewłaściwe czy nielegalne treści w interne-
cie. Nasze działania w tym względzie pomogą 
likwidować np. zjawisko pornografii dziecię-

cej szerzące się przy użyciu stron interneto-
wych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści 
można zgłaszać na policję lub do współpra-
cującego z nią punktu kontaktowego ds. 
zwalczania nielegalnych treści w internecie 
– Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline ko-
operuje również z operatorami telekomuni-
kacyjnymi i serwisami internetowymi w celu 
doprowadzenia do usunięcia nielegalnych 
materiałów z sieci.

Zapoznaj dziecko z netykietą - Kodek-
sem Dobrego Zachowania w internecie. 
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego 
wychowania. W każdej dziedzinie naszego 
życia, podobnie więc w internecie obowiązu-
ją takie reguły: powinno się być miłym, uży-
wać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady 
netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.
pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wol-
no czytać nie swoich e-maili, kopiować za-
strzeżonych materiałów, itp.).

Poznaj sposoby korzystania z internetu 
przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Two-
je dziecko korzysta z internetu, jakie strony 

lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Sta-
raj się poznać znajomych, z którymi dziecko 
koresponduje za pośrednictwem interne-
tu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz 
sposoby postępowania w razie nietypowych 
sytuacji.

Pamiętaj, że pozytywne strony interne-
tu przeważają nad jego negatywnymi stro-
nami. Internet jest doskonałym źródłem wie-
dzy, jak również dostarczycielem rozrywki. 
Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bez-
pieczny sposób w pełni korzystać z oferowa-
nego przez Sieć bogactwa  

źródło: www.dzieckowsieci.pl 

BEZPiECZEńsTwO

Dziecko w sieci
Odkrywaj internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko  
z internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą 
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron.

Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi  
w sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki internetowi dzieci mogą nawiązywać 
przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w sieci może okazać 
się bardzo niebezpieczne.
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K O M U N i K A T 
 w sprawie wyłudzania opłat z tytułu wpisu w Krs oraz CEiDg

W ostatnim okresie coraz częściej obserwowane są próby wyłudzania, od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, opłat 
za dokonanie wpisu do urzędowych rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorcy otrzymują drogą pocztową informację o konieczności dokonania rzekomo obowiązkowych opłat związanych z umieszcze-
niem danych przedsiębiorców w różnego rodzaju rejestrach i to zarówno istniejących jak np. wspomniane KRS i CEIDG czy też takich, które 
legalnie w obrocie nie funkcjonują.  Pisma takie sformułowane są w taki sposób, aby brzmiały i wyglądały jak pisma urzędowe (urzędowy 
układ tekstu, czcionka, pieczątki) z dołączonym do nich drukiem przelewu i z podaniem nieprzekraczalnego terminu do dokonania wpłaty 
wskazanej kwoty (rzędu 100 – 250 zł). Zdarzają się też przypadki e-mailów i telefonów do przedsiębiorców – z ofertą pomocy w poprawieniu 
rzekomo błędnie wypełnionych wniosków rejestracyjnych. Naciągacze posługują się danymi przedsiębiorców udostępnionymi bezpłatnie na 
stronach np.  www.ceidg.gov.pl 

Ostrzeżenia przed wyżej wymienionym procederem umieściło na swoich stronach internetowych m. in. Ministerstwo Sprawiedliwości  oraz 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:
http://msgov.pl/pl/informacje/news.3927.ministerswto-ostrzega.html
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, włączając się w ogólnopolską akcję  Ministerstwa Gospodarki i przestrzegając przedsiębiorców 
przed próbami wyłudzania opłat za dokonanie wpisu do urzędowych rejestrów CEIDG i KRS  informuje, że wszelkie czynności związane 
z taką rejestracją   są    b e z p ł a t n e.

Gimnazjum na podium

Barbara Zamojska
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Drużyna z gimnazjum z Niepołomic 
zajęła III miejsce w eliminacjach 
powiatowych kolejnej edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, które miały 
miejsce 12 kwietnia w Gimnazjum 
im. św. Brata Alberta w Gdowie. 

Do eliminacji przystąpili uczniowie 
18 szkół podstawowych oraz 6 szkół 
gimnazjalnych z powiatu wielickie-

go. Każda szkoła reprezentowana była przez 
trzech uczniów oraz opiekuna. W tegorocz-
nej edycji udział wzięło 72 uczniów. Elimi-
nacje obejmowały test teoretyczny z wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa o ruchu drogowym 
oraz jazdę sprawnościową rowerem po torze 
przeszkód. W programie znalazła się także 

konkurencja z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Przeprowadzał ją ognio-
mistrz Robert Kmiecik, funkcjonariusz Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Pierwsze miejsce wywalczyli uczniowie 
Gimnazjum z Gdowa. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie z Gimnazjum z Niegowici. Trze-
cie miejsce uzyskała drużyna z Gimnazjum 
z Niepołomic. Indywidualnie najlepszy był – 
uczeń gimnazjum w Gdowie Dawid Barszcz. 
Jego szkolny kolega, Mateusz Rybak, zajął 
drugie miejsce. Trzecie zaś zajął Paweł Nawo-
jowski z Gimnazjum w Niegowici.

Wśród uczniów szkół podstawowych naj-
lepsze wyniki uzyskał Jakub Pyrz, uczeń SP 
w Zagórzu. Na drugim miejscu uplasował się 
uczeń SP w Staniątkach – Dariusz Cichy. Trze-
cie miejsce zajął Szymon Zając z SP w Bilczy-
cach. W kategorii zespołowej najlepsza była 
Szkoła Podstawowa z Gdowa, następnie Szko-
ła Podstawowa z Marszowic. Trzecie miejsce 
przypadło Szkole Podstawowej z Biskupic.

Zwycięskie drużyny będą reprezentować 
powiat wielicki w eliminacjach wojewódzkich. 
Najlepsze drużyny w kategorii zespołowej 
otrzymały rowery, które ufundowało Staro-
stwo Powiatowe. Pozostałe nagrody rzeczowe, 

rozwiązanie zadania z iii okładki

Odpowiedzi:

F-Krowa, słońce

tj. dwa tablety, dwie konsole PSP wraz z kar-
tami pamięci, dwa dyski zewnętrzne przeno-
śne o pojemności 500GB oraz 10 piłek do gry 
w piłkę nożną ufundowane zostały przez wójta 
gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, wójta gminy 
Biskupice Henryka Gawora, wójta gminy Kłaj 
Zbigniewa Strączka oraz burmistrza Niepoło-
mic Romana Ptaka. Dyplomy, plecaki rowero-
we oraz bidony zakupił Małopolski Kurator.

Komenda Powiatowa Policji w Wielicz-
ce składa wyrazy podziękowania fundato-
rom nagród oraz gospodarzowi dyrektorowi 
Gimnazjum Janowi Zawale za udostępnienie 
budynku oraz terenu przyległego na zorga-
nizowanie i przeprowadzenie eliminacji po-
wiatowych oraz przygotowanie posiłków dla 
uczestników  
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Historia w policyjnym  
mundurze lata 1919-2013

Komenda Powiatowa Policji 
w Wieliczce przygotowuje przedsię-
wzięcie pt. „Historia w policyjnym  
mundurze lata 1919-2013”, którego 
celem jest wskazanie patriotycznego 
umocowania Policji we wspomnia-
nym okresie, jak również promowa-
nie pozytywnego wizerunku poli-
cjanta w służbie społeczeństwa.

Przedsięwzięcie ma być formą 
współczesnej edukacji historycznej. 
Jednym z jego celów jest przełama-
nie bariery części młodych miesz-
kańców regionu, którzy twierdzą, że 
tematyka historyczna, a zwłaszcza 
okres II Wojny Światowej jest dla 
nich mało interesujący. Chcemy za-
interesować tematem jak największą 
ilość osób ze szczególnym naciskiem 
na młodych ludzi. Przedsięwzięcie 
ma nie tylko popularyzować historię, 
ale także przekazywać rzetelną wie-
dzę dotyczącą powstania i funkcjo-
nowania Polskiej Policji Państwowej, 
w tym szczególnie na terenie Powia-
tu Wielickiego w latach 1919-1939 
posługując się przy tym nowoczesną 
edukacją historyczną. 
Przedsięwzięciu towarzyszy kon- 
kurs dla dzieci pn „Policjant w oczach 
dziecka”.

Finał przewidziany jest na wrze-
sień br. 

Zwracamy się z prośbą o udostęp-
nienie zdjęć bądź dokumentów 
dotyczących wspomnianego okre-
su. Wszystkie materiały zostaną  
zeskanowane a następnie zwróco-
ne posiadaczowi. Prosimy o wy-
pożyczenie pamiątek, elementów 
umundurowania, odznaczeń, ksią-
żek, czasopism bądź innych przed-
miotów mogących służyć pomocą 
w odzwierciedleniu historycznej 
rzeczywistości tamtych okresów. 

W powyższej sprawie prosimy 
kontaktować się z  następującymi 
osobami:
1. asp. Piotrem Lachmanem  

tel. 12 289-12-32, 509 983 023,  
email: Piotr.Lachman1@wielicz-
ka.policja.gov.pl

2. nadkom. Barbara Zamojska  
tel. 12 289-12-12, 607 582 262,  
email: Barbara.Zamojska@wie-
liczka.policja.gov.pl

3. asp. sztab. Jacek Sikora tel.  
12 289-12-24 
email: Jacek.Sikora@wieliczka.
policja.gov.pl

Powiatowe Dowództwo Żandarmerii w Wieliczce, przed 1939 r. 
Ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

MAGISTRAT
dokończenie ze str. 3
twach przychodzi więcej osób niż na zebra-
nia miejskie. Jednak zarówno na wsiach jak 
i w mieście jest to ważna forma kontaktu 
z sąsiadami, przedstawicielami społeczności 
i lokalnym samorządem.

Podczas zebrań burmistrz Roman Ptak 
prezentował Raport o Stanie Gminy, któ-
ry w formie drukowanej był kolportowany 
wraz z ostatnimi numerami Gazety Niepo-
łomickiej. Dokument przedstawia sytuację 
finansową samorządu, strukturę dochodów 
i wydatków, a także zrealizowane i planowane 
inwestycje. Zawiera krótkie, chronologicz-
ne zestawienie najważniejszych wydarzeń 
z ostatnich dwóch i pół roku. Nakład wydaw-
nictwa jest już wyczerpany. Wciąż można się 

z nim zapoznać w formie cyfrowej. Wystar-
czy zajrzeć na stronę www.niepolomice.eu.

Druga prezentacja dotyczyła nowelizacji 
tzw. ustawy śmieciowej. Omawialiśmy zmia-
ny, jakie ustawodawca wprowadził w sys-
temie odbioru odpadów na terenie całego 
kraju. Podczas spotkań można było się do-
wiedzieć między innymi:
•		 jakie	są	założenia	i	podstawy	prawne	syste-

mu gospodarowania odpadami,
•		 jak	wygląda	harmonogram	wydarzeń,
•		 co	zmieni	się	od	1	lipca	2013,
•		 ile	zapłacimy	za	wywóz	śmieci,
•		 jak	prawidłowo	segregować	odpady,
•		 jakie	są	odpowiedzi	na	najczęściej	zadawa-

ne pytania,
•		 oraz	gdzie	można	znaleźć	więcej	informacji.

Każde zebranie to także okazja do zada-

wania pytań. Te najczęściej dotyczyły nie-
rozwiązanych problemów trapiących lokalną 
społeczność. Tematy przewodnie to chodni-
ki, drogi czy place zabaw. Są to zadania, na 
które zawsze będzie zapotrzebowanie, ale 
kosztujące wymierne i całkiem niemałe środ-
ki finansowe. Dlatego muszą być i są realizo-
wane etapami.

Ze strony Urzędu Miasta pozostaje nam 
bardzo serdecznie podziękować Mieszkań-
com za udział w zebraniach, a organizatorom 
za tak sprawną ich koordynację. Z każdego 
spotkania wynotowaliśmy od kilku do kil-
kunastu tematów, którymi trzeba się zająć,  
a o których istnieniu w inny sposób nie mo-
glibyśmy się dowiedzieć  

Do zobaczenia następnym razem!
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D N I  N I E P O Ł O M I C
Specjalna wersja koncertu  
dla Niepo³omic

Budka Suflera
Od 24 do 26 maja bawić się będziemy podczas Dni Niepołomic – najstarszej  
i największej imprezy, organizowanej cyklicznie od 22 lat w naszym mieście. 
W ostatnich latach święto naszego miasta stało się dużym wydarzeniem 
muzycznym, w którym uczestniczą zarówno mieszkańcy gminy, 
jak i goście z innych miejscowości. Nie inaczej będzie i tym razem.
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Szymon Urban

W tym roku największą gwiaz-
dą Dni Niepołomic będzie 
legendarny zespół-instytu- 
cja rockowej sceny muzycz-

nej – Budka Suflera. Grupa założona w po-
łowie lat siedemdziesiątych wydała 15 albu-
mów studyjnych, pełnych przebojów polskiej 
piosenki. Zespół dał niezliczoną ilość kon-
certów, a 26 maja zagra koncert w Niepoło-
micach na parkurze. Nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się, że Budka szykuje dla Was specjalną 
wersję koncertu. Ten występ po prostu trzeba 
zobaczyć! To prawdziwa uczta dla miłośni-

ków dobrej muzyki!
Przed nimi wystąpią muzycy z projektu 

Queen Story, którzy przypomną najwięk-
sze przeboje niezapomnianej grupy Queen. 
Zespół gościł już w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa, wypełniając salę widowi-
skową po brzegi, a po koncercie widzowie 
entuzjastyczne recenzowali występ.

W piątek, podczas otwarcia święta mia-
sta, tradycyjnie już zafundujemy sobie koń-
ską dawkę śmiechu. Na scenie pojawi się naj-
pierw krakowski kabaret PUK, a gwiazdami 
wieczoru będą doskonale znani z seriali ko-
mediowych Cezary i Katarzyna Żakowie.

Muzycznie sobota upłynie pod znakiem 
Ethno Electro, czyli eksperymentalnego sty-
lu muzycznego, uprawianego przez artystę 
o pseudonimie Gooral. Ten koncert odbędzie 
się w Parku Miejskim.

Na zakończenie Dni Niepołomic - w nie-
dzielny wieczór, w Parku Miejskim zapre-
zentowany zostanie spektakl multimedialny 
zatytułowany Set Wyobraźni.

Tegoroczne Dni Niepołomic organizuje-
my wspólnie z naszym najstarszym miastem 
partnerskim, Saint Jean de la Ruelle, leżą-
cym nieopodal Orleanu we Francji. Dlatego 
też w niedzielne popołudnie zapraszamy do 
wspólnej zabawy podczas Festiwalu Kultury 
Francuskiej. Będzie można posłuchać fran-
cuskiej muzyki, spróbować specjałów tam-
tejszej kuchni oraz obejrzeć wystawę fotogra-
ficzną „Wzdłuż Loary”. 

Nagrodą główną tegorocznych Dni Nie-
połomic jest samochód Peugeot 301  

Nagrodą główną tegorocznych  
Dni Niepołomic  

jest samochód Peugeot 301.

atrakcje
XXII dni Niepo³omic
Zapraszając do wzięcia udziału w obchodach święta naszego miasta, 
zamieszczamy krótkie informacje o najważniejszych atrakcjach 
ostatniego weekendu maja.

Marek Bartoszek

Budka Suflera 
–  zespół od dawna oczekiwany w naszym 
mieście, legenda polskiego rocka. Na scenie 
występuje od prawie 40 lat. W Niepołomi-
cach zaprezentuje swoje największe hity. Nie 
zabraknie takich utworów, jak „Jolka Jolka 
pamiętasz”, „Cień wielkiej góry”, „Bal wszyst-
kich świętych” czy „Takie tango”. W dzień 
koncertu – 26 maja, urodziny obchodzić bę-
dzie perkusista zespołu, Tomasz Zeliszewski.  

Zgromadzonych na parkurze zachęcamy do  
odśpiewania artyście gromkiego „sto lat”.  

Katarzyna i Cezary Żakowie
– małżeństwo aktorów, zaprezentuje pro-
gram kabaretowy. Cezarego Żaka w duecie 
z Arturem Barcisiem gościliśmy w Niepoło-
micach przy okazji otwarcia wyremontowa-
nego rynku. Tym razem gwiazda serialu Ran-
czo wystąpi z żoną, w programie opartym na  
piosenkach Wojciecha Młynarskiego i Agnie- 
szki Osieckiej. Para, zarówno na estradzie, 
jak i na szklanym ekranie jest gwarancją do-
skonałej zabawy. 

Gooral
– muzyk pochodzący z okolic Bielska – Bia-
łej. Jako pierwszy połączył dubstep, muzykę 
elektryczną i góralski folklor. Debiutancka 

płyta artysty Ethno Electro powstała w 2011r. 
Kolejna pojawi się w sprzedaży w tym roku. 
Gooral ma w dorobku m.in. nagrodę Machi-
nera za najlepszy debiut, nominacje do fry-
deryków, wygraną na Radio Waves Festiwal 
i udźwiękowienie filmu Franka Hurleya „So-
uth” z 1919 roku. Jego koncerty to wybucho-
we połączenie ludzi, kultur i miejsc. 

Kabaret PUK
– krakowska grupa, o której słyszała już cała 
Polska. Kabaret tworzą aktorzy i kabareciarze 
współpracujący z Teatrem KTO, Rotundą, 
czy Stowarzyszeniem PAKA. Umiejętności 
improwizacyjne występujących sprawiają, że 
widzowie często biorą czynny udział w spek-
taklu, stając się jego głównymi bohaterami. 
W Niepołomicach swój debiut zanotowali 7 
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kwietnia w MCDiS. Ich występ spowodował 
zaproszenie na uroczystość otwarcia tego-
rocznych Dni Niepołomic. 

Mateusz Ziółko z zespołem
– finalista programu „Mam Talent” zapre-
zentuje się w repertuarze brytyjskiej grupy 
wszech czasów. Koncert Queen Story rozgrze-
je publiczność i nastroi przed występem Budki 
Suflera. W czasie koncertu usłyszymy najbar-
dziej znane i lubiane utwory zespołu Queen.

Krakow Reggae Band
–  kwartet z Krakowa. Wiodącym kierun-
kiem zespołu jest prezentacja światowych 
klasyków reggae oraz nadawanie reggae’owe-
go pulsu, znanym utworom spoza gatunku. 
W czasie swoich koncertów łączą klasyczny 
styl reggae i energetyczny dancehall, zarówno 
w autorskich kompozycjach jak i interpreta-
cjach znanych utworów.

Agnieszka Rösnerówna i Edward 
Zawiliński
– gospodarze Spotkań przy Czakramie, łą-
czących muzykę z humorem. W Piwnicy  
Gotyckiej Zamku Królewskiego występują 
od 18 grudnia 2009 r. Za przyczyną Agniesz-
ki Rösnerówny i Edwarda Zawilińskiego go-
ściliśmy w Niepołomicach m.in. Zbigniewa 
Wodeckiego, Marcina Dańca, Krzysztofa Pia-
seckiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Grze-
gorza Turnaua, czy Artura Andrusa. Występ 
artystów kabaretu Loch Camelot na otwarcie 
Dni Niepołomic jest już tradycją. Tegoroczne 

spotkanie będzie promocją płyty „Niby NiC”, 
nagranej z kwartetem smyczkowym Alla  
Breve.   

BBZ
– zespół tworzony przez dwie siostry Luizę 
Zając i Dominikę Bujas. Luiza komponu-
je kompozytorka, śpiewa i gra na perkusji, 
Dominika śpiewa i gra na gitarze basowej. 
Zespół BBZ ze względu na dobór instru-
mentów brzmi nieco jazzowo, ale repertuar 
ma bardzo różnorodny. Wykonuje przede 
wszystkim własne piosenki z optymistycz-
nym przesłaniem, czasami wzbogacając re-
pertuar o standardy jazzowe. Właśnie wydał 
swoją pierwszą płytę pt. „Zaproszenie”. Ze-
spół zaśpiewa w czasie Nocy Poetów, w so-
botę 25 maja.

RAZEM – piknik Royal Canin
– specjalnie dla mieszkańców Niepołomic 
firma Royal-Canin przygotowała piknik ro-
dzinny. Podczas spotkania będziemy mogli 
podziwiać pokazy psich umiejętności, wziąć 
udział w konkursach i zabawach dla dzieci, 
poznać różne formy rekreacji, a także spraw-
dzić swoją wiedzę w konkursie dla właścicieli 
psów i kotów.

Ogólnopolski Dzień Golfa
– na który zaprasza Royal Kraków Golf & 
Country Club. 26 maja na polu golfowym 
w Ochmanowie będzie można spróbować 
swoich sił w golfie. Od godziny 10.00 roz-
poczną się prezentacje i lekcje pokazowe. 

Morvan Nivernais
– grupa folklorystyczna działa przy stowarzy-
szeniu miłośników Morvan Nivernais, dzia-
ła od 1955 r. Tworzą ją osoby pochodzące 
z regionów Morvan Nivernais, a mieszkające 
w Orleanie i okolicach, w tym w Saint Jean de 
la Ruelle. Kultywują oni wielowiekowe trady-
cje swoich przodków.

Grupa ta składa się z tancerzy i tancerek, 
ubranych w tradycyjne stroje noszone w róż-
nych rejonach Nivernais i Morvan, w różnych 
okresach. Duża część tych strojów, zarówno 
damskich jak i męskich, była noszona pod ko-
niec XIX i na początku XX wieku; sprawiają 
one wręcz wrażenie surowych z powodu swo-
jej prostoty. Starsze są stroje pasterek, które 
pozostają praktycznie niezmienione od XVII 
wieku, podobnie jak niektóre kostiumy męskie.

Szczególnie godne uwagi są stroje „galva-
cherów”, którzy powozili zaprzęgi zaprzężone 
w woły, z okolic Morvan, którzy przez ponad 
wiek stanowili prawdziwy fenomen społecz-
ny, specyficzny dla regionu Górnego Morvan.

Grupie muzycznej, złożonej z osób grają-
cych na dudach, lirze korbowej i na akorde-
onie diatonicznym, towarzyszą pary tancerzy, 
prezentujące tradycyjne stare tańce: branle 
(większość kroków tańczona jest na boki, 
w prawo i w lewo), bourrée (żywiołowy taniec 
pozwalający tancerzom na dużą inwencję i im-
prowizację) i „sauteuse” (trudny, figuratywny 
taniec), jak również podczas tańców, które 
pojawiły się na wsiach francuskich w wiekach 
XVIII i XIX: „gigue”, polek i mazurków  
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I półmaraton w puszczy

Joanna Musiał

Blisko 400 osób wzięło udział 
w I Półmaratonie i I Biegu Leśników 
w Puszczy Niepołomickiej. 
Zawody odbyły się 14 kwietnia.  

Półmaraton zorganizowano po raz pier- 
wszy. Do tej pory Niepołomice były 
miejscem nieco krótszych biegów. Po 

raz pierwszy też całość trasy wiodła przez 
Puszczę Niepołomicką.

Dopisała nie tylko pogoda, ale i zawodni-
cy. Niemal 300 osób wystartowało w półma-
ratonie – na 21,097 km. W Biegu Leśników 

na 10 km pobiegło 85 zawodników. Zarówno 
start, jak i meta usytuowane były niedaleko 
Polany Przyborów. Wszyscy wystartowali 
o godz. 11.00.

Pierwszy na mecie – po 39 minutach – po-
jawił się Janusz Michalski z Żegociny, uczest-
nik 10-kilometrowego biegu. W tej samej 
kategorii wśród mieszkańców naszej gminy 
najlepszy czas – 49 minut – miał Krzysztof 
Nowak z Zabierzowa Bocheńskiego. 

W półmaratonie zwyciężył Kacper Piech 
z Białej Podlaskiej. Jego czas to 1 godzina i 12 
minut. Najszybszym mieszkańcem naszej 
gminy był Dariusz Kułynycz z Niepołomic, 
który z czasem 1 godzina i 21 minut zajął 
siódme miejsce.

Biegaczom często towarzyszyli bliscy, 
którzy w czasie biegu mogli pospacerować po 
lesie. 

Emocji nie brakowało, zwłaszcza na linii 
mety, gdzie ustawiła się spora grupa kibiców 
i brawami witała przybiegających zawod-

ników. A ci, mimo zmęczenia kończyli bieg 
z uśmiechem i satysfakcją. Na każdego za-
wodnika czekał medal i ciepły posiłek. 

Najszybsi dodatkowo otrzymali nagro-
dy oraz pamiątkowe puchary i statuetki. 
Zwycięzców dekorowali: Renata Szczurek, 
zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych, Michał Goś, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Niepołomice oraz Krystyna 
Turska, dyrektor biegu. 

Organizatorami zawodów byli: Państwo-
we Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Niepołomice; ProRunners – 
Organizator Sportowych Imprez Biegowych; 
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.
Szczegółowe wyniki: www.maratonypolskie.pl 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i już dziś zapraszamy do Niepołomic na 
kolejny bieg, tym razem „W pogoni za żu-
brem”, który jest zaplanowany na niedzielę  
30 czerwca. Szczegóły już wkrótce   
Foto: Joanna Musiał
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250 metrów pod ziemią
Joanna Musiał

I Międzynarodowy Turniej Smoka 
w Karate Tradycyjnym już za nami. 
Miejscem dwudniowych zmagań 
(20-21 kwietnia) była Kopalnia Soli 
w Bochni, 250 metrów pod ziemią. 

20 kwietnia rozegrano też finał Pol-
skiej Ligii Karate Tradycyjnego. 
W klasyfikacji końcowej Rafał 

Wajda utrzymał drugą pozycję, dzięki cze-
mu w czerwcu wystartuje w Pucharze Świata.  
Organizatorem obu wydarzeń była Akade-
mia Karate Tradycyjnego Niepołomice. 

W czasie ceremonii otwarcia zawodów 
krótki pokaz tańca zaprezentowały dzieci 
i młodzież z Akademii Fitness i Tańca dzia-
łającej przy AKT Niepołomice. Zaraz po nich 
w widowiskowym tańcu ze skrzydłami Isis 
wystąpiła ich nauczycielka, Katrin Karhbo 
wraz z Dashą Pavlenko. Potem zgromadzeni 

goście i zawodnicy mogli obejrzeć kilkumi-
nutowy film o AKT Niepołomice. 

Następnie nasi karatecy wykonali pokaz 
podstawowych technik karate. Duże brawa 
zebrali najmłodsi – Jaś i Wiktor po tym, jak 
zaprezentowali obronę przed grupą starszych 
kolegów.

Tuż po zakończeniu części oficjalnej roz-
poczęły się rozgrywki Ligi. W pierwszym 
pojedynku kitei (forma) – po werdykcie sę-
dziów 2/3 – Rafał Wajda uległ Łukaszowi 

Zmienne szczęście Puszczy

Marek Bartoszek

Piłkarze Puszczy Niepołomice na 
dobre rozpoczęli zmagania w rundzie 
wiosennej rozgrywek II ligi. 
Początkowy kryzys został zażegnany.  

Podopieczni trenera Dariusza Wójtowi-
cza na starcie rundy rewanżowej zali-
czyli tradycyjny już falstart, przegry-

wając pierwszy mecz na wiosnę z Pelikanem 

Łowicz 1-3. Później drugoligowi zawodnicy 
przegrali …z pogodą i Wigrami Suwałki. 

Punkty piłkarze z Kusocińskiego zaczęli 
zdobywać dopiero w kwietniu. Najpierw zre-
misowali bezbramkowo w Rzeszowie z tam-
tejszą Stalą, a później odczarowali stadion 
w Niepołomicach pokonując 3-1 Stal Stalową 
Wolę. W wygranym spotkaniu po raz pierw-
szy na listę strzelców wpisał się nowy nabytek 
zespołu, Łukasz Popiela. 

Później przyszła kolejna porażka. Tym ra-
zem lepsza od Niepołomiczan okazała się Po-
goń Siedlce, która wygrała 2-1. W ostatnich 
meczach (rozegranych przed zamknięciem 
tego numeru GN) Puszcza szczęśliwie wy-
grała 3-2 z najsłabszym w lidze Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki oraz zremisowała z lide-
rem tabeli Wisła Płock 1-1. W końcówce spo-

tkania ze Świtem bramkarz Puszczy, Krystian 
Stępniowski obronił rzut karny, dzięki czemu 
punkty zostały w Niepołomicach.

Jak w kontekście osiągniętych wyników 
wygląda miejsce Puszczy w tabeli? Po 24 
rozegranych spotkaniach, piłkarze z Niepo-
łomic zgromadzili 44 punkty i są na drugim 
miejscu. Lepsza od mistrzów jesieni jest tyl-
ko wspomniana Wisła Płock, prowadząca 
z przewagą dwóch oczek. Należy jednak 
pamiętać, że zajmujący w tabeli trzecią lo-
katę Pelikan Łowicz, rozegrał dwa spotkania 
mniej niż Puszcza. 

Na dzisiaj, trzy wspomniane zespoły są 
głównymi kandydatami do awansu. Aby 
sprawić kibicom prezent na 90-lecie klubu, 
jakim byłaby gra w I lidze, piłkarze z Niepo-
łomic muszą po prostu znów wygrywać    
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Radwańskiemu z Kluczborka. Potem w ku-
mite (walka) zawodnik AKT Niepołomice 
pokonał Mateusza Wanata (KK Pruszków). 
Następnie po dwóch skutecznych technikach 
nożnych wygrał przed czasem z Łukaszem 
Rosiakiem (IKT Włocławek). W finale spo-
tkał się z Łukaszem Radwańskim. W pierw-
szej rundzie lepszy był Radwański. 

W drugim pojedynku Rafał zdobył ip-
pon (8 punktów) wykonując widowiskowe, 
obrotowe kopnięcie na głowę przeciwni-
ka. W trzeciej walce Rafał doznał kontuzji 
i sędzia przerwał pojedynek. Ostatecznie, po 
trzech turniejach Ligi Rafał Wajda uplasował 
się na drugim miejscu. Wraz z Łukaszem Ra-
dwańskim będą reprezentować Polskę na Pu-
charze Świata w czerwcu w Lublinie. 

Anna Mleko w pierwszym pojedynku 
(kitei) spotkała się z Anną Stachurską (KK 
Pruszków). Wygrała zawodniczka z Pruszko-
wa. Następnie Anna Mleko zwyciężyła w po-
jedynku z Agnieszką Sajdutką z AKT Rzeszów. 
W walce z Aleksandrą Gorzką  z Pruszkowa, 
otrzymała karę za niedozwolone uderzenie, 
przegrywając starcie. W końcowej klasyfikacji 
PLTK Anna Mleko zajęła siódme miejsce.

Szczegółowe wyniki PLKT dostępne są 
na stronie www.karate.pl.

Niedługo po rozgrywkach Ligi rozpo-
częły się zmagania w I Międzynarodowym 
Turnieju Smoka. Wystartowało w nim 200 
zawodników z 19 klubów. Konkurencje roze-
grano we wszystkich kategoriach wiekowych, 
od najmłodszych karateków, po seniorów. 

Zawody odbyły się na trzech matach, 
w dwóch komorach. Zastosowano system roz-
grywek każdy z każdym. Dzięki temu dzieci 
nie kończyły zawodów po pierwszej przegranej 
walce, ale mogły wystartować po kilka razy. 

W sumie rozegrano ponad pół tysiąca 
pojedynków. Sprawne działanie sędziów po-
zwoliło planowo zakończyć wszystkie kon-
kurencje. 

Zawodnikom, zwłaszcza najmłodszym 
towarzyszyło dużo emocji. Przy matach usta-
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KS Dąb na podium
Marek Bartoszek  

Po czterech miesiącach rywalizacji 
w Niepołomicach i Wieliczce 
zakończył się  III Turniej Halowy 
im. Karola Demczuka. Trzecie 
miejsce zajęli piłkarze Dębu 
Zabierzów Bocheński.  

W rozgrywkach, które rozpoczęły 
się w grudniu ubiegłego roku 
wzięło udział 640 zawodników 

grających w 46 zespołach. Gminę Niepoło-
mice w rywalizacji reprezentowało 9 klubów.

Najlepiej zaprezentowali się juniorzy 
z klubu sportowego Dąb Zabierzów Bocheń-
ski, którzy zajęli trzecie miejsce w tabeli. 
Bramkarz tego zespołu został również uzna-
ny najlepszym na turnieju. 

W kategorii młodzików, świetny wynik 
osiągnęli zawodnicy Piłkarza Podłęże, któ-
rzy zajęli najmniej lubiane przez sportowców 
czwarte miejsce. Dwie lokaty niżej uplasowa-
li się reprezentanci Puszczy Niepołomice. 

Wśród trampkarzy rywalizowały aż trzy 
zespoły z naszej gminy. Drużyna Piłkarza 

Podłęże została sklasyfikowana na piątym 
miejscu, dwa oczka przez zespołem Batorego 
Wola Batorska, natomiast KS Dąb Zabierzów 
Bocheński zajął 10 lokatę. 

Podsumowujący zawody, prezes Wie-
lickiego Podokręgu Piłki Nożnej Andrzej 

Strumiński, podkreślił znaczenie wsparcia 
udzielonego przez niepołomicki i wielicki 
samorząd. Warto wspomnieć, że przy or-
ganizacji turnieju, zarówno koordynatorzy,  
jak i sędziowie, pracują w ramach wolonta-
riatu  
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wiali się kibice, którzy gorąco kibicowali star-
tującym, zagrzewając ich do walki. 

Najlepszą zawodniczką zawodów okazała 
się Agnieszka Sajdutka z AKT Rzeszów. Naj-
lepszym zawodnikiem Michał Janusz z AKT 
Niepołomice. Najmłodszym zawodnikiem 
został Jan Janusz z AKT Niepołomice. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe statuetki. W kate-
gorii klubów wyróżniono UKKT „Praga Po-
łudnie” Warszawa – posiadał najliczniejszą 
reprezentację spośród przyjezdnych klubów. 

Z wynikami można się zapoznać na stro-
nie www.karateniepolomice.pl.

Weekend obfitował nie tylko w sportowe 
wrażenia. Przeżyciem był sam pobyt w nieco-
dziennej scenerii. W przerwie między starta-
mi, grupy z przewodnikami zwiedzały najcie-
kawsze wyrobiska znajdujące się kopalni. Po 
zakończeniu zawodów odbyła się dyskoteka. 
Ponadto część karateków spędziła w podzie-
miach noc. 

Zawody odbyły się pod patronatem Pol-
skiego Związku Karate Tradycyjnego. Pa-
tronat medialny nad Turniejem sprawował 
„Dziennik Polski”. 

Serdecznie dziękujemy:

•	 Marcinowi	Jareckiemu	–	za	przygotowanie	
i prowadzenie strony internetowej www.
turniejsmoka.pl

•	 Agnieszce	Cynarskiej-Taran	za	opracowa-
nie graficzne

•	 Tomaszowi	 Mazurkowi	 za	 przygotowanie	

filmu z prezentacją AKT Niepołomice
•	 Fundacji	Rozwoju	Karate	Tradycyjnego	za	

wsparcie podczas organizacji Turnieju
•	 oraz	wszystkim,	którzy	pomogli	w	organi-

zacji turnieju. 

Foto: Jacek Taran/fotopracownia.com
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Okienko z widokiem na Niepołomice

Po pierwsze

kontakt  
z cz£owiekiem
z Luizą Zając oraz Dominiką Bujas rozmawia Marcin Urban

Marcin Urban: Z czym Paniom kojarzą się 
Niepołomice?
Luiza Zając: Mam bardzo przyjemne sko-
jarzenia, choć różnorodne, bo po pierwsze 
Niepołomice kojarzą mi się z krytym base-
nem, z którego korzystały moje dzieci, a po 
drugie z zamkiem, gdzie miałam okazję kon-
certować.
Dominika Bujas: Dla mnie Niepołomice są 
pięknym, nadzwyczaj prężnie rozwijającym 
się miastem i miejscem przyjaznym dla ludzi.

Jaki jest styl muzyczny Zespołu BBZ?
DB: Można powiedzieć, że praktykujemy 
muzyczny eklektyzm, czyli chętnie łączymy 

w swojej twórczości elementy różnych gatun-
ków muzycznych. Dzięki temu uzyskujemy 
bogatsze brzmienia. Nie są dla nas ważne ak-
tualne mody. Chcemy grać po prostu to, co 
nam w duszy gra.

Niezależnie od swoich zainteresowań mu-
zycznych, obie Panie są nauczycielkami…
DB: Jestem nauczycielką języka angielskie-
go, a Luiza jest logopedą i uczy muzyki. Obie 
obserwujemy, jak na naszych oczach zmienia 
się świat, w którym żyją współczesne dzieci. 
Tak się złożyło, że obie należymy do ostat-
niego pokolenia, które wychowało się bez 
pomocy komputerów.

LZ: Widzimy zmiany w sposobie myślenia 
dzieci, które prawie non stop posługują się 
elektronicznymi gadżetami. Nawet w cza-
sie przerw, zamiast bawić się lub rozmawiać 
z kolegami – każde dziecko siada osobno, 
gdzieś z boku, wyjmuje komórkę i zaczyna na 
niej grać. Świat wirtualny wciąga je tak bar-
dzo, że nie są zainteresowane sobą nawzajem. 
Wydaje mi się, że to przejawy uzależnienia.

Czy to może być niebezpieczne?
LZ: To rzeczywiście może być niebezpieczne. 
Obserwuję zarówno własne dzieci, jak rów-
nież dzieci w szkole. Widzę zjawiska, które 
pojawiły się wraz z rozwojem techniki kom-

BBZ
Zespół tworzony przed dwie siostry. 
Luiza Zając, kompozytorka, wokalistka 
i perkusistka oraz Dominika Bujas, śpie-
wająca gitarzystka basowa. Zespół BBZ ze 
względu na dobór instrumentów brzmi 
nieco jazzowo, ale repertuar ma bardzo 
różnorodny. Wykonuje przede wszystkim 
własne piosenki z optymistycznym prze-
słaniem, czasami wzbogacając repertuar 
o standardy jazzowe. Właśnie wydał swo-
ją pierwszą płytę pt. „Zaproszenie”. 

Zespół BBZ zaśpiewa w czasie Nocy Po-
etów w trakcie tegorocznych Dni Niepo-
łomic.
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micha£ £anuszka
przy czakramie

puterowej i gier. Uważam, że kontakt z elek-
troniką kształtuje pokolenie inteligentne, ale 
w znacznym stopniu pozbawione wrażliwo-
ści na cierpienie innych ludzi. 
Gry, w których zabija się innych nie widząc 
ich cierpienia, ponieważ zastrzelone postaci 
giną natychmiast, sprawiają, że z mózgów 
dzieci usuwa się empatię. Sprzyja temu zjawi-
sku również zanik kontaktów z innymi dzieć-
mi w świecie rzeczywistym. 
Zauważyłam, że dzieci zatracają umiejętność 
odczytywania emocji, na przykład smut-
ku lub żalu, z twarzy innych osób. Niekiedy 

nie potrafią nawet zrozumieć, dlaczego ktoś 
płacze. I co bardzo niepokojące – poprzez 
bezkarność głupich zachowań w świecie 
wirtualnym – lekceważą niebezpieczeństwa 
w świecie rzeczywistym.

Czy jest na to jakaś rada?
DB: Dotarcie z informacją do społeczeństwa, 
kampanie informacyjne w mediach ostrzega-
jące przez zagrożeniami.
Zwykle na zakończenie swoich wywiadów 
zadaję rozmówcom pytanie o przesłanie, ja-
kim się kierują. Jakim życiowym przesłaniem 

kierują się Panie?
LZ: Ważną dla mnie tego rodzaju myślą 
jest stwierdzenie, że żadna książka, ani ża-
den komputer nie daje tego, co daje kontakt 
z drugim człowiekiem.
DB: Nie oceniaj, lecz spróbuj zrozumieć. War-
to mieć własne zdanie i walczyć o nie. Warto 
marzyć, choć trzeba być również gotowym na 
poniesienie ewentualnych konsekwencji. Ży-
cie jest niezwykle ekscytującą podróżą i nigdy 
nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi!  

Gry, w których zabija się innych nie widząc ich cierpienia, ponieważ zastrzelone posta-
ci giną natychmiast, sprawiają, że z mózgów dzieci usuwa się empatię. Sprzyja temu 

zjawisku również zanik kontaktów z innymi dziećmi w świecie rzeczywistym.

Dzieci zatracają umiejętność  
odczytywania emocji, na przykład 

smutku lub żalu, z twarzy innych osób. 
Niekiedy nie potrafią nawet zrozumieć, 

dlaczego ktoś płacze.

Kabaretowo,  
muzycznie i poetycko – 
tak krótko można  
scharakteryzować cykl 
„Spotkania przy  
Czakramie”.  
Nic więc dziwnego,  
że spotkania z tej serii 
przyciągają najczęściej 
miłośników poezji  
śpiewanej  
(i to najlepiej  
z poczuciem humoru). 
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Joanna Kocot

Nie inaczej było 22 marca, czyli 
tradycyjnie w piątkowy wieczór. 
Do piwnicy gotyckiej przyszli 
wierni miłośnicy cyklu, ale – jak 

zauważyła gospodyni wieczoru Agnieszka 
Rosnerówna – pojawiło się sporo osób no-
wych, których przyciągnął na spotkanie za-
proszony gość. 

Tym razem był to Michał Łanuszka – pio-
senkarz, kompozytor, gitarzysta klasyczny, 
aktor i redaktor radiowy. Artysta śpiewał nie 
tylko kompozycje własne, ale także utwo-
ry znane i lubiane m.in. Jaromira Nohavicy 
(„Koszulka”), Leonarda Cohena („Hallelu-
jah”) czy Leszka Hardegena („Pieśń o małym 
rycerzu” z serialu „Przygody Pana Michała”). 

Było wesoło, ponieważ Łanuszka żartobli-
wie podprowadzał każdy wykonywany przez 
siebie utwór. Chociaż zapewniał, że mówić 
może bez końca, to jednak koncert zakończył 
planowo.

Jak to zwykle bywa pod Czakramem, wy-
stępowali również Agnieszka Rosnerówna 
i Edward Zawiliński, którzy tym razem wy-
konywanymi piosenkami chcieli przywołać 
wiosnę i kojarzące się z nią ciepłe uczucia. 
W tym celu w repertuarze umieścili utwory 
m.in. Marka Grechuty i Ordonki  

czy historia jest nam  

Potrzebna?
Najlepszym sposobem żeby polubić historię jest słuchanie pasjonata.  
10 kwietnia czytelnicy Biblioteki Publicznej w Niepołomicach mieli niepowta-
rzalną okazję poznać człowieka, który ożywia historię w swoich opowieściach.

Waldemar Stelmach
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Naszym gościem był Mariusz 
Wollny, urodzony na Śląsku,  
a z wyboru Krakus. Z wykształ-
cenia etnograf, były nauczyciel, 

a obecnie czołowy, polski pisarz powieści 
historycznych. Najbardziej znany jest oczy-
wiście jego cykl o przygodach Kacpra Ryxa, 
ale autor napisał również m.in. książki dla 
dzieci („Historia jak bajka”, „Był sobie król”), 
przewodnik po Krakowie „Tropem smoka” 
czy biografię Jana Pawła II „Jak Lolek został 
papieżem”. 

Spotkanie było okazją do rozmowy nie 
tylko o jego twórczości, ale również o powie-
ści historycznej w ogóle i przede wszystkim 
o kondycji historii w Polsce. Dlatego pytanie 
przewodnie rozmowy z autorem brzmiało 

„Czy historia jest nam potrzebna?”.
Odpowiedzią Mariusza Wollnego była 

fascynująca opowieść o historii. Autor po-

kazał, jak barwne i niejednokrotnie zaskaku-
jące były dzieje naszego kraju. Zazdrościmy 
burzliwych dziejów takim krajom jak Anglia 
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czy Francja, nie wiedząc, że historia Polski aż 
kipi od wydarzeń rodem z książek Aleksan-
dra Dumas. 

Oprócz wspaniałych władców i wielkich 
wodzów, mieliśmy również oryginalnych 
królów, złoczyńców, ogromne skarby i wiel-
kie, tragiczne miłości. Mariusz Wollny wcie-
lił się w rolę gawędziarza rysując słowem 
niektóre z „historycznych kwiatków”. Okazał 
się też doskonałym mówcą, dzięki czemu słu-
chacze nie mieli kłopotów z uruchomieniem 
swojej wyobraźni, by przenieść się w opisy-
wane czasy.

Dla Mariusza Wollnego podstawą do na-
pisania każdej książki są gruntowne badania 
historyczne. Jak sam stwierdził 90 proc. jego 
książek to historyczne fakty, zaś pozostała 

część to „licencja prozaika”. Dobra powieść 
historyczna powinna opierać się na prawdzie, 
z domieszką legend i „smaczków”, tak by „to 
co nie jest faktem, mogło się zdarzyć”. Le-
genda to dobry zaczyn świetnej książki przy-
godowej. Wystarczy ją jedynie umiejętnie 
wykorzystać. Doskonałym przykładem dla 
tej tezy jest cykl o Kacprze Ryxie czy książka 
„Krew Inków”.

Niestety, pisanie powieści historycz-
nej nie jest w naszym kraju zbyt popularne. 

Chociaż jesteśmy dumni z historii Polski, 
nie przekłada się to na pisarstwo. Doskona-
łym przykładem świadczącym o ogromnym 
zapotrzebowaniu na tego typu literaturę jest 
popularność twórczości Mariusza Wollnego. 
Czytelnicy mieli niewątpliwą przyjemność 
posłuchania do późnych godzin wieczornych 
gawęd historycznych pisarza. Była to dosko-
nała odpowiedź na postawione na początku 
pytanie. Historia broni się sama w opowie-
ściach ludzi z pasją  

czy grozi nam 
epidemia wtórnego analfabetyzmu?

Ponad połowa Polaków nie ma w ciągu roku żadnego kontaktu z książką,  
wynika z raportu nad stanem czytelnictwa przedstawionego  
przez Bibliotekę Narodową.

Joanna Lebiest
dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Niepołomicach

Nawet wśród ludzi z wyższym 
wykształceniem, przykładowo 
w roku 2010, aż 25 proc. osób 
nie przeczytało, ani nie przej-

rzało ani jednej książki, nawet albumu czy 
książki kucharskiej.

„56 proc. Polaków, którzy w ciągu minio-
nego roku nie przeczytali żadnej książki to 
wynik – na tle Unii Europejskiej – ‘przeraża-

jący’. Dla porównania – w Czechach notuje 
się czytelnictwo na poziomie ponad 80-ciu, 
a we Francji – ponad 60-ciu proc.” – uważa 
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Naro-
dowej. 

Dyrektor Makowski uważa, że aby stan 
czytelnictwa w Polsce się poprawił, należy 
przede wszystkim zadbać o biblioteki pu-
bliczne. „O atrakcyjności biblioteki decyduje 
zakup nowości. Biblioteka publiczna musi 
mieć książki, o których właśnie się mówi. 
(…) Tam, gdzie są silne biblioteki publiczne, 
gdzie są najnowsze publikacje, tam czytelnic-
two jest wysokie”.

Polska ma jeden z najniższych w Europie 
poziom zakupu książek do bibliotek publicz-
nych: 7,5 wolumina na 100 mieszkańców. Dla 
porównania w Estonii – 36. 

Jak na tle polskiej katastrofy czytelniczej 

i ogólnej mizerii panującej w polskich biblio-
tekach publicznych prezentują się Niepoło-
miczanie i nasza książnica? Mówiąc krótko:  
imponująco! Na statystycznego mieszkańca 
gminy przypada 5 książek wypożyczonych 
w bibliotece publicznej, a na rzeczywistego 
czytelnika biblioteki – ponad 20 woluminów 
rocznie. 

Średnia zakupu nowości w niepołomic-
kich bibliotekach w roku 2011 wyniosła 14,88 
wolumina na 100 mieszkańców, co oznacza  
3 505 nowych książek, natomiast w roku 2012 
– 11,4, tj. 2 808 kupionych tomów. Tylko w cią-
gu dwóch ostatnich lat przybyło nam pół ty-
siąca nowych czytelników! Czym tłumaczyć 
„niepołomicki fenomen czytelniczy”?.

W Polsce obowiązek finansowania bi-
bliotek publicznych leży przede wszystkim 
po stronie samorządów. To od sytuacji fi-

Dobra powieść historyczna powinna opierać się na prawdzie,  
z domieszką legend i „smaczków”, tak by „to co nie jest faktem, mogło się zdarzyć”.  

Legenda to dobry zaczyn świetnej książki przygodowej.
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nansowej danej gminy oraz od decyzji władz 
samorządowych  zależy kondycja lokalnej bi-
blioteki. Zwłaszcza, że biblioteki jako instytu-
cje non profit nie mogą pobierać opłat za swą 
statutową działalność. 

W Niepołomicach stworzono mieszkań-
com możliwość korzystania z dobrodziejstw 
kultury, w tym wypadku z nowoczesnej, 
skomputeryzowanej, bogatej w nowości wy-
dawnicze, prężnie działającej biblioteki pu-
blicznej. 

Nasza książnica tętni życiem od rana do 
wieczora przez sześć dni w tygodniu: spotka-
nia autorskie, warsztaty biblioterapeutyczne, 
wykłady o historii, literaturze i sztuce, dys-
kusyjne spotkania czytelnicze, wystawy i pre-
zentacje, spotkania okolicznościowe i „rocz-
nicowe”, zajęcia popołudniowe z książką dla 
dzieci, ferie i wakacje w bibliotece. I przede 
wszystkim kolejki czytelników we wszystkich  
wypożyczalniach  książek. 

Ten niepołomicki „eksperyment” pole-
gający na stworzeniu (wspólnym wysiłkiem 
samorządu i bibliotekarzy) „dobrej i naszej 
biblioteki”, a zwłaszcza efekty jej działalności  
dla mieszkańców, przeczą wynikom ogólno-
polskich badań na temat narodowej katastro-
fy czytelniczej . 

I to jest chyba najprostszy, najskuteczniej-
szy i – wbrew pozorom – najtańszy sposób 

wyrwania Polaków z objęć wtórnego analfa-
betyzmu: zainwestowanie w silne biblioteki 
publiczne. Zwłaszcza, że polskie książnice od 
lat są nie tylko biernymi wypożyczalniami 
książek, ale pełnią wiele rozmaitych funkcji 
– w zależności od potrzeb lokalnego środo-
wiska. Ponadto są chyba najbardziej demo-
kratycznymi instytucjami w Polsce: ogólno-
dostępnymi i bezpłatnymi  

statystyka

Biblioteki Publicznej w Niepołomicach i czterech filii. Rok 2012 w liczbach:
•		 mieszkańcy	gminy	–	24	399
•		 aktywni	czytelnicy	–	6	192	
•		 wypożyczone	książki	–	125	991	
•		 książki	i	czasopisma	udostępnione	na	miejscu	–	5	326
(aktywny czytelnik – osoba która w roku 2012 przyszła do biblioteki i wypożyczyła przy-
najmniej jedną książkę).

Felietony  życiem  pisane – XLII

o sytuacjach 

kryzysowych

Marcin Urban

W naszym kraju co roku wię-
cej osób umiera w wyniku 
samobójstw, niż w wypad-
kach samochodowych. To 

mocno szokująca informacja. Co gorsze, 
w ciągu minionych 50 lat skala samobójstw 
zwiększyła się pięciokrotnie. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na dro-
gach robi się wiele. Prowadzi się rożne akcje 
informacyjne, pieszych zachęca się do stoso-
wania elementów odblaskowych, kierowców 
informuje się przez radio o złej pogodzie i o 

przeszkodach na trasie. Nie słyszałem nato-
miast nigdy tego typu ostrzeżeń kierowanych 
do potencjalnych samobójców.

Bardzo częstą przyczyną targnięcia się 
na swoje życie jest utrata pracy. Zjawisko to 
narasta wraz z pogłębianiem się problemów 
ekonomicznych i niemożnością spłacenia 
kredytów. Charakterystyczne jest to, że staty-
stycznie najczęściej popełniają samobójstwo 
ludzie w wieku od 16 do 21 roku życia oraz 
w wieku od 45 do 55 roku życia, co pokrywa 
się z okresami przemian hormonalnych w or-
ganizmie. 

Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że męż-
czyźni są ofiarami autodestrukcji pięć razy 
częściej niż kobiety. Wynikać to może 
z mniejszej skłonności mężczyzn do zwie-
rzeń i ich obaw przed szukaniem wsparcia 
u innych osób. Tym bardziej rodzina i przy-
jaciele powinni reagować na niewerbalne sy-

gnały alarmowe, takie jak odosabnianie się 
lub na niepokojące zachowania w sytuacji 
poważnych strat finansowych lub kłopotów 
emocjonalnych. 

Od mądrej i życzliwej reakcji może za-
leżeć czyjeś życie. Niekiedy wystarcza przy-
jacielski uścisk, umiejętne wskazanie pozy-
tywnych stron sytuacji lub sprawienie komuś 
drobnej przyjemności. 

Pociechę może przynieść kilka słów, któ-
re umiejętnie kierują uwagę desperata na to, 
co w życiu piękne i ważne. Może to być miłe 
wspomnienie, śliczny widok, bawiące się 
dziecko, piękna muzyka lub mądra i budują-
ca myśl. Choćby taka, jak poniższa:

Dokucza ci samotność twoja? 
Wyluzuj… bo samotność przecież 
jest wciąż najgęściej zaludnionym 
miejscem na tym przecudnym świecie. 



Maj 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

32    

MAgA Z yN

recenzje 

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…

Sławomir Koper

Kobiety władzy PRL
Wydawnictwo Czerwone i Czarne
Warszawa, 2012

Władysław Gomółka walczył 
z nałogiem „chłeptania kawy”. 
Jego małżonka, Liwa uwielbia-
ła natomiast „małą czarną” i w 
tajemnicy sprowadzała ją z za-
granicy. Liwa Szoken pochodzi-
ła z ubogiej żydowskiej rodziny, 
a Gomółka był antysemitą. Czy 
czuła się komunistką, a słowo to-
warzysza Wiesława było święte?

Poznamy również dzieje życia 
Julii Brystygier (Krwawej Luny), 
która z wyjątkowym okrucień-
stwem torturowała mężczyzn 
w stalinowskich więzieniach.
Wanda Wasilewska nie zniechę-
ciła się do komunistów nawet 
wtedy, gdy towarzysze z NKWD 
zamordowali jej męża. Na uwagę 
zasługuje informacja, że w ostat-
nich latach życia, Brystygierowa 
i Wasilewska popadły w żarliwą 
wiarę oraz przekazały fundusze 
na Kościół i chorych.

Czy Stanisława Gierek rze-
czywiście wydawała ogromne 
sumy pieniędzy na zakupach 
w Wiedniu? Czy Mieczysław Ra-
kowski miała romans z Hanną 
Banaszak? Na jakich warunkach 
piękna Nina Andrycz zgodziła się 
zostać żoną Cyrankiewicza?

Tomasz Adam Pruszak

Ziemiańskie święta  
i zabawy
PWN
Warszawa, 2012

Autor pokazuje nam świat 
balów, przyjęć, polowań i tradycji 
rodzinnych w gronie arystokracji 
w okresie od powstania stycz-
niowego do wybuchu II wojny 
światowej. Ziemianie obchodzili 
imieniny, rocznice ślubów, orga-
nizowali zjazdy rodzinne. Urzą-
dzano bale zarówno w białym 
karnawale, jak i również w tzw. 
karnawale zielonym, który trwał 
od Wielkanocy do 15 sierpnia. 

Zabawą i spotkaniami ro-
dzinnymi uświetniano przyjęcia 
sakramentów świętych: chrztu, 
pierwszej komunii, ślubów. W ży- 
ciu naszych pradziadów wiele 
było miejsca na towarzyskie spo-
tkania, zjazdy rodzinne, zacie-
śnianie więzów krwi. W ramach 
jednego rodu nie było do pomy-
ślenia, by krewni się nie znali 
i byli sobie obcy. 

Tradycje ślubne, to osobny 
rozdział książki. Pruszak wy-
czerpująco omawia związki ary-
stokratów, w tym także pikantne 
mezalianse, m.in. małżeństwo 
Michała Tyszkiewicza z Hanką 
Ordonówną.

Cammie  McGovern

Spójrz mi w oczy
Wydawnictwo Otwarte
Kraków, 2008

Cara poświęca synowi całą 
uwagę. Każdą chwilę przeznacza 
na wykonywanie ćwiczeń, które 
mają pomóc mu w rozwijaniu 
wszystkich, tych umiejętności, 
których przyswajanie spowolnił 
autyzm. Pewnego dnia Adam 
znika. Ucieka ze szkoły i to wraz 
ze starszą od siebie koleżanką, 
Amelią. Poszukiwania dzieci wy-
dają się nie mieć końca. Wreszcie 
Adam zostaje odnaleziony w le-
sie, przy zwłokach Amelii…

Czy autystyczny Adam za-
mordował dziewczynkę? A jeśli 
nie on, to, kto dokonał tego ma-
kabrycznego mordu? Chłopiec, 
jako jedyny świadek zostaje zasy-
pany wieloma pytaniami, jednak 
ze względu na swoją chorobę, nie 
potrafi udzielić odpowiedzi. 

Wstrząs psychiczny, którego 
doświadczył podczas przesłu-
chania sprawia, że Adam jeszcze 
bardziej pogrąża się w chorobie. 
Opowieść jest dramatem psy-
chologicznym oraz świetnym 
kryminałem, bo nie brakuje tu 
wątku sensacyjnego i dreszczyku 
emocji.

Peter Mayle

Rok w Prowansji
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Warszawa, 2008

Prowansja, magiczny rejon 
Francji, kojarzy się nam głów-
nie z winem, polami lawendy, 
dobrym jedzeniem i ziołami 
o wdzięcznej nazwie –„prowan-
salskie”. Angielski pisarz, Peter 
Mayle i jego żona przeprowa-
dzają się do Prowansji, miejsca, 
które urzekło ich najbardziej 
podczas pierwszej wycieczki 
w rejony południowo-wschod-
niej Francji. 

Nasi bohaterowie postana-
wiają na stałe zamieszkać w Pro-
wansji. W słabym stopniu znają 
język francuski, nie mają tu żad-
nych znajomych, ani przyjaciół. 
Książka opisuje ich zmagania 
z nową rzeczywistością, proble-
my z biurokracją, kupnem i re-
montem starego domu, zbieranie 
winogron, poznanie okolicznej 
ludności, podróże po Francji. 
Lektura pozwala czytelnikowi 
idealnie wczuć się w klimat Pro-
wansji, skosztować (wirtualnie) 
wykwintnego wina i regional-
nych przysmaków  
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Poswiêcania?
Etos Matki Polki walczącej o dzieci i poświęcającej dla nich życie, utrwalany 
przez dziesiątki lat w literaturze, dziś nie tylko wzrusza i wywołuje szacunek. 
Dla współczesnych odbiorców jest też po prostu naiwny i przestarzały.

Weronika Śliwiak

Przecież panuje moda na typ kobiety 
niezależnej, wyzwolonej kariero-
wiczki, efektownej business-wo-
man, a jeśli już matki – to bardziej 

chodzącej z dzieckiem na zumbę i jogę, niż 
sprzątającej dom i prasującej kaftaniki.

I świetnie – zmianę postrzegania roli ko-
biety można odczytywać jako znak czasów. 
Teraz, kiedy panuje równouprawnienie i nic 
nie zmusza przedstawicielek płci pięknej do 
ograniczania swojej roli tylko do ozdoby mę-
skiego ramienia, żal nie korzystać z szans, ja-
kie niesie życie i nie czerpać z niego całymi 
garściami. 

Jedyne, co się nie zmieniło, to biologicz-
na rola kobiet – po prostu to kobiety ciągle 
rodzą. I obojętne, co ich do tego skłania – czy 
jest to decyzja świadoma, czy wpadka – stają 
w obliczu przeobrażenia z samoistnej osoby 
w Matkę. 

Czy istnieje jakaś współczesna norma by-
cia matką? Minimum, które należy spełnić, 
żeby nie mieć sobie niczego do zarzucenia 
(i żeby potem dziecko nie miało do nas pre-
tensji), a jednocześnie nie musieć rezygno-
wać z własnego rozwoju, planów i chociażby 
przyjemności? Czy na pierwszym miejscu 
w układzie matka-dziecko stawiać siebie czy 
potomstwo? Czy istnieje i gdzie się znajduje 
złoty środek? 

Dorastanie do roli matki to ciągłe poszu-
kiwanie własnej drogi, lawirowanie pomię-

dzy zachowaniem własnego „ja”, a gotowością 
do dzielenia swojego czasu z zależnym od nas 
człowieczkiem. 

Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, 
czy pracując zawodowo i budując swoją ka-
rierę, nie zaniedbuję moich dzieci. Szczegól-
nie w momentach przełomowych dla rozwo-
ju dziecka, gdy słyszałam przez telefon od 
niani o pierwszym kroku czy słowie, zastana-
wiałam się, czy robię dobrze. 

Zawsze jednak starałam się pamiętać 
o tym, że pracuję też dla dziecka – zdoby-
wając swoją pozycję zawodową, buduję też 
przyszłość mojej rodziny. Osobiście uważam, 
że posiadanie dziecka może zmotywować do 
rozwoju kariery, a nie spowolnić go, o czym 
powinni pamiętać również pracodawcy.

Nie oszukujmy się – nie da się zupełnie 
niczego nie zmieniać i  z niczego nie zrezy-
gnować, kiedy zostaje się Mamą. Przynaj-
mniej w pierwszym okresie życia, kiedy ma-
luch potrzebuje opieki non stop, naprawdę 
trudno wytrzymać psychiczną (a czasem i fi-
zyczną) presję i nie zacząć postrzegać się jako 
aparatu do karmienia i zmiany pieluch. 

Albo później, kiedy dziecko, już świado-
me, poszukuje kontaktu nie tylko fizycznego, 
ale też psychicznego wsparcia i potrzebny 
jest w tym celu najbardziej deficytowy towar 
XXI wieku to znaczy czas. Jak pogodzić swoje 
życie zawodowe i ewentualne pasje z byciem 
odpowiedzialnym rodzicem i – chcąc nie 

chcąc – pierwszym wzorem dziecka? 
Rezygnacja z części samodzielnych pla-

nów wydaje mi się czymś naturalnym, resztę 
staram się pozmieniać tak, aby moje dzieci 
w jak najpełniejszy sposób mogły uczestni-
czyć w moim życiu, a ja w ich. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że nie jestem cudotwórcą – 
doba ma tylko 24 godziny, nie jestem w stanie 
być jednocześnie w pracy i z córkami. 

Staram się jednocześnie zachować nie-
co odrębności i niezależności dla siebie. 
Przynajmniej staram się. Wiem, że robię dla 
dzieci, co mogę i próbuję określać priorytety 
tak, aby odbywało się to jak najmniejszym 
kosztem dla mojej rodziny. Dlatego prędzej 
odkładam mycie okien niż robienie pisanek 
przed Wielkanocą, albo wolę mieć totalny 
bałagan w kuchni i robić ciasto przez dwie 
godziny z dziewczynami, niż mieć czysto, ro-
biąc je szybko sama. 

Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, 
czy pracując zawodowo i budując swoją 

karierę, nie zaniedbuję moich dzieci. 
Osobiście uważam, że posiadanie dziecka 

może zmotywować do rozwoju kariery, 
a nie spowolnić go, o czym powinni 

pamiętać również pracodawcy.

Cały sekret tkwi w tym, że bycie mamą może dodawać skrzydeł.  
Mnie daje na przykład niesamowitą siłę do przeżywania codziennej rutyny,  

jakiś magiczny zapas dodatkowej energii w momencie, kiedy oczy się zamykają  
albo kiedy w głowie kiełkuje pomysł o szalonej ucieczce z pracy.
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Czy zmęczenie, które odczuwam po ca-
łym aktywnym zawodowo i „domowo” dniu 
w momencie, kiedy dziewczynki już śpią, jest 
może miarą mojego poświęcenia dla nich? 
Czy w ogóle słowo „poświęcenie” powinno 
się w ogóle znajdować w słowniku współcze-
snej matki? 

Setki poradników typu „ciąża i pierwsze 
lata życia dziecka” zapewniają, że dziecko 
tylko „dodaje” (radości), a niczego nie za-
biera. Że przy dobrej organizacji można 
pogodzić karierę i zainteresowania z macie-
rzyństwem. 

Wydaje mi się, że cały sekret tkwi w tym, 
że bycie mamą może dodawać skrzydeł. Mnie 
daje na przykład niesamowitą siłę do przeży-

wania codziennej rutyny, jakiś magiczny za-
pas dodatkowej energii w momencie, kiedy 
oczy się zamykają albo kiedy w głowie kieł-
kuje pomysł o szalonej ucieczce z pracy. 

Mądra Matka Natura przygotowuje nas, 

kobiety, do nowej roli Matek poprzez grę 
hormonalną na przestrzeni całego życia oraz 
przez magiczny okres ciąży. Myślę, że dzieje 
się to również po to, żeby z psychiki mam 
zniknęło świadome używanie słowa „po-
święcenie”. Bo jeśli rezygnuje się częściowo 
z siebie, albo modyfikuje swoje życie dla uko-
chanej osoby – obojętnie, czy mówimy tutaj 
o macierzyństwie, czy o związku dwojga osób 
– czerpiąc z tego satysfakcję i radość, to o ni-
czym takim mowy być nie powinno. 

Trzeba jednak uważać, aby nie zatracić się 
bez reszty i nie pogubić bezpowrotnie swoje-
go prawdziwego ja – jakiekolwiek by ono nie 
było. Bo po co dziecku nieszczęśliwa, nieza-
dowolona i sfrustrowana mama?  
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Turysta wewnętrzny w klasztorze – XX

Pani stani¥tecka
Historyk, 
poszukujący wiadomości 
o życiu i modlitwie 
żeńskich klasztorów 
polskich w średniowieczu, 
staje bezradny:  
nie ma źródeł. 
Po prostu nie ma.

S. Małgorzata Borkowska OSB
mniszka żarnowiecka

Przechowały się, owszem, niektóre 
dokumenty fundacji i nadań, zwy-
kle z trzynastego wieku, i niektóre 
akta gospodarcze, zwykle z wieku 

czternastego i piętnastego. Możemy się więc 
dowiedzieć, kiedy i jaką wieś nadał książę lub 
król klasztorowi, albo komu ksieni wydzier-
żawiła młyn. Ale co dzień po dniu i rok po 

roku robiły same mniszki, dla których prze-
cież ten klasztor w ogóle istniał? Zapisów nie 
ma, przynajmniej u benedyktynek. 

U cystersek można za taki samotny zapis 
przyjąć żywot św. Jadwigi, spisany jeszcze 
w trzynastym wieku; u klarysek – równie 
bliskie wydarzeniom żywoty św. Kingi i bł. 
Salomei, gdzie to i owo o życiu i duchowo-
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ści zakonnic znajdziemy. Ale u benedyktynek 
zapisy zaczynają się dopiero w wieku siedem-
nastym, kiedy na fali potrydenckiej gorliwo-
ści siostry zaczęły pisać: bieżące kroniki (jeśli 
znalazły czas), a czasem także coś o przeszło-
ści swojego klasztoru. 

I wtedy badacz staje przed trudnym za-
daniem: jak odróżnić w tych opowieściach 
o przeszłości autentyczne przekazy ustnej 
tradycji od pobożnych domysłów kronika-
rek, które to kronikarki bardzo łatwo mogły 
sobie wyobrażać dawne czasy na wzór swoich 
własnych. To się i dzisiaj niejednemu zdarza! 
A potem jeden domysł podpiera drugi, jeden 
drugi wzbogaca i powstaje cała legenda… 
nieraz bardzo ładna, ale zupełnie nie oparta 
na faktach.

Czasem znajomość historii pozwala takie 
domysły wyłapać. Jakkolwiek nie można wąt-
pić, że od początku istnienia klasztoru stanią-
teckiego, Matka Boża była w nim otaczana na-
leżną czcią, to jednak przekaz, jakoby czczono 
Ją już od początku jako Matkę Bolesną, może 
być tylko bardzo późnym domysłem. 

W owym wieku trzynastym takie na-
bożeństwo w ogóle nie był znane; powstało 
w Europie zachodniej w wieku czternastym 
i nawet wtedy nie od razu zjawiło się u nas. 
Średniowieczne tzw. Piety czyli wizerunki 
Maryi z martwym ciałem Chrystusa pocho-
dzą w Polsce najczęściej dopiero z piętnaste-
go wieku; wcześniejszych nie ma. 

W dodatku konkretny obraz, dziś znany 
z kaplicy w Staniątkach, z przedstawieniem 
Maryi otoczonej symbolicznymi mieczami 
oznaczającymi Jej cierpienia, powstał w po-
czątku siedemnastego wieku jako kopia szes-
nastowiecznego obrazu, znajdującego się do 
dzisiaj u franciszkanów krakowskich. 

I nie jest kopią wizerunku jeszcze wcze-
śniejszego, gdyż Matka Boża nosi na nim 
typowy szesnastowieczny strój wyjściowy: 
ma białe „zawicie” wokół twarzy i okryta jest 
cała ogromną chustą, która sięga jej niemal 
do stóp, układając się w miękkie fałdy, ale nie 
wlokąc się po ziemi, jak płaszcze znane z epoki 
wcześniejszej. Taka chusta, zwana rańtuchem 
(z niemieckiego Reintuch, okrycie przed desz-
czem) była strojem matron w drugiej połowie 
XVI wieku; można ją zobaczyć choćby na zna-
nym portrecie królowej Anny Jagiellonki.

Jak więc wyglądać mógł najstarszy sta-
niątecki wizerunek Maryi? Zapewne była 
to typowa dla czasów fundacji klasztoru 
Madonna z Dzieciątkiem, i to raczej rzeźba 
niż obraz, podobna do tych dwu rzeźb, któ-
re się zachowały, ale są nieco późniejsze, bo 
pochodzą dopiero z końca wieku czterna-
stego. Ale nabożeństwo maryjne w Staniąt-
kach potwierdzone jest przez jeszcze jeden, 
wyjątkowo ciekawy zabytek, nie plastyczny 

jednak, tylko muzyczny. 
Jak wiadomo, późne średniowiecze lubo-

wało się w takich dodatkach do liturgii mszal-
nej, jak tzw. „tropy” (kunsztownie rymowane 
teksty, podkładane pod długie zawijasy mu-
zyczne w „Kyrie elejson”) oraz sekwencje. Te 
ostatnie były to długie hymny przeznaczone 
do śpiewania podczas procesji przed odczy-
taniem Ewangelii; miały również kunsztowną 
budowę, składały się bowiem ze strofek zesta-
wionych parami, przy czym każda para miała 
własną strukturę wiersza i własną melodię. 

Ponieważ był to czas, w którym poezja 
łacińska przechodziła już od dawnej formy, 
gdzie najważniejsze było rytmiczne zestawia-
nie długich i krótkich samogłosek, do now-
szej, w której obowiązywał rym, i ponieważ 
tę nowszą nie wszyscy jeszcze uznawali za po-
ezję, utwory takie nazywano „proza”; ta nazwa 
obejmowała także owe mszalne sekwencje. 

Otóż jakoś prawdopodobnie na przeło-
mie piętnastego i szesnastego wieku powstała 
długa sekwencja maryjna, licząca pięć par 
strofek i konkluzję, a zaczynająca się od słów: 
„Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
Virgo serena…” – która szczególnie spodobała 
się staniąteckim benedyktynkom. 

Niestety właśnie w połowie szesnastego 
wieku Sobór Trydencki przeprowadził refor-
mę liturgii, w trakcie której skasował zarów-
no tropy, jak i sekwencje, zostawiając spośród 
tych ostatnich tylko kilka najstarszych i naj-
piękniejszych. 

Nasze siostry nie mogły więc już śpiewać 
swojej ukochanej „prozy” w czasie Mszy św. – 
ale rozstać się z nią nie potrafiły. Postanowiły 
więc ją śpiewać jako pieśń pobożną. Do nie-
dawna codziennie zaczynano od niej w chó-
rze poranne pacierze, obecnie śpiewana jest 
po obiedzie w kaplicy Matki Bożej: czcigodny 
i piękny zabytek.

Nadto, jakkolwiek opactwo było pod we-
zwaniem św. Wojciecha i pamięć o tym jest 
poświadczona w kilku jego wizerunkach, już 

na przełomie szesnastego i siedemnastego 
wieku przeważały w kościele obrazy Maryi. 

Ten, który jest w ołtarzu głównym, po-
chodzi właśnie z końca szesnastego wieku 
i starszy jest od obecnego ołtarza; dopiero 
nieco po nim zjawił się też obraz Matki Bożej 
Bolesnej i został umieszczony w klauzurze, 
w przylegającym do kościoła krużganku pół-
nocnym. Z początku więc było to nabożeń-
stwo samych zakonnic; dla świeckich założo-
no w 1633 roku bractwo różańcowe. 

Wiadomo, że takie bractwo, jeśli istniało 

przy kościele zakonnym, to niejako opierało 
się o klasztor: zgromadzenie zakonne stano-
wiło jakby jego krąg wewnętrzny, wszystkie 
zakonnice były zapisane i traktowały obo-
wiązki modlitewne brackie bardzo poważnie, 
służąc przykładem. 

Można domyślać się, że siostry staniątec-
kie, odkąd miały u siebie obraz Maryi Bole-
snej, szczególnie upodobały sobie rozważanie 
tajemnic bolesnych różańca. W każdym razie 
jednak, czy to przez bractwo, czy przez zwy-
kłe ludzkie kontakty ze światem zewnętrz-
nym, na przełomie siedemnastego i osiem-
nastego wieku (i dopiero wtedy) kult tego 
obrazu wyszedł poza klasztor. 

Zachował się dokument z roku 1712, któ-
rym papież Klemens XI udziela odpustów 
wiernym nawiedzającym staniątecki obraz 
Matki Bożej Bolesnej. Jak to nawiedzanie 
było możliwe, skoro obraz znajdował się 
w klauzurze? Ano, otwierano drzwi z kościo-
ła, żeby można było przez drzwi popatrzeć. 

W zasadzie i to było niedozwolone, toteż 
aby mimo to nabożeństwa nie gasić, w roku 
1729 wystarano się o pozwolenie biskupa 
krakowskiego, żeby przynajmniej panie moż-
na było do krużganka wpuszczać. Następ-
ny biskup pozwolenie cofnął w imię prawa 
klauzury, poradził jednak, aby ten koniec 
krużganka oddzielić kratami od reszty klasz-
toru i udostępnić w ten sposób dla świeckich, 
wchodzących tam z kościoła, a zakonnice 

MAgA Z yN

Jak wyglądać mógł najstarszy staniątecki wizerunek Maryi? Zapewne była to typowa 
dla czasów fundacji klasztoru Madonna z Dzieciątkiem, i to raczej rzeźba niż obraz, 

podobna do tych dwu rzeźb, które się zachowały, ale są nieco późniejsze,  
bo pochodzą dopiero z końca wieku czternastego.

Zachował się dokument z roku 1712, którym papież Klemens XI udziela odpustów 
wiernym nawiedzającym staniątecki obraz Matki Bożej Bolesnej.  

Jak to nawiedzanie było możliwe, skoro obraz znajdował się w klauzurze?  
Ano, otwierano drzwi z kościoła, żeby można było przez drzwi popatrzeć.
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niech patrzą na obraz przez tę kratę. 
Takiej przebudowy dokonano ostatecznie 

w roku 1756: przebito nowe przejście z ko-
ścioła, bliżej ołtarza z obrazem, a zamuro-
wano stare (dziś przesłania je ołtarz św. Be-
nedykta) i założono kraty; to nowe przejście 
ozdobiono pięknym kamiennym portalem. 
I tak jest dzisiaj. Papieże nadali kolejne odpu-
sty i w ten sposób Staniątki znalazły się wśród 

polskich sanktuariów maryjnych. A kroni-
karki z końca XVIII wieku domyśliły się, że 
tak musiało być od początku…

Sanktuarium trwa do dzisiaj. W roku 
1924 obraz otrzymał koronę, którą nałożył 
uroczyście biskup Adam Stefan Sapieha. A na 
co dzień miłość i zaufanie do Matki Bożej 
wyrażają się tu w mnóstwie kierowanych do 
Niej próśb, które spisywane są na karteczkach 

i wkładane do puszki. 
Wyjmujemy je i modlimy się w tych in-

tencjach, nieraz z wielkim wzruszeniem, kie-
dy na przykład jakieś dziecko pisze krótko: 
„Żeby moja mama nie płakała”… Później te 
prośby wracają także w modlitwach parafial-
nych. Sanktuarium błaga Panią staniątecką 
w trudnych ludzkich sprawach  

MAgA Z yN

w Polsce topi siê marzannê,  
a w belgii 

Pali siê ba£wana
Każdego dnia odkrywam w Belgii kulturę i tamtejsze zwyczaje.  
Jednym z nich jest wiosenne palenie na stosie „Bałwana” –  
a raczej kukły, która go przedstawia.

Barbara Henke

Prawie w każdym miasteczku w okre-
sie przed wielkanocnym (już od po-
łowy lutego) kultywowana jest ta 
tradycja. Jest ona oczywiście okazją 

do świętowania, zawsze towarzyszy jej oko-
licznościowy festiwal, a cała impreza nazywa-
na jest „Le grand feu” (Duży ogień). Nazwa 
ta jest nie bez znaczenia, miasteczka bowiem 
wręcz prześcigają się w wielkości stosu, na 
szczycie którego jest zawieszony, przygoto-
wany do spalenia, „Bałwan”.

Od godzin popołudniowych organizowa-
ne są zabawy dla najmłodszych, szczególnie 
przez świetlice środowiskowe, czy Skautów 
– działalność skautowska jest w Belgii nie-
zwykle rozpowszechniona i cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno małych, jak i du-

żych. Co ciekawe, jest ona także doceniana 
przez potencjalnych pracodawców, toteż 
młodzi skwapliwie wpisują sobie działalność 
skautowską w CV. Czasami oficjalne podpa-
lenie stosu poprzedzają występy artystyczne 
lokalnych grup folklorystycznych, czy różno-
rakie konkursy, loterie z nagrodami. 

Wieczorem, około godziny 20 czy 21, na-
stępuje oficjalne podpalenie stosu, najczęściej 
przez burmistrza danej gminy. Dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach popołudniowych, 
poprzebierane w postaci z bajek lub tradycyj-
ne stroje, śpiewają i tańczą wokół ognia. Sy-
pią także obficie confetti, co, według tradycji, 
przynosi szczęście. 

Według innego zwyczaju, dzieci, lub 
członkowie grup folklorystycznych, rzucają 

do zgromadzonych pomarańcze. Złapanie 
jednej z nich, ma gwarantować dobrobyt.

Kluczowym momentem wieczoru jest 
chwila, w której kukła, reprezentująca Bał-
wana, zaczyna się palić. Dzieci przerywają 
taniec i śpiew, a na niebie podziwiać można 
pokaz sztucznych ogni, zwiastujących koniec 
zimy. Czasem się jednak zdarza, że drewno 
stosu nie chce się zapalić. W takim przypad-
ku, wg tradycji, jest to znak, że zima potrwa 
aż do Świąt Wielkanocnych. 

Taka właśnie sytuacja miała miejsce 
w tym roku, podczas imprezy, w której bra-
łam udział i zima rzeczywiście trwała aż do 
świąt. Widocznie w mądrości ludowej znaj-
duje się ziarnko prawdy  

Działalność skautowska jest w Belgii niezwykle rozpowszechniona  
i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno małych, jak i dużych.  

Jest ona także doceniana przez potencjalnych pracodawców,  
toteż młodzi skwapliwie wpisują sobie działalność skautowską w CV.
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sprzeciw od 

nakazu zaP£aty
W ostatnim czasie pojawiła się nowa praktyka ze strony 
firm windykacyjnych, polegająca na skupowaniu długów, 
również tych które uległy przedawnieniu.

dr Krzysztof Sondel
adiunkt, Zakład Prawa, Wydział Turystyki 
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Jest to możliwe z uwagi na błędy w prze-
pisach prawnych dotyczących elektro-
nicznego postępowania upominawcze-
go oraz działalności komorników. Na  

      wstępie należy podkreślić, że zgodnie z ko-
deksem cywilnym roszczenia (np. długi) ule-
gają przedawnieniu z upływem lat dziesięciu, 
natomiast w przypadku roszczeń okresowych 
oraz wynikających z prowadzonej działalno-
ści gospodarczej po trzech latach. 

Po upływie tego okresu nie można zatem 
skutecznie dochodzić ich przed sądem. Fir-
my windykacyjne podejmują jednak ryzyko 
odzyskania długów, skupując je za niewielkie 
pieniądze od wierzycieli (ubezpieczycieli, 
firm telekomunikacyjnych, banków itd.) li-
cząc przede wszystkim na brak świadomości 
prawnej potencjalnych dłużników. Wierzy-
cielem jest najczęściej fundusz sekuryzacyjny 
utworzony przez firmę windykacyjną w celu 
dochodzenia roszczeń. 

Ustawodawca mając na celu maksymalne 
przyspieszenie kwestii dochodzenia roszczeń 
powołał przed paroma laty e-sąd, czyli Sąd 
Rejonowy w Lublinie, którego zadaniem jest 
elektroniczne postępowanie upominawcze. 
Niestety przepisy prawne umożliwiają szereg 
nadużyć, które są bezwzględnie wykorzysty-
wane przez firmy windykacyjne i współpra-
cujących z nimi komorników.

E-sąd wydaje nakaz zapłaty, na podsta-

wie którego komornik zajmuje wynagrodze-
nie lub rachunek bankowy dłużnika, o czym 
dowiaduje się on dopiero po tym fakcie. 
Regułą bowiem jest podawanie w pismach 
procesowych ostatniego adresu zameldowa-
nia pozwanego. Ponieważ chodzi o roszcze-
nia sprzed wielu lat, najczęściej już tam nie 
mieszka, a korespondencja wraca do sądu 
jako niepodjęta w terminie. 

W związku z tym sąd wydaje nakaz zapła-
ty, który po nadaniu mu klauzuli wykonalno-
ści stanowi podstawę wszczęcia egzekucji. 
Wtedy komornik trafia już pod właściwy (ak-
tualny) adres pozwanego i prowadzi czynno-
ści egzekucyjne. Trzeba podkreślić, że kwota 
do zapłaty zostaje powiększona o koszty są-
dowe, zastępstwa procesowego oraz egzeku-
cji i może przekraczać wartość samego długu.

Pomimo rozpoczęcia egzekucji komorni-
czej, można podjąć skuteczne środki obrony. 
Pierwszym krokiem jest wniesienie wniosku 
o przywrócenie terminu do złożenia sprzeci-
wu od wydanego nakazu zapłaty. Podstawę 
stanowi art. 168 § 1 k.p.c. w myśl, którego 
jeżeli strona (w tym przypadku pozwany) nie 
dokonała czynności procesowej bez swojej 
winy, sąd na jej wniosek przywróci termin. 

Musi on być złożony do sądu, w którym 
czynność miała być dokonana w terminie 
tygodnia od czasu ustania przyczyny uchy-
bienia terminowi. Niezbędne jest podanie 
przyczyny uchybienia, czym w omawianym 
przypadku jest zmiana miejsca zamieszkania 
i związany z tym brak możliwości wniesienia 
sprzeciwu. 

Jeżeli strona pozwana zameldowała się 
na pobyt stały pod innym adresem (jego 
ustalenie należy do strony powodowej), to 
korespondencja powinna być kierowana pod 
właściwy adres. Skoro pozwany nie wiedział 
o istnieniu roszczenia ze strony powoda, nie 
musiał zawiadamiać go o zmianie miejsca 
zamieszkania. W tym stanie rzeczy bez swo-
jej winy nie mógł wnieść w terminie środka 
odwoławczego. Może to doprowadzić do 
uchylenia nakazu zapłaty, a w konsekwencji 
wstrzymania egzekucji.

We wniosku o przywrócenie terminu na-
leży wskazać kiedy ustała przyczyna uchybie-
nia terminowi i w jaki sposób strona dowie-
działa się o toczącym się postępowaniu (np. 
wszczęcie egzekucji komorniczej). Konieczne 
jest zatem wykazanie, że nie minął tydzień od 
ustania przyczyny. Po tym terminie przywró-
cenie terminu nie będzie możliwe.

Z wnioskiem o przywrócenie terminu na-
leży dokonać kolejnej czynności procesowej, 
a mianowicie wnieść sprzeciw od wydanego 
nakazu zapłaty. W elektronicznym postępo-
waniu upominawczym nie jest wymagane 

Zgodnie z kodeksem cywilnym roszcze-
nia (np. długi) ulegają przedawnieniu  
z upływem lat dziesięciu, natomiast  
w przypadku roszczeń okresowych  

oraz wynikających z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej po trzech latach.

Pomimo rozpoczęcia egzekucji komorniczej, można podjąć skuteczne środki obrony. 
Pierwszym krokiem jest wniesienie wniosku o przywrócenie terminu  

do złożenia sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty.
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jego uzasadnienie ani przedstawianie dowo-
dów, ale przedstawienie zarzutów, które pod 
rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wda-
niem się w spór. 

Niezbędne jest zatem wykazanie, dlacze-
go roszczenie powoda jest bezzasadne, np. 
z uwagi na przedawnienie, nigdy nie została 
zawarta żadna umowa i roszczenie nie ist-

niało, albo że wszystkie należności zostały 
uregulowane.

Obydwa pisma należy złożyć jednocze-
śnie do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Po-
nadto muszą one spełniać wymogi dla pism 
procesowych, a więc zawierać m.in. sygnatu-
rę akt, oznaczenie sądu, tytuł, dane powoda 
i pozwanego. Najlepiej skorzystać z wzorów 

dostępnych na stronach internetowych sądu. 
Możliwe są również inne tryby postępo-

wania niż opisane wyżej, ale w tych przypad-
kach konieczne jest skorzystanie z pomocy 
prawnej. Należy mieć nadzieję, iż trwające 
w Ministerstwie Sprawiedliwości prace zmie-
rzające do odpowiedniej nowelizacji przepi-
sów zostaną ukończone możliwie szybko, aby 
tego typu praktyki zostały uniemożliwione  

MAgA Z yN

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego, ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny

Z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać kolejnej czynności procesowej,  
a mianowicie wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty.  

Niezbędne jest wykazanie, dlaczego roszczenie powoda jest bezzasadne,  
np. z uwagi na przedawnienie, nigdy nie została zawarta żadna umowa  

i roszczenie nie istniało, albo że wszystkie należności zostały uregulowane.

Pocz¹tkuj¹cy artysta

DecouPage część 2

Decoupage pod szkłem 
to moda, chwilowa  
tendencja, czy też  
powrót do sztuki  
popularnej  
w przeszłości?  
A może wszystko naraz?

Małgorzata Klima 
Pracownia Artystyczna Kredens

To bardzo łatwa technika, zapocząt-
kowana w XIX–wiecznej Anglii. 
Jest to sposób dekorowania szkła 
„od wewnątrz” czy jak ktoś woli 

„od spodu”. Przezroczyste szkło sprawia, że 
znikają nierówności między warstwami na-
łożonego papieru i w związku z tym deko-
rowana powierzchnia jest gładka i jednolita. 
Szklanej powierzchni nie trzeba dodatkowo 
zabezpieczać od zewnątrz. 

Na popularność tej dziedziny wpływa 

więc łatwość wykonania, duża dostępność 
materiałów oraz natychmiastowy efekt i pew-
ny sukces estetyczny. Aby uzyskać zadawala-
jący efekt należy użyć szkła przezroczystego! 
Kryształ oraz szkło dekorowane nie nadaje 
się do decoupage’u „pod szkłem”.

W tej technice decoupage można sto-
sować wszystkie – nawet grube papiery, tak 
więc wszelkiego rodzaju kolorowe wzory 
z papieru do pakowania prezentów, cienkiego 
papieru, serwetek, ilustracji i fotokopii z ksią-
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żek np. o sztuce. Mój ulubiony budulec dla 
wzorów to papierowe serwetki oraz papier do 
pakowania prezentów. Polecam je szczegól-
nie przy tej technice decoupage. 

Zarówno papier jak i papierowe serwet-
ki są świetnym materiałem do dekorowania 
szkła. Żeby utrwalić ich barwy, po uprzed-
nim bardzo dokładnym wycięciu wzorów 
należy starannie je przykleić oraz pokryć ich 
spód odrobiną białej farby akrylowej. 

Wyjątkowo przydatny jest klej do tapet. 
Gdy posmarujesz nim wybrany wycinek, mo-
żesz dowolnie go przesuwać po szkle i swo-
bodnie układać własną kompozycję. Szkło 
nie jest materiałem porowatym, dlatego przed 
przystąpieniem do pracy warto pociągnąć 
je cienką przezroczystą warstwą podkładu 
primer do decoupage. W ten sposób wycięty 
wzór nie będzie nam się nadmiernie ślizgał.

Tak więc do dzieła. Która kobieta nie 

lubi róż? Podaję przepis na stolik ogrodowy, 
który nazwałam „Róże w ogrodzie”. Motyw 
kwiatowy jest wspaniałym elementem deko-
racyjnym. Wyjątkowo zaprezentuje się wśród 
wiosennej zieleni ogrodu czy tarasu. 

Tak niewiele potrzeba żeby mieć nowy 
elegancki mebel. Potrzebny nam mały okrą-
gły, czy też kwadratowy stoliczek o szklanym 
blacie. Jeśli nie mamy, można kupić, bądź tez 
zamówić blat u szklarza. Trzeba pamiętać, 
aby szkło było odpowiednio grube. Wykonaj 
zdobienie na spodniej stronie blatu i dobrze 
wysusz. Zrób tło dla kwiatów białym akry-

lem, malując dwukrotnie. Każdą warstwę far-
by dokładnie wysusz. 

Zabezpiecz pracę lakierem ochronnym 
akrylowym zewnętrznym, aby było estetycz-
nie niech będzie przezroczysty! Umieść blat 
na stoliku i zaproś znajomych na kawę! 

Jeżeli nie chcesz przepłacać, a masz ocho-
tę popróbować moich przepisów decoupage 
to zainwestuj drobną sumę w preparat do 
decoupage 3w1. Jest on niezawodny do deco-
upage „pod szkłem”. Gorąco polecam. Kawa 
wypita w dobrym towarzystwie przy takim 
różanym stoliczku lepiej smakuje!  

MAgA Z yN

Tak niewiele potrzeba, żeby mieć nowy elegancki mebel „Róże w ogrodzie”.  
Potrzebny nam mały okrągły, bądź kwadratowy stoliczek o szklanym blacie.  

Kawa wypita w dobrym towarzystwie przy różanym stoliczku lepiej smakuje!

trawnik  

jak marzenie

Trawnik w ogrodzie powinien przyciągać wzrok swoją  
nieskazitelną zielenią, ale także być użyteczny.  
Aby to osiągnąć, musimy na początku włożyć sporo swojej pracy.
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Małgorzata Wrońska
Dział Utrzymania Zieleni, Ośrodek Sportu 
Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach

Zawsze odpowiadam, że „grunt to 
podstawa” czyli dobrze i odpo-
wiednio przygotowane podłoże, bo 
jakby nie było, trawa będzie w jed-

nym miejscu wiele lat. Najmniej pracy wło-
żymy przy zakładaniu trawnika na miejscach 
po byłych uprawach, gdzie gleba jest czysta 
z dużą zawartością próchnicy i odpowiednim 
pH, czyli obojętnym lub lekko kwaśnym, bo 
takie waśnie lubi trawa. 

Grunt przewidziany pod trawnik wystar-
czy tylko spulchnić do głębokości ok. 20 cm, 
oczyścić z resztek roślin i korzeni, porozbi-
jać bryły i wyrównać. Przed niwelowaniem 
terenu, czyli wygładzeniem, warto dodać 
wieloskładnikowego nawozu i przy pomocy 
grabi wymieszać go z ziemią. Niwelację tere-
nu najlepiej przeprowadzić przy pomocy pa-
lików, sznurka i deski. Warto poświęcić tro-
chę czasu, aby dobrze wyrównać teren. Każda 
nierówność z czasem wyjdzie i odbije się na 
wyglądzie trawy. 

Teraz możemy brać się za siew. Małe po-
wierzchnie obsiewamy ręcznie, zaś większe 
przy pomocy siewnika. Bardzo ważne jest 
dobranie odpowiedniej mieszanki traw. Na 
rynku mamy różne produkty różniące się wy-
trzymałością na temperatury, krzewieniem 
się, szybkością kiełkowania czy odpornością 
na deptanie. Trawy ozdobne tzw. gazonowe 
są ciemnozielone, delikatne, wolno rosnące, 
ale mocno się zagęszczające. Można je strzyc 
bardzo nisko. Nadają się na ozdobny trawnik 
w ogrodzie o małej eksploatacji. 

Mieszanki rekreacyjne i sportowe są bar-
dzo wytrzymałe na deptanie, szybko odrasta-
ją i nadają się na trawniki użytkowe, boiska 
itp. Są też mieszanki, które specjalnie dobra-
ne są do określonych warunków, np. do cie-
nia, jaki panuje pod drzewami i nazwane są 
parkowymi. Jeśli dobraliśmy już odpowied-
nią dla nas mieszankę traw, pozostało tylko 
ustalić dawkę. 

Ja najczęściej stosuję gęsty siew tj. 3-3,5 kg 
na ar. Połowę dawki wysiewamy idąc w jedną 
stronę, drugą część wysiewamy wracając. Po 
wysianiu nasion należy ziemię zagrabkować, 
aby lekko je przykryć. Grabkowanie robimy 
na tzw. krzyż, czyli grabimy wzdłuż, a później 

prostopadle. Całość posypujemy odkwaszo-
nym torfem i dokładnie wałujemy, a później 
delikatnie, ale obficie podlewamy. 

Choć trawa szybko kiełkuje (w sprzyja-
jących warunkach już po 10 dniach piór-
kuje), to na gęstą murawę trzeba poczekać 
kilka tygodni, czy nawet miesięcy. Najlep-
szym terminem siewu jest wiosna (kwie-
cień, maj) oraz wczesna jesień (sierpień, 
wrzesień). 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne na 
świeżo założonym trawniku to podlewanie 
i jeszcze raz podlewanie. Nie wolno dopu-
ścić, aby ziemia za bardzo przeschła. 

Gdy trawa osiągnie ok.10 cm dł. robi-
my pierwsze koszenie. Najlepiej wybrać 
dzień pochmurny. Po każdym koszeniu na-
leży trawnik podlać i zasilić nawozem i tak 
do sierpnia. Trochę więcej pracy musimy 
poświęcić przy zakładaniu trawnika przy 
świeżo wybudowanym domu. Tu ważne jest 
dobrze wysprzątanie terenu z resztek bu-
dowlanych. 

Wierzchnia warstwa ziemi zwykle jest 
bardzo zdegradowana. Idealnie byłoby ją 
zdjąć, przesiać przez sito i odłożyć w pryzmie 
obok. Pozostałe podglebie oczyszczamy i wy-
równujemy. Oczyszczoną wierzchnią war-
stwę ziemi mieszamy z kompostem i torfem 
odkwaszonym. Jeśli mamy ziemię zwięzłą, 
gliniastą, warto dodać trochę piasku, jeśli 
piaszczystą, trochę gliny. 

Po dokładnym wymieszaniu wszystkich 
składników sprawdzamy pH powstałego 
podłoża; jeśli jest za kwaśne, wapnujemy; je-
śli zasadowe, dodajemy torfu kwaśnego. Po-
zostało już tylko rozścielić żyzną ziemię na 
wcześniej wyrównane podglebie na grubość 
ok. 20 cm i dalej postępujemy, jak wyżej pi-
sałam. 

Równie dużo pracy musimy wykonać, 
aby z nieużytku lub terenu bardzo zachwasz-
czonego zrobić idealny trawnik. W tym przy-
padku podstawą jest oczyszczenie terenu 
z rosnących chwastów oraz ich nasion znaj-
dujących się masowo w ziemi. Najlepszym 
sposobem na zwalczenie rosnących chwa-
stów są zabiegi chemiczne tj. oprysk środka-
mi totalnymi np. Roudupem. 

Oczywiście polecałabym cały proces 
oczyszczania odwlec na cały sezon wegeta-

cyjny i w kilku nawrotach dokładnie pozbyć 
się chwastów. W takim przypadku zielono 
zrobi się nam dopiero za rok. Dla niecierpli-
wych oraz jeśli zależy nam na czasie, mam 
sposób pozyskania pięknego trawnika, a mia-
nowicie rozkładanie trawy z rolki. Nie jest to 
łatwe i proste; należy poza tym znać dobrze 
podstawowe zasady. 

Gotowa darń sprzedawana jest w prosto-
kątnych płatach dł. 2m i szer. do 50 cm zwi-
nięte w rolki. Najlepsza jest darń produko-
wana na foli pokrytej cienką warstwą torfu, 
gdyż przy pozyskiwaniu jej korzenie nie są 
niszczone. Po ułożeniu, już po kilku dniach 
możemy z niej korzystać, gdyż szybko wrasta 
w podłoże. Trochę gorsza jest darń wykrawa-
na z gruntu; przy cięciu niszczone są korzenie 
i w związku z tym bardziej narażona jest na 
wysychanie oraz dłużej się ukorzenia z pod-
łożem. Z takiego trawnika możemy korzystać 
dopiero po 2 tyg. 

Zrolowaną darń trawy należy położyć 
jak najszybciej (do 2-3 dni można przecho-
wać w chłodnym i ocienionym miejscu), 
gdyż w środku łatwo gnije. Na przygotowa-
nym podłożu tj. wyrównanym i wilgotnym 
układamy płaty jak cegły w murze. Robimy 
to z dużą dokładnością, aby płaty przylegały 
do siebie bez szczelin. Każdy płat przed uło-
żeniem dobrze zwilżamy i mocno dociskamy 
do podłoża przy pomocy deski. Wskazane 
jest przykołować brzegi aby się nie wywijały 
i nie przesychały. Po ułożeniu trawnika wa-
łujemy i obficie podlewamy. Po paru dniach 
trawę kosimy.

Jeśli staliśmy się posiadaczem trawnika, 
musimy mu poświęcić sporo czasu na pielę-
gnację tj. co najmniej raz w tygodniu kosze-
nie, po skoszeniu podlewanie i dokarmianie 
oraz w razie potrzeby walka z chwastami, 
aby ładnie wyglądał i był faktycznie jak ma-
rzenie  

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne  
na świeżo założonym trawniku  

to podlewanie i jeszcze raz podlewanie. 
Nie wolno dopuścić,  

aby ziemia za bardzo przeschła.

Jeśli staliśmy się posiadaczem trawnika, musimy mu poświęcić sporo czasu  
na pielęgnację tj. co najmniej raz w tygodniu koszenie,  

po skoszeniu podlewanie i dokarmianie oraz w razie potrzeby walka z chwastami,  
aby ładnie wyglądał i był faktycznie jak marzenie.
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1-3 maja Zamek Królewski 
w Niepołomicach XX Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza Fundacja Zamek Królewski 12 281 32 32

3 maja 10.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Otwarty Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP

Zespół Szkół im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II i UMIG 
w Niepołomicach

12 378 35 01

4 maja 16.00 DK w Staniątkach Święto Strażaka – rozpoczęcie Msz. Świętą DK w Staniątkach 12 281 82 57

7 maja 17.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Wykład historyczny Tadeusza Jasonka: „Niepołomiczanie w Powstaniu 
Styczniowym” oraz wernisaż wystawy

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

8 maja 10.00 DK w Woli Batorskiej Mały Mistrz Języka Angielskiego – Gminny Konkurs Językowy DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

8 maja 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Podróże w dziecięcy świat” - zajęcia edukacyjno – literackie dla dzieci 
w wieku 5-6 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

8 maja 18.00 Sala Konferencyjna Zam-
ku Królewskiego Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej i Fun-
dacja Zamek Królewski

601 518 536

12 maja 16.00 Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

Koncert z cyklu Skarby muzyki w perle kultury: „Muzyka dawnych 
świątyń”, w wykonaniu: Chóru Kameralnego Bazyliki Cystersów 
w Krakowie-Mogile pod dyrekcją Stanisława Kowalczyka Marek 
Stefański - organy. Wstęp wolny

Opactwo Benedyktynek 
w Staniątkach

15 maja 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Podróże w dziecięcy świat” - - zajęcia edukacyjno – literackie dla 
dzieci w wieku 7-8 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

15 maja 17.00 DK w Zabierzowie Bo-
cheńskim Wymień ciuszka dla maluszka i pomaluj świat DK w Zabierzowie Bocheń-

skim 12 281 68 55

15 maja 18.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Jane Austen - autorka wszechczasów, spotkanie w 200. rocznicę wyda-
nia Dumy i Uprzedzenia
Wykład i dyskusja na temat autorki, książek ekranizacji i nawiązań. 

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

16 maja 9.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką – autorką książek dla dzieci 
i młodzieży, dziennikarką.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

16 maja 11.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką – autorką książek dla dzieci 
i młodzieży, dziennikarką.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

17 maja Zamek Królewski w Nie-
połomicach, MCDiS Noc Muzeów Muzeum Niepołomickie, 

MCDiS 12 281 30 11

17 maja 18.30 DK Inspiro Otwarte warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych 
– filcowanie naszyjników i kolczyków z kolorowej wełny DK Inspiro 664 453 071,

664 453 068

18 maja Wyjazd na XII Małopolski Zlot Gwiaździsty Rodzinny Zlot „Rowerem 
po zdrowie”

TKKF Wiarus,
UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

19 maja 11.00 MCDiS
Dźwiękowisko – spotkanie muzyczne dla najmłodszych, 
koncerty umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-6 lat, muzyka 
i animatorzy na żywo

MCDiS 12 357 34 65

22 maja 17.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Dwór - polska tożsamość” – wykład oraz wernisaż wystawy malarstwa 
grupy twórczej  „W Wolnej Chwili”

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

22 maja 18.00 Sala Konferencyjna Zam-
ku Królewskiego Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej i Fun-
dacja Zamek Królewski

601 518 536

23 maja 15.00 Świetlica Kultury w Pod-
gabiu Dla mojej Mamy” – przygotowanie upominków z okazji Dnia Matki Świetlica Kultury 

w Podgabiu 12 281 32 64

23 maja 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Dzień Mamy w Bibliotece w ramach popołudniowych zajęć dla dzieci 
– program artystyczny pt. „Kochanym Mamom…” w wykonaniu 
najmłodszych

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

24 maja 15.00 DK w Staniątkach Dzień Matki DK w Staniątkach 12 281 82 57

24 – 26 
maja XXII Dni Niepołomic UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

26 maja od 10.00
do 15.45

Pole golfowe w Ochma-
nowie

Ogólnopolski Dzień Golfa, dzień otwarty pola golfowego w Ochma-
nowie

Royal Kraków Golf & Coun-
try Club w Ochmanowie 12 281 91 70

28 maja 16.00 DK w Woli Zabierzow-
skiej Akademia z okazji Dnia Matki

DK w Woli Zabierzowskiej 
– sprawdzić czy z podsta-
wówką

12 251 30 05

29 maja 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Podróże w dziecięcy świat” - - zajęcia edukacyjno – literackie dla 
dzieci w wieku 7-8 lat

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

29 maja 18.00 DK w Zakrzowcu Dla Ciebie mamo… DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

Przygotowała: Joanna Kocot. Stan na: 25 kwietnia 2013
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Domy kultury – maj 2013
Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej
tel. 12 251 30 05
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie poniedziałek - godz.13.30 - 15.00

Nauka gry na gitarze i akordeonie poniedziałek – godz. 15.00 - 17.00
Zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, 
piłkarze poniedziałek - godz.17.00-18.00

Pogawędki przy szydełku - haft i szydełko-
wanie dla dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. wtorek – godz.14.15 – 16.00
Zajęcia wokalne dla dzieci wtorek - godz.15.00 - 16.00
Spotkania Gospodyń wtorek godz.16.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe  wtorek - godz.17.00 - 20.00  
Zajęcia świetlicowe środa - godz.13.00 - 15.00
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.15.00 – 16.00
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.16.00 - 17.30
Próby Kapeli Ludowej Wolanie  środa - godz.19.30 - 22.00 
Taniec ludowy dla dzieci do 10 r. ż. 
(nauka śpiewu pieśni lud.) czwartek - godz.12.30 - 14.00

Nauka gry na gitarze i akordeonie czwartek - godz.15.00 - 17.00
Tenis stołowy, zajęcia świetlicowe czwartek - godz.16.00 – 18.00 
Muzyka łagodzi obyczaje – spotkania przy 
gitarze czwartek – godz.18.00 – 20.00

Zajęcia wokalne dla dzieci piątek - godz.13.00 - 14.00 
Zajęcia muzyczne - pianino piątek - godz.14.00 - 15.00
Zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, 
piłkarze piątek - godz. 15.00-17.30

Próby Kapeli Ludowej Wolanie   piątek - godz.19.30 - 22.00 

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

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek – godz.12.00 - 14.30
Warsztaty tańca dla dzieci 10-12 lat 
Mażoretki poniedziałek – godz.15.00 – 16.30

Klub Kobiety Aktywnej poniedziałek- godz. 19.00 – 20.00
Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat wtorek- godz.12.00 – 13.30
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 
10-12 lat wtorek- godz.15.30 – 17.30

Pracownia modeli latających wtorek – godz. 16.00 – 18.00
Klub Kobiety Aktywnej wtorek - godz.19.00 – 20.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży 
11-15 lat środa- godz.14.00 – 16.30

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

II i III środa m-ca - 
godz.17.00 – 19.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa – godz.15.00 – 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek – godz.13.00 - 15.00
Warsztaty taneczne dla 5-latków czwartek – godz.12.30 – 14.00
Formacja marszowo – taneczna Mażoretki  
12-15 lat czwartek – godz.15.00 - 17.00

Warsztaty plastyczne dla uczestników 
7-10 lat piątek – godz.11.30 – 14.30

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

Język angielski poniedziałek - godz.15.00 – 20.00 
Zabawy dla najmłodszych od 3 - 6 r. ż. poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Przygody ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci wtorek - godz.14.30 - 15.30

Język angielski – dzieci i młodzież wtorek – godz.15.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży wtorek – godz.15.30 – 17.30
Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych wtorek – godz.17.00 – 19.00

Warsztaty sztuki użytkowej – biżuteria 
z fimo wtorek – 21maj - godz.17.00

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.18.15 - 19.15
Język angielski dla dzieci i młodzieży czwartek – godz.15.00 
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.14.15 - 19.30  
Język angielski piątek – godz.15.00 – 19.00
Warsztaty gry na gitarze sobota - godz.9.00   
Zajęcia świetlicowe - gry planszowe i edu-
kacyjne, tenis stołowy 

codziennie w godz. pracy pla-
cówki 

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

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek - godz.16.00 - 17.00 
grupa otwarta

Klub miłośników gier planszowych i eduka-
cyjnych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00 

Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
Łamigłówki mądrej główki - zabawy 
szaradziarskie środa - godz.16.00 - 17.00

Klub Malucha - zabawy plastyczne i inne 
dla dzieci od 3 - 7 lat

środa - godz.17.00 - 18.30 
grupa otwarta 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa – godz.19.00 – 20.00 
trwają zapisy

Pomoc w nauce czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Na sportowo i nie tylko - tenis stołowy 
i zabawy sportowe piątek - godz.16.00 - 19.00

Zajęcia świetlicowe - plastyka, gry plan-
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski, 
rękodzieło

codziennie - godz.15.00 - 19.00

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

Warsztaty gry na instrumentach poniedziałek – godz. 16.00 – 17.30
Aerobik dla dziewcząt i kobiet poniedziałek - godz.19.30 - 20.30 
Warsztaty rytmiczne dla dzieci 3 - 5 lat wtorek - godz.17.00 - 18.00 
 Warsztaty baletowe   środa – godz. 16.15 – 17.15
Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.30 - 20.30
Spotkania ze sztuką - warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00

Warsztaty gry na instrumentach czwartek – godz16.30.- 20.00
Warsztaty tańca nowoczesnego czwartek - godz.17.30 - 18.30
Warsztaty sztuki użytkowej – biżuteria 
z masy fimo

czwartek – 16 maja godz.
18.00 – 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 
młodzieży i dorosłych niedziela - godz.19.00 - 21.00

Warsztaty języka angielskiego trwa nabór 

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

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.17.45 - 18.30
Aerobik poniedziałek - godz.18.15-19.15
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Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.18.30 - 20.00
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży poniedziałek - godz.19.30 - 22.00
Warsztaty tańca ludowego dla dzieci wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Walking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży - 
zajęcia wokalne środa – godz.18.30 – 19.30

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży środa - godz.19.30 - 22.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży czwartek - godz.16.15 - 18.00
Nordic Walking czwartek - godz.19.00 - 20.00
Zajęcia świetlicowe Piątek – godz.15.00 – 17.00
Tenis stołowy codziennie w godz. pracy placówki

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

Gry i zabawy dla dzieci                                        poniedziałek -  godz. 14.00 – 16.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży poniedziałek – godz. 16.00 – 18.00 
Zajęcia świetlicowe (krzyżówki, rebusy, 
zagadki) wtorek – godz. 14.30 – 16.30

Gry i zabawy sportowe wtorek – godz. 16.30 – 18.00
Gry i zabawy dla dzieci, łamigłówki, 
kalambury                                 środa – godz. 14.00 – 15.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży środa – godz. 16.00 – 18.00
Gry i zabawy sportowe, zajęcia świetlicowe czwartek – godz. 14.30 – 16.30
Warsztaty teatralne dla dzieci czwartek -  godz. 17.00 – 19.00
Zabawy, gry edukacyjne i planszowe piątek – godz. 15.30 – 18.00

Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy pla-
cówki

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek – godz. 18.00 – 20.00
wtorek – godz. 18.00 – 20.30
środa – godz. 18.00- 20.00
czwartek – godz. 19.00 – 20.00
piątek – godz. 18.00 – 20.30

Dom Kultury w Zakrzowcu 
tel. 12 281 93 66   
dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl

Język angielski poniedziałek – godz.16.15 – 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek – godz.18.00 – 20
Warsztaty plastyczne wtorek – godz.16.30 – 18.00
Kącik malucha 3 – 6 lat środa - godz.16.30 – 17.00
Zajęcia muzyczne zespołu CASADA środa - godz.18.30
Warsztaty plastyczne czwartek - godz.16.30 – 17.30
Zajęcia wokalno – muzyczne zespołu 
„CASADA” czwartek godz.18.30 - 19.30

Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia 
świetlicowe w godzinach pracy placówki

Punkt wypożyczania książek w godzinach pracy placówki
siłownia w godzinach pracy placówki

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33 
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla dzieci poniedziałek – godz.13.00 - 15.00
Warsztaty plastyczne dla maluchów wtorek – godz.12.30 - 13.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek – godz.13.00 – 15.00
Spotkanie klubu Babskie pogaduchy wtorek – godz.17.00 – 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa – godz.12.40 - 14.00
Warsztaty taneczne dla dzieci starszych środa – godz.14.30  - 17.00

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci czwartek – godz.13.00 - 14.15
Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci starszych czwartek – godz.14.30 -15.30
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek – godz.13.00 – 14.10
Warsztaty taneczne  - mażoretki piątek – godz.15.00 – 17.00
Gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy w godzinach pracy placówki

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel. 12 281 32 64   
dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.16.00 – 18.00
Spotkania KRiE (drugi i czwarty wtorek 
miesiąca) wtorek - godz.18.00 – 19.00

Nordic Walking wtorek - godz.18.00
Zabawy ruchowe dla dzieci, gry edukacyjne środa - godz.16.00 – 17.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz.15.00 – 17.00
Malowanki dla najmłodszych piątek  - godz.16.00 – 17.00
Zabawy ruchowe dla dzieci, tenis stołowy piątek - godz.17.00 – 18.00
Nordic Walking piątek - godz.18.00

Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godzinach pracy 
placówki

Filia Niepołomice Jazy

Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30 
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00 
Gry i zabawy świetlicowe wtorek - godz.14.00 - 18.00 
Zajęcia na basenie środa - godz.15.30 - 18.00
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00 
Język angielski dla początkujących czwartek - godz.15.00 - 16.30 
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Karate Kyokushin dla dzieci  czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych  czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Piłka nożna halowa lub koszykówka piątek - godz.15.00 - 16.30
gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00 
Gry i zabawy sportowe dla dzieci codziennie w godz. 14.15 - 18.00

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

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych poniedziałek - godz.10.10 -10.55 
Klub Malucha poniedziałek - godz.11.00 -13.00 
Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, 
odrabianie zadań poniedziałek - godz.11.30 - 13.30 

Klub Malucha wtorek  - godz.10.00 – 13.00
Warsztaty gry na keyboardzie wtorek - godz.13.40 - 14.25
I ty możesz zostać Pitagorasem - zabawy 
matematyczne wtorek godz.13.30 – 15.00

Warsztaty gry na gitarze środa - godz.12.40 – 17.00
Klub Malucha czwartek  godz.10.00 – 13.00

Grupa teatralna Promyczek piątek - godz.13.30 – 15.30 
(co drugi tydzień) 

Warsztaty sztuki użytkowej – biżuteria 
z masy fimo 23 maja godz.18.00
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Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Szkółka gitarowa poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.16.00 - 18.00 
Próba zespołu „Chobot Blues Band” poniedziałek - godz.18.00 – 20.00 
Studio Piosenki wtorek - godz.16.00 - 18.00
Próba zespołu „Wskaźnik Zużycia” lub 
Studio Nagrań „Chobot Sound” wtorek - godz.18.30 - 21.00  

Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarska czwartek - godz.16.00 - 18.30
Próba zespołu „Wskaźnik Zużycia” czwartek – godz.18.30 – 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Nordic Walking - zajęcia w Puszczy 
Niepołomickiej, prowadzi certyfikowany 
instruktor fitness

czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie, tel. 530 040 116

Spotkania Klubu Seniora III niedziela miesiąca 

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

Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 15.30 – 16.30
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata poniedziałek 16.40 – 17.40
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 2,5-3 lata poniedziałek 17.50 – 18.50
Rytmika (zajęcia dla uczestników zajęć 
z baletu Klasa 02 i Klasa 03) poniedziałek 17.00 – 18.00

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

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

Balet - klasa 0 (4-5 lat) czwartek 15.00 – 16.00
Balet - klasa 01 (5-6 lat) wtorek, czwartek 16.00 – 17.00
Balet - klasa 02 (6-8 lat) wtorek, czwartek 17.00 – 18.00
Balet - klasa 03 (8-12 lat) wtorek, czwartek 18.00 – 19.00
Taniec współczesny, grupa 7-11 lat wtorek 15.00 – 16.00
Bajki na cztery łapy, grupa 4-5 lat wtorek 15.00 - 16.00
Zajęcia dla najmłodszych, grupa 1,5-2 lata wtorek 16.15 – 17.15
Łowcy emocji (warsztaty animacji poklat-
kowej), grupa 9-11 lat wtorek 17.30 – 19.00

Warsztaty teatralne dla młodzieży wtorek 19.30 – 21.00
Zeus i spółka– mit jak malowany, grupa 
9 - 11 lat środa 16.20 – 17.20

Małe i duże architektoniczne podróże, 
grupa 5-6 lat środa 17.30 – 18.30

Dwie czwarte – zabawy rytmiczne, grupa 
2-latki z rodzicami środa 17.15 – 18.00

Trzy czwarte - zabawy rytmiczne, grupa 3 
latki z rodzicami środa 18.00 – 18.45

Zajęcia komputerowe dla dorosłych, grupa I środa 16.00 – 16.45
Zajęcia komputerowe dla dorosłych, grupa II środa 17.15 – 18.00
Zajęcia komputerowe dla dorosłych, grupa III środa 18.00 – 19.00
Joga środa 19.10 – 20.10
Warsztaty teatralne dla dorosłych 26 + środa 20.30 – 21.30
Uno, due, tre – włoski na wesoło, grupa 
4-5 lat czwartek 14.50 – 15.50

Uno, due, tre – włoski na wesoło, grupa 
6-8 lat czwartek 16.00 – 17.00

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci prowadzi 
MISIA KITKA, grupa 5-6 lat czwartek 17.00 – 18.00

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci prowadzi 
MISIA KITKA, grupa 7-8 lat czwartek 18.00 – 19.00

Klub dinowiedzologów, grupa 5-6 lat czwartek 16.00 – 17.00
Klub dinowiedzologów, grupa 7-12 lat czwartek 17.10 – 18.10
Multiculture, zajęcia prowadzone w języku 
angielskim czwartek 19.00 – 20.00

Pod mikroskopem, grupa 5-7 lat piątek 15.40 – 16.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 6-7 lat piątek 15.40 – 16.40
Teatralne ruchogłosy, grupa 8-11 lat piątek 17.00 – 18.00
Karate dla dzieci AKT Niepołomice piątek 14.20 – 15.20
Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, 
spotkania otwarte piątek 18.30 – 20.30

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

zajęcia plastyczne (9 - 12 lat) poniedziałek – godz. 13.50 – 15.00
zajęcia plastyczne (7 - 8 lat)  poniedziałek – godz. 15.00 – 16.00
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) poniedziałek – godz. 13.00 – 20.00

nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) poniedziałek – godz. 15.00 – 21.00
taniec klasyczny (balet) poniedziałek – godz. 15.00 – 16.00
nauka gry na pianinie (indywidualne) poniedziałek – godz. 15.30 – 18.40
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) poniedziałek – godz. 16.00 – 16.45
nauka języka rosyjskiego, grupa I poniedziałek – godz. 16.45 – 17.30
nauka języka rosyjskiego, grupa II poniedziałek – godz. 17.30 – 18.30
JOGA dla początkujących poniedziałek – godz. 17.30 – 18.25
JOGA ogólna poniedziałek – godz. 18.30 – 19.45
PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wtorek – godz. 8.30 – 9.30
zajęcia wokalne (indywidualne) wtorek – godz. 13.00 – 20.00
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) wtorek – godz. 13.00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. polski) wtorek – godz. 13.50 – 14.35
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) wtorek – godz. 15.00 – 15.45
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) wtorek – godz. 14.00 – 20.00

nauka gry na perkusji (indywidualne) wtorek – godz. 14.00 – 20.00
taniec hip hop (7 – 11 lat) wtorek – godz. 15.30 – 16.30
taniec hip hop młodzież wtorek – godz. 16.30 – 17.30
zajęcia wyrównawcze (j. polski) środa – godz. 13.00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) środa – godz. 13.50 – 14.35
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) środa – godz. 14.40 – 15.35
nauka gry na gitarze elektrycznej (indyw.) środa – godz. 14.00 – 21.00
nauka gry na gitarze klasycznej
(zajęcia indywidualne i grupowe) środa – godz. 14.30 – 20.00

PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) czwartek – godz. 8.30 – 9.30
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) czwartek – godz. 13.00 – 13.45
zajęcia wyrównawcze (j. polski) czwartek – godz. 13.50 – 14.35
zajęcia wyrównawcze (j. angielski) czwartek – godz. 14.40 – 15.25
nauka gry na pianinie (indywidualne) czwartek – godz. 13.00 – 20.00
zajęcia wokalne (indywidualne) czwartek – godz. 14.00 – 20.00
taniec MIX (7 – 9 lat) czwartek – godz. 16.00 – 17.00
taniec MIX (5 – 6 lat) czwartek – godz. 17.10 – 18.10 
taniec współczesny dla młodzieży czwartek – godz. 18.15 – 19.45
JOGA początkujący czwartek – godz. 17.30 – 18.25
JOGA ogólna czwartek – godz. 18.30 – 19.45
zajęcia wyrównawcze grupa II a
(j. angielski) piątek – godz. 13.00 – 13.45

zajęcia wyrównawcze grupa II b 
(j. angielski) piątek – godz. 13.50 – 14.35

zajęcia wyrównawcze grupa II c 
(j. angielski) piątek – godz. 14.40 – 15.25

zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat) piątek – godz. 15.00 – 16.00
zajęcia plastyczne dla młodzieży piątek – godz. 16.00 – 18.00
taniec klasyczny (balet) piątek – godz. 15.40 – 16.40
warsztaty teatralne dla młodzieży piątek – godz. 16.00 – 18.00
nauka gry na rogu piątek – godz. 18.00 – 21.00








