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Majowe tematy
Gdyby dobrze się zastanowić, w jaki sposób 
rozwija się społeczność, co sprawia, że ludzie się 
poznają, zaprzyjaźniają, rozwijają swoje zainte-
resowania i współpracują ze sobą, można byłoby 
wymienić wiele czynników. Jednym z najważ-
niejszych byłyby jednak po prostu spotkania. 
Oczywiście najlepiej byłoby, żeby ich uczestnicy 
zobaczyli się w znajomej scenerii, byli akurat po-
zytywnie nastawieni i przyjaźni. Takie warunki 
można i trzeba stwarzać. O całej serii niepoło-
mickich wydarzeń, które zapraszają do spotkań, 
pisze w swoim artykule burmistrz Roman Ptak. 
Wszystkie będą nie tylko świetnym pretekstem, 
by wspólnie spędzać czas, ale także zacieśniać 
więzi towarzyskie, czy sąsiedzkie, a to z kolei po-
prawia nasze poczucie bezpieczeństwa. 
A jeśli o bezpieczeństwie już mowa, w majo-
wym numerze dużo miejsca poświęcamy stra-
żakom ponieważ 4 maja obchodziliśmy Dzień 
Świętego Floriana ich patrona. O tym jak waż-
na jest ta ochotnicza straż pożarna w krajowym 
systemie bezpieczeństwa pisze Marcin Żarek. 
Lucyna Niedbała i Wacław Sternal rozmawia-
ją z niezwykłym wykładowcą klasy strażackiej 
z niepołomickiego Zespołu Szkół, a sami stra-
żacy jak zwykle relacjonują swoją aktywność. 
I jeszcze na koniec krótkie przypomnienie, od 
10 lat należymy do Unii Europejskiej, a to ozna-
cza, że mamy prawo poprzez naszych przedsta-
wicieli współdecydować o tym, co się dzieje 
w UE. 25 maja wybierać będziemy posłów do 
Parlamentu Europejskiego, warto skorzystać ze 
swojego prawa i zagłosować. O kwestiach orga-
nizacyjnych wyborów w naszej gminie można 
przeczytać na stronach 4-5. 

Zapraszam do lektury
Joanna Kocot
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Dni Niepołomic i dużo, dużo więcej
Przed nami ciekawy sezon kulturalny i sportowy. Czekają nas koncerty, przedstawienia, imprezy plenerowe i wydarze-

nia sportowe. Pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z tych atrakcji i aktywnego włączenia się w życie miasta!

Już w ostatni weekend maja, tradycyjnie organizujemy Dni Nie-
połomic. W tym roku odbędą się one po raz dwudziesty trzeci. 
Tym razem podczas święta naszego miasta szczególny nacisk po-

łożymy na przybliżenie pięknej kultury włoskiej. Wspólnie z przyja-
ciółmi z Paliano, zaprezentujemy ich zwyczaje, tańce i - naturalnie 
- wyśmienitą kuchnię!

Tradycyjnie jednak Dni Niepołomic to przede wszystkim poka-
zy, występy, wystawy i koncerty w wykonaniu naszych mieszkańców. 
Nie zabraknie również gwiazd polskiej estrady. W tym roku zagosz-
czą u nas: zespół Plateau, który wraz z Krzysztofem Kiljańskim, 
Martyną Jakubowicz i Maciejem Balcarem. Wykonają najpiękniejsze 
utwory Marka Grechuty. Posłuchać będzie można zespołów Kombii 
oraz Czerwono-Czarni.

Fani piłki nożnej z niecierpliwością już pewnie czekają na 7 
czerwca. Prawdopodobnie o 17.00, zabrzmi wtedy pierwszy gwiz-
dek w ostatnim w tym sezonie meczu Miejskiego Klubu Sportowego 
Puszcza w I lidze. Nasz najlepszy zespół zmierzy się w nim z Kole-
jarzem Stróże. Emocje są gwarantowane - wydaje się, iż do końca 

ważyć się będą losy utrzymania ‚Żubrów’ na zapleczu ekstraklasy.
13 czerwca z Rynku w Niepołomicach wystartuje II etap Mało-

polskiego Wyścigu Górskiego. Na starcie zameldują się profesjonalni 
kolarze z takich teamów jak CCC Polsat Polkowice, Bank BGŻ czy 
z reprezentacji Polski. Dość przypomnieć, że w zeszłym roku na linii 
startowej mogliśmy zobaczyć Marka Rutkiewicza, Jacka Morajko czy 
łukasza Bodnara. Zapraszam do wspólnego kibicowania zwłaszcza, 
że przed startem będzie można porozmawiać z zawodnikami i obej-
rzeć zawodnicze rowery szosowe.

15 czerwca mamy nadzieję spotkać wszystkie dzieci - naturalnie 
z rodzicami - na Naukowym Dniu Dziecka, który już po raz drugi 
odbędzie się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Nie zabrak-
nie atrakcji, eksperymentów, pokazów i okazji do mądrego poznawa-
nia otaczającego nas świata.

Od 19 do 22 czerwca do Niepołomic zjadą miłośnicy historii, 
którzy najwierniej jak potrafią oddadzą realia życia w piętnasto-
wiecznej Polsce. Będzie można podejrzeć życie obozowe, oglądnąć 
przygotowane scenki z epoki oraz turniej rycerski, w którym nowo-
ścią będą zmagania na koniach.

29 czerwca to szósta już edycja biegu „W Pogoni za Żubrem”. 
Organizatorzy twierdzą, że na starcie może stanąć nawet ponad 900 
zawodników! Wśród nich może znaleźć się każdy z nas! To okazja 
do zmierzenia się z innymi biegaczami na dwóch dystansach: 8 i 15 
kilometrów. Będzie można zdobyć pamiątkowy medal oraz nagrody 
w wielu kategoriach wiekowych, specjalnych oraz w nordic-walking. 
Oprócz tego nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. 

13 lipca dwa najlepsze zespoły brazylijskiego Mundialu zmierzą sie 
w meczu finałowym. Obecnie jesteśmy w trakcie ustaleń z współorga-
nizatorami oraz właścicielem praw do transmisji, ale jeśli wszystko za-
kończy się pozytywnie, zaprosimy Państwa do wspólnego kibicowania 
na Parkur za Zamkiem Królewskim! To wymarzone miejsce, w którym 
będzie można poczuć magię i niepowtarzalną atmosferę święta futbolu.

Pierwsze od lat, oficjalne gminne Dożynki, odbędą się 24 sierpnia 
przy Domu Kultury w Zagórzu. To pewien symboliczny powrót do 
tradycji ludowej, o której jak sądzę warto pamiętać nawet w gminie tak 
silnie nastawionej na przedsiębiorczość inną niż rolnicza. Cieszę się, że 
ta okazja do podziękowania za wzrost i powodzenie została entuzja-
stycznie przyjęta przez sołtysów oraz lokalnych liderów społecznych. 
Mam nadzieję, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez 
i co roku będziemy je obchodzić w innym miejscu, ale równie chętnie.

30 sierpnia zapraszam do Parku Miejskiego na „Grill u Burmistrza”. 
To symboliczne zakończenie sezonu wakacyjnego. Podczas całodnio-
wej imprezy będziemy mogli spróbować smakołyków przygotowanych 
przez zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich oraz przez znakomitych 
kucharzy z Gruzji, którzy przyrządzą na naszych oczach wyśmienite, 
tradycyjne szaszłyki. Najmłodsi również znajdą coś dla siebie - będzie 
to okazja do spróbowania swoich sił w przygotowywaniu prostych po-
traw. A wieczorem na scenie zagra zespół Fun Fire.

Dzień później, na cmentarzu w Podłężu, uroczyście odsłonimy 
pomnik poświęcony tym, którzy podczas II Wojny Światowej stracili 
życie w walce, w więzieniach i w obozach koncentracyjnych. Będzie 
to symboliczne oddanie należnego hołdu bohaterom i zagwaranto-
wanie wieczności ich pamięci.

Temat miesiąca



MAJ 2014      |GAZETA NIEPOŁOMICKA      3

Temat miesiąca 

Połowa września to tradycyjnie Święto Organizacji Pozarządo-
wych. Zapraszam wszystkich Państwa do zapoznania się z osiągnię-
ciami oraz ofertą organizacji działających na terenie naszej Gminy. 
14 września to świetny moment, aby zastanowić się nad zapisaniem 
się na zajęcia lub kursy organizowane przez stowarzyszenia. Ta im-
preza wyrasta powoli na małe Dni Niepołomic, tylko bez wielkich 
gwiazd i całonocnej zabawy.

A dwa tygodnie później, od 26 do 28 września, zapraszamy na 
imprezę, której przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Pola Chwały, 
czyli historia jako nauka i historia jako pasja. Na te trzy dni oddamy 
niemal całe miasto w ręce grup rekonstrukcyjnych. Komnaty zamko-
we zajmą miłośnicy gier strategicznych, dziedzińcem zawładną dzie-
ci przebrane w stroje z dawnych epok, a w salach konferencyjnych 
odbędzie się wiele ciekawych wykładów. To niepowtarzalna impreza. 
Zapraszam z całego serca!

W październiku czeka nas bardzo ciekawe wydarzenie. Po raz 
pierwszy zaprezentujemy wówczas remake słynnej piosenki Andrze-
ja Zauchy pod tytułem „C’est la vie - Paryż z pocztówki”. Teledysk do 
niej kręcony był w Niepołomicach. Oryginalne nagranie można zna-
leźć w Internecie. A we współpracy z artystami z naszej gminy na-
graliśmy ją od nowa, a obecnie trwają jeszcze prace nad nową wersją. 
To będzie symboliczny hołd i podziękowanie dla tego znakomitego 
artysty oraz okazja do przypomnienia sobie, jak bardzo zmieniliśmy 
się przez ponad dwie dekady.

W październiku zapraszam na koncert plenerowy do Staniątek. 
Tym razem scena stanie na Trakcie św. Wojciecha.

18 i 19 października upłynie pod znakiem obchodów pięćdzie-
sięciu lat działalności Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicz-
nego w Niepołomicach!

Wisienką na torcie tegorocznego sezonu kulturalnego będzie wy-
stęp gwiazdy polskiej piosenki - znakomitego artysty młodego poko-
lenia, wyjątkowo żywiołowego na koncertach autora znakomitych 
piosenek oraz własnych interpretacji klasycznych utworów, Kamila 
Bednarka! Wraz z nim obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepod-
ległości 11 listopada. Na scenie na Rynku pojawi się również artystka 
znana z programu Mam Talent, Tetiana Galitsyna. Specjalizuje się ona 
w tworzeniu niezwykłych obrazów przy pomocy piasku. W ten wyjąt-

kowy sposób nakreśli historię Niepołomic. Emocje gwarantowane! 
I jeszcze na koniec zapowiem sobotę, 6 grudnia i tradycyjne już 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem, na które zapraszam wszystkie 
dzieci! Mając to na uwadze musicie być grzeczne jeszcze pół roku, 
ale wierzę, że wszystkim się uda, by otrzymać upragniony prezent.

To oczywiście nie wszystko. Ale warto pamiętać przynajmniej 
o tych najważniejszych wydarzeniach, wypełniając swój kalendarz. 
Mam nadzieję, że wspólnie będziemy dobrze się bawić. Do zobaczenia!

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic
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Wybory do Parlamentu Europejskiego są przeprowadzane 
co pięć lat. Notowana w nich frekwencja jest najniższa ze 
wszystkich wyborów przeprowadzanych w Polsce po 1989 

roku. W 2004 roku głosowało 20,87% uprawnionych, 5 lat później 
frekwencja wyniosła 24,53%. Parlament Europejski nie posiada ini-
cjatywy ustawodawczej. Wyraża natomiast zgodę na podpisanie waż-
nych umów międzynarodowych, jak np. stowarzyszenie czy akcesja 
nowych państw, uchwala również budżet i udziela komisji absoluto-
rium z jego wykonania. Wraz z Radą Unii Europejskiej ustala prawo 
wspólne dla wszystkich krajów członkowskich. 

Jaki podział mandatów?
Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą cały nasz kraj zosta-

nie podzielony na 13 wielomandatowych okręgów wyborczych. Gmina 
Niepołomice należy do okręgu numer 10, zrzeszającego mieszkańców 
województw: Małopolskiego i Świętokrzyskiego

Łącznie o nasz głos powalczy 98 kandydatów startujących z 10 ko-
mitetów wyborczych. Zgodnie z wylosowanymi numerami swoje listy 
w naszym okręgu wystawiły następujące komitety: Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro, Polska Razem Jarosława Gowina, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i Unia Pracy, Europa Plus Twój Ruch, Demokracja 
Bezpośrednia, Nowa Prawica Janusza Korwina - Mikke, Platforma 
Obywatelska, Ruch Narodowy, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Pra-
wo i Sprawiedliwość.

Jak będziemy głosować?
Każdy z nas może oddać jeden głos. To oznacza, że na jednej wy-

branej przez nas liście przy nazwisku kandydata stawiamy znak „x”. 
Jeśli postawimy więcej niż jeden krzyżyk nasz głos staje się nieważny. 
Musimy pamiętać, żeby w kratce przeznaczonej na postawienie zna-

ku, dwie linie się przecinały. W przeciwnym wypadku po zamknięciu 
głosowania, komisja wyciągając karty z urny odrzuci nieprawidłowo 
uzupełnioną kartę do głosowania. 
Głosowanie odbywać się będzie w obwodowych komisjach wybor-
czych w niedzielę 25 maja w godzinach 7.00-21.00, bez przerwy. 
Jak będą liczone głosy?

Sposób przeliczania głosów w wyborach jest skomplikowany i kil-
kustopniowy. Pierwszym krokiem jest ustalenie, które komitety w skali 
kraju osiągnęły 5% próg wyborczy. Później metodą d’Hondta, poprzez 
dzielenie liczby głosów przez kolejne liczby naturalne (1,2,3,4 itd.) sze-
reguje się 51 największych liczb, a więc tyle ilu posłów do PE wybiera 
się w Polsce. 

Każdy komitet wyborczy otrzymuje więc tyle mandatów, ile w wy-
niku opisanej operacji matematycznej zostanie mu zaszeregowane. 
Kolejnym krokiem jest podział mandatów między poszczególne okręgi 
wyborcze. W tym przypadku stosowana jest metoda Hare-Niemeyera.

Ta metoda pomaga ustalić jaki procent głosów oddanych na dany 
komitet został uzyskany w poszczególnych okręgach. Pozwala ona po-
dzielić mandaty w poszczególnych 13 okręgach. Otrzymają je ci, którzy 
w swoim okręgu otrzymali najwięcej głosów, niezależnie od miejsca 
na liście wyborczej. Na wynik wyborów wpływ ma zatem liczba osób 
uprawnionych do głosowania w danym okręgu oraz frekwencja wy-
borcza. Mandaty partii rozdzielane są między okręgi, w przybliżeniu 
proporcjonalnie do ilości głosów oddanych na tę partię w okręgu w sto-
sunku do liczby głosów w skali kraju.

To oznacza, że im więcej z nas odda swój głos w tych wyborach, 
tym większą szansę na otrzymanie mandatu otrzymuje nasz kandydat. 

Marek Bartoszek

Temat miesiąca

Wybory do Parlamentu Europejskiego
W niedzielę 25 maja po raz trzeci zadecydujemy o tym kto będzie reprezentował nas w Parlamencie Europejskim. 

Spośród wszystkich 751 europarlamentarzystów, 51 zostanie wybranych w naszym kraju.

Niepołomiczanie zagłosują w MCDiS
Od 22 do 25 maja przewidziane zostały tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Po przystąpieniu do UE także Polacy 
mogą wybrać swoich przedstawicieli do tej instytucji. Jak to zrobić? I jak dokładnie będzie to wyglądało w Niepołomicach?

W głosowaniu wybierzemy posłów, którzy 
zasiądą w Parlamencie Europejskim na czas jego 
ósmej kadencji. Nasz kraj w tym gremium repre-
zentować będzie 51 osób. Oprócz nas, wybory 
odbędą się we wszystkich pozostałych 27 krajach 
Wspólnoty. Dlatego łącznie głosowanie potrwa 
aż cztery dni. Nie oznacza to jednak, że przez 
wszystkie z nich będzie można oddać głos w każ-
dym z krajów. Po prostu w zależności od zwycza-
ju i uwarunkowań w danym państwie, wyborcy 
do urn pójdą w inne dni. I tak na przykład Holen-
drzy pójdą do wyborów 22 maja, Czesi głosować 
będą w piątek i w sobotę, a Francuzi - w sobotę 
i w niedzielę. Jednak najwięcej krajów - w tym 
Polska - zadecydowało zorganizować głosowa-
nie w niedzielę. Gmina Niepołomice znajduje się 
w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym swoim 
zasięgiem województwa Małopolskie i Święto-

krzyskie. Wybierać będziemy spośród 98 kandy-
datów, startujących z dziesięciu list.
Jak w całej Polsce, tak i u nas, głosowanie 
odbędzie się 25 maja, w godzinach od 7.00 
do 21.00.

Wybory przebiegać będą bardzo podobnie, 
jak w poprzednich latach. Z jedną, dość istotną 
zmianą, dotykającą mieszkańców miasta Niepo-
łomice.

Wyjątkowo, w tegorocznych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, komisje wyborcze 
zlokalizowane będą w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa. Dotychczas tradycyjnie głosy 
oddawaliśmy w komnatach Zamku Królewskie-
go. Tym razem czeka nas jednorazowa zmiana 
miejsca.

Ta wyjątkowa sytuacja spowodowana jest, 
dokonaną na długo przed ogłoszeniem terminu 

głosowania, rezerwacją Zamku Królewskiego. 
Para młodych ludzi postanowiła połączyć swoje 
losy węzłem małżeńskim, a tą radosną chwilę 
uczcić weselem w zamkowych komnatach.

Zdaję sobie sprawę, iż przeniesienie komisji 
wyborczych może przysporzyć pewnych trud-
ności. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby 
każdy kto zechce zagłosować, mógł skorzystać 
ze swojej szansy i trafił do właściwego lokalu.

25 maja to ważny dzień dla Europy, ale 
prawdopodobnie najważniejszy w życiu dwojga 
ludzi, którzy wstąpią w związek małżeński i we-
selić się będą w Zamku Królewskim. Trzymajmy 
za nich kciuki, a sami spotkajmy się w MCDiS. 
Jednocześnie przepraszam, jeśli z tego powodu 
wynikną jakiekolwiek niedogodności.

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic
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Temat miesiąca 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE 

z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

 
Na podstawie art. 16 § 1 stawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, uchwały Nr XXXVII/509/14  Rady Miejskiej  

w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału 
Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  podaje się do publicznej wiadomości 
informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych  
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

 
Numer 
Obwodu 
Głosowania 

Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1. 
Osiedla:  
Boryczów    (okręg wyborczy nr 1) 
 Piaski          (okręg wyborczy nr 4 ) 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach           
ul. Zamkowa 4  
( lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego ) 

2. Osiedle Śródmieście  
(okręg wyborczy nr 6 i nr 7) 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach          
ul. Zamkowa 4 
( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ) 

3. Osiedle  Zakościele   
 (okręg wyborczy nr  9 i nr 10) 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach           
ul. Zamkowa 4 

4 Osiedle Zagrody  (okręg wyborczy nr 8) Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach         
ul. Zamkowa 4 

5. Osiedle 
Podgrabie     (okręg wyborczy nr 5) 

Remiza  Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Niepołomicach ul. Sportowa 1 
( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ) 

6. Osiedle Jazy 
(okręg wyborczy nr 2 i nr 3 ) 

Dom dla Niewidomych, Świetlica w Niepołomicach              
ul. Zabierzowska 24 B 
( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ) 

7. Sołectwo Podłęże 
(okręg wyborczy nr 11 i nr 12) Niepubliczne Gimnazjum w Podłężu 

8. Sołectwo Staniątki 
(okręg wyborczy nr 13 i nr 14) Dom Kultury w Staniątkach 

9. 
Sołectwa: 
Suchoraba, Zagórze      (okręg wyborczy nr 15) 
Słomiróg, Zakrzowiec   (okręg wyborczy nr 16) 

Dom Kultury w Zagórzu 

10. Sołectwa : 
Ochmanów i Zakrzów    (okręg wyborczy nr 17) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 

11. Sołectwo Wola Batorska 
(okręg wyborczy nr 18  i nr 19 

Dom Kultury w Woli Batorskiej 
( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ) 

12. Sołectwo Zabierzów Bocheński  
(okręg wyborczy nr 20) 

Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie 
Bocheńskim 

13. 
Sołectwa: 
Chobot i Wola Zabierzowska 
(okręg wyborczy nr 21) 

Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej 

 
 

 Głosowanie w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 7 00  do godziny 21 00  bez przerwy. 
 

 Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r. (termin 
wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów 
głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego 
stałego zamieszkania. 

 
 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Niepołomice najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r. ( termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
 

 Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Niepołomice wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa w Niepołomicach ul. Zamkowa 4. 

 
 

                     Burmistrz 
      Miasta i Gminy Niepołomice 

 
                                   (-) Roman Ptak  
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Twój urząd

Spotkanie integracyjne  
seniorów i młodzieży

Europejski park miejski

Przygotowania na Święto Flagi Lancia na Dni Niepołomic 

Anna Morton
pełnomocnik ds. osób niepełnospra- 
wnych

25 kwietnia odbyło się spotkanie 
wielkanocne uczestników Ośrod-
ka Wsparcia Seniorów w Integracji 
z Młodzieżą.
OWS działa w naszej gminie od 
stycznia tego roku. Jego działa-
nia służyć mają integracji osób 
starszych z młodzieżą oraz mię-
dzypokoleniowej wymianie do-
świadczeń. Piątkowe spotkanie 
odbyło się w Domu Kultury w Woli 
Zabierzowskiej i miało charakter 
integracyjny. Uczestnicy wszyst-
kich trzech klubów Zakrzowa, 
Zabierzowa Bocheńskiego i Woli 
Zabierzowskiej po raz pierwszy 
mieli okazję spotkać się razem. Na 
spotkaniu obecny był również bur-
mistrz Roman Ptak, który bardzo 
wspiera działania Ośrodka.

Każda z grup przygotowała na 
spotkanie świąteczne pyszności, 
tak więc nie brakowało żuru, jajek, 
przepysznych ciast, a zakrzowski 
pasztet zachwycił podniebienia 
wszystkich zebranych. 
Do smaku przygrywała nam Wo-
lańska kapela, która wyzwoliła 
w nas talenty wokalne. Wspólnie 
mogliśmy pośpiewać.
Podczas spotkania spontanicznie 
zrodziło się parę pomysłów, które 
chcemy zrealizować jeszcze w tym 
roku. I tak planujemy wycieczkę 
choć jeszcze nie wiemy dokąd. Po-
mysły wciąż nam się rodzą. Wybie-
rzemy najbardziej atrakcyjny. We 
wrześniu chcemy się spotkać w Za-
bierzowie na pieczeniu ziemniaka, 
a w grudniu planujemy wspólną 
wigilię. 
Dziękujemy burmistrzowi za 
umożliwienie dowozu uczestni-
ków na powyższe spotkanie.

Marta Makowska

W niedzielę 4 maja w niepołomic-
kim parku miejskim obcowaliśmy 
z zabytkami europejskich stolic. 
Mali malarze malowali z rozma-
chem np. paryską Wieżę Eiffla, 
rzymskie Colosseum czy London 
Bridge.
Piknik rodzinny był okazją do 
wspólnego uwalniania twórczej 
energii. Przychodzący do parku 
rodzice z dziećmi w mig podchwy-
cili pomysł spotkania i wzięli do rąk 
pędzle i kredę. 
Malowaliśmy wspólnie Europę 
dodając każdemu zabytkowi mnó-
stwa kolorów. Dzieci na swój spo-
sób widziały charakterystyczne 
budowle malując je na różowo, 
złoto lub czerwono. Praca z pędz-
lem i farbą przy wielkich planszach 
ustawionych przy scenie była nie 

lada wyzwaniem. Dla niektórych, 
cierpliwszych, liczył się każdy 
szczegół rysunku. Pozostali zama-
szystymi ruchami pędzla malowali 
większe fragmenty.
Dla ambitniejszych znawców Eu-
ropy przygotowano zgadywanki. 
Można było pobawić się w odga-
dywanie kształtów różnych państw, 
czy też pograć w memory z flagami. 
Wszystkim chwile zabawy osładzały 
niepołomickie krówki.
Ostatnim ważnym punktem pro-
gramu była wizyta specjalnego 
gościa. Niepołomice odwiedziła 
Róża Thun, europarlamentarzyst-
ka. Wspólnie z panią poseł niepo-
łomiczanie burzyli ogromny mur, 
pozbywając się symbolicznie ba-
rier, które napotykamy w Europie. 
Nie brakło chętnych do rozbijania 
wielkiej konstrukcji. Wszyscy obec-
ni dawali upust swojej energii.

Już po raz drugi wspieraliśmy nie-
połomiczan w przygotowaniach 
do Święta Flagi. Specjalnie na tę 
okazję 30 kwietnia przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marek Ciastoń 
rozdawał na niepołomickim rynku 

flagi. Kiedy mieszkańcy zoriento-
wali się, co się dzieje, szybko przy 
Marku Ciastoniu zebrał się tłumek 
dużych i małych. I chociaż flag było 
250 rozeszły się w mgnieniu oka.

(jk)

Serdecznie zapraszamy na 23. Dni 
Niepołomic. Jak zwykle będzie się 
dużo i ciekawie działo, a jako ma-
gnes dodatkowy posłuży zgrabna 
włoszka - główna nagroda w tego-

rocznym konkursie z nagrodami, 
Lancia Ypsilon w wersji Elefanti-
no. Samochód można już oglądać 
w centrum Niepołomic. Ktoś zain-
teresowany? Cena: 5zł!                  (jk)
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Twój urząd

Nowa wystawa Odnowiony staw

Przekaż nagrodę!

Szymon Urban

10 lat Polski w Unii Europejskiej. 
Popatrzmy na to z góry - to tytuł 
wystawy eksponowanej od po-
czątku maja w Parku Miejskim. 
Dzięki niej można uświadomić so-
bie wymierne efekty wstąpienia 
do wspólnoty europejskiej.
Z funduszy unijnych korzystaliśmy 
jeszcze zanim Polska wstąpiła do 
UE. I robimy to nadal. Na dziesięciu 
planszach znajdują się zdjęcia bu-
dynków i infrastruktury, która po-
wstała przy wsparciu europejskich 
pieniędzy. Większość ujęć wykona-
na jest z góry, czyli z perspektywy, 

z której prawdopodobnie mało 
osób miało okazję je podziwiać. 
Na każdej planszy znajduje się 
zdjęcie z lotu ptaka, trzy fotografie 
szczegółowe oraz opis inwesty-
cji. Ostatnia plansza poświęcona 
jest Funduszowi Szwajcarskiemu, 
który nie jest programem Unii Eu-
ropejskiej, ale skierowany został 
przez Szwajcarię wyłącznie do no-
wych krajów wspólnoty.
Oczywiście to nie wszystkie pro-
jekty realizowane z funduszy ze-
wnętrznych. Oprócz pieniędzy 
unijnych korzystamy również z pro-
gramów krajowych, takich jak Orlik 
czy z tzw. Schetynówki.

Marek Bartoszek

Tradycyjnie w czasie Dni Niepoło-
mic prowadzona będzie sprzedaż 
cegiełek. Główną nagrodą będzie 
w tym roku Lancia Ypsilon. Ufun-
duj dodatkowe upominki!
Tegoroczny dochód ze sprzedaży 
cegiełek podczas XXIII Dni Nie-
połomic przekażemy na wsparcie 
działalności Krakowskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Serdecznie zapraszamy przedsię-
biorstwa do przekazania dodatko-

wych nagród w konkursie. Fundu-
jąc nagrody powodujecie Państwo, 
że zebrana na szczytny cel kwota 
zasili wybraną tym roku instytucję 
oraz zwiększy prestiż konkursu. To 
również ciekawa forma reklamy 
Państwa działalności. 
Cegiełki kosztować będą 5 złotych. 
W sprawie przekazania nagród 
prosimy o kontakt ze Stanisławem 
Wojtasem z Referatu Strategii i Pro-
mocji Urzędu Miasta i Gminy w Nie-
połomicach (ul. Zamkowa 5, pokój 
3 na parterze, telefon 12 378 35 01).

Joanna Musiał

Zakończyły się prace konserwacyjne stawu znajdującego się obok Zespo-
łu Szkół w Niepołomicach. 
Staw wyczyszczono, odmulono, uformowano nowe nasypy, wykonano 
palisadę (ogrodzenie), umocniono brzegi, wykonano narzut siatkowo-ka-
mienny oraz posiano trawę. Uszczelniono też istniejącego mnicha (urzą-
dzenie do utrzymywania pożądanego poziomu wody w stawie).
Prace rozpoczęły się 22 kwietnia, odbiór robót odbył się 15 maja. Koszt 
inwestycji wyniósł nieco ponad 80 tys. zł. 
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Dominika Jurkowska
MAN Tucks 

Po ubiegłorocznym zajęciu 3 miejsca na Liście, 
tegoroczna nagroda jest kolejnym dużym suk-
cesem, który podkreśla trwałe zaangażowanie 
firmy na rzecz swoich pracowników, środowiska 
naturalnego oraz społeczności lokalnej. 
Pierwsze miejsce dla MAN Trucks na tego-
rocznej LFSO to wynik wielu realizowanych 
w zakładzie projektów w ramach działań zwią-
zanych ze społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu. Jednym z nich jest wyjątkowy program 
przygotowany dla dzieci pracowników niepo-
łomickiej fabryki, podczas którego najmłodsi 
mogą odwiedzić miejsce pracy rodziców i do-
wiedzieć się jak powstają montowane tam po-
jazdy ciężarowe.
Pracownikom firmy proponuje się szeroką ofer-
tę świadczeń pozapłacowych: m.in. dodatkowe 
ubezpieczenia, system benefit, dofinansowywa-
nie posiłków, dofinansowanie studiów i studiów 
podyplomowych, a także wycieczki firmowe oraz 
udział w różnych imprezach i wydarzeniach. Za-
kład w Niepołomicach wspiera ponadto Szkołę 
Podstawową w Suchorabie, Urząd Miasta i Gmi-
ny w Niepołomicach, a także podopiecznych 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. 
W ramach realizowanej strategii koncernowej 
„MAN 2020” spółka prowadzi wiele działań w za-
kresie redukcji emisji CO2. Ponadto MAN Trucks 
organizuje wiele akcji informacyjnych dla pra-
cowników, celem podnoszenia świadomości 
ekologicznej, jak np. z okazji światowego dnia 
wody. W ostatnim roku spółka brała również 
czynny udział we współtworzeniu przewodnika 
„Rejestracji EMAS”, przygotowywanego przez 
Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
„Pierwsze miejsce na Liście Firm Społecznie 
Odpowiedzialnych w Polsce w 2014 r dla MAN 
Trucks to dla nas powód do dumy. Jesteśmy 
częścią międzynarodowego koncernu i wspól-
nie realizujemy jego strategię w zakresie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy 
również działać lokalnie, ponieważ nasi pra-

Grupa MAN należy do wiodących europejskich 
przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań 
transportowych. W roku 2013 jej obroty przekroczy-
ły 15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy 
ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny 
oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich 
zakładach na całym świecie ponad 53 500 pracow-
ników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we 
wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.

Gospodarka

I miejsce dla MAN Trucks  
za społeczną odpowiedzialność
Podczas uroczystej gali VIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2014, organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną 
w dn.24.04.2014 r. w Warszawie spółka MAN Trucks w Niepołomicach otrzymała wyróżnienie za zajęcie 1. miejsca  
na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych (LFSO).

Przedstawiciele firmy MAN Trucks – Bogdan Lis oraz Dominika Jurkowska podczas gali 
z wyróżnieniem za zajecie pierwszego miejsca LFSO.

cownicy, środowisko naturalne oraz społecz-
ność lokalna mają dla nas ogromne znaczenie.” 

- powiedział podczas gali Bogdan Lis, Menedżer 
ds. personalnych MAN Trucks.
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Wydarzenia

Opiekunowie drużyn 
pożarniczych

Owacja na stojąco

Tomasz Tomala
Prezes OSP Wola Batorska

12 kwietnia w OSP w Woli Bator-
skiej odbyły się pierwsze małopol-
skie warsztaty opiekunów i przed-
stawicieli Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Warsztaty zostały 
zorganizowane przez Oddział Wo-
jewódzki ZOSP RP w Krakowie, we 
współpracy z naszą jednostką. 
Do udziału w warsztatach, zostały 
zaproszone delegacje opiekunów 
i drużyn z całego województwa. 
Przybyło też wielu gości. Spotka-
nie rozpoczęło się od przedsta-
wienia działań, jakie wojewódzka 
komisja ds. młodzieży, podejmuje 
w celu popularyzacji idei pożar-
nictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Następnie swój referat o roli opie-
kuna MDP przedstawiła dh Teresa 
Tiszbierek. Potem przyszedł czas 
na prezentacje działalności MDP 
w poszczególnych powiatach: 
Wieliczka, Sucha Beskidzka, Nowy 
Sącz, Tarnów, Proszowice, Myśleni-
ce, Olkusz, Wadowice. 

W czasie przerwy na terenie przy 
remizie OSP, MDP z Gdowa przy-
gotowała dodatkowe atrakcje: 
miasteczko strażackie dla dzieci, 
gry i zabawy zręcznościowe, oraz 
możliwość przejażdżki meleksem 
strażackim. 
W kolejnej części spotkania, re-
ferat wygłosił Maciej Dąbrowski 
z domu kultury INSPIRO, w którym 
przedstawił wiele ciekawych form 
pracy z dziećmi i młodzieżą, które 
opiekunowie, mogą wykorzystać 
w swoich drużynach. Kolejnym 
punktem warsztatów był referat 
druhny Katarzyny z OSP Racibor-
sko, która opowiadała i zachęcała 
do gorliwej działalności na płasz-
czyźnie pracy z młodzieżą strażac-
ką, oraz o formach zajęć, które są 
bardzo ciekawe a nie wymagają 
dużych nakładów finansowych. 
Wiele ciepłych słów padło również 
dla naszej jednostki od zaproszo-
nych gości i uczestników, którzy gra-
tulowali wzorowego przygotowania 
warsztatów i ciepłej życzliwej go-
ścinności, jakiej zaznali w naszej OSP. 

Artur Rosner
Młodzi dla Niepołomic

10 kwietnia w Zespole Szkół 
w Niepołomicach odbyło się spo-
tkanie z kombatantami II Wojny 
Światowej, Panią porucznik Ha-
liną Sztembartt oraz z Panem 
kapitanem Stanisławem Szuro. 
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Mło-
dzi dla Niepołomic we współ-
pracy z dyrekcją Zespołu Szkół 
w Niepołomicach. W spotkaniu 
uczestniczyła głównie młodzież 
szkolna, która z ogromnym za-
ciekawieniem słuchała opowieści 
zaproszonych prelegentów. Na 
szczęście Pan Tadeusz wraca do 
formy i wyraża nadzieję, że za ja-
kiś czas wystąpi w Niepołomicach 
na podobnym spotkaniu. Z powo-
du stanu zdrowia Pana Tadeusza, 
zaproszona została Pani Halina 
Sztembartt, która obecnie peł-
ni funkcje v-ce przewodniczącej 

Funduszu Pomocy Żołnierzom 
AK. Opowiadała ona o działa-
niach wojennych i konspiracyj-
nych w swoim rodzinnym mieście, 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan 
Stanisław, z racji walki na froncie 
kampanii wrześniowej, opowie-
dział o swoim udziale w trakcie 
tego konfliktu, perfekcyjnie opi-
sując najdrobniejsze szczegóły 
wspominanych przez niego akcji 
zbrojnych. Dwugodzinne spotka-
nie zakończyła owacja na stojąco, 
która wzruszyła naszych gości. Po 
spotkaniu Pani Halina i Pan Sta-
nisław przyglądali się zmianom 
w naszym mieście, z podziwem 
i niekrytym zachwytem oceniając 
ich skutek. To pierwsza akcja zre-
alizowana we współpracy stowa-
rzyszenia Młodzi dla Niepołomic 
i Zespołu Szkół w Niepołomicach, 
ale jak zapowiadają obie strony, 
nie ostatnia.
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Bezpieczeństwo

Maj dla strażaków

Imprezy z okazji dnia strażaka rozciągają się na cały miesiąc i często 
przeplatają się z wizytami wycieczek (najczęściej dzieci) w ramach 
ogólnopolskiej akcji „otwarte strażnice”. Nikogo to chyba jednak 

nie dziwi skoro w Polsce działa ponad 500 jednostek zawodowych 
PSP oraz ponad 16 400 jednostki OSP (w tym 3841 włączone do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w skrócie KSRG).

W naszej gminie działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych, z czego aż 4 są wpisane w sieć Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. To dobrze świadczy o wyposażeniu i wyszkoleniu oraz 
prawidłowej działalności samych jednostek. To z kolei wpływa na 
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Niepołomice. Co prawda kosz-
ty funkcjonowania tych jednostek ponosi Urząd Miasta i Gminy, ale 
inwestycja w bezpieczeństwo jest bardzo ważna w odczuciu samych 
obywateli. 

Rola jaką odgrywają jednostki OSP w systemie bezpieczeństwa 
Państwa jest bardzo ważna. Obecnie w naszym kraju nad bezpieczeń-
stwem obywateli czuwa ponad 30 tys. strażaków zawodowych, blisko 
100 tys. policjantów, około 96 tys. zawodowych żołnierzy, natomiast 
we wspomnianych wyżej 16 403 jednostkach OSP zrzeszonych jest 
ponad 678 tys. ludzi. Pewnie, że nie wszyscy są czynnymi członka-
mi ratującymi życie, ale czy kadrowcy lub księgowi w organizacjach 
takich jak Policja czy PSP wyjeżdżają do zdarzeń? Tak więc biorąc 
pod uwagę samą liczbę osób mogących czynnie pomóc przy dużych 
akcjach niekoniecznie wymagających specjalistycznego sprzętu, jed-
nostki te są bezcenne. 

Tyle tylko, że jednostki OSP tego sprzętu specjalistycznego pozy-
skują coraz więcej, na ich bazie tworzą się grupy specjalistyczne takie 
jak poszukiwawczo-ratownicze, wodno-nurkowe, czy o specjalizacji 
medycznej. Również w naszej gminie działa na bazie jednostki OSP 
Zabierzów Bocheński z KSRG taka grupa do podejmowania dzia-
łań ratowniczych na wodzie. Grupa bardzo sprawna i biorąc pod 
uwagę usytuowanie gminy Niepołomice bardzo potrzebna. Wca-
le jednak nie trzeba mieć grupy specjalistycznej, aby posiadać po-
trzebny sprzęt specjalnego przeznaczenia i być potrzebną, i mobilną 
jednostką ratowniczą. Warto tu nadmienić, że OSP Wola Batorska 
z KSRG posiada maszynę do napełniania piaskiem worków używa-
nych do zabezpieczenia przeciwpowodziowego. I ten sprzęt również 
nie został zakupiony od tak dla kaprysu, tylko wynika to z zagro-
żenia wystąpienia powodzi na terenach przy Wiśle. Natomiast OSP 
Niepołomice z KSRG nabyła w ostatnim czasie drabinę 30 metrową, 
której nie powstydziła by się niejedna jednostka państwowa. Zresztą 
jednostka mająca siedzibę w samym sercu gminy ma wyposażenie 

i zaplecze lokalowe na poziomie średniej wielkości jednostki zawo-
dowej. Na koniec samo wyposażenie w pojazdy gaśnicze. Bliskość 
Puszczy Niepołomickiej ma na pewno wpływ na liczbę OSP w gmi-
nie i ich wyposażenie w samochody z wodą do gaszenia pożarów. Na 
terenie gminy jest ich kilkanaście i w pierwszym rzucie przywiozą 
kilkadziesiąt ton wody, która jest nieodzowna do gaszenia pożarów. 
Wiadomo, że jednostką wiodącą w usuwaniu pożarów jest PSP, ale 
gdyby zastępy z JRG w Wieliczce uczestniczyły w tym czasie przy 
usuwaniu skutków innych zdarzeń to gmina siłami własnych jedno-
stek obroni się sama, a to jest bardzo ważne. Nie wolno jednak spo-
czywać na laurach, bo z każdym rokiem ten sprzęt się starzeje i cią-
gle potrzebna jest wymiana na nowy (nowszy). Biorąc pod uwagę 
wspomnianą puszczę oraz dużą strefę przemysłową na terenie miasta 
Niepołomice istnieje potrzeba wyposażania jednostek OSP w ciężkie 
samochody gaśnicze z duża ilością wody i środka pianotwórczego. 
Obecnie używany w OSP Niepołomice popularny hydromil nie za-
pewnia już należytego zabezpieczenia rejonu. 

To są tylko nieliczne przykłady na bazie naszej małej ojczyzny, że 
wyposażenie, jakim dysponują jednostki OSP potwierdza ich ważną 
rolę w systemie bezpieczeństwa obywateli. 

Kolejną rzeczą jaka podkreśla rolę tych niekiedy niedocenia-
nych jednostek są strażnice. Na samych budynkach zainstalowane są 
syreny, które nie tylko zwołują ratowników na wyjazd do akcji, ale 
mogą również ostrzegać ludność przed niebezpieczeństwem (skaże-
nie terenu, nalot samolotów obcych wojsk itp.). Same remizy pełnią 
rolę domów kultury, miejsc spotkań młodzieży, znajdują się centra 
informatyczno-edukacyjne, muzea pożarnictwa oraz izby pamięci 
i tradycji. Przy OSP działają kluby sportowe, orkiestry dęte (przykła-
dem „Lira” przy OSP Niepołomice), zespoły artystyczne. Jednostki te 
organizują rozmaite zabawy taneczne, festyny, pikniki (przykładem 
OSP Wola Batorska) oraz zbiórki krwi (znów nasuwa się przykład 
OSP Wola Batorskiej). Straże ochotnicze czynnie włączają się w róż-

ne akcje dobroczynne typu WOŚP. Szkolą również dzieci i młodzież 
zrzeszone w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych co wydatnie 
wpływa na podnoszenie poziomu wiedzy o bezpieczeństwie. Druho-
wie uczestniczą również w prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego w szkołach i przedszkolach, co również poprawia stan 
wiedzy naszego społeczeństwa o istniejących zagrożeniach.

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że stowarzyszenia OSP 
inwestują w jednostkę jaką jest człowiek, w jego rozwój w sferze bez-
pieczeństwa. 

Ilość i rozmieszczenie jednostek też jest tutaj nie bez znaczenia, 

Maj jest już tradycyjnie miesiącem „zarezerwowanym” dla strażaków. Dzieje się to z uwagi na fakt,  
że 4 dnia maja wspominamy św. Floriana patrona hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy  

ale przede wszystkim patrona wszystkich strażaków. 

W naszej gminie działa 11 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 
aż 4 są wpisane w sieć Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. To dobrze świadczy 
o wyposażeniu i wyszkoleniu oraz prawidłowej  
działalności samych jednostek.

Na koniec chce złożyć wszystkim strażakom 
z Gminy Niepołomice życzenia satysfakcji 
z wykonywania prac na rzecz OSP, zdrowia 
oraz tylu powrotów ilu wyjazdów do akcji. 
Ze strażackim pozdrowieniem, tak trzymać 
Panie i Panowie.
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OSP poprzez szkolenia oraz sprawdzanie ich umiejętności podczas 
rozmaitych ćwiczeń praktycznych. 

I jest jeszcze coś co powoduje, że mimo iż działania strażaków 
ochotników sprowadzają się w większości do pomocy innym czy to 
kolegom zawodowym po fachu, policjantom czy ratownikom me-
dycznym, to wyróżnia ich spośród pozostałych. Jest to wolontariat. 
Strażacy ochotnicy to co robią wykonują dla własnej satysfakcji i po-
magania innym poświęcając swój wolny czas. Często przy tym nara-
żając swoje życie lub zdrowie. Wszystko według maksymy „Ludziom 
na ratunek”. Owszem niektórzy dostają za to wynagrodzenie, jednak 
nie są to na tyle duże pieniądze, aby można się z tego utrzymywać. 
I na tym tle wielki ukłon dla druhen i druhów z OSP na terenie naszej 
gminy, gdyż za swoje działania nie pobierają ekwiwalentu z UMiG 
Niepołomice, a pieniądze te przekazywane są na ciągłe powiększanie 
i unowocześnianie bazy sprzętowej. Na uwagę zasługuje też fakt, że 
w OSP Niepołomice strażacy pełnią całodobowe dyżury, aby miesz-
kańcy gminy byli jeszcze bardziej bezpieczni. 

Właśnie dlatego w miesiącu maju pomyślmy o strażakach, od-
wiedźmy ich w remizach, złóżmy im życzenia, ponieważ nigdy nie 
wiemy kiedy mogą nam być potrzebni. A możemy być pewni, że jest 
to formacja, która nas nie zawiedzie, bo to często nasi krewni, sąsie-
dzi lub znajomi przywdziewają te mundury.

Na koniec chce złożyć wszystkim strażakom z Gminy Niepoło-
mice życzenia satysfakcji z wykonywania prac na rzecz OSP, zdrowia 
oraz tylu powrotów ilu wyjazdów do akcji. Ze strażackim pozdrowie-
niem, tak trzymać Panie i Panowie.

 Marcin Żarek
oficer Państwowej Straży Pożarnej

Bezpieczeństwo

bo w wielu przypadkach jest to podmiot, który pierwszy przybywa 
na ratunek. Trudno sobie wyobrazić system KSRG bez jednostek 
OSP – byłaby to luka nie do zastąpienia. To zapewnie decyduje, że 
od lat straż pożarna jest na I miejscu w rankingu zaufania jakim 
obywatele darzą w Polsce służby ratownicze. 9 na 10 osób popiera 
działania strażaków i ufa im. To wielkie wyróżnienie, ale aby dalej 
zajmować tak prestiżowe miejsce trzeba ciągle się rozwijać, bo jak 
w każdej innej dziedzinie spoczęcie na laurach spowoduje cofnięcie 
w rozwoju. I tu rola funkcjonariuszy PSP w kształtowaniu członków 

Dni otwartej Remizy OSP 2014
Po raz kolejny strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-

połomicach organizują „Dni otwartej remizy OSP”. Akcja potrwa 
od początku maja czyli od święta strażaków św. Floriana i aż do 
ostatniej zainteresowanej grupy.

Akcja jest skierowana do dzieci oraz młodzieży ze szkół i przed-
szkoli z terenu powiatu wielickiego. Jej celem jest pokazanie co-
dziennej pracy Strażaków - ochotników. 

Zainteresowane zorganizowane grupy proszone są o kon-
takt z dyżurnym OSP lub bezpośrednio z Naczelnikiem jednostki 
w celu ustalenia terminu i godziny zwiedzania. Podczas spotkania 
Strażacy przygotowali dla grup miłą niespodziankę, pokazy ra-
townictwa, gaszenia oraz przejazd wozem bojowym na sygnale! 

Najmłodsi będą mogli również dowiedzieć się kilku ważnych 
zagadnień z profilaktyki przeciwpożarowej oraz ze znajomości 
numerów alarmowych i postępowania na wypadek powstania 
pożaru.

Kontakt telefoniczny:
12 2811 998 Dyżurny OSP Niepołomice
506 690 360 Naczelnik OSP Paweł Dąbroś

Florian 2014 - rekord zebranej krwi

Tomasz Tomala
Prezes OSP Wola Batorska 

Podczas niedzielnej zbiórki padł rekord zebranej 
krwi podczas akcji organizowanych w naszej jed-
nostce. Chęć oddania życiodajnego płynu wyra-
ziło 60 osób, niestety ze względów zdrowotnych, 
nie wszyscy mogli oddać krew. W rezultacie bez-
cenny lek oddało 47 osób, co dało ponad 21 li-
trów krwi. Krew oddawali także strażacy z naszej 
jednostki oraz z OSP Staniątki i Niepołomice. 
Poza akcją krwiodawstwa przy naszej remizie 
odbył się pokaz sprzętu ratowniczo–gaśni-
czego. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił 
na torze do ćwiczeń, na którym zapoznawali 
się ze strażackim rzemiosłem. Dużą radość dla 
najmłodszych sprawiała możliwość lania wody 
strażacką sikawką oraz wizyta w samochodzie 
bojowym. Każdy rowerzysta z Woli Batorskiej, 

który podjechał swoim jednośladem pod re-
mizę zaopatrzył się w niezbędne oświetlenie. 
Zamontowaliśmy blisko 100 kompletów oświe-
tlenia. Lampki rowerowe zostały ufundowane 
przez burmistrza Romana Ptaka. 
Nasza jednostka, tradycyjnie uczciła święto pa-

trona uczestnicząc we Mszy Świętej, po której 
druhowie przemaszerowali pod remizę gdzie 
wykonali sobie wspólną fotografie.
Serdecznie dziękuje wszystkim którzy włączyli 
się w akcję FLORIAN 2014. Kolejna akcja zbiórki 
krwi w naszej jednostce odbędzie się w czerwcu.

W niedzielę 4 maja, w dniu w którym strażacy obchodzą święto swojego patrona – Św. Florian, 
w naszej jednostce odbyła się akcja Florian 2014. Rozpoczęła się, tuż po godz. 9.00 od zbiórki krwi 
z przeznaczeniem dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. 
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Parkuj poprawnie

N ieprawidłowo pozostawiony samochód często przeszkadza in-
nym użytkownikom dróg i poboczy, ale także stanowi zagroże-
nie dla bezpieczeństwa. Warto więc odświeżyć teorię, by unik-

nąć mandatu lub co gorsza sholowania pojazdu przez straż miejską 
lub policję.

Prawidłowe parkowanie - ogólne zasady
Ogólne warunki zatrzymywania i postoju pojazdu określa art. 
46 kodeksu drogowego, który brzmi następująco:
1)  Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu 

i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości 
widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2)  Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obo-
wiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równole-
gle do niej.

3)  W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 
pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza 
jezdnią.

4)  Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób za-
trzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5)  Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabez-
pieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez 
osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności 
niezbędne do uniknięcia wypadku. 

Kierowca powinien parkować samochód po prawej stronie jezd-
ni, chyba że jest to jezdnia jednokierunkowa lub dwukierunkowa 
o niewielkim natężeniu ruchu. Wyjątki te obowiązują tylko w ob-
szarze zabudowanym. Z kolei art. 47 kodeksu drogowego określa 
zasady zatrzymania lub postoju na chodniku. I tak zgodnie z jego 
treścią dopuszczalne jest zatrzymanie lub postój na chodniku kołami 
jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, 
że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub 
postoju, a pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamu-
je ruchu pojazdów na jezdni. Ponadto szerokość chodnika pozosta-
wionego dla pieszych musi być taka, że nie utrudni im ruchu i jest 
nie mniejsza niż 1,5 m. Przy zachowaniu tego warunku możliwe 
jest zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego 
samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka 
rowerowego. 

Gdzie nie wolno parkować?
O tym gdzie zabrania się zatrzymywania i postoju pojazdu in-

formuje art. 49 Kodeksu Drogowego, który zakazuje zatrzymywania 
pojazdów m.in.:
1) na przejazdach kolejowych i tramwajowych oraz na skrzyżowa-

niach w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżo-
wania,

2)  na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów oraz w od-
ległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, 

przy czym na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu za-
kaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem,

3)  w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sy-
gnału drogowego, jeżeli zostałyby zasłonięte przez ten pojazd, 

4) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej 
przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości,

5)  na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie ro-
werowej, z wyjątkiem roweru,

6) w tunelu, na moście lub na wiadukcie,
7) na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wy-

znaczone do tego celu,
8)  w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone do 

tego celu.
Ponadto zabrania się postoju m.in. w miejscu utrudniającym 

wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu parkingu lub 
wnęki postojowej, a także w miejscu utrudniającym dostęp do in-
nego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Teoretycznie o zasadach prawidłowego parkowania wszyscy kierowcy uczą się na kursach prawa jazdy,  
w praktyce na każdym kroku widzimy, jak przepisy naginane są do bieżącej potrzeby.
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Znaki drogowe
Podstawowy znak określający miejsca w których można parko-

wać samochody to D-18 „parking”, czyli duża, biała litera „P” na nie-
bieskim tle. Często dołączone są do niej dodatkowe tabliczki T-30 
określające np. wymagany sposób parkowania (skośnie, prostopadle, 
równolegle do jezdni) lub lokalizację pasa, na którym można zosta-
wić pojazd. 

Z kolei podstawowe znaki zabraniające pozostawienia auta to 
B-35 „zakaz postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Pierwszy 
z nich to niebieskie koło w czerwonej obwódce, przekreślone jedną 
linią.Za takim znakiem samochodu nie można zaparkować, ale po-
zwala na zatrzymanie się na czas nie dłuższy niż jedna minuta, np. 
w celu wysadzenia lub zabrania pasażera.

Zakaz zatrzymywania się wygląda niemal identycznie, ale jego 
tarczę przecinają dwie krzyżujące się czerwone linie i za tym zna-
kiem nie wolno za nim ani parkować, ani zatrzymywać się.

Znaki zakazu postoju i zatrzymywania się obowiązują po tej stro-
nie drogi, po której są ustawione. Jeśli nie ma pod spodem tabliczki 
„Nie dotyczy chodnika” znaki zakazu obowiązują na jezdni, poboczu 
i chodniku.

Pod znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju mogą być 
umieszczone tabliczki ze strzałkami (T-25a, b, c i T-26). Strzałka 
skierowana do góry oznacza, że początek obowiązywania zakazu, 
strzałka skierowana w dół jego koniec, pionowa strzałka z grotami 
na obu końcach oznacza kontynuację zakazu, a poziomo to, że zakaz 
obowiązuje na całym placu.

Zakaz zatrzymywania jest odwoływany przez skrzyżowanie, taki 
sam znak z tabliczką T-25c (strzałka w dół) i znak zakazu postoju. 
Znak zakazu postoju jest odwoływany przez skrzyżowanie i taki sam 
znak z tabliczką T-25c (strzałka w dół). 

Inne zakazy dopuszczające postój pod pewnymi warunkami to 
znaki B-37 i B-38. Wyglądają tak samo jak B-35, ale dodatkowo jest 
na nich namalowana biała, rzymska cyfra jeden lub dwa. Oznacza 
to, że pierwszy znak obowiązuje w dni nieparzyste, a drugi w pa-
rzyste. 

Pod znakiem zakazu zatrzymywania się może być umieszczo-
na także tabliczka T-24, czyli biały prostokąt z rysunkiem czarnego 
samochodu zapiętego na hol ciężarówki. Informuje, że samochody 
pozostawione na zakazie mogą być odholowane na koszt właścicie-
la. Auto mogą odholować tylko policjanci lub strażnicy miejscy albo 
gminni. Służby mogą powziąć takie kroki także w przypadku zapar-
kowania pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
pojazdów oraz pieszych lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. 
Samochody mogą być też odholowane z miejsc dla niepełnospraw-
nych (gdy stoją tam niezgodnie z prawem).

Należy również przypomnieć, że policja może karać za wykro-
czenia zagrażające bezpieczeństwu osób oraz niestosowanie się zna-
ków i sygnałów drogowych także poza drogami publicznymi, strefa-
mi zamieszkania i strefami ruchu. 

Tomasz Joniec
Komendant Komisariatu Policji 

w Niepołomicach
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Lubić drugiego człowieka
rozmowa z brygadierem PSP Adamem Siatką

Czy służba w straży pożarnej to zajęcie pasjonujące?
Oczywiście, pasjonujące jest to, że się pomaga, że ktoś na nas liczy, że 

trzeba być dyspozycyjnym bez względu na okoliczności. Osobiście, szcze-
gólnie cenię sobie bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Na kim się Pan wzoruje w swojej pracy?
Podpatrywałem wiele osób, starszych i to niekoniecznie stopniem, 

kadetów, uczniów. Od uczniów nauczyłem się przede wszystkim słuchać.

Czy do wykonywania tego zawodu potrzebne jest powołanie?
Myślę, że w tej pracy trzeba przede wszystkim lubić drugiego czło-

wieka, nie można być wobec niego obojętnym.

Co jest najważniejsze dla strażaka: sprawność fizyczna, opanowa-
nie czy może chłodna analiza sytuacji?

Niewątpliwie sprawność, wytrzymałość fizyczna jest bardzo waż-
na, niektóre działania ratownicze trwają wiele godzin. Muszę jednak 
obalić mit, jaki utrwalił się w społeczeństwie, że strażak, który nie bie-
ga podczas akcji – obija się. To nieprawda.

Profesjonalista działa w sposób konkretny, uporządkowany.
Opanowania, uczymy się jeszcze w szkole, ono przychodzi wraz 

z wiekiem i stażem, ale zdarzają się sytuacje, które przerastają… Wra-
cając do pytania, o skuteczności strażaka decyduje mądrość i praca 
zespołowa. Strażak nie może być samotnym liderem. Efekty 

i skuteczność działań osiąga się dzięki zgraniu i współpracy wszyst-
kich członków zespołu.  

Brawura podczas akcji – pomaga czy przeszkadza?
Rzeczywiście, czasem wykazują się nią młodzi strażacy, potem po-

korniejemy. Dla mnie brawura to niepotrzebne narażanie się, ale jeżeli 
w ten sposób można komuś pomóc, kogoś uratować, to trzeba próbo-
wać to zrobić.

Jakie sytuacje w pracy są najtrudniejsze?
Gdy trzeba ratować dzieci. Z nieszczęściem, które spotyka dziec-

Brygadier Adam Siatka
przez większość trwającej blisko trzydzieści lat pracy, związany był z działalnością ratow-
niczą, pełniąc służbę w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szkole Aspirantów 
PSP w Krakowie. Prowadził również zajęcia z przedmiotów zawodowych, jednak najwię-
cej czasu poświęcał nadzorowaniu procesu wychowawczego, szkoleniu praktycznemu 
i działaniom ratowniczym, realizowanym przez kadetów – uczniów Szkoły Aspirantów.
Zakres realizowanych zadań powodował, że wielokrotnie, osobiście dowodził akcjami 
ratowniczo–gaśniczymi, a także dysponowany był wraz z kadrą, kadetami i sprzętem 
Szkoły do działań w różnych częściach kraju. Uczestniczył w działaniach gaśniczych 
podczas pożarów lasu w Olkuszu i Kuźni Raciborskiej (1992 r.), w działaniach ratowni-
czych w trakcie powodzi w okolicach Tych (1997 r.) oraz podczas katastrofy budowlanej 
hali wystawowej w Katowicach (2006 r.).
Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną 
Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. 
Obecnie jest nauczycielem edukacji pożarniczej w Zespole Szkół im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Niepołomicach.

ko jest nam się ciężko pogodzić. Czasami, właśnie z powodu brawury,  
popełniamy wtedy błędy… Dzieci są zawsze takie bezbronne, to wywo-
łuje największe emocje. 

Co zatem jest oparciem dla strażaka?
Myślę, że dobry przełożony i atmosfera panująca w zespole.

Obecnie jest Pan nauczycielem edukacji pożarniczej w Zespole 
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, jakiej 
wiedzy dostarczają uczniom te zajęcia?

Mówiąc ogólnie, zaczynamy od historii pożarnictwa w Polsce, orga-
nizacji ochrony przeciwpożarowej, etyki w służbie, następnie przecho-
dzimy do zagadnień związanych z wyposażeniem technicznym, taktyką 
działań ratowniczo - gaśniczych, gotowością bojową, organizacją pod-
oddziałów, ratownictwem medycznym. Omawiamy sposoby radzenia 
sobie ze stresem, czasami analizujemy także przebieg konkretnych akcji, 
w których brali udział uczniowie, będący członkami OSP.  

W Stanach Zjednoczonych, szczególnie po akcji ratunkowej 11 
września 2001 r., strażacy cieszą się dużym zaufaniem społecznym 
i szacunkiem. Jak, Pana zdaniem, jest w Polsce?

Od wielu lat straż pożarna i strażacy cieszą się bardzo dużym za-
ufaniem społecznym. Różne instytucje, przeprowadzające badania na 
ten temat, określają poziom tego zaufania na 89 - 96%. Takie poparcie 
- to zasługa strażaków zarówno zawodowych jak i członków ochotni-
czych straży, którzy codziennie niosą pomoc i ratunek ludziom zagro-
żonym przez pożar i inne klęski żywiołowe.

W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 
lat w Dzień św. Floriana, obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej 
i Dzień Strażaka. Czego życzy się strażakom?

Tyle powrotów, co wyjazdów.

rozmawiali: Lucyna Niedbała i Wacław Sternal
nauczyciele w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Niepołomicach

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku 
szkolnym 2014/2015 szeroką ofertę edukacyjną uwzględniającą 
potrzeby edukacyjne młodzieży i jej rodziców, m.in. realizację inno-
wacji pedagogicznych, a w  ich zakresie przedmiotu uzupełniające-
go: edukacja pożarnicza. 

Program kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w klasie po-
żarniczej przewiduje ponadto naukę: dwóch języków obcych, a od 
klasy drugiej w zakresie rozszerzonym chemii oraz fizyki lub biologii.

Lekcje wychowania fizycznego wspomogą przygotowanie się 
uczniów do testu sprawności fizycznej, będącego elementem pro-
cesu rekrutacyjnego do Szkół Aspirantów Pożarnictwa PSP. Plano-
wana jest także organizacja zajęć dodatkowych: kursu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, nauki pływania i jazdy na nartach. Część 
zajęć, na mocy porozumienia ze Szkołą Aspirantów Pożarnictwa 
w Krakowie, realizowana będzie w oparciu o bazę dydaktyczną i po-
ligony tej szkoły.
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Małopolski Festiwal Zawodów
Od 20 do 22 marca 2014 r. odbywały się Targi Edukacyjne połączone z Festiwalem Zawodów, organizowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Na to wydarzenie przyszło ponad 15 tys. osób.

Aleksandra Maniak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach

W ramach Festiwalu Zawodów, inspirowanego 
Mundialem Zawodów, odbywającym się we 
francuskim Lyonie, szkoły podzielone na siedem 
sektorów prezentowały, na czym polegają po-
szczególne zawody. Zgrupowano je w siedmiu 
branżach: turystyczno-gastronomicznej, infor-
matyczno-elektronicznej, budowlanej, społecz-
no-medycznej, rolno-przetwórczej, mechanicz-
no-mechatronicznej oraz usługowej. W gronie 
120 wystawców znalazły się szkoły średnie, 
policealne oraz wyższe – publiczne i prywatne, 
uniwersytety i politechniki. Swoje stoiska targo-
we miały również uczelnie i szkoły z zagranicy: 
Chorwacji, Francji, Kanady, Niemiec, Słowacji czy 
Wielkiej Brytanii.
Na Targach można było spotkać przedstawi-
cieli: policji, straży pożarnej i wojska, m.in. ta-
kich szkół jak Wojskowa Akademia Techniczna, 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych czy 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wśród wy-
stawców znalazły się również szkoły ponadgim-
nazjalne z Niepołomic. Zespół Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II prezentował swoje sto-
iska wystawowe i zawody w 2 branżach: 
•	 turystyczno-gastronomicznej	 -	 zawód	 tech-

nik hotelarstwa,
•	 informatycznej	-	technik	informatyk.
Przygotowania do Festiwalu Zawodów trwa-
ły kilka miesięcy, podczas których uczniowie 
z nauczycielami starannie przygotowali ofertę 
edukacyjną szkoły oraz prezentację umiejętno-
ści charakterystycznych i przydatnych w danym 
zawodzie.

Przyszli hotelarze skupili się przede wszystkim 
na obsłudze konsumenta. Przygotowali pokaz 
aranżacji stołu na wybraną okazję, dobierania 
zastawy stołowej i dekorowanie stołu rzeźbami 
z warzyw i owoców. Goście odwiedzający Targi 
mogli także uczestniczyć w zajęciach interaktyw-
nych - próbując samodzielnie pod kierunkiem 
naszych uczniów wycinać dekoracje z warzyw, 
składać tzw. bankietówki, czyli serwety kelner-
skie. Oprócz pokazów i warsztatów wraz z ko-
reczkami z owoców na stoisku hotelarzy serwo-
wano ofertę edukacyjną szkoły na najbliższy rok.
Drugie stoisko Zespołu Szkół cieszyło się także 
bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży po-
szukującej podczas Festiwalu oferty edukacyjnej. 
Informatycy przygotowali liczne pokazy i warsz-
taty dla odwiedzających. Można było oglądać, 
montować i konfigurować profesjonalne urzą-

dzenia sieciowe w szafie rackowej (switche, ro-
utery, krosownicę), wykonywać tzw. testy pene-
tracyjne sieci komputerowych (m. in. sprawdzać 
bezpieczeństwo haseł WEP i WPA/WPA2 w sie-
ciach wi-fi, sposoby przechwytywania nieszyfro-
wanych danych), zapobiegać atakom na Access 
Pointy. Niepołomickie technikum informatyczne 
należy do ścisłej czołówki jeśli chodzi o jakość 
kształcenia. Jest zdobywcą Złotej Tarczy nadawa-
nej przez czasopismo Pespektywy w corocznym 
rankingu najlepszych szkół w Polsce.
Udział Zespołu Szkół w Targach Edukacyjnych 
i Festiwalu Zawodów pozwolił na zaprezento-
wanie oferty edukacyjnej szkoły oraz umiejęt-
ności zawodowych uczniów nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale również w Krakowie. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami już myślą o przygoto-
waniach do następnej edycji za rok.

Maturzyści z nominacjami obywatelskimi
Wacław Sternal
nauczyciel Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Niepoło-
micach

Przełom kwietnia i maja to okres 
przełomowy dla ponad trzystu 
tysięcy absolwentów szkół śred-
nich w całej Polsce. Klasyfikacja 
końcoworoczna, cykl egzaminów 
maturalnych oraz decyzja w spra-
wie wyboru studiów lub wejścia 
na rynek pracy stanowią ciąg zda-
rzeń, które istotnie zaważą na ich 
dalszych losach.
25 kwietnia w auli Zespołu Szkół 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

odbyło się wręczenie świadectw 
ukończenia szkoły 98 absolwen-
tom klas maturalnych. Wśród nich 
na szczególne wyróżnienie za-
służyli, ci którzy uzyskali średnią 
w całym cyklu nauczania powyżej 
5. W tej elitarnej grupie znaleź-
li się: Damian Machowski (5,76), 
Maciej Pilch (5,47) oraz Stanisław 
Kordyl (5,04). Ponadto czterech 
absolwentów otrzymało świadec-
two z wyróżnieniem, do którego 
uprawniała średnia powyżej 4,75: 
Ewa Biernat, Karolina Turecka, Ar-
tur Sosnal i Konrad Maroszek.  
Dodatkowym, symbolicznym ak-
tem przekroczenia progu dorosło-

ści były nominacje obywatelskie.  
Z rąk burmistrza MiG Niepołomice  
Romana Ptaka każdy z abiturien-
tów otrzymał pakiet obywatelski: 
flagę narodową, Konstytucję RP, 
tekst Mazurka Dąbrowskiego oraz 
okolicznościowy list. 
Projekt „Nominacji obywatel-
skich”, którego celem jest rozwój 
postaw patriotycznych wśród 
młodego pokolenia realizowa-
ny jest w ramach Małopolskiego 
Programu Edukacji Patriotycznej 
i Obywatelskiej przez Fundację 
Panteon Narodowy oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego.
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Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
11 kwietnia przy nowo powstałym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach została 
otwarta Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii.

Kinga Chmiel
Pracownik administracyjny w ODiDZ

Prace remontowe oraz wyposażenie sali trwało 
od początku tego roku. Jest to jedyna pracow-
nia w powiecie wielickim, w której zarówno 
młodzież uczęszczająca do CKZiU jak i osoby 
dorosłe będą mogły podnosić swoje kwalifika-
cje w branży budowlanej. Ośrodek Dokształca-
nia i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomi-
cach wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
rynku pracy uruchomił pod koniec lutego 2014 
roku kwalifikacyjny kurs zawodowy: „Technik 
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej”, 
kwalifikacja B.21. Montaż Urządzeń i Systemów 
Energetyki Odnawialnej. 
W kursie tym uczestniczy 32 słuchaczy z powia-
tu wielickiego. Nowo otwarta pracownia wypo-
sażona w innowacyjny i profesjonalny sprzęt 
umożliwi naszym słuchaczom połączenie nauki 
teoretycznej z praktyczną. Pracownię udało 
się ukończyć dzięki zaangażowaniu, pomysło-
wości i pracy dyrektor Bożeny Kruk oraz firmy 
Viessmann, która wyposażyła całą pracownię 
w niezbędny sprzęt pozwoliła na doprowadze-
nie tego przedsięwzięcia do celu. 
Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęceniu 
oraz oficjalnym otwarciu pracowni, zaproszeni 
na uroczystość goście zostali wprowadzeni przez 
Dawida Pantera Menadżera Działu Wsparcia 
Technicznego i Szkoleń Firmy Viessmann w taj-
niki odnawialnych źródeł energii oraz ich wyko-
rzystanie w życiu codziennym. Zostały również 

zaprezentowane urządzenia jakie znajdują się 
w pracowni m.in. pompa ciepła typu powietrze 
woda do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej, pompa ciepła split typu powietrze woda do 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, kolektory słoneczne próżniowe 
oraz płaskie wraz z niezbędnym wyposażeniem. 
Od 1 września 2014 r. Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego planuje otwarcie dwóch 
kierunków w Technikum dla młodzieży (Technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych). 
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne CKZiU 
w Niepołomicach serdecznie dziękuje firmom: 
Viessmann, Dorbud Niepołomice, Instalbud, 

Tartak Wolski, które zaangażowały się w prace 
związane z remontem oraz wyposażeniem Pra-
cowni Odnawialnych Źródeł Energii. 

Technikum dzienne:
Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik handlowiec

Uczniowie - nauczyciele z Podłęża
To już kolejny raz uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Podłężu odwiedzają  
Przedszkole Samorządowe im. Św. Kingi wcielając się trochę w nauczycieli.

Anna Kracik
nauczyciel j. niemieckiego w Gimnazjum 
w Podłężu 

W ramach swoich zajęć uczniowie klas dru-
gich w podłęskim gimnazjum mogą zajmować 
się projektem pod tytułem „Dlaczego warto 
uczyć się języków obcych - prezentacja i pierw-
sza lekcja języka niemieckiego dla przedszkola-
ków.” W 4-5-osobowych grupach piszą scena-
riusz pierwszej lekcji języka niemieckiego dla 
dzieci, a potem dokładnie ją planują. Prace nad 
zorganizowaniem takich zajęć wymagają od 
uczniów kreatywności, uruchomienia wyobraź-
ni, a przede wszystkim kształtują zdolność do 
pracy w zespole.

Temat staramy się dopasować do aktual-
nych wydarzeń lub kręgu zainteresowań pięcio-

-sześciolatków. I tak w grudniu lekcja miała tytuł 
„Weihnachten in Deutschland”. Przedszkolaki 
poznały słówka związane z tradycjami bożona-
rodzeniowymi, dekorowały pierniczki, lepiły 
łańcuch na choinkę, uczyły się kolędy w języku 
niemieckim, a nawet trochę nadprogramowo 
odwiedził ich Święty Mikołaj, bardzo podobny 
do jednego z naszych uczniów.

W marcu odwiedziliśmy grupę IV z tematem 
„Zwierzęta – Die Katze macht miau…”. Uczniowie 
prezentowali scenkę w sklepie zoologicznym, 
następnie przy użyciu tablicy multimedialnej 
przedstawili piosenkę o zwierzętach, starając się 
nauczyć dzieciaki jak największej ilości słówek. 
Były też zabawy plastyczne i gra memory. 

W kwietniu powstała wielkanocna lekcja 
pt. „Ostern in Deutschland”. Uczennice klasy 
drugiej opracowały scenariusz, który zwierał 

wiele elementów wielkanocnych z króliczkiem 
w roli głównej. Były piosenki i scenka o królicz-
ku. Przedszkolaki uczyły się cyfr, kolorów i słowa 
„danke”, na zachętę otrzymały piękne koszyczki 
wykonane techniką origami. A że koszyczki nie 
mogły pozostać puste, kolejną zabawą było szu-
kanie czekoladowych jajeczek ukrytych w sali. 

Każda wizyta gimnazjalistów wywołuje 
ogromną radość i zainteresowanie tak wśród 
przedszkolaków, jak i gimnazjalistów, którzy 
w większości są przecież absolwentami tegoż 
przedszkola.

Bardzo serdecznie dziękujemy dyrektor 
przedszkola Danucie Gąsce za to, że otwarła 
przed nami drzwi przedszkola umożliwiając 
nam tym samym realizację naszego projektu 
w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Liczymy 
oczywiście na dalszą współpracę.
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Sprawa w gruncie rzeczy może wydawać się podejrzana. Czy nie 
wzbudza lekkiego niepokoju (ba – czasem nawet dość poważnego 
niepokoju) organizacja życia szkolnego w taki sposób, że co i rusz 
uczniowie się bawią? I to jeszcze w gimnazjum? To dobrze, czy nie? 
Uczą się, czy nie uczą? A jeśli jednak się uczą, to czego? Mogą te 
pytania rodzić się w głowach rodziców przyzwyczajonych do dość 
tradycyjnego – niestety – modelu naszej szkoły.

Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela.  
/Manfred Spitzer/

Uspokajamy. Można, a nawet trzeba jak najwięcej treści przekazy-
wać w sposób możliwie atrakcyjny dla ucznia. To absolutnie podstawa 
procesu uczenia się, jaki zachodzi w naszym mózgu od narodzenia. 
Neurodydaktyka – nauka od kilkunastu lat „rządząca” na salonach 
metodyki procesu uczenia mówi, że mózg uczy się tylko wtedy, kie-
dy się chce uczyć. W niezwy-
kle przystępny sposób o tym, 
jak można wykorzystać wiedzę 
o mózgu w praktyce życia szkol-
nego napisał prof. Manfred 
Spitzer w głośnej książce „Jak 
uczy się mózg”1 (wyd. niemiec-
kie 2002, wyd. polskie 2007, 
2012). Niemiecki psychiatra, ce-
niony naukowiec, badacz mózgu 
i procesów w nim zachodzących 
przekonuje czytelnika, że warto 
wykorzystać wiedzę dotyczącą 
badań nad mózgiem w pracy na-
uczyciela. Nie jest to wiedza dla 
wszystkich wygodna, to prawda, 
bowiem wymaga weryfikacji 
ustalonego i zaakceptowane-
go przez siebie sposobu pracy 
z uczniami. To oznacza np. mniej z góry napisanych scenariuszy, kse-
rówek testów, ustalonego programu niekoniecznie dopasowanego do 
klasy czy grupy, z którą się pracuje. Jednak współczesna szkoła, a raczej 
jej uczniowie stawiają wyzwania, na które trzeba odpowiedzieć, a nie 
obrażać się na nie. Marzena Żylińska, popularyzatorka neurodydakty-
ki w Polsce, w niedawno wydanej książce „Neurodydaktyka. Naucza-
nie i uczenie przyjazne mózgowi”2 zgadza się ze Spitzerem pisząc, 
że nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej 
uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto ko-
gnitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i sa-
modzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto 
werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia 
łączenie pojedynczych informacji w spójną całość. Najistotniejszym 
elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest niewątpliwie odwo-
łanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, nie mniej waż-
nym bezpieczna i przyjazna atmosfera. Ludzie są z natury ciekawi 
świata i chcą go rozumieć. Wszystko, co nowe, nieznane, nietypowe, 
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Uczyć, bawiąc

1 Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg, PWN 2012
2 Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się 
  przyjazne mózgowi, WN UMK 2013

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. /Seneka/

tajemnicze, nie do końca wyjaśnione, przyciąga naszą uwagę.

Nie ma bardziej twórczego działania, jak odkrywanie  
samego siebie. /Kartezjusz/

Neurodydaktyka ściśle łączy się z pedagogiką twórczości, któ-
rej głównym zadaniem jest generowanie wiedzy z zakresu wycho-
wania do twórczości oraz pomocy w tworzeniu i rozwijaniu po-
stawy twórczej człowieka. Od początku istnienia zabierzowskiego 
gimnazjum właśnie ta koncepcja stanowi podstawę pracy z ucznia-
mi. Okazuje się, że od kilkunastu lat uczniowie podczas lekcji 
twórczości (absolutnie unikatowych w skali kraju), a także działań 
Szkolnej Ligi Twórczości nabywają umiejętności opisywane przez 
Unię Europejską jako kluczowe, a w podstawie programowej opisa-
ne jako ponadpodstawowe. Rozgrywany od 11 lat międzyklasowy 
turniej polegający na rozwiązywaniu zadań w twórczy sposób stał 

się systemowym, nowatorskim 
podejściem do realizacji treści 
podstawy programowej.

Autorzy SLT zostali zapro-
szeni na międzynarodową 
konferencję o jakości edukacji 
„Ucząca się szkoła”, która odby-
wała się w dniach 12-15 kwiet-
nia 2014 r. w Zakopanem. Za-
miast wykładu zaproponowali 
uczestnikom konkurencję ligi, 
by mogli oni doświadczyć tego, 
co w Gimnazjum Niepublicz-
nym im. ks. Jana Twardowskie-
go w Zabierzowie Bocheńskim 
jest codziennością uczniów. 
Trzeba przyznać, że udało się to 
znakomicie, a podczas sesji pa-
nowała atmosfera pełna humo-

ru i radości. Jakżeż lubią bawić się dorośli! Przedstawiając koncepcję 
projektu SLT Kapituła Twórczości w składzie Dorota Kulesza (dyrek-
torka szkoły), Monika Bartoszek (prowadząca w szkole sekretariat, 
kadry i księgowość) i Maciej Klima (szkolny pedagog), opowiadali 
o logistyce projektu, wymyślaniu konkurencji, dbaniu o materiały dla 
uczestników, angażowaniu uczniów w ocenianie, ale przede wszyst-
kich o emocjach związanych z każdą konkurencją i integrowaniu się 
społeczności szkolnej. W pamięć zapadają nie tylko pokazy mody 
(swoją drogą znakomicie przygotowywane przez uczniów) czy kon-
kurencje sportowe, ale dzieła wykonywane przez zespoły klasowe 
w oryginalny sposób. Dzięki SLT odkrywa się zdolności uczniowskie, 
często nie do zobaczenia na normalnej lekcji. I zdobywa się wiedzę 
w nietypowy sposób. 

Rozmowy z uczestnikami konferencji uzmysłowiły nam, że kon-
sekwencja w działaniu, wyposażanie uczniów w umiejętności spo-
łeczne przynoszą efekty w odroczonym czasie. Często nie można ich 
zobaczyć od razu, jutro, za miesiąc, czy za rok. Ale one są.

w imieniu Szkolnej Kapituły Twórczości 
Dorota Kulesza

dyrektor Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim
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Goście z Ukrainy
Od 26 kwietnia do 2 maja uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder mieli przyjemność 
gościć kolejny raz grupę młodzieży z Ukrainy. Byli to uczniowie szkoły w Czerkasach. Koordynatorką wymiany była 
pani Małgorzata Porębska – nauczycielka języka angielskiego.

Sylwia Międzybrodzka 
nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum w Woli Ba-
torskiej

W trakcie tego tygodnia zwiedzali oni atrak-
cyjne miejsca w Małopolsce. Zaczęto od Tarno-
wa, gdzie zobaczyli w Muzeum Etnograficznym 
m.in. Chińską Armię Terakotową, interaktywną 
wystawę Nauki dawne i niedawne, a później ba-
wili się w Parku Wodnym. 

W kolejnych dniach uczniowie mieli okazję 
przekonać się także o urodzie Niepołomic. Od-
wiedzili oni m.in. Zamek Królewski, MOA, Izbę 
Regionalną oraz Muzeum Fonografii. Później 
zwiedzali także Wieliczkę i Kopalnię Soli. 

Nie zabrakło również okazji do zwiedzenia 
Krakowa. Tam, prócz tradycyjnego spaceru po 
Starym Mieście, nasi goście mieli także okazję 
zobaczyć Podziemia Rynku, a także połączyć 
naukę z zabawą w Ogrodzie Doświadczeń im. 
S. Lema. 

Ukraińscy uczniowie uczestniczyli w lek-
cjach prowadzonych przez polskich nauczycieli. 
Okazało się, że nasze języki wcale nie różnią się 
aż tak bardzo. Pani Gosia zorganizowała nawet 
spotkanie, w trakcie którego obie grupy miały 
spróbować uczyć się nawzajem swojego języ-
ka. Nasi uczniowie próbowali czytać wierszyki 
ukraińskie, podczas gdy zagraniczni koledzy 
łamali języki nad trudnymi polskimi sformuło-
waniami (nawet niektórzy nasi uczniowie nie 
umieli ich przeczytać!). Było dużo śmiechu, ale 
wszyscy doskonale poradzili sobie z zadaniem.

Okazało się także, że jeden z naszych 
ukraińskich kolegów nie mógł przyjechać, po-
nieważ poważnie się rozchorował. Na domiar 
złego, linie lotnicze nie zwróciły mu pieniędzy 
za kupiony wcześniej bilet, zaś lekarstwa, jakie 
musiał zażywać, naprawdę sporo kosztowały. 
Działający w Gimnazjum Klub Wolontariusza 
„Dobra Wola” zorganizował akcję, która mia-
ła na celu pomóc chłopakowi. Trzy uczennice 
upiekły ciasteczka, a uzyskane z ich sprzedaży 
środki zostały przekazane pani Lenie – opie-
kunce ukraińskich uczniów, która z kolei dała je 
swojemu podopiecznemu. Wszyscy stanęli na 

wysokości zadania – w sumie udało się uzbie-
rać ponad 440 zł. 

Wymiana ta należała do naprawdę uda-
nych. Obie grupy – i ukraińska, i polska – w ciągu 
tych kilku dni bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły. 
Młodzież zapoznawała się ze swoimi zwycza-
jami, kulturą, codziennym życiem. Wymiana ta 
umożliwiła także przełamywanie stereotypów, 
a jednocześnie doskonalenie umiejętności ję-
zykowych w różnorodnych sytuacjach. Mamy 
nadzieję, że polityka nie stanie na przeszkodzie, 
by w przyszłości dochodziło do kolejnych takich 
spotkań. 

Spotkanie z przyjaciółmi  
ze Stanów Zjednoczonych
Radosław Syguła
uczeń kl. 3 w Gimnazjum w Woli Ba-
torskiej

15 kwietnia 2014 roku naszą 
szkołę odwiedził Douglas Ades 
wraz z małżonką Elżbietą i wnu-
kami. Małżeństwo to gościło u nas 
już rok temu. Ades jest sekreta-
rzem rady Rady Dyrektorów Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. Podobnie jak przed rokiem 
nasi goście mieli poprowadzić 
dwie lekcje z różnymi klasami. Tym 
razem pani Małgorzata Porębska 
(koordynator spotkania) wybrała 
uczniów z oddziału IA i IIIA.

Na czym polegało takie spo-
tkanie? Douglas Ades prezento-

wał nam ciekawe informacje na 
temat Stanów Zjednoczonych, 
a my opowiedzieliśmy mu tro-
szeczkę o Polsce. Każda osoba 
mogła zadać dowolne pytanie 
i wdać się w sympatyczną dysku-
sję z gośćmi. Trzeba przyznać, że 
niesamowitym uczuciem jest fakt 
zrozumienia i dialogu z osobą zza 
oceanu. W tym miejscu warto po-
chwalić naszych uczniów za dobrą 
znajomość języka angielskiego. 
Dziękujemy panu Douglasowi za 
stworzenie naprawdę bardzo sym-
patycznej i luźnej atmosfery, dzięki 
czemu nauka była jeszcze bardziej 
efektywna. 

Warto dodać, że obie grupy 
znacznie przekroczyły czas prze-

znaczony na rozmowę, przez co 
niektórzy nauczyciele musieli cze-
kać na uczniów na swoich lekcjach. 

Ades jest Amerykaninem 
i mieszka w Stanach Zjednoczo-
nych. Jednak od prawie 20 lat od-
wiedza on Polskę. Bardzo cieszymy 
się, że zaszczycił on naszą szkołę 

swoją obecnością już dwukrot-
nie. Nasi uczniowie byli w pełni 
zadowoleni z tych pouczających 
i ciekawych spotkań. Jednocześnie 
liczymy, że nasi goście również byli 
usatysfakcjonowani dyskusjami 
z młodzieżą uczęszczającą do na-
szego gimnazjum. 
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VIII Plener malarski  
w Lipnicy Murowanej
Julia Buczek
uczestniczka pleneru 

Uzdolnieni uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach wzięli 
udział w kolejnym Plenerze malar-
skim zorganizowanym przez na-
uczyciela plastyki, pana Mikołaja 
Schabowskiego.

Po zakwaterowaniu w domu 
pielgrzyma u Sióstr Urszulanek 
w Lipnicy Murowanej wyruszyliśmy 
na wycieczkę po miasteczku. Nie 
pominęliśmy oczywiście ślicznego 
kościółka pod wezwaniem św. Le-
onarda, którego obraz przenieśli-
śmy na papier, podobnie zresztą jak 
wieżę i portal wejściowy przy ko-
ściele św. Andrzeja Apostoła. Wró-
ciliśmy w godzinach wieczornych 
i przez resztę dnia kończyliśmy na-
sze dzieła, które w pocie czoła stara-
liśmy się jak najlepiej dopracować.

Następnego dnia, z samego 
rana pojechaliśmy do Nowego Wi-
śnicza, gdzie zwiedziliśmy liceum 
plastyczne i uczestniczyliśmy 
w warsztatach ceramicznych. Kie-
dy już udało się przyswoić wiedzę 

na temat różnych technik plastycz-
nych, udaliśmy się do zamku. Pani 
przewodnik opowiedziała nam 
o jego historii i zabytkach, jedno-
cześnie oprowadzając po pięk-
nych wnętrzach. Nie obyło się też 
bez naszkicowania wybranej przez 
każdego uczestnika zewnętrznej 
części zamku. 

Wdzień wyjazdu spakowaliśmy 
się i poszliśmy na spacer, podczas 
którego niektórzy pletli wianki ze 
stokrotek, a pozostali napawali  się 
spokojem, siedząc na trawie i słu-
chając śpiewu miejscowych pta-
ków. Około godziny 17.30 udaliśmy 
się w drogę powrotną do domu. 

Dzięki plenerom malarskim 
utalentowani uczniowie naszej 
szkoły mogą w ciągu kilku dni in-
tensywnie rozwijać swoje umie-
jętności, poznawać ciekawych, 
uzdolnionych artystycznie ludzi 
oraz cieszyć się pięknem natury, 
utrwalając je na papierze.

Dziękujemy Siostrom Urszu-
lankom za wspaniałą gościnę, 
a Stowarzyszeniu Propagującemu 
Idee Kazimierzowskie za wsparcie 
finansowe.

Zmieniaj nawyki, nie klimat
Romualda Siemianowska
nauczyciel przyrody, SP w Niepoło-
micach

22 kwietnia na całym świecie 
obchodzono Światowy Dzień Zie-
mi pod hasłem „Zmieniaj nawyki, 
nie klimat!”. W Szkole Podstawowej 
w Niepołomicach uczniowie włą-
czyli się w tę akcję w dwa dni 14 
i 23 kwietnia.

W poniedziałek 14 kwietnia 
klasy wykonywały plakaty meto-
dą kolażu, prace dotyczyły pro-
blemów związanych ze zmianą 
klimatu i działalnością człowieka. 
Uczniowie robili także biżuterię 
z odzysku, wykorzystując surowce 
wtórne. W klasach odbyły się lek-
cje o tematyce ekologicznej, a na 
podsumowanie całej akcji zorga-
nizowano happening ekologiczny. 
23 kwietnia uczniowie przyszli do 
szkoły ubrani na zielono, przygo-
towali hasła oraz zielone pompony 
i wraz z nauczycielami maszerowali 
ulicami naszego miasta, informując 
mieszkańców o zagrożeniach dla 

środowiska ze strony człowieka.
O dużym zainteresowaniu 

młodzieży tematyką ochrony przy-
rody świadczy fakt, iż wszystkie 
klasy bardzo angażują się w pro-
wadzoną w szkole od lat akcję se-
gregacji odpadów. Na korytarzach 
i w klasach ustawione są kosze 
do segregacji i codziennie dbamy 
o to, aby uczyć się prawidłowych 
nawyków. Raz w miesiącu odbywa 
sie też zbiórka butelek plastiko-
wych, puszek aluminiowych, bate-
rii oraz makulatury. 

Podkreślić tu należy dużą rolę 
wychowawczą rodziców, którzy 
wspierają swoje dzieci w pozy-
tywnych działaniach. Na uwagę 
zasługuje wzrost wiedzy i świa-
domości ekologicznej, rozbudze-
nie chęci życia w nieskażonym 
środowisku, nabycie umiejętności 
racjonalnej gospodarki naturalny-
mi zasobami, a także życie w myśl 
zasad zrównoważonego rozwoju. 
Uczniowie naszej szkoły starają 
się na co dzień, aby Dzień Ziemi 
trwał przez cały rok.

Aby uczcić Dzień Ziemi
Izabela Korbut
Nauczyciel j. polskiego w ZSzOI  
w Zabierzowie Bocheńskim

24 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej im. S. Żeromskiego w Zespo-
le Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Zabierzowie Bocheńskim 
społeczność szkolna zebrała się 
na sali gimnastycznej, aby uczcić 
Dzień Ziemi.

Koordynatorka Anita Gajew-
ska, nauczycielka przyrody, przy-
pomniała historię tego święta 
oraz uświadomiła zebranym o ko-
nieczności dbania o naszą plane-
tę. Potem szóstoklasiści w przed-
stawieniu proekologicznym, pt. 
„Dzień młodego ekologa” wcielili 
się w rolę zużytych sprzętów RTV 

i AGD oraz cierpiącej przyrody, aby 
uzmysłowić jak szkodliwe jest po-
rzucanie zbędnych sprzętów w le-
sie. Zwrócili uwagę na to, że należy 
selekcjonować śmieci i wyrzucać 
je w przeznaczonych do tego miej-
scach. 

Następnie trzecioklasista po-
dzielił się swoją wiedzą o odna-
wialnych źródłach energii. Przygo-
tował o nich ciekawą prezentację 
multimedialną i przybliżył możli-
wości ich wykorzystania. Bogata 
w ilustracje i schematy prezentacja 
zainteresowała słuchaczy. 

Obchody Dnia Ziemi mają na 
celu uwrażliwienie uczniów na 
piękno otaczającego świata i wy-
robienie poczucia odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne.

Lekcja astronomii
Małgorzata Mitoń 
Katarzyna Puchała
nauczycielki edukacji wczesnoszkol-
nej w Szkole Podstawowej w Podłężu

28 kwietnia klasy IIIa i IIIb ze 
Szkoły Podstawowej w uczestniczy-
ły w niepowtarzalnej lekcji w Mło-
dzieżowym Obserwatorium Astro-
nomicznym w Niepołomicach.

W trakcie wykładu popularno-
-naukowego wzbogaconego pre-
zentacją multimedialną uczniowie 
poznali tajemnice Układu Słonecz-
nego, następowania po sobie dnia 
i nocy oraz faz Księżyca. Dzieci 
z ogromnym zaangażowaniem 
chłonęły wiedzę o niebie i ciałach 

niebieskich, o energii słonecznej 
i aktywności Słońca. 

Atrakcyjnym uzupełnieniem 
prelekcji była wizyta w Planeta-
rium, gdzie uczniowie mieli moż-
liwość przyjrzenia się otaczają-
cemu Wszechświatowi i odbycia 
niezwykłej podróży po nocnym 
gwieździstym niebie w różnych 
szerokościach geograficznych. 
Mieli również możliwość obejrzeć 
ruchy planet i Słońca.

Lekcja w Obserwatorium była 
znakomitym podsumowaniem 
kręgu tematycznego związanego 
z Kosmosem i Układem Słonecz-
nym oraz uzupełnieniem tradycyj-
nej pracy z książką. 
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Znów zmierzyli się  
w Rachmistrzu
Krystyna Augustyńska
dyrektor SP w Niepołomicach

7 maja odbył się Gminny Kon-
kurs Matematyczny „Rachmistrz”. 
Już po raz 14  najlepsi matematy-
cy z Gminy  Niepołomice walczyli 
o tytuł „Rachmistrza” w kategoriach 
wiekowych - kl. IV, V, VI. W konkur-
sie wystartowali uczniowie wyty-
powani w eliminacjach szkolnych. 
W etapie gminnym udział brało  
40 uczniów.

Twórcą i opiekunem konkursu 
jest dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Niepołomicach Krystyna Augu-
styńska, przy współpracy Barbary 
Stachaczyk, Lucyny Szewczyk, Jo- 
anny Hewelt, Krzysztofa Karcz – 
nauczycieli tejże szkoły. Honoro-
wy patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Niepoło-
mice Roman Ptak.

Zwycięzcy konkursu:

Klasa IV
Rachmistrz – Duda Adam SP Nie-
połomice
Wice Rachmistrz – Koszałka Jago-
da SP Niepołomice
Wice Rachmistrz – Kaim Kinga SP 
Niepołomice

Klasa V
Rachmistrz – Gruszecki Kamil SP 
w Zakrzowie
Wice Rachmistrz – Sendor Izabela 
SP w Niepołomicach
Wice Rachmistrz – Biernat Patrycja  
SP Wola Batorska

Klasa VI
Rachmistrz – Smoleń Natalia SP 
w Zagórze 
Wice Rachmistrz – Ochońska Klau-
dia SP w Podłężu 
Wice Rachmistrz – Dyjach Oskar SP 
w Niepołomicach

Ortograficzne zmagania
Irena Karcz 
Dyrektor SP w Niepołomicach Pod-
grabiu, organizator Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego

15 kwietnia 2014 r. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Niepołomi-
cach-Podgrabiu odbył się już po 
raz czternasty Gminny Konkurs Or-
tograficzny Szkół Podstawowych 
o tytuł Mistrza Ortografii. 

Niezmiennie konkurs cieszy 
się zainteresowaniem uczniów 
ze szkół w gminie Niepołomice. 
Co roku można zaobserwować 
wyższy poziom, choć dzieciom 
przychodzi zmagać się z nie lada 
wyzwaniem. Gżegżółki, piegże 
i białorzytki to wcale nie najtrud-
niejsze słowa, których pisownię 
musieli znać tegoroczni finaliści. 

Konkurs rozgrywany jest 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy 3-4 oraz 5-6.

A oto tegoroczni zwycięzcy:
Klasy 3-4
I Natalia Misiewicz kl. 4 – Szkoła 
Podstawowa w Staniątkach
II Kacper Piwosz kl. 3 – Szkoła Pod-
stawowa w Niepołomicach
III Monika Ptak kl. 4 – Szkoła Pod-
stawowa w Niepołomicach
Wyróżnienia: Marta Szewczyk – SP 
w Woli Batorskiej i Szymon Pie-
przyca – SP w Staniątkach

Klasy 5-6
I Zofia Podraza kl. 5 – Szkoła Pod-
stawowa w Woli Zabierzowskiej
II Klaudia Ochońska kl. 6 – Szkoła 
Podstawowa w Podłężu
III Alicja Warecka kl. 6 – Szkoła Pod-
stawowa w Woli Batorskiej
Wyróżnienia: Anna Krupa i Jakub 
Celij – SP w Niepołomicach

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy i już zapraszamy na kon-
kurs jubileuszowy za rok.

Nasi mali przyjaciele
Anna Szeląg 
nauczycielka z Samorządowego 
Przedszkola w Podłężu

Już od wielu lat w przedszkolu 
w Podłężu odbywają się konkur-
sy recytatorskie, w których biorą 
udział przedszkolaki z terenu gmi-
ny Niepołomice. W tym roku, już 
po raz jedenasty, konkurs odbył 
się 24 kwietnia i przebiegał pod 
hasłem „Zwierzęta – nasi mali przy-
jaciele ”. 

W konkursie wzięły udział dzie-
ci z 5 placówek: Przedszkola Samo-
rządowego nr.1 w Niepołomicach, 
Przedszkola Samorządowego w Za-
bierzowie Bocheńskim, Przedszkola 
Samorządowego w Woli Batorskiej, 
Przedszkola Sportowo–Taneczne-
go „Tygrysek” w Niepołomicach, 
Przedszkola Samorządowego im. 
św. Kingi w Podłężu.

Dzieci deklamowały wiersze 
w 2 kategoriach wiekowych: w ka-
tegorii I 5- i 6-latki, w kategorii II 3- 
i 4-latki. Przedszkolaki pięknie prze-
brane za postacie z wierszy były 
nagradzane gromkimi brawami. 

Jury konkursu w składzie: Da-
nuta Wieczorek – dyrektor Wydzia-
łu Edukacji UMiG w Niepołomi-
cach, Anna Pilch – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Podłężu, Justyna 
Żak – bibliotekarka z Biblioteki Pu-
blicznej w Podłężu, Wojciech Wim-
mer z Nadleśnictwa w Niepołomi-
cach oraz Beata Kwiecińska z DK 
Inspiro w Podłężu. Po wysłuchaniu 
wszystkich dzieci przystąpiono do 
oceny, na którą wpływ miały nastę-
pujące elementy: dobór repertu-
aru, dykcja i wyrazistość, właściwa 
wymowa, pamięciowe opanowa-
nie tekstu, interpretacja utworu 
literackiego oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. 

Gratulujemy zwycięzcom bar-
dzo wysokiego poziomu recytacji 
wierszy. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pluszowe maskot-
ki zwierząt, pamiątkowe dyplomy 
i słodycze. Również pamiątkowe 
dyplomy i maskotki otrzymały pla-
cówki oraz nauczyciele przygoto-
wujący dzieci do recytacji wierszy. 
Honorowy patronat nad konkur-
sem objął Burmistrz Niepołomic.

Kategoria 5 i 6 latków : 
I miejsce : Antoni Grochot – Przedszkole w Podłężu 
II miejsce : Karolina Radziszowska – Przedszkole w Niepołomicach 
III miejsce : Emilia Pacławska – Przedszkole w Woli Batorskiej 
Wyróżnienia : Zofia Janeczko – Przedszkole „Tygrysek ” w Niepołomicach 
Filip Półtorak – Przedszkole z Zabierzowa Bocheńskiego 

Kategoria 3 i 4 latków : 
I miejsce : Zuzanna Bara – Przedszkole „Tygrysek” w Niepołomicach 
II miejsce : Anna Buzała – Przedszkole w Podłężu 
III miejsce : Maria Pawłowska – Przedszkole w Niepołomicach 
Wyróżnienia : Natalia Szkutnik – Przedszkole z Woli Batorskiej 
Nikola Mazur i Karolina Ostrowska – Przedszkole z Zabierzowa Bo-
cheńskiego 
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Odpowiadali na pytania  
o Papieżu
Tomasz Paliński
Nauczyciel gimnazjum w Niepoło-
micach

Kto powiadomił Karola Woj-
tyłę o śmierci papieża Jana Pawła 
I? W której klasie gimnazjum grał 
w „Antygonie” Sofoklesa? Jak często 
się spowiadał? Kogo przed rozpo-
częciem konklawe w 1978 roku od-
wiedził w poliklinice Gemelli? Jakim 
dniem tygodnia był 16 października 
1978? - na takie między innymi py-
tania odpowiadali uczestnicy finału 
VI Gminnego Konkursu Wiedzy o Pa-
pieżu Janie Pawle II, który odbył się 
30 kwietnia w gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomi-
cach pod patronatem Burmistrza 
Niepołomic Romana Ptaka oraz ks. 

dziekana Stanisława Miki.
W tym roku w konkursie wzięło 

udział 48 uczniów z pięciu szkół pod-
stawowych, czterech gimnazjów 
oraz Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II. Katecheci przepro-
wadzili eliminacje szkolne i wyłonili 
uczestników etapu gminnego. Z ra-
cji 15 rocznicy VII Pielgrzymki oraz 
35 rocznicy I Pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Polski, gimnazjaliści czytali 
przemówienia papieskie z Wadowic 
i Oświęcimia oraz homilię z mszy św. 
odprawionej z okazji kanonizacji bł. 
Kingi w Starym Sączu. Wśród tek-
stów znajdowały się najpiękniejsze 
słowa, jakie wypowiedział Ojciec 
Święty o pokoju, prawach człowie-
ka, rodzinie oraz o swoim rodzinnym 
mieście. 

W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zajęła Tomczyk 
Dominika, drugie miejsce uzyskała Bania Natalia, trzecie 
miejsce uzyskali  ex aequo Burda Mateusz i Klimek Anna. 
W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Gabriela Waś,  
II miejsce Gabriela Święch, III miejsce Patrycja Pilch. Wy-
różniono także Gabrielę Jach i Mateusza Jastrzębskiego. 
W kategorii Szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce – Agata 
Bisztyga, II miejsce – Marzena Kura, III miejsce – Patrycja 
Marszałek. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

W czołówce w pierwszej 
pomocy
Joanna Kocot

29 kwietnia w Parku Mickiewi-
cza w Wieliczce rozegrane zostały 
XV Powiatowe Zawody Pierwszej 
Pomocy. Uczniowie z naszej gmi-
ny zdobyli podium we wszystkich 
grupach wiekowych.

Co roku Oddział Zarządu Rejo-
nowego PCK w Wieliczce organizu-
je rejonowe  zawody ratownictwa 
pierwszej pomocy skierowane do 
uczniów z całego powiatu, ale oczy-
wiście uczniowie startują w trzech 
grupach wiekowych: szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły średnie. 
Uczestnicy zawodów konkurują 

w trzech zadaniach: Test, Wypadek 
i Resuscytacja. Oczywiście chodzi 
o umiejętność udzielania pomocy 
przedmedycznej.

We wszystkich tych zmaga-
niach najwięcej punktów zdobyli 
gimnazjaliści z Niepołomic, którzy 
w ogólnej punktacji osiągnęli 107 
punktów. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy wiedzy 
i chęci niesienia pomocy.

Zawody zostały dofinansowa-
ne przez Powiat Wielicki w ramach 
konkursu grantowego. Nagrody 
i puchary dodatkowo były fundo-
wane przez gminy: Gdów, Niepo-
łomice i Wieliczka.

ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Podłężu,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niepołomicach - Podgrabiu

W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Gimnazjum w Niepołomicach
II miejsce – Gimnazjum w Podłężu
III miejsce – Gimnazjum w Niegowici

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce,
II miejsce – Zespół Szkół im. Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
III miejsce –Zespół Szkół w Gdowie

Co w puszczy piszczy?
„Wielka przygoda - puszcza i jej przyroda. Poznajemy skarby Puszczy Niepołomickiej” to innowacja pedagogiczna 
realizowana w Samorządowym Przedszkolu im. św. Kingi w Podłężu.

Renata Balawender
nauczyciel w Przedszkolu Samorządowych 
w Podłężu

Innowacja przeznaczona dla dzieci 4-let-
nich przeprowadzana jest w formie zajęć 
dydaktycznych, wycieczek krajoznawczych 
i lekcji edukacyjnych w Puszczy Niepołomic-
kiej przeprowadzonych przez leśników. Uczy 
przez działania praktyczne, ćwiczenia badaw-
cze, obserwacja i pokaz, które mają na celu 
aktywizowanie dzieci, inspirowanie ich, zacie-
kawienie tak, aby chętnie poznawały bogatą 
florę i faunę Puszczy Niepołomickiej.  Interesu-
jące zajęcia edukacyjne o życiu mieszkańców 
puszczy mogą odbyć się nie tylko w terenie, 
o czym przekonały się przedszkolaki podczas 
zajęć jakie przeprowadził dla nich w niezwykłe 

pasjonujący sposób, zaprzyjaźniony z naszym 
przedszkolem Wojciech Wimmer leśnik z Nadle-
śnictwa Niepołomice. Dzieci miały okazję oglą-
dać okazy przyrodnicze, poznawały ciekawostki 
o życiu zwierząt, rozpoznawały ich odgłosy, po-
znały sposoby ochrony puszczy oraz rolę jaką 
pełnią w niej leśnicy. 

W tym dniu rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny „Skarby Puszczy Niepołomickiej”, 
w którym brały udział dzieci z grupy „Biedrone-
czek”. Wszyscy w swoich pracach wykazali się 
dużymi zdolnościami, pomysłowością, wiedzą 
i wyobraźnią, uczestnicy otrzymali za to nagro-
dy i upominki. (Prace można oglądać na wysta-
wie w Izbie Leśnej) Na zakończenie spotkania 
dzieci przygotowały dla swojego gościa krótki 
program artystyczny, na którym zaprezento-
wały wesołe utwory o tematyce przyrodniczej. 

W przedszkolu odbył się również bardzo emo-
cjonujący dla dzieci był quiz przyrodniczo-ekolo-
giczny, „Co w puszczy piszczy” podczas którego 
mogły wykazać się wiadomościami, które naby-
ły podczas wyjazdów do puszczy, zajęć eduka-
cyjnych ramach innowacji, lekcji w Izbie Leśnej, 
filmów i prezentacji przy użyciu tablicy interak-
tywnej. Podczas quizu pan leśnik zadał dzieciom 
mnóstwo pytań i zadań, na które momentalnie 
otrzymywał wyczerpujące odpowiedzi, w na-
grodę rozdał upominki promujące i prezentują-
ce naszą puszczę. Te wszystkie przedsięwzięcia 
realizowane w naszym przedszkolu powiodły się 
dzięki: pomocy Wojciecha Wimmera, życzliwości 
nadleśniczego Michała Gosia, który przekazał 
nam wiele materiałów edukacyjnych oraz finan-
sowaniu różnorodnych działań innowacji przez 
burmistrza Romana Ptaka. 



|    MAJ 2014 GAZETA NIEPOŁOMICKA  22    

Edukacja

Co słychać w Puszczy  
Niepołomickiej?

Wiosna w Żłobku Mini 
Eko-Park

Wiosna cała zielona

Wielki krok do poznawania 
świata

Mali patrioci w przedszkolu

Jolanta Rusin
nauczyciel w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 1 w Niepołomicach

Dzieci z Samorządowego Przed-
szkola nr 1 w Niepołomicach mia-
ły okazję poznać specyfikę życia 
leśnych zwierząt, dzięki niezwykle 
ciekawej prelekcji przedstawio-
nej przez inż. Wojciecha Wimme-
ra – pracownika ds. edukacji le-
śnej z Nadleśnictwa Niepołomice. 
Przedszkolaki wysłuchały wielu 
ciekawostek o lesie i jego miesz-
kańcach. Dowiedziały się również, 

jak należy korzystać z lasu, by nie 
zakłócać  życia mieszkańców oraz 
szanować florę puszczy. Dzieci 
z dużym zaciekawieniem uczestni-
czyły w zajęciach, oglądały piękne 
plansze dydaktyczne i odgadywa-
ły zagadki. Wiele radości sprawiły 
również dzieciom piękne koloro-
wanki przyrodnicze i plakiety jakie 
wręczył im pan leśnik. Serdecznie 
dziękujemy Panu Wojciechowi za 
tą barwną lekcję, która urozmaiciła 
poznanie tak ważnych treści z za-
kresu edukacji przyrodniczej i po-
szerzyła wiedzę dzieci.

Jolanta Rusin
nauczyciel w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr1 w Niepołomicach

W wiosennej szacie zieleni się wo-
kół trawa, kwitną drzewa i kwiaty, 
słychać śpiew ptaków oraz w sło-
neczne dni można usłyszeć brzę-
czenie pszczół w ogrodzie czy 
zobaczyć wznoszące się w powie-
trzu motyle. W Przedszkolu Samo-
rządowym nr 1 najmłodsza grupa 
przedszkolaków „Wesołe Misie” 
(3–latki) witały tą piękną porę roku 
przygotowując barwną insceniza-
cję dla swoich kolegów i koleżanek 
oraz pracowników przedszkola. 
W dniu występu dzieci niczym za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
zamieniły się w pszczółki, motyle, 

bociany, skowronki i żabki, by rado-
śnie powitać „słoneczko i deszczyk”, 
które „budziły” kolorowe wiosenne 
kwiaty. Przedszkolaki radosnym 
śpiewem, wierszami i tańcem uka-
zały uroki tej pięknej pory roku 
– przypominając dzieciom jakie 
zmiany zachodzą w przyrodzie 
oraz dały tym samym ważną lekcję 
przyrodniczą. Istotnym elementem 
występu było także duże zaanga-
żowanie i skupienie tych najmłod-
szych artystów, którzy wykazali się 
ogromną odwagą sceniczną i nie-
bywałym urokiem. Bardzo dzięku-
jemy „Wesołym Misiom” za piękny 
występ i kształtowanie w najmłod-
szych widzach tak ważnej wartości 
jaką jest rozbudzanie szacunku do 
zwierząt i dóbr przyrody. 

Teresa Kuś 
nauczyciel w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Woli Batorskiej

W Przedszkolu Samorządowym 
w Woli Batorskiej przedszkolaki 
uczą się patriotyzmu od najmłod-
szych lat. Poznały symbole naro-
dowe: godło oraz flagę; wiedzą, 

jaką przyjąć postawę gdy usłyszą 
,,Mazurek Dąbrowskiego”. Podczas 
zajęć samodzielnie wykonały fla-
gi: Polski oraz Unii Europejskiej, 
z którymi wybrały się na spacer 
po najbliższej okolicy informując 
wszystkich wokół o konieczności 
wywieszenia flagi podczas zbliża-
jących się majowych świąt.

Danuta Czyż

31 marca, w odpowiedzi na za-
proszenie maluszków ze Żłobka 
Mini Eko-Park – grupa starszaków 
z Przedszkola Eko-Park, zaprezen-
towała program artystyczny pt. 
Witaj Wiosno.
Przedszkolaki, z wielkim zaan-
gażowaniem przygotowywały  
się do tej ważnej dla nich uroczy-
stości ucząc się piosenek i wierszy. 
Ogromną uwagę przyciągnęła 
barwna dekoracja a także stroje 
głównych bohaterów. Dzieci z prze-
jęciem pożegnały Panią Zimę, która 
zasłużyła już w ich rozumieniu na 
swój odpoczynek. Obecny Ma-
rzec-Czarodziej za pomocą magii 
przedstawił wszystkim dzieciom 
- pierwsze oznaki wiosny tj. bocia-
ny, żaby, motyle, żółte kaczki, bazie 
kotki, słońce rzucające błyskotki.
Wszyscy z niecierpliwością czekali 

na pojawienie się utęsknionej Pani 
Wiosny, która ku ogólnej radości 
ukazała się w pięknej, kolorowej 
sukni. Na jej złotych włosach malo-
wał się wianek, a w dłoni trzymała 
kolorowy bukiet kwiatów. Zachwyt 
i ogromne szczęście gościło na 
twarzach maluszków, które próbo-
wały naśladować swoich starszych 
kolegów.
Występ ich został nagrodzony 
gromkimi brawami i słodką nie-
spodzianką. Przedstawienie zakoń-
czyło się wręczeniem wiosennych 
upominków, były one  własnoręcz-
nie przygotowane, przez dzieci 
starsze… z myślą o tym spotkaniu.
Inscenizacja przedszkolaków była 
doskonałą okazją do zaprezento-
wania talentów aktorskich dzieci, 
a także uwrażliwienie ich na pięk-
no przyrody, a przede wszystkim 
na wspólną integrację i zawiązanie 
nowych przyjaźni.

Danuta Gąska
Dyrektor Przedszkola Samorządo-
wego w Podłężu

Przedszkole Samorządowe w Pod-
łężu wzbogaciło się o tablicę inte-
raktywną. Wykorzystanie nowych 
technologii w edukacji przedszkola-
ków daje nowe możliwości nauczy-
cielom. Mogą w nowy sposób stwa-
rzać dzieciom okazje do zabawy, 
stawiania pytań, badania otoczenia, 
rozwijania ciekawości i kreatywno-
ści. Tablicy towarzyszą specjalne 
programy np. do rozwoju mowy  
(w tym również języków obcych), 

edukacji matematycznej, przyrodni-
czej w postaci :gier, rebusów, zabaw 
logicznych, zagadek umysłowych, 
układanek, które nie tylko bawią ale 
i rozwijają motywację do nauki.
Dzieci chętnie uczestniczą w zaba-
wach z tablicą interaktywną. Dzięki 
niej stają się małymi badaczami, 
którzy z zainteresowaniem czekają 
na efekt swoich działań. Chętnie asy-
stują podczas przetwarzania materia-
łów, podpowiadają, wyrażają opinie.
Zakup wsparła Rada Rodziców, 
indywidualni rodzice, firmy z Pod-
łęża oraz Kopalnia Soli „Wieliczka”. 
Serdecznie dziękujemy!
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O magnetarach i plastiku
Krótka charakterystyka studentów z gminy Niepołomice? Proszę. Ogromna ciekawość świata.  
Niepoprzestawanie na jednym pytaniu. Obecność na zajęciach. Wiek od 9 do 11 lat.

Marta Makowska

Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy zgroma-
dził w kwietniowy piątek pełną salę. I choć dwie 
klasy pojechały do Collegium Maximum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, by tam poczuć studencki 
klimat, to w Sali Małopolskiego Centrum Dźwię-
ku trudno było znaleźć wolne miejsce. 

Wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Pierw-
szy o „Najgroźniejszych miejscach w kosmo-
sie” przygotowała Izabela Bryńska, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Nasza młodsza 

wykładowczyni wprowadziła nas w tajemniczy 
świat magnetarów, kwazarów, blazarów i czar-
nych dziur. Z rozbrajająca szczerością Izabela 
informowała studentów o kosmicznym chaosie 
jaki powstałby, gdyby tylko Ziemia znalazła się 
blisko jednego z prezentowanych zagrożeń. Fa-
scynatów wszechświata nie brakuje wśród stu-
dentów NUD, dlatego młodsza wykładowczyni 
zasypywana była pytaniami. 

Drugim wykładem, nasz dorosły wykła-
dowca, sprowadził nas na Ziemię. Zaproszenie 
Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego 

przyjęła dr Anna Ptak z Instytutu Zoologii Wy-
działu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. To była świetna nauka o ko-
dach recyklingowych, które możemy znaleźć 
na wszystkich plastikowych opakowaniach 
i przedmiotach użytku codziennego wykona-
nych z sztucznych polimerów. Studenci dowie-
dzieli się, które z oznaczeń mówią o bezpiecz-
nych, a które o szkodliwych plastikach. Tytuł 
wykładu „Jestem super! Wiem w czym piję!” 
stał się wyzwaniem do sprawdzenia wszyst-
kich butelek z napojami, które mieli ze sobą 
studenci. Na szczęście okazało się że wszyscy 
piją z bezpiecznych plastików. Studenci zasy-
pywali prowadzącą pytaniami o bezpieczeń-
stwo zabawek, np. klocków LEGO czy podkła-
dek na których piszą podczas wykładu NUD. 
Wszyscy otrzymali w prezencie ulotkę, infor-
mującą o kodach recyklingowych plastików 
bezpiecznych i niebezpiecznych. 

To był jeden z ostatnich wykładów tego roku 
akademickiego. Przed nami jeszcze kilka wyda-
rzeń, których Niepołomicki Uniwersytet Dzie-
cięcy jest współorganizatorem. Najbliższe dwa 
to spotkania otwarte, dla wszystkich chętnych. 
Pierwsze to Międzynarodowy Dzień Rodzin 15 
maja, który obchodzić będziemy otwartym wy-
kładem NUD w Małopolskim Centrum Dźwięku 
i Słowa a drugi to Naukowy Dzień Dziecka, 15 
czerwca, organizowany wspólnie z Uniwersyte-
tem Jagiellońskim. Również w MCDiS.
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Z każdym z artystów 
staramy się zaprzyjaźnić, 
powiedzieć mu „Dzień 
dobry” i odkryć jak duży 
wpływ miał na rozwój sztuki.

Inspiro

Z najmłodszymi w krainie sztuki

Inspiro na zielono

Co to są cztery pory sztuki? Czy cztery wystarczą do namalowania burzy? 
Czy dzieło to sztuka? Po co artyście wanna pełna kwiatów?

Zielone laboratorium w INSPIRO to warsztaty dla dzieci i dorosłych. Na zajęciach  
praktykę podpieramy teorią. Projektujemy zielone ściany, sadzimy, siejemy,  
budujemy modele rzeczywiste i wirtualne, kreślimy, dyskutujemy i szkicujemy.

Aleksandra Sikora 

„Cztery pory sztuki” to zajęcia, które łączą 
zabawę z edukacją. Podczas zajęć inspirujemy 
się twórczością malarzy, architektów i rzeźbia-
rzy. Biorący udział w zajęciach mali artyści mogą 
poznawać dzieła mistrzów oraz próbować po-
dobnych technik tworzenia, co pozwala zainte-
resować dzieci sztuką.

Zajęcia w INSPIRO to świetna zabawa, bo 
wszystko co robimy jest wielkim eksperymen-
tem i ciągłym odkrywaniem. Na zajęciach nie 
ma miejsca na nudę. Lepimy, chlapiemy, kleimy, 
budujemy. Szukamy na obrazach rzeczy, których 
nie widać gołym okiem, poruszamy wyobraźnię. 
U Pollocka odnajdujemy drogi pełne kamieni, 
u Kandinsky’ego kolorowe rybki w akwarium. 
Sztuka abstrakcyjna i współczesna niezwykle 
interesuje dzieci i pozwala im odkrywać rzeczy... 
niemożliwie możliwe.

W programie zajęć nie brakuje filarów 
sztuki i sztandarowych dzieł, które każdy mały 
historyk sztuki znać powinien. Podczas dotych-
czasowych zajęć odwiedziliśmy ogród pełen 
nenufarów Pana Moneta i zobaczyliśmy witraże 
w katedrze w Chartres. Poznaliśmy dzieła Pana 
Klimta i sami tworzyliśmy złote, secesyjne drze-
wa. Sprawdzaliśmy jakie miny stroiła Mona Lisa, 
malowaliśmy woskiem senne, bajkowe obrazki 
- jak u Pana Chagalla, tworzyliśmy nawet puszki 
pomidorowej zupy - jak u Pana Warhola. 

Z każdym z artystów staramy się zaprzyjaź-
nić, powiedzieć mu „Dzień dobry” i odkryć jak 
duży wpływ miał na rozwój sztuki. Rozmawia-
my o tym, co zachwyca nas na przedstawionych 

dziełach, a co zupełnie się nam nie podoba. Na-
stępnie sami przelewamy swoje „zauważenia” 
na papier i... nie tylko na papier. 

Podczas zajęć lepiliśmy gliniane misy wzo-
rowane na starożytnych naczyniach, budowa-
liśmy wielką papierową jaskinie, w której przy 
użyciu węgla i kredy wyczarowaliśmy prehisto-
ryczne rysunki naskalne. Malowaliśmy morskie 
pejzaże Turnera, ale w sposób niekonwencjo-

nalny, bo wyobraźnia wyrzuciła nas aż na brzeg 
morza i to w czasie sztormu. Zajęcia pozwalają 
nam na nieograniczone szaleństwo, dostarczają 
ogromną dawkę energii i zabawy, będąc równo-
cześnie szansą na wyrażenie własnych upodo-
bań i emocji oraz skupienie się na samym pro-
cesie twórczym. Nie są to więc zwykłe zajęcia 
plastyczne, bo w czasie naszej podróży poznaje-
my różne kolory sztuki, uczymy się jej kształtów 
i form. Zagłębiamy się w tajemniczy świat histo-
rii sztuki, który interesuje również najmłodszych 
i może stać się dla nich bardzo bliski. 

Tworzymy w przestrzeni, wykorzystujemy 
różne techniki plastyczne, odgrywamy scenki 
przedstawione na obrazach lub w rzeźbie i bar-
dzo, ale to bardzo brudzimy ściany :)

Marta Tomasiak

W każdą środę dwie grupy dzieci, entuzjastów 
zabaw z ziemią i roślinami pokonują kolejne wy-
zwania. Zajęcia z Zielonego designu zaczęły się 
od tajemniczego listu z Australii. W kopercie była 
„łapa kangura”! Pierwszym zadaniem było zapro-
jektowanie schronienia dla „kangurzej łapy”, kim-
kolwiek lub czymkolwiek ta łapa jest. Kolejnym 
– uzbrojenie się w cierpliwość. Pierwsze „kangurze 
łapy” wykiełkowały u Jagody, 5 tygodni później. 
I wtedy już wiedzieliśmy, że tajemnicza „kangurza 
łapa” to piękna australijska bylina. 

W czasie oczekiwania na kangury lepiliśmy 
kokodamy – wiszące kule – ogrody i projektowa-
liśmy zielone graffiti z mchu. W między czasie, za-
częliśmy się porządnie brudzić sadząc marchew-

ki, cebule, budując mini szklarnie i przyjmując 
w gościnę króliki. Teraz czekamy na dżdżownice, 
które zamieszkają na farmie w INSPIRO. 

Ogrodowe projektowanie to cotygodniowe 
spotkania dla dorosłych. W czasie warsztatów 
intensywne główkujemy nad tym, jak mogą 
zmienić się ogrody uczestników. Prowadzi-
my niekończące się rozmowy o żywopłotach 
z buka. Na technicznych kalkach i ekranach 
komputerów kreślimy kolejne projekty. Przera-
biamy ogrody i próbujemy znaleźć sposób na 
okiełznanie istniejącej zieleni. Dobieramy kolo-
ry rabat i projektujemy ogrody atrakcyjne zimą. 
Zastanawiamy się jak zbudować plac zabaw 
z wikliny i jak stworzyć zielony dach. Czasami 
chwytamy też za piły do drewna, takery i młotki 
i budujemy wertykalne ogrody. 
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Podróże

Z krainy słońca i tęsknoty
Z Piotrem Siwkiem rozmawia Kamila Gruszka

Zaintrygowała mnie informacja, że jesteś absolwentem Uniwersy-
tetu Rolniczego w Plovdiv w Bułgarii. Jak tam trafiłeś?

W klasie maturalnej okazało się, że jest możliwość wyjazdu na stu-
dia zagraniczne na kierunki proponowane przez ministerstwo eduka-
cji. W tej ofercie znalazł się wybrany przeze mnie wcześniej kierunek: 
Ogrodnictwo. W ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie trzeba 
było zdać egzamin, który przede wszystkim oceniał predyspozycje ję-
zykowe. Bułgaria była wtedy w Polsce bardzo popularna, dużo ludzi 
wyjeżdżało nad Morze Czarne, więc nie był to jakiś szalony pomysł. 
Po powrocie pracowałem przez dwa lata jako asystent w macierzystej 
uczelni, a potem pojechałem tam na studia doktoranckie na kolejne 
cztery lata. W sumie spędziłem w Bułgarii dziewięć lat.

Wyjechałeś z kraju ze znajomością rosyjskiego...
Przeszliśmy dwumiesięczny przyspieszony kurs języka bułgarskie-

go, a zaraz potem puszczono nas na szeroką wodę - na studia w to-
warzystwie międzynarodowym. Jako Słowian potraktowano nas bez 
taryfy ulgowej. Inni cudzoziemcy, np. Niemcy czy Węgrzy, mieli na 
opanowanie języka rok. Na początku było dość trudno się zaaklima-
tyzować, ale bardzo pomagało to, że mieszkaliśmy z Bułgarami. Sys-
tem był taki, że w pokoju przynajmniej jeden był rdzennym Bułgarem, 
a drugi innym cudzoziemcem. Zamieszkałem więc z Portugalczykiem 
i z Pomakiem znad Dunaju (Pomacy to potomkowie Turków). Trafi-
łem na bardzo sympatyczne i koleżeńskie osoby. Po pierwszym roku 
już sobie całkiem nieźle radziłem z językiem.

Czy właśnie w trakcie studiów zaczęły się twoje pierwsze podróże 
po Bułgarii i Bałkanach?

Głównie wędrowałem po górach. Najbliższe schronisko w Rodo-
pach mieliśmy w odległości około dwóch godzin z dojazdem – 20 km 
do punktu wyjścia i stamtąd godzinę na piechotę. Niemal 70 % kraju to 
są góry, przede wszystkim wysokie pasma ze szczytami powyżej 2000 
m, takie jak Riła, Pirin i Stara Płanina. Do wyboru mieliśmy nieskoń-
czoną ilość tras, jak na tamte czasy nieźle oznakowanych i 370 schro-
nisk. W ostatnich latach dzięki środkom UE baza turystyczna została 
zmodernizowana, a liczba schronisk nieco zmalała. W góry bułgar-
skie wróciłem po długiej nieobecności wraz z synami w 2008 roku. Do 
tej pory odbyliśmy trzy takie męskie wyprawy. Staram się łączyć trasy 
pasm Riły i Pirinu, które sąsiadują ze sobą. Przejścia między schroni-
skami są długie, po 8-10 godzin. Chętnych do odwiedzenia tych gór 
ostrzegam przed zaniżonymi czasami przejść na większości szlaków.

A z listy krajów bałkańskich udało ci się być we wszystkich?
Tak, teraz już tak. Zacząłem od Grecji, później była Bośnia i Her-

cegowina, Chorwacja, Czarnogóra. Wyjazd, o którym opowiadałem 
na pokazie, to największa wyprawa po krajach bałkańskich. Po raz 

Piotr Siwek 
jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Plovdiv. Jako miłośnik przyrody i kultu-
ry bałkańskiej, często przebywa w tej części Europy, zdobywając i aktualizując wiedzę 
o ludziach i miejscach. Dobrze czuje się z aparatem fotograficznym i kamerą na górskich 
szlakach Pirinu, Riły, Starej Płaniny i Rodopów. Ceni domową kuchnię bałkańską i go-
ścinność gospodarzy tych ziem. Na pokazie podróżniczym z cyklu „Podróże małe i duże” 
w MCDiS opowiadał o Bałkanach.
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Podróże

pierwszy byłem wtedy w Kosowie, Macedonii i Albanii. Wcześniej od-
wiedziłem Chorwację, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę. Z kra-
jów bałkańskich najmniej znam Serbię. Nie zatrzymywałem się tam do 
tej pory na dłużej, chociaż jest to bardzo ciekawy kraj.

Tytuł twojego pokazu to „Bałkany - kraina słońca i tęsknoty”. 
Czy właśnie w ten sposób byś podsumował ten rejon Europy?

Na pewno Bałkany będą mi się zawsze kojarzyć z czasami studenc-
kimi. To jest chyba ważny powód moich wypraw w te strony. Poza tym 
fascynuje mnie kultura tego regionu i ludzie, którzy tam mieszkają, 
jeszcze mało skażeni cywilizacją zachodu. Być może dla przybysza 
z Polski wydają się być trochę zaściankowi, ale to właśnie tam spoty-
ka się serdeczne ludzkie reakcje i akceptację człowieka, takim jakim 
jest. To mi się zawsze podobało. Odnowiłem jakiś czas temu kontakt 
z bułgarską rodziną turystyczną. Podczas planowania wypraw uzyski-
wałem od nich zawsze wiele cennych wskazówek. Znają bardzo dobrze 
swój kraj, każdy weekend jest dla nich okazją do wyjazdu w góry. Oj-
ciec rodziny nigdy nie był zagranicą. To rodzaj lokalnego patriotyzmu. 
Kocha swój górzysty kraj i nie marzą mu się żadne inne. Bułgarzy mają 
dużo mniejsze od nas oczekiwania i swoistą filozofię. Niewiele im po-
trzeba do szczęścia. W ostatnim czasie im bardziej ich poznaję, wy-
czuwam specyficzną mądrość Bałkanów. W Bułgarii odczuwalne jest 
niezadowolenie społeczne. Od roku trwają protesty, o których u nas 
w ogóle się nie mówi. W czasie mojego ostatniego tam pobytu protesto-
wali studenci na wielu uczelniach. Poza tym nieprzerwanie odbywają 
się manifestacje przed pałacem prezydenckim w Sofii. Ludzie są nie-
zadowoleni ze sposobu zarządzania krajem, niskich zarobków i braku 
perspektyw. Wielu młodych wyjeżdża w poszukiwaniu pracy.

Wiele osób boi się jechać na wakacje na Bałkany, bo dla nich cały 
czas jest to rejon, gdzie trwa konflikt etniczny. Czy nadal czuć tam 
wojnę, czy jest możliwe, że ona powróci?

Faktycznie ślady wojny są widoczne, szczególnie w Bośni i Her-
cegowinie i Chorwacji. Bardzo duże wrażenie pozostawia Sarajewo, 
gdzie parki miejskie i skwery usiane są białymi nagrobkami, typowymi 
dla muzułmanów. Między blokami nowych dzielnic także natrafia się 
na cmentarze sprzed kilkunastu lat. Napisy przy drogach ostrzegają, 
żeby nie poruszać się poza poboczem i nie wchodzić do opuszczonych 
domów, w których jest dużo pozostałości min. W Bośni i Chorwacji, 

a także Kosowie pamięć o wojnie jest ciągle żywa. Spotyka się domy 
bez okien, ze śladami kul na ścianach, pomniki i tablice przy drogach. 
Oprócz tych smutnych pamiątek jest też nadzieja na nowe, lepsze życie. 
Zwłaszcza w Kosowie, najmłodszym państwie na Bałkanach odczuwa 
się entuzjazm i dumę ze zdobytej wolności.

Jakbyś miał namówić kogoś, kto czuje się nie do końca przekona-
ny, czy pojechać na Bałkany, jaki kraj zarekomendowałbyś mu na 
pierwszą podróż?

Zdecydowanie Bułgarię. Jest największa terytorialnie i ma najbo-
gatszą ofertę dla turystów. Oprócz miejsc wypoczynku typowo nadmor-
skich i górskich, oferuje się tam także gospodarstwa agroturystyczne 
oraz wyspecjalizowane szlaki, np. wina lub obiektów archeologicznych. 
Jest to kraj, który ma duże tradycje w turystyce i potrafi to wykorzystać. 
Zresztą świadczy o tym liczba Polaków, którzy tam w ostatnich latach 
jeżdżą. Nie jest drogo, a przy tym można czuć się bezpiecznie. Bułgarzy 
z natury są spokojni i przyjaźni. Polecam także Macedonię, kulturowo 
i historycznie spokrewnioną z Bułgarią, co prawda z brakiem dostępu 
do morza, ale za to z pięknymi jeziorami: Ochrydzkim i Prespańskim. 
To też bardzo górzysty kraj. Najbardziej egzotyczna jest według mnie 
Bośnia i Hercegowina, natomiast najbardziej odległa kulturowo i mało 
znana - Albania, która przyrodniczo jest surowa i piękna.
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Zapraszamy 
na Dni Niepołomic

Święto naszego miasta zbliża się wielkimi krokami.  
Czas zdradzić kilka szczegółów. 

W tym roku będziemy się bawić już po raz 23.
Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznych Dni na 6 scenach w trakcie 320 godzin programu 

wystąpiło około 2,5 tysiąca osób. 
O tym czy uda się pobić ten wynik przekonamy się już niedługo. 

W tym roku świętować będziemy od piątku 30 maja do niedzieli 1 czerwca. 

W ramach festiwalu kultury włoskiej swoje osiągnięcia przybliżą nam goście z zaprzyjaźnionego Paliano.
Nim jednak posmakujemy tradycyjnych włoskich potraw, piątkowe otwarcie uświetni zespół Plateau. 

W „Projekcie Grechuta” z Plateau wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Maciej Balcar i Martyna Jakubowicz. 
W sobotę na parkurze usłyszymy największe przeboje zespołu Kombii, 

a w niedzielę w parku zagra grupa Czerwono-Czarni. 

Nie zabraknie również stałych punktów programu. Będziemy sprzedawać cegiełki z których dochód przekażemy w tym 
roku Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Właściciel jednej z cegiełek stanie się posiadaczem nowego 

samochodu osobowego. Jakiego? Tę tajemnicę zdradzimy niebawem. 

Podobnie do ubiegłych lat, co szczególnie ucieszy młodszych mieszkańców naszej gminy znów zawita do nas 
Wesołe Miasteczko z Czech. Będzie więc okazja do wyszalenia się na ulubionych zabawkach, 

a znając kreatywność Czechów z pewnością pojawi się również coś nowego.

Całość Dni Niepołomic dopełnią artystyczne występy mieszkańców, zawody sportowe, atrakcje przygotowane 
przez poszczególne stowarzyszenia oraz rajd samochodowy.

Jedyną niewiadomą pozostaje pogoda. Ale jak uczy historia… słońca i deszczu z pewnością nie zabraknie. 

Marek Bartoszek
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Największe atrakcje
Projekt Grechuta - czwarty studyjny album zespołu Plateau, 
którego premiera odbyła się 21 marca 2011 r. Wydawnictwo zawiera 
10 piosenek z repertuaru Marka Grechuty w nowych aranżacjach, 
znacznie odbiegających od oryginalnych wykonań. Będzie można 
na żywo usłyszeć takie niezapomniane przeboje jak: Dni, których 
nie znamy, Wiosna, ach to ty, Korowód, czy Ocalić od zapomnienia 
i wiele innych. Wraz z muzykami grupy wystąpią u nas gościnnie 
Martyna Jakubowicz, Krzysztof Kiljański, Maciej Balcar (Dżem). Pa-
tronat honorowy nad albumem objęła wdowa po Marku Grechucie, 
Danuta Grechuta.

Zespół Kombii powstał wiosną 2003 roku z inicjatywy trzech 
członków zespołu Kombi: Grzegorza Skawińskiego, Waldemara 
Tkaczyka oraz Jana Pluty. Dwa miesiące pracy zespołu zaowocowa-
ły nowym programem opartym na znanych przebojach, takich jak: 
„Linia życia”, „hotel twoich snów”, „Nasze randez-vous”, „Kochać cię 
za późno”, „Nie ma zysku”, „Black and white” w nowych aranżacjach.

Premiera płyty KOMBII „c.d.” odbyła się w październiku 2004. 
Znalazł się na niej takie przeboje jak Sen się spełni, czy Pokole-
nie. Wiosną 2007 roku zespół wydał płytę „Ślad”. Kolejna premie-
ra to płyta „O miłości”, która ukazała się 
w maju 2010 roku. Pierwszym singlem 
z płyty jest utwór „Gdzie jesteś dziś”. Dru-
gi singiel z tej płyty to „Zaczaruj mnie”. 

6 maja 2014r. wyszła najnowsza płyta 
grupy: „Wszystko jest jak pierwszy raz”. 
Obecnie w stacjach radiowych można 
usłyszeć singiel promujący to wydawnic-
two: „Jak pierwszy raz”.

Czerwono-Czarni to pierwszy pol-
ski zespół rock and rollowy. Powstał 22 
czerwca 1960 roku w Gdańsku jako kon-
tynuacja rozwiązanej w 1958 r. grupy 
Rhythm and Blues. Zespół przez wiele 
lat brylował na polskich i zagranicznych 
estradach, koncertując m.in. w słynnej 
Carnegie hall w Nowym Yorku. 13 kwietnia 1967 roku formacja wy-
stąpiła w Warszawie u boku Rolling Stones. 

Czerwono-Czarni nagrali niezliczoną ilość płyt, wylansowa-
li wiele przebojów - nie sposób wszystkich wymienić, ale O mnie 
się nie martw, Trzynastego, Dwudziestolatki iJedziemy autostopem 
śpiewała cała Polska! 

Na scenie zobaczymy: Wiesława Bernolaka i Piotra Puławskiego 
(gitary), saksofonistę Zbigniewa Bizonia, Ryszarda Poznakowskiego, 
grającego na instrumentach klawiszowych, perkusistę Jana Knapa 
i basistę Wojciecha Rapę. śpiewać będą: Danuta Błażejczyk znana 
Wokalistka, znakomita interpretatorka zarówno piosenek aktualnych 
jak i znanych utworów jazzowych, Agnieszka Wajs (młoda aktorka, 
która gra w monodramie poświęconym Karin Stanek), szczecińska 
piosenkarka (Szczecin to długoletnia rezydencja Czerwono-Czar-
nych!) Natalia Pastewska oraz Jan Izba Izdebski. Zaśpiewa również 
Piotr Puławski, którego fani pamiętają z legendarnej grupy Polanie. 

1 czerwca w Niepołomicach zespół wykona kilkanaście swoich 
największych przebojów w oryginalnych aranżacjach z lat 60. Nie za-
braknie również światowych kompozycji muzyki soul i buesa. 

Festa Italiana
Grupa Fanfara Antica Città di Paliano została założona 
w 2007 r. z inicjatywy uczniów i byłych uczniów szkoły średniej 
muzycznej pierwszego stopnia por kierunkiem Mauro Salvatori. Na 
przestrzeni tych paru lat, grupa uczestniczyła w różnych przedsta-
wieniach historycznych i imprezach. Zespół, który tworzy około 30 
osób, głównie młodzież, używa kopii instrumentów muzycznych 
z epoki średniowiecza i renesansu, takich jak lira korbowa, dudy, 
vielle, flety, rogi myśliwskie, a ponadto bębny, którzy towarzyszą 
muzykom podczas pochodów. Wykonywane utwory wprowadza-
ją publiczność w atmosferę średniowiecza i renesansu, przywołu-
jąc tradycyjne kulturalne i historyczne tamtych czasów. Młodzież 
uczestniczyła niedawno historycznej Paradzie w Olevano Romano 
oraz w Festiwalu Średniowiecznym w Offagna w regionie Marche, 
wywołując aplauz i podziw publiczności, organizatorów oraz władz 
– z uwagi na oryginalność wykonywanych utworów.

Młodzieżowe Stowarzyszenie Kulturalne Paliano – Compari delle 
Cantine powstało przed 12 laty. Tworzą je młodzi ludzie, których po-
łączyła pasja do muzyki, śpiewu i tańca. W jego ramach działa grupa 

HerniCantus, której nazwa pochodzi 
od tytułu, jaki nadano przedromańskie-
mu ludowi Ernitów. Główne instrumen-
ty, jakich używają to akordeon, gitara 
i tamburyn.

Jak sami mówią o sobie: Naszym ce-
lem jest przywrócenie tradycji śpiewu 
i tańca charakterystycznych dla ziem 
Ciociaria, wplatając je w repertuar, który 
łączy elementy ze wszystkich zakątków 
Włoch, choć w tym momencie skupiamy 
się na obszarze południowo-środkowych 
Włoch.

Stawiają sobie ambitny cel, jakim jest 
kultywowanie muzyki ludowej, pocho-
dzącej z regionu Ciociaria. Ich występy 
angażują publiczność i prowadzą widza 

poprzez kulturę, tradycje przodków. O oryginalnych kompozycjach 
zespołu pobrzmiewają nuty dawnych utworów ludowych.

Stowarzyszenie Kulturalne Teatro della Luna, powstałe w Paliano 
podczas spotkania Paolo Quintilianiego i Lucii Mattei, promuje po-
kazy uliczne, przygotowując przedstawienia i wydarzenia pod szyl-
dem CircOtello. Kompania Sztuki Wędrownej. CircOtello jest 
to od lat obecny ze swoimi występami na placach i na festiwalach 
artystów ulicznych w całych Włoszech. Od ponad dziesięciu lat or-
ganizuje Festiwalu Artystów Ulicy pod hasłem „Karuzela Artystów” 
w Paliano. W kwietniu 2014 r. stowarzyszenie zostało zaproszone 
przez Ambasadę Włoską w Meksyku do pokazania swojej najnowszej 
produkcji teatralnej Meksyku. Pokaz „Viva la Vida! Le Due Frida” 
(co można przetłumaczyć na: „Niech żyje życie, dwie Fridy”), stwo-
rzone i kierowane przez Lucię Mattei, poświęcone wielkiej malarce 
meksykańskiej Fridzie Kahlo, silnie wspierane przez Instytut Kultury 
Włoskiej w Meksyku i Muzeum Fridy Kahlo, został wystawiony 2 i 3 
kwietnia w obecności ambasadora w miejscowości Coyoacan (Mek-
syk) i zyskał duże uznanie.
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Pierwszym ważnym ośrodkiem pielgrzymko-
wym w Polsce stały się Niepołomice za sprawą 
słynącego łaskami uzdrowień „cudownego 
obrazu”. Stąd sława Karola Boromeusza 
rozlała się na całe ówczesne Królestwo Polskie.

Kultura

Rok Karola Boromeusza w Niepołomickach

Kult św. Karola Boromeusza  
w architekturze i sztuce polskiej

Karol Boromeusz, kanonizowany w 1610 roku, w czasie swego 
pracowitego i pełnego miłosiernych uczynków życia, nie zdziałał 
ani jednego cudu. Ale jego kult rozprzestrzenił się w świecie bar-

dzo szybko, niemal natychmiast po jego śmierci w 1584 roku. Objął 
całą Europę, ale był także żywy w Korei i w Chinach.

Pierwszym ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce stały 
się Niepołomice za sprawą słynącego łaskami uzdrowień „cudowne-
go obrazu”. Stąd sława Karola Boromeusza rozlała się na całe ówcze-
sne Królestwo Polskie. Powstawały liczne dzieła architektury fundo-
wane ku czci świętego. 

W 1624 roku biskup krakowski Marcin Szyszkowski ufundował 
kościół – sanktuarium św. Karola Boromeusza na wzgórzu Kar-
czówka pod Kielcami. Dwa lata wcześniej Kielce nawiedziła zaraza. 
Wówczas biskup złożył ślubowanie, że jeśli za sprawą świętego Ka-
rola Boromeusza zaraza ustanie - wzniesie poświęcony mu kościół. 
Marcin Szyszkowski darzył Karola 
Boromeusza szczególną atencją 
wierząc, że święty ocalił mu życie 
w wypadku, kiedy poniosły konie, 
spłoszone wystrzałami oddanymi 
zresztą na cześć biskupa. 

4 listopada 1628 roku uroczy-
ście przeniesiono relikwie z ko-
legiaty w Kielcach na Karczówkę. 
Po ukończeniu budowy kościół 
przekazano bernardynom, dla których w najbliższym sąsiedztwie 
posadowiono budynek klasztorny. Niestety, w ponad 200 lat póź-
niej klasztor zlikwidowano, a budynki popadły w ruinę. Dopiero 
z końcem XIX wieku podjęto prace renowacyjne, kontynuowane 
już w wolnej Polsce (po 1918 roku), kiedy zabudowania przejęły sio-
stry Najświętszego Serca Jezusowego. Kościół jest niezbyt okazałą 
budowlą, ale dla badaczy historii sztuki stał się obiektem rozważań 
i dociekań dotyczących datowania obiektu, autora projektu i budow-
niczego, wpływu lokalnej tradycji na zastosowane rozwiązania ar-
chitektoniczne, czy licznych odniesień zauważalnych w detalach do 
innych znaczących w kraju budowli. I tak np. balustradę schodów 
wiąże się z tą z kościoła na Skałce w Krakowie, a hełm wieży z Wieżą 
Zegarową katedry na Wawelu. 

Mimo wielu przekształceń wnętrza - ołtarz główny pozostał ele-
mentem pierwotnego wyposażenia kościoła. To w nim umieszczono 
obraz przedstawiający św. Karola Boromeusza adorującego Chrystu-
sa po zdjęciu z krzyża. I znów, jak wiele wizerunków świętego znaj-
dujących się na terenie Polski nie przedstawia on zbyt dużej wartości 
artystycznej. Ale malownicze położenie tonących wśród drzew za-
budowań klasztornych i kościoła, na szczycie wzgórza Karczówka, 
w pełni rekompensuje artystyczne niedostatki. 

Zdecydowanie więcej walorów artystycznych ma kolejne miejsce 
kultu na mapie Polski. To kaplica św. Karola Boromeusza w semina-
rium Misjonarzy w łowiczu, zbudowanym w 1700 roku. Jego założy-
cielem i fundatorem był prymas Polski Michał Radziejowski. Wybór 
twórcy systemu kształcenia duchowieństwa i wzoru doskonałego ka-
płana na patrona kaplicy seminaryjnej był oczywisty.

Kaplica została bogato wyposażona, ale jej najcenniejszy frag-
ment to dekoracja malarska wnętrza przedstawiająca sceny z życia 
Karola Boromeusza. Freski Michała Anioła Palloniego uważane by-
wają za najpiękniejsze w dobie baroku na północ od Alp. Ten pocho-
dzący z Toskanii artysta (1637 – 1712) był nadwornym malarzem 
króla Jana III Sobieskiego i na jego zamówienie wykonał malowidła 
w Pałacu w Wilanowie. Jest także autorem dekoracji Pałacu Krasiń-
skich w Warszawie i polichromii kaplicy św. Kazimierza w katedrze 
wileńskiej.

Malowidła w kaplicy w łowiczu nawiązują do realizacji włoskich 
z początku XVII wieku; wystroju Wielkiej Sali w Collegio Boromeo 
w Pawii i cyklu monumentalnych obrazów w katedrze w Mediola-
nie, powstałych z okazji uroczystości kanonizacyjnych. Znajdujemy 
tu epizody, które najwymowniej charakteryzują życie i uczynki me-
diolańskiego biskupa, m. innymi scenę procesji, którą poprowadził 

Karol Boromeusz podczas zarazy 
dżumy w Mediolanie, wizytację 
budowy gmachu seminarium, 
Karola rozdającego jałmużnę czy 
udzielającego sakramentów cho-
rym. W większości tych przedsta-
wień na postać świętego spływają 
z niebios świetliste promienie, to-
warzyszą mu wyłaniające się z ob-
łoków anioły, a aurę cudowności 

podkreśla kolorystyka utrzymana w jasnej, pastelowej tonacji.
Seminarium w łowiczu działało do 1820 roku, a w ramach re-

presji po powstaniu styczniowym urzędnicy carscy utworzyli w nim 
szkołę, potem kaplicę zamieniono na cerkiew, a freski zamalowano. 
Po I wojnie światowej kaplicę zwrócono katolikom i przeprowadzo-
no prace konserwatorskie, których efekt zniweczyła II wojna świato-
wa. I tak naprawdę dopiero konserwacja z ostatnich lat (2011-2013) 
przywróciła pierwotny blask malowidłom, które stanowią najbar-
dziej efektowny artystycznie wyraz kultu św. Karola Boromeusza 
w Polsce.

Obecnie w budynku dawnego seminarium mieści się Muzeum 
ze stałą ekspozycją sztuki baroku w Polsce oraz prezentacją obiektów 
sztuki sakralnej i świeckiej XVII i XVIII wieku.

Maria Jaglarz 
dyrektor Muzeum Niepołomickiego

Książkę pod redakcją Piotra Krasnego i Michała Kurzeja pt. „Święty Karol Boromeusz 
a sztuka w Kościele powszechnym, w Polsce, w Niepołomicach” można nabyć w kasie 
Muzeum Niepołomickiego.
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Kultura

Recenzje

Felietony życiem pisane – felieton 52

Co zmienił Internet?

Marcin Urban

Przypomnę, że pierwszą taką rewolucją 
było wynalezienie pisma, ponieważ to pozwo-
liło przekazywać utrwalone informacje w czasie 
i w przestrzeni. Kłopot jednak polegał na tym, 
że ręczne przepisywanie tekstów, na przykład 
książek, zajmowało mnóstwo czasu, co w oczy-
wisty sposób ograniczało zasięg dostępu do 
tego rodzaju informacji wyłącznie do elit. 

Drugą wielką rewolucją w zakresie rozpo-
wszechniania myśli, wiedzy i poglądów było 
wynalezienie druku. Dzięki tej technologii książ-
ki można było produkować na skalę masową, 
czyli informacje docierały do znacznie większej 
liczby ludzi. Oczywisty jest związek czasowy 
między wynalezieniem druku i rozkwitem ru-
chów reformacyjnych. Wtedy też wyraźnie roz-
winęła się nauka i oświata. 

No i wreszcie kilkadziesiąt lat temu nastąpiła 
kolejna, rewolucyjna zmiana – to znaczy pojawił 
się internet. Teraz informacje przemieszczają się 
w czasie i w przestrzeni na skalę nieporówny-
walną z tym, co było przedtem. Dostęp do sieci 
pozwala każdemu na wgląd do gigantycznych 
zasobów wiadomości, jak również umożliwia 
dzielenie się z innymi ludźmi wiedzą i własny-
mi przemyśleniami w prawie nieograniczonym 
zakresie. To oznacza ogromną zmianę zarówno 
w życiu społeczeństw jak i pojedynczych osób. 

Obecnie znacznie łatwiej można – nie tylko 
biernie, ale również czynnie – uczestniczyć 
w różnego rodzaju działaniach kulturalnych. 
Można prezentować swoją twórczość plastycz-
ną, fotograficzną, literacką, muzyczną oraz gło-
sić swoje poglądy prawie na każdy temat. To 
dla wielu osób motyw do działania i szansa na 
zaistnienie w sferze publicznej.

Ale jak wiadomo – każdy kij ma dwa końce, 
a każde lekarstwo ma jakieś działania uboczne. 
Internet oraz nowoczesne elektroniczne środki 
komunikacji ogromnie ułatwiły ludziom przeka-
zywanie informacji, ale równocześnie spowodo-
wały nieznane wcześniej zjawiska uzależnienia. 
Zwłaszcza ludzie bardzo młodzi, którzy od wcze-
snego dzieciństwa mają do czynienia z telefonami 
komórkowymi i komputerami wykazują typowe 
objawy abstynenckie w przypadku odizolowania 
ich od tych urządzeń elektronicznych. Niektórzy 
przyznają, że nawet do ubikacji chodzą z iPadem. 
Uzależnieniu sprzyja nieograniczony dostęp do 
mobilnej technologii i łatwość w korzystaniu 
z urządzeń oraz promocyjne oferty umożliwiające 
nieograniczone korzystanie z sieci. 

Trudno wyznaczyć granicę pomiędzy bez-
piecznym i nadmiernym użytkowaniem urzą-
dzeń elektronicznych, ale niektórzy psycho-
logowie uznają, że poważnym sygnałem jest 
wysłanie więcej niż 120 wiadomości SMS dzien-
nie i łączność z portalami społecznościowymi 

przekraczająca 3 godziny dziennie. 
Podkreślić też trzeba, że społeczność in-

ternetowa nie umożliwia prawdziwego, bez-
pośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. 
Przecież mamy wiele zmysłów, a monitor 
komputera działa jedynie na wzrok i słuch. To 
powoduje, że osoby korzystające nadmiernie 
z mediów elektronicznych po pewnym czasie 
mogą mieć problemy z prawidłowym interpre-
towaniem uczuć oraz z przejawianiem empatii. 

Niepokój powinna wzbudzić również sytu-
acja, jeżeli ktoś w korzystaniu z sieci oraz portali 
społecznościowych szuka pociechy w przypad-
ku problemów w życiu rodzinnym lub zawodo-
wym, albo jeśli używa Internetu do poprawienia 
sobie samopoczucia. To przecież bardzo przy-
pomina ucieczkę w alkohol lub popadniecie 
w uzależnienie od środków psychoaktywnych. 

Oczywiście, każda „nowość” w funkcjonowa-
niu ludzkich społeczeństw zawsze budziła z jed-
nej strony entuzjazm, a z drugiej strony niepokój. 
Można więc w oparciu o wcześniejsze doświad-
czenia ludzkości powiedzieć, że wszystko może 
być dobre, o ile korzysta się z tego rozsądnie.  
I o tym właśnie mówi fraszka o mądrości życiowej.

Internet, choć jest wynalazkiem stosunkowo młodym - ma ogromne znaczenie zarówno w komunikacji biznesowej, 
jak i w życiu prywatnym większości ludzi. Można śmiało powiedzieć, że wprowadzenie Internetu wywołało kolejną 
rewolucję w życiu społeczeństw.

Fraszka o mądrości życiowej 
W życiu się właśnie o to rozchodzi, 
aby zrozumieć, że nadmiar szkodzi… 

Cheryl Strayed

Małe Cuda 
Znak 2014

Wszyscy czasami borykamy się w życiu z sytu-
acjami, które nas przerastają. Nie wiedząc co 
dalej, prosimy o radę. Cheryl Strayed przez wiele lat anonimowo prowa-
dziła internetowy dział z poradami, próbując pomóc tym, którzy szukali 
rozwiązań swoich problemów. 
Wybrane listy i odpowiedzi zawarła w książce „Małe Cuda”. Piszący po-
ruszali w nich rozmaite kwestie. Dotykali spraw, które spędzały im sen 
z powiek, i o których nie ośmielili się powiedzieć nikomu. W książce znaj-
dziemy zmagania z samotnością, smutkiem, rozpaczą, uzależnieniami, 
nienawiścią, przerażeniem i bezradnością, problemy w relacjach z inny-
mi, czyli to wszystko, co przydarza się ludziom każdego dnia. Są też listy 
osób, których świat legł w gruzach i pytania jak żyć po śmierci dziecka?
Niezwykła popularność autorki wynika prawdopodobnie z faktu, że każ-
demu piszącemu starała się udzielić wsparcia i okazać zrozumienie. Czę-
sto odwoływała się do trudnych doświadczeń z własnego życia. Dzieląc 
się z czytelnikami swoimi przeżyciami próbowała dać im nadzieję i po-
kazać inne wyjście z sytuacji.                                                                           (jm)

Anonimowy piłkarz

Futbol obnażony. Szpieg 
w szatni Premier League
Sine Qua Non 2014

Wśród najlepszych zawodników na świecie, których każdy krok śledzą mi-
liony fanów, a każde zachowanie analizują dziennikarze z całego świata 
znalazł się taki, który nie wytrzymał otaczającej go presji popadł w depresję 
i jako element swojej kuracji przedstawił kulisy światowego futbolu. Nikt 
nie wie kim jest, ale cały świat stara się go zidentyfikować. Nadal rywalizuje 
i dzieli szatnię z największymi piłkarzami naszych czasów.
„Futbol obnażony. Szpieg w szatni Premier League” to obowiązkowa lektura 
każdego sympatyka futbolu. Tytułowy szpieg przenosi nas za kulisy wyda-
rzeń, które w ostatnich latach mogliśmy oglądać na szklanym ekranie. 
Rachunki w nocnych klubach za kilkadziesiąt tysięcy funtów, ucieczki 
z przedmeczowego zgrupowania, uzależnienie od hazardu czy alkoholu, 
wielomilionowe długi czy przekręty menedżerów to tylko wierzchołek góry 
lodowej odkrytej przez piłkarza. Jak sam pokazuje, bycie świetnie zarabiają-
cym zawodnikiem wcale nie powoduje, że człowiek jest szczęśliwym i speł-
nionym choć może kupić prawie wszystko.                                                        (mb)
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Aby dawać świadectwo
8 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach miało miejsce wyjątkowe spotkanie z przyjacielem 
Papieża-Polaka, autorem książek poświęconych Papieżowi oraz światowej sławy immunologiem klinicznym - 
profesorem Gabrielem Turowskim. 

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Profesor, znany powszechnie jako „lekarz 
Jana Pawła II” (chociaż jak podkreślał – nie jest 
lekarzem, tylko naukowcem) opowiadał o po-
nad 50–letniej więzi łączącej go z Karolem Woj-
tyłą oraz o tym, jak głęboko ludzkim i zarazem 
głęboko świętym człowiekiem był „wujek Karol”. 

Profesor opowiedział o czasach, kiedy to 
wraz z grupą młodzieży akademickiej z kra-
kowskich uczelni, szukając źródła wiedzy oraz 
kierunkowskazu w swoim młodym życiu, trafił 
do kościoła św. Floriana i poznał wikarego ks. 
Karola Wojtyłę. 

Ksiądz Karol otoczył spontanicznie gru-
pę swoją opieką, nie tylko duchową zresztą. 
Wspólnie przez 12 lat wyjeżdżał ze swoimi pod-
opiecznymi na spływy kajakowe oraz na górskie 
wędrówki. To właśnie wprost ze spływu ksiądz 
Karol pojechał autostopem do Warszawy, aby 
przyjąć sakrę biskupią. 

Był obecny we wszystkich najważniejszych 
momentach życia członków „swojej grupy”, 
wspierał ich w trudnościach, kształtował cha-
raktery, cieszył się z sukcesów i zachęcał do pra-
cy nad sobą. 

Opowieść Profesora bogata była w anegdoty 
o młodym księdzu Karolu, o Papieżu – pacjencie 
oraz pełna ciepłych osobistych wspomnień, ale 
też wiele jej fragmentów opisywało w prosty, 
pozbawiony patosu sposób „zwykłą świętość” 
czyli ogromną prawość, siłę i modlitewną zadu-
mę, jaka cechowała na co dzień naszego Papieża 
zarówno przed wyborem na Stolicę Apostolską, 
jak i po wstąpieniu na Tron Piotrowy. 

Niezwykłą częścią opowieści Pana Profe-
sora był opis okresu po zamachu na życie Jana 
Pawła II, w którym to nasz gość przez 3 miesią-
ce czuwał przy łóżku Papieża i powołany był 
w skład międzynarodowej komisji zajmującej 
się Jego Świętobliwością. 

Papież modlił się codziennie o sprawy ważne 
dla całego świata, m. in. o to, aby nie było eska-

lacji konfliktu nuklearnego w latach ’80-tych, 
co jak wspomniał Profesor Turowski odbiło się 
mocno na zdrowiu Papieża. Tak jakby Bóg do-
świadczał swojego sługę, zamiast świata, który 
On objął swoją modlitwą. W zamian Jan Paweł II 
do ostatniego tchnienia ofiarowywał Bogu swoje 
cierpienie, które w ostatnim okresie życia przy-
szłego Świętego wstrząsnęło wszystkimi ludźmi 
niezależnie od wyznania i poglądów. 

Wspomnienia Profesora Turowskiego, cho-
ciaż koncentrowały się na bardzo „ludzkim” 
obliczu Jana Pawła II, nie były wolne również 
od rozważań na temat jego świętości. Profesor 
podkreślił, że droga Papieża do świętości nie 
była spektakularnie usiana cudami, lecz niezwy-
kłością jego postaci był sposób, w jaki działał On 
na ludzi sprawiając, że stawali się oni lepsi i znaj-
dowali w sobie siłę do życia zgodnego z moral-
nością i wiarą. 

Na koniec Pan Profesor, któremu podzię-
kowaliśmy gromkimi brawami oraz bukietem 
kwiatów, podpisywał swoje książki. 

Świętemu Janowi Pawłowi II 
- koncert

Spotkanie z Janem Pawłem II

Janusz Rojek
Animator Kultury

30 kwietnia w Sali Akustycznej od-
był się uroczysty koncert poświę-
cony Świętemu Janowi Pawłowi II 
. Gaude Mater Polonia jedna z naj-
starszych polskich pieśni wykonana 
jako pierwszy utwór stworzyła nie 
tylko podniosły nastrój, ale jed-
nocześnie polski charakter. W tej 
konwencji zaprezentowane zosta-
ły kompozycje chóralne Juliusza 
Łuciuka: „Oremus” oraz „O ziemio 
Polska” do słów wypowiedzianych 
przez Jana Pawła II na lotnisku Okę-
cie podczas trzeciej pielgrzymki 
do kraju, a także utwory Fryderyka 
Szopena czy St. Moniuszki. Oprócz 
muzyki można było usłyszeć poezję 
dedykowaną Ojcu Świętemu oraz 
cytaty zaczerpnięte z Jego prze-
mówień i homilii . Dzięki nim każdy 
z obecnych na sali mógł przenieść 
się do miejsc i chwil, o których pa-
mięć nie przeminie, ale także po-
chylić się nad swoim człowieczeń-
stwem również tym zatopionym 
w polską rzeczywistość. Program 
przygotował i wykonał Zespół Ka-

meralny Pro-Arte , Zespół Dziecięcy 
Perełki II pod kierunkiem Aleksan-
dry Polak. Partie solowe zaśpiewali: 
solistka Pro- Arte Izabela Król- Piela 
oraz artysta Opery Krakowskiej Jó-
zef Perun. Gościnnie na fortepianie 
zagrała znana krakowska pianistka 
Maria Baka-Wilczek. Wykonanie 
pieśni „Barka” w aranżacji artystki 
niezwykle poruszyło publiczność , 
która zgotowała jej długie i gorące 
owacje. Koncert poprowadził autor 
tekstu. 
Organizatorami koncertu byli: To-
warzystwo Miłośników Muzyki 
i Śpiewu im. St. Moniuszki, Kolejo-
we Towarzystwo Kultury z Krakowa 
oraz Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach , wsparcia finan-
sowego udzielił UMiG Niepołomice.

Janusz Rojek
Animator Kultury

25 kwietnia w piątek, w Kinie „Baj-
ka” odbył się koncert „Pod skrzydła-
mi Twych ramion” w wykonaniu Ja-
nusza Rojka. Organizatorami tego 
wydarzenia było Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Niepołomickiej 
oraz Niepołomicki Dom Kultury. 
Aura tego dnia nie zachęcała do 
wyjścia z domu, ale kilkadziesiąt 
osób opuściło domowe pielesze, 
aby wziąć udział w tej poetycko - 
muzycznej opowieści o Janie Paw-
le II. Składały się na nią osobiste 
wspomnienia autora opowiedziane 
językiem prozy i poezji. Program 
pozwolił wszystkim obecnym prze-
nieść się wspomnieniami do dnia 
wyboru biskupa Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, na trasę Pierwszej 
Pielgrzymki z czerwca 1979 roku 
oraz do trudnego czasu ostatnich 

dni życia Ojca Świętego. Opowieści 
towarzyszyła oprawa multimedial-
na i muzyczna. 
Wspólne spotkanie na dwa dni przed 
kanonizacją dało możliwość reflek-
sji nad czasem minionym, ale było 
również okazją zadania sobie pytania 
o dzisiaj, pytania co udało się nam 
zrobić z owocami życia Jana Pawła II, 
który bez wątpienia był wielkim da-
rem Boga dla ludzi zwłaszcza darem 
dla naszego narodu. Spotkanie za-
kończyło wspólne zaśpiewanie Barki. 
Autor i organizatorzy serdecznie 
dziękują tym, bez których to wyda-
rzenie nie byłoby możliwe do zreali-
zowania: ks. Marcinowi Rozmusowi 
za użyczenie sprzętu elektroaku-
stycznego oraz Pawłowi Pawłow-
skiemu za jego obsługę. 
Opowieść o Janie Pawle II była 
pierwszym tego typu wydarzeniem 
organizowanym przez Niepołomic-
ki Dom Kultury, kolejne już wkrótce.
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Rozmowy o książkach 
przy „herbatce”

Wszechświat ze szkła

Koncert pasyjny

Barbara Wyczesana

25 marca w niepołomickiej książni-
cy i jej filii w Podłężu gościł Paweł 
Beręserwicz. 
Niecodzienną okazję uczestnicze-
nia w spotkaniu z pisarzem miała 
kilkudziesięcioosobowa grupa 
uczniów kl. V ze Szkoły Podstawo-
wej w Niepołomicach oraz klas IV 
i V ze Szkoły Podstawowej w Pod-
łężu. Spotkanie odbyło się pod pa-
tronatem PiMBP w Wieliczce.
Konwersacja ze słuchaczami 
w języku angielskim, opowiadanie 
o trudnym zajęciu jakim jest tłu-
maczenie książek i tworzenie słow-
ników językowych zdominowały 
pierwszą część spotkania.Następ-
nie autor zaprosił wszystkich „od-
ważnych” miłośników książek,(a 
tych nie brakowało) do rozmowy 
o nich przy „herbatce” w zaimpro-
wizowanej „kawiarence”. Owe „po-
gaduchy” literackie autor wykorzy-
stał do zaprezentowania młodemu 
audytorium swoich wybranych 
pozycji książkowych. Zatem z Ant-
kiem rozmawiał o „Wielkiej wypra-
wie Ciumków” do Prowansji i ich 
spotkaniu z przygodą. Ani przed-

stawił Jacka Karasia bohatera ksią-
żek „Jak zakochałem Kaśkę Kwia-
tek” i „Kiedy chodziłem z Julką Maj”, 
który w zakochiwaniu miał już 
pewne doświadczenie, natomiast 
o wiele trudniejsze było dla niego 
chodzenie z osobą w której się za-
kochiwał. Z Mateuszem rozmawiał 
o książce z gatunku powieści kry-
minalnej pt. „Tajemnica człowieka 
z blizną”. Zaś ostatniej rozmówczy-
ni Ani zarekomendował książkę pt. 
„Noskowery” będącą zabawną hi-
storią o modzie i jej uleganiu.
O wszystkich tych książkach nas 
gość niezwykle barwnie opowia-
dał „malując” słowami „okraszony-
mi dowcipem i humorem „obrazy” 
z książek. Oczywiście nie zdradzał 
ich zakończenia, co było dosko-
nałą zachętą dla uczestników do 
szukania odpowiedzi na kartach 
wspomnianych książek.
Paweł Beręsewicz okazał się czło-
wiekiem sympatycznym z poczu-
ciem humoru, świetnie nawiązują-
cym nić porozumienia z młodymi 
czytelnikami. Niebanalne reko-
mendacje książek z pewnością 
przysporzyły mu kolejnych wielbi-
cieli jego twórczości.

Paweł Beręsewicz
– autor znakomitych książek dla dzieci i młodzieży, tłumacz literatury anglojęzycznej 
    i leksykograf.
Jego najbardziej znane książki dla młodych odbiorców to m.in. seria o sympatycznej ro-
dzince Ciumków, z której część I pt. „Co tam u Ciumków” została uhonorowana nagrodą 
„Guliwer w Krainie Olbrzymów”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” (wyróżnienie w kon-
kursie literackim im. K. Makuszyńskiego), „Tajemnica człowieka z blizną”, „Wszystkie 
lajki Marczuka”, „A niech to czekolada” oraz „Czy wojna jest dla dziewczyn” (wyróżnienie 
w plebiscycie Fundacji ABC na najważniejszą książkę 10-lecia kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”).

Marta Makowska

Piątkowy wieczór z poezją Wero-
niki Śliwiak wpisał się w przed-
świąteczny refleksyjny nastrój. 
Wszechświat ze szkła wyrecyto-
wany i wyśpiewany przez artystkę 
zgromadził w piwnicy gotyckiej 
niepołomicką publiczność.
Weronika Śliwiak poetka i felieto-
niskta, absolwentka filologii sło-
wiańskiej i biologii molekularnej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W Niepołomicach mieszka od nie-
dawna i tu też pracuje w bibliotece 

publicznej. Od 20 lat związana jest 
z Konfraternią Poetów. 
Wszechświat ze szkła to pierwszy 
tomik poetki. Wcześniej wydawa-
ła swoje wiersze w publikacjach 
zbiorczych. 
Wieczór autorski Weroniki Śliwiak 
był okazją do spotkania z jej osobi-
stą interpretacją świata. Poetka nie 
tylko odczytała swoje teksty, ale 
i niektóre wyśpiewała przy akom-
paniamencie Marii Arkusz. Po pre-
zentacji tomiku autorka podpisy-
wała swój tomik, wpisując w każdy 
osobistą dedykację.

Janusz Rojek
animator kultury

16 kwietnia w sali akustycznej 
Niepołomickiego Zamku odbył 
się uroczysty koncert muzyki 
pasyjnej organizowany przez To-
warzystwo Miłośników i Śpiewu 
im. S. Moniuszki. Pasja to utwór 
wokalno-instrumentalny, opie-
wającym mękę i śmierć krzyżową 
Jezusa Chrystusa. Swoimi po-
czątkami sięga do średniowiecza, 
kiedy to uroczyście odczytywano 
wybrane fragmenty Ewangelii 
podczas Mszy Świętej celebrowa-
nej w okresie Wielkiego Tygodnia. 
Pasja była inspiracją dla wielu wy-
bitnych kompozytorów m.in. dla 
J.S. Bacha, któremu zawdzięcza-
my jedno z najpiękniejszych dzieł 
tego gatunku jakim jest Pasja we-
dług Św. Mateusza. Właśnie z niej 
pochodzi Chorał „O głowo uwień-

czona”, który można było usłyszeć 
w czasie koncertu obok kompozy-
cji innych mistrzów muzyki takich 
jak F. Chopin, W.A. Mozart czy Sta-
nisław Moniuszko.
Program wykonał Zespół Kameral-
ny Pro- Arte oraz Zespół Dziecięcy 
„Perełki II” pod dyrekcją Aleksan-
dry Polak a partie solowe artysta 
Opery Krakowskiej Stanisław Ziół-
kowski oraz solista Pro-Arte Łu-
kasz Mirek. Niezwykle refleksyjnie 
zabrzmiały również utwory in-
strumentalne wykonane na flecie 
przez Adriannę Stachurę i na for-
tepianie przez Pani Profesor Polak. 
Koncert poprowadził piszący tę re-
lację Janusz Rojek. Wsparcia orga-
nizatorskiego udzieliło Kolejowe 
Towarzystwo Kultury z Krakowa 
oraz Fundacja Zamek Królewski 
w Niepołomicach. Wydarzenie 
było współfinansowane ze środ-
ków UMiG w Niepołomicach. 
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Robert Mac iąg „Robb” 
jest nie tylko znanym podróżnikiem – obieżyświatem, autorem nagradzanych (dwukrotna nagroda TRAVELER miesięcznika 
National Geografic) książek o tematyce podróżniczej, ale również człowiekiem odznaczającym się charyzmatyczną osobowo-
ścią (dowodem może być chociażby przyznawana przez miesięcznik „Podróże” nagroda „Podróżnik Roku”, która powędrowała 
do Robba w 2012 roku) i wielkim sercem oraz niesamowitym podejściem do dzieci i młodzieży. Z wykształcenia - pedagog 
specjalny, z zamiłowania – fotograf i podróżnik, łączy zawód i pasję prowadząc etnowarsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, ale również współpracując z założoną w 2011 roku fundacją „Szkoły na końcu świata”, która funduje stypendia dla dzieci 
z biednych i zacofanych rejonów naszego globu.

Wyprawa z pisarzem i podróżnikiem
10 kwietnia dzieci z klas III Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz uczniowie 
starszych klas Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej spotkały się z niezwykle barwną postacią – 
Robertem „Robbem” Mac iągiem.

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Na tle prezentacji składającej się z własnych 
zdjęć autor, przedstawił codzienne życie rówie-
śników dzisiejszych słuchaczy - z Chin, Iranu, 
Laosu, Pamiru, Indii oraz Nepalu. Interaktywny 
sposób prezentacji, połączony z dyskusją nad 
sytuacją dzieci z poszczególnych prezentowa-
nych krajów, był kluczem do nieprzerwanego 
skoncentrowania uwagi młodzieży na naszym 
prelegencie. Dodatkowo, „na wypadek podró-
ży” w prezentowane regiony świata, dzieci na-
uczyły się zwrotu powitania w językach, jakimi 
mówi się w tych odległych krainach. Ponad-
to Robert prezentował dzieciom podręczniki 
szkolne oraz mundurki z krajów, do których 
wraz z nim udaliśmy się w podróż. Dowiedzieli-
śmy się również, jak wygląda rozkład dnia dzie-
ci, które oprócz chodzenia do szkoły (co w wielu 
regionach świata jest przywilejem i luksusem!) 
muszą pracować, albo co gorsze – tych, które 
w ogóle nie mogą się kształcić, natomiast pra-
cują od rana do nocy.

Zaglądając do domów z bambusa (Laos), 
kamiennych domków w Nepalu, do środka jurty 
w Pamirze i wędrując do gimnazjum z ubrany-
mi w czardafy dziewczętami w Iranie, wspólnie 
z Robbem uczyliśmy się tolerancji i szacunku 
w stosunku do innych kultur i wyznań, ale też 
uświadamialiśmy sobie, że pomimo wszelkich 
różnic w kolorze skóry, tradycji, warunkach ży-
cia i ubiorze wszystkie dzieci są takie same i po-
trzebują miłości, bezpieczeństwa i troski.

Wykład dla dzieci ze starszych klas Szkoły 
Podstawowej w Woli Batorskiej rozpoczął się od 
zadania słuchaczom pytań o sens i cel podróżo-
wania, jak też odkrywania. Na pytania „Po co?”, 
„Dlaczego?” i „Jak podróżować” zgromadzona 
młodzież znalazła zdumiewająco dużo odpo-
wiedzi, a uruchomiona przy okazji wyobraźnia 
poprowadziła ją szlakami kreślonymi w trakcie 
prezentacji przez Roberta.

Podróżnik zarysowywał postacie najsłynniej-
szych podróżników w bardzo ludzki sposób, opo-
wiadając anegdoty (np. dlaczego zjedzono Ma-
gellana?) i wciągając słuchaczy do gier słownych 
i znaczeniowych (np. jak w Chinach, nie znając języ-
ka, zamówić 2 bilety na jutrzejszy pociąg sypialny?)

Oprócz nazwisk zaliczanych do „panteonu 
wielkich odkrywców” czyli Marco Polo, Krzysz-
tofa Kolumba, Vasco da Gama i Ferdynanda 
Magellana, Robert opowiedział też o mniej 
znanych, a chwalebnych dla polskiej historii 
podróżnikach, czym niezmiernie zainteresował 
słuchaczy. Bo któż z nich słyszał wcześniej o Be-
nedykcie Polaku, który będąc franciszkaninem 
został wysłany przez Papieża do Hana Tatarów 
i dotarł na ziemie budzącego wśród ówcze-
snych grozę Państwa Tatarskiego jako pierwszy 
, jeszcze przed Marco Polo? Albo o Kazimierzu 

Nowaku, który był pierwszym turystą rowero-
wym przemierzającym Czarny Ląd? Jedynie 
chyba ci, którzy czytali książki Łukasza Wierz-
bickiego – „Wyprawa niesłychana Benedykta 
i Jana” oraz „Afryka Kazika”, do których lektury 
serdecznie nakłaniał nas prelegent.

Dodatkowo nasz gość omówił w ciekawy 
i wyczerpujący sposób niebezpieczeństwa oraz 
specyfikę związaną z wyprawami na Bieguny. 

Opisując losy znanych polarników (Ernesta 
Szakeltona i Roalda Amundsena), podkreślał, 
jak ważną rolę odgrywa  należyte przygotowa-
nie wyprawy, ale również instynkt podróżniczy 
oraz… łut szczęścia.

Spotkanie miało niezwykły wymiar eduka-
cyjny i wyniesiona z niego wiedza z pewnością 
posłuży młodzieży w niejednym momencie na 
lekcjach geografii, historii i biologii. 
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Nasza biblioteka zwycięzcą Aktywnej Biblioteki

Zagrali z wielką pasją…

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach w 2013 roku zakwalifikowała się do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek, 
wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

…tak powiedzieli jurorzy XXXIV Archidiecezjalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatru Religijnego o młodych 
aktorach z Parafii Opieki NMP w Zabierzowie Bocheńskim, którzy 24.kwietnia zaprezentowali w tym konkursie 
spektakl Dzień, w którym umarł Chrystus.

Weronika Śliwiak
Biblioteka Publiczna

Istotą programu jest ułatwienie użytkowni-
kom bibliotek publicznych dostępu do Interne-
tu, a za jego pośrednictwem do informacji, wie-
dzy i kultury. Dzięki PRB nowoczesne i aktywne 
biblioteki ułatwiają mieszkańcom pełne uczest-
nictwo w życiu społeczności lokalnej. 

Od października do kwietnia nasi pracowni-
cy uczestniczyli w szkoleniach mających na celu 
opracowanie indywidualnego planu rozwoju Bi-
blioteki. Dzięki PRB otrzymaliśmy wsparcie w po-
staci sprzętu, z którego Państwo już korzystacie 
w Czytelni Naukowej oraz w filiach. Mieliśmy też 
możliwość ubiegania się i otrzymania dwóch 
grantów w konkursie „Aktywna Biblioteka”. 

Nasze projekty zostały bardzo wysoko oce-
nione i pieniądze na ich realizację mają trafić już 
wkrótce właśnie do Niepołomic, a ich realizację 
rozpoczniemy jeszcze przed wakacjami!

Pierwszy zatytułowany jest „Co w puszczy 
piszczy”. To propozycja zajęć z przyrody, któ-
rych zakres obejmuje zagadnienia wykraczają-
ce poza program nauczania biologii czy chemii 
w szkole podstawowej i gimnazjum. Na 6 zaję-
ciach warsztatowych w ciekawej, urozmaiconej 
i interaktywnej formie będziemy się przyglądać 
roślinom i zwierzętom w skali od mikro do ma-
kro. Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby dzieci 
mogły się zetknąć z prawdziwą nauką, jedno-
cześnie pogłębiając wiedzę związaną z grani-
czącą z naszym miastem Puszczą Niepołomicką.

W ramach programu przewidziane są za-
równo warsztaty z mikroskopowania, jak i za-
jęcia terenowe, podczas których dowiemy się 
wszystkiego o ekosystemie puszczy. Spotkania, 
organizowane w Bibliotece i filiach, będą pro-
wadzone przez osoby doświadczone w pracy 
z dziećmi oraz przez pracowników naukowych 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajęcia 
terenowe poprowadzą zaś pracownicy Nadle-

śnictwa Niepołomice. Na zakończenie projektu 
planujemy mini konferencję naukową, podczas 
której młodzi przyrodnicy zaprezentują swoje 
osiągnięcia. 

Drugi projekt pt. „Cały świat za pan brat” 
to propozycja dla dzieci zainteresowanych 
podróżami. Trzy tury warsztatów prowadzo-
nych przez Roberta „Robba” Maciąga przybliżą 
uczestnikom kulturę Indii, Chin i Japonii. Na 
zakończenie zaprosimy wszystkich Państwa 
na wielokulturowy piknik rodzinny, na którym 
rolę naszych przewodników po świecie przejmą 
młodzi adepci podróżniczej wiedzy. Już dzisiaj 
zapraszamy na naszą stronę w poszukiwaniu 
podróżniczych nowości w Bibliotece!

Informacje o naborze uczestników do oby-
dwóch programów finansowanych z grantów 
„Aktywna Biblioteka” są dostępne na naszej 
stronie internetowej (www.biblioteka-niepolo-
mice.pl). Zapraszamy również do bezpośrednie-
go kontaktu i odwiedzin w naszej siedzibie.

Maria Baran
nauczyciel j. polskiego w SP w Woli Zabierzowskiej

Premiera przedstawienia odbyła się w Nie-
dzielę Palmową w Domu Kultury w Woli Zabie-
rzowskiej przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią, która na stojąco oklaskiwała wykonawców. 

Na scenie pokazana została historia współ-
czesnego aktora, Borysa, odnoszącego coraz 
większe sukcesy zawodowe. Niestety, popu-
larność zaczyna go przytłaczać, zmienia go 
w człowieka cynicznego, niszczącego dawne 
przyjaźnie, zaniedbującego relacje z najbliż-
szymi, nawet z kochającą matką. W pewnym 
momencie otrzymuje propozycję zagrania w fil-
mie „Dzień, w którym umarł Chrystus”. Film ma 
szansę stać się przebojem kasowym, a rola, jaką 
bohaterowi wyznaczył reżyser to postać Jezusa, 
o którym ten chyba już zapomniał… Opiera się 
przed przyjęciem tej oferty, ale w rzadkich chwi-
lach samotności sięga po scenariusz i próbuje 
się z nim zapoznać. Z każdym czytanym frag-
mentem historii sądzonego przez Piłata, oskar-
żonego i skazanego na śmierć Jezusa, aktor wy-
obraża sobie, jak mogłaby przebiegać realizacja 
projektu i czy udział w nim miałby sens?

Wreszcie następuje kulminacyjny dla hi-
storii Borysa moment – decyduje się na zagra-

nie roli Jezusa!
Realizację tego filmu publiczność również 

obejrzała na ekranie. Zobaczyli Borysa w roli Je-
zusa na Drodze Krzyżowej. Pojawili się tu i inni 
uczestnicy dramatu- Piłat, Maryja, Szymon z Cy-
reny, płaczące niewiasty, rzymscy żołnierze…

W ostatniej scenie spektaklu widzowie mieli 
okazję zobaczyć głównego bohatera, który po 
premierze filmu Dzień, w którym umarł Chrystus 
powraca do zawodowego życia. Jego relacje 
z bliskimi poprawiają się, telefony od matki znów 
sprawiają mu radość, nawet dziennikarka, która 
zazwyczaj podczas wywiadów z gwiazdą czuła się 
jak intruz, teraz spotyka się z miłym przyjęciem.

Borys Metanoites – takie nazwisko nosi 
główny bohater. Oznacza ono „nawracający się”. 
Wpisana w to nazwisko treść stała się faktem. To 
jednak dopiero początek nowej drogi bohatera, 
który w swoim sercu zapragnął przemiany swo-
jego życia. 

W spektakl zaangażowało się wiele osób. 
Opiekę reżyserską sprawowali: Maria Baran oraz 
Ksiądz Piotr Zioło, który jest również realizatorem 
filmu, stanowiącego integralną część widowi-
ska, a także wysoko ocenionego przez komisję 
doboru podkładów dźwiękowych. Kierownik 
Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej, Aleksander 
Ostrowski, zadbał o muzyczną oprawę przedsta-

wienia. Rodzice aktorów zatroszczyli się o skom-
pletowanie strojów, pomogli w przygotowaniu 
scenografii, utrwalili to wydarzenie na licznych 
fotografiach.

Bezpośrednio po spektaklu padło wiele 
ciepłych słów i pozytywnych ocen ze strony 
widzów, niejeden opuszczał salę ze łzami wzru-
szenia w oczach. Sprawiło to ogromną radość 
organizatorom, a przede wszystkim młodym 
wykonawcom, którzy podobno już chcieliby 
rozpocząć pracę nad nowym projektem.

Rozwiązanie zadania z III okładki
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Powitanie wiosny

Powiększyli magię Czakramu

Janusz Rojek
animator kultury

Pod znakiem pięknej, pogody upłynęła sobota 
29 marca .Tego dnia nowo rodzącą się porę roku 
witało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nie-
połomickiej. Pod Izbą Regionalną kilkadziesiąt 
osób utworzyło barwny korowód. Uczestnicy 
wyruszyli przystrojeni kolorowymi bibułkami, 
z transparentem mówiącym kim są i w jakim celu 
się spotkali, z kukłami: „panny nie koniecznie 
zwanej Marzanną” i „przystojnego kawalera” co 
by jej zbyt smutno nie było. Przemarsz nie uszedł 
uwadze przechodniów, którzy z uśmiechem na 
twarzy i zainteresowaniem przyglądali się temu 
co się dzieje. Najpierw korowód zatrzymał się 
w parku na pamiątkowe zdjęcie, a następnie 
wzdłuż Rynku i Zamku przeszedł nad staw, gdzie 
ku uciesze wszystkich został odprawiony obrzęd 

pożegnania zimy i przywołania wiosny. Tak nie-
zwykle radosne wydarzenie nie mogło się obejść 
bez biesiady, która odbyła się w Izbie Regional-
nej. Każdy z uczestników podjęty został kawą 
herbatą i pączkiem, później zaś podana została 
wspaniała pieczona kiełbaska- dla informacji 
dodać należy, że uczestnicy sami pokryli sobie 
te specjały wpłacając tzw. składkowe. Nie tylko 
pomyślano o czymś dla ciała, ale także dla ducha. 
W krótkiej impresji z wiosną w tle wystąpił piszą-
cy tę relację Janusz Rojek i Paweł Pawłowski, któ-
rzy akompaniując na gitarach muzykowali zapra-
szając biesiadników do wspólnego śpiewania. 
Wśród uczestników spotkania nie zabrakło gości 
z Wieliczki. Prezes Stowarzyszenia Janusz Jagła 
dziękując za przybycie i wspólną zabawę podzię-
kował Hannie Magryś za pracę i zaangażowanie 
na rzecz realizacji tegorocznego wiosennego 
spotkania.

Marta Makowska

W piątkowy wieczór po raz pięćdziesiąty byliśmy 
świadkami „Spotkania przy Czakramie”. Podczas 
jubileuszowego koncertu państwo Zawilińscy 
gościli Krzysztofa Piaseckiego. 
Wszystkie koncerty przy Czakramie mają swo-
ją własną specyficzną atmosferę. Można się na 
nich poczuć prawie jak na zjeździe rodzinnym, 
gdzie każdy się zna i gdzie wszyscy są bardzo 
miło widziani. Agnieszka Rosnerówna i Edward 
Zawiliński to gospodarze spotkania, witający 
gości już od progu. To oni wprowadzają wszyst-
kich w klimat spotkania. Wykorzystują do tego 
często swoje własne kompozycje, które przepla-

tają zabawnymi dialogami. 
Gościem jubileuszowego spotkania był Krzysz-
tof Piasecki, który rozbawił publiczność swoimi 
żartami. Satyryk w swoich dowcipach potrafi ob-
śmiać nie tylko otaczającą go rzeczywistość, ale 
i samego siebie, traktując wszystko z ogromnym 
dystansem.  
Przy tak wyjątkowym spotkaniu nie obeszło się 
bez życzeń od burmistrza i przewodniczącego 
rady. W imieniu Romana Ptaka i Marka Ciastonia 
podziękowania za pięćdziesięciokrotne powięk-
szenie magii Czakramu złożył Andrzej Gąsłowski. 
Do życzeń dołączyła prezes fundacji Zamek Kró-
lewski Barbara Ptak. 

Ogniem utrwalone
Stanisława Zielińska
instruktor Domu Kultury w Zakrzowie

Od 21 lutego do 31 marca 2014 w Domu Kultury 
w Zakrzowie trwały warsztaty ceramiki. W cza-
sie 6 spotkań warsztatowych uczestnicy poznali 
podstawy pracy z gliną kamionkową, jej właści-
wości, poszczególne etapy pracy, w tym: spo-
sób wykonania form gipsowych niezbędnych 
do późniejszych odcisków modułów glinianych, 
formowanie pożądanych kształtów i figur, tech-
nologię szkliwienia, a także dowiedzieli się jaka 
temperatura potrzebna jest do wypału gliny, 
aby pamiątki po udziale w projekcie mogły słu-
żyć długo swoim właścicielom.
3 kwietnia 2014 podczas wernisażu zatytułowa-
nego Ogniem utrwalone można było oglądać 
efekty działań artystycznych. Bohaterami wer-

nisażu było kilkanaście osób – dzieci w wieku 
szkolnym, które podczas warsztatów artystycz-
nych pracowało z wielkim zaangażowaniem, 
pod bacznym okiem Agnieszki Góral, plastyka-
-ceramika z Zabierzowa Bocheńskiego.
Na wernisaż przybyli nie tylko autorzy prac, ale 
także ich rodziny, koledzy i znajomi, którym 
z dumą prezentowali swój dorobek i tłumaczy-
li sposób wykonania swoich pierwszych prac 
z ceramiki. 
Warsztaty ceramiki realizowane były jako 
jedna z form szerszego projektu pn. Spotka-
nia ze sztuką – warsztaty artystyczne dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, w ramach działania 
413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętych PROW na lata 2007 – 2013, na które 
Centrum Kultury w Niepołomicach otrzymało 
dofinansowanie.
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Złota Edyta
Edyta Mietła zawodniczka MKS Spartakus Niepołomice wywalczyła w kwietniu w Pszczynie Mistrzostwo Polski Junio-

rów w badmintonie w grze podwójnej kobiet. To największy sukces w dotychczasowej karierze niepołomiczanki. 
O badmintonie, drodze do tego sukcesu i dalszych planach zawodniczych rozmawiał z Edytą Mietłą Marek Bartoszek:

W zasadzie każdy wie w jaki sposób gra się w badmintona. Gra-
cze znajdują się po dwóch stronach siatki i ich zadaniem jest 
przebić lotkę na stronę przeciwnika i liczyć, że ona tam spadnie. 
Żeby zostać mistrzem chyba każdy ruch musi zostać solidnie wy-
trenowany?

To prawda. Treningi przygotowujące nas do zawodów są trudne. 
Szkolimy naszą szybkość, technikę, wytrzymałość i dokładność. Kie-
dy uda się zgrać razem te wszystkie elementy dopiero wtedy można 
pomyśleć o rywalizacji na zawodach. 

Czy do gry w badmintona trzeba mieć jakieś specjalne predyspo-
zycje? Koszykarze czy siatkarze muszą być wysocy i skoczni. 

W badmintonie wzrost nie jest aż tak ważny, czego ja jestem do-
brym przykładem (śmiech). W tym sporcie niezwykle istotna jest 
kondycja, refleks i szybkość oraz technika uderzeń. Mniejsze znacze-
nie ma natomiast siła. 

Co u osób zaczynających swoją przygodę z badmintonem jest naj-
ważniejsze?

Ważna jest wytrwałość i systematyczność. Nie powiem, że jest to 
łatwe, ponieważ ja nie raz miałam z tym problemy. Przede wszystkim 
należy się skupić na pracy nad techniką. Przykładowo, jeśli chcemy 
uderzyć lotkę naprawdę mocno to prócz odpowiedniego uderzenia 
trzeba mieć dobrze wytrenowane mięśnie brzucha. 

Badminton nie jest chyba w Polsce zbytnio popularny?
Faktycznie nie należy do najbardziej popularnych dyscyplin, 

ale trenuje go coraz więcej osób. Widać wzrost zainteresowania 
tym sportem. Pomagają w tym coraz lepsze wyniki reprezentantów 
Polski, zwłaszcza tych grających w mikście. Można więc zauważyć 
tendencję podobną w innych sportach. Kiedy przychodzą sukcesy, 
liczba trenujących od razu jest coraz większa. 

Czy dużo jest w Polsce turniejów badmintonowych? 
Tak jest ich bardzo wiele. I to z podziałem na kategorie wiekowe. 

Można je zmieniać co dwa lata. Zaczynamy jako młodzik młodszy, 
później stajemy się młodzikiem, kolejny jest junior młodszy, następ-
nie junior, a ostatnie dwie to młodzieżowiec i senior. 

Zdobyłaś tytuł w kategorii juniorów. Kiedy przeskok do kolejnej 
kategorii? 

Aktualnie gram jako junior. I będę rywalizować w tej kategorii 
również w przyszłym sezonie. Choć teoretycznie mogłabym spróbo-
wać swoich sił w walce z seniorami to póki co skupiam się przede 
wszystkim na swojej kategorii wiekowej.

Jak to się stało, że zaczęłaś trenować badminton?
Zupełnie przypadkiem. W Szkole Podstawowej w Niepołomi-

cach była możliwość nauki w klasie sportowej o profilu badminto-
nowym. I właściwie od tego się zaczęło. Początkowo nie byłam nawet 
zbyt chętna, żeby grać w tego badmintona. Zawsze bardziej wolałam 
piłkę nożną! W szkole trenowaliśmy jednak badmintona dwie godzi-
ny dziennie i tak jakoś zostało do dziś. 

Jak wygląda Twój typowy trening?
Zaczyna się tradycyjnie jak w innych sportach od rozgrzewki. 

To niezwykle ważny element treningu często przez wielu uważa-
ny za mało istotny. Później ćwiczymy poruszanie po korcie bądź 
mamy zajęcia z lotką. Tak naprawdę dobrze jest jeśli faktycznie od-
bijamy, ponieważ sporo zajęć mamy ogólnorozwojowych. Wtedy 
o odbijaniu możemy zapomnieć, a trening w zasadzie sprowadza 
się do tego, że ciągle musimy biegać! Dzięki temu pracujemy nato-
miast nad kondycją. Jeśli mamy zajęcia z lotką i rakietkami to tre-
nujemy zachowanie się w poszczególnych sytuacjach. Dzięki temu 
ćwiczymy schematy gry. 

Myślisz o tym, by po skończeniu wieku juniora przejść na zawo-
dowstwo? 

To z pewnością nie będzie łatwe. Żeby się wybić i grać na naj-
większych turniejach trzeba niesamowicie dużo pracować, mieć spo-
ro środków na to i pewnie również trochę szczęścia. 

Ale jeśli ktoś zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów to chyba już się 
trochę wybił?

No tak. Ale nadal jest to dopiero początek drogi. Jeśli chodzi o za-
wodników na światowym poziomie to najlepiej prezentują się Azjaci. 
Od nich się zaczęła popularyzacja tego sportu. Tam również swoje 
siedziby mają firmy produkujące sprzęt dla badmintonistów. Pewnie 
dzięki temu górują nad resztą stawki. Być może pomaga im w tym 
lepsza budowa ciała. Muszą mieć jakieś dodatkowe predyspozycje bo 
wygrywają praktycznie wszystko co tylko się da.
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Swój złoty medal zdobyłaś w deblu z koleżanką. Tylko na nim się 
skupiasz czy występujesz również indywidualnie?

Warto wspomnieć, że to mój pierwszy złoty medal. Zawsze cze-
goś brakowało, ale tym razem udało się nam osiągnąć ten cel. Na 
zawodach najczęściej gram i singla i debla. Praktycznie w każdym 
turnieju tak startuję. W singlu na Mistrzostwach Juniorów skończy-
łam w ósemce. Medal był o krok, bo decydujący trzeci set przegra-
łam 21-19. W badmintonie jest tak, że wszyscy półfinaliści mają już 
zagwarantowany medal, więc nie ma u nas problemu z czwartym 
miejscem. 

Na tych mistrzostwach losy pierwszego miejsca również ważyły 
się do ostatniego punktu.

Tak ostatniego seta wygrałyśmy 22-20. Co ciekawe bardziej dener-
wowałam się kiedy prowadziłyśmy przy stanie 20-17. Pierwszą lotkę 
meczową przegrałyśmy, nerwy się pojawiły przecież miałyśmy jeden 
punkt do zdobycia, a tu takie problemy. Później już jakoś poszło. 

Pełnię dramaturgii dopełnia fakt, że Twoja deblowa partnerka 
grała z kontuzją. 

Nie wiem jak to dokładnie było, ale na swojej osiemnastce skrę-
ciła kostkę i długo miała ją w gipsie. Dwa tygodnie przed zawodami 
zdjęto jej gips i do końca nie byłyśmy pewne czy w ogóle wystąpimy. 
Dała jednak radę, fizjoterapeuci się nią zajęli, zrezygnowała że startu 
indywidualnego i jak widać byłą to dobra decyzja. W deblu roze-
grałyśmy 4 mecze w drodze po złoto, w singlu rozgrywa się jedno 
spotkanie więcej. 

Rozstawienie przed takim turniejem ma chyba duże znaczenie. 
Tak to prawda. Pierwsza ósemka ma pewność, że przed ćwierćfi-

nałem nie zagra ze sobą. Para nie rozstawiona może już w pierwszej 
rundzie trafić na turniejowy numer jeden. 

A Wy z jakim numerem startowałyście do tych Mistrzostw?
Właśnie nie byłyśmy rozstawione! Miałyśmy za to sporo szczę-

ścia w losowaniu.

To tym bardziej duży sukces za Wami bo od początku musiałyście 
się mierzyć z najlepszymi?!

W półfinale trafiłyśmy na numer jeden. No nie popisały się 
dziewczyny (śmiech)! Zastanawia mnie to jak to się stało, że one są 
tak wysoko na tej liście. To był jeden z łatwiejszych meczów. Szyb-
kie 2-0 w setach. Najważniejszy dla nas był chyba jednak ćwierćfinał, 
gdzie pokonaliśmy parę z którą wcześniej sromotnie przegrałyśmy. 
Tym razem było lepiej, miałyśmy pewny medal i mogłyśmy się tro-
chę rozluźnić.

Taka podwójna gra o której wcześniej wspominałaś, to pewnie 
również podwójne zmęczenie. 

Praktycznie każdy tak gra. Na zawodach można grać nawet trzy 
gry, a więc indywidualnie, w deblu i mikście. Na Mistrzostwach Pol-
ski można wybrać dwie. 

Jak wygląda sezon wśród juniorów?
Gramy od września do kwietnia. Właśnie w kategorii juniorów 

jest najkrótszy. Jest kilka najważniejszych turniejów, które są najwy-
żej punktowane. Na te Grand Prix zjeżdża się cała Polska, a czasem 
nawet zawodnicy z zagranicy. Oczywiście jest mnóstwo pomniej-
szych zawodów, ale te są najistotniejsze w całym roku. 

I jak wyglądasz według rankingu na koniec roku?
W singlu i deblu jestem piąta. Właściwie, nie wiem do końca jak 

to przeliczyć bo kilka par i zawodniczek zmieni kategorię, ale ogólnie 
można powiedzieć, że zostałyśmy sklasyfikowane na piątym miejscu. 
Liczy się to tak, że w klasyfikacji sumuje się wyniki 6 najlepszych 

Edyta Mietła

klub: MKS Spartakus Niepołomice
wiek: 18 lat
kategoria wiekowa: junior

największe sukcesy:
Tegoroczna Mistrzni Polski Juniorów  
w deblu,

Dwukrotna V-ce Mistrzyni Polski Juniorów 
Młodszych w deblu w 2012, 2013,

Drużynowa Mistzryni Polski Juniorów  
Młodszych w 2011 r.,

Reprezentantka Polski na Mistrzostwach  
Europy U17 w 2011 r. 

turniejów w roku. Punkty na nich zdobyte są ważne przez rok. Jed-
nymi z ważniejszych są np. Puchar Gór Świętokrzyskich czy Mazovia 
Junior Cup.

Ostatnio osiągnęłaś największy sukces w swojej karierze. Zostałaś 
MPJ w grze podwójnej. Grasz więc z koleżanką, która co ciekawe 
nie trenuje na co dzień z Tobą. 

Aleksandra Paprzycka z którą zdobyłam złoto jest z Miastka, 
a trenuje w łodzi m.in. z Kamilą Augustyn – jedną z najlepszych 
w Polsce badmintonistek, olimpijką z Londynu. Ola jest ambitna 
i opanowana i to bardzo nam pomogło na MP. Świetnie się uzupeł-
niałyśmy. 

Taka odległość chyba nie ułatwia Wam wspólnych treningów? 
Zaczęłyśmy grać ze sobą jakieś pół roku temu. Wyszło to jakoś 

tak spontanicznie. Parę razy się spotkałyśmy i wystarczyło. To może 
dziwne ale tak właśnie jest. 

Badminton to dyscyplina olimpijska. Spełnieniem marzeń, wy-
stęp na IO?

To jeszcze szmat czasu przed nami, żebym była gotowa wystąpić 
na Igrzyskach, ale myślę, że tak, warto do tego dążyć. Chciałabym, 
czemu nie? (śmiech)

Miałaś już jakieś konsultacje z Reprezentacją Polski?
Tak, przed trzy lata byłą w kadrze Polski. Później trochę odpu-

ściłam i bardzie zajęłam się szkołą. Wtedy w kadrze pojawili się inni 
gracze i chyba o mnie zapomnieli. Może po tym tytule to się zmieni. 
Ale zdążyłam wystąpić np. na Mistrzostwach Europy w Portugalii do 
lat 17 i na innych turniejach zagranicznych.

Jesteś mistrzynią polski juniorów, jakie kolejne cele przed sobą 
stawiasz?

Mogę ten tytuł obronić w przyszłym roku. Być może będzie to 
łatwiejsze, bo rocznik o rok starszy przechodzi do kolejnej katego-
rii, co prawda dojdą młodsi, ale myślę że będzie dobrze. Dodatkowo 
chciałabym również powalczyć w singlu o medal. 
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Trudny sprawdzian  
w Szczawnicy

Perły Małopolski z sukcesami

Sport

Bieganie w Puszczy Niepołomickiej
Agnieszka Lisowska–Woś
Niepołomice Biegają

Okazuje się, że Puszcza Niepołomicka to 
miejsce przyjazne nie tylko dla szeregu różnych 
gatunków zwierząt, ale również dla biegaczy, 
czego dowodem stała się impreza biegowa 
z dnia 27 kwietnia 2014 r. W tym właśnie czasie 
odbył się II Półmaraton po Puszczy Niepołomic-
kiej, Bieg na 10 km oraz Bieg na 10 km Leśników. 
W porównaniu z pierwszą edycją tego biegu, 
frekwencja wśród biegaczy wzrosła aż o 74%. 

Trasy wszystkich biegów miały swój start 
i metę w okolicach Sitowca. Biegacze poko-
nywali swoje dystanse ścieżkami szutrowymi 
prowadzącymi malowniczymi zakamarkami 
Puszczy. Można więc było nie tylko cieszyć się 
biegiem, ale również pięknymi okolicznościami 
przyrody, czemu sprzyjała słoneczna pogoda.

Wśród startujących pojawiła się liczna 
grupa biegaczy z klubu Niepołomice Biega-
ją, prowadzonego przez trenera Ilyę Markova. 
Zawodnicy reprezentowali swoje miasto we 
wszystkich odbywających się tego dnia zawo-
dach. Każdy chciał pokazać się z jak najlepszej 
strony na „swoim” terenie, czego dowodem 
stały się wyniki w poszczególnych kategoriach. 
Z rewelacyjnym czasem 01:30:32 półmaraton 
ukończył Grzegorz Krawczyk, plasując się na 
34 miejscu w kategorii OPEN. Niewiele ustąpił 
mu Marcin Sieńczyło uzyskując czas 01:32:21 
i zajmując 42 pozycję. Wśród kobiet wielkiego 
sukcesu mogliśmy pogratulować Magdzie Przy-
stasz, która zajęła 1 miejsce w swojej kategorii 

wiekowej, a ogólnie wśród kobiet była czwarta, 
uzyskując czas 01:39:26. 

W Biegu Leśników „Niepołomice Biegają” 
także miały swojego laureata, którym okazała 
się Joanna Rębacz, zajmując 1. miejsce na po-
dium wśród kobiet. 

Pozostali członkowie grupy „Niepołomice 
Biegają” również przynieśli chlubę swojemu klu-
bowi, czego dowodem były medale na szyjach 
i uśmiechy na twarzach. 

Oprócz startujących w biegu członków nie-
połomickiego klubu, czynny wkład w biegi mie-
li wolontariusze i kibice, którzy wspierali wszyst-
kich biegaczy. Na punkach z wodą można więc 
było liczyć nie tylko na orzeźwiający napój, ale 

również doping. 
Tegoroczna edycja biegów po Puszczy 

zapewne wpisała się w pamięć nie tylko bie-
gaczom, ale też ich rodzinom, które w bardzo 
przyjemnych okolicznościach mogły spędzić 
niedzielne południe. Można było pooddychać 
leśnym powietrzem, ale również wiele dowie-
dzieć się o samej Puszczy. Leśnicy przygotowa-
li sporo materiałów o lesie i zamieszkującej tu 
zwierzynie. Nabywana wiedza była więc grun-
towna, bezpośrednia, a nawet namacalna.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja 
biegów po Puszczy zyska jeszcze większą fre-
kwencję i na stałe wpisze się w kalendarz biego-
wy. Zapraszamy wszystkich biegaczy! 

Katarzyna Kowalska
Niepołomice Biegają

W sobotę 26 kwietnia czworo bie-
gaczy z naszego klubu wystartowa-
ło w drugiej edycji zawodów Biegi 
Górskie w Szczawnicy, rozgrywa-
nych na dystansach 6 km, maratoń-
skim oraz 90 km. Trasy wiodły szla-
kami Beskidu Sądeckiego, Małych 
Pienin, a także sąsiedniej Słowacji. 
Tegoroczny start okazał się szcze-
gólnie trudny z powodu niesprzy-
jającej pogody. Deszcz towarzyszył 
zawodnikom cały czas, po kilku go-
dzinach zamieniając się w ulewę. 
Szlaki turystyczne, na których roz-
grywano zawody, pełne były błota 
i śliskich kamieni. W takich warun-
kach często dochodziło do upad-
ków, na szczęście niegroźnych. Ich 
ślady na koszulkach, spodenkach 
i butach zawodników oglądali na 
mecie najwytrwalsi kibice, podzi-

wiając determinację biegaczy.
Wszyscy nasi reprezentanci ukoń-
czyli bieg z bardzo dobrymi rezul-
tatami. Kinga Pachura 6 km przez 
Szafranówkę pokonała w 46 min 16 
s i było to trzecie miejsce wśród ko-
biet w biegu Hardy Rolling. Panowie 
wystartowali w maratonie. Najlep-
szym okazał się, zgodnie z przewi-
dywaniami, nasz trener Ilya Markov, 
zajmując szóstą lokatę z czasem  
4 godz. 6 min. Edward Kowalski był 
85 (5 godz 35 min), a Darek Gruszka 
104 (5 godz 44 min). Limit czasu wy-
nosił aż 10 godz, co świadczy o skali 
trudności zawodów. 
Szczawnica okazała się dla człon-
ków klubu Niepołomice Biegają 
bardzo gościnnym miastem. Ży-
czymy naszym reprezentantom, 
aby kolejny start, jeszcze trudniej-
szy, w bieszczadzkim Biegu Rzeź-
nika, zakończył się dla nich podob-
nym sukcesem. 

Darek Gruszka
Niepołomice Biegają

Ojcowski Park Narodowy to prze-
piękne miejsce do odpoczynku, 
zwiedzania i... biegania. 13 kwietnia 
2014 „Perły Małopolski” otworzyły 
swój cykl biegowy w Skale na kilku 
dystansach. Trasa biegów wiodła 
pięknymi ścieżkami Ojcowa, które 
na zmianę pozwalały ustanawiać 
biegaczom nowe rekordy życiowe 
na kolejnych kilometrach, a następ-
nie stawały się bardzo wyczerpu-
jące i trudne do pokonania. Jedno 
pozostawało w nich niezmienne – 
piękna przyroda.
Członkowie grupy „Niepołomice 
biegają” startowali na dystansie 
10 i 21 km. Również dzieci zali-
czyły swoje biegi w odpowiednio 
dobranych dla siebie kategoriach 
wiekowych. 
„Po raz drugi startowałam w Oj-
cowskim Parku Narodowym, więc 
miałam szansę porównać swoją 

formę do tej z zeszłego roku. To był 
dobrze przepracowany rok pod 
kierunkiem trenera, Ilyi Markova. 
Poprawiłam swój czas o 20 minut. 
Górki, które rok temu wydawa-
ły mi się ogromnie strome i pod 
które podchodziłam, tym razem 
pokonałam biegiem, dziwiąc się, 
dlaczego wcześniej mnie tak prze-
rażały. Na metę przybiegłam jako 9 
kobieta i trzecia w swojej kategorii 
– podsumowuje Kamila Gruszka, 
która startowała w półmaratonie.
Biegacze sekcji biegowej, trenują-
cy z Ilyą Markovem, na mecie mel-
dowali się w dobrej formie. Dzieci, 
z dumą nosiły na szyi medale. Już 
teraz wszyscy zapowiadają starty 
w kolejnych górskich biegach cy-
klu „Perły Małopolski”, które odby-
wają się w małopolskich parkach 
narodowych. Przed nami jeszcze 
Pieniny, Gorce, Babia Góra i Tatry. 
Wierzymy, że z kolejnych biegach 
członkowie sekcji również zawal-
czą o dobre miejsca i czasy.
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Decydujący miesiąc 
Rozgrywki pierwszoligowe wkraczają w decydującą fazę. W maju piłkarze grający na zapleczu Ekstraklasy  

rozegrają sześć spotkań, by w czerwcu w ostatnim meczu zakończyć sezon. 

Wówczas dowiemy się, które dwa zespoły w nowym sezonie po-
walczą w Ekstraklasie, a jakie cztery drużyny spadną do dru-
giej ligi. W walkę o pierwszoligowy byt do ostatniego meczu 

będzie zaangażowana Puszcza Niepołomice. 
W ostatnich sezonach po słabym początku rundy Puszcza roz-

kręcała się na jej finiszu, tak było choćby jesienią w pierwszej lidze, 
kiedy trzema zwycięstwami z rzędu podopieczni trenera Dariusza 
Wójtowicza znacznie poprawili swoją pozycję w lidze. Tym razem 
jednak, wiosną 2014 roku Puszcza świetnie wznowiła rozgrywki in-
kasując w marcu 8 punktów, by w kwietniu znacznie obniżyć loty. 
Porażka u siebie z Sandecją i wyjazdowy remis z ostatnim w tabeli 
Okocimskim sprawiły, że w kolejnych tygodniach walka w lidze bę-
dzie toczyć się do ostatnich minut. 

Maj to czas w którym Puszczy przyjdzie zmierzyć się z zespołami, 
które aspirują do walki o awans. Jako pierwszy dyspozycję zawodni-
ków 4 maja sprawdzi GKS Katowice. Od tego meczu może zależeć 
czy piłkarze ze Śląska włączą się jeszcze w walkę o awans. 

W Katowicach Puszcza potrafiła przerwać passę kolejnych zwy-
cięstw Gieksy. Atutem w meczu z szóstą drużyną w stawce może się 
okazać fakt, że zawodnicy z Katowic w 13 rozegranych dotąd me-
czach wyjazdowych wygrali ledwie dwa razy. Dla porównania Pusz-
cza, która plasuje się po 27 kolejce na trzynastej pozycji w 14 spotka-
niach wyjazdowych wygrała czterokrotnie.

W kolejnym meczu (10 maja) zespół czeka wyjazd do Legnicy. 
Miedź choć jest w tym sezonie drużyną środka tabeli, która ani nie 
powalczy o awans, ani nie musi się martwić o pozostanie w pierwszej 
lidze w jesiennym meczu przy Kusocińskiego obnażyła wszystkie braki 
debiutującego w rozgrywkach I ligi zespołu Puszczy zwyciężając 5-2. 
Rewanż w Legnicy z pewnością nie będzie dla Żubrów spacerkiem. 

W połowie miesiąca (17 maja) do Niepołomic przyjedzie Górnik 
łęczna, a więc zespół który aspiruje do awansu. W kwietniu poprzez 
porażkę z zajmującym przedostatnie miejsce w tabeli Energetykiem 
ROW Rybnik, piłkarze z łęcznej utrudnili sobie drogę do Ekstraklasy. 
Podczas meczu w Niepołomicach zapewne będą walczyć o całą pulę. 

Później liga jeszcze przyspieszy. W środę 21 maja nasz zespół po-
jedzie do Gdyni. Tamtejsza Arka również mierzy w awans do Ekstra-
klasy. Jesienią podobnie jak wcześniej wspomniana Miedź, gdyńska 
ekipa wygrała w Niepołomicach pewnie i wysoko (4-1) mimo pro-
wadzenia Puszczy w tamtym meczu. 

Zaraz po powrocie z Pomorza, niepołomiczanom przyjdzie za-
grać u siebie z niebezpiecznym i walczącym o utrzymaniem zespo-
łem Energetyka ROW Rybnik. W Rybniku Puszcza wygrała 1-0 i ten 
wynik był impulsem do dobrej gry w końcówce rundy jesiennej. Tym 
razem pokonanie ROW-u może okazać się bezcenne. 

W 2013 roku w meczach z tymi drużynami piłkarze Puszczy 
zdobyli 7 punktów. Gdyby teraz powtórzyli ten wyczyn, a w innych 
spotkaniach wyniki byłyby podobne do tych jesiennych utrzymanie 
byłoby niemal pewne. 

Musimy walczyć w każdym z tych meczów o trzy punkty. Schody 
będą trochę wyższe, ale się nie poddajemy – mówił po zremisowa-
nym meczu z Okocimskim Brzesko strzelec 8 bramek w drużynie 
Puszczy łukasz Nowak. 

Trener Dariusz Wójtowicz problemy Puszczy upatruje w brakach 
umiejętności zespołu, który choć zdążył już poznać realia pierwszo-

ligowe jeszcze nie do końca jest przygotowany na walkę w I lidze.  
Zaangażowania nie można nam odmówić, ale czasem brakuje 

umiejętności czysto piłkarskich, by przechylać trudne spotkania na 
swoją korzyść. Niestety nie wszystkie braki można zniwelować dys-
cypliną taktyczną czy bieganiem. Nie poddajemy się jednak i walczy-
my o cenne punkty w kolejnych spotkaniach. 

Nie mniej jednak piłkarze Puszczy nie raz już w tym sezonie po-
kazali, że grając z nożem na gardle w meczu z potencjalnie silniej-
szym przeciwnikiem piłkarze potrafili zdobyć komplet punktów. 

Obecnie po 27 serii gier Puszcza zgromadziła 31 oczek. Trener 
Wójtowicz uważa, że spokojny ligowy byt zagwarantuje 40 punktów. 
Pozostało jeszcze 7 spotkań w których można zdobyć 21 punktów. 
łatwo policzyć ile z tej puli potrzebują jeszcze gracze z Niepołomic.  

Wszystko zatem w nogach i głowach piłkarzy!

Marek Bartoszek 
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Sztafetowe biegi przełajowe

Najlepsi w Bytomiu

Losowanie grupMarek Burda
MKS Spartakus

MKS Spartakus zorganizował ko-
lejne zawody w ramach rywalizacji 
o miano Najbardziej Usportowio-
nej Szkoły w sztafetowych biegach 
przełajowych. Dziewięcioosobowe 
drużyny miały do przebiegnięcia 
pętlę: dla każdej z dziewcząt to  ok. 
600 m., a dla chłopców ok. 1000 m. 
Sztafety składały się z trzech osób 
z klasy czwartej, trzech z piątej 
i trzech z szóstej. 
Najlepiej pod względem biegowym 
prezentowali się chłopcy i dziewczę-
ta z Podłęża, za nimi linię mety mi-
nęły drużyny chłopców i dziewcząt 
z SP Niepołomice. Na trzecim miej-

scu dziewczęta z Woli Batorskiej. 
Po dwie najlepsze drużyny uzyskały 
awans do zawodów powiatowych.
W powiatowym etapie bardzo do-
brze spisały się niespodziewanie 
dziewczęta z SP Niepołomice, które 
zajęły 2 miejsce i awansowały do 
finałów wojewódzkich. Chłopcy 
z Podłęże zajęli 4 miejsce a ich ko-
leżanki były 6 tak jak i chłopcy z SP 
Niepołomice. 
Po tych zawodach w rywalizacji 
o miano „Najbardziej Usportowio-
nej Szkoły” Miasta i Gminy Niepo-
łomice prowadzi SP Niepołomice, 
ale tylko o 3 punkty wyprzedza SP 
Podłęże i o 9 punktów Zabierzów 
Bocheński. Rywalizacja cały czas 
w toku.

Krzysztof Turecki
Szkoła Futbolu Staniątki

W poniedziałek 12 maja w Zamku 
Królewskim w Niepołomicach od-
było się losowanie grup do I edycji 
Piłkarskich Mistrzostw BiznesCup 
Niepołomice 2014.
Pierwszą drużynę, która trafiła 
do grupy A, wylosował burmistrz 
Roman Ptak natomiast kolejne 
drużyny losowali najmłodsi za-
wodnicy Szkoły Futbolu Staniątki - 
Hubert Jańczyk oraz Hubert Bożek. 
W wyniku losowania, 12 zespołów 
biorących udział w turnieju zosta-
ły podzielone na dwie grupy po 
sześć drużyn.
W grupie A zagrają RMF MAXXX, 
UMiG Niepołomice, Kopalnia Soli 
Wieliczka, Coca-Cola, Cool-Service 
i Cedrob, natomiast w grupie B ry-
walizować będą Silgan White Cap, 
InPost, Ościeżnica&Klimax, Biznes 
Liga, Nidec oraz Alpha Technology.
7 czerwca zostanie rozegrany 
w systemie „każdy z każdym” 2x12 
minut. Pierwsze dwa zespoły z każ-
dej grupy awansują do grupy I, 
która będzie walczyła o najwyższe 
pierwsze 4 miejsca. Zespoły, któ-
re zajmą miejsca 3 i 4 w grupach 
zagrają w grupie II o miejsca 5-8, 

natomiast zespołu, które w grupie 
uplasują się na miejscach 5 i 6, za-
grają w grupie III o miejsca 9-12.
Druga faza turnieju zostanie ro-
zegrana w systemie pucharowym 
2x20 minut. W takim systemie 
turnieju, każda z drużyn rozegra 
po 7 meczów, w trakcie których 
będą walczyły o nagrody jakimi są, 
za I miejsce bon na 600 złotych, II 
miejsce bon na 400 złotych oraz III 
miejsce bon na 200 złotych do wy-
korzystania na zakup akcesoriów 
sportowych w hurtowni sportowej 
Kraksport w Krakowie. 
Specjalnymi nagrodami zostaną 
również wyróżnieni zawodnicy, 
którzy zdobędą tytuł najlepszego 
zawodnika oraz bramkarza tur-
nieju, tytuł króla strzelców, nagro-
dę fair play oraz zawodnik, który 
wygra plebiscyt na najładniejszą 
bramkę turnieju.
Organizatorem zawodów jest Sto-
warzyszenie Szkoła Futbolu Sta-
niątki, w którym doskonali swoje 
umiejętności już blisko 200 naj-
młodszych adeptów piłki nożnej.
Patronat medialny nad turniejem 
sprawuje Telewizja Polska, Dzien-
nik Polski, Radio RMF MAXXX, 
Gazeta Niepołomicka oraz portal 
Futbol Małopolska.

Joanna Musiał

29 medali i tytuł najlepszego klubu 
zdobyli zawodnicy AKT Niepoło-
mice podczas Międzynarodowych 

Otwartych Mistrzostw Wojewódz-
twa Śląskiego Silesia Cup. Zawody 
rozegrano 26 kwietnia w Bytomiu.
Turniej był ostatnim sprawdzia-
nem przed zbliżającymi się mi-

Szczegółowe wyniki:

Złoty medal
Marcinczyk Jakub (kata)
Ślusarczyk Jakub (kata)
Gil Agata (kata)
Wnęk Dawid (kumite)
Staszak Wiktor (kata)
Tomasik Paweł (kumite)
Guzik Szymon (kata)
Srebrny medal
Janusz Jan (kata)
Pogorzelska Julia (kata)
Fiertak Mikołaj (kata)
Joniec Piotr (kata)
Dumieński Kacper (kata)
Tomasik Paweł (kata)
Staszak Wiktor (kumite)

Brązowy medal
Pękala Jan (kata)
Raniszewski Kacper (kata)
Luberda Mieszko (kata)
Pękala Oliwia (kata)
Janusz Wiktor (kata)
Nowak Dawid (kata)
Dumieńska Iga (kata)
Bednarz Jan (kata)
Bednarz Jan (kumite)
Wnęk Dawid (kata)
Irzyk Konrad (kumite)
Ptasznik Tomasz (kata)
Nowak Gabriela (kata)
Guzik Szymon (kumite)
Kubać Michał (kumite)

strzostwami Polski oraz Pucha-
rem Polski Dzieci. Niepołomiccy 
zawodnicy poradzili sobie bardzo 
dobrze zdobywając 7 złotych, 7 
srebrnych i 15 brązowych  krąż-
ków. Osiągniętymi wynikami 
zasłużyli na miano najlepszego 
klubu podczas zawodów. Całe 
podium obstawiły nasze przed-
szkolaki. Dobre pojedynki stoczyli 
starsi zawodnicy, w czasie walk za-
prezentowali wiele ładnych akcji.
Gratulujemy karatekom dobrych 
startów. Słowa uznania należą się 
też zawodnikom Krakowskiego 
Klubu Karate Tradycyjnego, którzy 

zdobyli 25 medali. Oba kluby zgar-
niając większość medali udowod-
niły, ze karate w Małopolsce jest na 
bardzo dobrym poziomie.
Turniej poza sprawdzianem umie-
jętności zawodników miał też 
aspekt charytatywny. W czasie 
zawodów zbierano pieniądze na 
protezy i rehabilitację dla Anety 
Zatwarnickiej. Udało się zebrać 
prawie 10 tysięcy złotych.
W Silesia Cup wystartowało niemal 
pół tysiąca zawodników z 30 klu-
bów z 4 państw.
Dziękujemy rodzicom za wsparcie 
podczas turnieju.

Deszczowe strzelanie
Joanna Kocot

Na 24 kwietnia TKKF Wiarus za-
planowało turniej o Puchar Bur-
mistrza Niepołomic oraz prezesa 
zarządu GS Samopomoc Chłopska 
w strzelaniu z broni pneumatycz-
nej. I chociaż warunki pogodowe 
nie były sprzyjające, trzydziestu 
czterech zawodników pojawiło się 
na strzelnicy firmy JUKA punktual-

nie i rozpoczęło się strzelanie. Ry-
walizacja jak zwykle była zacięta, 
a różnice w wynikach minimalne. 
Jednak udało się wyłonić zwy-
cięzcę – najwięcej, bo 62 punkty 
uzyskał Jerzy Groński. Tuż za nim 
z 61 punktami ex aequo znaleźli 
się Józef Pawłowski i Marian Broda. 
Trzecie miejsce zajął Zbigniew Ślu-
sarczyk, zdobywając 60 punktów. 
Serdecznie gratulujemy!
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4 razy na podium  
w Kobierzycach

Fight Time III

Krok do szachowego 
sukcesu

Weronika Polak
Klub Karate Kyokushin z Niepołomic

5 kwietnia w Kobierzycach, zawod-
nicy Niepołomickiego Klubu Karate 
Kyokushin wzięli udział w IV Między-
narodowym Turnieju Karate Shin-
kyokushinkai. W turnieju wystąpiło 
400 zawodników, reprezentujących 
28 klubów z Polski, Ukrainy, Kalinin-
gradu, Białorusi i Niemiec. 
Niepołomice reprezentowało 19 
zawodników: Kuba Krosta, Bartło-
miej i Radosław Nowak, Justyna 
Krosta, Sandra Maśnica, Oliwia 
Szewczyk, Bartłomiej Trela, Łukasz 
Fryca, Bartłomiej Szczepańczyk, 
Barbara Kajta, Weronika Kurze-
ja, Martyna Kubik, Eryk Kowalski, 
Dominik Bularz, Agnieszka Trela, 
Kacper Krawczyk, Kacper Walczak, 
Damian Bularz i Sebastian Skocz.
Turniej został rozegrany w kategorii 
kumite (walki). Niektórzy zawodni-
cy po raz pierwszy w życiu walczyli 
w full kontakcie. Aby przystąpić do 
pojedynku niezbędna była zgoda 
rodziców oraz aktualne badania 
sportowe. Warto podkreślić, że ni-
komu ze sportowców nic się nie 
stało, a organizatorzy czuwali nad 
bezpieczeństwem zawodników. 
Pomimo dużej konkurencji, 4 na-
szych karateków stanęło na po-
dium. Świetnie spisała się Barbara 
Kajta, zajmując I miejsce w kate-
gorii do 39 kg wśród dzieci z 2003 

roku. W tej samej kategorii równie 
dobrze wypadła Martyna Kubik zaj-
mując miejsce II, tuż za Basią. Wśród 
chłopców najlepiej wypadło dwóch 
braci: Damian i Dominik Bularz. 
Pierwszy z nich – 6-letni Damian 
zdobył III miejsce w kumite, w gru-
pie dzieci powyżej 25 kg. Dominik, 
powtórzył wyczyn brata i również 
zajął III miejsce, w kategorii powy-
żej 30 kg. Warto zaznaczyć, że Da-
mian jest jednym z najmłodszych 
zawodników w Klubie.
Do zawodów karateków przygoto-
wał sensei Wiesław Krosta, sempai 
Marcin Dubiel, sempai Anna Rosół. 
Turniej zorganizowany został na 
bardzo wysokim poziomie. Zawod-
nicy przypisani byli do konkretnych 
kategorii wiekowych i wagowych. 
Kategorie liczyły od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób. Zawodnicy, 
żeby stanąć na podium musieli wy-
grać od 4 do 6 walk.
Organizatorem imprezy było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Kobierzynach oraz Klub Kyoku-
shin Karate im. Masutatsu Oyamy 
z Wrocławia.
Więcej informacji:
•	www.kyokushin-niepolomice.pl
•	Facebook:	Niepołomice	Klub	Ka-
rate Kyokushin

Wyjazd na turniej do Kobierzyc 
został dofinansowany ze środ-
ków Gminy Niepołomice.

Arkadiusz Małek
Klub Target MuayThai

25 kwietnia w Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa w Niepo-
łomicach odbyła się trzecia gala 
Fight Time. Obecni na gali mieli 
okazję obejrzeć 10 walk. 9 z nich 
zaplanowano w formule Muay-
Thai, a jedna byłą pojedynkiem 

bokserskim. Niepołomicki Klub 
Target, organizatora gali, reprezen-
towało trzech zawodników: Mag-
dalena Kasprzyk, Anna Zachariasz 
i Bartłomiej Przydatek. Cała trójka 
wygrała swoje walki. 

Dokładne wyniki poszczególnych 
pojedynków znaleźć można na 
www.niepolomice.eu.

Stanisław Turecki
UKS Goniec Staniątki

Od 11 do 13 kwietnia, niepołomic-
ki zamek był areną szachowych 
zmagań dla 184 dzieci z całej Pol-
ski, a także z zagranicy.
Celem zawodów jest zachęcenie 
najmłodszych do systematycznej 
gry w szachy, konfrontacja naby-
tych umiejętności w rywalizacji 
z rówieśnikami z całego kraju oraz 
wyselekcjonowanie grupy naj-
młodszych zawodników do rywa-
lizacji w Pucharze Polski. Wszystko 
to odbywa się w przepięknych 
komnatach Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach, co niewątpliwie 
podnosi rangę zawodów, podkreśla 
ich estetykę i intelektualne walory.
W takich warunkach najlepiej wy-
padli:
W kategorii 2007 i młodsi, dziew-
częta: Kowalczyk Barbara (Korona 
Kraków), Krzanowska Liliana (Rze-
szów) oraz Bozikova Tereza (Bar-
dejov – Słowacja); chłopcy: Dzie-
woński Dariusz (MKLSz Myslenice), 
Maciej Wolak (KKSz Kraków) oraz 
Jakub Golonka (Victoria Łowczów);
W kategorii 2005-2006, dziewczę-
ta: Janiak Izabela (MKS MOS Wie-
liczka), Ślusarczyk Milena (Hetman 
Koronny Trzebinia) oraz Helena 
Kucharska (SP nr 8 Chrzanów); 
chłopcy: Babiarz Arkadiusz (RzKSz 
Rzeszów), Klimczak Oliwier i Nawa-
lany Tomasz (obydwaj MKS MOS 
Wieliczka);
W kategorii 2003-2004 – gr. A, 
dziewczęta: Misiewicz Natalia (Go-
niec Staniątki), Julita Zawadzka 

(Goniec Staniątki) oraz Batko Bry-
gida (Magnus Rzezawa); chłopcy: 
Suder Jakub (MLKSz Myślenice), 
Żyła Tomasz (Gant Hetman Wro-
cław) oraz Krawczyk Wojciech 
(MKS MOS Wieliczka);
W gr. B, dziewczęta: Mól Martyna 
i Jeleń Julia (obie MKS MOS Wie-
liczka) oraz Wróbel Zuzanna (Vic-
toria Łowczów); chłopcy: Nieuważ-
ny Adam (KKSz Kraków, Kurczyna 
Jakub (Wisła Kraków) oraz Pałka 
Dominik (Magnus Rzezawa).
Z zawodników naszej gminy nale-
ży wyróżnić najmłodszych Niepo-
łomiczan: sześcioletnią Gabrielę 
Wilk i pięcioletniego Piotra Wnuka, 
którzy zajęli czwarte miejsca.
Patronem turnieju był burmistrz 
Niepołomic Roman Ptak. Powagi 
zmaga nianiom dodała także obec-
ność arcymistrza – Kamila Mitonia, 
wychowanka i najsłynniejszego 
zawodnika staniąteckiego klubu.
Nagrody finansowe zabezpieczyła 
firma handlowo-usługowa pań-
stwa Gaców. Znaczącego wspar-
cia finansowego udzieliły także 
wszystkie samorządy, a to: Urząd 
Miasta i Gminy Niepołomice, Sta-
rostwo Powiatowe w Wieliczce 
oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego. 
Tanie noclegi i wyżywienie zaofe-
rował Hotel Niepołomice. Dzięki 
temu w turnieju brali udział za-
wodnicy z tak odległych miej-
scowości jak choćby: Gdynia, 
Wrocław, Warszawa, Brzeg Dolny, 
Kielce, Rzeszów, Tarnobrzeg, a tak-
że słowacki Bardejov. 
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Turysta wewnętrzny w klasztorze - XXX

Spory o datę
Klasztor staniątecki stoi już sobie te osiem wieków, albo prawie, i wszelkie kościelne i świeckie władze i urzędy  

od początku uznawały i uznają jego istnienie zarówno faktyczne jak prawne. Ale gdzie jest akt fundacji?  
Nie ma. I nawet nie jest pewne, czy kiedykolwiek istniał, czy go w ogóle spisano.

Bo czym tłumaczyć fakt, że zachowało się tyle innych dokumen-
tów z pierwszego stulecia istnienia klasztoru, a ten jeden, naj-
ważniejszy, właśnie zaginął, i nie próbowano go nawet (jak była 

moda w średniowieczu) odtworzyć? To odtwarzanie dokumentów 
zaczęło się po najazdach tatarskich, kiedy liczne podstawy prawne, 
regulujące byt różnych instytucji, poszły z dymem, i trzeba było nie-
mal wszystko ustalić od nowa. Dzisiaj uczeni mediewiści po różnych 
drobnych nieścisłościach czy anachronizmach odróżniają takie od-
twarzane teksty od pierwotnych i dzielą dokumenty na autentyki 
i falsyfikaty. Ale Staniątki najazd tatarski ominął, więc akt fundacji, 
jeśli istniał i wtedy nie zaginął, byłby się zapewne ostał do dzisiaj; 
a jeśli istniał i zaginął, to by go najprawdopodobniej odtworzono. 
A nic takiego nie ma. Jest tylko (w wersji odtworzonej) nadanie dla 
Klemensa Gryfity z roku 1228. Klemens mianowicie dostał wtedy 
od księcia opolskiego Kazimierza 
kilka wsi położonych na Śląsku, 
a więc za granicą; należy pamiętać, 
że są to czasu rozbicia dzielnico-
wego. Darowizna była nagrodą za 
pracę przy fortyfikowaniu zam-
ku opolskiego, czyli stolicy tegoż 
Kazimierza. W tym dokumencie 
nie ma jeszcze mowy o żadnym 
klasztorze; przechowywano go tu 
jednak, ponieważ te wsi zostały 
potem przekazane benedyktyn-
kom jako ich uposażenie, więc 
potrzebny był dowód, że fundator 
posiadał je legalnie i miał prawo je 
darować córce w posagu. Nie jest 
też jasne, czy Klemens w chwili 
otrzymywania tych wsi mieszkał 
jeszcze na Śląsku, czy też wrócił już do Małopolski, z której poprzed-
nio ród jego był wygnany przynajmniej do roku 1227. 

Kolejny dokument pochodzi w roku 1234: inny Piast-sąsiad, 
książę sandomierski Bolesław, nadaje temuż Klemensowi wieś Szyce 
i stwierdza, że obdarowany natychmiast przekazał dar swojej żonie 
Racławie. I znowu żadnej wzmianki o fundacji. Sześć lat później 
klasztor stał już jednak na pewno, i to przynajmniej od kilku lat, gdyż 
właśnie w roku 1238 biskup krakowski Wisław konsekrował jego 
zbudowany już kościół. Nikt jednak nie zapisał, kiedy konkretnie za-
częto budowę, ani kiedy właściwie wprowadzono tu pierwsze siostry, 
ani tym bardziej, czy przyszły już na gotowe, czy też mieszkały czas 
jakiś w prowizorycznych barakach, czekając na wykończenie budyn-
ku. Bywało w historii i tak, i tak… 

Potem przez kilka wieków klasztor po prostu istniał; kumulowały 
się tradycje i wspomnienia, ale przekazywane tylko ustnie; kronik 
nigdy tu nie pisano. Otóż tradycja przekazywana ustnie często po 
drodze wzbogaca się o domysły czy interpretacje, które czasem moż-

na poznać (jak rozpoznaje się „odtwarzane” dokumenty) po śladach 
pojęć epoki, w której powstały, ale czasem są nie do odróżnienia; 
kolejne pokolenia przyjmują je bez problemu i przekazują dalszym. 
Ponad pięć stuleci po fundacji naszego klasztoru, w drugiej połowie 
osiemnastego wieku, w całym europejskim świecie monastycznym 
obudziła się silna tendencja do badania własnych dziejów; szukano 
źródeł, kopiowano je, pisano o nich. W Staniątkach zajęła się tym s. 
Anna Kiernicka, i oczywiście stanęła natychmiast przed problemem 
daty fundacji. Pisze:

To było roku Pańskiego 1235. Że nie wcześniej, okazuje się stąd, 
że ten Klemens, biorąc w nagrodę czynności swoich od Bolesława 
syna Leskonowego wsi niektóre… jeszcze żadnej wzmianki o funda-
cji klasztoru nie czyni, i owszem te wsi zaraz Racławie małżonce swej 
darował. Jest o tym w archiwum klasztornym roku Pańskiego 1234. 

… Nie było jeszcze tylko w Polsce, 
ale ani w Szląsku klasztoru bia-
łogłowskiego pod regułą świętego 
ojca Benedykta, więc umyślili taki 
zbudować…

Siostra Kiernicka nie wie-
działa, że klasztor w Trzebnicy, 
założony w roku 1203, miał od 
początku swego istnienia regułę 
św. Benedykta (i oczywiście za-
chował ją także po przystąpieniu 
w roku 1218 do kongregacji cy-
sterskiej). Nadto już w roku 1213 
z Trzebnicy wysłano grupę fun-
dacyjną do Ołoboku, a więc już 
odtąd dwa żeńskie klasztory żyły 
w Polsce według tej reguły, cho-
ciaż wkrótce zaczęły stosować jej 

cysterską interpretację. Gdyby jednak nawet wiedziała o tym, powie-
działaby prawdopodobnie, że liczy benedyktynki, nie cysterki. Cała 
tradycja klasztoru staniąteckiego zgodnie stwierdzała, że „my w Pol-
sce jesteśmy pierwsze”, i siostra Kiernicka zdecydowanie tę tradycję 
podtrzymuje. Ton jej wywodów sugeruje jednak, że musi polemizo-
wać z kimś, kto datę fundacji przesuwał jeszcze bardziej wstecz; i rze-
czywiście, takich nie brakowało. Należy pamiętać, że były to czasy 
rozbiorów, czasy wielkiej destabilizacji oraz politycznego zagrożenia; 
w takich czasach jest rzeczą normalną, że rodzinna (czy klasztorna) 
pamięć wyolbrzymia zarówno zasługi, jak i dawność rodu czy in-
stytucji. A jeśli jeszcze w dodatku władza zaborcza co rok od nowa 
przysyła do wypełnienia ankietę z pytaniami o czas założenia i szcze-
góły wyposażenia, to zjawia się pokusa, by coraz to bardziej wstecz 
odsuwać datę początku. Skoro i tak jest domyślna… I rzeczywiście 
w korespondencji urzędowej z tego okresu nie brak dat zupełnie 
domyślnych; raz nawet znajdujemy curiosum: pisząca list, zapewne 
sekretarka ksieni, podaje datę „1200”, a ktoś (może siostra Kiernicka 

To było roku Pańskiego 1235. Że nie wcześniej, 
okazuje się stąd, że ten Klemens, biorąc 
w nagrodę czynności swoich od Bolesława 
syna Leskonowego wsi niektóre… jeszcze 
żadnej wzmianki o fundacji klasztoru nie 
czyni, i owszem te wsi zaraz Racławie 
małżonce swej darował. Jest o tym w archiwum 
klasztornym roku Pańskiego 1234. … Nie było 
jeszcze tylko w Polsce, ale ani w Szląsku 
klasztoru białogłowskiego pod regułą świętego 
ojca Benedykta, więc umyślili taki zbudować…
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Nikt jednak nie zapisał, kiedy konkretnie 
zaczęto budowę, ani kiedy właściwie 
wprowadzono tu pierwsze siostry, ani tym 
bardziej, czy przyszły już na gotowe, czy też 
mieszkały czas jakiś w prowizorycznych 
barakach, czekając na wykończenie budynku.

Potem przez kilka wieków klasztor po prostu 
istniał; kumulowały się tradycje i wspomnienia, 
ale przekazywane tylko ustnie; kronik nigdy tu 
nie pisano.

Ale jak mogło być naprawdę? Późne zapisy, 
znajdowane dzisiaj w archiwum, rozstrzela-
ją się między 1200 a 1238. Pierwsza z tych 
dat jest oczywiście niemożliwa; ale potem to 
już zgaduj – zgadula.

w imię ścisłości historycznej?) przekreśla to i nadpisuje: 1235. Cóż, 
1200 to byłoby nawet przed Trzebnicą… pierwszeństwo zapewnio-
ne… tylko że Klemens fundator, jeśli już nawet żył, mógł być dopiero 
małym chłopcem.

Ale jak mogło być naprawdę? Późne zapisy, znajdowane dzisiaj 
w archiwum, rozstrzelają się między 1200 a 1238. Pierwsza z tych dat 
jest oczywiście niemożliwa; ale potem to już zgaduj – zgadula. Osta-
tecznie nawet na wygnaniu na Śląsku można było robić plany; rodzo-
ny brat Klemensa, Wierzbięta, późniejszy benedyktyn w Tyńcu, nie 
poprzestał na planach, ale swoim własnym dziedzictwem uposażył 
w roku 1213 nowo powstający klasztor w Ołoboku. Może to tam pier-
wotnie miała być rodowa fundacja Gryfitów, a dopiero po powrocie 
do Małopolski i po wyklarowaniu się sytuacji rodzinnej (Klemens nie 
miał synów, którzy by po nim dziedziczyli) postanowiono zrealizować 
także drugą fundację, już na rodzinnym terenie? I znowu domysły…

Powiedzmy sobie raz wyraźnie: fundacja klasztoru to długi, 
wielofazowy proces, a nie rzecz do załatwienia z doskoku, od ręki. 
Nawet dzisiaj, w epoce błyskawicznego porozumiewania się z końca 
na koniec świata, ileż to trzeba wydreptać się po urzędach, ile kilo-
gramów podań i dokumentacji wypisać i dostarczyć, żeby uprawo-
mocnić jeden niewielki remont! A wtedy do Rzymu po pozwolenie 
na fundację jechało się kilka miesięcy, wśród ogromnych kosztów 
i jeszcze większych niebezpieczeństw. Do władcy, w tym wypadku 
księcia krakowskiego, było oczywiście o wiele bliżej, tylko że ten 
władca nie tkwił jak kołek w stolicy, ale średniowiecznym zwycza-
jem podróżował ciągle po kraju, załatwiając wszelkie sprawy i sądy. 
(Wystarczy zobaczyć, z ilu różnych miejsc datowane są dokumenty 
ówczesnych władców.) I nawet jeśli się go już gdzieś dopadło, na-
wet jeśli się miało z racji piastowanego urzędu łatwe dojście, to nie 
można było załatwić sprawy od razu: „Słuchaj, Kazik, podpisz mi tu 
papierek…” Najpierw musiała się napracować książęca kancelaria, 
sporządzając dokument, potem na jakimś zjeździe krajowym mu-
sieli się zebrać dostojni świadkowie… wszyscy oczywiście podpisują 

także, więc całą masę ludzi należało przedtem do sprawy przekonać, 
tak świeckich, jak i duchownych. Przecież istnienie takiego klasztoru 
będzie miało wpływ na życie państwa; tym większy, jeśli państwo jest 
małe, a uposażenie klasztoru duże: to jakby osadzić jakiś nowy ród 
magnacki. I nawet jeśli do spisania dokumentu książęcego ani pa-
pieskiego ostatecznie nie doszło (skoro się nie zachowały), to dobrą 
wolę wszystkich zainteresowanych należało i tak zapewnić; inaczej 
byt klasztoru byłby od początku i stale zagrożony.

A przecież dreptanie po instancjach i całe tzw. załatwianie spra-
wy mogło mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy plan już powstał i na-

brał konkretnych kształtów. Jak długo przedtem powstawał? Gdyby 
ktoś chciał koniecznie bronić owej nierealnej daty „1200”, to zawsze 
mógłby się upierać, że już dziadek fundatora (także zresztą Klemens) 
zamierzał, tylko nie zdążył… że nawet miejsce już wybrał… Byłoby 
to twierdzenie zupełnie gołosłowne, ale niestety zaprzeczyć można 
też tylko gołosłownie, skoro żadne dokumenty nie istnieją.

I wreszcie po trzecie, co jest właściwie fundacją i kiedy to jest ten 
główny moment fundacji? Najpierw jest plan i postanowienie, potem 
jest załatwianie urzędowe, ale kiedyś musi nastąpić to, co najważ-
niejsze: faktyczne sprowadzenie zakonnic. W tym wypadku nie był 
to (jak bywa najczęściej) przyjazd grupy fundacyjnej z jakiegoś już 
istniejącego klasztoru, ale zgromadzenie się grupy miejscowych kan-
dydatek, które życia zakonnego uczyli benedyktyni tynieccy. Zaist-
nienie wspólnoty (sprowadzonej czy zgromadzonej) można by uznać 
za ten najwłaściwszy moment fundacji; urzędowe załatwianie mogło 
być przedtem, ale mogło też być i potem, jeśli nie nadążało, znane 
są takie przypadki. Ale cóż, i w tej sprawie nie ma żadnych zapisów 
źródłowych i nie wiemy, kiedy to nastąpiło. Jakiś legalista mógłby się 
zresztą upierać, że ponieważ nie można mówić o prawnym istnieniu 
klasztoru, dopóki nie ma w nim sióstr po ślubach wieczystych, to 
dopiero z chwilą złożenia ślubów przez pierwszą grupę kandydatek 
fundacja faktycznie i prawnie zaistniała; a jakaż lepsza mogła być 
do tego okazja niż uroczystość poświęcenia kościoła zakonnego? To 
przesuwałoby datę fundacji aż do roku 1238, ale znowu: tak twier-
dzenie, jak i zaprzeczenie może być tylko gołosłownym domysłem.

A czy to takie ważne? Skoro od ośmiu wieków klasztor faktycznie 
stoi, czy koniecznie musimy wiedzieć, w którym punkcie pierwszej 
połowy trzynastego wieku zebrała się tutaj garstka Małopolanek, 
przywdziała habity i zaczęła śpiewać chwałę Bożą w chórze? Data 
jest o tyle ważna, że gdzieś w obecnym półwieczu przypadałaby ta 
osiemsetna rocznica, a my nie wiemy, gdzie ją umieścić i kiedy ją 
obchodzić. I z braku danych musimy się z tą niewiedzą pogodzić; a w 
którym punkcie, byle przed rokiem 2039, urządzimy jubileusz, to już 
jest rzeczą zupełnie, ale to zupełnie dowolną.

s. Małgorzata Borkowska
mniszka żarnowiecka
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W związku z tym przysłowiem chcielibyśmy, aby wiosennie, zie-
lono i tak majowo było zawsze, ale życzmy też sobie dużo bez-
chmurnego nieba, bowiem firmament – przy coraz krótszych 

nocach – szykuje nam przeróżne niespodzianki. Słońce, mimo wielu 
świąt w naszym kalendarzu, nie wypoczywa, bowiem w środę 21V 
o godz.06.53 przejdzie ze znaku Byka w znak Bliźniąt. Nadal mozolnie 
wznosi się po Ekliptyce, coraz to wyżej ponad Równik Niebieski tak, 
że w ciągu tego miesiąca, w Małopolsce, przybędzie dnia dokładnie 
o 79 minut. Jednakowoż tempo tego przyrostu dnia maleje, z 4 minut 
dziennie w pierwszym tygodniu maja, do 2 minut pod koniec miesią-
ca. 1 Maja, Słońce będzie „pracowało” w przysłowiowym pocie czoła 
przez 14 godzin i 43 minuty – wschodzi w Krakowie o 5.16,a zachodzi 
o 19.59. Natomiast ostatniego maja, dzień w Krakowie i okolicy będzie 
trwał aż 16 godz. i 2 minuty, a bę-
dzie jeszcze krótszy od najdłuższe-
go dnia o 21 minut. 

 Z podwyższoną aktywnością 
magnetyczną naszej gwiazdy, na-
leży się liczyć przez cały miesiąc, 
a silny wzrost aktywności Słońca 
wystąpi prawdopodobnie w dru-
giej dekadzie maja. Obserwacje 
Słońca z ostatnich miesięcy, wskazują na szybkie zmiany jego aktyw-
ności magnetycznej w 24 cyklu, co manifestuje się nagłym wzrostem 
ilości protuberancji, plam na słonecznej tarczy oraz licznymi wyrzu-
tami chmur plazmy w przestrzeń międzyplanetarną, które to chmu-
ry od czasu do czasu trafiając w Ziemię, wywołują rozmaite zjawiska 
geofizyczne.

Jeśli zaś chodzi o Księżyc, to w pierwszym i ostatnim tygodniu mie-
siąca będziemy mieli dobre, choć krótkie noce obserwacyjne, bowiem 
kolejność faz Księżyca w maju jest następująca: pierwsza kwadra 7 V 
o godz. 05.16, pełnia 14 V o godz. 21.16, ostatnia kwadra 21 V o godz. 
14.59 i nów 29 V o godz. 20.40. Najdalej od Ziemi (w apogeum) znaj-
dzie się Księżyc 6 V o godz. 12, a najbliżej Ziemi (w perygeum) będzie 
Księżyc 18 V o godz. 14. 

Jeśli chodzi o planety, to Merkurego możemy dostrzec wieczorem, 
nisko na południowo-zachodnim niebie, ale dopiero po 5 maja, a naj-

lepsze warunki do jego obserwacji będą 25 V Wenus, jako Gwiazda 
Poranna, poprzedzać będzie przez cały miesiąc, wschód Słońca o oko-
ło półtorej godziny. Zatem aby ją obserwować trzeba wcześnie wstać. 
Mars, po kwietniowej opozycji, w maju będzie widoczny praktycznie 
przez całą noc, goszcząc w gwiazdozbiorze Panny. Wieczorem 11 V do 
Marsa zbliży się Księżyc na odległość około 3 stopni. Jowisz, widocz-
ny jest wieczorem na zachodnim niebie w gwiazdozbiorze Bliźniąt. 
W dniu 4 V zbliży się do niego Księżyc na odległość około 5 stopni. 
Saturn przebywający w gwiazdozbiorze Wagi będzie w opozycji 10 V 
i dlatego będzie nam świecił w maju przez całą noc. 14 V dojdzie do 
zakrycia Saturna przez Księżyc. To ciekawe zjawisko będą mogli zaob-
serwować mieszkańcy południowej Australii i Nowej Zelandii. Nato-
miast u nas, wieczorem tegoż dnia, będzie widoczne na niebie już tylko 

ich bliskie rozstanie. Uran, prze-
bywający w gwiazdozbiorze Ryb, 
będzie można dostrzec o świcie. 
Prawie godzinę wcześniej niż Uran, 
w gwiazdozbiorze Wodnika wscho-
dzi Neptun. Obie te „poranne” pla-
nety dostrzeżemy za pomocą lor-
netki. Nad ranem 14 maja do Urana 
zbliży się Wenus, na odległość około 

1,2 stopnia, co powinno nam ułatwić identyfikację planety Uran. 
W dniach 30 V – 1 VI odbędą się kolejne Dni Niepołomic,  

a w MOA czekać będą na Państwa „otwarte kopuły” z teleskopami 
do obserwacji nieba. W przypadku zachmurzenia, jedynie niebo pod 
kopułą w Planetarium – warto skorzystać z takiej majówki! 

W pierwszej dekadzie maja promieniują jasne i szybkie mete-
ory z roju Akwarydów. Meteory te to pozostałość warkocza komety 
halley’a. Radiant meteorów leży na równiku niebieskim na grani-
cy gwiazdozbiorów Wodnika, Ryb i Pegaza. Tegoroczne maksimum 
jego aktywności przypada na 6 maja, w godzinach porannych, za-
tem w obserwacjach nie będzie nam przeszkadzał Księżyc prawie 
w pierwszej kwadrze. 

Ze zjawisk, które bym Państwu szczególnie polecał do obserwacji, 
oprócz wymienionych powyżej, to majowe wschody i zachody Słońca, 
które powinniśmy podziwiać w czasie spacerów, umilanych śpiewem 
ptaków. Nie zapomnijmy ani przez chwilę, podczas tych przechadzek 
po Ziemi – zerkając w górę – o rzeczywistości i nie zawsze bezchmur-
nym niebie, bowiem przypomnę Państwu staropolskie przysłowie: 
„Kiedy mokry maj, będzie bogaty urodzaj”

dr Adam Michalec
MOA w Niepołomicach

Spojrzenie w majowe niebo
Pogoda w majową niedzielę – zwiastuje urodzaju wiele

Ze zjawisk, które bym Państwu szczególnie 
polecał do obserwacji, oprócz wymienionych 
powyżej, to majowe wschody i zachody Słoń-
ca, które powinniśmy podziwiać w czasie 
spacerów, umilanych śpiewem ptaków.

W dniach 30 V – 1 VI odbędą się kolejne Dni Niepołomic, a w MOA czekać będą na Pań-
stwa „otwarte kopuły” z teleskopami do obserwacji nieba. W przypadku zachmurzenia, 
jedynie niebo pod kopułą w Planetarium – warto skorzystać z takiej majówki!

Astronomia
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Prawo

Zmiany w VAT dla samochodów
Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zasadach odliczeń i rozliczania VAT od samochodów 

wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych.

Nowelizacja przepisów zakłada, że przedsiębiorca, który kupi 
pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony, który będzie wykorzystywany w tzw. 

działalności „mieszanej”, a zatem zarówno dla celów firmowych, jak 
i prywatnych, będzie uprawniony do odliczenia 50% podatku VAT 
naliczonego. Jednakże 50% ograniczenie do odliczania podatku VAT 
dotyczy również wszystkich wydatków związanych z tym pojazdem, 
a więc zarówno zakupu jak i późniejszych nakładów związanych 
z eksploatacją np. ogumienie, przeglądy, naprawy, płyny, oleje, prze-
jazdy autostradą, parkingi. Natomiast prawo do odliczenia 50% po-
datku VAT od zakupionego paliwa do tego samochodu, będzie przy-
sługiwało dopiero od 1 lipca 2015 r. 

Zaznaczyć należy, że od 01.04.2014r., nie będą mieć zastosowania 
żadne limity kwotowe podatku naliczonego. 

Natomiast pełne 100% odliczenie podatku VAT w przypadku 
nabycia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 3,5 tony 
oraz zakupu paliwa i wydatków 
eksploatacyjnych będzie moż-
liwe gdy:
1. Pojazd samochodowy 

będzie wykorzystywany 
wyłącznie do działalności 
gospodarczej Podatnika, 
ustawodawca przewidział 
możliwość pełnego odli-
czenia podatku VAT, ale 
pod pewnymi warunkami:

– podatnik zastosuje we-
wnętrzne zasady używania, 
zapewniające wykorzystywanie pojazdu, wyłącznie na potrzeby 
działalności, oraz 

– ma prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, według ustalonego 
wzoru, oraz 

– musi zgłosić w swoim urzędzie skarbowym informację o naby-
tych pojazdach na informacji o pojazdach samochodowych wy-
korzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26, 
w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony jest pierwszy wy-
datek;

2. Pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do prze-
wozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumen-
tów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wy-
nika takie ich przeznaczenie;

3. Jest to pojazd samochodowy inny niż osobowy: mający jeden 
rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do 
przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany 
jako wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do 
przewozu ładunków. Spełnienie powyższych wymagań stwierdza 
się na podstawie dodatkowego, badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowo-
du rejestracyjnego pojazdu zawierającego adnotację o spełnieniu 
tych wymagań;

4. Jest to pojazd samochodowy inny niż osobowy, posiadający ka-
binę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone 
elementy pojazdu. Spełnienie powyższych wymagań stwierdza 
się na podstawie dodatkowego, powtórnego badania technicz-
nego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojaz-
dów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego adno-
tację o spełnieniu tych wymagań. Badanie techniczne pojazdów 
używanych przed 1 kwietnia 2014r., będzie należało przepro-
wadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego 
badania technicznego, nie później jednak, niż przed upływem  
3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Swoją aktual-
ność zachowają jedynie badania, którym były poddane samo-
chody van i wielozadaniowe z jednym rzędem siedzeń, o ile nie 
było w nich przeróbek;

5. Jest to pojazd specjalny, tj.: agregat elektryczny/spawalniczy, do 
prac wiertniczych, koparka, 
koparko-spycharka, łado-
warka, podnośnik do prac 
konserwacyjno-montażo-
wych, żuraw samochodowy, 
jeżeli z dokumentów wyda-
nych na podstawie przepisów 
o ruchu drogowym wynika, 
że dany pojazd jest pojazdem 
specjalnym;
6. Ponadto za pojazdy sa-
mochodowe uznawane za 
wykorzystywane wyłącznie 
do działalności gospodarczej 

podatnika uznaje się pojazdy samochodowe będące pojazdami 
specjalnymi o przeznaczeniu:

– pogrzebowy,
– bankowóz – wyłącznie typu A i B

jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całko-
wita jest większa niż 3 tony, i jest to potwierdzone dokumentem 
wydanym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast w przypadku samochodów z homologacją N1 (z krat-
ką i bez), od 1 kwietnia 2014 można odliczać 50% VAT od zakupu 
paliwa do tych samochodów. 

Nowe regulacje zostały zawarte w ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Poz. 312), oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 
2014 r., w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzy-
stane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. Poz. 407).

Beata Mrugała
Starszy Komisarz Skarbowy

Beata Babczyk-Cygan
Starszy Inspektor
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Szlak Frontu Wschodniego
I Wojny Światowej

Nasza historia

W ielkimi krokami zbliża się 100 rocznica wybuchu I Wojny 
Światowej. Analizowanie i weryfikacja jej tematu jest nieła-
twa zważywszy na fakt, iż uczestnicy i osoby bezpośrednio 

z nią związane już odeszły (5 maja 2011 r. w Australii zmarł Claude 
Stanley Choules, najprawdopodobniej ostatni weteran wojny). 

Setna rocznica wybuchu Wielkiej Wojny w naturalny sposób po-
woduje wzrost zainteresowania tą tematyką; przygotowywane są sce-
nariusze nowych wystaw, inwentaryzuje się i pielęgnuje cmentarze 
wojenne, odnawia pomniki… To wszystko by odświeżyć i przywołać 
wspomnienia, by pozostałe jeszcze miejsca i obiekty nie zatarły się 
w pamięci. 

Powstają również nowe szlaki turystyczne z najcenniejszymi 
miejscami i obiektami, które są świadkami wydarzeń z lat 1914-1918 
min.: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Mapa Mało-
polski usiana jest licznymi miejscami pamięci, na których pochowa-
no tysiące żołnierzy różnej narodowości m.in. Austriaków, Słowa-
ków, Węgrów, Rosjan, Polaków, stąd też na szlak wpisano zachowane 
cenne nekropolie Małopolski, w tym również cmentarze z gminy 
Niepołomice. 

Umiejscowienie gminy Niepołomice na mapie głównego szlaku 
jest jedną z form uczczenia przez Urząd Miasta i Gminy w Niepo-
łomicach miejsc cichego spoczynku żołnierzy. Planowane jeszcze 
w tym roku profesjonalne oznakowanie cmentarzy wojennych na 
terenie gminy będzie symbolicznym gestem dla 
ocalenia pamięci poległych. 

Wyznaczona na terenie gminy Niepołomi-
ce pętla boczna obejmuje swym zasięgiem sześć 
miejsc pamięci związanych z okresem I wojny 
światowej:
1. Cmentarz wojenny nr 327 w Niepołomi-

cach (57 Austriaków, 9 Rosjan oraz 8 żoł-
nierzy Wojska Polskiego pochowanych po 
1918 roku)

2. Cmentarz wojenny nr 324 Wola Batorska 
(13 Austriaków)

3. Cmentarz wojenny nr 325 Niepołomice - 
Sitowiec (27 Austriaków, 16 Rosjan)

4. Cmentarz wojenny nr 329 Niepołomice 
-Podborze (8 Rosjan)

5. Cmentarz wojenny nr 330 Podłęże  
(1 Austriak i 3 Rosjan)

6. Cmentarz wojenny nr 376 Suchoraba  
(24 Austriaków, 14 Rosjan) 
Warto wybrać się w najbliższym sezonie 

turystycznym i zapoznać się z tymi miejscami, 
dlatego Polski wysiłek zbrojny, determinacja, 
odwaga i męstwo żołnierzy walczących pod 
różnymi sztandarami doprowadziły do szczę-
śliwego dnia 11 listopada 1918 r.

Proponujemy wędrówkę Szlakiem Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej zaczynając 
od miejsc pamięci w Niepołomicach, następ-
nie zwiedzić Twierdzę Kraków, która odegrała 
ważną rolę w bitwach stoczonych pod koniec 

1914 r., Muzeum Lotnictwa Polskiego z autentycznymi samolotami 
bojowymi z lat I wojny światowej oraz podążyć śladami I Kompani 
Kadrowej i Legionami Polskimi Piłsudskiego.

Trasy szlaku następnie prowadzą na Jurę Krakowsko-Często-
chowską, na pola bitewne pod łapanowem i Limanową, i dalej ku 
terenom, gdzie na początku maja 1915 r. rozegrała się przełomowa 
bitwa pod Gorlicami. 

Szczegóły szlaku na aplikacji „Małopolska. Szlak Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej” dostępnej na urządzenia z syste-
mem iOs i Android. Aplikacja działa w trybie offline, wykorzystuje 
mapy OpenStreetMap oraz GPS, można bezpłatnie pobrać w skle-
pach Appstore i Google Play.

Obiekty na trasie zostały urozmaicone zdjęciami, ciekawymi 
artykułami na temat przedwojennej Małopolski, historii wybuchu 
Wielkiej Wojny, a także na temat życia codziennego żołnierzy, lot-
nictwa, architektury cmentarnej oraz Legionów Piłsudskiego.

Marta Walczak-Puchalska



Kalendarium

DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1-4 maja 10.00 Zamek Królewski w Niepołomicach XXI Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach 12 281 32 32

3 maja 13.00 Kościół w Niepołomicach, Park Miejski Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 12 375 35 01

4 maja

9.00 OSP Wola Batorska Florian 2014. Zbiórka krwi. Pokaz sprzętu ratowniczo-
gaśniczego. Montaż oświetlenia rowerowego OSP Wola Batorska 697 608 226

12.15 Stadion MKS Puszcza Niepołomice Mecz Pierwszej Ligi Piłki Nożnej 
MKS Puszcza Niepołomice – GKS Katowice Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

13.00 Park Miejski w Niepołomicach Piknik rodzinny z okazji 10 lat Polski w Unii Europejskiej Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 12 375 35 01

7 maja

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 Zamek Królewski w Niepołomicach 
Uniwersytet III Wieku – wykład pt. „Jubilerstwo starożytne- 
go Egiptu” - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski 
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej oraz Fundacja Zamek 
Królewski w Niepołomicach

601 518 536

10 maja
12.00 Zamek Królewski w Niepołomicach XVI Małopolski Konkurs Chórów O złotą strunę Centrum Kultury w Niepołomicach 12 28 11 117

18.00 MCDiS Komedia muzyczna „Zachcianki, czyli Baby Blues” MCDiS 12 357 34 65

11 maja
12.00 Zamek Królewski w Niepołomicach XVI Małopolski Konkurs Chórów O złotą strunę Centrum Kultury w Niepołomicach 12 28 11 117

15.00 Dom Kultury w Ochmanowie Koncert w wykonaniu zespołu „Fletnia” ze Szkoły 
Podstawowej w Zakrzowie Dom Kultury w Ochmanowie 12 281 83 24   

14 maja 16.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno-literackie:
 „Podróże w dziecięcy świat” (7-9 lat) Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

15 maja
15.00 Świetlica Kultury w Podgrabiu Mojej kochanej mamie – własnoręcznie wykonane 

prezenty z okazji Dnia Matki Świetlica Kultury w Podgrabiu 12 281 32 64   

17.00 MCDiS Międzynarodowy Dzień Rodzin. Otwarte wykłady 
Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego Niepołomicki Uniwersytet Dziecięcy 12 375 35 01

16 maja 20.00 Zamek Królewski w Niepołomicach Spotkanie przy Czakramie, gościem Agnieszki Rösnerówny i 
Edwarda Zawilińskiego będzie Krzysztof Piasecki

UMiG w Niepołomicach, Fundacja Zamek 
Królewski w Niepołomicach 12 378 35 01

17 maja

15.00 Dom Kultury w Woli Batorskiej 40-lecie powstania grupy śpiewaczej Nasza Wola Dom Kultury w Woli Batorskiej 12 281 60 03  

17.00 Stadion MKS Puszcza Niepołomice Mecz Pierwszej Ligi Piłki Nożnej 
MKS Puszcza Niepołomice – Górnik Łęczna

Miejski Klub Sportowy Puszcza 
Niepołomice 12 281 21 20

19.00 MCDiS Spektakl teatralny na podstawie książki Leszka K. Talko  – 
„Dziecko dla odważnych” MCDiS 12 357 34 65

18 maja 18.15 Zamek Królewski w Niepołomicach
Koncert Jubileuszowy – 20 lat działalności Chóru Cantata. 
Wystąpi Chór Cantata, Zespół Instrumentalny Ricercar 
z Krakowa, Chór Arioso z Saint Jean de la Ruelle (Francja).

Chór Cantata 662 444 166

19 maja
9.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach Spotkanie z Rafałem Witkiem – autorem powieści, wierszy 

i słuchowisk dla dzieci i młodzieży Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna w Podłężu Spotkanie z Rafałem Witkiem – autorem powieści, wierszy 
i słuchowisk dla dzieci i młodzieży Biblioteka Publiczna w Podłężu 12 281 80 30

21 maja 16.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach Zajęcia edukacyjno-literackie: „Podróże w dziecięcy świat” 
(5-6 lat) Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

22 maja

10.00 Dom Kultury w Zabierzowie Bocheń. Przegląd teatralny przedszkoli z gminy Niepołomice Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  12 281 68 55  

15.30 Dom Kultury w Staniątkach Dzień Matki Dom Kultury w Staniątkach 12 281 82 57

9.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami – 
podróżnikami, autorami wystaw fotograficznych i książek 
o Himalajach, prekursorami profesjonalnych pokazów 
slajdów podróżniczych w Polsce. Pokaz slajdów dla dzieci 
pt. „Syberia – przez tajgę i tundrę”

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna w Zabierzowie 
Bocheńskim

Spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami – 
podróżnikami, autorami wystaw fotograficznych i książek 
o Himalajach, prekursorami profesjonalnych pokazów 
slajdów podróżniczych w Polsce. Pokaz slajdów dla dzieci 
pt. „Afryka – z wizytą u króla lwa”.

Biblioteka Publiczna w Zabierzowie 
Bocheńskim 12 251 30 18

24 maja 17.00 Stadion MKS Puszcza Niepołomice Mecz Pierwszej Ligi Piłki Nożnej 
MKS Puszcza Niepołomice – Energetyk ROW Rybnik Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

25 maja 17.00 Dom Kultury w Zakrzowcu Do Ciebie mamo Dom Kultury w Zakrzowcu 12 281 93 66

26 maja
16.00 Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej Akademia z okazji Dnia Matki Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 12 251 30 05  

18.00 Dom Kultury w Zagórzu Dzień Matki Dom Kultury w Zagórzu 12 281 80 52

27 maja 17.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach Otwarcie wystawy zdjęć i dokumentów pt. „Rodziny Wimme- 
rów i Ślusarczyków – życie wpisane w historię Niepołomic” Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

28 maja

9.00 Biblioteka Publiczna w Niepołomicach Spotkanie z Elizą Piotrowską – poetką, autorką 
i ilustratorką książek dla dzieci Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 12 281 10 86

11.00 Biblioteka Publiczna w Staniątkach Spotkanie z Elizą Piotrowską – poetką, autorką 
i ilustratorką książek dla dzieci Biblioteka Publiczna w Staniątkach 12 281 90 16

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

16.00 Dom Kultury w Zabierzowie Dzień Mamy Przedszkole w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 46

29 maja 16.00 Dom Kultury w Zabierzowie Dzień Mamy Przedszkole w Zabierzowie Bocheńskim 12 281 68 46
od 30 maja

do1 czerwca 19.00 Zamek Królewski w Niepołomicach XXIII Dni Niepołomic. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 12 375 35 01

5 czerwca 18.00 Zamek Królewski w Niepołomicach Uniwersytet III Wieku – wykład
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej oraz Fundacja Zamek 
Królewski w Niepołomicach

601 518 536

7 czerwca 17.00 Stadion MKS Puszcza Niepołomice Mecz Pierwszej Ligi Piłki Nożnej 
MKS Puszcza Niepołomice – Kolejarz Stróże Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 12 281 21 20

13 czerwca 12.00 Rynek w Niepołomicach Start II etapu 52. Małopolskiego Wyścigu Górskiego Małopolski Związek Kolarski 695 26 96 96

15 czerwca 14.00 MCDiS Naukowy Dzień Dziecka Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 12 375 35 01

25 czerwca 18.00 Zamek Królewski w Niepołomicach Uniwersytet III Wieku – wykład oraz zakończenie zajęć 
pierwszego semestru

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Niepołomickiej oraz Fundacja Zamek 
Królewski w Niepołomicach

601 518 536
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Dom Kultury INSPIRO w Podłężu
tel. 664453071
www.inspiro.org, biuro@inspiro.org, beata@inspiro.org

Odkrywcy tajemniczych wysp, 7-10 lat pn, godz.15.00-16.00

Odkrywcy tajemniczych wysp, 5-6 lat pn, godz.16.15-17.15 

Odkrywcy tajemniczych wysp, 4-latki pn, godz. 17.30-18.30

Teatralne ruchogłosy, 7-11 lat pn, godz. 16.00-17.00

Teatralne ruchogłosy, młodzież 
(warsztaty bezpłatne) pn, godz. 17.30 -19.00

Ogrodowe projektowanie warsztaty 
projektowania ogrodów, dorośli pn, godz. 19.15-21.00

Tai chi (warsztaty bezpłatne) wt, godz. 11.15-12.15

Dziecięca matematyka, 5-6 lat wt, godz. 15.15-16.15

Zajęcia dla maluszków, 2-latki wt, godz. 16.30-17.30

Zajęcia dla maluszków, 3-latki wt, godz. 17.45-18.45

Balet, 4-latki wt, godz. 15.15-16.15

Balet, 5-6 lat wt, pt, godz. 16.15-17.15

Balet, 7-8 lat wt, pt, godz. 17.15-18.15

Balet, 9-11 lat wt, pt, godz. 18.15-19.15

Zwierzęta świata, 5-6 lat wt, godz. 14.00-15.00

Zwierzęta świata, 7-10 lat wt, godz. 15.15-16.15

Patchwork, grupa pierwsza, dorośli, 
(warsztaty bezpłatne) wt, godz. 17.15-19.15

Patchwork, grupa druga, dorośli, 
(warsztaty bezpłatne) wt, godz. 19.30-21.30

Multicultural conversation, młodzież 
i dorośli, (warsztaty bezpłatne) wt, godz. 19.30-20.30

Cztery pory sztuki, grupa I, warsztaty  
we współpracy z przedszkolem w Podłężu śr, godz. 9.15-10.00

Cztery pory sztuki, grupa II, warsztaty we 
współpracy z przedszkolem w Podłężu śr, godz. 10.15-11.00

Warsztaty internetowe, dorośli, 
(warsztaty bezpłatne) śr, godz. 13.30-14.15

Warsztaty internetowe, dorośli, 
(warsztaty bezpłatne) śr, godz. 14.30-15.15

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci, misia 
kitka, 5-6 lat śr, godz. 17.00-18.00

Warsztaty kroju i szycia dla dzieci, misia 
kitka, 7-10 lat śr, godz. 18.15-19.15

Taniec współczesny, 7-10 lat śr, godz. 17.00-18.00

Taniec współczesny, młodzież i dorośli śr, godz. 18.05-19.05

Taniec współczesny, młodzież i dorośli śr, godz. 19.10-20.10

Zielony design, projektowanie ogrodów 
dla dzieci, 5-6 lat śr, godz. 15.30-16.30

Zielony design, projektowanie ogrodów 
dla dzieci, 7-10 lat śr, godz. 17.00-18.00

Robotyka, 6-7 lat śr, godz. 15.30-16.30

Robotyka, 8-10 lat śr, godz. 16.45-18.15

Robotyka, 11-13 lat śr, godz. 18.30-20.00

Warsztaty fotograficzne dla seniorów śr, godz. 18.30-21.00

Tajemnice ludzkiego ciała, zajęcia inspi-
rowane filmem „było sobie życie”, 7-10 lat czw, godz. 15.30-16.30

Tajemnice ludzkiego ciała, zajęcia inspi-
rowane filmem „było sobie życie”, 5-6 lat czw, godz. 16.45-17.45

Rytmika, 7-11 lat czw, godz. 15.30-16.30

Cztery czwarte, zajęcia umuzykalniające, 
4-latki czw, godz. 16.45-17.45

Trzy czwarte, zajęcia umuzykalniające, 
3-latki z rodzicami czw, godz. 17.45-18.45

Cztery pory sztuki, grupa 4-latki czw, godz. 17.50-18.50

Pracownia konstrukcji, konstruowanie 
latawców i samolotów, czw, godz. 18.30-20.00

10-16 lat, (warsztaty bezpłatne) czw, godz. 15.30-16.30

Warsztaty kulinarne dla dzieci, 5-6 lat czw, godz. 16.45-17.45

Warsztaty kulinarne dla dzieci, 7-10 lat czw, godz. 18.30-20.00

Programowanie, młodzież, 
(warsztaty bezpłatne) czw, godz. 18.30-20.00

Warsztaty kulinarne, dorośli, 
(warsztaty bezpłatne), start w kwietniu pt, godz. 15.15-16.15

Jazz warsztaty taneczne, 7-11 lat

Namaste India
Kolejny pokaz z cyklu „Podróże małe i duże” 
tym razem wyjątkowo w środę. 21 maja 
będziemy mogli posłuchać opowieści Kata-
rzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów o egzoty-
ce i różnorodności kulturowej północnych 
Indii. Mazurkiewiczowie to podróżnicy, 
autorzy wystaw fotograficznych i książek 
o Himalajach, prekursorzy profesjonalnych 
pokazów slajdów podróżniczych w Polsce. 
W 1988 po raz pierwszy wyruszyli w Himala-
je indyjskie i nepalskie. Następnie przyszedł 
czas na Syberię, rosyjski Daleki Wschód, 
Mongolię, Azję Środkową, Iran, Pakistan, 
Tybet, Gruzję, a także Wenezuelę, Tanzanię 
i Turcję. Szczególnie chętnie wracają w in-
dyjskie Himalaje.

21 maja, środa, godz. 19:00, Kino MCDiS 

Puszcza Niepołomice - 
Energetyk ROW Rybnik
W spotkaniu 32 kolejki piłkarze Puszczy 
Niepołomice zagrają na własnym stadionie 
z Energetykiem ROW Rybnik. Oba zespoły 
walczą o utrzymanie w rozgrywkach I ligi. 
Zwycięzca może ułatwić osiągnięcie zamie-
rzonego celu.

25 maja, niedziela, godz. 17.00,  
stadion miejski w Niepołomicach 

Nabór do szkoły muzycznej
Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne w Nie-
połomicach ogłasza nabór na rok 2014/2015 
do klas: trąbki, fletu, akordeonu, gitary kla-
sycznej, fortepianu, skrzypiec, saksofonu 
oraz Keyboardu (wyłącznie w ognisku). Za-
interesowani mogą pobrać w maju i kwiet-
niu ankiety do wypełnienia i złożenia w se-
kretariacie szkoły. Przesłuchania odbędą się 
30 maja.

kwiecień - maj,  
Szkoła Muzyczna w Niepołomicach

Eurowybory
Już po raz trzeci wybierać będziemy posłów 
do Parlamentu Europejskiego. Tym razem 
zgłosiło się komitetów wyborczych. Na li-
stach znalazło miejsce w sumie 98 kandy-
datów. 
Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 
21.00.

25 maja, niedziela, godz. 7.00-21.00, 
obwody wyborcze

Wernisaż wystawy
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach ser-
decznie zaprasza na wernisaż wystawy pt. 
„Rodziny Wimmerów i Ślusarczyków – życie 
wpisane w historię Niepołomic”. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną materiały związane 
z dwoma rodzinami, które od pokoleń two-
rzą historię miasta. Wimmerowie i Ślusarczy-
kowie swoją obecnością na stałe zagościli 
w dziejach Niepołomic.

27 maja, wtorek, godz. 17.00,  
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach
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Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05 
dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Taniec ludowy dla dzieci pn, godz. 12.00-13.30 

Pogawędki przy szydełku pn, godz. 13.30-15.30 

Indywidualne warsztaty gry na pianinie pn, godz. 15.00-16.45 

Aeroik dla dziewcząt i kobiet pn, godz. 18.00-20.00

Ośrodek Wsparcia Seniora wt, godz. 14.00-18.00 

Spotkania przy gitarze wt, godz. 18.00-20.00 

Próba grupy śpiewaczej Wolańska Muza śr, godz. 15.00-17.00 

Próba Kapeli Ludowej Wolanie śr, godz. 18.00-20.00

Warsztaty ceramiki II, IV czwartek m-ca, 
godz. 14.00-15.30 

Indywidualne warsztaty gry na gitarze czw, godz. 16.00-16.45

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz. 19.15-20.15 

Ośrodek Wsparcia Seniora pt, godz. 14.00-18.00 

Próba Kapeli Ludowej Wolanie pt, godz. 18.00-20.00

Komputery codzien. w godz. pracy plac.

Tenis stołowy, piłkarzyki 
codziennie w godz. pracy 
placówki z wyłączeniem 
godz. zajęć w dużej sali

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

Warsztaty plastyczne dla uczest. 7-8 lat pn, godz. 11.45-12.30

Warsztaty tańca dla dzieci 7-8 Mażoretki pn, godz. 13.30-14.30

Warsztaty tańca dla dzieci 9-10 Mażoretki pn, godz.15.00-16.30

Kawiarenka internetowa pn, godz. 17.00-19.00

Tańce w kręgu 50+ pn, w godz. 19.00-20.00

Warsztaty tańca dla dzieci 5-6 lat wt, godz. 12.00-13.00

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
11-12 lat wt, godz. 14.30-16.00

Pracownia modeli latających wt, godz. 16.00-18.00

Kawiarenka internetowa wt, godz. 16.00-18.00

Kurs komputerowy wt, godz. 18.00-21.15

Grupa śpiewacza Zabierzanie śr, godz. 16.00-18.00

Kawiarenka internetowa śr, godz. 10.00-12.00 

Ośrodek Wsparcia Seniora śr, w godz. 12.00-16.00

Warsztaty rękodzieła dla młodzieży 
i dorosłych

II i III środa m-ca, 
godz.16.00-18.00

Kawiarenka internetowa czw, godz. 12.00-14.00

Warsztaty rękodzieła dla seniorów czw, godz. 13.00-15.00

Warsztaty plastyczne dla młodzieży 
powyżej 12 lat czw, godz. 14.30-16.00

Kurs komputerowy czw, godz. 18.00-21.15

Warsztaty plastyczne dla uczestników 
8-9 lat pt, godz. 12.30-13.30

Warsztaty plastyczne dla uczestników 
10-12 lat pt, godz. 13.30-15.00

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
10-11 lat pt, godz. 13.30-14.30

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
12-13 lat pt, godz. 14.30-15.30

Formacja marszowo-taneczna Mażoretki 
14-17 lat pt, godz. 17.00-18.30

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

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola pn, godz. 9.00-12.00

Przygody z bajką - zajęcia literacko 
plastyczne, dzieci 5-8 lat pn, godz. 16.00-17.00

Taniec Towarzyski dla dorosłych pn, godz. 18.30-19.30

Spotkania ze sztuką - warsztaty plastycz-
ne dla dzieci wt, godz. 14.30-16.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty plastycz-
ne dla młodzieży i dorosłych wt, godz. 16.00-18.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty ręko-
dzieła artystycznego - filcowe torebki 27 maja, godz. 18.00

Dni Niepołomic
W tym roku święto miasta będzie odbywać 
się w ostatnie dni maja i pierwszy dzień 
czerwca. Tradycyjnie będą koncerty, wystę-
py, wystawy i prezentacje. A do tego w tym 
roku Festiwal Kultury Włoskiej – nie możecie 
tego przegapić!

30 maja - 1 czerwca, Niepołomice

Piknik gimnazjalny
Tradycją stały się już pikniki w Gimnazjum 
im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej. Na 
teren szkolny i przyszkolny zapraszani są 
goście, a gimnazjaliści i ich opiekunowie 
przygotowują na ten czas liczne atrakcje. 
W miłej atmosferze, przy smakołykach moż-
na spędzić przyjemne popołudnie.

7 czerwca, sobota, godz. 14.00,  
Gimnazjum w Woli Batorskiej

Puszcza Niepołomice - 
Kolejarz Stróże
Mecz kończący premierowy sezon Pusz-
czy Niepołomice w I lidze będzie potyczką 
dwóch przedstawicieli Małopolski, które 
walczą o ligowy byt. Wynik spotkania może 
przesądzić, która z tych dwóch drużyn 
w przyszłym sezonie będzie nadal występo-
wać na zapleczu Ekstraklasy. 

7 czerwca, sobota, godz. 16.45,  
stadion miejski w Niepołomicach

BiznesCup Niepołomice
Turniej piłki nożnej zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki 
oraz Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. 
Do udziału w BiznesCup zgłosić się mogły 
drużyny reprezentujące firmy i instytucje. 
Założeniem turnieju, oprócz dobrej zaba- 

wy i promowania zdrowego trybu życia, jest 
zebranie środków finansowych, które będą 
przeznaczone na rozwój i popularyzację 
sportu wśród najmłodszych.

7-8 czerwca, sobota-niedziela,  
orliki w gminie Niepołomice
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Wpisz do kalendarza 

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola śr, godz. 9.00-12.00

Tenis stołowy śr, godz. 13.00-15.30

Tańczyć każdy może - spotkania 
młodzieży śr, godz. 16.00-18.00

Warsztaty baletu klasycznego śr, godz. 18.00-19.00

Tenis stołowy, gry świetlicowe czw, godz. 13.00-16.00

Warsztaty ceramiki 14 i 21 maja, godz. 17.30

Tańczyć każdy może - spotkania 
młodzieży czw, godz. 16.00-19.30

Indywidualne warsztaty gry na gitarze pt, godz. 14.15-15.45

Indywidualne warsztaty gry na pianinie pt, godz. 15.45-19.00

Tańczyć każdy może - spotkania 
młodzieży pt, godz. 16.00-20.00

Indywidualne warsztaty gry na gitarze sb, godz. 9.00-15.00

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

Zabawy rytmiczne i umuzykalniające 
dla dzieci 3-6 lat

pn, godz. 16.30-17.30 

Klub miłośników gier planszowych 
i edukacyjnych pn, godz. 17.00-19.00 

Tenis stołowy pn, godz. 17.30-19.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci od 4 r.ż. wt, godz. 16.00-17.10

Wieczór Seniora wt, godz. 16.30-18.30 

Warsztaty rękodzieła artystycznego I, III wt, godz. 17.15-19.00

Warsztaty kulinarne dla dzieci I i III śr, godz. 15.30-17.30 

Zabawy szaradziarskie śr, godz. 17.00-18.30

Tenis stołowy śr, godz. 17.00-19.30

Pomoc w nauce czw, godz. 16.30-18.00 

Gimnastyka relaksacyjna 50+ czw, godz. 17.00-17.30 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet czw, godz. 17.30-18.00

Warsztaty kulinarne dla młodz. i dorosł. II i IV pt, godz. 17.00-19.00

Na sportowo i nie tylko pt, godz. 17.00-19.00 

Tenis stołowy pt, godz. 18.00-19.00 

Zajęcia świetlicowe, gry planszowe 
Kawiarenka internetowa codziennie – godz. 15.00-9.00

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

Warsztaty gry na gitarze pn, godz. 11.45-12.30

Warsztaty gry na pianinie pn, godz. 12.30-14.15 

Warsztaty gry na gitarze pn, godz. 14.15-15.00 

Warsztaty gry na pianinie pn, godz. 15.00-15.45 

Warsztaty gry na akordeonie pn, godz. 15.45-16.30 

Warsztaty gry na gitarze pn, godz. 16.30-17.15 

Warsztaty gry na keyboardzie pn, godz. 17.15-18.00 

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci 
od 5 r.ż pn, godz. 17.45-18.30

Warsztaty baletu klasycznego - zaawan-
sowane pn, godz. 18.30-19.30 

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 
dzieci - grupa początkująca wt, godz. 15.00-16.00

Warsztaty teatralne dla młodzieży 
i dorosłych wt, godz. 19.00-21.00

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży śr, godz. 17.00-18.00 

Warsztaty ceramiki II, IV śr, godz. 18.00-20.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet śr, godz. 20.00-21.00 

Spotkania ze sztuką - warsztaty 
plastyczne dla dzieci czw, godz. 13.00-14.30

Spotkania ze sztuką - warsztaty plasty- 
czne dla dzieci starszych i młodzieży czw, godz. 14.30-16.00

Warsztaty taneczno-marszowe Mażoretki czw, godz. 15.30-16.30 

Taniec w kręgu 50+ czw, godz. 17.00 -18.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty ręko- 
dzieła artystycznego filcowe torby 29 maja - godz. 18.00

Warsztaty tańca nowoczesnego pt, godz. 16.15-17.15

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży pt, godz. 17.30-19.00

MCDiS w plenerze
Na scenie w Parku Miejskim zaprezentują 
swoje umiejętności uczestnicy zajęć i warsz-
tatów, które odbywały się przez cały rok 
szkolny w Małopolskim Centrum Dźwięku 
i Słowa. W programie także gry i zabawy dla 
dzieci, a także koncert zespołu Shoo.

8 czerwca, niedziela,  
Park Miejski w Niepołomicach

Naukowy Dzień Dziecka
W tym roku wyjątkowo będziemy obchodzić 
Dzień Dziecka w Niepołomicach 15 czerwca! 
Po raz drugi odbędzie się on w duchu na-
ukowym. Czekają nas liczne eksperymenty 
w tym uruchomienie Eksperymentu Łańcu-
chowego, budowanie najdłuższego mostu 
bez gwoździ i kleju, malowanie światłem. 
A wszystko w doborowym towarzystwie 
pracowników i studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Młodzieżowego Obserwa-
torium Astronomicznego i wielu innych spe-
cjalnych gości.

15 czerwca, niedziela, godz.14.00,  
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa

Viva Venezia
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu 
koncertów muzyki klasycznej w MCDiS. Tym 
razem przeniesiemy się nad słoneczne mo-
rze śródziemne, pięknej i romantycznej We-
necji gdzie urodził się i komponował Anto-
nio Vivaldi. W programie koncertu: Antonio 
Vivaldi – koncerty „Cztery pory roku”,
„Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima”. Wystąpią: 
Aleksandra Sadowska – klawesyn, Maria 
Sadowska – skrzypce, Krzysztof Woźniczko 
– altówka, Szymon Jakubiec – wiolonczela, 
Piotr Sadowski – skrzypce.

15 czerwca, niedziela, 18.00, MCDiS

Małopolski Wyścig Górski
Po raz kolejny zagoszczą w Niepołomicach 
zawodowi kolarze. Najlepsze ekipy polskie 
i zagraniczne zatrzymają się na rynku, by 
stąd zawodnicy ruszyli w wyścigu. Start to 
znakomita okazja do obejrzenia na żywo 
niezwykłych rowerów, porozmawiania 
z kolarzami, których często możemy oglądać 
w programach sportowych. Kto tym razem 
będzie najlepszy?

13 czerwca, piątek,  
Rynek w Niepołomicach
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Wpisz do kalendarza 

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

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

Warsztaty tańca ludowego Mali 
Zagórzanie pn, godz. 16.30-18.30

Indywidualne warsztaty gry na gitarze pn, godz. 18.15-20.00

Warsztaty tańca ludowego ZPiT 
Zagórzanie pn, godz. 20.00-22.00

Warsztaty języka angielskiego wt, godz. 14.45-16.45

Nordic Walking wt, godz. 19.00-20.00

Zajęcia świetlicowe śr, godz. 15.30-17.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet śr, godz. 19.00-20.00

ZPiT Zagórzanie - warsztaty wokalne - 
emisja głosu śr, godz. 19.15-20.15

Warsztaty tańca ludowego ZPiT 
Zagórzanie śr, godz. 20.15-22.15

Zajęcia świetlicowe czw, godz. 16.00-17.00

Nordic Walking czw, godz. 19.00-20.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży pt, godz. 14.30-16.00

Warsztaty kulinarne dla dzieci pt, godz. 17.00-18.30

Tenis stołowy codziennie w godz. pracy 
placówki

Kawiarenka internetowa codziennie w godz. pracy 
placówki

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

Język angielski dla dzieci gr. I pn, godz. 15.15-16.15

Język angielski dla dzieci gr. II pn, godz. 16.15-17.15

Pomoc w nauce, zabawy z ortografią wt, godz. 15.00-17.30

Gry i zabawy sportowo-muzyczne wt, godz. 17.30-19.00 

Gry i zabawy dla dzieci (łamigłówki, rebusy) śr, godz. 14.00-16.30 

Zabawy rytmiczno-muzyczne dla dzieci 
od 3-6 lat śr, godz. 17.00-17.45 

Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne śr, godz. 18.00-19.00

Gry i zabawy sportowe czw, godz. 14.30-15.30

Warsztaty gry na keyboardzie czw, godz. 16.00-16.45

Zajęcia świetlicowe, zabawy dowolne czw, godz. 17.00-19.00

Taniec nowoczesny, hip-hop dla dzieci pt, godz. 15.00-16.00

Zajęcia świetlicowe (zagadki, kalambury) pt, godz. 16.00-17.00

Taniec nowoczesny, hip-hop dla młodzieży pt, godz. 17.30-18.30

Wypożyczanie książek codziennie w godz. pracy 
placówki

Kawiarenka komputerowa codziennie w godz. pracy 
placówki

Tenis stołowy, piłkarzyki

pn, godz. 17.30-20.00
wt, godz. 19.00-20.30
śr, godz. 19.00-20.00
czw, godz. 19.00-20.00
pt, godz. 19.00-21.00

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

Tenis stołowy, szachy, euro biznes.
Gry i zabawy edukacyjne.

pn, godz. 16.00-18.00 

Język angielski dla dzieci pn, godz. 18.30-19.30 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci - 
warsztaty plastyczne, czytanie bajek wt, godz. 14.30-16.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 
starszych i młodzieży wt, godz. 16.30-18.00 

Warsztaty ceramiki dla dzieci i dorosłych I, III wt m-ca, godz. 
17.30-19.30

Warsztaty rękodzieła artystycznego III śr m-ca, godz. 17.30-19.30 

Warsztaty gry na keyboardzie czw, godz. 14.30-16.30 

Eksperymenty kulinarne, rewolucje 
sałatkowe czw, godz. 16.15-18.00

Festyn rodzinny
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosco 
w Zakrzowie serdecznie zaprasza na Festyn 
Rodzinny, 15 czerwca 2014, od godz. 15.00. 
Impreza odbędzie się na terenie wokół Domu 
Kultury w Ochmanowie. W programie lote-
ria fantowa z cennymi nagrodami, twórcze 
warsztaty dla maluchów, prowadzone przez 
animatorów z Domu Kultury INSPIRO w Pod-
łężu, balet i taniec współczesny- pokazy w wy-
konaniu grup z INSPIRO, pokaz tańca- PTG So-
kół, prezentacja umiejętności niepołomickich 
karateków- Akademia Karate Tradycyjnego, 
występ Formacji Taneczno- Marszowej Ma-
żoretki, pokaz technik pożarniczych, występy 
artystyczne uczniów SP w Zakrzowie, malo-
wanie twarzy, zawody sportowe, dmuchane 
zamki do skakania i szaleństw.

15 czerwca, niedziela,  
teren obok DK w Ochmanowie

W pogoni za żubrem
Już po raz szósty wszyscy zainteresowani 
mogą wziąć udział w czerwcowych biegach 
po Puszczy Niepołomickiej - głównym na 
dystansie 15 km, marszobiegu na 8 km. Za-
proszeni do udziału w imprezie są jednak nie 
tylko biegacze, ale także uprawiający Nordic 
Walking. Każdy kto ukończy bieg oprócz sa-
tysfakcji ma także zagwarantowany medal. 
W programie również zawody biegowe dla 
dzieci. 

29 czerwca, niedziela, godz. 12.00,  
Zamek Królewski w Niepołomicach 

Zachcianki czyli baby blues
Kolejna odsłona teatru komediowego w Nie-
połomicach. Tym razem tekst Jana Jakuba 
Należytego wsparł muzyką Roman Czubaty 
i powstała komedia muzyczna. Chociażby 
z tej racji „Zachcianki, czyli baby blues” gwa-
rantują zabawę na najwyższym poziomie, 
a wsparte jeszcze doskonałym aktorstwem 
będą absolutnym punktem obowiązkowym 
kalendarza majowego.

21 czerwca, sobota, MCDiS

Pchła szachrajka
Grupa teatralna ze Staniątek po raz trzeci 
zaprezentuje się na scenie Domu Kultury 
i Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa. 
Tym razem artyści zapraszają na bajkę naj-
młodszą widownię. Kultowa Pchła szachraj-
ka Jana Brzechwy, w reżyserii Jarosława 
Szweca, to przedstawienie pełne humoru 

i zabawy. Na scenie tytułowa bohaterka 
a wraz z nią słoń, karaluchy, kelnerzy i mod-
ne panny warszawianki. 
Premiera 28 czerwca w DK w Staniątkach 
o godz.17.00

29 czerwca, niedziela,  
MCDiS o godz.16.00
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Wpisz do kalendarza 

Zajęcia wokalno - muzyczne zespołu 
Casada czw, godz. 18.00-19.30 

Gry i zabawy, konkursy, karaoke pt, godz. 16.00-20.00 

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy 
placówki 

Siłownia codziennie w godz. pracy 
placówki

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

Ośrodek Wsparcia Seniorów pn, godz. 16.00-20.00

Języka angielski dla dzieci młodszych wt, godz. 12.30-13.30

Warsztaty plastyczne dla dzieci wt, godz. 12.30-13.30

Karate tradycyjne wt, godz. 14.45-15.45

Klub Babskie Pogaduchy wt, godz. 17.00-19.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci śr, godz. 11.30-12.30

Języka angielski dla dzieci młodszych śr, godz. 12.30-13.30

Warsztaty taneczne dla dzieci śr, godz. 12.30-14.00

Formacja marszowo-taneczna 
Mażoretki - gr.młodsza śr, godz. 15.00-16.30

Formacja marszowo-taneczna 
Mażoretki - gr.starsza śr, godz. 17.00-18.30

Warsztaty plastyczne dla dzieci czw, godz. 11.30-12.30

Warsztaty taneczne dla najmłod. dzieci czw, godz. 12.35-14.00

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci 
młodszych czw, godz. 12.30-13.30

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci 
starszych czw, godz. 13.30-14.30

Ośrodek Wsparcia Seniorów czw, godz. 16.00-20.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci pt, godz. 12.30-13.30

Gry i zabawy świetlicowe pt, godz. 14.00-15.00

Spotkania ze sztuką - warsztaty ceramiki pt, godz. 15.00-17.00

Zajęcia sportowe pt, godz. 15.00-17.00

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci 
i młodzieży sb, godz. 9.00-10.30

Warsztaty bibułkarstwa dla dzieci 
młodszych sb, godz. 11.00-12.30

Kawiarenka internetowa sb, godz. 13.00-14.30

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

Warsztaty plastyczne i manualne dla 
dzieci i młodzieży

wt, godz. 16.00-18.00

Spotkania KRiE 
(drugi i czwarty wtorek miesiąca) wt, godz. 18.00-19.00

Nordic Walking wt, godz. 18.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet wt, godz. 19.00-20.00

Tenis stołowy śr, godz. 14.00-16.00

Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci śr, godz. 16.00-17.00

Warsztaty plastyczne i manualne dla 
dzieci i młodzieży czw, godz. 15.00-17.00

Malowanki dla najmłodszych pt, godz. 15.00-16.00

Gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci pt, godz. 16.00-17.00

Tenis stołowy pt, godz. 17.00-18.00

Nordic Walking pt, godz. 18.00

Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godzinach 
pracy placówki

Filia Niepołomice Jazy
Tenis stołowy pn, godz. 14.15-18.00

Siłownia pn, godz. 14.15-18.00

Piłka siatkowa pn, godz. 14.15-18.00

Karate kyokushin pn, godz. 18.00-20.00

Warcaby, szachy wt, godz. 14.15-15.15

Koszykówka wt, godz. 15.30-17.30

Siłownia wt, godz. 16.00-18.00

Zajęcia na basenie śr, godz. 15.00-18.00

MCDiS zaprasza na nowe zajęcia warsztatowe z tańca kreatywnego.

Planowane są dwie grupy: dla dzieci oraz dla dorosłych. 
Zajęcia poprowadzi Magdalena Skowron.
Termin zajęć | WTORKI | 10, 17, 24 czerwca oraz 1 lipca | 4 zajęcia
DZIECI | 17:00 – 18:00           DOROŚLI | 18:15 – 20:15             Koszt | 40 zł dzieci | 60 zł dorośli

Dla dzieci
Podczas spotkań dzieci nie uczą się konkretnych układów czy kroków lecz przez impro-
wizację i zadania taneczne, które są równocześnie dobrą zabawą, rozwijają przydatne ce-
chy. Mają okazję, między innymi poprzez ekspresję swojego ciała, odkrywać własną kre-
atywność i zdolność do tworzenia. Wszystko to odbywa się w atmosferze zabawy, tańca 
i wspólnego odkrywania siebie w relacji z innymi.

„[...] Taniec to socjalizacja. W tańcu interakcje społeczne zachodzą jednocześnie z fi-
zycznym uczeniem się, sprawiają przyjemność, bezstresowo poprawiają umiejętności 
motoryczne i wywołują wewnętrzną motywację bez względu na zewnętrzną nagrodę. 
Poprawia się też samoocena i ocena sytuacji, dzieci poprzez zabawę uczą się zróżnico-
wanego postrzegania i nieagresywnego działania. Możliwe staje się prawdziwe, wolne 
tworzenie. Sztuka oznacza twórczość, która w sytuacji zalewu mediami może służyć jako 
odtrutka [...]„. Detlef Kappert

Dla dorosłych
Zajęcia skierowane do każdego. Nie jest to forma czysto taneczna, jest to bardziej praca 
z ciałem, świadomością ciała, wyrażaniem uczuć i stanów poprzez ruch i improwizację. 
Opiera się na holistycznym podejściu do ciała i założeniu, że nie tylko emocje oddziałują 
na ciało, ale także ciało oddziałuje na emocje. Można będzie zatem na zajęciach pozna-
wać swoje ciało „od środka”, czyli przez czucie głębokie i uważność. Wykorzystywane będą 
także elementy metody Life Art Process Anny Halprin, a więc oprócz tańczenia pojawi się 
także rysowanie.
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Skład i druk:  
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Wpisz do kalendarza 

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II śr, godz. 12.00-12.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. IV śr, godz. 13.00-13.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. III śr, godz. 13.50-14.35

Zajęcia wyrównawcze (j. polski), kl. III śr, godz. 14.40-15.25

Nauka gry na gitarze elektrycznej (indywidualne) śr, godz. 14.00-21.00

Nauka gry na gitarze klasycznej 
(zajęcia indywidualne i grupowe) śr, godz. 15.30-20.30

Taniec BREAK dance (7-11 lat) śr, godz. 17.00-18.00

PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) czw, godz. 8.30-9.30

GIMNASTYKA dla SENIORÓW czw, godz. 9.45-10.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. V czw, godz. 13.00-13.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. VI czw, godz. 13.50-14.35

Nauka gry na pianinie (indywidualne) czw, godz. 13.00-20.00

Zajęcia wokalne (indywidualne) czw, godz. 13.00-20.00

Taniec MIX (7-9 lat) czw, godz. 16.00-17.00

Taniec MIX (5-6 lat) czw, godz. 17.10-18.10

Taniec współczesny dla dzieci (7-9 lat) czw, godz. 18.15-19.30

Nauka gry na rogu myśliwskim czw, godz. 18.00-21.00

JOGA początkujący czw, godz. 18.00-19.00

JOGA ogólna czw, godz. 19.00-20.15

Taniec towarzyski dla dorosłych (pary) czw, godz. 20.00-21.00

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II pt, godz. 12.00-12.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II pt, godz. 13.00-13.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. I pt, godz. 13.50-14.35

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat) pt, godz. 16.30-17.30

TAI CHI (początkujący; młodzież, dorośli) pt, godz. 18.00-19.00

Niepołomicki Dom Kultury
tel. 601 51 85 36
janusz.ndk@gmail.com
www.ziemia.niepolomice.pl

Zajęcia w lokalu NDK Niepołomice, Rynek 20 (na I piętrze nad Pocztą) 

Kurs komputerowy dla początkujących pn, godz. 16.00-17.30

Warsztaty ozdób i dekoracji gr. I pn, godz. 17.00-19.00

Kurs multimedialny wt, godz. 18.00-19.30

„Niepołomicki Bank Czasu” wt, godz. 17.30-20.30

Dyskusyjny Klub Filozoficzno-Społeczny śr, godz. 18.00-19.30

Warsztaty malarstwa śr, godz. 16.00-17.30

Haft i szydełkowanie czw, godz. 17.30-19.45

„Niepołomicki Bank Czasu” czw, godz. 17.30-20.30

Konwersacje w jęz. angielskim pt, godz. 18.00-20.00

Warsztaty ozdób i dekoracji gr. II pt, godz. 17.00-19.00

Bezpłatne konsultacje prawne 1 i 3 sb m-ca, 
godz. 12.00-14.00

Hala do hipoterapii (zajęcia od 15 marca)

Nauka jazdy konnej gr. I wt, godz. 11.00-12.00

Nauka jazdy konnej gr. II śr,  godz. 10.00-11.00

Nauka jazdy konnej gr. III śr, godz. 15.00-16.00

Nauka jazdy konnej gr. IV śr,  godz. 17.45-18.30

Nauka jazdy konnej gr. V pt,  godz. 17.00-18.00

Nauka jazdy konnej gr. VI sb, godz. 12.00-13.00

Zespół Szkół  im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Język angielski dla seniorów śr, - godz. 18.30-20.00

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

Klub Malucha pn, godz. 10.00-13.00

Język angielski dla dzieci starszych pn, godz. 14.00-15.00 

Aerobik dla dziewcząt i kobiet pn, godz. 19.30-20.30 

Klub Malucha wt, godz. 10.00-13.00 

Grupa teatralna Promyczek wt, godz. 13.00-14.00 

Warsztaty gry w szachy wt, godz. 18.00-19.30 

Klub Malucha śr, godz. 10.00-13.00 

Nordic Walking śr, godz. 19.00-20.00

Aerobik dla dziewcząt i kobiet śr, godz. 20.30-21.30

Klub Malucha czw, godz. 10.00-12.45 

Zabawy rytmiczne dla najmłodszych czw, godz. 12.45-13.30 

Warsztaty indywidualnej gry na keyboardzie czw, godz. 13.35-14.20

Klub Malucha pt, godz. 11.00-12.00 

Spotkania ze sztuką - warsztaty rękodzieła 
artystycznego - filcowe torby 15 maja - godz. 18.00

Punkt wypożyczania książek codziennie w godz. pracy 

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

Szkółka gitarowa pn, godz. 16.00-17.00

Próba zespołu Chobot Blues Band pn, godz. 17.00-20.00

Pracownia modelarska wt, godz. 16.00-18.00

Studio Piosenki/ Studio Nagrań wt, godz. 18.00-20.00 

Szkółka gitarowa śr, godz. 16.00-20.00

Tenis stołowy czw, godz. 16.00-18.00

Warsztaty muzyczne/Studio Nagrań czw, godz. 18.00-21.00

Szkółka gitarowa pt, godz. 16.00-20.00

Zajęcia fitness - Nordic Walking - na terenie 
Puszczy Niepołomickiej wg ustaleń tel. 530 040 116

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa
tel. 12 357 34 65 
e-mail:kontakt@mcdis.pl

Nauka gry na gitarze klasycznej 
(zajęcia indywidualne i grupowe)

pn, godz. 14.00-21.00

Nauka gry na pianinie (indywidualne) pn, godz. 13.00-21.00

Nauka gry na gitarze elektrycznej 
(indywidualne) pn, godz. 15.00-21.00

Zajęcia wokalne (indywidualne) pn, godz. 16.00-21.00

Gimnastyka (5-8 lat) pn, godz. 17.00-17.50

JOGA początkujący pn, godz. 18.00-19.00

JOGA ogólna pn, godz. 19.00-20.15

PILATES + JOGA (zajęcia o poranku) wt, godz. 8.30-9.30

Zajęcia wokalne (indywidualne) wt, godz. 13.00-20.00

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II wt, godz. 12.00-12.45

Zajęcia wyrównawcze (j. angielski), kl. II wt, godz. 13.00-13.45

Zajęcia wyrównawcze (j. polski), kl. II wt, godz. 13.50-14.35

Nauka gry na gitarze klasycznej 
(zajęcia indywidualne i grupowe) wt, godz. 13.00-20.00

Nauka gry na perkusji (indywidualne) wt, godz. 14.00-21.00

Taniec hip hop młodzież wt, godz. 16.30-17.30 

TAI CHI (początkujący; młodzież, dorośli) wt, godz. 18.00-19.00








