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Pierwsze korony, wotum wdzięczności, nałożono Dzieciątku Jezus 
i Matce Bożej jeszcze przed 1657r., gdyż pod tą datą odnotowano 
ich zrabowanie. Ks. Tadeusz Rulski z Warszawy, który cudownie 
odzyskał słuch, nazwał tu Matkę Bożą Wielicką Lekarką chorych. 
W 1976r. Władysława Cholewa, która w 1976r. w nadzwyczajny 
sposób powróciła do zdrowia oświadczyła, „chciałabym, aby wszy-
scy ludzie wiedzieli o tym, że Matka Boża Łaskawa w kościele Fran-
ciszkanów w Wieliczce spieszy każdemu z pomocą. Należy Jej tylko 
zaufać i wierzyć w Jej przyczynę”. Czy jesteśmy wdzięczni Matce 
Bożej za czterysta lat tak serdecznej opieki, pełnej cudów miłości Jej 
Syna i od Niej? Pamiętamy? Może ten czas przygotowań i refleksji 
jest nam potrzebny, aby należycie podziękować Panu Bogu a i zoba-
czyć drogę do Niego, drogę Maryi i pomoc, którą Ona wyprasza. 
I po cichu, bez rozgłosu, czyniąc cuda i pomaga tym, którzy z wiarą 
i nadzieją o nie proszą. Cudowne uzdrowienia i obdarowanie przez 
Dzieciątko Jezus i Matkę Bożą, wielością łask trwają nieprzerwanie.

Jubileusz 25-lecia koronacji koronami papieskimi, jest znakiem bardzo 
ważnym, ale będącym echem czterechsetletniej historii kultu będące-
go wyrazem ufności oraz wdzięczności za opiekę Bożą przez ręce Matki 
Bożej, za wielokrotne ratowanie miasta oraz mieszkańców od skutków 
klęsk: katastrof w kopalni, epidemii, bombardowań miasta oraz za 
wyproszoną niezliczoną ilość łask i cudownych uzdrowień, wskrzeszenia 
utopionych, interwencji wyproszonych poprzez złożone intencje Mszy 
Świętych i modlitwy. Klasztor ulokowany jest na wzgórzu, nad Wieliczką. 
Z tego miejsca Matka Boża rozdawczyni łask Bożych czuwa i promieniuje 
troskliwą i czułą opieką.
 - jedno z pierwszych cudownych wydarzeń; mieszkańcy przed obra-
zem Matki Bożej zanosili gorące błagania podczas najazdu szwedzkiego 
w 1655r. Szwedzi nie tylko oszczędzili klasztor ale wręcz nie weszli do 
niego pomimo wielu szkód wyrządzonych w mieście i Polsce. Wyzwole-
nie z okupacji w 1657r. przypisano opiece Matki Bożej i bardzo czczone-
go św. Antoniego
- w czasie grasującej dżumy w latach 1706-1709 wielu ocaliło życie, 
zamawiano Msze Święte przed cudownym obrazem oraz składano wota 
dziękczynno-błagalne, nie zmarł żaden z zakonników niosących pomoc 
chorym
- przez opiekę Matki Bożej - Matki Kościoła nawróciło się wielu innowier-
ców, dzięki uprzedniemu nabożeństwu do Matki Bożej Łaskawej
- w chwilach nieszczęść wynoszono obraz z klasztoru w procesjach a bez-
pośrednia obecność Matki Bożej wyrażona w obrazach i feretronach rato-
wała ludzi i dobytek od zniszczenia
- zawsze przed ołtarzem płonęły najbardziej kosztowne świece z białego 
wosku, od obdarowanych łaskami czcicieli
- podczas I wojny światowej w 1915 r. Rosjanie ostrzeliwali miasto i klasz-
tor, w którym schroniła się ogromna ilość ludzi, Msze Święte odprawia-
no przed ołtarzem Matki Bożej Łaskawej, mimo że bomby padały blisko 
i gęsto, w ogrodzie, na krużganek, na klasztor nie spadła żadna
- podobnie w 1945r. w styczniu Wieliczkę bombardowano, mieszkańcy 
chronili się w piwnicach klasztoru i krużgankach, wyrwy i leje w ogrodzie 
były takie że dom by się w nich zmieścił. Klasztor i kościół chwiały się 
w posadach, ale ocalały jak i wszyscy ludzie, w mieście straty też nie były 
duże. Mieszkańcy Matce Bożej i Dzieciątku Jezus ufundowali pozłacane 
korony i insygnia władzy królewskiej
- uratowana została Wieliczka i klasztor, gdy nastąpił w 1992 roku wyciek 
w Kopalni Soli w poprzeczni „Mina”.
- zapiski odnotowują wiele cudownych uzdrowień osób nieuleczalnie 
chorych oraz wyleczenia z wielu cierpień, odnalezienia zaginionych
- wszystkie otrzymane przez wiernych łaski i cuda Matki Bożej Francisz-
kanie spisują w księgach, pierwsze, najstarsze niestety spłonęły podczas 
pożaru

NAJNOWSZE CUDOWNE UZDROWIENIA
Kustosz o. Jacek Biegajło potwierdza, że cudowne uzdrowienia i obda-
rowanie przez Dzieciątko Jezus i Matkę Bożą, wielością łask trwają nie-
przerwanie. Jako niedawne tylko podaje: uzdrowienie dziewczynki 
z choroby nowotworowej trzustki, uzdrowienie dziecka z wodogłowia, 
kilka przykładów nawróceń oraz wiele wysłuchanych próśb za sprawami 
niezmiernie ważnymi bieżącymi: rodzinnymi, w sprawie pracy, zdrowot-
nymi, trudnymi. Czasem przychodzą tu prosić o ostatnią deskę ratunku. 
Są i przykłady modlitwy ufnej i wytrwałej. Matka modliła się tu przez 20 
lat o nawrócenie syna i zaznała tej łaski. Potrójnego cudu zaznało pewne 
małżeństwo. Otóż od ślubu, przez siedem lat mimo wielu starań nie mieli 
dzieci. Podjęli modlitwę za przyczyną Matki Bożej Łaskawej o dar potom-
stwa i zaznali cudu poczęcia. Jednak później w trakcie badań trzech 
lekarzy stwierdziło, że wyniki badań wskazują, że dziecko po urodzeniu 
umrze a jeśli będzie żyło, to z pełną niepełnosprawnością i do końca życia 
zdane na ich opiekę. I lekarze zalecali aborcję. Z radością zamienioną 
w smutek i niepewność udali się rodzice do ojca proboszcza na rozmowę 
a ten podtrzymał na duchu, aby zawierzyli się nadal Matce Bożej. Księż-
na Wieliczki nie tylko zachowała ich od grzechu aborcji, pocieszyła ale 
i wyprosiła u Boga dla dziecka zdrowie. O. Jacek  Biegajło z radością widu-
je tę rodzinę podczas Mszy Świętych w Klasztorze. Dziecko jest zdrowe.

Intencje do Dzieciątka Jezus i Matki Bożej, modlitwa 
i Msze Święte
O zaznanych łaskach i cudach wiedzą wieliccy Franciszkanie, wiedzą też 
uczestnicy pierwszosobotnich modlitw ku czci i wynagradzaniu Matce 
Bożej. Bowiem oprócz błagań zanoszonych indywidualnie, kaplica bocz-
na z łaskami słynącym obrazem jest udostępniona wiernym przez cały 
dzień, trwa modlitwa zbiorowa. Prośby i podziękowania można składać 
do skrzyni przy wejściu do kaplicy, a w pierwszą sobotę miesiąca są czy-
tane podczas modlitwy Różańcowej od 10.00 a o 12.00 jest w tych inten-
cjach sprawowana Msza Święta. Podziękowania są też świadectwem 
otrzymanych łask.

Na podstawie „Sanktuarium Matki Boskiej Wielickiej” o. Albina Sroki
Barbara Zapadlińska

CUDA I ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ MATKI 
BOSKIEJ WIELICKIEJ
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Jubileusz 25 lecia koronacji koronami papieskimi 
ponad 400-letniego cudownego obrazu  Dzieciątka 
Jezus i Matki Bożej Łaskawej 

Jubileusz koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Wielic-
kiej skłania do refleksji i kontemplacji przepięknej namalowanej na 
kamiennej płycie ikony Łaskawej Pani i Dzieciątka Jezus. Aby wejść 
w kontemplację i dziękczynienie dobrze jest poznać wielowiekową 
historię relacji mieszkańców Wieliczki z Matką Bożą i niepoliczonych 
wyproszonych za Jej wstawiennictwem łask i cudów oraz wszelkiej 
pomocy. Pięknie to ujmuje Pieśń o Matce Bożej Łaskawej łaskami 
słynącej w kościele Reformatów w Wieliczce (na melodię Serdeczna 
Matko) wydrukowana ok.1933r. „Bądź pozdrowiona Królowo Polski, 
Bądź pozdrowiona Księżno Wieliczki, Matko Łaskawa to rezydująca, 
W mieście Wieliczce dawno z łask słynąca. Bogarodzico, już całe trzy 
wieki, jak doznajemy tu Twojej opieki, Kraj, miasto, klasztor, kopalnia, 
górnicy, Biedni, strapieni i nędzni grzesznicy”. Od tej pory upłynęło 
nam prawie kolejne sto lat pod opieką Jej Syna i Jej, pełnej łaski i roz-
dawczyni łask Bożych.Ju

NA GÓRNICZYM PRZEDMIEŚCIU, 
W PRZYDROŻNEJ KAPLICZCE 
Historia samego obrazu okryta jest tajemnicą. Najstarsze zapiski poda-

ją pierwszą informację o kulcie Matki Bożej i Jej obrazie znajdującym się 
wraz z obrazem św. Antoniego z Padwy, bardzo czczonego patrona gór-
ników w poświęconej mu, murowanej, przydrożnej kaplicy,  ulokowanej 
na łące wielickiego wójta, która w 1609 roku została wykupiona przez 
miasto. Ojciec Albin Sroka w książce Sanktuarium Matki Boskiej Wielickiej 
pisze, że obraz ten według przekazu przywieźli kupcy z południa, z Włoch 
lub krajów bałkańskich:

- ma wymiary 62×86 cm i grubość 3 cm, wykonany jest techniką olejną, 
przemawiającą za szkołą włoską, wzorem greckiej Eleusy

- Matka Boża na lewym ramieniu trzyma ubrane w muślinową sukien-
kę Dzieciątko Jezus a sama odziana jest w czerwonego koloru suknię 
i płaszcz opadający z ramion, którego pierwotny kolor błękitny z upły-
wem czasu przeszedł w zielony

- praca górników w tamtym czasie była bardzo niebezpieczna i ciężka, 
obawiali się o życie niepewni, czy powrócą po niej z wielickich podziemi. 
Dlatego codziennie w drodze zawierzali się oni Panu Bogu przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej i szczególnie czczonego jako patrona świętego 
Antoniego  

W KLASZTORZE OJCÓW FRANCISZKANÓW, 
ZJEDNOCZONY Z HISTORIĄ MIASTA I POLSKI
- obraz przeniesiono z kapliczki do nowo wybudowanego klasztoru 

Ojców Franciszkanów w 1623 roku
- o osiedlenie w Wieliczce prosili Franciszkanów radni i zarząd salin, 

w efekcie klasztor w Wieliczce ufundował król Zygmunt III Waza jako 
wotum obiecane Bogu za zwycięstwo, grunt ofiarowali mieszczanie 
bardzo licząc na umocnienie religijności i odnowienie i uchowanie 
w Wieliczce wiary

- wszelkie zawieruchy wojenne i najazdy dotykały boleśnie miesz-
kańców miasta i samej świątyni, przykładowo: rok 1657 Obraz został 
znieważony i odarty z wszelkich ozdób podczas najazdu wojsk Węgrów, 
Mołdawian i Kozaków Rakoczego. Ojciec Albin Sroka podaje przypusz-
czenie, że obraz mógł tak być zniszczony, że malowano go niemal od 
nowa

- w centrum szczególnego zainteresowania pielgrzymkowego znaj-
dował się obraz 2 sierpnia, podczas słynnych odpustów Porcjunkuli 
w których od XVIII wieku do II wojny światowej uczestniczyły tłumy 
pątników z olbrzymiego terenu, którego zewnętrzną granicę stanowiły 
m.in. Myślenice, Bochnia, Wola Batorska, Igołomia

- do Trzeciego Zakonu i Szkaplerza Karmelitańskiego przystępowano 
u stóp ołtarza Matki Boskiej Łaskawej

- nawiązując do Wyzwolenia Ojczyzny z 1918 roku miasto Wieliczka 
ufundowało w 1935r. ornat złocony z wyhaftowanym orłem Polski

- 8 grudnia 1945 roku na głowę Dzieciątka Jezus i Matki Boskiej 
włożono pozłacane korony, do ręki Maryi włożono berło a Dzieciątka 
monarsze jabłko, jako wotum za ocalenie Wieliczki i klasztoru z pożogi 
wojennej

- w latach 1954-1956 komuniści klasztor zlikwidowali
- w 1961 roku w czasie nasilonego prześladowania Kościoła, przed 

odpustem Porcjunkuli w którym wzięło udział 6000 wiernych, prowin-
cjał o. Maurycy Przybyłowski klęcząc przed ołtarzem Matki Wielickiej 
wypowiedział akt oddania Ojczyzny oraz Prowincji zakonnej opiece 
Matki Bożej Łaskawej.

SUKIENKI, KORONY, WOTA
Najprawdopodobniej pierwszą złoconą metalową sukienkę i koronę 

oraz wielką ilość wotów dziękczynno-błagalnych zrabowało wojsko 
Rakoczego w 1657r.

- w 1718 roku wielkie nieszczęście, spłonął kościół i klasztor, doszczęt-
nie spłonęły wszystkie ołtarze i obrazy, niestety także ten łaskami słyną-
cy św Antoniego - ocalała jako jedyna ikona Matki Bożej ponieważ była 
malowana na kamieniu. Cudem farba tylko trochę się opaliła, wzrósł 
kult, w 1726 nałożono nowe sukienki

- do końca XVIII wieku obraz ozdabiano srebrem i złotem, koralami, 
perłami i innymi ozdobami -  tak że z kilku tysięcy wotów, które przeto-
piono, uczyniono kosztowną pozłacaną ramę, w której obraz pozostaje 
do dziś.

- przed konserwacją w 1878 roku obraz miał sukienkę rzeźbioną 
w drzewie lipowym, pozłacaną i posrebrzaną

- po konserwacji zamieniono ją na sukienkę srebrną
- później utkano dla Matki Bożej sukienkę z korali i pereł oraz krysz-

tałków soli
- od najdawniejszych czasów obraz zasłaniano zasuwą z postacią 

Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, który uległ zniszczeniu w 1809 roku
- obraz przemalowywano w 1878 i 1933 roku
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Drodzy Czciciele Matki Bożej Pani Wielickiej
Maryja w znaku Cudownego Wizerunku jest obecna na wielickiej 

ziemi już cztery wieki. Od 25 lat Obraz zdobią papieskie korony, nało-
żone przez kardynała Franciszka Macharskiego 4 czerwca 1995 roku. 
Minione pokolenia doświadczały Jej miłości i matczynej troski. Rów-
nież my wiele Jej zawdzięczamy. W tym szczególnym czasie Srebrnego 
Jubileuszu, chcemy przy Niej się spotkać, jak dzieci przy Matce, by dać 
dowód naszego dziękczynienia, czci i miłości. Wdzięczni Matce Bożej 
za ponad czterowiekową opiekę nad naszym górniczym miastem, 
jako wotum wdzięczności, obraz Pani Wielickiej chcemy przyozdo-
bić nową suknią, którą wykona pracownia Mariusza i Kamila Drapi-
kowskich z Gdańska. Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian, 
dobrodziejów oraz sympatyków naszego Sanktuarium, o aktywne 
włączenie się w przygo-
towania do jubileuszu. 
Zachęcamy do wspól-
nej  modl i t w y w  te j 
intencji, a także wspar-
cia materialnego, aby 
powyższe dzieło mogło 
zostać zrealizowane. 

Zapraszamy wszyst-
kich, którym bliska jest 
Matka Boża w Wielickim 
Wizerunku, do szczegól-
nego przeżycia Jubile-
uszowego przygotowa-
nia, którego program 
prezentujemy w  tym 
numerze Panoramy.

o. Jacek Biegajło OFM - 
Kustosz Sanktuarium

6 CZERWCA 2020 
SREBRNY JUBILEUSZ - 
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA 
RYNKU W WIELICZCE o 12.00

PROGRAM DUCHOWYCH 
PRZYGOTOWAŃ
- PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

Rozpoczynamy zawsze o godzinie 
10.00 modlitwą różańcową. O godz. 
12.00 Msza Święta z kazaniem (kaza-
nia głoszą zaproszeni kustosze sank-
tuariów maryjnych w Polsce), a po 
Mszy Świętej, modlitwa nowennowa 
przy cudownym wizerunku Maryi

NIEDZIELE, ŚWIĘTA 
I DNI POWSZEDNIE

Po każdej Mszy Świętej w niedziele, 
święta i dni powszednie odmawiamy 
modlitwę o dobre przeżycie ducho-
wego przygotowania do jubileuszu 
25-lecia koronacji cudownego Obra-
zu Matki Bożej Łaskawej.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Codziennie o godz. 17.30, przed wystawionym Najświętszym Sakra-

mentem, odmawiamy różaniec w intencji o dobre przeżycie jubileuszu 
i potrzebne łaski dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Łaskawej.

WTORKI Z KECHERITOMENE
W czasie opanowanym przez zgiełk, pośpiech, poczucie braku czasu 

- przyjdź do kościoła, do Jezusa Chrystusa, usiądź i odpocznij przy Nim, 
odzyskaj pokój serca, zatęsknij za Jego obecnością w swoim życiu… 
tak, abyś oddychał Bogiem! Ostatnie wtorki miesiąca: 

25 luty - o. Krzysztof Wendlik OSPPE
31 marca - o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
28 kwietnia - o. Mariusz Tabor OFM
26 maja - o. Piotr Hensel OCD
Program: 19. 30 Msza Święta, 20.00 Konferencja, 20.45 Modlitwa, 

21.00 Apel Jasnogórski

Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Pani Łaskawa – Księżno Wieliczki,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością
naszą małą ojczyznę – ziemię wielicką.
Prosimy, by srebrny Jubileusz 25-lecia koronacji
Twojego Wielickiego Wizerunku
odnowił w każdym z nas cześć i ufność
wobec Boga – Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie
stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami
Stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego 
miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.
„O droga Perło w tym tu wizerunku,
Nie odmawiaj nam Twego ratunku,
Okryj nas płaszczem Twej szczodrobliwości,
Królowo Polski, Matko Łaskawości”.

Obraz Dzieciątko Jezus i Matki Bożej miał zakładane piękne 
suknie, było ich w Sanktuarium kilka. W związku z jubileuszem 
25 lecia koronacji, jako wotum wdzięczności ofiarowana zostanie 
Dzieciątku Jezus i Jego Matce nowa i nowe korony. 

Można ofiarować jako osobisty dar wdzięczności: osobistą 
biżuterię złotą, srebrną, prawdziwe korale lub ofiarę finansową. 
Prosimy o włożenie daru dla Matki Bożej do koperty, opisanie 
imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy/firmy i przekazanie osobiście 
w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej. Albo 
można dać opisaną kopertę na tacę podczas Mszy Świętej lub 
wpłacić środki na nasze konto bankowe, opisując cel ofiary.  
W intencji ofiarodawców zostaną odprawione Msze Święte.

Numer konta, na który można wpłacać dobrowolne ofiary: 15 
8619 0006 0010 0200 4499 00061, Klasztor Franciszkanów, ul. Br. 
Alojzego Kosiby 31, 32 - 020 Wieliczka

Wszelkie bieżące informacje: http://www.franciszkaniewieliczka.pl/ 

Facebook: Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki

W INTENCJI O DOBRE 
PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZU 
25-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO 
OBRAZU MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJDARY NA  

WOTUM WDZIĘCZNOŚCI – 
SUKIENKĘ I KORONY

Modlitwa do odmawiania
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PANORAMICZNIE
Grupa Ojca Pio w Wieliczce

W Kościele św. Klemensa w Wieliczce w nie-
dziele 23 lutego powstała nowa grupa modli-
tewna na wzór Grup Modlitewnych utworzo-
nych przez Ojca Pio Kapycyna i stygmatyka. 
Adorację i Mszę Świętą muzycznie ubogacił 
Piotr Pałka z zespołem muzyków i przyjaciół. 
Uczestnicy pierwszego spotkania wypełnili salę 
św. Kingi po brzegi. Info o kolejnym spotkaniu 
na stronie i fb parafii.

Niepołomice nadal w zawieszeniu
Sąd Rejonowy Katowice Wschód nie 

uwzględnił zażalenia burmistrza Romana Ptaka 
na środek zapobiegawczy w postaci zakazu peł-
nienia funkcji. Postawiono mu zarzut popełnie-
nia przestępstwa polegającego na przekrocze-
niu uprawnień związanych z funkcją burmistrza 
ale czy: jest akt oskarżenia? rozpoczął się pro-
ces? Społeczne poparcie uzyskane w wyborach 
powinno mieć dla Sądu znaczenie? 

Warsztaty od ja do my NA TEMAT RELA-
CJI!!\

Jeśli zależy Wam na rozwoju małżeństwa, 
mimo trudności i kryzysów, Zespół od Ja do My 

zaprasza Was na kolejny warsztat małżeński - 28 
marca w Solnym Mieście w Wieliczce. Temat - 
o różnicach, wzajemnych oczekiwaniach, radze-
niu sobie z kryzysami. BO WARTO TRACIĆ CZAS 
NA RELACJE. Porozmawiamy: • O TYM, CZYM 
SIĘ RÓŻNIMY • O CO I JAK SIĘ KŁÓCIMY • O MINI-
MUM WZAJEMNYCH OCZEKIWAŃ • O DRODZE 
KU LEPSZEMU. Liczba uczestników ograniczo-
na. Pozostało 50 miejsc. Rejestracja także przez 
profil fb. Udział bezpłatny.

Złoto i diamentowo w Gdowie
Małżeństwa z  Gminy Gdów świętowały 

jubileusze. Pamiątkowe medale i  upominki 
otrzymali z okazji 50-lecia: Helena Danys i Emil 
Danys z Gdowa,Janina Dubiel i Piotr Dubiel 
z  Gdowa, Maria Esmund i  Marek Esmund 
z Wieńca, Krystyna Filipek i Kazimierz Filipek 
z Książnic, Janina Hankus i Józef Hankus z Fał-
kowic, Władysława Korek i Stanisław Korek z Bil-
czyc, Franciszka Kostuch i Kazimierz Kostuch 
z Zagórzan, Stanisława Kubik i Kazimierz Kubik 
z Gdowa, Danuta Kucharska i Stanisław Kuchar-
ski z Gdowa, Genowefa Łaciak i Józef Łaciak 
z Klęczany, Stanisława Martyka i Józef Marty-
ka z Książnic, Danuta Mętel i Franciszek Mętel 
z  Cichawy, Bolesława Natanek i Władysław 
Natanek z Gdowa, Józefa Rozwadowska i Stani-

sław Rozwadowski z Gdowa, Janina Rudek i Jan 
Rudek z Wiatowic, Katarzyna Rudzka i Henryk 
Rudzki z Marszowic, Teresa Satała i Jan Satała 
z Niegowici, Maria Sobkowska i Stanisław Sob-
kowski z Bilczyc, Rozalia Szczygieł i Władysław 
Szczygieł z Gdowa, Aleksandra Szostak i Adam 
Szostak z Nieznanowic, Janina Szponder i Józef 
Szponder z  Gdowa, Bronisława Śliwa i  Zbi-
gniew Śliwa z Gdowa, Maria Widomska i Sta-
nisław Widomski z Winiar, Zofia Zabdyr i Stani-
sław Zabdyr z Gdowa. Małżeństwa świętujące 
60-lecie: Olimpia Chyrc i Zdzisław Chyrc z Cicha-
wy, Genowefa Radwańska i Józef Radwański ze 
Szczytnik, Helena Szostak i Eugeniusz Szostak 
z Marszowic, Anna Wałęga i Emil Wałęga z Mar-
szowic, Teresa Ziółkowska i Leopold Ziółkowski 
z Zagórzan.

Anna Dymna w Niepołomicach
3 lutego w wypełnionej do ostatniego miej-

sca sali akustycznej niepołomickiego Zamku, 
odbyło się wspaniałe spotkanie z Ikoną Pol-
skiej Sceny Teatralnej i  Filmowej, działacz-
ką społeczną, założycielką Fundacji „Mimo 
wszystko” – Panią Anną Dymną.  Organizatora-
mi spotkania były Biblioteka Publiczna w Nie-
połomicach oraz Fundacja „Zamek Królewski 
w Niepołomicach.”     

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zaproponowała nową 
formę kontaktu czytelnika z pisarzem. Oto pod koniec ubiegłego roku, 
dokładnie 14 grudnia 2019, w sali kinowej Wielickiej Mediateki na Placu 
Skulimowskiego 3, miało miejsce uruchomienie nowej, w zamierzeniu 
corocznej imprezy kulturalnej pod wiele mówiącą nazwą Wielicki Salon 
Literacki. Przygotowany organizacyjnie i kierowany przez p. Annę Kaczor, ma 
na celu nie tylko prezentację poetów, powieściopisarzy, eseistów, biografów, 
historyków, pamiętnikarzy i innych twórców, parających się przysłowiowym 
piórem, a związanych z naszym terenem, lecz również nakłonić ich pragnie, 
by musnęli swym talentem własny region w większej mierze niż czynią to 
dotychczas. Gra bowiem warta jest świeczki.
A narybek, bo na estradzie pojawili się też bardzo młodzi autorzy, karze 
myśleć z nadzieją również o jasnej przyszłości naszej literatury.
Na owym pierwszym Salonie Literackim, swoje utwory lub ich co celniejsze 
fragmenty, prezentowali: Agnieszka Baś, Joanna Bogdańska, Halina Bryg, 
Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk, Monika Lis, Maria Nawrot, Apolonia Ptak, 
Lidia Sałabun, Wioletta Gocoł, Jerzy Grzeszczuk, Łukasz Juszczyk, Kamila 
Maciejko, Jerzy Pilikowski, Jan Szuro, Jadwiga Duda i Maria Gurgul.
Każdej prezentacji towarzyszył krótki utwór muzyczny, który korelował 
z treścią prezentowanego utworu. Tę oprawę przygotowała Agnieszka 
Korczyńska wraz ze swoimi uczniami z  Zespołu Szkół Muzycznych 
w Wieliczce. Poza owymi muzycznymi akcentami na wysokim poziomie, 

wielką wartość dydaktyczną posiadały też wyświetlane na ekranie kinowym 
obrazy innych dzieł, niż prezentowane przez autorów, ich utwory czy książki.
Widownia Mediateki wypełniona po brzegi była świadkiem niezwykłego 
zdarzenia. Uczestnicy, i ci występujący na estradzie, i ci zasłuchani i wpatrzeni 
w kolejnych twórców, spotkali się na zakończenie w foier, by przy kawie 
i słodkościach, które biblioteka też zapewniła, wdali się w bezpośrednią 
rozmowę, która obu stronom przyniosła wielką satysfakcję.
Czekamy z niecierpliwością na następny Wielicki Salon Literacki.

Władysław  Żołubak
fot. Tadeusz Warczak

WIELICKI SALON LITERACKI

Nowy Dyrektor
Od lutego dyrektorem Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej mianowany został Piotr 
Sionko. 

- Jesteśmy na etapie planowania przenosin czę-
ści zbiorów do nowego działu dzieci i młodzieży, 
w odrestaurowanej części Mediateki, połączonej 
z obiektem głównym. Już teraz naszą wypożyczal-
nię odwiedza nawet 250 osób dziennie – mówi 
dyrektor Piotr Sionko dodając, że w poniedziałki, 
po weekendzie tworzy się kolejka Czytelników 
oddających i wypożyczających książki, mimo 
kilkuosobowej obsługi. To dobry znak. Bibliote-

ka nie tylko dba o nowości wydawnicze i zbiory, 
których oczekują Czytelnicy, ale też aktywnie 
z nimi współpracuje. Proponuje aktywną ofertę 
dla seniorów, szczególnie w ramach Poniedział-
kowego Klubu Seniora oraz dla najmłodszych, 
m.in. z nauką programowania mini robotów. 
Krzewienie pasji czytania jest najważniejszym 
zadaniem biblioteki. Znaczną rolę odgrywa 
również dostępność i przyjazność miejsca, jakim 
jest Mediateka, gdzie znajduje się m.in. kino 
i kawiarnia, licznie nawiedzane przez mieszkań-
ców. W ramach oferty bibliotecznej odbywają się 
tutaj warsztaty, spotkania autorskie, spektakle 
lub np. turnieje gier planszowych. - W tym roku 
Biblioteka obchodzi 75-lecie działalności - mówi 
dyrektor Piotr Sionko pełniący funkcję na czas 

nieobecności dyrektor 
Agaty Czarnota-Bajo-
rek. Ma plany odno-
śnie Wielickiej Książ-
nicy, jego celem jest 
skierowanie oferty do 
jak najszerszej grupy 
odbiorców i kreowa-
nie wizji miejsca przy-
jaznego i otwartego. 
Doświadczenie zdobył 
angażując się w two-
rzenie i  zarządzanie 
projektem budowy kompleksu krakowskiego 
Centrum Jana Pawła II.  

 Barbara Zapadlińska\
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Potrzebne jest serce i czyn, aby pomagać. Tyle słyszymy o wielu dziełach chary-
tatywnych, zbiórkach na ratowanie życia, zdrowia, sprzęt rehabilitacyjny. Wtedy 
na pierwszym planie jest osoba potrzebująca wsparcia, której sytuacja porusza 
do żywego. Ale są i ludzie drugiego planu, to grupa inicjująca akcję i ją prze-
prowadzająca, całymi posiadanymi siłami i umiejętnościami. Dotychczas Kon-
rad Tańcula pomagał wszystkim, nigdy nie odmawiając aż do tej jednej jedynej 
chwili..., kiedy wypadek samochodowy o 3 w nocy, zatrzymał jego życie, plany, 
wszystko. Ale żyje!!! Teraz on potrzebuje pomocy i to bardzo bardzo szybko.

Zderzenie czołowe… Zakopianka… z pierwszą pomocą przyjeżdża-
ją druhowie PSP z Nowego Targu. Nie mogą się otrząsnąć. Nawet nie 
przypuszczają, że młody człowiek, którego ratują jest strażakiem ochot-
nikiem. W wypadku największe obrażenia Konrada powstają w obrę-
bie głowy i płuc. Jak duże, to pokazują pierwsze badania w szpitalu 
w Nowym Targu. Wielkim darem losu jest to, że trafił właśnie tu, gdzie 
specjalizują się we wszelkiego rodzaju złamaniach i stanach powypad-
kowych. Mają odpowiedni sprzęt i doświadczenie. I wielką delikat-
ność w relacjach z rodziną osoby chorej, co podkreśla mama Konrada, 
Małgorzata Tańcula. Stan zdrowia jej syna, po niezbędnych zabiegach 
i wybudzeniu z farmakologicznej śpiączki jest ciężki. Aby przetrwał ból, 
który umniejszy się po operacji na oddziale chirurgii szczękowej w Kra-
kowie, podawana mu jest morfina. Od kilku dni oddycha już samo-
dzielnie, czasem reaguje na polecenia, ściśnie dłoń. W szpitalu jest już 
miesiąc.

  Jedno jest już pewne. Jak tylko to będzie możliwe, potrzebna będzie 
rehabilitacja w klinice. Bardzo duża jest nadzieja na zakwalifikowanie 
w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie, które 
dysponuje olbrzymim doświadczeniem, wynikami w wybudzaniu osób 
i ich rehabilitacją. Konrad Tańcula ma jednostronny paraliż ciała. Duże 
uszkodzenia mózgu blokują na razie kontakt z otoczeniem. Ale marze-
niem wszystkich jest, aby powrócił on do pełnego zdrowia, do narze-
czonej Anety (ślub miał być w czerwcu) i córeczki Julki, dla których 
Anna Kowal też organizuje akcję pomocową.  I do rodziny, mamy trój-
ki  braci i siostry. I do swojej drużyny OSP. I do Stowarzyszenia Inicja-
tyw Społecznych„Solny Gwarek”,  prowadzonego przez jego mamę, 
w którym też działał. Teraz  można tam przekazać 1% podatku  (KRS 
0000175469 na rehabilitację i dalsze leczenie Konrada). Pani Małgorza-
ta podkreśla, że od najmłodszych lat udzielał on swej pomocy, w wielu 
akcjach charytatywnych. 

Do niedawnych należą m.in. wielka akcja Dla Róży oraz Domu Dziec-
ka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach. Ich inicjatorka, Anna Kowal pod-
kreśla duży w nich udział Konrada, wraz z Moniką Jarmałowską, Joanną 
Kordula,Joanną Gawrylak, Joanną Kałuża, Agnieszką Molek, Marcinem 
Szewczykiem oraz Tomaszem Broniowskim ze strażakami z OSP Wielicz-
ka. Grupa powstała i działa spontanicznie, dając z siebie wszystko, zara-
żając zaangażowaniem innych. Dla Róży zebrano 9000 zł. Dom Dziecka 

w Pawlikowicach zmienił swe 
oblicze całkowicie. A chłopcy 
oprócz całkiem zmienionego 
wyposażenia pokoi i budynku 
otrzymali wycieczki i szkolenia, 
Anna Kowal tak opisuje Konra-
da Tańculę: skromny, sympa-
tyczny, ceniący rodzinę i przy-
jaciół, odważny, wielki społecz-
nik, wewnętrznie poukładany. 

Już w  dniu wypadku zare-
agowali druhowie z OSP Wie-
liczka. Oto wpis na facebooku: 
Druh Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wieliczce - Konrad Tańcu-
la - 28 stycznia pod Nowym 
Targiem uległ poważnemu 
wypadkowi samochodowe-
mu - dziś to On będzie potrzebował naszej pomocy! Konrad każde-
go dnia angażuje się w wiele lokalnych wydarzeń i form wsparcia innych 
ludzi. Wielokrotnie okazywał swoje serce jako wolontariusz w niezliczonej 
ilości akcji. Również w tej formie bycia strażakiem - ochotnikiem, wiele 
razy pomagając ludziom w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Dziś to 
On będzie potrzebował naszej pomocy. Dlatego my - społeczeństwo OSP 
Wieliczka - zawracamy się z prośbą do Państwa - uruchamiając interne-
tową zbiórkę finansową, z której to wszystkie środki zostaną przekazane 
rodzinie Konrada na koszty jego leczenia i rehabilitacji.

Już wiadomo, że niebawem będzie Pan Konrad potrzebował stałej 
intensywnej prywatnej rehabilitacji. Jej zakres określą lekarze. Takiego 
intensywnego leczenia nie pokrywa NFZ a tu czas odgrywa dużą rolę. Mie-
sięczny pobyt w klinice z wszelką potrzebną rehabilitacją to ok. 30 000 zł. 
To kwota szacunkowa, bowiem może ona zostać określona przez lekarzy 
przy kwalifikacji do kliniki 

Wiadomość o wypadku Konrada Tańculi wstrząsnęła wszystkimi, któ-
rzy go znali i którym pomagał. Grupa Anny Kowal prowadzi już licytację: 
„Licytacje dla Konrad Tańcula ‚’ i przygotowuje siły do dużej akcji, która 
niebawem zostanie podjęta oczywiście z druhami strażakami i wszystkimi 
chętnymi.

Wiadomo, że każdy dar serca, modlitwa, fanty na licytację, dobre słowo, 
mają dla Konrada i jego rodziny wielką wartość. I datki finansowe na 
rehabilitację. Tak aby, gdy Konrad trafi do kliniki, można było uregulować 
rachunek za pierwszy miesiąc, i kolejny, i kolejny… Aż do powrotu rado-
snego do życia i najbliższych. I aby znów mógł nieść pomoc innym

Barbara Zapadlińska

Konrad Tańcula walczy 
o życie

Pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy

Łącząc się z inicjatywą druhów z OSP Wieliczka podajemy 
konto, na które można wpłacić każdy dar serca, 

OSP WIELICZKA, ul. Limanowskiego , 32-020 Wieliczka  
25 1020 2892 0000 5002 0632 9934 z dopiskiem: ŚRODKI NA 

LECZENIE I REHABILITACJĘ DRUHA OSP WIELICZKA - 
KONRADA TAŃCULI  

lub STOWARZYSZENIE SOLNY GWAREK  nr konta 78 8619 0006 
0010 0200 7650 0001z dopiskiem:  DLA KONRADA
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W te ferie nikt się nie nudził! Placówki działa-
jące na terenie gminy Biskupice przygotowały 
szeroki wachlarz zajęć dla dzieci w różnym wieku. 
Centrum Kultury oprócz ciekawych wycieczek 
(min.do kina, GOKidz), zaproponowało swoim 

podopiecznym ciekawe zajęcia plastyczne pod-
czas, których każdy mógł dać upust swoim zdol-
nościom artystycznym. Dzieciaki min. tworzyły 
maski karnawałowe, które później z dumą pre-
zentowały na balu. Wykonywały maskotki, brały 
udział w różnych konkurencjach sportowych. Dla 
fanów ekologicznych dodatków i warsztatów eko 
tworzono cudeńka ze sznurkiem w roli głównej.

W Bibliotece Publicznej w Biskupicach na 
zajęciach plastycznych, prowadzonych przez 
panią Teresę Kosoń, powstały piękne ozdoby 
w stylu ekologicznym. Dzieci spędzały także  
czas przy grach planszowych, a także na szalo-
nej, zabawie karnawałowej. 

Wszystkie dzieci 
z PPWD w Zabłociu 
mogły uczestniczyć 
we wspólnej zaba-
wie, która integro-
wała i  pozwalała 
na zacieśnianie 
więzi koleżeńskich. 
Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły 
się zawody zręcz-
nościowe, gdzie 
w yc h owa n k ow i e 
mogli pochwalić się 
celnością, umiejętnością skoku w dal, skaka-
niem przez skakankę i innymi umiejętnościami 
fizycznymi, które były nagrodzone upominka-
mi. Duże zaangażowanie dzieci wykazały pod-
czas zajęć kulinarnych. W ramach ferii odbyła 
się również wycieczka do Katowic, do Centrum 
Rozrywki i Nauki – i Mysłowic do kina na film 
„Doktor Dolittle”. 

Każdy dzień  tegorocznych ferii był pełen 
uśmiechu i radości dzieci.  Mamy nadzieję, że 
zostaną nam wszystkim miłe wspomnienia ze 
wspólnie spędzonego czasu.

Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Na specjalne zaproszenie Wójta Gminy 
Biskupice, Centrum Kultury, Stowarzyszenia 
„Jesteśmy” oraz księdza proboszcza z Parafii 
w Łaznach  członkowie Towarzystwa Śpiewa-
czego „Lutnia” z Wieliczki pojawili się na nie-
dzielnej Mszy Świętej 16 lutego. Chór zapew-
nił wyjątkową oprawę muzyczną  Eucharystii.

Po Mszy Świętej lutniści, pod dyrygenturą 
Jadwigi Szado, zaprosili na koncert muzyki 

sakralnej. Chóralnie rozbrzmiały takie utwo-
ry jak „Czarna Madonno” , „Modlitwa kapła-
na” Verdiego, czy „Chwal duszo moja Pana”. 
Piękny i wzruszający występ został nagrodzo-
ny owacjami na stojąco. To miłe, niedzielne 
popołudnie, bogate w muzyczne wrażenia, 
odbyło się  dzięki realizacji projektu „Kultura 
i Edukacja Senior+” . 

Chór Lutnia koncertował w Łazanach

Wycieczka z Centrum Kultury do kina

Policjanci poruszyli bardzo ważne tematy, 
dotyczące oszustw jakim w ostatnim czasie 
ulegają osoby starsze. Prelegenci przestawili 
najpopularniejsze schematy działania oszu-
stów a także techniki stosowane na pokazach, 
które często zakończone są zawarciem nieko-
rzystnych  umów kupna. Przestrzegali przed 
zawieraniem umów oferowanych przez domo-
krążców oraz przez telefon. Seniorzy poznali 
zagrożenia, na jakie są narażeni ze strony nie-
uczciwych handlarzy. Funkcjonariusze przy-

pomnieli także o najważniejszych zasadach 
poruszania się pieszo – zwłaszcza po zmroku, 
a także o zmianach  w prawie o ruchu drogo-
wym.  

Seniorów odwiedziła również grupa kolęd-
ników z Kokotowa. Z pieśnią na ustach w pięk-
nych, tradycyjnych strojach życzyli wszystkim 
pomyślności w Nowym Roku.  Zaprezentowali  
polskie kolędy i  pastorałki skutecznie włą-
czając wszystkich do wspólnego śpiewu.  Ze 
względu na fakt, że było to pierwsze spotkanie 
w tym roku nie mogło zabraknąć noworocz-
nych życzeń, które zebranym składała wójt 
Gminy Biskupice Renata Gawlik oraz dyrektor 
Centrum Kultury Małgorzata Kaleta. W nawią-
zaniu do tematyki spotkania każdy z Seniorów, 
by zwiększyć swoje bezpieczeństwo na dro-
dze, otrzymał odblaskową opaskę.

tekst: B.Ciapała, fot. D Orłowska

O bezpieczeństwie w Gminnej Akademii Seniora
„Bezpieczny Senior” to temat pierwszego 
w tym roku spotkania Gminnej Akademii 
Seniora, jakie miało miejsce 20 stycznia 
w auli Urzędu Gminy Biskupice. Wykład 
poprowadzili funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Wieliczce. 

Ferie, ferie… i po feriach! Ale wspomnienia pozostały... 

Wójt Gminy Biskupice oraz dyrektor Centrum 
Kultury składają  serdeczne podziękowania Naczel-
nikowi Wydziału Prewencji - asp.szt. Jarosławowi 
Błaszczykowi za wsparcie merytoryczne, a także  
za przeprowadzenie ciekawej prelekcji sierżanto-
wi sztabowemu - Marcie Jeger - Kęsek, starszemu 
sierżantowi - Damianowi Obrzud, młodszemu aspi-
rantowi ruchu drogowego - Rafałowi Rydzowi oraz 
młodszemu aspirantowi - Pawłowi Tomasikowi.

Obiecaliśmy powrót wspomnieniami na 
zajęcia, które odbyły się w naszych świe-
tlicach w czasie ferii. Słowa dotrzymujemy 
i … wracamy wspomnieniami na zaję-
cia z Centrum Kultury Gminy Biskupice, 
Biblioteką Publiczną w Biskupicach oraz 
Ponadgminną Placówką Wsparcia Dzien-
nego w Zabłociu.

Warsztaty rękodzieła z panią Teresą Kosoń cie-
szyły się dużym zainteresowaniem „Kulinarne wariacje” 

w PPWD w Zabłociu
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Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
tel. +48 12 26 34 100  
fax. +48 12 27 86 860 
e-mail: magistrat@wieliczka.eu

Uroczysty nastrój i wyjątkowa atmosfera towarzyszyły 
tradycyjnemu Spotkaniu Noworocznemu, które odbyło 
się 25 stycznia w „Solnym Mieście”. Licznie zgromadzo-
na publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu wie-
lickich artystów, uczniów szkół muzycznych z Wieliczki 
i Gdowa, Weroniki Kozłowskiej oraz gwiazdy wieczoru 
- Nataszy Urbańskiej.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przekazania 
śp. Zofii Batko Honorowego Obywatelstwa Królew-
skiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, które 
nadano 27 grudnia 2019r. Dokument potwierdzający 
nadanie Honorowego Obywatelstwa burmistrz Wieliczki 
Artur Kozioł wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Wieliczce Tadeuszem Lurańcem przekazali córce 
Zofii Batko – Bożenie Juszkiewicz. Podczas Spotkania 
Noworocznego wręczono Nagrodę Kulturalną Burmi-
strza Wieliczki za rok 2019, którą otrzymała Weronika 
Kozłowska. Utalentowana artystka z Podstolic wzięła 
udział w zmaganiach na ogólnopolskiej muzycznej sce-
nie popularnego programu „The Voice of Poland”.

Tradycyjnie tego dnia odbyła się zbiórka charytatywna 
na rzecz Marcela Filo z Chorągwicy, uzyskana kwota to 7 
238,55 zł. Zbiórkę zorganizowali i przeprowadzili: Para-
fialny Zespół Caritas, Miasto i Gmina Wieliczka,  Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wieliczce OSP 
Chorągwica, Sokół Chorągwica, Szkoła Podstawowa 
w Mietniowie, Solne Miasto w Wieliczce , Koła Gospodyń 
Wiejskich z Mietniowa, Węgrzc Wielkich i Grabia.

Wyjątkowe Spotkanie Noworoczne



13 lutego zamontowany został pieczołowicie odrestau-
rowany drewniany ołtarz w Kaplicy p. w. Nawiedzenia 
Matki Boskiej w Gorzkowie - Czarnocinach. W ubiegłym 
roku ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz przy 
wsparciu środków unijnych odnowiona została całość 
kaplicy, a obecniw zakończone zostały prace restauracyj-
ne ołtarza. Prace wykonał rzeźbiarz Paweł Janowski przy 
współpracy z Kazimierzem Kapustą. Kaplica w Gorzkowie 
wybudowana została w niezwykle malowniczej okolicy; 
wzniesiona na planie prostokąta z półokrągłą apsydą 
skierowaną na zachód w 1885 r. Przy wejściu umieszczo-
na jest tabliczka: FONDACYJA GMINY CZARNOCIN RP. 
1885.

Renowacja kaplicy w Gorzkowie - Czarnocinach

W Janowicach prowadzo-
na jest bardzo wyczeki-
wana przez mieszkańców 
inwestycja - budowa sali 
gimnastycznej przy szkole 
podstawowej. Wartość  in-
westycji to 2 800 000 zł. 
Obecnie wykonano zabe-
tonowanie fundamentów, 
ściany fundamentowe 
oraz częściową idolizację. 
Korzystając z sprzyjającej 
pogody prace postępują 
dalej. 
Powierzchnia całkowita po-
wstającej sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem  to 
666,45 m2.

Budowa sali gimnastycznej w Janowicach

Panorama Powiatu Wielickiego 11panorama.wieliczka.pl
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Noworoczna zabawa 
w Zabawie dla 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych

Pierwszego lutego na półmetku ferii zimowych 
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabawie 
zorganizowane zostało spotkanie noworoczne 
dla młodzieży strażackiej z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z gminy Wieliczka. Młodzi 
strażacy mogli wykazać się nie tylko strażackimi 
umiejętnościami. Zaproszeni goście z gminy 
Wieliczka oraz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP oceniali i podziwiali skuteczność 
uczestników konkursów i zabaw z duchem 
strażackim. Bawiła się młodzież ale z nią bawili się 
również opiekunowie prezentując swą sprawność 
w zakładaniu mundurów bojowych zarówno obecnie 
używanych jak i już historycznych „moro” z początku 
lat 90’tych. Organizatorem spotkania była gmina 
Wieliczka, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Wieliczce i OSP Zabawa.
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

Automatyczny Defibrylator 
Zewnętrzny AED został zamonto-

wany w Kłaju na fasadzie głów-
nego budynku Urzędu Gminy 
w Kłaju od ul. Płachcińskiego. 

Urządzenie podłączone do 
alarmu znajduje się w specjalnej, 
podgrzewanej kapsule, aby urzą-
dzenie było zdatne do użytku 
w każdych warunkach pogodo-
wych. Defibrylator jest dostęp-
ny dla wszystkich, którzy będą 
potrzebować pomocy. Nie bez 
przyczyny został zamontowany 
w tym miejscu. Wybór centrum 
Kłaja jako lokalizacji urządzenia 
został  dokonany ze względu na 
duże skupisko ludzi w ciągu dnia. 

Czym jest Defibrylator AED? To 
urządzenie, które ratuje życie! 

Defibrylatory AED skutecznie 
prowadzą niedoświadczonego 
ratownika, niezwiązanego z medy-
cyną przez wszystkie etapy akcji 
ratowniczej. To prosta czynność, 
która może uratować ludzkie życie. 
Aparat AED jest łatwy w obsłudze 
nawet dla osób z  zaledwie ele-
mentarnym przeszkoleniem. Defi-
brylator AED sam analizuje EKG 
serca poszkodowanego i decyduje 
o zastosowaniu defibrylacji.

Defibrylator RFx został wypo-
sażony w funkcję Life Guidance 

z intuicyjnymi, wyraźnymi komu-
nikatami głosowymi oraz instruk-
tażem RKO. Urządzanie po włącze-
niu krok po kroku prowadzi osobę 
udzielająca pomocy, od momen-
tu przyklejenia elektrod na ciele 
pacjenta, przez wykonanie szyb-
kiej defibrylacji aż do podjęcia 
RKO. Urządzenie zostało wypo-
sażone w  wyjątkową technolo-
gię, która pozwala dostosować 
działanie urządzenia do sytuacji, 
tak więc dzięki specjalnemu klu-
czykowi możemy pomóc również 
dziecku. 

Oliwia Bieda

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED w Kłaju

Dom Kultury i Remiza w Łężkowicach oficjalnie oddane

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokona-
li: marszałek Województwa Małopolskiego  
Łukasz Smółka, starosta Wielicki Adam Kocio-
łek, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infra-
struktury Tomasz Tomala, wicedyrektor Depar-
tamentu Funduszy Europejskich Roman Wci-

sło, wójt Gminy Kłaj Zbigniew Strączek oraz 
najmłodsza uczestniczka wydarzenia, miesz-
kanka Łężkowic – Julia Żelazny.

Licznie zgromadzonych w sali widowisko-
wej powitał gospodarz gminy. Wyrazy uznania 
popłynęły od Marszałka Województwa, Staro-
sty Wielickiego, Dyrektora Departamentu F.E. 
oraz Przedstawiciela Ministerstwa Infrastruk-
tury. Podziękowania za stworzenie nowocze-
snej przestrzeni dla strażaków złożył zastępca 
Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej 
w Wieliczce – bryg. mgr Marek Rodak. Szcze-
gólne słowa podziękowania w imieniu wła-
snym, mieszkańców i strażaków złożył sołtys 
Łężkowic – Grzegorz Matura.

Remont zarówno domu kultury, jak i remi-
zy OSP polegał na podniesieniu standardu 

i  estetyki istniejących pomieszczeń. Inwe-
stycja realizowana była w  dwóch etapach. 
Na remont części służącej strażakom Gmina 
Kłaj pozyskała dofinansowanie w wysokości 
23.064 zł ze środków Województwa Małopol-
skiego przyznanych przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach konkursu Mało-
polskie Remizy 2019. Całkowity koszt zadania 
wyniósł: 60.014,98 zł. Natomiast część prze-
znaczoną pod wydarzenia kulturalne wyre-
montowano w całości ze środków gminy.

Po zakończeniu części oficjalnej można już 
było zwiedzać zmodernizowany obiekt. Choć 
nie został zbudowany od podstaw, to w naj-
mniejszym stopniu nie przypomina starego 
wnętrza ośrodka. Otwarta przestrzeń, jasne 
barwy ścian oraz ciepłe barwy energoosz-
czędnego oświetlenia wymuszały komentarze 
typu: „jak tu ładnie”.

Jeden z największych tego typu budynek 
już spełnia swoją funkcję, tętniąc życiem. 
Następnego dnia po oficjalnym otwarciu 
odbyły się tam zajęcia rekreacyjne dla naj-
młodszych Mieszkańców Łężkowic, a w nie-
dzielę maluchy uczciły wydarzenie balem kar-
nawałowym.

Oliwia Bieda

Sala widowiskowa, przestrzenna scena, jasna antresola, nowoczesne pomieszczenia gospo-
darcze, garaż, estetyczne toalety. Dom Kultury oraz Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łężkowicach zostały wyremontowane i oficjalnie przekazane do użytku. 14 lutego stał 
się okazją do świętowania nie tylko przez wszystkich zakochanych, ale również przez 
Mieszkańców Łężkowic oraz tamtejszych strażaków.
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no 198 III 2020
GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Ekspozycja  „Świa-

tło i  sztuka. Lampy 

z  XIX i   XX wieku” 

zaskakuje różnorod-

nośc ią  c iekawych 

obiektów służących 

rozpraszaniu mroku. 

Wśród 90 prezento-

wanych eksponatów 

z o b a c z y ć  m o ż n a 

z a r ó w n o  p i ę k n e 

lampy  do  wnęt rz 

mieszkalnych jak np.  

salonowa „Przeminę-

ło z wiatrem”, nawią-

zująca do znanego 

fi lmu, jak i praktyczne - przeznaczone do 

oświetlania przestrzeni publicznej: okrę-

towe, powozowe, kolejowe, samochodo-

we, czy bicyklowe. Zaskakuje lampa łuko-

wa z Paryża, jedna ze stu, oświetlających 

Wieżę Eiffl  a w 1889 r. 

Górnik najbardziej potrafi  docenić wagę 

światła. Wykonuje przecież pracę w miej-

scu, w  którym panuje tylko ciemność. 

Muzeum posiada dużą kolekcję oświe-

tlenia górniczego stąd też zaprezento-

wane zostały lampy używane przez wieki 

w kopalniach, w tym nowo zakupione do 

zbiorów. 

Ekspozycję „Światło i  sztuka. Lampy 

z  XIX i  XX wieku”  można zwiedzać 

w Zamku Żupnym tylko do 17 marca 2020 r.

Kuratorki wystawy: 

Urszula Mróz i Marta 

Ajkowska – Mazur

Projekt plastyczny: 

Alicja Duda

Prezentowane obiekty 

pochodzą z:

• Muzeum Podkarpackie-

go w Krośnie

• Prywatnej kolekcji Janu-

sza Chmielniaka „Zaginio-

ne światło”

• Muzeum Żup Krakow-

skich Wieliczka. 

Patronat: TVP Kraków – 

stały patron medialny, 

Radio Kraków,  Mówią 

Wieki.

Wydarzenia kulturalne

Marzec 2020
Ekspozycje Muzeum są czynne:
• na III poziomie kopalni 8.00-17.00
• w Zamku Żupnym 8.30-15.30
• dziedzińce zamkowe dostępne są do 
zmroku - wstęp wolny

13.03 
Senior w  Muzeum - „Tajemnice górni-
czej techniki”, Muzeum w kopalni 
16.03 
Koncert dla dzieci „Żywioły w muzyce”, 
Zamek Żupny
do 17.03 
Wystawa „Światło i sztuka. Lampy z XIX 
i XX wieku”, Zamek Żupny
18.03 
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół MŻKW: 
„Prace konserwatorskie prowadzone 
przez   pracownię konserwacji Muzeum   
Żup Krakowskich Wieliczka”,   Szymon 
Pawlikowski, Zamek Żupny
 20-22.03 
Ogólnopolska akcja - Polska zobacz 
więcej – Weekend za pół ceny, Zamek 
Żupny i Muzeum w kopalni
29.03 
Mama, Tata i Ja – „Tradycje wielkanocne 
- znane i nieznane”, Zamek Żupny 
Styczeń-czerwiec
Konkurs plastyczny „Zamek Żupny 
w Wieliczce oczami dziecka” 

Od stycznia
Regionalna edukacja muzealna i kultu-
ralna – nowy nabór klas. Propozycje za-
jęć na www.muzeum.wieliczka.pl

Rezerwacja spotkań i zajęć edukacyjnych:
Dział Edukacji Muzeum, tel. 12 289 16 33

50% zniżki dla posiadaczy Kart:
Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, Kra-
kowskiej Karty Rodzinnej,  Karty Du-
żej Rodziny,  Krakowskiej Karty Rodziny 
z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Piękno dawnych  lamp - 
wystawa tylko do 17 marca
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Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka po 

raz kolejny uczestniczy 

w  ogólnopolskiej akcji 

„Polska zobacz wię-

cej – weekend za pół 

ceny”. W dniach 20-22 

marca 2020 roku zapra-

sza do zwiedzania Trasy 

Muzeum w  kopalni soli 

i Zamku Żupnego. 

Trasa Muzeum z piękną 

komorą Saurau

P r z e d e  w s z y s t k i m 

będzie można zobaczyć 

wyjątkowej urody komo-

rę Saurau, udostępnioną 

po pracach konserwa-

torskich, które prowa-

dzono kilka lat. Walory 

widokowe i zachowane 

ślady ręcznych robót 

górniczych zdecydowa-

ły, że komorę tę już od 

początku XX wieku uważa się za najwspanialsze wyrobisko na trasie tury-

stycznej ozdabia je żyrandol z soli kryształowej, a dodatkową atrakcję sta-

nowi ruchomy model zjazdu górników na linie. Stoi tu też solny pomnik gen. 

Józefa Hallera. 

Ponadto na Trasie Muzeum zobaczyć można maszyny i urządzenia gór-

nicze, środki transportu, lampki górnicze, mapy, sztukę sakralną, cenny róg 

Bractwa Kopaczy, piękną komorę Maria Teresa i multimedialną kaplicę św. 

Jana Pawła II. Rezerwacji można dokonywać przez formularz na stronie 

www.muzeum.wieliczka.pl. Koszt zwiedzania 9 zł /osoba.

Zbiórka grup w Zamku Żupnym przy ul. Zamkowej 8. 

Zamek Żupny z cennymi solniczkami

Muzeum zaprasza też do zwiedzania zamku - historycznej siedziby 

administracyjnej solnego przedsiębiorstwa z kolekcją solniczek zaliczaną 

do najcenniejszych na świecie. 

Zamek Żupny w marcu można zwiedzać w godzinach od 8.30 do 15.30. 

 Obowiązujące w czasie akcji ceny biletów do Zamku Żupnego: bilet nor-

malny - 4 zł (8 zł), bilet ulgowy - 2 zł (5 zł), w tym dla dzieci od 7-16 lat - 1 

zł, bilet rodzinny -7 zł (15 

zł), 2 osoby dorosłe + 2 

dzieci

 Akcja „Polska zobacz 

więcej – Weekend za pół 

ceny” jest organizowana 

przez Polską Organizację 

Turystyczną oraz Mini-

sterstwo Rozwoju.

www.muzeum.wieliczka.pl

Wydobycie soli w kopalni wymagało przede wszystkim 

odpowiednich narzędzi, a rosnący popyt  i chęć ułatwienia 

sobie pracy wpływały na wprowadzanie nowych urządzeń 

i maszyn oraz  ich stałą ewolucję. Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka posiada w kopalni soli dużą, cenną kolekcję właśnie 

takich oryginalnych zabytków górniczych. 

Zapraszamy Seniorów do  ich odkrywania w czasie spaceru 

pt.  „Tajemnice górniczej techniki” 13. 03. 2020 r., o godz. 11.00 

w podziemnej ekspozycji Muzeum - gdzie prezentowany jest 

okazały zbiór z dziedziny techniki górniczej. Unikatowy i nie-

zwykle wartościowy historycznie - stanowił ważny argument 

przy podejmowaniu decyzji o wpisaniu wielickiej kopalni na 

Listę UNESCO. Obiekty służyły górnikom nie tylko do pozy-

skiwania soli, jej transportu, ale także do odwadniania kopalni 

i jej zabezpieczania. Szczególnie wartą uwagi jest unikatowa 

w skali świata – do obejrzenia tylko w naszym Muzeum, kolek-

cja kieratów - konnych maszyn wyciągowych. 

Spacer przez muzealną ekspozycję w kopalni soli pozwoli 

poznać  historię i rozwój techniki górniczej - od końca XIII w. 

do początków wieku XX. Warto zaznaczyć, że często stosowa-

ne tu rozwiązania były uniwersalne i można je spotkać także 

w życiu codziennym. 

Ważne informacje:

• Miejsce: Muzeum w kopalni soli w Wieliczce 

• Termin: 13.03.2020 r., godz. 11.00

• Zbiórka: dziedziniec Zamku Żupnego, ul. Zamkowa 8, godz. 

10.45

• Preferowany wiek uczestników: 60+

• Cena zajęć: 9 zł / osoba

• Rezerwacja: Dział Edukacji Muzeum, tel. 12 289 16 33 

Na kolejne spotkania Muzeum zaprasza:

• 19 czerwca – „Srebrne cacka”, Zamek Żupny

• 11 września – „Podziemne miasto”, Muzeum  w kopalni

• 4 grudnia – „Kinga i Barbara- patronki górników”, Zamek Żupny

MAMA, TATA I JA

Tradycje wielkanocne - znane i nieznane

Wielkanoc to nie tylko wiosenne kolory, zajączki, pisanki, 

mazurki i piękne dekoracje czy  koszyczek ze święconką, to 

także kolorowe palmy.  Muzeum zaprasza dzieci, wraz z opie-

kunami, na kolejne zajęcia z cyklu Mama, Tata i Ja „Tradycje 
wielkanocne – znane i nieznane” w dniu 29 marca 2020 r. o 

godz. 10.00 lub 12.30  do  Zamku Żupnego w Wieliczce. 

Uczestnicy  zajęć poznają tradycje i zwyczaje Wielkanocne, 

których część jest żywo kultywowana, a część zupełnie zani-

kła. Dzieci poznają znaczenie niedzieli palmowej, dowiedzą 

się dlaczego  jest tak ważna – a następnie,  wraz z opiekuna-

mi, wykonają własną palmę, która po poświęceniu zapewni 

rodzinie szczęście i dobrobyt. 

Informacja / rezerwacja: Dział edukacji: 12 289 16 33  

Polska zobacz więcej - 
weekend za pół ceny 

Spotkanie dla Seniorów: 
Tajemnice górniczej 
techniki


