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Przedszkolaki w akademii filmu
Maluchy z Bajkowej Akademii w Toporzysku nie tylko czytaj¹. Robi¹ te¿ filmy.
O tym, na czym polega wszechstronne
stymulowanie rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym, mo¿na siê przekonaæ
w Toporzysku. Tam od roku dzia³a
placówka, która wprowadza nowatorskie
metody edukacji przedszkolaków.
Ju¿ w za³o¿eniu mia³a to byæ placówka inna ni¿ wszystkie.  Rodzice nie
zdaj¹ sobie czêsto sprawy jak wa¿ny
jest ten etap ¿ycia dziecka, w którym
wyrabia ono nawyki, odkrywa swoje
predyspozycje, zdolnoci dlatego ju¿ 3latki zaczynaj¹ tu przygodê z czytaniem,
a 4 i 5 latki z filmem animowanym 
opowiada dyrekcja przedszkola.
W przedszkolu prowadzone s¹

zajêcia z wczesnej nauki czytania
metod¹ symultaniczno-sekwencyjn¹
prof. Jagody Cieszyñskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzieciaki rozpoczynaj¹ od poznawania podstawowych
samog³osek, by w kolejnych etapach
zacz¹æ czytaæ sekwencje samog³osek,
a póniej przejæ do sk³adania sylab,
wyrazów i wreszcie zdañ. Sk³adanie
wyrazów to nie wszystko  metoda
kszta³tuje umiejêtnoæ czytania ze
zrozumieniem, wp³ywa na poprawnoæ
fleksyjn¹ i ju¿ we wczesnym wieku
niweluje problemy dysleksji.
Przedszkolaki oprócz nauki czytania
poznaj¹ jêzyk angielski oraz uczestnicz¹

w warsztatach animacji poklatkowej i
tworz¹ w³asne filmy animowane.
Podczas zajêæ dzieciaki wcielaj¹ siê w
role: re¿ysera, scenarzysty, scenografa,
maluj¹, lepi¹ z plasteliny, kreuj¹ wiat,
który nazywaj¹ i animizuj¹.
 Warsztaty animacji filmowej
pobudzaj¹ u dzieci kreatywnoæ, pozwalaj¹ odkryæ nowe pasje. Podczas takich
zajêæ przedszkolak kreuje historie,
poddaje w³asnej interpretacji otaczaj¹cy
go wiat, a tym sposobem kszta³tuje
inne umiejêtnoci. Ju¿ pod koniec roku
odbêdzie siê pierwszy pokaz filmów
naszych przedszkolaków.  opowiada
dyrekcja.  Niebawem wraz ze Stowarzy-

szeniem Lokomotywa z Rabki Zdroju
rozpoczniemy realizacjê projektu Mali
obywatele  dodaje.
Projekt ten, to znowu przygoda edukacyjna dla przedszkolaków z Bajkowej
Akademii. Celem projektu jest kszta³towanie postaw obywatelskich u dzieci,
co niesie za sob¹ przyjêcie przez nie
wiadomej postawy obywatelskiej w
doros³ym ¿yciu. Dzieci bêd¹ pracowaæ
na du¿ych makietach kartonowych.
Zbuduj¹ z nich zamek. pomaluj¹ go,
wyklej¹. Podczas pracy dzieci bêd¹
przebywaæ we wszystkich pozycjach od
stania na palcach (pozycje wysokie) do
siadu, klêku, le¿enia na brzuchu (pozycje niskie). Zadania, które otrzymaj¹
bêd¹ aktywn¹ zabaw¹ ruchow¹ dobie-

ran¹ do tematu zajêæ, a ten ma byæ
zwi¹zany z histori¹ Polski i jej miejscem
w Unii Europejskiej.
Bajkowa Akademia to miejsce
wszechstronnego stymulowanie rozwoju dziecka, które we wczesnym etapie
swojego rozwoju otrzymuje podczas
ró¿norodnych zaj¹æ masê bodców,
dziêki którym odkrywane s¹ jego
zdolnoci.
Przedszkole ma wietne warunki
lokalowe i wspaniale zorganizowany
plac zabaw, a miesiêczne op³aty za
przedszkole s¹ podobne jak w innych
placówkach.
O wszystkim, co siê dzieje przedszkole informuje na stronie internetowej: www.bajkowaakademia.pl.

Dawne s¹downictwo i tortury Produkt Lokalny Podbabiogórza
w Pañstwie Suskim
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza na wystawê
zatytu³owan¹ S¹downictwo w
Pañstwie Suskim w XVIIXVIII
wieku oraz dawne narzêdzia tortur
i kar.
Otwarcie ekspozycji odbêdzie siê
15 czerwca (pi¹tek) o godz. 20:00, w
komnatach przyziemia Zamku Suskiego, gdzie niegdy mieci³y siê cele
i sala s¹dowych rozpraw dla poddanych
dominium suskiego.
Tematem wystawy s¹ wybrane
sprawy s¹dowe mieszkañców dawnego
dominium, którego centrum administracyjne, gospodarcze, s¹downicze i
kulturalne stanowi³a Sucha, a dok³adnie
suski zamek. W sk³ad Pañstwa Suskiego
wchodzi³y obszary obecnych miejscowoci: Sucha Beskidzka, Stryszawa,

Lachowice, Kuków, Krzeszów, Targoszów, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna
oraz w latach 17091727 Zembrzyce i
Marcówka. Wystawa ukazuje funkcjonowanie dominialnego systemu s¹downiczego w oparciu o oryginalne teksty,
zapisane w Ksiêdze S¹dowej Gromad
Pañstwa Suskiego 16991757, czyli w
okresie panowania Anny Konstancji z
Lubomirskich Wielopolskiej 2o voto
Ma³achowskiej oraz Karola i Jana
Wielopolskich. Swoiste uzupe³nienie
ekspozycji stanowi¹ wybrane narzêdzia
tortur i kar, wykorzystywane w przesz³oci podczas procesów s¹dowych
oraz egzekucji. To prawie dos³owne
repliki orygina³ów, wykonane w skali
1:1, wród których nie zabrak³o madejowego ³o¿a, dyb, prêgierza, a nawet
hiszpañskich butów i krzes³a czarownic.
Wystawa mieci siê w dwóch komnatach przyziemia parterowej czêci
zamku. Wyj¹tkowo, w dniu otwarcia
wystawy, udostêpnione zostan¹ podziemia najstarszej czêci obiektu, w
których m.in. mieci³o siê zamkowe
wiêzienie z celami dla skazañców i odbywa³y siê procesy s¹dowe.
Scenariusz wystawy przygotowali:
Barbara Woniak, Anna Spyrczyñska i
Marcin Leniakiewicz, który dokona³
równie¿ opracowania i wyboru tekstów.
Opracowanie graficzne i rysunki - Maciej Hojda, natomiast repliki narzêdzi
tortur i kar - Ireneusz Senecki. Wystawie
towarzyszy katalog.
Serdecznie zapraszamy!
Barbara Woniak

Jeszcze tylko kilka dni zosta³o, by
zg³osiæ siê do udzia³u w konkursie
Produkt Lokalny Podbabiogórza,
organizowanym przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dzia³ania Podbabiogórze.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³
amatorzy i profesjonalici, osoby
prywatne oraz organizacje (np. twórcy
ludowi, lokalne stowarzyszenia,
fundacje, Ko³a Gospodyñ Wiejskich) z
gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalañski,
Zawoja, Zembrzyce.
Celem konkursu jest promowanie
charakterystycznych produktów zwi¹zanych z obszarem objêtym Lokaln¹
Strategi¹ Rozwoju Podbabiogórza.
Identyfikacja produktów na tym terenie
i w³¹czenie mieszkañców w proces
kultywowania i promowania dziedzictwa
kulturowego.
Wszyscy zainteresowani wziêciem
udzia³u w konkursie, zobowi¹zani s¹ do
z³o¿enia produktu wraz z za³¹czon¹
kart¹ zg³oszeniow¹. Do konkursu
mo¿na zg³aszaæ produkty lokalne
zwi¹zane z Regionem Podbabiogórskim, z wy³¹czeniem produktów
¿ywnociowych, w szeciu ró¿nych kategoriach:
- zabawkarstwo
- haft, koronkarstwo
- bibu³karstwo
- rzeba
- wyroby z wikliny, wyroby z ³uby, plecionkarstwo, wyroby z siana
- galanteria drewniana.
Ka¿dy uczestnik mo¿e zg³osiæ
wiêcej ni¿ jeden produkt w ramach jednej kategorii oraz ma prawo zg³oszenia
produktów do wiêcej ni¿ jednej

kategorii. Po zakoñczonym konkursie
zg³oszone produkty lokalne zostan¹
zwrócone uczestnikom konkursu.
Komisja konkursowa
bêdzie oceniaæ zg³oszone
produkty wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
nawi¹zanie do tradycji
obszaru LGD Podbabiogórze, sposób
wytwarzania produktu,
estetyka wykonania. Dla
zwyciêzców przewidziane s¹
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Lista laureatów zostanie og³oszona
na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl
do 31 lipca 2012 roku, a o uroczystym
wrêczeniu nagród zwyciêzcy konkursu
zostan¹ pisemnie poinformowani.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ od 30
kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r.
w Biurze Zarz¹du Stowarzyszenia przy
ul. Kocielnej 5b w Suchej Beskidzkiej.
Nale¿y wype³niæ kartê zg³oszenia i
dostarczyæ j¹ osobicie, wys³aæ mailem

(adres: podbabiogorze@op.pl), faxem
(fax: (33) 874-41-72) lub listownie
(Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze, ul. Kocielna
5b, 34-200 Sucha
Beskidzka). Do karty
zg³oszeniowej nale¿y
do³¹czyæ produkt
lokalny  w przypadku, jeli kto
wysy³a zg³oszenie
mailem lub faxem,
produkt musi byæ
dostarczony do siedziby
Zarz¹du Stowarzyszenia do 31 maja
(czwartek).
Wszelkich informacji na temat
konkursu udziela Biuro Zarz¹du
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Dzia³ania Podbabiogórze - ul.
Kocielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
tel. (33) 874-41-72, kom. 667-609-609.
Komunikat o konkursie dostêpny
jest te¿ na stronie:
www.lgdpodbabiogorze.pl.

Bracia kontra policjanci
1 maja w Suchej Beskidzkiej policjanci
udaj¹cy siê na interwencjê zauwa¿yli
przeje¿d¿aj¹cy samochód, z którego
trzech pasa¿erów wychyla³o siê przez
okna boczne.
Kiedy zatrzymali ten samochód,
pasa¿erowie stali siê agresywni w
stosunku do interweniuj¹cych policjantów, nie stosowali siê do poleceñ,
przeklinali, odmówili podania swoich
danych, zniewa¿ali s³owami wulgarnymi, a w konsekwencji usi³owali pobiæ

policjantów, naruszaj¹c ich nietykalnoæ
cielesn¹.
Przy pomocy drugiego patrolu
wszyscy zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy. Tam okaza³o siê, ¿e
wszyscy jad¹cy w pojedzie to bracia w
wieku od 19 do 24 lat.
Trzech z nich us³ysza³o zarzuty
zniewa¿enia i naruszenia nietykalnoci
funkcjonariuszy, a kierowca otrzyma³
mandat za przewo¿enie pasa¿erów bez
zapiêtych pasów bezpieczeñstwa.

