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Szanowni Państwo!

2500 występujących na sześciu scenach, 320 godzin programu. Imponu-
jące. Cieszmy się, że jako nieliczne miasto w Polsce, mamy takie święto. 

Chciałbym także zwrócić Państwa uwagę na przykre zjawisko przemocy 
w rodzinie. O problemie tym pisze na stronie 3 Magdalena Liptak, zachę-
cając przy tym do korzystania z Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy 
Ofiarom i Sprawcom Przemocy w Rodzinie.

Przemoc w rodzinie to problem nas wszystkich. Jeśli nie bezpośrednio, 
to może naszych sąsiadów. A sąsiedztwo zobowiązuje! Interesujmy się, 
co dzieje się obok. Miejmy nadzieję, że czasy tzw. znieczulicy to już nie-
chlubna przeszłość. Mieszkając obok siebie tworzymy bowiem wspólno-
tę. Wspólnota zaś wymaga wzajemnego zainteresowania. Może nie każ-
dy ma siłę uporać się z własnym problemem i czeka na naszą reakcję.  
Pomagajmy.

Zapraszam do lektury
Artur Negri

redaktor naczelny
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Joanna Kocot

XXII Dni Niepołomic to już historia. 
Za nami trzy dni występów, koncertów 
i wystaw. W tak krótkim czasie na 
sześciu scenach wystąpiło ponad 
2 500 osób, wykonując łącznie 
320 godzin programu wypełnionego 
atrakcjami. 

Rozegrano także wiele zawodów spor-
towych (w pływaniu, szachach, ha-
lówce, piłce nożnej, siatkówce, tenisie 

ziemnym, stołowym itd.), w których rozdano 
około 150 pucharów i ponad 200 dyplomów.

Impreza, jak zawsze, rozpoczęła się w piąt-
kowy wieczór. Tradycyjną formułę „Dni Nie-
połomic uważam za otwarte” wypowiedział 
ze sceny na dziedzińcu przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Ciastoń. 

W uroczystym otwarciu brały udział de-
legacje z miast partnerskich. M.in. delegacja 
francuska, która w tym roku brała czynny 
udział w Dniach Niepołomic organizując 
Festiwal Kultury Francuskiej. Prezentowała 
tradycje i przysmaki swojego kraju i regio-
nu. Witaliśmy również reprezentantów wło-
skiego miasta Paliano, którzy przyglądali się 
wszystkim wydarzeniom, by w przyszłym 
roku sprostać roli współgospodarza.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna – tym razem na wesoło. Naj-
pierw wystąpił kabaret PUK ze skeczami 
z programów Stuk i Let’s PUK it! Następnie 
na scenie pojawiła się para aktorska Ceza-
ry i Katarzyna Żakowie, którzy przedstawili 
program składający się ze skeczy przeplata-
nych piosenkami. 

Na zakończenie wieczoru, już w Piwnicy 
Gotyckiej, odbyło się Spotkanie przy Czakra-
mie – tym razem gościem gospodarzy cyklu 
Agnieszki Rosnerówny i Edwarda Zawiliń-
skiego był kwartet smyczkowy Alla Breve.

W sobotę najwcześniej występy zaczęły 
się w Parku Miejskim i tam też trwały naj-
dłużej. Szybko jednak rozkręciły się sceny 
w MCDiS i na zamkowym dziedzińcu. Tym 
razem jednak scen było więcej, bo pojawiła 
się także jedna w Ogrodach Królowej Bony, 
gdzie swój piknik prowadziła firma Royal-
-Canin. Były więc pokazy psich umiejętności, 
konkursy i porady dotyczące prawidłowego 
żywienia i pielęgnacji czworonogów. 

Kolejna scena pojawiła się przy MCDiS. 
Przy niej z kolei odbywał się piknik myśliw-
ski, a na nim oprócz koncertów sygnalistów, 
można było posłuchać również zespołów 
Max Flame i Krakow Reggae Band. 

Zamek Królewski tego dnia żył nie tyl-
ko sceną na dziedzińcu, ale także sztuką. 
W zamkowych salach odbyły się dwa werni-
saże. Najpierw wernisaż wystawy malarskiej 
pt. „Kobiece inspiracje”, później wystawy fo- 
tograficznej „Wzdłuż Loary”. Ta ostatnia by- 
ła jednym z elementów Festiwalu Kultury 
Francuskiej. Zdjęcia na nią wybrali ze swoich 
zbiorów fotograficy z francuskiego Saint Jean 
de la Ruelle.

Wieczorem, kiedy sceny poboczne za-
milkły, w Parku Miejskim odbył się koncert, 
który – choć zapowiedziany – zaskoczył wie-
le osób. A zaskoczył, ponieważ nie wszyscy 
zdawali sobie sprawę, jak energetyczne i cie-
kawe może być połączenie muzyki R&B, ho-
use i muzyki góralskiej. Przed niepołomicką 
publicznością ze świetnym koncertem i dwo-
ma wymuszonymi przez publiczność bisami 
wystąpił Gooral. Kiedy już Niepołomiczanie 
pozwolili muzykom zejść ze sceny, zaczęła in-
stalować się grupa Remedium, która do póź-
nych godzin nocnych przygrywała do tańca.

W niedzielę tradycyjną mszę w intencji 
miasta i mieszkańców odprawił ksiądz prałat 
Stanisław Mika na dziedzińcu Zamku Kró-
lewskiego. 

Po mszy odbyły się kolejne pokazy 
umiejętności wokalnych, tanecznych, mu-
zycznych i sportowych mniejszych, więk-
szych i całkiem dużych mieszkańców naszej 
gminy. Najpierw w Parku Miejskim, potem 
w MCDiS, a w końcu na dziedzińcu. 

Niedziela była też głównym dniem pre-
zentacji kultury i tradycji naszych gości 

MAgisTrAT

Urodzenia – 22
Małżeństwa – 13
Migracje – 60
Wymeldowania z pobytu stałego – 18
Zgony – 13

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 
ogółem – 24 618, w tym:
miasto –  10 233
gmina – 14 385

Przygotowała: Bogusława Bąk

statystyka – kwiecień 2013

2 500 osób na scenie
W ankietach oceniających Dni Niepołomic 
Festiwal Kultury Francuskiej wymieniany 
był jako jedna z głównych atrakcji tego-
rocznego święta miasta.

Muzycy Budki Suflera, grając specjalny, jubileuszowy koncert, w pięknym stylu  
przypomnieli wszystkie największe przeboje. Nie było kawałka, którego publiczność 
nie śpiewałaby razem z nimi.

z miasta partnerskiego Saint Jean De la Ruel-
le. Na scenie w parku prezentowała się grupa 
Morvan Nivernais, a w osadzie podegrodzie 
można było porozmawiać i degustować fran-
cuskie specjały. Jedzenie było wykwintne. Nic 
dziwnego, że w ankietach oceniających Dni 
Niepołomic Festiwal Kultury Francuskiej wy- 
mieniany był jako jedna z głównych atrakcji 
tegorocznego święta miasta.

Główny koncert i gwiazdy XXII Dni Nie-
połomic zagrały na sam koniec. W niedzielny 
wieczór na scenie na parkurze najpierw po-
jawił się Mateusz Ziółko z zespołem grając 
nieśmiertelne utwory grupy Queen. 

Po nich sceną zawładnęły dinozaury pol-
skiego rocka – kultowa Budka Suflera. I co tu 
dużo mówić, w formie byli znakomitej. Zagrali 
u nas specjalny jubileuszowy koncert, na który 
przywieźli swoich gości – wokalistów, z który-
mi kiedyś nagrywali – Felicjana Andrzejcza-
ka, który śpiewał między innymi słynną Jol-
kę, oraz Izabelę Trojanowską, której muzycy 
Budki Suflera towarzyszyli m.in. w pierwszym 
przeboju – „Wszystko czego dziś chcę”. 

Muzycy Budki Suflera w pięknym stylu 
przypomnieli wszystkie największe przebo-
je. Nie było kawałka, którego publiczność 
nie wyśpiewałaby razem z nimi. Usatysfak-
cjonowani uczestnicy imprezy rozchodzili 
się do domów, zastanawiając się zapewne, 
co za rok? Ale na razie to tajemnica orga-
nizatorów  
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Magdalena Liptak
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 
MGOPS Niepołomice

Przemoc domową charakteryzuje chro-
niczny stres, napięcie, cierpienie, lęk, 
bezradność, poczucie braku wpływu 
na własne życie. Specyfika przemo-
cy polega właśnie na tym, że ofiara 
przemocy utraciła swoją moc sprawczą 
i wewnętrzną siłę. Często jest tak, że 
osoby doznające przemocy nie szukają 
pomocy.

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 zno-
welizowanej w 2010 roku Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako prze-
moc w rodzinie należy rozumieć: „jednora-
zowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny [*], w szczegól-
ności narażające te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na ich 
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak-
że wywołujące cierpienia i krzywdy moralne   
u osób dotkniętych przemocą”.

Ustawa jako członka rodziny definiuje 
„osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 
11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 
a także inną osobę wspólnie zamieszkującą 
lub gospodarującą”.

Przemoc przybiera różne oblicza. Może-
my wyróżnić kilka rodzajów tego zjawiska. 

Przemoc intencjonalna – przemoc jest 
zamierzonym działaniem człowieka, ma na 
celu kontrolowanie i podporządkowanie 
ofiary. Działanie sprawcy jest nie tylko na-
kierowane na krzywdzenie drugiej osoby, 
zadawanie jej bólu, ale również na uzyskaniu 
od niej pełnej zależności. To sprawca ma wy-
łącznie moc podejmowania decyzji w rodzi-
nie oraz ustalania zasad. 

Siły są nierównomierne – w relacji jed-
na ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara 
jest słabsza, a sprawca silniejszy. Nie chodzi 

tu tylko o nieproporcjonalność siły fizycznej, 
ale również o status materialny, pozycję spo-
łeczną, siłę psychiczną.

Narusza prawa i dobra osobiste – spraw-
ca wykorzystuje przewagę siły narusza podsta-
wowe prawa ofiary m.in. prawo do nietykal-
ności fizycznej, godności, szacunku. Poniża, nie  
szanuje, ośmiesza, godzi w dobra osobiste ofiary.

Powoduje cierpienie i ból – sprawca na-
raża zdrowie i życie ofiary na poważne szko-
dy fizyczne oraz psychiczne. Doświadczanie 
bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniej-

szą zdolność do samoobrony, uważa, że za-
sługuje na powyższe traktowanie.

Aby usprawnić pomoc dla osób i rodzin 
uwikłanych w przemoc w czerwcu 2010 r. 
znowelizowana została ustawa o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie, która dookreśliła 
realizację procedury „Niebieskie Karty”. 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje 
ogół czynności podejmowanych i realizowa-
nych przez przedstawicieli jednostek orga-
nizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

MAgisTrAT

gdzie po pomoc
Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Ofiarom i Sprawcom Przemocy w Rodzinie
ul. Piękna 1, 32-005 Niepołomice

wtorek: 15.30 - 17.30, prawnik    
czwartek: 15.00 - 17.30, psycholog
czwartek: 17.30 - 19.30, grupa wsparcia
od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00, pomoc socjalna

Więcej informacji: w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (adres 
jak wyżej) bądź telefonicznie: 12 28 11 172 lub 728 261 737 w godzinach od 7-15, od 
poniedziałku do piątku.

dokończenie na str. 19

Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc i wsparcie dla osób oraz rodzin, znaj- 
dujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemo-
cy domowej. Oferuje przede wszystkim pomoc socjalną, nieodpłatne specjalistyczne  
usługi psychologiczne oraz prawne.

Niebieska Karta
W ramach procedury „Niebieskie Karty” pracownicy ośrodka pomocy społecznej:
•	 diagnozują	sytuację	i	potrzeby	osoby	dotkniętej	przemocą,
•	 udzielają	kompleksowych	informacji	o:

a. możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicz-
nej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną 
pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b. formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach  
i podmiotach świadczących tę pomoc,

c. możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby 
doznającej przemocy.

•	 organizują	niezwłocznie	dostęp	do	pomocy	medycznej,
•	 zapewniają,	w	zależności	od	potrzeb,	schronienie	w	całodobowej	placówce	świadczącej	

pomoc, w tym szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie,

•	 mogą	 prowadzić	 rozmowy	 z	 osobami,	wobec	 których	 istnieje	 podejrzenie,	 że	 stosują	
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz in-
formuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
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15 kwietnia  na ręce druhów z naszej OSP: Łukasza Łuba, Mirosława Gawła oraz Pio-
tra Klimy, została przekazana torba do ratownictwa przedmedycznego, w skład której 
wchodzą między innymi kołnierze ortopedyczne, rurki ustno-gardłowe, worek samo-
rozprężalny, folia życia, latarka czołowa oraz wiele innych elementów. 

Zestaw ratowniczy otrzymaliśmy z Oddziału Małopolskiego Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, jest to już druga torba ratownicza pozyskana z tego źródła. KRUS 
przekazując torby ratownicze wspiera w ten sposób jednostki OSP.

FAKTy

Florian 2013

Tomasz Tomala
prezes OSP Wola Batorska 

Tradycyjnie, także w tym roku, 
nasza jednostka zorganizowała akcję 
Florian 2013, która rozpoczęła się 
5 maja od zbiórki krwi z przezna-
czeniem dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach drogowych. 

Chęć oddania życiodajnego płynu wy-
raziły 44 osoby, niestety, ze wzglę- 
dów zdrowotnych, nie wszyscy chęt-

ni mogli oddać krew. W rezultacie bezcenny 
lek oddały 34 osoby, co dało ponad 15 litrów 
krwi. 

Wśród oddających krew nie zabrakło 
strażaków z naszej jednostki oraz z OSP Sta-
niątki i Woli Zabierzowskiej. Do oddania 
krwi udało nam się także namówić burmi-
strza Romana Ptaka, który podczas naszej 
akcji po raz pierwszy oddał krew, choć – jak 
sam przyznał – przyjechał do Woli Batorskiej 
montować lampki rowerowe, a trafił na fotel 
do poboru krwi, z czego w rezultacie bardzo 
się ucieszył. 

Poza akcją krwiodawstwa, przy remizie, 
odbył się pokaz sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego. Dzieci mogły spróbować swoich sił na 

torze do ćwiczeń, na którym poznawali stra-
żackie rzemiosło. Wielką radość najmłod-
szym sprawiała możliwość lania wody stra-
żacką sikawką oraz wizyta w samochodzie 
ratowniczo-gaśniczym. 

Każdy rowerzysta z Woli Batorskiej mógł 
zaopatrzyć się w niezbędne oświetlenie. Za-
montowaliśmy blisko 110 kompletów oświe-
tlenia rowerowego, co na pewno wpłynie na 
poprawę widoczności poruszających się po 
zmroku rowerzystów. Oświetlenie zostało 
ufundowane przez naszego burmistrza. 

Na zakończenie akcji druhny i druhowie 
rozegrali mecz na nowo otwartym komplek-
sie sportowym Orlik.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję FLORIAN 2013. Ko-
lejna akcja zbiórki krwi w naszej jednostce  

22 czerwca podczas Regionalnego Festynu 
Strażackiego, na którą serdecznie zapra- 
szam  

Zamontowaliśmy blisko 110 kompletów oświetlenia rowerowego, co na pewno wpły-
nie na poprawę widoczności poruszających się po zmroku rowerzystów. Oświetlenie 
zostało ufundowane przez naszego burmistrza.
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Dominika Jurkowska
Dział Komunikacji MAN Trucks

12 kwietnia z linii produkcyjnej fabryki 
pojazdów ciężarowych MAN Trucks 
w Niepołomicach zjechał pierwszy 
nowy pojazd ciężarowy MAN TGX 
18.480 4x2 BLS Euro 6.

Pojazdy MAN serii TG z silnikami speł-
niającymi normę emisji spalin Euro 6 
zawierają wiele nowych rozwiązań tech-

nicznych m.in. nowy silnik, zoptymalizowany 
układ napędowy, nowy zintegrowany układ wy- 
dechowy, sterowany układ wtrysku Adblue, je- 
szcze lepszą aerodynamikę oraz nową stylistykę.

Wprowadzeniu nowego produktu na linię 
montażową w zakładzie towarzyszą spore in-
westycje. Łączny budżet przeznaczony na do-
pasowanie linii produkcyjnych i podmontaży 
do uruchomienia tego projektu to 0,5 mln 
euro. Zmiany w procesie montażowym wyma-
gały odpowiedniego przeszkolenia personelu. 

Cykl szkoleń dla pracowników uwzględ-
niał strategiczne obszary montażowe pro-
jektu. W zakładzie produkcyjnym w Mo-
nachium zostało przeszkolonych około 40 
pracowników niepołomickiej fabryki. 

Otwarta w październiku 2007 roku fa-
bryka w Niepołomicach na dobre wpisała się 
w międzynarodową sieć produkcji MAN. Po-
wstające tu pojazdy klasy ciężkiej TGX i TGS 
trafiają na rynki całej Europy, a serie TGX 
WW i TGS WW również poza jej granice.

Transport i ruch na drogach europejskich 
wciąż wzrasta. Jednocześnie malejące zasoby 
energii sprawiają, że transport w dalszej per-
spektywie będzie coraz droższy. Jako jeden 
z czołowych producentów pojazdów cięża-

rowych i autobusów na świecie firma MAN 
Truck & Bus wnosi istotny wkład w ciągłe 
zwiększanie efektywności transportu. 

Firma MAN oferuje szeroki program ob-
niżania ogólnych kosztów eksploatacji (Total 
Cost of Ownership). Efektywność transpor-
tu, uwarunkowana czynnikami, takimi jak 
technologia, serwis, kierowcy i badania roz-
wojowe, przyczynia się do ochrony środo-
wiska i przedstawia dodatkową wartość dla 
naszych klientów. 

Grupa MAN jest jednym z wiodących 
europejskich przedsiębiorstw przemysło-
wych działających w dziedzinie inżynierii 
związanej z transportem, osiągającym obrót 
około 15,8 mld € (2012 r.). Jako dostawca cię-
żarówek, autobusów, silników Diesla, turbo-
zespołów oraz specjalistycznych przekładni 

firma MAN zatrudnia około 54 300 pracow-
ników na całym świecie. Firma zajmuje wio-
dące pozycje na rynku we wszystkich obsza-
rach swej działalności biznesowej  

dr Alexander Susanek
szef MAN Trucks
Nowe pojazdy na linii montażowej 
w Niepołomicach to zakończenie pierw-
szej części projektu EURO 6 w tym za-
kładzie, który trwa już od jesieni 2011 
roku i obecnie jest najważniejszym pro-
jektem w koncernie. Utrzymanie jakości 
nowych produktów na takim samym, 
a nawet lepszym poziomie to cele sta-
wiane naszej fabryce. 

FAKTy

Euro 6 nadjeżdża
Otwarta w październiku 2007 roku fabryka w Niepołomicach na dobre wpisała się  
w międzynarodową sieć produkcji MAN. Powstające tu pojazdy klasy ciężkiej TGX i TGS 
trafiają na rynki całej Europy, a serie TGX WW i TGS WW również poza jej granice.

Podziękowanie
Zarząd i członkowie Koła Emerytów i Rencistów nr 1 w Niepołomicach składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wspierają 
działalność Koła. Szczególnie dziękujemy za słodkie wypieki piekarniom F.K.A Pierzyca z Podłęża, T. Oporek oraz Piekarni Iwona  
J. J. D. I Pieprzyca. 

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 1
w Niepołomicach
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Aneta Kurak 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Dobiegający końca rok szkolny 
w naszej bibliotece okazał się bardzo 
pracowity i twórczy. Pracownicy 
Oddziału dla Dzieci przygotowali 
ofertę pod hasłem: „Spotkania 
z Biblioterapią”, która była skierowana 
do przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów. 

Wśród wielu propozycji zajęć 
i spotkań oferowanych przez 
naszą instytucję, propagujemy 

biblioterapię, która „nie jest niczym no-
wym, nieznanym”. Trudno nie zgodzić się ze 
słowami Eweliny J. Koniecznej, bo zapew-
ne każdy z nas pamięta jakiś utwór, który 
wycisnął parę łez, skłonił do refleksji czy 
zmotywował do podjęcia odważnych dzia-
łań i decyzji. Takie przeżycia emocjonalne 
potwierdzają, że każdy czytelnik doświad-
cza właściwości terapeutycznych literatury 
– świadomie lub nie.

Spotkania polegały na dobraniu odpo-
wiednich tekstów tak, aby osiągnąć zamie-
rzone cele. Grupy z niepołomickiego Przed-
szkola Samorządowego nr 1 („Promyczki”, 
„Krasnoludki”, „Wesołe Misie”, Leśne Lud-
ki”) wzięły udział w programach biblio- 
terapeutycznych pt. „W grupie siła” oraz 
„Emocje”. 

Pierwszy z nich obejmował trzy warszta-
ty, których celem było ukazanie poprawne-
go funkcjonowania w grupie i nabycia kom-
petencji społecznych. Podczas tych zajęć 
wskazywano uczestnikom, jak wiele zależy 
od zgodnej współpracy z innymi rówieśni-
kami. 

Drugi program dotyczył warsztatów, któ-
re pomagały dzieciom rozpoznawać i opisy-
wać uczucia, nie tylko te przyjemne. Zwróci-
liśmy uwagę na złość, którą należy okazywać 
w sposób akceptowany przez grupę rówieśni-
czą bądź społeczność domową. 

Miłą niespodzianką, była dla nas współ-
praca ze szkołą podstawową w Staniątkach. 
Do cyklicznych spotkań pod hasłem: „Szko-

ła – moje nowe miejsce” przystąpiła kl. I „a” 
pod opieką Iwony Dziuby. Celem zajęć było 
pomaganie uczniom w pokonywaniu trud-
ności, jakie niesie funkcjonowanie w nowej 
społeczności jaką jest szkoła. 

Warsztaty integrowały klasę, obniżały lęk 
przed niepowodzeniami szkolnymi, ukazy-
wały szacunek i dobre zachowanie, jako dro-
gę do lepszego „życia klasowego”. 

Udało się nam również nawiązać 
współpracę z niepołomickim gimnazjum. 
W program „Profilaktyka niedostosowa-
nia społecznego” zaangażowała się kl. II „f ” 
z wychowawczynią Małgorzatą Juszczyk. 
Dziewczętom podczas warsztatów ukazano 
przyczyny, objawy i skutki, jakie niesie ze 
sobą niedostosowanie społeczne. W trakcie 
zajęć przekazano podstawowe informacje 

o anoreksji, asertywności. Ponadto spotkania 
służyły lepszemu poznaniu się uczestniczek 
i niosły pomoc w nawiązywaniu poprawnych 
relacji z rówieśnikami. 

„Spotkania z Biblioterapią” to nie tylko 
promocja czytelnictwa, to również atrakcyj-
ne formy  i metody pracy z książką i czytelni-
kiem. To terapia, która dzięki książce pomaga 
pokonywać trudności w naszym codziennym 
życiu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
owocną współpracę, a wszystkich zainte-
resowanych prosimy o kontakt. Relacje ze 
spotkań oraz proponowane programy bi-
blioterapeutyczne są dostępne na stronie  
www.biblioteka-niepolomice.pl w zakładce 
BIBLIOTERAPIA  

EDUKACJA

296 uczestników
Zaproponowaliśmy programy biblioterapeutyczne dla poszczególnych grup wieko-
wych, które obejmowały kilka cyklicznych warsztatów. Biblioterapia spotkała się  
z dużym zainteresowaniem. Zorganizowaliśmy 19 spotkań, na których łącznie zgro- 
madziliśmy 296 uczestników.

Biblioterapia
Celem warsztatów było ukazanie poprawnego funkcjonowania w grupie i nabycia 
kompetencji społecznych. Podczas tych zajęć wskazywano uczestnikom, jak wiele  
zależy od zgodnej współpracy z innymi rówieśnikami.
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KróTKO

BHP na co dzień  
Zuzanna Polańska
komendant 6 – 2 Hufca Pracy

4 kwietnia, niepołomicki hufiec, wraz 
z ZSZ Nr 2 im. Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego w Niepołomicach, przepro-
wadził I etap Konkursu „Wiedzy z Za-
kresu Prawa Pracy i Przepisów BHP”. 
Patronat nad konkursem objął Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Krakowie, któ-
ry ufundował nagrody dla najlepszych 
uczestników.   
Celem konkursu było nie tylko wyło-
nienie laureatów, ale przede wszystkim 
poszerzenie wśród młodzieży, odbywa-
jącej praktyczną naukę zawodu, wie-
dzy z przepisów BHP i prawa pracy, 
propagowanie właściwych postaw oraz 
uświadomienie, jak ważne jest sumien-
ne przestrzeganie norm bezpieczeństwa 
na stanowisku pracy. 
Najlepszy okazał się Mateusz Kukieł-
ka, uczeń I klasy, uczący się zawodu 
mechanik pojazdów samochodowych, 
który z sukcesem reprezentował nasz 
hufiec na etapie wojewódzkim, zajmu-
jąc I miejsce. Tym samym będzie re-
prezentował MWK OHP w konkursie 
ogólnopolskim.
Konkurs był podsumowaniem or-
ganizowanej wspólnie z Okręgową 
Inspekcją Pracy Kampanii „Młodzi 
pracownicy – bezpieczny start”, orga-
nizowanej co roku w naszym hufcu. 
Warto dodać, że wszyscy uczestnicy 
rozpoczynający praktyczną naukę za-
wodu zostali przeszkoleni z przepisów 
BHP i prawa pracy. 

Poezja religijna
Alicja Włodarczyk
polonista, Gimnazjum Społeczne w Woli 
Batorskiej

12 kwietnia, w Libiążu, odbył się X 
Regionalny Konkurs Poezji Religijnej, 
podczas którego na scenie próbowało 
swych sił 44 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów z małopol-
skiego i śląskiego.
W kategorii szkoła podstawowa klasy 
IV-VI najlepsza okazała się Weroni-
ka Sołkowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Woli Batorskiej, która zdobyła 
pierwsze miejsce. W kategorii gimnazja 
również mieliśmy na podium swojego 

Wajda burmistrzem

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

Symbolicznym akcentem obchodów świę-
ta Konstytucji 3 Maja był finał otwarte-
go Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP. 
Finał, rozegrany na Zamku Królewskim, 
zakończył III edycję konkursu popula-
ryzującego wiedzę z zakresu znajomości 
ustawy zasadniczej. 

Konkurs organizowany jest w trzech ka-
tegoriach wiekowych: młodzieży szkół 
gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjal-

nych oraz kategorii otwartej (open).
Cała pula atrakcyjnych nagród trafiła w ręce 
tych, którzy najlepiej zgłębili zapisy obecnie 
obowiązującej ustawy konstytucyjnej. Zwy-
cięzcy mogą się już cieszyć z zaproszenia do 
Parlamentu Europejskiego (zaproszenie ufun-

dowała posłanka Róża Thun), wyjątkowego 
egzemplarza Konstytucji RP (dedykowanego 
własnoręcznie przez Prezydenta RP), kompute-
rów osobistych oraz innych nagród rzeczowych, 
przygotowanych przez burmistrza Niepołomic, 
honorowego patrona Konkursu. 
Co więcej, zwycięzca w kategorii szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, 1 czerwca obej-
mie fotel Burmistrza Dzieci i Młodzieży 2013. 
W tym roku symboliczną funkcję gospodarza 
Niepołomic obejmie Konrad Wajda, uczeń gim-
nazjum w Staniątkach.
Z każdą kolejną edycją poziom znajomości 
Konstytucji wśród uczestników wzrasta. Pyta-
nia testowe przygotowywane przez organizato-
rów są coraz trudniejsze, a mimo to uczestnicy 
rozwiązują je z coraz wyższą skutecznością. 
Często konieczne jest przeprowadzenie do-
grywki w celu wyłonienia zwycięzców poszcze-
gólnych etapów.
Wszystkich zainteresowanych dalszym rozwo-
jem formuły konkursu, jego uatrakcyjnieniem, 
a także dalszym upowszechnieniem idei znajo-
mości podstaw ustrojowych naszego państwa 
serdecznie zapraszamy do współpracy. Wierząc, 
że z każdą następną edycją przybywa wśród nas 
znawców Konstytucji RP staramy się, jako orga-
nizatorzy, aby konkurs obejmował wszystkich 
zainteresowanych. Czas, być może, na kategorię 
szkół podstawowych  

Konrad Wajda, zwycięzca w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Burmistrz Dzieci 
i Młodzieży 2013

Gimnazja
Imię i nazwisko Gimnazjum Wynik końcowy

1. Konrad Wajda Staniątki 77 pkt
2. Jakub Rutyna Wola Batorska 74 pkt

3-4. Natalia Klima Niepołomice 71 pkt
Dominika Przeniosło Niepołomice 71 pkt

5. Jakub Ziomek Niepołomice 70 pkt
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reprezentanta – drugie miejsce zdobyła 
Klaudia Białas, uczennica Gimnazjum 
Społecznego w Woli Batorskiej. W kate-
gorii liceum, trzecie miejsce wywalczył 
Sebastian Kozak, uczeń Zespołu Szkół 
w Niepołomicach. 

eTwinning 
Bożena Machowska
nauczyciel  j. angielskiego
Izabela Korbut
polonista, Szkoła Podstawowa w Zabie-
rzowie Bocheńskim            

Tegoroczny Dzień Europejski, 9 maja, 
prezentował efekty działań podjętych 
w ramach projektu eTwinning „The 
Important School Days” – „Ważne 
Dni w Naszej Szkole”. eTwinning ofe-
ruje platformę współpracy dla szkół 
z krajów europejskich, które dzięki 
niej komunikują się, współpracują, 
realizują projekty i dzielą się swoim 
doświadczeniem.
Projekt autorstwa Bożeny Machowskiej 
– koordynatora eTwinning w naszej 
szkole, zatwierdzony przez Narodową 
Komisję eTwinning, zakładał, że każda 
z partnerskich szkół zaprezentuje co 
najmniej trzy ważne wydarzenia/święta. 
Do projektu zgłosiły się szkoły z Grecji, 
Hiszpanii i Rumunii. Projekt realizowa-
ny był od października 2012 do kwiet-
nia 2013 r. 
Prezentacje multimedialne powstałe 
w ramach projektu zostały zaprezento-
wane podczas Dnia Europejskiego, któ-
rego koordynatorem był Jarosław Bie-
lecki. Uczniowie zapoznali się nie tylko 
ze zwyczajami przedstawionymi przez 
partnerskie szkoły, ale również udali 
się w multimedialną podróż do Grecji 
i Hiszpanii. Na zakończenie uczniowie 
z klas szóstych zaprezentowali własne 
prezentacje, które zostały umieszczo-
ne na platformie eTwinning, dotyczące 
zwyczajów świątecznych kultywowa-
nych w naszym środowisku.

Konkurs na ludowo
Dorota Zielonka
nauczyciel wychowania przedszkolnego

10 maja w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa odbył się X Między-
przedszkolny Konkurs Piosenki i Tańca 
pod patronatem burmistrza Niepoło-
mic. W tym roku uczestnicy prezento-

Szkoły ponadgimnazjalne 
Imię i nazwisko Szkoła Wynik końcowy

1. Agata Bisztyga LO 75 pkt
2. Marek Sajak LO 71 pkt
3. Ewa Biernat LO 67 pkt

4-5. Katarzyna Kornaus LO 66 pkt
Sławomir Batko LO 66 pkt

Kategoria open
Imię i nazwisko

1. Michał Hebda
2. Beata Tańcula
3. Szymon Bobowski

Znawcy wędkarstwa

Tadeusz Biernat
wiceprezes Koła PZW Niepołomice

W konkursie wiedzy ekologiczno-węd-
karskiej wzięło udział dwanaście klas 
szkół z naszego terenu. Wbrew opinii 
dyrektor jednej ze szkół, że w dobie inter-
netu rozwiązanie testu będzie banalnie 
proste i wszystkie nadesłane odpowiedzi 
będą takie same, okazało się, że nie było 
to jednak takie oczywiste. 

Niepotrzebnie niektóre klasy przestra-
szyły się trudności testu, choć fak-
tycznie, bez starannego przygotowa-

nia się, trudno było prawidłowo odpowiedzieć 
na wszystkie pytania. A właśnie o to w tym 
wszystkim chodziło, by oprócz wspólnej za-
bawy i rywalizacji, zachęcić uczestników do 
dodatkowej pracy, tym samym do poszerzenia 
wiedzy o otaczającym nas świecie.

Tylko dwie klasy nadesłały bezbłędnie 

rozwiązane prace. Postanowiliśmy przyznać 
pierwsze miejsce ex aequo. Tym samym klasy 
te zostały zwycięzcami naszego konkursu: V 
i VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włodzi-
mierza Puchalskiego z Niepołomic. Okazało 
się, że imię patrona szkoły zobowiązuje. 

Sprawa drugiego miejsca wymagała do-
datkowego rozstrzygnięcia w postaci losowa-
nia, ponieważ trzy klasy udzieliły odpowiedzi 
z dwoma błędami. Były to: klasa V ze szkoły 
w Woli Zabierzowskiej, oraz klasy V i VI ze 
szkoły w Zagórzu. Los wskazał klasę V z Woli 
Zabierzowskiej, tym samym to właśnie ona za-
jęła drugie miejsce. 

Na koniec mała niespodzianka. Poszczegól-
ne klasy w naszej gminie są bardzo zróżnico-
wane pod względem liczby uczniów. Liczba ta 
waha się od kilku do prawie trzydziestu uczniów 
w klasie. W związku z tym, że zwyciężyły klasy, 
które nie są liczne, postaraliśmy się o niespo-
dziankę. Tym samym wszystkie trzy zwycięskie 
klasy pojadą na wycieczkę. Wraz z gimnazjum 
z Woli Batorskiej, również wszystkie trzy zapro-
simy do wspólnej zabawy przy ognisku! 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. 
Relacje z wyjazdu i biesiady wkrótce na naszej 
stronie www.wedkarstwo-niepolomice.cba.pl   

Twardzik na medal

Kinga Chmiel
ODiDZ Niepołomice

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 
we Wrocławiu, w dniach 15-17 kwietnia, 

odbył się XVIII Ogólnopolski Turniej 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie 
Cukiernik i Piekarz. 

Zespół Szkół Zawodowych w Niepoło-
micach reprezentował uczeń Mateusz 
Twardzik wraz z opiekunem Anną 

Glińską-Grochal, nauczycielem przedmiotów 
zawodowych. 

Mateusz w finale wojewódzkim okazał się 
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wali ludowe tańce i piosenki.
Zwycięzcy w kategorii tańce. I miejsce: 
Przedszkole Samorządowe w Woli Ba-
torskiej; Przedszkole Samorządowe nr 1  
w Niepołomicach. II miejsce: Niepu-
bliczne Przedszkole Sportowo-Tanecz-
ne „Tygrysek”. III miejsce: Przedszkole 
Samorządowe im. Św. Kingi w Podłężu.
Zwycięzcy w kategorii piosenka. I miej-
sce: Dominika Kuźmicz, Przedszkole 
Samorządowe w Woli Batorskiej; Łu-
cja Iwanek, Przedszkole Samorządowe 
im. Św. Kingi w Podłężu. II miejsce: 
Martynka Dziadur, Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 w Niepołomicach; Nata-
lia Wojtas, Niepubliczne Przedszkole 
Sportowo-Taneczne „Tygrysek”.

Dzień Ziemi
Jolanta Kosała
nauczyciel języka polskiego, Szkoła Pod-
stawowa w Woli Zabierzowskiej

Uczniowie naszej szkoły w ciągu całego 
roku szkolnego uczą się, jak dbać o swo-
ją planetę, jak oszczędzać wodę i prąd, 
czy jak segregować śmieci. Zasady te 
poznają już od najmłodszych klas na 
zajęciach lekcyjnych. Sprzątamy okolicę 
podczas akcji „Sprzątanie świata”, sa-
dzimy drzewka, zbieramy stare baterie, 
puszki, uczestniczymy w konkursach 
ekologicznych i przyrodniczych. 
Myślą przewodnią tegorocznych obcho-
dów Dnia Ziemi były zachowania pro-
ekologiczne i bezpieczeństwo podczas 
wycieczek górskich, odpoczynku nad 
wodą i poruszania się po drodze. 
W części artystycznej uczniowie z klas 
IV-VI humorystycznie, a jednocześnie 
pouczająco przedstawili scenki, a klasy 
0-III zaśpiewały piosenki o powyższej 
tematyce. Kolejną częścią obchodów 
były zajęcia plastyczne, zorganizowane 
na boisku szkolnym. Dzieci malowały 
kredą prace związane z ochroną planety. 
Twórczości artystycznej dzieci  bacznie 
przyglądały się zaprzyjaźnione bociany, 
które już kilka lat temu wybudowały 
gniazdo tuż za szkołą. 

Żywa lekcja
Joanna  Bajer
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 
Szkoła Podstawowa w Suchorabie

Którą planetą od Słońca jest Ziemia? 
Skąd się bierze dzień i noc? Jak wyglą-

najlepszym cukiernikiem i tym samym zakwa-
lifikował się do etapu ogólnopolskiego. Tema-
tem przewodnim tegorocznego konkursu była: 
„Moja Mała Ojczyzna”. 

W turnieju rywalizowało 30 uczniów z trze-
cich klas szkół zawodowych, w tym 17 cukierni-
ków oraz 13 piekarzy. Uczestnicy musieli zmie-
rzyć się w dwóch etapach, w części teoretycznej 
oraz praktycznej. Teoretyczna część składała się 
z 30 pytań testowych, natomiast w części prak-
tycznej uczniowie wykonali: tort, ciastka ban-
kietowe, dwa rodzaje pralin, figurki z marcepa-
nu oraz eksponat z karmelu lub czekolady. 

Komisja oceniała m. in. wyobraźnię, zaan-
gażowanie i umiejętności manualne oraz higie-

nę i organizację na stanowisku pracy. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, jed-

nakże Mateusz zachwycił jurorów swoim tor-
tem z herbem Niepołomic, figurką Królowej 
Bony z marcepanu przechadzającą się po ogro-
dach królewskich, jak również znakomitymi 
pralinami. 

W zaciętej rywalizacji uczeń naszej szkoły 
zdobył III miejsce. Gratulacje składamy lau-
reatowi konkursu, rzemieślnikom z cukierni 
Kameccy za przygotowanie Mateusza do czę-
ści praktycznej oraz Annie Glińskiej-Grochal, 
która włożyła ogrom pracy w przygotowanie 
teoretyczne, jak również wspierała go podczas 
turnieju  

Mateusz Twardzik wraz z opiekunem Anną Glińską-Grochal

Pytanie o autorytet

Gabryjela Front, Anna Czarnota i Karolina 
Wołyniec 
Gimnazjum w Niepołomicach 

Czy autorytet dzisiaj to wartość 
czy przeżytek? 
Odpowiedzi na takie pytanie 
szukają niepołomickie gimnazjalistki 
realizujące projekt edukacyjny. 

Aby uzyskać jak najpełniejszy obraz 
funkcjonowania autorytetu w dzisiej-
szej rzeczywistości, pozwalamy sobie 

kierować nasze pytania do jak najszerszej gru-
py ludzi. 

O ważne osoby czy wzorce zapytamy przed-
szkolaki, rówieśników i dorosłych. Poszukamy 
odpowiedzi  u przedstawicieli różnych zawo-
dów i profesji, ludzi kultury, sportu i polityki. 

W związku z tym bardzo prosimy – jeśli 
znajdą Państwo czas i zechcą  nam pomóc, za-
mieszczamy ankietę z dwoma pytaniami:
1. Czy w dzisiejszych czasach autorytet to war-

tość czy przeżytek?
2. Jeśli posiada Pani/Pan autorytet – kto to jest 

i dlaczego?



Czerwiec 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

10    

EDUKACJA

dają codzienne zajęcia kosmicznych 
podróżników? Na te i wiele innych 
pytań uczniowie klasy drugiej Szkoły 
Podstawowej w Suchorabie znaleźli od-
powiedź uczestnicząc w zajęciach nie-
połomickiego Obserwatorium Astro-
nomicznego. 
Skąd pomysł na wizytę w obserwa-
torium? Po pierwsze to niezwykle 
atrakcyjna forma lekcji, po drugie za-
poznanie dzieci z astronomią może za-
owocować rozwojem pewnych umie-
jętności. 
Zajęcia rozpoczęły się od prelekcji 
na temat ogólnych charakterystyk 
obiektów Układu  Słonecznego. Druga 
część zajęć odbyła się w sali planeta-
rium, gdzie pod sztucznym niebem 
uczniowie poznawali pojęcia gwiaz-
dozbioru, śledzili ruchy planet i ana-
lizowali wygląd nieba gwiaździstego. 
Tę niezwykle interesującą lekcję pro-
wadził Grzegorz Sęk. 

Drzewa z prezydentem 
Monika Bajer 
uczennica klasy 3f, Gimnazjum w Nie-
połomicach

20 kwietnia, z okazji Ogólnopolskie-
go Święta Lasu, uczniowie Gimna-
zjum im. Króla Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach uczestniczyli w spo-
łecznej akcji sadzenia lasów zorgani-
zowanej m.in. przez niepołomickie 
Nadleśnictwo. 
Gimnazjaliści sadzili drzewka pod 
czujnym okiem leśników i w obecno-
ści niecodziennego gościa prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego, który 
osobiście posadził dąb ochrzczony 
mianem „Dębu Prezydenckiego”. Przy 
drzewie postawiono głaz z tabliczką 
upamiętniającą to wydarzenie. 
 „Sadzenie drzewek jest wyrazem  tro-
ski o nasze środowisko, a obecność 
prezydenta dodała splendoru temu wy-
darzeniu” - powiedziała jedna z gim- 
nazjalistek.

Biblioterapia
Iwona Dziuba
nauczyciel nauczania początkowego, 
Szkoła Podstawowa w Staniątkach

W drugim semestrze klasa I A uczestni-
czyła w comiesięcznych zajęciach w Bi-

Odpowiedzi prosimy kierować na adres au-
torytet.gimniepolomice@onet.pl lub adres na-
szego opiekuna, Małgorzatę Juszczyk malju@
wp.pl 

Zakończenie i podsumowanie projektu  

planowane jest na koniec czerwca – o wyni-
kach obiecujemy napisać na stronie niepoło-
mickiego gimnazjum. Sami czekamy na nie 
z niecierpliwością i ciekawością  

Z przyrodą za pan brat

Beata Franczyk-Kestranek
nauczyciel, Gimnazjum w Niepołomicach

W kwietniu uczniowie ze szkolnego Koła 
Ekologicznego, działającego w naszym 
gimnazjum, przeprowadzili we współ-
pracy z nadleśnictwem w Niepołomicach 
cykl działań na rzecz przyrody i ekologii. 

Pierwszym istotnym elementem cyklu 
było zorganizowanie I etapu Międzyna-
rodowego Konkursu „Młodzież w lasach 

Europy”, który został przeprowadzony w nie-
połomickim gimnazjum 12 kwietnia. Wzięło 
w nim udział 30 osób z klas I i II gimnazjum 
oraz 6 osób ze Szkoły Zawodowej w Niepoło-
micach. Uczniowie mieli do rozwiązania 50 za-
dań zamkniętych. Pracowali w trzyosobowych 
grupach. 

Następnym ważnym wydarzeniem pro-
pagującym działania proekologiczne wśród 
niepołomickich gimnazjalistów było zorgani-
zowanie 17 kwietnia spotkania uczniów z Koła 
Ekologicznego z pracownikami Nadleśnictwa 
Niepołomice.  Omówiono zadania i cele wyni-

kające z dwóch Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej. 
Czesław Szczyligar, komendant Straży Leśnej 
oraz Piotr Kilan, strażnik leśny przybliżyli mło-
dym ekologom z gimnazjum informacje doty-
czące ochrony przyrody. Zwrócili uwagę na za-
grożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. 

Trzecim ważnym wydarzeniem była zor-
ganizowana 20 kwietnia akcja sadzenia drzew, 
związana ze Świętem Lasu. 46 osób z gimna-
zjum, przez 4 godziny sadziło buki na Sitow-
cu w Puszczy Niepołomickiej. Trójka rekor-
dzistów zasadziła ponad 40 drzew. Uczniowie 
biorący udział w akcji mieli okazję spotkać się 
z odwiedzającym Niepołomice Bronisławem 
Komorowskim. 

Nadleśnictwo Niepołomice zorganizowało 
poczęstunek dla uczestników akcji oraz zapew-
niło transport. Na uwagę zasługuje fakt, że naj-
młodszy ekolog miał trzy i pół roku. Nad gim-
nazjalistami czuwały Żaneta Biernat-Tkocz, 
organizatorka wyżej wymienionego spotkania, 
akcji i konkursu, opiekunka szkolnego Koła 
Ekologicznego oraz Alina Procyk, nauczycielka 
matematyki w gimnazjum w Niepołomicach. 
Przedstawicielem rodziców był Bogdan Bed-
narczyk, tata uczennicy z klasy I B gimnazjum.     

Szkolne Koło Ekologiczne, które aktyw-
nie włącza się w akcje proekologiczne liczy 11 
osób. Są to uczniowie z klas II i III gimnazjum. 
Spotkania koła odbywają się regularnie, raz 
w tygodniu  
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bliotece Publicznej w Staniątkach, pro-
wadzonych  przez Anetę Kurak. Były to 
warsztaty, które składały się na program 
biblioterapeutyczny pt. „Szkoła – moje 
nowe miejsce”. Pierwszoklasiści wzięli 
udział w trzech spotkaniach;  „Wszyst-
kie dzieci są jednakowe”, „Głowa do 
góry”, „Na szacunek zasługuję i innym 
go okazuje”. 
Celem spotkań biblioterapeutycznych 
było m.in. wskazywanie prawidło-
wych form zachowania, promowanie 
czytelnictwa, uświadamianie, czym 
jest szacunek oraz w jaki sposób na-
leży go okazywać, a także integracja 
klasy. Na zajęciach czytano teksty psy-
choedukacyjne. 
Podsumowaniem każdego tematu były 
prace uczniów. Na przykład w czasie 
realizowania tematu „Wszystkie dzieci 
są jednakowe” pierwszoklasiści ryso-
wali postaci dzieci, wycinali je i zdobi-
li, by na końcu je wszystkie połączyć. 
W ten sposób doszli do wniosku, że 
nie powinni się dzielić pomimo różnic, 
lecz integrować ze sobą. 
Program obejmuje jeszcze dwa 
warsztaty, których nie zrealizowano 
z powodu remontu staniąteckiej bi-
blioteki. Czekamy na pomyślny jego 
finał, który pozwoli nam dokończyć 
przeprowadzenie kolejnych warszta-
tów.

Podaj łapę 
Anna Gąsłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli 
Batorskiej

25 kwietnia w naszej szkole odbyło się 
spotkanie w ramach akcji „Podaj łapę”. 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Woli 
Batorskiej, wychowawcy oraz ucznio-
wie klas I składają serdeczne podzię-
kowania Firmie Royal Canin Polska 
w Niepołomicach za przeprowadze-
nie spotkania, którego bohaterem był 
pies – najwierniejszy przyjaciel czło-
wieka oraz za przekazanie prezentów 
i nagród dla dzieci. Szczególne po-
dziękowania kierujemy w stronę osób 
prowadzących zajęcia, dziękując za 
ciekawą formę zajęć i atrakcyjne me-
tody pracy.

Znam, stosuję
Anna Gąsłowska
dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej

Wielkie emocje towarzyszyły uczniom 
biorącym udział w VI edycji Gminnego 
Konkursu „Savoir-vivre? – znam, 
stosuję!”, który odbył się 16 kwietnia 
w naszej szkole. 

W tegorocznej edycji konkursu wzię-
ło udział osiem szkół podstawo-
wych. Każdą z nich reprezentował 

czteroosobowy zespół uczniów z klas II-VI, 
wyłoniony w eliminacjach szkolnych.

Konkurs składał się z trzech etapów. Uczest-
nicy m.in. pisali test sprawdzający znajomość 

zasad dobrego wychowania oraz prezentowali 
w formie inscenizacji wiersze związane z tema-
tyką savoir-vivre. 

Jury oceniało również umiejętność współ-
pracy w grupie oraz estetykę wyglądu ze-
wnętrznego uczestników. Puchar przechodni 
powędrował do Szkoły Podstawowej w Podłę-
żu, która zajęła I miejsce. Wiceliderami w kon-
kursie zostali uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zabierzowie Bocheńskim, natomiast III 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Niepo-
łomicach. Gratulujemy laureatom i zapraszamy 
za rok na kolejną edycję tego konkursu.

Organizatorami konkursu byli: Szkoła Pod-
stawowa w Woli Batorskiej oraz Wydział Edu-
kacji UMiG Niepołomice. Honorowy patronat 
nad konkursem objął burmistrz Roman Ptak  

Do Brukseli

Robert Szymura 
nauczyciel historii, Szkoła Podstawowa 
w Zagórzu

W finałowych zmaganiach, które 
polegały na rozwiązywaniu, 
trwających 60 minut testów, wzięło 
udział 22 uczniów – przy czym warto 
podkreślić, że czworo z nich pisało 
zarówno test historyczny, 
jak i literacki.

10 maja w naszej szkole odbył się finał 
VII Powiatowego Konkursu Wie-
dzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

Konkurs ten ma charakter interdyscyplinarny 
i rozgrywany jest w trzech  etapach: szkolnym, 
gminnym i powiatowym. Uczestnicy rywalizu-
ją ze sobą w kategoriach: historycznej, literac-
kiej i plastycznej. W tegorocznej edycji wzięło 
udział kilkudziesięciu uczestników z różnych 
szkół powiatu wielickiego.

Celem konkursu jest nie tylko przybliżenie 
niezwykle ważnej dla historii Polski postaci  
Marszała Józefa Piłsudskiego, ale również pro-
pagowanie postaw patriotycznych i obywatel-
skich.

Uczestnicy konkursu w części historycznej 
walczyli w tym roku o cenną nagrodę – wy-
jazd studyjny do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. 
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Pierwsze miejsce w kategorii literackiej 
zdobyła Natalia Migas z SP w Zagórzu, dru-
gie – Maksymilian Stańczyk z SP w Niegowi-
ci, a trzecie – Natalia Smoleń z SP w Zagórzu. 
Uczennice z Zagórza przygotowywała do 
konkursu Aneta Trela, zaś ucznia z Niegowici 
– Dorota Szostak.

W konkursie historycznym zwyciężył 
uczeń z SP w Targowisku – Jakub Malarczy 
i on, wraz z nauczycielem, który go przygo-
towywał do konkursu – Anną Podwyszyń-
ską, wyjadą do Brukseli jesienią tego roku. 
Drugie miejsce zajął Maksymilian Stańczyk 
z SP w Niegowici, przygotowywany przez  
Jolantę Więsek, a trzecie – Jacek Stasiak z SP 
w Gdowie, przygotowywany przez Jolantę 
Szczygieł.  

Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe bez wsparcia ze strony władz Gmi-
ny Niepołomice w osobie burmistrza Ro-
mana Ptaka, który każdego roku obejmuje 
honorowym patronatem konkurs i innych 
pracowników Urzędu, m.in. Danuty Wie-
czorek dyrektora Wydziału Edukacji.                                                               

Siódmą edycję konkursu zaszczycił też 
honorowym patronatem europoseł Bogusław 

Sonik. Odpowiadając pozytywnie na nasze 
zaproszenie, ufundował pierwszą nagrodę 
w postaci wspomnianego już wyjazdu do 
Brukseli i upominków dla zdobywców miejsc 
1-3 w części historycznej.  

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wymie-

nionym osobom i wierzymy mocno, że ich 
wsparcie będzie przyczyniało się do popula-
ryzowania naszego przedsięwzięcia a tym sa-
mym do rozwoju świadomości historycznej 
i obywatelskiej uczniów szkół podstawowych 
powiatu wielickiego  

Tygryski w drukarni

Maria Zielińska
Przedszkole Sportowo-Taneczne „Tygrysek”

23 kwietnia dzieci z Przedszkola 
Sportowo-Tanecznego Tygrysek odwie- 
dziły Drukarnię Colonel w Krakowie. 
Wycieczka odbyła się w ramach pro- 
jektu edukacyjnego „Książka”, reali- 
zowanego w naszym przedszkolu.

Na miejsce naszej podróży dotarli-
śmy autokarem, gdzie czekali na nas  
pracownicy drukarni, którzy towa- 

rzyszyli nam podczas pobytu w fabryce. 
Głównym celem naszej wycieczki było zapo-
znanie z etapami powstawania książki. Dzie-
ci po raz pierwszy mogły zobaczyć profesjo- 
nalne maszyny poligraficzne. 

Wielkość urządzeń drukarskich oraz 
hali fabrycznej wzbudziła u przedszkolaków 
wielki podziw i zdziwienie. Wszyscy z zacie-

kawieniem słuchali opowieści jednego z pra-
cowników, który pokazał nam drogę, jaką 
musi pokonać biała, pusta kartka, aby zamie-
nić się w kolorową książkę.

Przedszkolaki bacznie obserwowały pro-
ces drukowania tekstu, rozcinania papieru 
oraz składania i sortowania. Wszystkie te 
czynności wykonywane są przez różne ma-
szyny poligraficzne obsługiwane przez pra-
cowników drukarni.

Na koniec wycieczki czekała nas miła 

niespodzianka. Każdy przedszkolak na pa-
miątkę wizyty w drukarni otrzymał trzy 
książki oraz kolorowe naklejki. Również na-
sze przedszkole wzbogaciło się o podarowaną 
nam piękną księgę bajek.

Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili 
zadowoleni z bagażem nowej wiedzy i do-
świadczeń oraz upominkami w postaci ksią-
żek. Serdecznie dziękujemy pracownikom 
drukarni za miłe przyjęcie i podarunki  
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Za pan brat
Alicja Kasperek
Joanna Jurkiewicz
nauczycielki wychowania przedszkolnego, 
Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej

W roku szkolnym 2012/13 w naszym 
przedszkolu realizowana jest innowa-
cja pedagogiczna „Z językiem angiel-
skim za pan brat od najmłodszych lat”. 

Polega ona na tym, że wszystkie dzieci 
zostały objęte bezpłatną, regularną for-
mą nauczania tego języka, a zajęcia są 

dostosowane do możliwości i zainteresowań 
dzieci. Ta atrakcyjna propozycja edukacyjna 
przedszkola przyczynia się do wyrównywania 
szans dzieci ze środowiska wiejskiego.

 Udział w zajęciach językowych sprawia, 
że dzieci chętnie przyswajają nowe słowa, 
spontanicznie w zabawie używają nowych 
określeń, co przynosi im również radość 
i dużą satysfakcję, widocznie wpływa na roz-
winięcie zainteresowań i ogólny rozwój umy-
słowy dzieci.

W ramach innowacji, nasze przedszkole 
zorganizowało 20 marca, Przegląd Piosen-

ki Angielskiej, zapraszając dzieci 5, 6-letnie 
z przedszkoli z Zabierzowa Bocheńskiego, 
Niepołomic i Podłęża. Celem przeglądu była 
wymiana doświadczeń metodycznych i ar-
tystycznych nauczycieli języka angielskiego, 
rozpowszechnianie znajomości języka obce-
go wśród dzieci najmłodszych oraz zachęca-
nie ich do śmiałego wypowiadania się. 

W przeglądzie wzięły udział dzieci, które 
zaśpiewały w duecie i indywidualnie. Przed-
szkole w Woli Batorskiej reprezentowały 
„Smerfy”, dziewczynki z najstarszej grupy – 
Ala Wolnicka i Angelika Trzos   

Bajkoteka

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

W magiczną podróż „po bajkowym 
świecie ukrytym w wierszach „Bajkote-
ki” zabrała dzieci Weronika Śliwiak – 
poetka, felietonistka i literaturoznawca. 

25 marca, do Biblioteki Publicznej 
w Niepołomicach i jej filii w Pod-
łężu, przybyli uczniowie klasy 

drugiej ze Szkoły Podstawowej w Niepołomi-
cach, oraz uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły 
Podstawowej w Podłężu, którzy na godzinę 
przenieśli się w niepowtarzalny i fascynujący 
świat poezji.

„Bajkoteka” to zbiór wierszy dla najmłod-
szych autorstwa Tadeusza Śliwiaka „tworzą-
cego” poezję w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. 
Zbieżność nazwisk nie jest tutaj przypadko-
wa, bowiem Weronika Śliwiak jest córką 
tego wybitnego krakowskiego poety, aktora 
i dziennikarza.

Spotkania miały charakter interaktyw-
nych warsztatów literacko-edukacyjnych, 
wzbogaconych zabawą słowną, ruchową 
i manualną. Nasz gość w niezwykle intere-
sujący sposób, za pomocą środków dosto-
sowanych do wieku młodych uczestników 

opowiadał i oprowadzał dzieci po „krainie 
wyobraźni” jaką jest poezja. Wiersze to „fa-
bularne historie” opowiedziane w taki spo-
sób, który odróżnia je od opowiadania. Po-
siadają bowiem swoistą formę podzieloną na 
zwrotki, mają wersy, rymy i rytm.

Poetka odkrywała przed małymi uczest-
nikami tajniki warsztatu poetyckiego defi-
niując i objaśniając znaczenie niektórych 
pojęć, które często stosuje się w poezji, takich 
jak personifikacja, animizacja czy symbol.

W trakcie spotkania kilkoro małych 
ochotników popisywało się swoimi aktorskimi 
umiejętnościami, recytując wiersze z „Bajko-

teki”. Rekwizyty i doskonała podczas recytacji 
„zabawa” dzieciaków dźwiękiem, melodią i in-
tonacją wybranych wierszy („Diabeł i Baba”,  
„Łyżka i widelec”, „Zakochana żaba”, „Wilk u den-
tysty”) była prawdziwą ucztą dla „oka i ucha”.

Warsztatom towarzyszyły również twór-
cze działania plastyczne, których celem było 
wykonanie z plastikowych kubeczków „grze-
choczących instrumentów perkusyjnych”, 
ozdabianych przez małych uczestników 
świątecznymi motywami. „Grzechotanie” 
owych zaimprowizowanych instrumentów 
było „upartej zimy przepędzaniem” w rytm 
zaproponowanej piosenki  



Czerwiec 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

14    

EDUKACJA

Misie i Krasnoludki w Balicach
Beata Nowotnik
nauczyciel  wychowania przedszkolnego, 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Niepoło-
micach

7 maja, w ramach zajęć dydaktycznych 
dzieci z naszego przedszkola, z grupy 
„Wesołe Misie” i „Krasnoludki” pojecha-
ły na wycieczkę, której celem było zwie-
dzanie lotniska w Krakowie-Balicach. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od Sali 
Tradycji, gdzie dzieci miały 
okazję zapoznać się z historią 

lotnictwa w Krakowie. Ku zdziwieniu opo-
wiadającego, przedszkolaki były bardzo za-
interesowane poruszaną tematyką, zadawały 
wiele pytań. Następnie wspólnie z naszymi 
przewodnikami, udaliśmy się na stanowisko 
obowiązkowej odprawy granicznej, gdzie wy-
chowawcy zostali poddani kontroli. 

Potem przejechaliśmy w rejon pasa starto-
wego, gdzie oglądaliśmy startujące i lądujące 
samoloty, i co najważniejsze piloci machali do 
nas ze swoich kokpitów. Kolejnym punktem 
programu, było wejście do ogromnego hanga-

ru, gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia sprzę-
tu lotniczego, w tym wejścia do samolotu. 

Po krótkim pikniku, wyszliśmy na taras 
widokowy, gdzie przyglądaliśmy się pracy 
kontrolerów  i urządzeniom na wieży kontro-
li lotów. Radości nie było końca. Nasi prze-
wodnicy mieli dla przedszkolaków jeszcze 
prezent. Strażacy zaprezentowali najnowszy 

wóz strażacki, a gwoździem programu było 
polewanie wodą z pompy strażackiej.

Dzięki życzliwości jednego z rodziców 
i osób pracujących na co dzień w porcie lot-
niczym Kraków-Balice mogliśmy zobaczyć 
miejsca niedostępne dla innych. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli nam po-
znać to miejsce   

Przyjaciele z Ukrainy

Alicja Włodarczyk
polonista, Gimnazjum Społeczne w Woli 
Batorskiej

25 kwietnia, do Gimnazjum w Woli 
Batorskiej, już po raz drugi – w ramach 
wymiany polsko-ukraińskiej – zawitała 
grupa uczniów z Ukrainy wraz 
z nauczycielką języka angielskiego.

Podczas tygodniowej wizyty gościom 
udało się zwiedzić kilka charakterystycz-
nych miejsc w Małopolsce, m.in. Zamek 

Królewski oraz siedzibę i zbiory Nadleśnictwa 
Niepołomice.  Młodzież udała się także na szlak 
Orlich Gniazd w okolice Ojcowa, skorzysta-

ła z możliwości zwiedzenia miasta i zrobienia 
zakupów w Krakowie oraz zobaczyła Bochnię 
wraz z  tamtejszą kopalnią soli. 

Uczniowie integrowali się także podczas 
ogniska, zorganizowanego na terenie przy-
szkolnym. Każdego dnia  nasi goście uczest-
niczyli również w zajęciach edukacyjnych 
z różnych przedmiotów w rożnych klasach. 

„Wspólnie z koleżanką z Ukrainy przy-
gotowywałyśmy tradycyjne potrawy. Nauczy-
łyśmy się ze sobą współpracować”,  zauważa 
Weronika Ćmak, a Joanna Siwek mówi: „Mia-
łam okazję po raz wtóry zetknąć się z nową 
dla mnie kulturą. Oczywiście podszkoliłam 
angielski – bo w tym języku się porozumiewa-
liśmy”. „Ja z kolei poznałam podstawy języka 
rosyjskiego i ukraińskiego”,  wspomina Wero-
nika Wisz. „Dzięki temu projektowi miałam 
okazję poznać nowych kolegów oraz ich kul-
turę i wartości”, dodaje Ola Świerczek.

Projekt wymiany doświadczeń z Ukra-
iną jest realizowany w szkole od ponad 

roku, a jego pomysłodawczynią i realizator-
ką jest Małgorzata Porębska. Uczniowie naj-
pierw nawiązali korespondencyjny kontakt 
z rówieśnikami znad Dniepru, a następnie, 
dzięki życzliwości wielu osób, mogli gościć 
ich u siebie. W styczniu 2013 roku nasza 
młodzież odwiedziła ukraińskie Cherkassy.  
Po trzech miesiącach nasi przyjaciele przy-
jechali ponownie   
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sam. Ewa Biernat
przyboczna

2 maja członkinie Zastępu Zastępowych 
„Korzeń” z 5 Niepołomickiej Drużyny 
Harcerek Gawra wybrały się do War-
szawy. Celem podróży było udanie się 
w miejsce związane z przyszłą patronką 
drużyny – Danutą Siedzikówną. 

Miejscem tym był cmentarz wojsko-
wy na Powązkach. Druhny posta-
nowiły zwiedzić także Muzeum 

Powstania Warszawskiego oraz Centrum  
Nauki Kopernika.

Naszym pierwszym spotkaniem ze stoli-
cą była ogromna kolejka do Centrum Nauki 
Kopernika. Wtedy nastąpiła mała zmiana 
planów – jedna część grupy stanęła w kolej-

ce, zaś druga udała się do ogrodów na da-
chu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W czasie, kiedy staliśmy w kolejce po bilety, 
pracownicy Kopernika pokazywali proste do-
świadczenia: można było np. przejść slalom 
ze specjalnymi okularami zamieniającymi 
kierunki czy rozwiązywać specjalny węzeł. 
Niestety, sprzedaż biletów została wstrzyma-
na, a my, ponaglane przez czas, musiałyśmy 
się udać w kolejne miejsce.

Kolejnym punktem w programie był 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Odnala-
złyśmy groby powstańców warszawskich, zo-
baczyłyśmy wspólny grób Rudego i Alka, za-
paliłyśmy znicze pod tablicą upamiętniającą 
uczestników Powstania Warszawskiego. Pod-
czas spaceru, co chwilę napotykałyśmy groby 
osób znanych nam z lekcji historii. Cmentarz 
zadziwił nas swoją powagą i dostojnością.

Po szybkim obiedzie udałyśmy się do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Tu również 
czekałyśmy w długiej kolejce! Wędrowałyśmy 
śladami powstańców zbierając kartki z kalen-
darza, oglądając zdjęcia przedstawiające ich 
codzienne życie. Ogromne wrażenie zrobiła 
na nas sala przedstawiająca listy powstańcze. 

Każda z nas mogła dotknąć zabytków, posłu-
chać historii osób, które były uczestnikami po-
wstania, obejrzeć filmy mówiące o przebiegu 
i rodzaju walk powstańczych. Zachwycił nas 
sześciominutowy film „Miasto Ruin”, wyko- 
nany w technologii 3D. „Z lotu ptaka” widz 
ogląda zrujnowaną po wojnie Warszawę.

Dla nas, jako harcerek, podróż była wy-
jątkowa, stanęłyśmy oko w oko z historią, 
która jest nam bardzo bliska i z pewnością 
każda z nas ma teraz pewne obrazy, które 
szczególnie zapadły w pamięć  

Zastęp Zastępowych

To zrzeszenie wszystkich osób pełnią-
cych funkcje w danej drużynie tj. zastę-
powych, przybocznych i drużynowego. 
Harcerzy tych można poznać po sznu-
rach przy rękawie munduru. Zastęp 
posiada swoją nazwę i logo. Spotkania 
zastępu zastępowych obywają się regu-
larnie i mogą być tajne, stanowią wzo-
rzec przekładany na pracę funkcyjnych 
z najmłodszymi.

hArCErsTwO

Korzeń w Warszawie

Podsumowanie akcji składania zeznań rocznych za 2012 r. w Urzędzie skarbowym w wieliczce
W tym roku mieszkańcy powiatu wielickiego po raz dwudziesty pierwszy rozliczali się ze swoich dochodów. Akcja składania zeznań 

rocznych za 2012 r. trwała od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. Deklaracje można było wysłać pocztą, złożyć osobiście w urzędzie lub wy-
słać przez internet przez system e-deklaracje. Tegoroczna akcja miała na celu przede wszystkim promowanie wysyłania zeznań i deklaracji 
podatkowych przez internet oraz promowanie terminowego rozliczania się.

Według danych z dnia 15 maja br. do tut. urzędu wpłynęło 154.239 zeznań i informacji podatkowych za 2012 r., w tym drogą elektro-
niczną 12.447 zeznań i jest to o ponad 92% więcej niż w roku poprzednim i ponad czterokrotnie więcej niż było to w roku 2010 r.

Szeroko prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna przez Urząd Skarbowy w Wieliczce, a także zaangażowanie lokalnych insty-
tucji i mediów sprawiło, że coraz więcej mieszkańców i firm z powiatu wielickiego zdecydowało się na złożenie PIT-ów drogą elektronicz-
ną.. Podatnicy przekonali się, że to oszczędność czasu, papieru i gwarancja szybkiego otrzymania zwrotu podatku.

Jednocześnie informujemy, że poza akcją składania zeznań, istnieje możliwość wysyłania innych deklaracji i ich korekt drogą 
elektroniczną korzystając z systemu e-deklaracje (np. VAT-7, VAT-7K, PCC-3) – szczegóły na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz  
na www.wrotamalopolski.pl/bip/uswieliczka

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wieliczce

Rok

Łączna liczba złożonych zeznań i informacji 
podatkowych

Drogą tradycyjną Drogą elektroniczną

2010 61 826 2 799

2011 118 904 6 470

2012 154 239 12 447

Rodzaje zeznań Drogą tradycyjną Drogą elektroniczną
PIT-36 7290 2160

PIT-36L 1543 510
PIT-37 42016 8956
PIT-38 1143 307
PIT-28 3301 514

W tabeli powyżej przedstawiono liczbę przykładowych zeznań, któ-
re wpłynęły do urzędu drogą elektroniczną  i tradycyjną za 2012 r.
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Marzenia się spełniają!

Anna Gąsłowska
Dyrektor SP w Woli Batorskiej

27 kwietnia to dzień szczególny 
w historii Szkoły Podstawowej w Woli 
Batorskiej i całej miejscowości. Z myślą 

o młodych sportowcach powstał obiekt 
sportowo-rekreacyjny, nowocześnie 
urządzony i wyposażony. 

Było to możliwe dzięki decyzji Rady 
Miejskiej w Niepołomicach, inwestu-
jącej w edukację i sport, przychylności 

burmistrza Romana Ptaka oraz pracy i zaan-
gażowaniu wielu ludzi. 

Inwestycja pochłonęła 1,33 mln złotych 
i była współfinansowana w ramach programu 
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” ze środków 

budżetu państwa (333 tys. zł.), budżetu wo-
jewództwa małopolskiego (150 tys. zł.) oraz 
budżetu gminy Niepołomice (845 tys. zł.).

Kompleks składa się z boiska do piłki 
nożnej, boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, 
koszykówka, tenis, piłka ręczna), budynku 
z szatniami i zapleczem sanitarnym. W przy-
szłości będzie też skocznia (w dal i trójskok) 
oraz sześćdziesięciometrowa bieżnia. 

Wykonawcą inwestycji były firmy 
„Ościeżnica” Grzegorza Czajkowskiego oraz 
„Elektroinstal” Tadeusza Maja   

Z najlepszymi

Joanna Musiał

10-12 maja w Dojo „Stara Wieś” 
odbyło się Międzynarodowe Semina-
rium z senseiem Avim Rokah. Uczest-
niczyło w nim trzynaścioro karateków 
z niepołomickiej Akademii Karate 
Tradycyjnego. 

Sensei Avi Rokah – wieloletni uczeń 
i asystent senseia Hidetaki Nishiyamy 
– przeprowadził cztery dwugodzinne 

treningi, podzielone tematycznie. Wprowa-
dzeniem był kihon (podstawowe techniki) 
i przypomnienie podstawowych zasad, nie-
zbędnych przy wykonywaniu wszystkich 
technik karate. Następnie sensei skupił się na Foto: Archiwum AKT Niepołomice
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Marek Burda
MKS Spartakus

Już po raz trzynasty w Zabierzowie 
Bocheńskim odbył się turniej tenisa sto-
łowego „Pingpongowy Zawrót Głowy”, 
organizowany przez MKS Spartakus. 
Największym powodzeniem cieszył się 
turniej rodzinny, w którym pobito rekord 
frekwencji.

W ośmiu kategoriach oraz turnieju 
rodzinnym rywalizowali amato-
rzy tej dyscypliny sportu. A, że nie 

tacy to „amatorzy” widać było po zaciętości 
i poziomie pojedynków. 

Największym powodzeniem cieszył się 
turniej rodzinny, w którym pobito rekord fre-
kwencji. W konkurencji tej rodzice wspólnie 
z dziećmi rywalizują, grając najpierw grę de-

blową, a następnie gry pojedyncze. Szczególnie 
gra deblowa wymaga dobrej współpracy, cier-
pliwości i wzajemnego wspomagania. Oprócz 
tego rodzice dopingują dzieci, podpowiadając 
im jak mają grać... i na odwrót.  

W tym roku kilkugodzinną, bardzo wy-
równaną rywalizację rodzin wygrali Mateusz 
i Sylwester Wolny z Woli Zabierzowskiej przed 
Dawidem i Andrzejem Płuchowskimi z Woli Ba-
torskiej i Dawidem i Sylwestrem Zieleń z Kłaja. 

W poszczególnych kategoriach rywaliza-
cja była nie mniej ciekawa, walczono ambitnie 
o każdą piłkę. Tytuł sprzed roku obronił Ma-
teusz Wolny (gimnazja), w pozostałych kate-
goriach mamy nowych mistrzów: do klasy IV 
szkoły podstawowej, Klaudia Karczmarczyk 
i Kamil Kwater; klasy IV-VI, Aneta Karczmar-
czyk i Daniel Siwek; gimnazja, Marta  Zielińska 
i Mateusz Wolny; kategoria open, Małgorzata 
Wolna i Piotr Stępień.

Zawody zorganizował Marek Burda, sę-
dziowała Izabela Włodarz, a nagrody i puchary 
były możliwe dzięki Starostwu Powiatowemu 
w Wieliczce, sklepowi wielobranżowemu p. Ed- 
warda Wnęka z Zabierzowa Bocheńskiego oraz 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnemu Solne 
Miasto w Wieliczce    

mistrzowskim kata Sochin.  Były też rozmaite 
kombinacje, trening poruszania się w pozy-

cjach i timing techniki.
Sensei Paweł Janusz był jednym z kilku 

instruktorów, którzy otrzymali wyróżnienie 
od Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy 
za bardzo dobre wyniki w pracy szkoleniowej 
w 2012 roku.  Efektem jego pracy były sukcesy 
sportowe zawodników AKT Niepołomice od-
niesione na arenie międzynarodowej. Dyplomy 
wręczył sensei Włodzimierz Kwieciński, prezes 
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

W seminarium wzięło udział 250 kara-
teków z Polski, a także innych krajów m.in. 
z USA, Urugwaju, Czech, Litwy, Wielkiej Bry-
tanii.

Zgrupowanie było kontynuacją corocznych 
szkoleń, które przez wiele lat (od 1992 r.) w Pol-
sce prowadził Sensei Hidetaka Nishiyama  

sPOrT

KróTKO

Wajda w Lidze
Joanna Musiał 

Rafał Wajda z AKT Niepołomice zajął 
drugie miejsce w II Turnieju Polskiej 
Ligii Karate Tradycyjnego. Przybliża 
go to do startu w Pucharze Świata. 
Jego klubowa koleżanka Anna Mleko 
uplasowała się na siódmej pozycji. 
Zawody rozegrano 23 marca w Klucz-
borku.
Rafał Wajda pierwszy zwycięski pojedy-
nek kitei (forma) stoczył z Mateuszem 
Wanatem (Pruszków). Potem spotkał 
się w walce z Bartoszem Skwarskim 
z Wrocławia. Po bez punktowym star-
ciu i nie przynoszącej rozstrzygnięcia 
dogrywce, sędziowie wydali werdykt na 
korzyść Bartosza Skwarskiego. Kolejny 
pojedynek Rafał stoczył z Robertem 
Malcem z Lublina. Skuteczne ushiro-
gerii (kopnięcie po obrocie) przyniosło 
Rafałowi zwycięstwo.
Po dwóch rundach kata (forma), dzięki 
bardzo dobremu i bezbłędnemu wyko-
naniu, Rafał uzyskał najwięcej punk-
tów. W finale stanął do walki – po-
dobnie jak w pierwszym turnieju Ligi 
– z gospodarzem zawodów, Łukaszem 
Radwańskim z Kluczborka. Trzy po-
jedynki przesądziły o zwycięstwie Łu-
kasza Radwańskiego. Obaj zawodnicy 
mają bardzo duże szanse startu w Pu-
charze Świata.
Anna Mleko w rundzie kitei spotkała 
się z Aleksandrą Gorzką z Pruszkowa. 
Zwyciężyła zawodniczka z Pruszkowa. 
Potem Anna Mleko w walce z Anną Sta-
churską z Pruszkowa straciła punkty, co 
zadecydowało o przegranej. Ostatecznie 
zawodniczka AKT Niepołomice zajęła 
siódme miejsce.
Finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 
odbędzie się 21 kwietnia, przy okazji 
I Międzynarodowego Turnieju Smoka, 
w Kopalni Soli w Bochni.

Wicemistrzowie powiatu
Paweł Czyż
trener UKS WOLA

27 marca w Krzeszowicach odbyły się 
zawody rejonowe gimnazjów w piłce 
siatkowej chłopców. Mistrzowie pięciu 
powiatów (wielickiego, proszowickie-
go, bocheńskiego, krakowskiego i mie- 

Pingpongowy zawrót

Klasy I-IV, Szkoła Podstawowa
1 Karczmarczyk Klaudia Wola Rzędzińska
2 Wilkosz Zuzanna Zabierzów Bocheński
3 Wolna Marta Wola Zabierzowska
4 Wilk Dominika Zabierzów Bocheński

1. Kwater Kamil Kłaj
2. Burda Tomasz Niepołomice
3. Lebiest Damian Staniątki
4. Baran Franciszek Zabierzów Bocheński

Klasy V-VI, Szkoła Podstawowa
1. Karczmarczyk Aneta Wola Rzędzińska
2. Siwek Marika Zabierzów Bocheński
3. Landowska Angelika Zabierzów Bocheński
4. Kowanec Patrycja Zabierzów Bocheński

1. Siwek Daniel Zabierzów Bocheński
2. Płuchawski Dawid Podłęże
3. Manaseryan Leon Wola Batorska
4. Grochot Piotr Zabierzów Bocheński
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chowskiego) walczyli w rywalizacji „ka- 
żdy z każdym”, do dwóch wygranych 
setów. Naszą gminę i powiat reprezen-
towali uczniowie Gimnazjum Społecz-
nego im. Lady Sue Ryder w Woli Bator-
skiej. 
Po prawie czterech godzinach rozgry-
wek, najlepszą okazała sie drużyna 
gimnazjum z Rzezawy (powiat bo-
cheński), która nie przegrała żadnego 
meczu. Drugie miejsce zajął nasz ze-
spół. Skład drużyny UKS WOLA: Da-
wid Zieleń, Jarosław Jeleń, Arkadiusz 
Biernat, Natan Górecki, Kamil Szywa-
ła, Tomasz Kutyła, Jakub Grzyb, Kamil 
Kącki, Damian Mech, Radosław Ma-
rzec. Trenerzy: Tomasz Donatowicz, 
Paweł Czyż.  

IKAR na obozie
Iwona Janas 
sekretarz MTS IKAR

Członkowie sekcji sportowych Klubu 
MTS IKAR Niepołomice uczestniczy-
li w obozie sportowo-rekreacyjnym 
w Porębie Wielkiej. W zimowisku 
wzięła także udział młodzież zrze-
szona w kole multimedialnym Mło-
dzieżowego Obserwatorium Astrono-
micznego.
Koszykarze byli poddani treningom 
specjalistycznym, a dziewczęta z sekcji 
cheerleaders wytrwale doskonaliły się 
w tańcu nowoczesnym oraz zajęciach 
gimnastycznych. Wieczorami mło-
dzież miała okazję obejrzeć filmy oraz 
przypomnieć sobie historię i rozwój 
klubu, przeglądając zdjęcia z minio-
nych lat.  Wybraliśmy się m.in. także 
na górę Orkanówkę, by podziwiać 
dom i historię, zamieszkałego tam 
niegdyś, Władysława Orkana, pisarza 
Młodej Polski.Główną atrakcją wyjaz-
du była wizyta  w termach w Białce Ta-
trzańskiej. Tam, pod czujnym okiem 
ratowników i opiekunów, uczestnicy 
obozu korzystali z wszystkich dostęp-
nych wodnych atrakcji, jedni ucząc się 
a inni doskonaląc umiejętność pływa-
nia. Uwieńczeniem sportowych atrak-
cji był zacięty mecz pomiędzy dziew-
czętami, a chłopcami, podczas którego 
sekcja cheerleaders zaprezentowała 
pokaz swoich umiejętności.  

Gimnazja
1. Zielińska Marta Wola Batorska
2. Ptak Ela Zabierzów Bocheński
3. Wolna Magda  Zabierzów Bocheński

1. Wolny Mateusz Wola Zabierzowska
2. Antończyk Damian Zabierzów Bocheński
3. Zieleń Dawid Kłaj
4. Sekunda Radosław Zabierzów Bocheński

Turniej Otwarty
1 Wolna Małgorzata Wola Zabierzowska
2 Wolna Marta Wola Zabierzowska

1 Stępień Piotr Kraków
2 Kwater Paweł Kłaj
3 Nosek Bartosz Niepołomice
4 Konstantyn Adam Kraków

Turniej Rodzinny

1. Mateusz i Sylwester 
Wolny Wola Zabierzowska

2. Dawid i Andrzej 
Płuchowscy Wola Batorska

3. Dawid i Sylwester 
Zieleń Kłaj

4. Oskar i Przemysław 
Zawadzccy Zborczyce

Półmetek  
usportowionej szkoły
Marek Burda
sekretarz MKS Spartakus

Rywalizacja w ramach współzawodnic-
twa o miano „Najbardziej Usportowionej 
Szkoły” Gminy Niepołomice przekroczyła 
półmetek. Zawody w tenisie stołowym 
odbyły się tradycyjnie w Zabierzowie 
Bocheńskim, gdzie od lat funkcjonuje 
sekcja sportowa MKS Spartakus w tej 
dyscyplinie.  

W turnieju wyrównaną rywalizację 
stoczyło kilkadziesiąt dziewcząt 
i chłopców. Najlepsza szóstka oraz 

po dwie szkoły drużynowo uzyskiwały awans 
do zawodów powiatowych. Mistrzem wśród 
chłopców został Daniel Siwek z Zabierzowa 
Bocheńskiego, a wśród dziewcząt Weronika 
Śmietana z Podłęża. Drużynowo w obu katego-
riach tryumfowało SP Podłęże.

W rywalizacji na „Najbardziej Usportowio-
ną Szkołę” prowadzi SP Niepołomice i Pod-
łęże. Zaliczone zostały w rywalizacji punkty 
dodatkowe za wyniki powiatowe w pływaniu 
oraz powiatowe i rejonowe w tenisie stołowym. 
Zmiany są jednak jeszcze możliwe, gdyż do 
końca zostało sporo dyscyplin.

W zawodach powiatowych najlepsze wy-
niki osiągnęli Oskar Zawadzki (Suchoraba), 
który  był czwarty i Daniel Siwek (Zabierzów 
Bocheński) – szósty. Obaj uzyskali  awans do 
dalszego etapu. Pozostali indywidualnie oraz  
reprezentacje szkół – drużynowo, zajęli dalsze 
miejsca  

Chłopcy
1. Daniel Siwek Zabierzów Bocheński
2. Dawid Płuchowski Podłęże
3. Leon Manaseryan Wola Batorska
4. Oskar Zawadzki Suchoraba
5. Michał Rojek Wola Batorska
6. Szymon Wdaniec Podłęże

Drużynowo:
1. Podłęże 41,5p.
2. Wola Batorska 41,5p.
3. Zabierzów Bocheński 31 p.
4. Wola Zabierzowska 21,5 p.
5. Suchoraba 21 p.
6. Zagórze 14,5 p.

Dziewczęta
1. Weronika Śmietana Podłęże
2. Grzegórzko Maria Podłęże
3. Emilia Bednarczyk Podłęże
4. Kinga Lasek Wola Zabierzowska
5. Zuzanna Wilkosz Zabierzów Bocheński
6. Joanna Wdaniec Zagórze

Drużynowo:
1. Podłęże 45 p.
2. Zabierzów Bocheński 28 p.
3. Wola Zabierzowska 18 p.
4. Zagórze 17,5 p.
5. Suchoraba, 16 p.
6. Wola Batorska 11,5 p.

Najbardziej Usportowiona Szkoła
1. SP  Niepołomice 108,0
2. Podłęże 103,0
3. Wola Batorska 91,0
4 Zabierzów Bocheński 87,5
5. Wola Zabierzowska 79,0
6. Zakrzów 75,5
7. Zagórze 62,5
8. Staniątki 60,5
9. Suchoraba 52,5
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Najlepsze na świecie

Sylwia Wilczek
sekretarz SL SALOS Staniątki 

Wybuch radości na boisku oraz na 
trybunach, gdzie była spora grupa 
z Polski. SALOS Staniątki Mistrzem 
Świata.

W dniach 27 kwietnia do 2 maja od-
były się XXIV Światowe Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej w Chor-

wacji. Udział w nich wzięła młodzież z trzyna-
stu krajów, w tym także z Polski. Rywalizowała 
ona w piłce siatkowej, koszykówce, piłce noż-
nej, futsalu, tenisie stołowym oraz w biegach. 

Nasze zawodniczki rozegrały cztery me-
cze grupowe, nie tracąc przy tym żadnego 
seta:
•	 SALOS	 Staniątki	 -	 ESSEN	 Niemcy	 2:0	

(25:14, 25:11)
•	 SALOS	Staniątki	-	Lisboa	II	Portugalia	2:0	

(25:12, 25:13)
•	 SALOS	 Staniątki	 -	 Knezija	 III	 Chorwacja	

2:0 (25:6, 25:6)
•	 SALOS	Staniątki	-	Knezija	I	Chorwacja	2:0	

(25:6, 25:8)

Z kompletem punktów awansowały do 
półfinału, gdzie zmierzyły się z drużyną Lis-
boa I z Portugalii. Również i w tym przypad-
ku nie dały szans swoim przeciwniczkom, 

Foto:  Archiwum SL SALOS Staniątki

Ekipa sl sAlOs staniątki:
1. Kamila Iwańska
2. Sylwia Kukiełka
3. Angelika Kapusta
4. Ewa Guzy
5. Agata Limanówka
6. Ania Włosińska 
7. Magda Włosińska

8. Karolina Płoskonka
9. Natalia Hankus
10. Patrycja Hebda

Kadra: 
1. Łukasz Wdaniec – trener
2. Maciej Jarzyna – II trener
3. Sylwia Wilczek
4. ks. Jan Hańderek

pewnie wygrywając 2:0 (25:15, 25:15). 
W meczu finałowym przyszło się nam 

zmierzyć z drużyną Ferrara z Włoch. Pierw-
szy set należał do naszych siatkarek, bardzo 
dobra zagrywka, przyjęcie doprowadziły do 
wygranej 25:15. W drugim secie rozegrał się 
dramat, błędy w przyjęciu, nieskończone akcje 
i w ostateczności przegrana 18:25. Tie – bre-
ak, ogromna mobilizacja i walka o każdą pił-
kę. W końcówce zacięta rywalizacja, ze stanu 
14:13 dla naszych zawodniczek, Włoszki do-

prowadziły do remisu, dwie piękne akcje sta-
niąteckiego zespołu dało zwycięstwo 17:15. 

Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali 
za nas kciuki w Polsce, a także tym, którzy 
wspierali nas w Chorwacji, zwłaszcza pod-
czas finału. Cały czas było słychać „Polska 
biało – czerwoni”. Szczególne podzięko-
wania dla ks. Jana Hańderka – pierwszego 
i najwierniejszego kibica. Dziękujemy Hote-
lowi Niepołomice za dofinansowanie zaku-
pu nowych strojów  

komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, 
w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Wszczęcie procedury „Niebieskie Kar-
ty” następuje przez wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, 
w toku prowadzonych czynności służbowych 
lub zawodowych, podejrzenia stosowania 
przemocy wobec członków rodziny lub w wy-
niku zgłoszenia dokonanego przez członka 
rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie. Podejmowanie inter-
wencji w środowisku wobec rodziny dotknię-

tej przemocą odbywa się w oparciu o proce-
durę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody 
osoby dotkniętej przemocą.

Działający na terenie Miasta i Gminy 
Niepołomice Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapewnia pomoc i wsparcie dla osób oraz ro-
dzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kry-
zysowej, spowodowanej wystąpieniem prze-
mocy domowej. Oferuje przede wszystkim 
pomoc socjalną, nieodpłatne specjalistyczne 
usługi psychologiczne oraz prawne. 

Konsultacje prawne oraz psychologicz-
ne odbywają się w ramach działania Punk-
tu Informacji, Wsparcia i Pomocy Ofiarom 
i Sprawcom Przemocy w Rodzinie. Pomoc 
psychologiczna polega m.in. na zapewnieniu 
bezpieczeństwa, uznaniu istnienia przemocy 

bez obwiniania się, dostrzeżenie alternatyw-
nych rozwiązań problemu przemocy oraz 
w zbadaniu swoich możliwości w tym zakre-
sie, podejmowaniu własnych decyzji i wybo-
rów, uznaniu ważności własnych myśli, prze-
konań, uczuć, myśli. 

Dodatkową pomocą dla osób dotknię-
tych przemocą jest funkcjonująca grupa 
wsparcia, której uczestnicy spotykają się 
w celu wzajemnego oparcia w radzeniu sobie 
z życiowymi problemami. Z kolei konsulta-
cje prawne mają na celu przede wszystkim 
zapoznanie się z przysługującymi prawami, 
znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych, 
napisaniu odpowiedniego pisma do sądu, in-
stytucji czy urzędu   

MAGISTRAT
dokończenie ze str. 3
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Już od 4 roku

Turecki Krzysztof
dyrektor d/s sportu Szkoły Futbolu Staniątki   

W strukturach organizacji Szkoły 
Futbolu Staniątki doskonali swoje 
umiejętności  piłkarskie przeszło 
140 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

Zajęcia odbywają się systematycznie 
dwa razy w tygodniu w każdej z ośmiu 
grup szkoleniowych, a dodatkowo raz 

w tygodniu odbywają się zajęcia indywidual-
ne i bramkarskie oraz gry kontrolne. 
Regularnie dwa razy w roku jest przeprowa-
dzany nabór do nowych grup szkoleniowych. 
W tym roku, w miesiącu marcu odbywa-
ły się treningi pokazowe przede wszystkim 
w dwóch miejscowościach, Woli Batorskiej 
i Zabierzowie Bocheńskim i były ukierunko-

wane dla dzieci od 4 do 7 roku życia. 
Zaowocowało to założeniem dwóch no-

wych grup treningowych w wyżej wymie-
nionych miejscowościach, w których są pro-
wadzone regularne treningi od 8 kwietnia. 
Pierwsza grupa to przedszkolaki (Bambini) 
natomiast druga to 6 i 7 latki (Żaczki), którzy 
trenują  w poniedziałek na Sali gimnastycznej 
w gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim 
oraz środy w Szkole Podstawowej w Woli  
Batorskiej.

Oprócz regularnych treningów, będą or-
ganizowane imprezy sportowe towarzyszące, 
takie jak turniej towarzyski z okazji otwarcia 
20 kwietnia nowego obiektu sportowego Or-
lik w Woli Batorskiej a także turnieje pokazo-
we z okazji Dnia Dziecka które chcemy orga-
nizować w poszczególnych przedszkolach na 
terenie Gminy Niepołomice.

Od początku działalności Szkoły Futbo-
lu Staniątki współpracujemy z wszystkimi 

Szkołami Podstawowymi w Gminie Niepoło-
mice a także niektórymi w Gminie Wieliczka. 
Dzięki takiej współpracy mamy możliwość 
prowadzenia pokazowych treningów w ra-
mach lekcji wychowania fizycznego i zachę-
cać uczniów do wspólnej zabawy w piłkę 
nożną.

W tym roku rozpoczęliśmy również 
współpracę z przedszkolami, głownie na tere-
nie Gminy Niepołomice i korzystając z okazji 
chciałbym w imieniu zarządu stowarzyszenia 
podziękować wszystkim władzom poszcze-
gólnych placówek oświatowych za zaangażo-
wanie i pomoc w popularyzacji sportu wśród 
dzieci już od 4 roku życia, co jest naszym 
wspólnym celem.

Należy pamiętać, że praca z dziećmi od 
najmłodszych lat jest podstawą do poprawy 
poziomu piłki nożnej w naszym środowi-
sku, stąd nasz pomysł na pracę z dziećmi od 
czwartego roku życia  

Praca z dziećmi od najmłodszych lat jest podstawą do poprawy poziomu piłki nożnej 
w naszym środowisku, stąd nasz pomysł na pracę z dziećmi od czwartego roku życia.

Joanna Kocot

W zdrowym ciele zdrowy duch, sport to 
zdrowie i w grupie raźniej – to przysło-
wia, których prawdziwość sprawdza-
liśmy 18 maja, wybierając się na XII 
Rodzinny Zlot Rowerowy do Szczu-
rowej, organizowany przez Ognisko 
TKKF Wiarus.

Wyprawa do Szczurowej była nie-
mal sielankowa: piękna trasa 
i wymarzona na rower pogoda. 

A „niemal”, bo w jedną stronę trzeba było 
przejechać ponad 40 km. Wyruszyliśmy spod 
Kopca Grunwaldzkiego, jechaliśmy Drogą 

Zlot Rowerowy
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Królewską i Żubrostradą przez Puszczę Nie-
połomicką, potem przez Mikluszowice, Bo-
gucice, Okulice i tylko kawałek drogą nr 768 
już do samej Szczurowej. 

Spod kopca wyruszyło kilkanaście osób, 
kolejne dołączały na trasie, na miejsce doje-
chaliśmy mocną 33 osobową ekipą, na którą 
składali się uczniowie gimnazjum w Nie-
połomicach pod opieką Andrzeja Drabika, 
uczniowie szkoły podstawowej w Woli Za-
bierzowskiej pod opieką Angeliki Lewan-
dowskiej i Jerzego Jasonka (komandora wy-
prawy), Wiarusy i sympatycy.

Tempo przyjęliśmy forsowne, ale nikt się 
nie poddał. Dzięki temu mimo kilku przy-
stanków, spowodowanych witaniem kolej-
nych uczestników ekipy i przygodą z psu-
jącym się siodełkiem rowerowym, na zlot 
dotarliśmy tuż po 11.00. Na miejscu szybka 

rejestracja i mogliśmy posilić się gorącą gro-
chówką – miała dodać energii przed konkur-
sami, które przygotowali organizatorzy. 

Konkursy to właściwie konkurencje spor-
towe, od tradycyjnego przeciągania liny, czy 
skakania w workach i na piłkach, były też 
zawody we wchodzeniu na ściankę wspi-
naczkową, w zjeździe na linie i w budowaniu 
wierzy ze skrzynek, jednocześnie na nie wy-
chodząc. 

Był też turniej dla przedstawicieli każ-
dej gminy, w którym musieli wykazać się… 
umiejętnością wbijania gwoździ, strzelania 
z bicza, czy strzelania z pistoletu do paint-
balla. Naszym reprezentantem był Leon 
Pitucha, prezes ogniska TKKF Wiarus. Kto 
jednak tak błyskawicznie sił po jeździe nie 
odzyskał i nie chciał brać udziału w zmaga-
niach, mógł w czasie zmagań oglądać poka-

zy i występy na scenie. 
Punktem kulminacyjnym imprezy było 

losowanie rowerów wśród uczestników zlotu. 
Każda gmina ufundowała jeden rower, któ-
ry był losowany wśród członków jej ekipy. 
Wśród uczestników naszej wycieczki szczę-
ście uśmiechnęło się do Łukasza Laska ze SP 
w Woli Zabierzowskiej. 

Następny zlot dopiero w przyszłym roku, 
ale Ognisko TKKF Wiarus zapowiada, że 
w krótszych i dłuższych wycieczkach rowe-
rowych będzie można wziąć udział jeszcze 
tej wiosny i latem. Wszystkie zapowiemy na 
www.niepolomice.eu.

Za pomoc w organizacji tego przedsię-
wzięcia Ognisko TKKF Wiarus dziękuje 
burmistrzowi Romanowi Ptakowi i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Niepołomicach  

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin w Niepołomicach

18 maja zawodnicy z Klubu Karate 
Shinkyokushin odnieśli wielki sukces. 
20 młodych karateków indywidualnie 
zdobyło 26 medali, które wywalczyli na 
turnieju w Krośnie. Drużynowo klub 
zajął II miejsce, tuż za organizatorem.

V Ogólnopolski Turniej Dzieci i Mło-
dzieży oraz „Pierwszy Krok”, któ-
ry odbył się 18 maja w Krośnie 

był niezwykle udany dla Niepołomickiego 
Klubu Karate Shinkyokushin. W zawodach, 
które organizował Krośnieński Klub Karate 
Kyokushin, wzięło udział 218 zawodników  
z 15 klubów z całej Polski. 

„Pierwszy krok” to kategoria, w której 
mogli wziąć udział młodzi sportowcy, trenu-
jący karate od września 2012 roku, nie wystę-
pujący nigdy wcześniej na zawodach. Swoje 
debiuty zaliczyło aż 6 zawodników z Niepo-
łomic. Każdy z nich wywalczył co najmniej 
jeden medal.

W kategorii kata „Pierwszy krok” – dziew-
częta 2004 i młodsze – na pierwszym stopniu 
podium stanęła Agnieszka Trela, a w kategorii 

kata – chłopcy kadeci 2000-2001 – Bartło-
miej Trela, który zajął II miejsce. W kategorii 
dziewczęta 2002-2003, miejsce I wywalczyła 
Barbara Kajta, tuż za nią – na II miejscu – 
uplasowała się Oliwia Szewczyk. Dziewczyny 
nie zawiodły także w kumite – Oliwia zdoby-
wając miejsce II, a Basia miejsce III.

W grupie – chłopcy, kadeci młodsi 2002-
2003 – II miejsce przypadło dla Konrada 
Szarka. Konrad Szarek w kumite, w tej samej 
kategorii wiekowej, wywalczył II miejsce. 
Najmłodszym zawodnikiem był Dominik 
Maśnica, który kategorii 2006 i młodsi w kata 
zdobył III miejsce oraz w kumite wywalczył 
wysokie II miejsce. 

Na turniej pojechali także doświadczeni 
zawodnicy. W kategorii kata dziewcząt, rocz-
nik 2002-2003, najlepsza okazała się Justyna 
Krosta zdobywając I miejsce. 

W grupie 2000-2001 na III miejscu po-
dium stanęła Sandra Maśnica. W kategorii 
wiekowej – 1998-1999 – Karolina Kowalska 
uplasowała się na II miejscu podium.

Wśród chłopców świetnie zaprezentował 
się w kata, w grupie 2000-2001, Kuba Krosta, 
który zajął II miejsce. Tuż za nim uplasowa-
ło się dwóch braci: Bartłomiej i Radosław 
Nowak, zajmując odpowiednio IV i V miej-
sce. Jest to duży sukces chłopców, ponieważ 
w tej kategorii wiekowej startowało ponad 
20 zawodników. Dominik Bularz w swojej, 
również bardzo licznej kategorii wiekowej 
– 2004 i młodsi – zajął IV miejsce. Bardzo 
ładnie zaprezentował się Bartosz Polak, który 

w kategorii wiekowej 1998-1999, stanął na III 
miejscu podium.

Najciekawsze i wzbudzające najwięcej 
emocji na turnieju są zawsze walki zawodni-
ków. Każda walka dziewcząt i chłopców z Nie-
połomickiego Klubu rozgrywana była w kate-
gorii kumite semi kontakt. Wśród dziewcząt, 
najmłodsza zawodniczka – Justyna Krosta 
– w grupie 2002-2003, pokonała wszystkie 
przeciwniczki i wywalczyła I miejsce. Młoda 
sportsmenka jako jedyna zdobyła dwa I miej-
sca – po jednym w kumite i w kata.

W kategorii lekkiej, w roczniku 2000-2001, 
ex aequo III miejsce uzyskały Wiktoria Zieliń-
ska i Sandra Maśnica. Dziewczyny musiały wy-
grać po dwie walki, aby sięgnąć po upragnione 
puchary. Nie zawiodła Karolina Kowalska, któ-
ra w swojej grupie wiekowej – 1998-1999, mło-
dziczki open – zajęła II miejsce.

Wielkie emocje towarzyszyły także wal-
ce (kumite) chłopców. W kategorii wiekowej 
2004 i młodsi, w półfinałach i finałach spotka-
ło się 3 zawodników z Niepołomickiego Klu-
bu. Ostatecznie, najlepszy okazał się Łukasz 
Fryca, zdobywając I miejsce. Na miejscu II 
uplasował się Eryk Kowalski. Dominik Bularz 
mimo choroby wykazał wolę walki, pokazał 

26 medali w Krośnie

więcej informacji

•		 www.kyokushin-niepolomice.pl
•		 Facebook:	 Niepołomice	 Klub	 Karate	

Kyokushin
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się z jak najlepszej strony i zdobył  III miejsce. 
Również Niepołomiczanie z rocznika 

2000-2001 zaprezentowali się znakomicie. 
III miejsce wywalczyli ex aequo Kuba Kro-
sta i Bartłomiej Nowak, wygrywając po dwie 
walki każdy. Najlepszy okazał się Radosław 

Nowak, który wygrał 4 walki i zapewnił sobie 
I miejsce. W kategorii wiekowej – 1998-1999 
– Bartosz Polak zdobył III miejsce.

Do turnieju w Krośnie zawodników przy-
gotowywali: sensei Wiesław Krosta, sempai 
Anna Rosół i sempai Marcin Dubiel. Podzię-

kowania należą się też Arturowi Kowalskie-
mu, który na zawodach perfekcyjnie sekun-
dował, przygotowywał i ubierał karateków do 
walki. Nie zawiedli również kibice – rodzi- 
ce i rodzeństwo, którzy przyjechali na Pod- 
karpacie  

Marek Bartoszek

Maj okazał się bardzo dobrym mie- 
siącem dla czołowej drużyny II ligi. 
Puszcza w sześciu rozegranych  
spotkaniach wygrała 5 meczów  
notując dodatkowo jeden remis. 

Liczba 16 zdobytych punktów na 18 moż-
liwych jest najlepszym wynikiem wśród 
drużyn ścisłej czołówki. Prowadząca 

w tabeli Wisła Płock dopisała do swojego kon-

ta 14 oczek, a trzeci Pelikan 10 punktów.
Dobra passa piłkarzy zajmujących drugie 

miejsce w lidze rozpoczęła się 4 maja w Nie-
połomicach, kiedy to dzięki bramce Łukasza 
Nowaka, niepołomiczanie pokonali Reso-
vię 1-0. W kolejnym spotkaniu rozegranym 
w Tarnobrzegu, Puszcza znalazła sposób na 
pokonanie Siarki. Mecz zakończył się wyni-
kiem 3-2 dla gości, a na listę strzelców wpi-
sali się Nowak, Księżyc (najskuteczniejszy 
w maju) oraz Cholewiak. 

Zespoły z czołówki solidarnie punkty 
zgubiły w meczach 29 kolejki (11-12 maja). 
Puszcza w derbowym spotkaniu z Garbar-
nią, po celnych trafieniach Popieli i Księżyca 
zremisowała u siebie 2-2, mecz lidera- Wisły 
Płock zakończył się identycznym wynikiem, 
a Pelikan przegrał z Radomiakiem 0-2. 

Zaledwie trzy dni później, 15 maja, Pusz-
cza zmierzyła się z Olimpią. Znów celnym 
uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Księ-
życ, a zespół kolejny raz zdobył 3 punkty po 
minimalnym zwycięstwie. W 30 serii gier 
Puszcza szczęśliwie wygrała z Unią Tarnów 
1-0 i pozostała wiceliderem. Na koniec maja 
piłkarze z Niepołomic okazali się lepsi od 
Znicza Pruszków, a spotkanie zakończyło się 
wynikiem… 1-0.  

Do końca sezonu pozostały cztery spo-
tkania. Jednak tylko jedno w Niepołomicach. 
9 czerwca przy Kusocińskiego, Puszcza zmie-
rzy się z Concordią. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że może to być mecz, który 
zadecyduje o tym które drużyny awansują na 
zaplecze Ekstraklasy. Wsparcie kibiców nie-
zależnie od wyniku będzie nieocenione   

W maju niepokonani
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Miejsce odkrywania talentów
docenione przez Ministra Kultury
Beata Kwiecińska, Maciej Dąbrowski, Założyciele INSPIRO

Historia INSPIRO zaczęła się w 2007 roku, kiedy 
troje przyjaciół postanowiło zorganizować 
w Niepołomicach kino plenerowe. Pomysł, który 
pojawił się po wspólnym seansie filmu „Cinema 
Paradiso” w reżyserii G. Tornatore, miał 
realizować wizję wspólnego przeżywania kultury. 
Przyjaciele postanowili zająć się organizowaniem 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

W lipcu 2007 roku powstało Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO, które 
odpowiedzialne jest za wiele wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych, w tym za liczne 
koncerty, wykłady dla dzieci i młodzieży, warsztaty 
edukacyjne, projekty Sztuka Puka oraz Mały 
Obywatel Świata. Część z tych projektów została 
przygotowana wraz ze znakomitym 
towarzystwem: Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim 
i Biblioteką Narodową.

W październiku 2009 roku, INSPIRO wzięło 
pod opiekę dom kultury w Podłężu, stając się  
pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, 
której powierzono pod zarząd gminny dom 
kultury. Stało się to możliwe także dzięki 
znakomitej współpracy z lokalnym samorządem, 

która zadziwia ekspertów i ściąga badaczy 
poszukujących sekretu INSPIRO z wielu polskich 
uczelni. Przedstawiciele domu kultury występując 
na konferencjach prezentują niezwykły model 
społecznej instytucji kultury, będący inspiracją dla 
wielu samorządów i lokalnych społeczności.

To przyjazne miejsce, otwarte na potrzeby 
mieszkańców, którzy w przestrzeni niepozornego 
budynku znajdują miejsce dla siebie i dziesiątek 
oryginalnych pomysłów i inicjatyw. Organizując 
ciekawe, prowadzone przez najlepszych 
fachowców zajęcia, INSPIRO bez kompleksów 
małej miejscowości realizuje swą misję wprawiając 
w zakłopotanie większe, lepiej wyposażone 
i szczodrzej finansowane instytucje. W 2011 roku 
Minister Edukacji Narodowej przyznał DK 
INSPIRO tytuł „Miejsca odkrywania talentów”.

Dom Kultury INSPIRO współfinansowany 
jest ze środków Urzędu Miasta i Gminy 
Niepołomice. Cotygodniowo odwiedza go blisko 
500 osób, które przyjeżdżają do INSPIRO 
z okolicznych miejscowości, a także z Niepołomic, 
Wieliczki i Krakowa.

      Zapraszamy do Podłęża! 
	 	 	 	 	 Beata, Maciek

DOM KULTURY INSPIRO

INSPIRO to miejsce 
gdzie rodzą się 
przyjaźnie. Na zdjęciu 
Oliwka i Kornelka 
podczas zajęć POD 
MIKROSKOPEM, 
w czasie których 
dzieciaki odkrywają 
tajemnice przyrody.
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II

Już 38 przygód za nami! Pantagruchnęliśmy 
w Grgantuły, rozwiązaliśmy sekrety Wysp 
Papuzich, poznaliśmy Sen Księżniczki, 
zbudowaliśmy Ogrody na kółkach, śniliśmy 
o Azulejos, polowaliśmy na smoki, 
podróżowaliśmy na Marsa, odwiedziliśmy 
pingwiny w Smoczym Muzeum, zbudowaliśmy 
tekturowe miasto, tropiliśmy duchy i potwory, 
stworzyliśmy gigantyczny teatr cieni, 
zbudowaliśmy zamek na rzece Kłaj...

16 czerwca 2013, korzystając ze wskazówek 
kapitana Nemo i niedawno odkrytych szkiców 
konstruktorskich Nautilusa, skonstruujemy łódź 
podwodną odporną na wszystkie podmorskie 
trudy.

Czekać nas będzie wiele niebezpiecznych 
przygód. Spotkamy niemieszczące się

w wyobraźni stwory. Odkryjemy niebywałe skarby.  
Nurkować będziemy wśród podmorskich raf  wraz 
z całą feerią kolorowych ryb, syren i trytonów.
Przydadzą się płetwy, maski i podwodny 
ekwipunek piknikowy (koce z włókna Nori, 
morsko-owocowe soki, szarlotki z jabłkowymi 
wodorostami, tarty z oceanicznymi jagodami 
i karaibskie rogaliki).

Czy czujesz juz ̇ morską bryzę? Czy idziesz juz ̇ 
spać z płetwami?
Śmiałku! Jeśli tylko masz odwagę - wyrusz
w niepowtarzalnie-podwodny rejs wraz
z INSPIRO!

Bulaje, wręgi, peryskopy, poszycie, sonary 
i stery zapewni Sabre Polska w ramach kampanii 
„Give Time Together”.

Już 16 czerwca o godzinie 15.00 zapraszamy na niezwykłą, podwodną 
wyprawę. W niepołomickim parku pojawi się 10 metrowa łódź podwodna, 
która zabierze nas w niezbadane, błękitne krainy.

Warsztaty rodzinne INSPIRO
ryby w oceanie wyobraźni
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Podczs Biennale 
kanap i kanapek 
Jeremiasz maluje 
obraz, który 
wykorzystany będzie 
jako tło podczas 
rodzinnej sesji 
zdjęciowej.  

Niepołomice
Miasto Dzieci 
W czasie wakacyjnych 
warsztatów 
zorganizowanych 
w niepołomickim 
parku, spotykało się 
za każdym razem 
ponad 100 osób!

Więcej informacji
na temat INSPIRO, 
ogromną liczbę zdjęć i 
relacji z zajęć, znaleźć 
można na oficjalnej 
stronie internetowej 
pod adresem: 
www.inspiro.org
oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 
Inspiro.DomKultury

Beata 664 453 071
Maciek 664 453 068
biuro 12 281 93 60



III

To był szalony semestr, w czasie którego mieliśmy 
mnóstwo okazji do świetnej zabawy. Wśród wielu 
nowości jakie pojawiły się w ofercie INSPIRO, 
znalazły się m.in.:

ŁOWCY EMOCJI, warsztaty w czasie 
których dzieciaki wcielając się w role reżyserów, 
scenografów i lalkarzy tworzą niesamowite, 
animowane historie, BAJKI NA CZTERY ŁAPY, 
zajęcia na których czterolatki „wchodzą” do 
obrazów i odkrywają bajki na nowo, 
PATCHWORK QUILTING, prowadzone 
w języku angielskim warsztaty patchworku, 
podczas których na profesjonalnym sprzęcie 
powstają artystyczne cuda, WARSZTATY 
KOMPUTEROWE dla dorosłych, odkrywaja ̨ce 
tajemnice komputerów i internetu,

WARSZTATY KROJU I SZYCIA DLA 
DZIECI, prowadzone przez Misię Kitkę, 
kolorowe, zwariowane warsztaty z igłą i nitką, 
MULTICULTURAL CONVERSATIONS, 
prowadzone w języku angielskim, niezwykłe 
wykłady o Afryce, SPOTKANIA ŻYWĄ 
PRACOWNIĄ, podczas których m.in.: pletliśmy 
koszyki i czerpaliśmy papier, POD 
MIKROSKOPEM, warsztaty, które odkrywają 
przed dziećmi tajemnice przyrody, fizyki i chemii, 
KLUB DINOWIEDZOLOGÓW, zajęcia 
podczas których dzieciaki mogły pokochac ́ 
dinozaury jeszcze bardziej.

Już w październiku rozpoczniemy kolejny 
semestr zajęć, pełen nowych ekscytuja ̨cych 
warsztatów!

Podsumowanie 8EMESTRU
wariacje na temat zabawy 

Zeszłoroczna gala odbyła się w Teatrze 
Ludowym w Krakowie. Na zdjęciu 
tancerki oraz aktorzy INSPIRO wraz 
z rodzicami, instruktorami i przyjaciółmi.

Nowy Dom Kultury
Kolejny semestr zajęć 
INSPIRO rozpocznie 
się w nowym, 
nowoczesnym 
wnętrzu. Jak co roku, 
nowa oferta zajęć oraz 
elektroniczne 
formularze 
zgłoszeniowe 
dostępne będą
na stronie: 
www.inspiro.org

Już 30 czerwca INSPIRO zaprasza do Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie na uroczystą galę podsumowującą 8EMESTR. W czasie gali będzie 
można zobaczyć występ grupy tańca współczesnego, etiudy trzech klas tańca klasycznego, oraz pokazy trzech grup teatralnych INSPIRO. Odbędzie się także 
premierowy pokaz animacji ŁOWCÓW EMOCJI oraz pokaz kolekcji ubiorów zaprojektowanych przez dzieci podczas zajęć z Misią Kitką. Zapraszamy!

Marysia 
w samodzielnie 
wykonanej opasce, 
podczas 
prowadzonych przez 
Misię Kitkę zajęć 
z kroju i szycia dla 
dzieci. W czasie 
warsztatów dzieciaki 
projektują i szyją stroje 
oraz dodatki, które 
zaprezentują podczas 
uroczystej gali.
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IV

„Podziel Kwadrat” to projekt architektoniczny, w którym 
konkursowi na aranz ̇ację wnętrza Domu Kultury INSPIRO 
w Podłężu towarzyszyły spotkania na warsztatach 
projektantów i lokalnej społeczności – codziennych 
użytkowników budynku.

Konkurs, będący główną częścią projektu został 
przeprowadzony w trzech etapach. Pierwszym z nich był 
konkurs na szkicowe rozwiązanie tematu „Układanka
w przestrzeni”. To pozwoliło wyłonić projektantów, którzy 
zostali zaproszeni do wzięcia udziału w etapie drugim – 
dwudniowych warsztatach projektowych w Domu Kultury 
w Podłężu. W trzecim etapie zadaniem uczestników 
warsztatów było przygotowanie projektu na koncepcję 
aranżacji wnętrza INSPIRO.

„Podziel Kwadrat” został pomyślany jako spotkanie 
dwóch przestrzeni – lokalnej (dzieci, rodziców i wszystkich 
uczestników z ̇ycia domu kultury) oraz zewnętrznej 
(prowadzących warsztaty i projektantów). Celem tej 
konfrontacji był twórczy, społeczny proces projektowy.
I w tym dostrzec można największy sens całego

przedsięwzięcia – zaangażowaniu w nie społeczności 
lokalnej, codziennych użytkowników domu kultury.

„Podziel Kwadrat” stał się urzeczywistnieniem modnego 
obecnie sloganu partycypacji społecznej, który w większości 
przypadków pozostaje jedynie przedmiotem licznych dyskusji, 
nie zawsze przekładających sie ̨ na realne działania.

Można to nazwać projektowaniem społecznym, 
partycypacyjnym, czy angaz ̇ującym. Ale niezależnie od 
etykiety chodzi o to, że to ludzie korzystają z przestrzeni – 
dlatego mogą i chcą ją kształtować. Dla nich powstał Dom 
Kultury INSPIRO, więc tylko z nimi moz ̇na go zmieniać.

Po wielu przygodach, złożonych wnioskach 
i odwołaniach, kolejny raz, społeczny charakter INSPIRO 
doszedł do głosu. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego po zapoznaniu się z listami poparcia oraz 1300 
podpisami złożonymi pod społecznym odwołaniem od jego 
decyzji - przyznał dotację na remont! Dzięki temu, oraz 
dzięki zaangażowaniu Gminy Niepołomice, INSPIRO już 
w tym roku stanie się najpiękniejszym domem kultury 
w Polsce.

Dom Kultury INSPIRO
partycypacja w praktyce
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M A G A Z Y N
Okienko z widokiem na Niepołomice

Z Jagodą Urban-Klaehn rozmawia Marcin Urban

Jagoda Urban-Klaehn
Urodziła się w Krakowie i tu ukończy-
ła studia na kierunku technicznej fizyki 
jądrowej na AGH. Pracowała 6 lat w In-
stytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, ale 
kiedy pojawiła się szansa na wyjazd na 
studia doktoranckie w Stanach, zdała eg-
zaminy i dostała się jako jedyna w tym 
czasie Polka do Texas Christian Uniwer-
sity w Teksasie.  

Wyszła za mąż za rodowitego Teksań-
czyka i urodziła córkę Elę. Po uzyskaniu 
stopnia naukowego pracowała w rożnych 
zawodach, nie zawsze związanych z fizy-
ką. Mieszka wciąż w USA, ale kilkakrot-
nie przeprowadzała się na odległość kilku 
tysięcy kilometrów. 

Obecnie mieszka w Stanie Idaho, zna-
nym jako jedno z największych skupisk 
Mormonów, na płaskowyżu o przeciętnej 
wysokości prawie 1500 metrów nad po-
ziomem morza, czyli powyżej Turbacza. 
Miejsce to charakteryzuje ostry klimat, 
zimne noce nawet w lecie, ale także pięk-
ne zachody słońca.

aMERYka
jest inna, ni¿ myslicie część 1

Marcin Urban: Po pierwszy w historii tej  
rubryki rozmawiam z osobą, która stale 
mieszka poza Polską, ale dość często od-
wiedza Niepołomice. Co Ci się u nas podo-
ba najbardziej?
Jagoda Urban-Klaehn: Lubię atmosferę wa-
szego przytulnego miasta z zamkiem, ziele-
nią i puszczą. W zeszłym roku odwiedziłam 
wspaniałą galerię polskiego malarstwa w Mu-
zeum w Niepołomicach.  
Tak się składa, że zwykle, gdy odwiedzam 
Niepołomice to pada deszcz albo jest za-
chmurzone niebo, natomiast tu w Idaho jest 

prawie zawsze bezchmurne, niebieskie niebo, 
jak na filmach kowbojskich. Ale za to płaci 
się pustynnym klimatem i brakiem zieleni, 
podczas gdy wy macie w Niepołomicach do-
rodną puszczę, do której dawniej jeździli na-
wet królowie. 

Jakie refleksje w Tobie wywołuje fakt, że 
pierwsze budynki Zamku w Niepołomi-
cach król Kazimierz Wielki wybudował 
w drugiej połowie XIV wieku, a dopiero ja-
kieś 130 lat później, w 1492 roku Krzysztof 
Kolumb dopłynął do Ameryki?

Myślę, że brak długiej historii pomógł w pe-
wien sposób Amerykanom w szybkim roz-
woju, bez oglądania się na tradycje. W USA 
żyje się przyszłością, a nie przeszłością. Ame-
rykanie łatwiej przystosowują się do zmien-
nych warunków. Zabytki w Stanach są o wiele 
„młodsze” niż w Europie i są głównie skupio-
ne na północno-wschodnim wybrzeżu. 
Indianie nie zostawili po sobie wiele infra-
struktury, bo przemieszczali się z miejsca na 
miejsce w poszukiwaniu żywności. Uważali, 
że ich życie splecione jest z naturalną przy-
rodą. Z tego powodu istniała duża różnica 



Czerwiec 2013GAZETA NIEPOŁOMICKA  

24    

w sposobie myślenia Indian i białych osad-
ników. Europejscy chcieli posiadać ziemię 
na własność, zatem domagali się utworzenia 
granic pomiędzy ich prywatnymi posiadło-
ściami, a terenami indiańskimi. Indianie po 
prostu nie pojmowali, co to znaczy teren pry-
watny. Według nich ziemia i przyroda należy 
do wszystkich, tak jak słońce, które wszyst-
kich grzeje.

Pamiętasz swoje pierwsze dni  w Stanach? 
Teraz mieszkam w zimnej, północnej części 
USA, ale na samym początku mojego po-
bytu wylądowałam w tropikalnym Teksasie. 
Pamiętam, że kiedy wychodziłam z rękawa 
samolotu na lotnisko, owinęło mnie bardzo 
gorące i ciężkie powietrze. Był to sierpień,  
a w tym okresie w Teksasie panują straszne 
upały, nie do wyobrażenia w Polsce. 
Przez pierwsze dni mieszkałam w pokoju 
gościnnym wydziału fizyki w mieście Fort 
Worth. Było tam bardzo czysto, wygodnie, 
działała skuteczna klimatyzacja. Później mu-
siałam znaleźć własne mieszkanie – ale stać 
mnie było tylko na tak zwany „studencki 
apartament”. 
Kiedy pierwszy raz zobaczyłam swoje miesz-
kanie, na dywanie leżały zabite wielkie prusa-
ki. Administracja tego osiedla przekonywała 
mnie, że zostały wyłożone trutki, więc nie 
powinnam się bać... ale te pełzające prusa-
ki były wszędzie w budynku. Prusaki lubiły 
chodzić po ścianach i nawet po suficie. Kilka 
razy znalazłam je w łóżku. Natomiast na ze-
wnątrz, szczególnie późnym latem i jesienią, 
fruwały wielkie świerszcze.

W USA ludzie mają zupełnie inną mental-
ność, niż w Europie. 
Pamiętam, że kiedyś, późnym wieczorem, 
zdarzyła się awaria w mojej łazience i woda 
zaczęła się wylewać na podłogę. Tak się prze-
raziłam, że wybiegłam z mieszkania i zaczę-
łam się dobijać do drzwi sąsiadów. Nikt nie 
otworzył. W Stanach z reguły nie otwiera się 
drzwi nikomu obcemu, szczególnie w nocy. 
Na szczęście woda przestała się wylewać i ja-
koś przeżyłam do rana. 
Miałam w swoim apartamencie bardzo pry-
mitywną i źle działającą klimatyzację, więc 
było bardzo gorąco i jedynym ratunkiem był 
zimny prysznic. Po jakimś czasie zmieniłam 
miejsce zamieszkania, ale okazało się, że tym 
razem mieszkam z termitami. 

Obudziłam się kiedyś w nocy, popatrzyłam 
na dywan, wydawało mi się, że dywan się ru-
sza. Były to tysiące mrówek, a raczej termi-
tów. Były wszędzie – na parapetach, na dy-
wanach, nie doszły tylko do łóżka. Bałam się 
ruszyć, ale w końcu zadzwoniłam do mojego 
chłopaka, a kiedy on przyszedł, to zbierali-
śmy te termity garściami przy pomocy od-
kurzaczy i mioteł. Przez kilka dni mieszkanie 
było nie do użytku, bo musieliśmy termity 
wytruć chemikaliami.

Mieszkając w USA kilkakrotnie wraz z mę-
żem i córką przeprowadzałaś się do miejsc 
odległych o tysiące kilometrów. Czy to zja-
wisko jest za oceanem powszechne? 
Amerykanie przeprowadzają się tam, gdzie 
jest praca. Są bardzo mobilnym narodem. 
Wiem, że również w Polsce sporo się w tej 
sprawie zmieniło. Teraz wiele osób wyjeż-
dża z Polski, aby pracować w innych krajach 
Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone są 
ogromnym krajem, gdzie odległości pomię-
dzy miastami są o wiele większe niż w Pol-
sce, jazda z domu do pracy to często odle-
głość 50-100 km. 
Większość Amerykanów pracuje w firmach 
prywatnych, które nie zapewniają stabilnej 
pracy. Jeśli przedsiębiorstwo upada albo re-
organizuje się zwalniając ludzi, trzeba zna-
leźć pracę niekiedy w innym, odległym sta-
nie. To poczucie tymczasowości wpływa na 
stosunki międzyludzkie. Amerykanie łatwo 
nawiązują znajomości z obcymi, ale rzadko 

są to bliskie kontakty. Jest różnica w języ-
ku angielskim pomiędzy słowem „friend” 
(przyjaciel, co oznacza raczej kolegę) i „clo-
se friend” (bliski przyjaciel). Myślę, że celo-
wo nie angażują się w bliskie kontakty, bo są 
świadomi tego, że nigdy nie wiadomo, kiedy 
będą musieli się przeprowadzać w poszuki-
waniu nowej pracy. 

Amerykański model rodziny to z reguły 
matka, ojciec i dzieci. 
Rodziny wielodzietne są częste, szczególnie 
w Idaho. Jest zazwyczaj jakiś kontakt z babcią 
i dziadkiem, ale nie taki bliski jak w Polsce, 
bo babcia i dziadek mieszkają zwykle daleko 
i mają swoje życie, a ponadto pracują zawo-
dowo dopóki starcza im sił. 
Jeżeli w małżeństwie zarówno mąż, jak i żona 
chcą robić kariery, często powstaje „long di-
stance relationship” (czyli związek na odle-
głość). Tacy ludzie rzadko się spotykają, bo 
mieszkają tysiące mil od siebie. Rodziny takie 
często się rozsypują, rodzice wiążą z kimś in-
nym, dzieci mają step-brothers i step-sisters, 
rodziny są niby liczniejsze, ale słabiej związa-
ne niż w Europie. Ze względu na częste prze-
prowadzki niektórzy mieszkają w „mobile 
houses”, czyli w domu na kółkach. 

Zwiedzałaś USA. Co ciekawego można tam 
zobaczyć?
Są tu wymarłe miasta (tzw. „ghost towns”, 
czyli „miasta duchów”), które są pozosta-
łościami po gorączce złota, srebra i innych 
szlachetnych metali. Większość z nich zbu-
dowano pod koniec XIX wieku. Wiele tego 
typu miasteczek jest w Colorado, w Kalifor-
nii, Nowym Meksyku, Newadzie, nawet u nas 
w Idaho. Poszukiwacze złota przyjeżdżali na-
tychmiast na wieść, że ktoś coś znalazł, a za 
nimi ciągnęli ludzie, którzy chcieli na tych 
„poszukiwaczach złota” zarobić oferując roż-
nego rodzaju usługi. 
Budowano miasto, czasem bez planu, zupeł-
nie chaotycznie, powstawały bary, sklepy, 
banki, kościoły i szkoły. Kiedy się jednak 
okazywało, że metali szlachetnych już nie ma 
– miasto pustoszało. Niektóre z tych miast są 
jeszcze w części zamieszkałe, niektóre zostały 
zamienione w skanseny, a po innych zostały 
tylko rudery   

Uwaga: część druga w numerze wakacyjnym

Kiedyś zdarzyła się awaria w mojej 
łazience i woda zaczęła się wylewać na 
podłogę. Tak się przeraziłam, że wybie-

głam z mieszkania i zaczęłam się dobijać 
do drzwi sąsiadów. Nikt nie otworzył.  

W Stanach z reguły nie otwiera się  
drzwi nikomu obcemu.

Amerykanie przeprowadzają się tam, gdzie jest praca. To poczucie tymczasowości 
wpływa na stosunki międzyludzkie. Celowo nie angażują się w bliskie kontakty,  

bo są świadomi tego, że nigdy nie wiadomo, kiedy będą musieli się  
przeprowadzać w poszukiwaniu nowej pracy.

Europejscy chcieli posiadać ziemię na własność. Indianie nie pojmowali,  
co to znaczy teren prywatny. Według nich ziemia i przyroda należy do wszystkich,  

tak jak słońce, które wszystkich grzeje.

MAgAZyN
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Zosia 

saMosia
Samodzielność to z pewnością cecha na wskroś pozytywna. 
Uczymy się jej od wczesnego dzieciństwa, krzepimy w procesie dorastania. 

Weronika Śliwiak 
poetka, literaturoznawca i biolog, 
matka dwóch córek

Dobrze, jeśli jest w stanie rozkwit-
nąć, gorzej jeśli ktoś usiłuje ją 
tłamsić, nawet w dobrej wierze. 
Na pewno nie jest łatwa. Nie 

da się jej nauczyć czysto teoretycznie, nie 
da przekazać dziecku, nie pozwalając mu 
na własnej skórze przekonywać się o wadze 
błędnych wyborów.

Nawet jeśli stosunek rodzica do dziecka 
jest pełen chęci zaofiarowania mu samodziel-
ności, to podświadomie chce się je chronić, 
ostrzegać, stawiać za przykład własne i cudze 
niepowodzenia –  jako swoisty znak „stopu” 
albo osiągnięcia i gotowe rozwiązania jako 
drogowskazy. Bo chyba nic nie boli tak, jak 
ból najbliższej osoby. Ale trudno, na tym mię-
dzy innymi polega „odpępnienie” – dziecko 
chowamy dla świata, a nie dla siebie. Trzeba 
więc pozwolić, by wzięło się z tym światem za 
bary. Bo tylko samodzielne zwycięstwo sma-
kuje w pełni.

Jasne, że nie chodzi o to, aby nie ostrze-
gać, nie opowiadać o własnych przeżyciach 
itd. Jednak, jeśli młody (a czasem już nie taki 
młody) człowiek postąpi wbrew opinii lub ra-
dzie rodzica, to jednak należy powstrzymać 
się przed niesławnym „a nie mówiłam?”. Bo 
zazwyczaj takie zdanie niczego nie wnosi, 
a potrafi zniszczyć naprawdę wiele.

Czasem samodzielność boli – głównie 
wtedy, gdy jest związana z samotnością. Wte-
dy przestaje być samodzielnością z wyboru 
i staje się przymusem. A chyba nikt nie lubi 
być do czegoś zmuszanym. Oczywiście, są 

osoby, które ze swojej samotnej samodziel-
ności tworzą sztandar i idą z nim na bary-
kady. Tysiąc razy powtarzając sobie, a potem 
innym hasła o własnej heroicznej postawie 
i chwaląc się samowystarczalnością, zapomi-
nają o genezie swojej wybujałej samodzielno-
ści. I chyba poprzez wielokrotne powtarzanie 
tej frazy, zaczynają wierzyć w to, że sami da-
dzą radę ze wszystkim. 

I nie chodzi mi tutaj bynajmniej o spra-
wy fizyczne, bo rzeczywiście: mając pozycję 
i pieniądze, albo niezły zmysł organizacji,  
można zupełnie nieźle radzić sobie w poje-
dynkę. Samotna kobieta zawsze może za-
trudnić profesjonalnego hydraulika, zamiast 
godzinami wpatrywać się w nogi mężczyzny 
swojego życia sterczące spod kuchennego 
zlewu (sądzę nawet że w wielu przypadkach 
jest to rozsądniejsze rozwiązanie), a mężczy-
zna – singiel może sam świetnie prowadzić 
dom albo zatrudnić gosposię. Chodzi mi 
raczej o samotność i samodzielność w sferze 
psychicznej i emocjonalnej.

Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Za 
pewną normę uznaje się jego funkcjonowa-
nie w społeczeństwie i ciężko znaleźć osobę, 
która nie byłaby uwikłana w sieć stosunków 
międzyludzkich. Po prostu, żeby żyć i nie 
oszaleć, oprócz jedzenia, picia, snu i powie-
trza, potrzebujemy obecności innych ży-
wych istot. 

Jasne, że nawet ulubione zwierzę może 
ugryźć, a druga osoba, którą dopuścimy do 
siebie, może negatywnie zaskoczyć lub zra-
nić. Czasem tak bardzo, że staramy zamknąć 

się w szczelną skorupę opatrzoną kolcami 
i napisem „niczego i nikogo nie potrzebuję”. 
I jeśli zraniono lub zawiedziono kogoś moc-
no, uważam że założenie na jakiś czas takiego 
pancerzyka ochronnego i skoncentrowanie 
się na sobie, może mieć nawet pozytywny, 
wprost terapeutyczny efekt. 

Problem pojawia się wtedy, gdy skorupa 
staje się drugą skórą, która zaczyna uwierać, 
boli, ale i tak nie umiemy się już jej pozbyć. 
Wymuszona samodzielność budzi wtedy 

frustrację i strach, więc jeszcze głębiej cho-
wamy się w pancerzu i… pętla się zamyka. 

Tak więc nie chodzi o to, by być hero-
icznie samodzielnym i samowystarczalnym. 
Sztuką jest to, by wiedzieć, z czym samemu 
nie można sobie poradzić. I umieć wyciągnąć 
rękę i poprosić o pomoc, nawet jeśli przez 
głowę przemknie przy okazji myśl o zranie-
niu, śmieszności lub zawodzie. Nikt nie jest 
„sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem” jak 
pisał wieszcz. I bardzo dobrze  

Chyba nic nie boli tak,  
jak ból najbliższej osoby.  

Ale trudno, na tym między innymi  
polega „odpępnienie” – dziecko  

chowamy dla świata, a nie dla siebie.  
Trzeba więc pozwolić, by wzięło się  

z tym światem za bary.

Problem pojawia się wtedy, gdy skorupa staje się drugą skórą, która zaczyna  
uwierać, boli, ale i tak nie umiemy się już jej pozbyć.  

Wymuszona samodzielność budzi wtedy frustrację i strach, więc jeszcze głębiej 
chowamy się w pancerzu i … pętla się zamyka.

MAgAZyN
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Felietony życiem pisane – XLIII

REtusZowaniE
rzeczywistosci
W dawnych czasach wsparcie i opiekę zapewniała przede wszystkim rodzina 
oraz ludzie mieszkający w pobliżu. Bliscy krewni spędzali ze sobą sporo czasu.

Marcin Urban

Dawało to poczucie bezpieczeń-
stwa i w znacznym stopniu 
zaspokajało potrzeby emocjo-
nalne. W niewielkich społecz-

nościach wszyscy o wszystkich wszystko wie-
dzieli. Z tego powodu trudno było grać jakąś 
rolę, udawać kogoś, kim się nie jest. Obecnie 
dzięki telewizji, łączności telefonicznej oraz 
internetowi świat stał się „globalną wioską”. 

Bliskość fizyczna została zastąpiona przez 
głos w słuchawce lub litery na monitorze. 
Technologie łączności elektronicznej wdzie-
rają się w tradycyjne przestrzenie dotychczas 
zastrzeżone dla uważnych spojrzeń w oczy 
i szczerych rozmów. Często więc dzieje się 
tak, jak w poniższym tekście:

w moc Internetu wierząc święcie
przyjaciół mamy na kliknięcie,
uznania tak szukamy w sieci
jak w piaskownicy małe dzieci.

Świat wirtualny coraz częściej zastę-
puje dotykalną rzeczywistość, co utrudnia 
weryfikację informacji. Wciąż stykamy się 
z reklamami, na których towary wygląda- 
ją ładniej niż w momencie, kiedy je kupu- 
jemy. Powszechną praktyką jest retuszowa-
nie zdjęć znanych osób w sposób umożli-
wiający wyszczuplenie, odmłodzenie i usu-
nięcie zmarszczek. W efekcie wywołuje 
u niektórych pokusę poprawy własnego 
wizerunku. 

Każdy człowiek oczywiście chce zyskać 

uznanie innych i marzy o tym, aby korzyst-
niej wyglądać. Łatwo jest dodać sobie nieco 
zasług lub korzystając z programów służą-
cych do obróbki fotografii przedstawić sie-
bie w nieco piękniejszy sposób, niż jest to 
naprawdę – w sposób opisany w poniższej 
fraszce:

Fraszka o autoprezentacji

Świat wirtualnej czasoprzestrzeni
w księżniczkę albo w księcia cię zmieni...

Retuszowanie rzeczywistości można so-
bie tłumaczyć chęcią zrobienia na innych do-
brego wrażenia. Jednakże łatwo w ten sposób 
nadużyć czyjegoś zaufania, a to już poważny 
problem   

Retuszowanie rzeczywistości można sobie tłumaczyć chęcią zrobienia na innych 
dobrego wrażenia. Jednakże łatwo w ten sposób nadużyć czyjegoś zaufania,  

a to już poważny problem.

U w A g A:  Ułatwienia w obowiązku meldunkowym 

31 grudnia 2012 weszły w życie zmiany do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki nim:
•		 nie	trzeba	wcześniej	się	wymeldowywać,	by	móc	uzyskać	nowy	meldunek	–	wszystkie	formalności	wykonywane	będą	w	jednym	urzędzie,	

z chwilą zameldowania się w nowym miejscu,
•		 można	dopełnić	formalności	meldunkowych	w	urzędzie	przez	ustanowionego	pełnomocnika,
•		 nie	ma	obowiązku	podawania	informacji	o	wykształceniu,	obowiązku	wojskowym	oraz	przedkładania	książeczki	wojskowej,
•		 jest	więcej	czasu	na	zgłoszenie	meldunku	–	z	4	dni	termin	został	wydłużony	do	30	dni,
•		 nie	ma	obowiązku	zameldowania	na	pobyt	czasowy,	nie	przekraczający	trzech	miesięcy,
•		 również	turyści	i	wczasowicze	nie	mają	już	obowiązku	pozyskiwania	meldunku,
•		 właściciele,	dozorcy	i	administratorzy	nieruchomości	oraz	zakładów	pracy	nie	mają	już	obowiązków	dotyczących	weryfikowania	wypełnia-

nia meldunku przez mieszkańców czy pracowników,
Co również istotne – zniesiono kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
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Turysta wewnętrzny w klasztorze – XXI

ksiê¯a
przy klasztorze

Zakonnicom,  
jak każdej grupie  
chrześcijan, 
potrzeba 
duszpasterza.  
W ciągu wieków  
jednak kapłani  
osadzani przy  
żeńskich klasztorach  
mieli także inne,  
dodatkowe funkcje. 

s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka

W średniowieczu istniał na 
przykład urząd tzw. pre-
pozyta: był to zwierzchnik 
klasztoru żeńskiego, mają-

cy władzę wyższą niż jego przełożona. Ten 
urząd z czasem poszedł w zapomnienie,  
chociaż u norbertanek zachował się aż do 
XIX wieku. 

W początku istnienia Staniątek takim 
prepozytem właśnie był mnich tyniecki, 
a brat rodzony fundatora, Wierzbięta z rodu 

Gryfitów. W tradycji klasztornej wspomina-
ny on jest także jako główny architekt pier-
wotnej budowy. 

Znajdujemy go jako prepozyta przy 
klasztorze w roku 1238; a z roku 1248 po- 
chodzi dokument księcia, stwierdzający za-
sługi tegoż ojca Wierzbięty przy poszukiwa-
niach soli w Bochni, które to zasługi książę 
nagradza przywilejem pobierania przez 
klasztor staniątecki corocznie jednego „bał-
wana” (tj. miarowej bryły) soli. Ponadto jego 
imię nosił przez kilka wieków przewóz na 
Wiśle, tak usytuowany, żeby łączył leżące po 

obu stronach rzeki włości klasztorne, a więc 
zapewne przez niego zorganizowany.

Przez cztery wieki mieszkała przy klasz-
torze grupka kilku mnichów, towarzyszących 
prepozytowi i sprawujących urząd kapelanów 
i spowiedników. Funkcji parafialnych zapew-
ne jeszcze w tym czasie kościół klasztorny nie 
spełniał. Kościoły zakonne prawie nigdy nie 
były w owym czasie także parafialnymi, i tej 
zasady przestrzegano tak pilnie, że do dzisiaj 
w Mogile (między innymi) naprzeciwko ko-
ścioła klasztornego stoi drewniany kościółek 
zbudowany jako parafialny. 

Kościoły zakonne prawie nigdy nie były w owym czasie także parafialnymi,  
i tej zasady przestrzegano tak pilnie, że do dzisiaj w Mogile naprzeciwko kościoła 

klasztornego stoi drewniany kościółek zbudowany jako parafialny.
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Staniątki były z początku nie tylko pod 
duchową opieką, ale i pod władzą Tyńca, 
a konkretnie tynieckiego opata, którego tu na 
miejscu reprezentował prepozyt. Zdaje się,  
że brakowało precyzyjnych ustaleń praw-
nych, co do zasad, tak obsady tych stanowisk, 
jak i współpracy tylu różnych przełożonych, 
i to musiało stwarzać w praktyce pewne trud-
ności. 

Znane jest w każdym razie rozporządze-
nie książęce z roku 1242, żeby elekcję ksieni 
i prepozyta zatwierdzał biskup. Dziesięć lat 
później papież Innocenty IV w dokumencie 
protekcyjnym przypomina zasadę, że ksienię 
mają obierać mniszki (może opat próbował 
sam kogoś mianować?) – ale o prepozycie 
wyraźnie nie wspomina. 

Po dwóch wiekach istnienia klasztoru, 
ówczesna ksieni, imieniem Małgorzata (na-
zwisk rodowych jeszcze wtedy w użyciu nie 
było) wniosła do sądu biskupa sprawę o wy-
raźne rozstrzygnięcie prawne, kto tu kogo 
obiera i kto kogo ma słuchać. Biskup – a był 
nim wtedy Zbigniew z Oleśnicy – zawyroko-
wał, że także prepozyta mają obierać same 
mniszki, tyle że spośród mnichów tyniec-
kich; i że prepozyt ma być pod władzą ksie-
ni, a nie odwrotnie. Określono też dokładnie 
jego wpływy i obowiązki. 

To rozstrzygnięcie powtarza potem naj-
częściej także Stolica Apostolska, niemniej 
sam fakt, że o takie powtórzenie proszono, 
dowodzi, że przynajmniej niektórzy spośród 
kolejnych opatów tynieckich – i może spo-
śród prepozytów – nie godzili się z samo-
rządnością mniszek. 

Aż wreszcie przyszły czasy, że opatami 
zaczęto obierać ludzi świeckich, bliskich 
królowi, który w ten sposób nagradzał swo-
ich dworzan z cudzej kieszeni. Była to far-
sa, nie elekcja, bo król po prostu pisał do 
mnichów, rekomendując im swojego kan-
dydata… i niechby spróbowali obrać kogoś 
innego! 

Takich opatów nazywamy dziś komen-
datariuszami. Nie mieli oni na ogół pojęcia 
o życiu zakonnym, ani go mieć nie chcieli, 
więc jako przełożeni byli do niczego; cho-
dziło tylko o to, żeby dobra klasztoru zna-
lazły się w ich ręku dla korzyści ich samych 
i ich rodzin. Jeżeli któryś był wyjątkowo 
sumienny, to dbał także od czasu do czasu 
o konieczne remonty w klasztorze. 

W Polsce to zjawisko objęło w wieku 
XVI wszystkie te domy zakonników, gdzie 
przełożony był dożywotni, i przyniosło dla 
tych zakonów fatalne skutki. Minęło blisko 
dwa wieki, zanim udało się to „prawo” ja-
koś przynajmniej ograniczyć. Nie objęło 
ono u nas urzędu ksień (jak we Francji), 
ale można sobie wyobrazić, z jaką trwogą 
patrzyły zakonnice staniąteckie na możli-
wość objęcia nad nimi władzy przez takiego 
świeckiego opata. 

Raz jeszcze w ich obronie stanęli bisku-
pi, ci mianowicie, którzy właśnie na przeło-
mie XVI i XVII wieku wprowadzali w Polsce 
potrydencką reformę Kościoła. W diecezji 
krakowskiej zwłaszcza biskup Jerzy Radziwiłł 
po roku 1502 zabrał się do przeprowadzania 
autonomii klasztorów żeńskich. 

Wcześniej jeszcze, bo w roku 1592, ów-
czesna ksieni staniątecka Dorota Mironówna 
uzyskała od Stolicy Apostolskiej uniezależ-
nienie swojego klasztoru od opatów tyniec-
kich. Benedyktyni, których pod koniec śre-
dniowiecza bywało już w Staniątkach tylko 
trzech, ustąpili wtedy miejsca księżom diece-
zjalnym.

W owych czasach klasztor położony na 
wsi nie mógł liczyć na kapelanów i spowied-
ników dojeżdżających czy dochodzących. 
Musieli mieszkać na miejscu. Potrzebny 
więc był dla nich dom osobny, w tradycji 
staniąteckiej nazywany „rezydencją”, dość 
obszerny, by cały zespół duszpasterski po-
mieścić. 

W takim zespole funkcje bywały ściśle 
rozdzielone: jeden kapłan był spowiedni-
kiem, drugi kaznodzieją, trzeci kapelanem. 

Któryś z nich nadto pełnił urząd zwierzch-
nika zespołu. Im więcej ludzi liczyła wieś 
przy klasztorze, tym potrzebniejszy był tak-
że i dla nich duszpasterz; to już był czwar-
ty ksiądz, chociaż czasem niektóre funkcje 
łączono. 

Poza tym (i to jest lokalna osobliwość) 
spotykamy w dziejach Staniątek także „księ-
dza ekonoma”, często wspominanego w zna-
nych nam już dobrze osiemnastowiecznych 
rachunkach; i zupełnie nie wiadomo, dla-
czego akurat kapłana zatrudniono tu w tej 
funkcji, ale w czasach wojennych wszystko 
możliwe.

Poza tym ówczesne benedyktynki, jako 
właścicielki majątków ziemskich, miały obo-
wiązek nie tylko budować w nich kościoły 
parafialne, ale także dbać o utrzymanie tych 
kościołów i obsługujących ich kapłanów. Ta-
kie parafie znajdowały się m. in. w Brzeziu, 
Błogocicach, Bodzanowie, Brzeźnicy. Dzisiaj 
po tej opiece pozostały już tylko ślady w po-
staci figur benedyktyńskich świętych w tam-
tejszych kościołach; figur, które nowszy wy-
strój na ogół przesuwa w coraz ciemniejsze 
kąty, jeśli nie zgoła do graciarni.

Było także praktyką dość ogólną w Pol-
sce, że jeśli wśród dzieci wiejskich we wło-
ści klasztornej znalazł się chłopiec pragnący 
zostać księdzem, finansowano mu naukę, po 
czym miał obowiązek pracować przy klasz-
tornym kościele przez jakiś czas, wyznaczo-
ny w umowie. Czasami dbano nawet, żeby 
w program jego nauki wchodziła dobra zna-
jomość reguł zakonnych, potrzebna zwłasz-
cza spowiednikom mniszek. 

Archiwalnych śladów tej praktyki nie 
znalazłam jednak w Staniątkach, i nie wy-
kluczone, że jej tu nie znano, gdyż do Kra-
kowa było blisko, a tam można było łatwo 
znaleźć kapłanów żyjących z jakiejś ubo-
giej altarii, chętnych do podjęcia pracy 
przy klasztorze. Tam także szukano reko- 
lekcjonistów i spowiedników tzw. nadzwy-
czajnych, o czym jednak opowiemy osobno  

Przyszły czasy, że opatami zaczęto obierać ludzi świeckich, bliskich królowi,  
który w ten sposób nagradzał swoich dworzan z cudzej kieszeni.  
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swojego kandydata… i niechby spróbowali obrać kogoś innego!
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REcEnZjE 

Marta Piotrowska 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Poleca…

Paulina Młynarska
Beata Sabała-Zielińska

Zakopane odkopane
Pascal
Bielsko-Biała, 2012

Lekko i dowcipnie napisana 
książka o Zakopanem. O mieście, 
gdzie turystyka zabija oryginal-
ność, a kłótnie górali kończą się 
zamknięciem stoku na Gubałów-
ce. Autorki „odkopują” cudowne 
miejsca, w których bywał Witka-
cy, a doktor Chałubiński leczył 
wielkomiejskich pacjentów. 

Tytuł książki wymyślił sam 
Wojciech Młynarski, który w Za-
kopanem napisał wiele tekstów 
piosenek. Dlaczego w obecności 
górali lepiej nie śpiewać „Góralu 
czy ci nie żal”? Jak kiedyś bawił się 
półświatek pod Tatrami? Dlacze-
go miś na Krupówkach ma białe 
futro? Czy przez halny, górale po-
pełniają samobójstwa? 

Odpowiedzi na te i wiele in-
nych pytań znajdziemy właśnie 
w tej książce. Publikacja zawiera 
informacje o ciekawych miej-
scach, które koniecznie trzeba 
zobaczyć przyjeżdżając do Zako-
panego. 

Aleksandra Szarłat

Prezenterki
Świat Książki
Warszawa, 2012

Kto z nas nie pamięta 
uśmiechniętej Edyty Wojtczak, 
poważnej Krystyny Loski, weso-
łej Katarzyny Dowbor? Kto nie 
podziwiał elegancji Bogumiły 
Wander i profesjonalizmu Boże-
ny Walter? Te pięć pań niegdyś 
regularnie gościło w naszych do-
mach, na ekranach telewizorów. 

Dzisiaj, gdy telewizja tak bar-
dzo się zmieniła i gdy zapełniają 
ją inne twarze, warto sięgnąć po 
ekskluzywne wywiady z najsłyn-
niejszymi prezenterkami Telewi-
zji Polskiej z okresu PRL-u. Au-
torka przeprowadziła rozmowy, 
pozwalając swoim rozmówczy-
niom snuć niezwykłe opowie-
ści, sypać anegdotami oraz rzu-
cać złośliwościami pod dresem 
współpracowników. 

Wywiady przedstawiają pe-
wien wycinek telewizyjnego ży- 
cia, analizują sytuację na Woro-
nicza i pokazują, jak w PRL-u 
kreowano celebrytki. Na uwagę 
zasługuje rozdział, który opo-
wiada o pierwszej damie polskiej 
małego ekranu – Irenie Dziedzic.

Agnieszka Lingas-Łoniewska

W zapomnieniu
Novae Res
Gdynia, 2012

Przenosimy się do Wałbrzy-
cha. Michał Langer, to młody, 
ale już znany w przestępczym 
półświatku gangster, który wy-
chowuje dziewięcioletniego 
brata. Mężczyzna stara się, aby 
zapewnić mu odpowiednią daw-
kę miłości, bezpieczeństwa oraz 
godziwe życie. 

Chłopiec jednak sprawia pro-
blemy wychowawcze, które czę-
sto kończą się dłuższą rozmowa 
u dyrektora szkoły. Ta sytuacja 
ulega zmianie, gdy w szkole po-
jawia się Magda, pedagog, która 
wróciła po studiach do rodzin-
nego miasta. Między Michałem, 
a Magdą tworzy się wyjątkowa 
więź, ale jednocześnie dzieli ich 
przepaść. Michała bowiem nę-
kają demony przeszłości, a życie 
nauczyło go nikomu nie ufać. 

Co czeka tych dwoje? Czy 
rodzące się między nimi uczu-
cie ma szansę przetrwać? Nie 
brakuje w opowieści życiowych 
dramatów, trudnych decyzji, 
bolesnych tajemnic oraz silnych 
emocji, które udzielają się czytel-
nikowi.

Daniel Tammet

Urodziłem się pewne-
go błękitnego dnia
Czarne 
Wołowiec, 2010

Daniel urodził się pewnego 
błękitnego dnia, mówiąc w ten 
sposób o swojej dacie urodzin 
nie ma na myśli pogody, jaka 
wtedy była. Niebieski to kolor 
dnia, środa jest dla niego nie-
bieska. Bohater cierpi na zespół 
Aspergera, jest autystą i od mo-
mentu ataku padaczki także sy-
nestetą. 

Łączy wrażenia zmysłowe 
dające zdolność widzenia kolo-
ru liter i liczb. Według Daniela 
jedenaście jest przyjazne, pięć – 
głośne, cztery – ciche. Jego przy-
jaciółmi są liczby. Ma on nie-
zwykłe zdolności matematyczne 
i dobrą pamięć.

Zna jedenaście języków. Wy-
konuje w pamięci skompliko-
wane obliczenia, ale problemem 
jest dla niego odróżnienie strony 
prawej od lewej. Rodzice obawiali 
się, że syn nigdy nie będzie pro-
wadził normalnego życia. Byli 
jednak w wielkim błędzie! Pu-
blikacja to poruszające studium 
wnętrza człowieka cierpiącego na 
rzadką i tajemniczą chorobę  
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spojRZEniE 
w czerwcowe niebo
„Czerwiec się czerwieni, będzie grosz w kieszeni”, jak mówi staropolskie 
przysłowie, a poza tym, to okres najdłuższych dni  i długich zmierzchów 
dogodnych do spacerów. 

dr Adam Michalec MOA                                                               
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w Niepołomicach

Mamy zatem krótkie ciepłe 
noce, które niestety nie sprzy-
jają obserwacjom astrono-
micznym, ale są one tym 

cenniejsze dla prawdziwych miłośników nie-
ba. Możemy zatem w długie dni czerwcowe 
zachwycać się grą obłoków, począwszy od 
chmur kłębiastych – wróżących dobrą pogo-
dę – poprzez wysokie chmury pierzaste, aż 
po groźnie wyglądające cumulonimbusy, czyli 
chmury burzowe.  

Tegoroczne astronomiczne Lato, roz-
pocznie się w piątek 21 czerwca o godz. 
07.04 – kiedy to Słońce w swej rocznej wę-
drówce po Ekliptyce oddali się najbardziej 
na północ od równika niebieskiego, osiągając 
punkt przesilenia letniego, zwany punktem 
Raka. W tym dniu w Niepołomicach, Słoń-
ce  w chwili przejścia przez południk, góru-
je nad horyzontem na wysokości prawie 63 
i pół stopnia. Wzejdzie wtedy o godz. 4.30, 
a zajdzie o 20.53, zatem dzień będzie trwał 
16 godzin i 23 minuty; będzie to najdłuższy 
dzień (i najkrótsza noc) tego roku, a dłuższy 
od najkrótszego dnia w Niepołomicach aż o 8  
godz. i  18 minut. 

Już 8 czerwca, dzień będzie dwa razy 
dłuższy od najkrótszego dnia roku (22 XII), 
a będzie trwał w Niepołomicach 16 godz. i 10 
minut. Najwcześniej Słońce wzejdzie u nas 
w dniu 15 czerwca (godz. 4.30). Takich wcze-
snych wschodów Słońca będziemy doświad-

czać przez osiem kolejnych dni. Najpóźniej 
zajdzie w dniu 20 czerwca (godz. 20.53), i tak 
późnych zachodów Słońca będzie aż 11. 

Dni najdłuższych lub niezauważalnie 
krótszych o jedną minutę, będziemy mie-
li przez cały tydzień od 17 do 24 czerwca.  
W tym też okresie, na św. Jana (24 VI), często 
padają obfite deszcze. Zobaczymy, czy może 
po tegorocznej spóźnionej i ciepłej wiośnie, 
nie będzie deszczy świętojańskich? 

Tak czy inaczej będzie z pogodą, to na 
Dzień Dziecka w Niepołomicach, Słońce 
wzejdzie o godz. 4.36, a zajdzie o godz. 20.41. 
Dzień będzie trwał 16 godz. i 5 minut; będzie 
jeszcze krótszy o 18 minut od najdłuższego 
dnia roku. Natomiast ostatniego czerwca, 
Słońce w Niepołomicach wzejdzie o godz. 
4.35, a schowa się pod horyzontem o godz. 
20.53 i dzień będzie niezauważalnie, ale już 
niestety krótszy od najdłuższego dnia roku 
o 5 minut. 

Aktywność magnetyczna Słońca 
w czerwcu będzie bardzo duża, jedynie nieco 
obniżona na przełomie każdej dekady mie-
siąca. Pamiętajmy przy tym, iż obserwacje 
plam na Słońcu prowadzimy wyłącznie przy 
zastosowaniu odpowiednich filtrów, lub rzu-
towanego na ekran  obrazu Słońca z lunety. 
Zapraszamy w tym celu zainteresowanych do 
MOA w Niepołomicach. 

Księżyc powita Lato tuż przed pełnią. Za-
tem bardzo krótkie, ale bezksiężycowe noce 
będziemy mieli pod koniec pierwszej dekady 

czerwca. Kolejność faz Księżyca będzie na-
stępująca: nów 8 VI o godz. 17.56, pierwsza 
kwadra 16 VI o godz. 19.24, pełnia 23 VI 
o godz. 13.32 i ostatnia kwadra 30 VI o godz. 
06.54. 

W apogeum (najdalej od Ziemi) Księżyc 
będzie 9.VI prawie o północy, a w perygeum 
(najbliżej Ziemi) będzie 23 VI o godz. 13.  
Warto tu zauważyć, iż Księżyc w fazie pełni 
będzie najbliżej Ziemi, a zatem jego widoma 

średnica osiągnie maksymalną wartość 33 
minuty łuku.  

Ponadto, w dniu 18 VI po godz. 22, 
Księżyc zakryje Spikę, najjaśniejszą gwiazdę 
w Pannie – u nas widoczne będzie tylko ich 
zbliżenie na odległość  0.8 stopnia. Zjawisko 
zakrycia gwiazdy, będą mogli zaobserwować 
mieszkańcy południowej Ameryki i Afryki 
oraz Madagaskaru. 

Jeśli chodzi o planety, to Merkurego 
znajdziemy przez cały miesiąc, po zachodzie 
Słońca, na wieczornym niebie. Najlepsze wa-
runki do jego obserwacji będą w pierwszej 
połowie czerwca, bowiem Merkury 12 VI 
o godz. 19, będzie w największej wschodniej 

Już 8 czerwca, dzień będzie dwa razy dłuższy od najkrótszego dnia roku (22.XII),  
a będzie trwał w Niepołomicach 16 godz. i 10 minut. Najwcześniej Słońce wzejdzie  

u nas 15 czerwca (godz. 4.30). Takich wczesnych wschodów Słońca  
będziemy doświadczać przez osiem kolejnych dni.

Księżyc powita Lato tuż przed pełnią. 
Zatem bardzo krótkie, ale bezksiężycowe 

noce będziemy mieli pod koniec  
pierwszej dekady czerwca.
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elongacji (odległości na niebie) od Słońca (24 
stopnie). 

Ponadto zbliży się on do Wenus w dniu 
20 VI o godz. 20, na odległość 1.9 stopnia, co 
nam powinno znakomicie ułatwić zobacze-
nie Merkurego – będzie to najlepsza okazja 
obserwacyjna w tym roku do jego identy-
fikacji. Ponoć Mikołaj Kopernik nigdy nie 
widział tej planety, zatem skorzystajmy z tej 
wyjątkowej okazji obserwacyjnej. 

Wenus jako Gwiazda Wieczorna, bryluje 
na zachodnim niebie przez cały czerwiec, aż 
do końca roku, wznosząc się z upływem dni, 
coraz wyżej i wyżej nad horyzontem. W dniu 
13 VI na swej orbicie, będzie w peryhelium, 
a 20 VI w koniunkcji z Merkurym. 

Natomiast po koniunkcji ze Słońcem, 

Mars pojawi się na wieczornym niebie 
w gwiazdozbiorze Byka, ale dopiero w dru-
giej połowie miesiąca, po prostu czeka on 
na Lato. Jeszcze możemy próbować  znaleźć  
Jowisza w pierwszym tygodniu czerwca, na 
zachodnim niebie, potem skryje się on za 
Słońcem – koniunkcja 19 VI. 

Saturna w gwiazdozbiorze Panny, mo-
żemy obserwować od zmierzchu, nad połu-
dniowo-wschodnim horyzontem, przez całą 
noc. Wieczorem 19 VI do planety, zbliży się 
na odległość 4 stopni Księżyc, podążający 
do pełni. Uran w gwiazdozbiorze Wieloryba 
widoczny jest nisko na wschodnim niebie, aż  
do świtu. Neptuna w Wodniku można ob-
serwować na wschodnim niebie w drugiej 
połowie nocy.  

W dniach od 22 VI do 2 VII, będzie moż-
liwość zliczania meteorów z czerwcowego 
roju Bootydów. Maksimum ich aktywności 
przypada na 28 VI, tuż przed północą. Księ-
życ, praktycznie w ostatniej kwadrze, nie bę-
dzie przeszkadzał w obserwacjach. 

Nasuwa się takie staropolskie przysłowie 
„Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje”. 
Wobec takich prognoz życzę Państwu, u pro-
gu zbliżających się wakacji i nadchodzącego 
sezonu urlopowego, samych słonecznych 
i ciepłych dni, z jak najmniejszą ilością cu-
mulonimbusów  

Zaproszenie

Dla najciekawszych zjawisk do obser-
wacji na czerwcowym niebie, najlepiej 
będzie wykorzystać lunety Młodzieżo-
wego Obserwatorium Astronomicznego, 
mieszczącego się w Niepołomicach przy 
ul. Mikołaja Kopernika 2 (tel. 12 281 15 
61) lub informację na www.moa.edu.pl,  
byle pogoda nam dopisywała.

MAgA Z yN

Ocalić od zapomnienia

Merkury zbliży się do Wenus w dniu 20.VI o godz. 20, na odległość 1.9 stopnia,  
co nam powinno znakomicie ułatwić jego zobaczenie.  

Będzie to najlepsza okazja obserwacyjna w tym roku do jego identyfikacji.  
Ponoć Mikołaj Kopernik nigdy nie widział tej planety.

napisZMY RaZEM
historiê woli Batorskiej 
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Fotografia „wola 1928”

Zdjęcie związane z historią Woli Batorskiej. Jeżeli znacie szerszą historię tego zdjęcia, roz-
poznajecie osoby na nim występujące, czy też posiadacie jakiekolwiek informacje z nim 
związane prosimy o kontakt.

Na zdjęciu najpewniej są ks. Konstanty Łabędź, proboszcz parafii niepołomickiej w latach 
1926-1935; Adam Stefan Sapieha, tzw. „książę niezłomny”(1867-1951), biskup krakowski 
od 1911 roku, arcybiskup krakowski od 1925 roku, kardynał od roku 1945 oraz trzeci, nie-
zidentyfikowany ksiądz. 

Możliwe, że zdjęcie przedstawia wstępne rozmowy arcybiskupa krakowskiego z księżmi 
Parafii pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach w sprawie 
budowy Kościoła i powstania parafii w Woli Batorskiej. Na zdjęciu widać też mieszkań-
ców Woli Batorskiej, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Skan  fotografii udostępniony 
Marcinowi Słoczyńskiemu z archiwum rodziny Skoczylasów z Rudnika przez Grzegorza 
Sekulskiego.

Drodzy Czytelnicy! 

Napiszcie z nami historię Woli Batorskiej. 
Liczymy na Waszą pomoc! Wiele pytań 
związanych z tym zdjęciem i całą historią 
czeka na odpowiedź.

poczta@wolabatorska.eu

Janusz Rojek, 604 18 68 79 

Marcin Słoczyński, 781 280 768

Janusz Rojek
animator kultury, mieszkaniec Woli Batorskiej

W czasach, w których przyszło 
nam żyć, owa przeszłość 
staje się często niepotrzeb-
na, z tego powodu jest też 

niejednokrotnie pomijana, czy wręcz zacie-
rana. Dlatego myślę, że warto odnieść się do 
tego tematu w aspekcie najbliższym każdemu 
z nas, bo dotykającym naszej osobistej histo-
rii, naszych rodzin i korzeni.

Czasami staramy się je poznać, odkry-
wać, by dowiedzieć się kim jesteśmy i komu 
zawdzięczamy to, co mamy. Zadajemy py-
tania, słuchamy wspomnień, oglądamy ro-
dzinne fotografie, szukamy pamiątek. Owoce 
owych poszukiwań zamykamy w pamięci, 
która niejednokrotnie bywa zawodna. 

Na pomoc przychodzi współczesna tech-
nika, która pozwala przy większym zaan-
gażowaniu czasu zarchiwizować odkrycia 
w postaci zapisów audio czy video. Możemy 
również wykonać fotokopie dokumentów 
zdjęć czy pamiątek. Jeżeli ktoś nie lubi tech-
niki, warto usłyszane relacje po prostu zapi-
sać, a posiadane zdjęcia opatrzyć informa- 
cjami kogo dotyczą, kiedy zostały wykony-

wane i z jaką historią są związane.
Działania takie pozwolą zachować wspo-

mnienia nawet po wielu latach, kiedy ulotna 
pamięć już zawodzi. Będziemy mogli wtedy 
odbyć wędrówkę do przeszłości sami, bądź 
jako przewodnicy dla naszych najbliższych. 
Zróbmy wszystko by historię naszych rodzin 
ocalić od zapomnienia.

Bywa, że owoce naszych żmudnych 
poszukiwań zamykamy w domu. Dostęp 
do  nich mają jedynie członkowie rodziny. 
A przeszłość rodziny to również historia 
miejsca, którego jesteśmy częścią, nierzadko 
prawie całe życie. Niejednokrotnie wiedza 
o nim jest skąpa, zwłaszcza dla tych, którzy 
są nowymi mieszkańcami. 

Od  kilku lat mieszkam w Woli Batorskiej. 
To, czego mogę się o niej dowiedzieć, odnaj-
duję w zapisach kronikarskich, do których 
mogę dotrzeć w nielicznych źródłach. Jednak  
historie osobiste najczęściej nie doczekują się 
stron w kronikach. Niezwykle cenne, by po-
znać to miejsce, są relacje ludzi. 

Jak uczy mnie doświadczenie, to oni są 
skarbnicą wiedzy, w której kryją się fascy-
nujące historie i opowieści. Z niej dowia-

dujemy się o codziennym  życiu, kłopotach, 
radościach, tradycjach i obrzędach, czerpie-
my wiedzę jak wyglądało kiedyś to miejsce, 
którego jesteśmy dzisiaj częścią. Jest nam to 
potrzebne, szczególnie tym, którzy zechcie-
liby aktywnie współtworzyć naszą Małą Oj-
czyznę.

Raz jeszcze wrócę do słów marszałka Pił-
sudskiego traktujących o szacunku dla prze-
szłości. Mam przyjemność poinformować, że 
od listopada ubiegłego roku prowadzony jest 
projekt „Pamięć i tożsamość”, mający na celu 
ocalenie od zapomnienia  relacji, fotografii, 
pamiątek dotyczących historii Woli Bator-
skiej. Projekt jest realizowany społecznie 
przez autora tekstu oraz Marcina Słoczyń-

skiego, nauczyciela historii w Gimnazjum 
Społecznym im. Lady Sue Ryder. 

Wspólnie chcielibyśmy zaprosić do włą-
czenia się w jego realizację tych wszystkich, 
którzy pragną podzielić się swoimi infor-
macjami i materiałami, czy też mogą wska-
zać osoby, które mogłyby być pomocne 
w naszych pracach poszukiwawczych. Chęt-
nie spiszemy wasze relacje, dokonamy na-
grań lub sfotografujemy pamiątki  

Projekt „Pamięć i tożsamość” ma na celu ocalenie od zapomnienia  relacji, fotografii, 
pamiątek dotyczących historii Woli Batorskiej. Zapraszamy wszystkich.  

Chętnie spiszemy wasze relacje, dokonamy nagrań lub sfotografujemy pamiątki.

„Kto nie szanuje przeszłości, nie jest godzien teraźniejszości ani ma prawo  
do przyszłości”. Te i inne słowa marszałka Piłsudskiego dość często mnie  
nawiedzają, najczęściej po lekturze codziennych wiadomości.
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znalazło się na wystawie dzięki uprzejmości 
rodziny państwa Pikulskich. Przedstawieni są 
na nim dwaj powstańcy – Antoni Orzechow-
ski i Krzysztof Tytus Pikulski – w umundu-
rowaniu powstańczym. Dzięki tej fotografii 
można „dotknąć” historii niepołomickich 
powstańców   Waldemar Stelmach

Biblioteka Niepołomicka

7 maja odbyło się spotkanie złożone 
z trzech części: występu artystyczne-
go Agaty Kubik, wykładu historycz-
nego Tadeusza Jasonka oraz otwarcia 

wystawy historycznej. Całość łączył jeden 
temat, ujęty pod tytułem: „Niepołomiczanie 
w Powstaniu Styczniowym”.

Spotkanie zapoczątkował występ uczen-
nicy kl. VI Szkoły Podstawowej im. A. Mic-
kiewicza w Staniątkach, Agaty Kubik. Laure-
atka Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej zaśpiewała pieśni: „Czarna su-
kienka” oraz „Nadzieja”. 

Po części artystycznej rozpoczął się wy-
kład Tadeusza Jasonka pod tytułem „Niepo-
łomiczanie w Powstaniu Styczniowym”. Jak 
wynika z zachowanych dokumentów oraz 
pamiątek rodzinnych mieszkańców Niepoło-
mic, potwierdzony jest udział kilku Niepoło-
miczan w powstaniu styczniowym. Kolejnych 
odnaleźć można na listach osób złapanych 
i skazanych zesłaniem na Sybir, bądź w księ-

gach parafialnych, jako osoby zabite. 
Z osób, których udział w powstaniu 

styczniowym został udokumentowany, wy-
mienić można nazwiska: Walenty Przepolski, 
Józef Wimmer, Emanuel Czermak, Krzysztof 
Tytus Pikulski, Antoni Orzechowski, Wła-
dysław Wilkosz, Jakub Trzos, Paweł Ptak, 

Rudolf Czajkowski oraz nieznany z imienia 
Bednarski. 

Byli to w większości mężczyźni w wieku 
poniżej 18 lat, synowie urzędników, rzemieśl-
ników i mieszczan. Lista niepołomickich po-
wstańców mogła by być dłuższa, jednak nie 
znani są ci, którzy w powstaniu uczestniczyli 
i wrócili bezpiecznie do domów. Prawdopo-
dobnie mieszkańcy Niepołomic pomagali 
również wracającym powstańcom oraz prze-
wozili ich przez Wisłę. 

Pamiętać należy, że nie było w najbliższej 
okolicy Niepołomic żadnych dworów szla-
checkich, wokół których na ziemiach pol-
skich działała konspiracja powstańcza. Tym 
bardziej znaczący jest udział Niepołomiczan 
w powstaniu styczniowym.

Ostatnią częścią spotkania było otwar-
cie wystawy pod tytułem: „Niepołomiczanie 
w Powstaniu Styczniowym”. Przedstawione 
są na niej życiorysy  powstańców, zdjęcia na-
grobków czy też fotokopie listów do ks. Józefa 
Ruczki w sprawie zesłania na Sybir Walente-
go Przepolskiego (Oryginały pozyskaliśmy 
z Archiwum Narodowego w Krakowie). 

Prawdziwym skarbem jest zdjęcie, które 

Zaproszenie

Wystawę będzie można oglądać w Biblio-
tece Publicznej w Niepołomicach do koń-
ca sierpnia. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych, a szczególnie młodzież dla 
której jest to świetna okazja do poznania 
cząstki historii Niepołomic na tle wyda-
rzenia, jakim było powstanie styczniowe.

Podziękowanie

Wszystkim, którzy wspierali moją Mamę 
Aleksandrę Burda i mnie w nierównej 
walce ze złem, z głębi serca serdecznie 
dziękuję.

Lilka

MAgA Z yN

niepo³omiczanie w powstaniu

stYcZniowYM
W tym roku mija 150 lat od powstania narodowego z 1863 roku. 
Nasza biblioteka,  by ożywić pamięć tamtych czasów, 
włączyła się w ogólnokrajowe obchody Roku Powstania Styczniowego.

Z osób, których udział w powstaniu styczniowym został udokumentowany,  
wymienić można nazwiska: Walenty Przepolski, Józef Wimmer, Emanuel Czermak, 

Krzysztof Tytus Pikulski, Antoni Orzechowski, Władysław Wilkosz, Jakub Trzos,  
Paweł Ptak, Rudolf Czajkowski oraz nieznany z imienia Bednarski.

rozwiązanie zadania z iii okładki
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FRasZkotERapia
bez recepty – Marcin urban

Gościem spotkania był Marcin Urban, od 30 lat mieszkający w Niepołomicach, 
autor fraszek, wierszy, tekstów piosenek i artykułów satyrycznych.

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

„Fraszka, jako gatunek literacki-wy-
marły, czy ciągle żywy?”, to temat dru-
giego już kolei spotkania literackiego 
z cyklu „Literatura na nowo odczyta-

na”, które miało miejsce 23 kwietnia w Biblio-
tece Publicznej w Niepołomicach. 

Pierwszą część spotkania stanowił 
wykład prezentujący genezę i ewolucję 
fraszki, jako gatunku literackiego, który 
wygłosiła Paulina Szewczyk, polonistka 
niepołomickiego liceum. Fraszka, to ina-
czej drobnostka, drobiazg, z włoskiego 
„frasca” – gałązka, krótki utwór wierszowa-
ny, o różnorodnej tematyce i charakterze, 
zakończony puentą.

Fraszkopisarze z  natury są ludźmi dow-
cipnymi, lubiącymi żartować (Dobry żart 
tynfa wart!), kpić z ludzkich przywar (nie 
z człowieka!), a co najważniejsze są ludźmi 
inteligentnymi. 

Fraszka – podobno – jest najtrudniej-
szym gatunkiem poezji. Wymaga, bowiem 
dyscypliny i niezwykłej precyzji słowa. Do-
bra fraszka musi być aktualna, jak i ponad-
czasowa. Trzeba być mistrzem słowa, aby 
myśl zawarta we fraszce zapisała się na trwa-
łe do historii literatury i była przekazywana  
z  pokolenia na pokolenie. 

Ciekawostką jest fakt, że niemal każdy 
poeta za punkt honoru stawiał sobie uczest-
niczenie w tworzeniu fraszek. Wielu z nich 
marzących o poetyckiej sławie, przeszło do 
historii nie wierszami, ale właśnie fraszkami, 

jak choćby Jan Izydor Sztaudynger, Stanisław 
Jerzy Lec, Tadeusz Polanowski. 

Czytając fraszki pochodzące z różnych 
epok, łatwo się przekonać, że przez wszyst-
kie stulecia poruszano w nich te same tematy, 
przeobrażał się tylko język. Dlatego o wiele 
łatwiej czyta się fraszki pisane w XX wieku, 
językiem współczesnym. 

Na zakończenie wykładu Paulina Szew-
czyk przeczytała pełne humoru fraszki, na-
pisane przez jednego z jej byłych uczniów. 
Maturzysta napisał je będąc już bardzo 
znudzonym, podczas egzaminu z języka 
polskiego, który trwał wtedy aż 6 godzin. 
Tym uczniem był syn bohatera naszego 
spotkania.

Druga część spotkania należała już wy-
łącznie do naszego gościa, Marcina Urbana. 
Autor, chemik z wykształcenia, pracownik 
firmy farmaceutycznej, specjalista od zarzą-
dzania, zaproponował nam, „FraszkoTerapię 
bez recepty”. Polecił czytanie i tworzenie fra-
szek, jako antidotum na odreagowanie co-
dziennych stresów. 

Uważa on bowiem, że optymizm, spon-
taniczny śmiech i spora dawka humoru po-
prawiają jakość naszego życia. Poeta już na 
spotkaniu „zastosował” FraszkoTerapię dla 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Przeczytał wiele swoich utworów, a na-
stępnie zaproponował uczestnikom napisa-
nie fraszki! To był najciekawszy moment tego 
wieczoru. Podczas tej magicznej chwili wiele 
osób ujawniło swoje ukryte dotąd literackie 
predyspozycje i talenty. Podczas dyskusji pu-
bliczność doszła do wniosku, że tak napraw-

dę każdy z nas może napisać fraszkę, a co naj-
ważniejsze FraszkoTerapia nie ma skutków 
ubocznych!

Pięknym gestem ze strony Marcina Urba-
na, było podarowanie każdemu z uczestni-
ków spotkania, tomiku swoich fraszek wraz 
dedykacją i autografem  

refleksja o małżeństwie

Do twego szczęścia w małżeństwie 
w zasadzie nie trzeba wiele: 
wystarczy by współmałżonek 
był także twym… przyjacielem.

Marcin Urban

Fraszka o tym,  
jak klęskę przemienić w sukces

Coś ci w życiu nie wyszło? 
Spodziewasz się klęski?
Nie osądzaj pochopnie... czekaj na wyniki...
Kolumb ze swego rejsu powrócił zwycięski,
choć do Indii nie dotarł, lecz... do Ameryki !

Marcin Urban

Fraszkopisarze z  natury są ludźmi  
dowcipnymi, lubiącymi żartować  

(Dobry żart tynfa wart!), kpić z ludzkich 
przywar (nie z człowieka!), a co najważ-

niejsze są ludźmi inteligentnymi.

Zdaniem Marcina Urbana, optymizm, spontaniczny śmiech i spora dawka humoru 
poprawiają jakość naszego życia. Poeta już na spotkaniu „zastosował”  

FraszkoTerapię dla licznie zgromadzonej publiczności.
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niEsMiERtElna
jane austen
Czytelniczki podczas dyskusji zgodnie stwierdziły, 
że książki Austen, to nie tylko powieści o miłości 
z zakończeniem uwieńczonym ślubem bohaterów.

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

 

„Bestsellery wszechczasów. Prezenta-
cje i dyskusja na temat Jane Austen, 
jej książek, nawiązań ekranizacji 
w 200-setną rocznicę wydania Dumy 

i Uprzedzenia”, to temat trzeciego spotkania 
z cyklu „Literatura na nowo odczytana”. 

Odbyło się ono 15 maja w niepołomic-
kiej bibliotece, a jego inicjatorkami były dwie 
czytelniczki Krystyna Mirek oraz Joanna Ko-
cot, które wspólnie przygotowały wykład na 
temat życia i twórczości słynnej, angielskiej 
pisarki Jane Austen. 

Prelekcja wzbogacona została prezentacją 
multimedialną, zawierającą m.in. fragmenty 
ekranizacji powieści. „Duma i uprzedzenie”. 
Ta najbardziej znana powieść Jane Austen zo-
stała wydana 200 lat temu – premierę miała 28 
stycznia 1813 r. Powstała ze szkicu „Pierwsze 
wrażenia”, jaki niemal dwadzieścia lat wcze-
śniej napisała Austen. Od tego czasu powieść 
rozeszła się w nakładzie 20 mln. egzemplarzy, 
zjednała wielbicieli na całym świecie. 

„Duma i uprzedzenie” to historia zna-
jomości Elizabeth Bennet i pana Darcy’ego, 
opowieść o przezwyciężaniu dumy, uprze-

dzeń i dojrzewaniu prawdziwych uczuć. Każ-
dy z bohaterów pochopnie ocenia innych, by 
stopniowo zmieniać o nich zdanie, gdy z cza-
sem ujawniają się prawdziwe zamierzenia 
i zalety charakteru postaci. 

Czytelniczki podczas dyskusji zgodnie 
stwierdziły, że książki Austen, to nie tylko po-
wieści o miłości z zakończeniem uwieńczo-
nym ślubem bohaterów. Zwróciły uwagę, że 
w prozie pisarki odnajdziemy klimat epoki, 
barwne tło obyczajowe i niezwykle intrygu-
jące wątki. 

Austen z zaskakującą skrupulatnością 
maluje przed oczami czytelnika obraz ówcze-
snej, starej Anglii. Wykreowane przez pisarkę 
postaci ożywały i niepostrzeżenie wkradały 
się do rzeczywistości, stając się uosobieniem 
męskiego ideału, czy kobiecym wzorem do 
naśladowania. 

Fenomen popularności „Dumy i uprze-
dzenia” przekłada się na liczbę powieści 
kontynuujących wątki powieści. „Zarozu-
miałość” Julii Barrett, „Niedobrana para” 
Tennant, „Emancypacja Mary Bennet” Col-
leen  McCollough, to tylko niektóre z nich. 

Książki Austen doczekały się także wielu 
ekranizacji. Wielbicielki filmowych adapta-
cji uznały, że najbardziej wierną książce jest 

ekranizacja „Dumy i uprzedzenia” z 1995 r. 
z udziałem Jennifer Ehle i Colina Firth’a.

Ciągłe reedycje powieści Jane Austen, 
kolejne mniej, lub bardziej udane adaptacje 
filmowe twórczości podsycają zainteresowa-
nie osobą pisarki. Fakty te stanowią dowód 
na to, że autorka zdobyła coś więcej niż sławę 
i rozgłos – zyskała nieśmiertelność!

Ale, że nie wszyscy są tego zdania, moż-
na było się przekonać także w czasie dyskusji. 
Jedna z jej uczestniczek zarzuciła powieściom 
nudę, przydługie dialogi i rozpatrywanie 
mało ważnych spraw. 

Ponad dwugodzinna dyskusja upłynęła 
w pogodnym nastroju, a klimat wiktoriań-
skiego salonu, podkreśliły dekoracje, świece 
w mosiężnych lichtarzach, stylowe wazony 
pełne bzu oraz możliwość poczęstunku do-
mowym sernikiem i filiżanką kawy  

W powieści „Duma i uprzedzenie” każdy  
z bohaterów pochopnie ocenia innych,  
by stopniowo zmieniać o nich zdanie, 

gdy z czasem ujawniają się prawdziwe 
zamierzenia i zalety charakteru postaci.

Mój boski rozwód 
spektakl w Centrum Dźwięku
Na scenie teatralnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa będzie można zobaczyć pełny humoru monodram: „Mój boski rozwód” 
w reżyserii Jerzego Gruzy, w wykonaniu Krystyny Podleskiej. Aktorka cieszy się dużą sympatią wśród widzów, którzy pamiętają ją jako  
Olę z kultowej komedii „Miś” Stanisława Barei.
To wzruszająca i pełna optymizmu historia kobiety w średnim wieku, którą porzuca mąż, a córka wyprowadza się do narzeczonego. Do 
wypełnienia pustki Angela ma tylko psa i telefon. Teraz na nowo musi odnaleźć swe miejsce na ziemi, sens życia i szczęście. Po różnorakich 
perypetiach udaje się to jej i jest to tryumf kobiety, która nigdy nie zatraciła nie tylko humoru ale i młodzieńczej ciekawości świata, a także 
dystansu do siebie i innych. Dlatego ta powieść to piękna ludzka historia, to tryumf optymizmu i wiary w „kolejny lepszy dzień”. 
Spektakl odbędzie się 15 czerwca (sobota), o godz. 19.00.                                                        Bilety w cenie 15 zł, do nabycia w kasie MCDiS.
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umowa  

ZlEcEniE
W ostatnim czasie na rynku pracy coraz częściej dochodzi 
do zwierania umów cywilno-prawnych.

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

Znaczna liczba pracodawców wybie-
ra tę formę zatrudniania pracow-
ników, zwłaszcza młodych, ponie-
waż z umowami o pracę związane 

są bardzo poważne obciążenia finansowe, 
m.in. w postaci obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne. 

Umowy cywilno-prawne są wolne od ta-
kich obciążeń, co prowadzi do nadużywania 
ich zastosowania. Jest to spowodowane ko-
niecznością wprowadzania daleko idących 
oszczędności, aby w maksymalnym stopniu 
ograniczyć koszty funkcjonowania przedsię-
biorstwa. 

Trudno oczywiście uznać to za zjawisko 
korzystne dla pracowników, gdyż nie są oni 
w takim przypadku objęci ochroną ubezpie-
czeniową, a w razie sporów z pracodawcą 
zmuszeni są występować na drogę powódz-
twa cywilnego. 

Umowa zlecenie jest regulowana przepisa-
mi kodeksu cywilnego, a więc jest umową na-
zwaną. Polega ona na tym, że przyjmujący zle-
cenie zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla dającego zlecenie. 

Przedmiotem umowy jest czynność 
prawna, natomiast w praktyce są zwierane 
umowy podobne do zlecenia, np. o świad-
czenie usług. Jeżeli nie są one regulowane 
odrębnymi przepisami, wtedy stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu. W braku 
innego postanowienia umowy zlecenie obej-
muje umocowanie do wykonania czynności 
w imieniu dającego zlecenie.

Za wykonanie zlecenia należy się wy-
nagrodzenie, chyba że zleceniobiorca zo-
bowiązał się wykonać je nieodpłatnie. Jego 
wysokość  jest ustalana według obowiązują-
cej taryfy, w umowie albo jeżeli się nie umó-
wiono, powinno ono odpowiadać wykona-
nej pracy. 

Jeżeli nic innego nie wynika z umowy 
lub przepisów szczególnych, wynagrodzenie 
jest płatne po wykonaniu umowy. Z kolei, 
gdy jej wykonanie wymaga wydatków, dający 
zlecenie powinien na żądanie zleceniobiorcy 
udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Podstawowym obowiązkiem zlecenio-
biorcy jest wykonywanie swoich czynno-
ści z należytą starannością (wymaganą dla 
określonego rodzaju czynności), udzielanie 
dającemu zlecenie niezbędnych informacji 
o przebiegu sprawy, a po wykonaniu umo-
wy złożenie mu sprawozdania oraz wydania 
wszystkiego, co przy wykonaniu zlecenia zo-
stało dla niego uzyskane. 

Ponadto przyjmującemu zlecenie nie 
wolno używać we własnym interesie rzeczy 
i pieniędzy zleceniodawcy, a od sum pienięż-
nych zatrzymanych na potrzeby wynikające 
z wykonywania umowy zobowiązany jest on 
zapłacić odsetki ustawowe. 

Zgodnie z przepisami ustawy przyjmu-
jący zlecenie może powierzyć wykonanie 
umowy osobie trzeciej tylko wtedy, gdy wy-
nika to z umowy lub zwyczaju, albo został 
do tego zmuszony przez okoliczności. Wtedy 
wymagane jest niezwłoczne powiadomienie 
zleceniodawcy o osobie i miejscu zamieszka-
nia zastępcy, który w takim przypadku staje 
się odpowiedzialny również wobec dającego 
zlecenie. 

W razie powiadomienia zleceniobiorca 
odpowiada jedynie za brak należytej staran-
ności w wyborze zastępcy. Powierzenie wy-
konania zlecenia innej osobie w sytuacji, gdy 
zleceniobiorca nie był do tego uprawniony 
prowadzi do jego odpowiedzialności nawet 
za przypadkową utratę lub uszkodzenie rze-

czy należącej do zleceniodawcy, niezależnie 
kto do tego dopuścił.

Umowa zlecenie może być wypowie-
dziana przez obie strony w każdym czasie. 
Zleceniodawca powinien jednak zwrócić 
przyjmującemu zlecenie wydatki, niezbędne 
do wykonania umowy oraz uiścić  część wy-
nagrodzenia odpowiadającego wykonanym 
dotąd czynnościom. 

Wypowiedzenie umowy przez którąkol-
wiek ze stron bez ważnego powodu prowa-
dzi do obowiązku naprawienia szkody. Nie 
jest natomiast możliwe zrzeczenie się z góry 
uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia 
z ważnych powodów.

Wypada również podkreślić, iż w braku 
odmiennej umowy zlecenie wygasa z powo-
du śmierci zleceniobiorcy albo utraty przez 
niego pełnej zdolności do czynności praw-
nych. Z kolei śmierć zleceniodawcy lub utra-
ta przez niego pełnej zdolności do czynności 
prawnych, nie powoduje wygaśnięcia umo-
wy, chyba że co innego wynika z jej treści. 

Nawet w razie wygaśnięcia umowy, przyj-
mujący zlecenie powinien nadal prowadzić 
powierzone mu czynności, gdyby z ich prze-
rwania mogła wyniknąć szkoda. Obowiązek 
ten trwa do momentu, kiedy spadkobierca 
lub przedstawiciel ustawowy będzie mógł za-
rządzić inaczej  

W umowach cywilno-prawnych,  
pracownicy nie są objęci ochroną  

ubezpieczeniową, a w razie sporów  
z pracodawcą zmuszeni są występować 

na drogę powództwa cywilnego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny.
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DEREgulacja
zawodów zwi¹zanych z rynkiem 
nieruchomosci
Od pewnego czasu w mediach dość głośno jest o planowanej przez ministra 
sprawiedliwości deregulacji niektórych zawodów.

Agnieszka Wojtas
pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
licencja nr 5928, Agencja Best Invest

W grupie zawodów, które od 
1 stycznia przyszłego roku 
mają być objęte deregulacją, 
znalazły się także zawody 

zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy ma-
jątkowego i pośrednika w obrocie nierucho-
mościami.

Informacje o deregulacji zawodów przez 
środowisko związane z nieruchomościami 
przyjmowane są bardzo negatywnie. Mini-
sterstwo tłumaczy, że deregulacja jest ko-
nieczna, żeby ułatwić dostęp do tego zawodu 
większej ilości osób, a tym samym ma poma-
gać tworzyć nowe miejsca pracy. 

Wskazuje także na korzyści z tego płyną-
ce dla potencjalnych klientów pośredników 
i zarządców. Przede wszystkim skupia się tu-
taj na wzroście liczby biur świadczących tego 
typu usługi, a co za tym idzie wzrostem kon-
kurencyjności na tym rynku. Ministerstwo 
uważa, że z tego powodu pośrednicy i za-
rządcy będą się bardziej starać i dzięki temu 
wzrośnie jakość usług oraz spadną ceny. Czy 
jednak tak rzeczywiście będzie? 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie trze-
ba przypomnieć co obecnie trzeba zrobić, 
żeby otrzymać licencję pośrednika i zarząd-
cy. Otóż trzeba mieć wyższe wykształcenie 
i ukończyć studia podyplomowe z dziedziny 
zarządzania lub pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami. W przypadku pośredników 
na studiach tych przekazywana jest przede 

wszystkim spora dawka wiedzy prawniczej. 
W przypadku zarządców zakres wiedzy 

jest zdecydowanie szerszy. Zarządcy muszą 
mieć bowiem wiedzę nie tylko prawniczą, ale 
także techniczną czy z zakresu podstaw księ-
gowości. Ogrom wiedzy do opanowania jest 
naprawdę spory. Poza tym osoby z licencją 
mają obowiązek doskonalenia zawodowego, 
a więc uczestniczenia w kursach doszkala-
jących w wymiarze co najmniej 24 godzin 
rocznie. 

Podlegają ponadto Komisji Odpowie-
dzialności Zawodowej (KOZ), do której 
może zgłosić się klient niezadowolony z ja-
kości usług świadczonych przez pośredników 
czy zarządców. Mogą oni, po rozpatrzeniu 
skargi przez KOZ, zostać ukarani, a nawet 
pozbawieni prawa do wykonywania zawodu.

Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści proponując swoje zmiany zdecydowanie 
zmniejsza wymagania formalne co do po-
średników i zarządców. Przede wszystkim 
obniża próg wykształcenia, gdyż nie będzie 
już wymagane wykształcenie wyższe, studia 
podyplomowe, ani żadne kursy czy szkolenia 
związane z nieruchomościami. 

Jedynym wymaganiem będzie wpisanie się 
do specjalnego rejestru. Nie będzie wymogu 
doszkalania się, ani Komisji Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Klient niezadowolony będzie 
mógł zgłosić sprawę do sądu powszechnego.

Z pewnością ułatwi to dostęp do zawodu, 
czy jednak będzie to korzystne dla osób, któ-
re będą miały korzystać z usług takiego po-
średnika czy zarządcy? Czy taka osoba będzie 

umiała sobie poradzić w tych trudnych za-
wodach, w których nierzadko mamy do czy-
nienia z zagmatwanymi sprawami prawnymi 
czy w przypadku zarządców, także technicz-
nymi? Czy rzeczywiście większa ilość firm 
zajmujących się tego typu usługami spowo-
duje automatycznie podniesienie ich jakości?

Środowisko pośredników i zarządców ma 
co do tego sporo wątpliwości. Przede wszyst-
kim dlatego, że wykonywanie tego zawodu 
powinno się jednak wiązać z posiadaniem 
odpowiedniej wiedzy. Pośrednik często po-
maga rozwikłać wiele kwestii prawnych, tłu-
maczy ich zawiłości, a klienci wiedząc, że ma 
odpowiednią wiedzę mają do niego zaufanie. 

Podobnie zarządca, który wykonując 
swoje obowiązki, odpowiada za stan tech-
niczny zarządzanych budynków, a więc po-
średnio za zdrowie i bezpieczeństwo osób, 
które w nich przebywają. Jeśli więc nie miał-
by odpowiednich kwalifikacji swoimi zanie-
chaniami mógłby doprowadzić nawet do ka-
tastrofy budowlanej. 

Wielokrotnie wątpliwości pośredników 
i zarządców z licencjami były zgłaszane do 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Różne stowa-
rzyszenia branżowe pisały listy, uczestniczyły 
w spotkaniach z ministrem Gowinem, jednak-
że ich argumenty nie zostały uwzględnione. 

Wszystko więc wskazuje na to, że z po-
czątkiem 2014 roku zawody pośrednika i za-
rządcy przestaną być licencjonowane. Czas 
pokaże czy zmiana ta rzeczywiście przyniesie 
to pozytywne i oczekiwane przez Minister-
stwo efekty  

Jedynym wymaganiem będzie wpisanie się do specjalnego rejestru.  
Nie będzie wymogu doszkalania się, ani Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.  

Klient niezadowolony będzie mógł zgłosić sprawę do sądu powszechnego.
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kwiaty 

Z ogRoDu BaBci
Większość z nas 
zapewne pamięta 
ogród babci, gdzie 
od wiosny do późnej 
jesieni królowały 
kolorowe kwiaty. 
W powietrzu unosił się 
zapach maciejki, 
floksów, goździków…

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

Nad kwiatami pracowicie uwijały 
się pszczoły, trzmiele i motyle 
zbierając nektar. Taki sielski kli-
mat zachęcał do zatrzymania się 

choć na chwilkę aby odpocząć na łonie natu-
ry. Dzisiejsze ogrody nie są już tak kolorowe. 

Najczęściej jednorodzajowe, z przewagą 
mało pracochłonnych iglaków i dywanowym 
trawnikiem, nie mają takiej atmosfery. Bra-
kuje tam kwiatów. Bardzo gorąco więc pole-
cam do ukwiecania swoich ogrodów. 

Wprowadźmy znowu kwiaty zapo- 
mniane – babcine. Gwarantuję, że nie są to 
rośliny bardzo pracochłonne. Posadzone 
czy wysiane raz, będą się same utrzymy- 
wały przez wiele lat w ogrodzie bez szcze-

gólnych nakładów pracy. 
Takim kwiatem jest kosmos zwany ina-

czej onętek. Ma kolorowe kwiaty utrzymu-
jące się całe lato do późnej jesieni. Jest zali-
czany do roślin jednorocznych, ale w związku 
z tym, że nasiona, które same się rozsiewają, 
bardzo dobrze zimują w gruncie i na wiosnę 
mamy mnóstwo nowych roślinek. 

Podobnie zachowuje się i z taką samą 
siłą rozmnaża mało znana obecnie kleoma. 
Ma ciekawe kształtem kwiaty w kolorze od 
bladoróżowego do ciemnofioletowego, utrzy-
mujące się od lipca do października. Silnie 
pachnie przez co zwabia motyle. Jest rośliną 
jednoroczną i tak jak kosmos, wytwarza dużo 
nasion, które wiosną zamienią się w młode 
roślinki. 

Większość z nas zapewne przypomina 
sobie piękne kwiaty portulaki wielkokwiato-

wej, która na stanowisku słonecznym i nawet 
na skalniku będzie kwitła całe lato i jesień ale 
jej kwiatami zachwycać będziemy się tylko 
w dni pogodne, słoneczne. Ona, jak i po-
przednie rośliny, sama się rozsiewa i co roku 
mamy nowe roślinki. Jej nasiona są jednak 
bardziej wrażliwe na mrozy, dlatego warto 
miejsce, gdzie rosły portulaki okryć igliwiem. 
W łagodne zimy i też pod okryciem igliwia 
przezimują nasiona nagietka lekarskiego 
także rośliny jednorocznej i leczniczej, którą 
warto mieć w ogrodzie. 

Nieco więcej pracy włożymy przy upra-
wie kwiatów jednorocznych takich jak ma-
ciejka, cynia, lwia paszcza, nasturcja, lobe-
lia, astry, aksamitki, lewkonia czy groszek 
ozdobny, gdyż co roku musimy je sami wy-
siać. Są to kwiaty lata i nie może ich zabrak-
nąć w ogrodzie. 

Wprowadźmy znowu kwiaty zapomniane – babcine. Gwarantuję, że nie są  
to rośliny bardzo pracochłonne. Posadzone czy wysiane raz, będą się same  
utrzymywały przez wiele lat w ogrodzie bez szczególnych nakładów pracy.
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Latem w ogrodzie też pięknie wygląda-
ją i pachną rośliny dwuletnie, które mają tą 
zdolność, że same się odtwarzają bez naszej 
ingerencji. W pierwszym roku rośliny wy-
twarzają rozetę liści, które zimują i latem 
następnego roku zakwitają. Mam tu na my-
śli takie rośliny jak: goździk brodaty, malwa 
ogrodowa, niezapominajka, bratki ogrodowe 
czy stokrotki. 

Niewiarygodnie z dużą siłą rozmnaża się 
bardzo popularna roślina ogrodów tj. rud-
bekia błyskotliwa dając latem i jesienią żół-
tą plamę na tle zieleni. Znosi bardzo dobrze 
skrajne warunki takie jak dłuższy brak wody 
i jeszcze wtedy pięknie kwitnie. Nazywana 
jest przez niektórych słońcem ogrodu. Jest 

zaliczana do grupy roślin zwanymi bylinami. 
Oprócz niej należą tu także pięknie kwitnące 
cały rok floksy, ostróżki, pysznogłówka, dzie-
wanna, łubin, liliowce czy jeżówki. Więk-
szość z nich po pierwszym kwitnieniu przy-
cięta ponownie zakwitnie. 

Nasz ogród wiosną też będzie kolorowy, 
kiedy posadzimy prymulki, irysy, fiołki czy 
piwonie. Co roku, będą same bez naszej pra-
cy rosły przez wiele lat. 

Warto spróbować łączyć kwiaty ozdobne 
z ziołami czy warzywami tak, jak robiły to 
nasze babcie. Można wrzucić na rabatę nasio-
na kopru, posadzić bazylię czy lubczyk, któ-
ry później wykorzystamy w kuchni. Będzie 
przyjemnie i pożytecznie.

Zachęcam wszystkich ogrodników do 
uprawy starych, dobrze znanych i niestety za-
pominanych kwiatów. Niech ogrody kwitną 
i pachną od wiosny do późnej jesieni  

MAgA Z yN

Warto spróbować łączyć kwiaty ozdobne z ziołami czy warzywami tak, jak robiły to 
nasze babcie. Można wrzucić na rabatę nasiona kopru, posadzić bazylię czy lubczyk, 

który później wykorzystamy w kuchni. Będzie przyjemnie i pożytecznie.

pocz¹tkuj¹cy artysta

DEcoupagE część 3

Ten piękny kuferek 
na zabawki widoczny 
na zdjęciu był kiedyś 
rdzewiejącym 
metalowym pudełkiem, 
ale dzięki odrobinie 
wysiłku został zamieniony 
w coś szczególnego.
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Małgorzata Klima 
Pracownia Artystyczna Kredens

Jeżeli mamy do czynienia z decoupa-
gem na nowym metalu, zmywamy po-
wierzchnie ciepłą woda z mydłem i po-
zostawiamy do wyschnięcia. Następnie 

nakładamy antykorozyjną farbę gruntową, 
która zapobiega rdzewieniu i przygotowuje 
powierzchnię pod farbę kolorową. Jeżeli far-
ba jest jasna nałóż dwie warstwy akrylowej 
farby gruntowej.

Pomogę Państwu ozdobić stare przy-
rdzewiałe pudełko – kuferek, który z zanie-
dbanego przedmiotu przemienimy w cenną 
pamiątkę rodzinną, idealną do przechowy-
wania drobiazgów przywiezionych z wakacji! 

Decoupage na metalu jest tak stary, jak 
na drewnie i równie efektowny, z tym małym 
dodatkiem, że metal lubi nam przyrdzewieć 
i zepsuć piękny efekt, wtedy kiedy jest nie-
właściwie przygotowany.

Do dzieła! Podaję przepis: przygotowanie 
metalowej powierzchni wymaga trochę cza-
su. Właśnie dlatego, żeby nie wystąpiły pro-
blemy z powracającą rdzą. Drucianą szczotką 
ścieramy najpierw z powierzchni pudełka 
wszelkie odpadające kawałki rdzy. Myjemy 
pudełko ciepłą wodą z mydłem. Dobrze je 
wycieramy. Pozostawiamy do wyschnięcia. 

Nakładamy dwie warstwy antykorozyjnej 
farby gruntowej i pozostawiamy ponownie 
do wyschnięcia. Możemy też położyć jedną 
warstwę akrylowej farby gruntowej i dwie 
warstwy białej emulsji lateksowej. Wszystko 
musi dokładnie wyschnąć. 

Teraz wybór ciekawego uniwersalnego 
motywu – koty – zwierzęta piękne i tajemni-
cze, a jednocześnie tak bliskie każdemu z nas, 
mieszkańcy naszych domostw, magia i pięk-
no w jednym. Czy może być lepsza oprawa 
dla rodzinnych skarbów zamkniętych w ta-
jemniczym pudełku? 
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Pomogę Państwu ozdobić stare przyrdzewiałe pudełko – kuferek,  
który z zaniedbanego przedmiotu przemienimy w cenną pamiątkę rodzinną,  

idealną do przechowywania drobiazgów przywiezionych z wakacji!

Mamy serwetkę z motywem kotów – naj-
lepiej kilka serwetek takich samych. Ściąga-
my pierwszą warstwę z naszej serwetki. Od-
kładamy. Malujemy boczne ściany naszego 
pudełeczka farbą akrylową w kolorze ciem-
nym – aby dobrze kontrastowała z naszym 
motywem. Wieczko malujemy białym akry-
lem. Biały to kolor dobry pod motyw; będzie 
się odznaczał w tle!

Przyklejamy (klejem PVA - rozcieńczo-

nym z wodą) całą serwetkę do wieczka i doci-
skamy ostrożnie od środka do brzegów. Całość 
suszymy, a następnie wałkujemy kilkakrotnie 
wałkiem do ciasta wieczko z motywem. La-
kierujemy całość lakierem bezbarwnym akry-
lowym z połyskiem. Wg mnie ciemne kolory 
lubią błyszczeć – to im dodaje klasy. 

I co dalej? Kładziemy nasz kuferek w wi-
docznym miejscu na pięknej białej serwetce. 
Zapraszam do zabawy  
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 czerwca 9.45 Parking leśny przy 
ul. Bocheńskiej

Rodzinna wyprawa rowerowa do Puszczy Niepołomickiej z okazji Dnia 
Dziecka Ognisko TKKF Wiarus 502 385 415

2 czerwca 14.00 MCDiS Naukowy Dzień Dziecka UMiG w Niepołomicach, 
SP w Niepołomicach, MCDiS 12 378 35 01

5 czerwca

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (5-6 lat) Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach

601 518 536

6 czerwca
18.00 MCDiS – sala lustrzana Otwarte zajęcia jogi

MCDiS 12 357 34 65
19.00 MCDiS Koncert gongów i mis

9 czerwca 19.00 MCDiS
Sztuka Karela Capka „R.U.R Rossum’s Universal Robots” w reżyserii 
Pawła Buszewicza, w wykonaniu teatru młodzieżowego Bynajmniej 
z Wieliczki

MCDiS 12 357 34 65

11 czerwca
9.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką – autorką książek dla dzieci 
i młodzieży. Agnieszka Tyszka jest z wykształcenia polonistką. 
Przez kilka lat pracowała jako dziennikarka prasowa. Wydała kilka 
książek dla dzieci. Jej bajki ukazywały się w telewizyjnej „Jedyneczce”. 
W 2005 roku otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela 
Makuszyńskiego za książkę pt. „Róże w garażu”.

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 autorskie z Agnieszką Tyszką – autorką książek dla dzieci i młodzieży. Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

12 czerwca
16.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (7-9 lat) Biblioteka Publiczna w Nie-
połomice 12 281 10 86

17.00 DK w Zakrzowcu Warsztaty rękodzieła - koszyki wiklinowe DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

14 czerwca 17.00 DK w Zakrzowcu Warsztaty kwiatów bibułowych DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

15 czerwca 19.00 MCDiS Monodram Krystyny Podleskiej. Impreza biletowana MCDiS 12 357 34 65

16 czerwca MCDiS Dzień otwarty Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa MCDiS 12 357 34 65

19 czerwca

16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (5-6 lat) Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

17.00 DK w Słomirogu Inauguracja Roku Tuwima w Słomirogu - wystawa DK w Słomirogu 12 281 93 63

18.00 Sala Konferencyjna 
Zamku Królewskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach

601 518 536

20 czerwca
 

17.00 DK w Staniątkach Zakończenie roku artystycznego w domu kultury DK w Staniątkach 12 281 82 57

17.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim

Wystawa prac plastycznych, modeli i występ mażoretek na zakończenie 
roku artystycznego

DK w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 281 68 55  

21 czerwca 15.00 Świetlica Kultury 
w Podgrabiu

Tradycje Świętojańskie - zabawy i opowiadania, wicie obrzędowych 
wianków Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64

22 czerwca
21.00 Piwnica Dźwięku 

MCDiS Koncert Rewolucji MCDiS 12 357 34 65

Rowerowa gra miejska UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

23 czerwca
14.30 DK w Zagórzu Festyn Dorośli dzieciom - organizator Szkoła  Podstawowa w Zagórzu DK w Zagórzu 12 281 80 52

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Premiera książki pt. Pojedynek uczuć” Krystyny Mirek UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

24 czerwca 19.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach

Inauguracja Koncertów Letnich Konserwatorium Krakowskiego 
w Niepołomicach UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

25 czerwca 15.00 DK w Staniątkach Jaś i Małgosia spektakl w wykonaniu dzieci z Przedszkola Sióstr 
Służebniczek DK w Staniątkach 12 281 82 57

26 czerwca 16.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno - literackie: „Podróże w dziecięcy świat” (7-9 lat) Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

28 czerwca 9.00 DK w Staniątkach Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów Szkoły Podsta-
wowej DK w Staniątkach 12 281 82 57

29 czerwca 18.00 MCDiS Kabaret Ad hoc MCDiS 12 357 34 65

30 czerwca Bieg „W pogoni za Żubrem” Klub Biegacza Dystans, UMiG 
w Niepołomicach 12 378 35 01
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Domy kultury – czerwiec 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.18.00 - 20.00 
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.18.00 - 20.00 

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

Warsztaty tańca dla dzieci 6-9 lat poniedziałek – godz.12.00 - 14.30
Warsztaty tańca dla dzieci 10-12 lat Ma-
żoretki 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 do-
rosłych

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 poniedziałek - godz.17.00 - 18.00 
Warsztaty plastyczne dla dzieci wtorek - godz.14.30 - 16.00
Język angielski – dzieci i młodzież wtorek – godz.15.00 – 18.00
Warsztaty plastyczne dla młodzieży i do-
rosłych wtorek – godz.16.00 – 17.30

Warsztaty rękodzieła artystycznego – filco-
wanie - elementy trójwymiarowe

wtorek – 18 czerwiec - 
godz.17.30- 19.30

Spotkania Grupy Śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 12.00
Język angielski dla dzieci i młodzieży czwartek – godz.15.00 
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci czwartek- godz.18.15 - 19.15
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 
placówki 

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.17.30 - 18.30
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 wtorek –godz. 18.00 – 19.00
Warsztaty teatralne dla dorosłych wtorek – godz.20.00 – 22.00
Aerobik dla dziewcząt i kobiet środa - godz.19.30 - 20.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci czwartek - godz.13.00 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla młodzieży czwartek - godz.14.30 - 16.00
Warsztaty gry na instrumentach czwartek – godz. 16.30 -20.00
Warsztaty tańca nowoczesnego czwartek – godz.17.30 – 18.30

Warsztaty sztuki użytkowej czwartek – 13 czerwca 18.00 – 20.00 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży 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
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
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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 muzyczno-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 – 15.30
Zajęcia rytmiczno - muzyczne dla dzieci 
od 3-5 lat czwartek - godz.16.00 – 16.45

Zabawy, gry edukacyjne i planszowe piątek – godz.15.30 – 18.00
Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy placówki

Tenis stołowy, piłkarzyki

poniedziałek – godz.18.00 – 20.00
wtorek – godz.18.00 – 20.00
środa – godz.18.00- 20.00
czwartek – godz.17.00 – 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.16.00 – 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek – godz.18.00 – 20
Kącik malucha wtorek – godz.17.00 – 18.30
Warsztaty plastyczne środa - godz.16.15 – 17.00
Małe gotowanie środa - godz.18.30 -20.00
Kącik malucha czwartek - godz.17.00 – 18.30
Zajęcia wokal no – muzyczne zespołu 
„CASADA” czwartek godz.18.30 - 20.00

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
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, odrabia-
nie zadań poniedziałek - godz.11.30 - 13.30 

Warsztaty gry na keyboardzie wtorek - godz.13.30 - 14.15
I ty możesz zostać Pitagorasem - zabawy 
matematyczne wtorek - godz.13.30 – 15.00

Klub szachowy wtorek – godz.18.00 – 20.00
Warsztaty gry na gitarze środa - godz.12.40 – 17.00
Klub Malucha czwartek godz.10.00 – 13.00
Klub Malucha piątek - godz.10.00 – 13.00 
Warsztaty rękodzieła artystycznego – filco-
wanie - elementy trójwymiarowe 27 czerwca - godz.18.00

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928 
dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Szkółka gitarowa poniedziałek - godz.15.00 - 16.00 
Tenis stołowy poniedziałek - godz.16.00 - 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
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Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65
kontakt@mcdis.pl

zajęcia plastyczne (9 - 12 lat) poniedziałek – godz. 13.50 – 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

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 
poklatkowej), grupa 9-11 lat Wtorek 17.30 – 19.00

PATCHWORK (zajęcia dla młodzieży i do-
rosłych prowadzone w języku angielskim Wtorek 16.30 – 19.00

PATCHWORK (zajęcia dla młodzieży i do-
rosłych prowadzone w języku angielskim Wtorek 19.00 – 21.00

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 II 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








