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W TYM TRUDNYM CZASIE JESTEŚMY RAZEM. Wszystkim życzymy nade 
wszystko zdrowia, siły, wytrwania, cierpliwości oraz aby czas epidemii jak 
najszybciej się zakończył. Ufność składamy w Bogu i wstawiennictwu Matki 
Bożej. Bieżące informacje zamieszczamy na www.panorama.wieliczka.pl 
oraz facebooku Wieliczka Gazeta Panorama Powiatu Wielickiego.

Powiatu Wielickiego

PANDEMIA KORONAWIRUSA
W WYDANIU:

• Pierwszy przypadek koronawirusa 
w Niepołomicach

• Gdzie uzyskać pomoc

• Jak działają Urzędy i przychodnie 

• Jakie środki ostrożności zachowywać

• Odpust specjalny Stolicy Apostolskiej dla 
dotkniętych pandemią koronawirusa

• Liturgia Wielkanocy w czasie epidemii

• Epidemie w historii Polski i Wieliczki

Mamy ośmiu wstawienników w Niebie z terenu naszego 
powiatu. PROŚMY ICH O POMOC. Do przeczytania lub 
skopiowania książka „Sławni znani i nieznani mieszkań-
cy Powiatu Wielickiego” oraz najnowszej Panoramy na 
www.panorama.wieliczka.pl 
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Wszystko na temat ogłoszonego stanu epidemii, kwarantanny 
i nakazu jej przestrzegania powiedziano. Dzieci i starsze osoby muszą 
przebywać w domach, wiele osób w domach pracuje. Wielki szacunek 
dla tych, którzy mają na ten czas pracę na pierwszej linii w walce z epi-
demią, chronieniem nas i wspieraniu, leczeniu zarażonych koronawi-
rusem: służbom medycznym, ratunkowym, samorządowym, mundu-
rowym. Dla Prezydenta, Rządu, Parlamentu to czas podejmowania 
niezwykle ważnych, trudnych decyzji. Z szacunkiem wielkim dzięku-
jemy wszystkim pracownikom sklepów, aptek, transportu, punktów 
usługowych. To oni są najbliżej nas, ofiarując swą pracę, abyśmy mieli 
zapewnione pożywienie i leki. Wiele firm przestawiło działalność na 
szycie maseczek, ubrań ochronnych. 

Ale to nie wszystko… Jest z nami nade wszystko Bóg w Trójcy Prze-
najświętszej. I Matka Boża. W naszym przypadku szczególnie jako Kró-
lowa Polski. Bo też czas epidemii idzie równolegle z czasem Wielkiego 
Postu, lub raczej odwrotnie w czasie Wielkiego Postu dotarła do nas 
pandemia koronawirusa. Czas ten corocznie przeżywamy z pełnią 
refleksji nad naszym życiem, przemijaniem, pragnieniem poprawy. 
Czynimy pokutę, praktykujemy jałmużnę i przede wszystkim modli-
twę. 

Polska jaką widzimy w telewizji, przez nasze okna, żyje sprawami 
wyjątkowo ważnymi. lecz wielkie rzeczy dzieją się także w sercach. 
Cała Polska się modli, cała Polska trwa na modlitwie. W otwartych cały 
dzień Kościołach wystawiony jest Najświętszy Sakrament, możemy 
przyjść do Pana Jezusa o każdej godzinie, nawet na chwilę, nawet 
w drodze po  zrobieniu zakupów. A jeśli nie możemy, to adorować Go 
w sercu, adorować duchowo w Najświętszym Sakramencie w naszym 
Kościele. Chociaż w Mszach Świętych nie może uczestniczyć więcej 
niż 50 osób, to miliony uczestniczą w nich poprzez transmisje telewi-
zyjne, radiowe, internetowe. Błaganie do Boga płynie z całej Polski. 
O ratunek, powstrzymanie pandemii, uchowanie od zarażenia zdro-
wych, o uzdrowienie chorych, łaskę nieba dla konających i zmarłych, 
o siły i potrzebne łaski dla wszystkich pracujących na pierwszej linii.

I jest godzina, w której „nie ma kwarantanny” -  w której cała Pol-
ska jest jednością. To czas modlitwy na kolanach. O 20.30 cała Polska 

odmawia Różaniec. W łączności z Episkopatem Polski, z księżmi i oso-
bami konsekrowanymi modlącymi się w kościołach (transmisje online 
są w internecie, na stronach parafialnych) modlą się w domach wszy-
scy wierni, odpowiadając na apel przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. Błagamy Boga o ratunek 
przez ręce Matki Bożej. Ona w wielu objawieniach, w Lourdes, Fatimie, 
naszym polskim Gietrzwałdzie, wzywała do modlitwy różańcowej. 
Polskę nie raz w historii uratowała modlitwa, szczególnie ta modlitwa. 
Tak więc wszyscy jesteśmy na pierwszej linii,  w pracy i modlitwie. 

A dokładnie o 15.00, wybija Godzina Miłosierdzia Bożego  O trze-
ciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego 
miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment 
zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili 
konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 
1320). Kierujemy modlitwę do Pana Jezusa.  Rozważamy Jego miło-
sierdzie objawione w męce, zwracamy się do Niego w sposób bezpo-
średni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług Jego męki błagając 
o potrzebne łaski dla siebie i świata. W trakcie dnia, choć praktyka 
jest taka, że po Godzinie Miłosierdzia, możemy odmawiać Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, którą kierujemy do Boga Ojca. „Chociażby 
grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, 
dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687). Cho-
ciaż raz, ale w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc 
w postawie ufności, pokory oraz szczerego i głębokiego żalu za grze-
chy. Odmawianie koronki powinno odznaczać się wytrwałością, bo 
Pan Jezus nigdzie nie powiedział - wyjąwszy łaskę dobrej śmierci - że 
się będzie wysłuchanym po jednorazowym odmówieniu tej modlitwy. 
Wiecej inf. faustyna.pl   milosierdzie.pl

Uczmy młode pokolenie, dając świadectwo wiary i ufności. Polska 
jest mocna siłą modlitwy.

Barbara Zapadlińska

ZOSTAŃMY W DOMU
… TU w modlitwie nie 
ma kwarantanny :-)

PSSE w Wieliczce, ul. Stroma 11, z dniem 
16 marca zaprzestaje bezpośredniej obsługi 
klientów. Sprawy prosimy załatwiać poprzez 
telefon, e-mail, e-PUAP lub pocztą tradycyjną. 
Kontakt osobisty z pracownikami PSSE będzie 
możliwy w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach wyłącznie po uprzednim uzgodnie-
niu telefonicznym lub mailowym. Informacja 
przygotowana na podstawie rekomendacji 
Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży 
handlowej, w związku z potencjalnym ryzy-
kiem zakażenia koronawirusem. 

Numery tel: tel. 12 288-01-38, 12 288-01-
39 Dodatkowe numery telefonów w zakre-
sie zakażeń koronawirusem (czynne od 7.30 
do godz. 20.00)   537 246 198 i 537 246 291.

Zalecenia na czas epidemii
1. Zachować bezpieczną odległość od roz-

mówcy (1-1,5 metra)
2. Dokonywanie płatności najlepiej bezgo-

tówkowych
3. Podczas wizyt w placówkach handlowych 

NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza 
ust, nosa i oczu.

4. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta 
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamknię-
tego kosza i umyć ręce używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%).

5.Nie obawiać się zwracać uwagi współpra-
cownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie 
kichał w naszym kierunku, ani na produkty 
spożywcze.

6. Powierzchnie dotykowe takie jak: kasy 
samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze i inne przedmioty 
(np. telefony, klawiatury, terminale płatni-
cze) także wózki, koszyki muszą być regu-
larnie wycierane środkiem dezynfekują-

cym lub przecierane wodą z detergentem; 
• wszystkie obszary często używane, takie 
jak toalety, pomieszczenia wspólne, powin-
ny być regularnie i  starannie sprzątane, 
z użyciem wody z detergentem.
NIE zaleca się  noszenia maseczek 

ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki 
ochronne powinny nosić osoby chore, osoby 
opiekujące się chorymi oraz personel medycz-
ny pracujący z pacjentami podejrzewanymi 
o zakażenie koronawirusem.

Zalecenia dla placówek handlowych na 
stronie internetowej PSSE Wieliczka.

Ponadto z wielu napływających zaleceń 
wynika, aby m.in.: posiadać i korzystać z żeli 
i mydeł dezynfekujących, dostępnych w skle-
pach i płynów dezynfekujących; koniecznie 
często myć ręce, szczególnie przed posiłkiem; 
dezynfekować ekran telefonu komórkowe-
go; słuchawkę telefonu stacjonarnego, prze-
mywać blaty stołów; nie chodzić w domu 
w ubraniu, w którym byliśmy w pracy czy 
na zakupach; często prać ubrania, wietrzyć 
pomieszczenia.

Porady sanitarne – profilaktyka
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DEKRET 
W czasie Covid-19
W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powo-
du pandemii Covid-19, biorąc pod uwagę 
utrudnienia w odprawianiu liturgii wspólno-
towej w kościele, na które wskazali biskupi dla 
terytoriów podlegających ich jurysdykcji, do 
Kongregacji dotarły zapytania dotyczące zbliża-
jących się świąt wielkanocnych. W tym wzglę-
dzie proponuje się Biskupom ogólne wskazów-
ki i pewne sugestie.
1 – O dacie Wielkanocy. Stanowiąc centrum 
roku liturgicznego Wielkanoc nie jest świętem 
jak każde inne: obchodzona przez trzy dni, 
z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim 
Postem i ukoronowana Zesłaniem Ducha Świę-
tego, nie może być przeniesiona.
2 – Msza św. Krzyżma. Oceniając konkretny 
przypadek w różnych krajach, Biskup ma możli-
wość przełożenia jej na późniejszy termin.
3 – Wskazania odnośnie Triduum Paschalnego.
W przypadku, gdy władze cywilne i kościelne 
wprowadziły ograniczenia, podczas Triduum 
Padchalnego należy przestrzegać następują-
cych zasad.
Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych 
z Konferencją Episkopatu, aby w kościołach 
katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycz-
nego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie 
mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum 
Paschalnego, zawiadamiając wiernych o cza-
sie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się 
w modlitwę w swoich domach. W tym przy-
padku pomocne są relacje na żywo za pomocą 

komunikacji teleinformatycznej.
Konferencja Episkopatu i poszczególne diece-
zje powinny dostarczyć materiały do modlitwy 
rodzinnej i osobistej.
W Wielki Czwartek, w kościołach katedralnych 
i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwo-
ści ustalonych przez osoby odpowiedzialne, 
księża w parafii mogą koncelebrować Mszę 
św. Wieczerzy Pańskiej; wyjątkowo udziela się 
wszystkim księżom możliwości odprawienia 
Mszy św. w tym dniu, w odpowiednim miejscu, 
bez ludzi. Gest umycia nóg, już i tak fakulta-
tywny, powinien być pominięty. Na zakończe-
nie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się 
pominąć procesję, a Najświętszy Sakrament 
powinien być przechowywany w tabernaku-
lum. Kapłani, którzy nie mają możliwości odpra-
wienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić 
nieszpory (por. Liturgia Horarum).
W Wielki Piątek, w  kościołach katedralnych 
i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości 
ustalonych przez osoby odpowiedzialne, Biskup 
/ proboszcz celebruje Mękę Pańską. W modli-
twie powszechnej Biskup diecezjalny powinien 
zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za 
chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji 
zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314 nr 13).
Niedziela Wielkanocna.  Wigilia Paschalna: 
powinna być sprawowana tylko w kościołach 
katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczy-
wistych możliwości ustalonych przez osoby 
odpowiedzialne. Na początku Wigilii i  przy 
obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie 
ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając pro-
cesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúl-
tet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie 

„Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przy-
rzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 
371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Euchary-
styczna”.
Ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczest-
niczyć w  Wigilii Paschalnej sprawowanej 
w  kościele, niech odmówią Godzinę Czy-
tań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną 
(por. Liturgia Horarum).
W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot 
zakonnych, niech zadecyduje Biskup diecezjalny.
Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które 
wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum 
Paschalne, mogą, decyzją Biskupa diecezjalne-
go, zostać przeniesione na inne dogodne dni, 
np. 14 i 15 września.
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum 
anno 2020.
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów, 19 marca 2020 roku, 
w  Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła 
Powszechnego.

Kard. Robert Robert 
Prefekt

Abp Arthur Roche 
Sekretarz

[Oryginał włoski, tłum. KEP]. Informacja i dekret 
ze strony internetowej Episkopatu Polski: 
https://episkopat.pl/watykan-o-celebrowaniu-
wielkanocy-w-czasie-epidemii/ 

W związku z utrudnieniami w odprawianiu liturgii wspólnotowej 
w kościele z powodu pandemii koronawirusa, Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie sprawo-
wania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. 
Dekret Kongregacji stanowi, że Wielkanoc nie może być przeniesiona 
na inny termin. Może być natomiast przełożona Msza Święta Krzyż-
ma, która jest sprawowana w Wielki Czwartek, na termin późniejszy. 
Odnośnie Wielkiego Tygodnia, Kongregacja zaleca, „aby w kościołach 
katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, 
Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum 
Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby 
mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku 
pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycz-
nej”. W Wielki Czwartek księża w parafii mogą koncelebrować Mszę 
św. Wieczerzy Pańskiej, ale wyjątkowo bez ludzi. „Gest umycia nóg, 
już i tak fakultatywny, powinien być pominięty. Na zakończenie Mszy 

św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy 
Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum” – czytamy 
w dekrecie.
W Wielki Piątek biskup lub proboszcz mogą celebrować Mękę Pańską. 
„W modlitwie powszechnej Biskup diecezjalny powinien zadbać o usta-
nowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących się 
w sytuacji zagubienia” – podaje dekret. W czasie Wigilii Paschalnej, „przy 
obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić 
świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsul-
tet). Potem następuje +Liturgia Słowa+. W czasie +Liturgii chrzcielnej+ 
należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Potem następuje +Litur-
gia Eucharystyczna+” – podaje Kongregacja. Dekret przewiduje również, 
że wyrazy pobożności ludowej i procesje, które ubogacają dni Wielkiego 
Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą, decyzją biskupa diecezjalnego, 
zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września.

BP KEP

Stolica apoStolSka o celebrowaniu 
wielkanocy w czaSie epidemii

Wszelkie bieżące dekrety a także informacje 
dla wiernych są na stronach:
Konferencji Episkopatu Polski: https://episko-
pat.pl/ 
Archidiecezji Krakowskiej: https://diecezja.pl/ 
Apel  przewodniczącego Konferencji Episko-
patu Polski abpa Stanisława Gądeckiego
Osobiście każdego wieczora o  godzinie 

20.30 będę modlił się za Was na różańcu 
i o to samo proszę kapłanów w kościołach, 
a także Was wszystkich w Waszych domach. 
Trwajmy w modlitewnej jedności” – mówił 
w orędziu telewizyjnym 14 marca przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Polski abp Sta-
nisław Gądecki. Zapraszamy do codziennej 
modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji 

ustania pandemii koronawirusa. Od 16 marca 
o  godz. 20.30 transmitowany jest różaniec 
z kaplicy Metropolity Poznańskiego – zaprasza-
my codziennie do modlitwy z Arcybiskupem 
Stanisławem Gądeckim w intencji ustania pan-
demii koronawirusa: https://www.facebook.
com/archidiecezja.poznanska/   oraz  https://
www.youtube.com/user/archpoznan „Jako 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. nr 153/20
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Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym 
dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także 
pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy 
opiekują się osobami zakażonymi.
W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego 
udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwa-
rantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych 
domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania 
do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przeka-
zu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, poboż-
ną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także 
wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę 
Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując 
tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, 
z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szyb-

ko, jak będzie to możliwe”.
Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pra-
cownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając 
się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.
Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują 
nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, 
lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmó-
wienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, 
lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebła-
gania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy 
cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.
Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych 
i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod 
warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili 
się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca 
używanie krzyża.

Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego 
wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa

chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopost-
nym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który 
jednoczy się z naszymi cierpieniami.
Na facebooku Konferencja Episkopatu Polski 
informacje zamieszczane są na bieżąco, m.in. 
transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
oraz modlitwy różańcowej pod przewodnic-

twem i z rozważaniami abp. Wojciecha Polaka 
Prymasa Polski, z kaplicy w domu arcybisku-
pów gnieźnieńskich 20 marca 2020. Transmi-
sje i informacje są na tym profilu zamieszcza-
ne na bieżąco.
Na stronach internetowych naszych Para-
fii i profilach fb są zamieszczane wszystkie 
ogłoszenia parafialne dotyczące spraw bie-

żących na czas funkcjonowania Parafii w cza-
sie epidemii. Wiele Parafii łączy się z wiernymi 
poprzez transmisję internetową Mszy Świętych, 
nabożeństw. 
Transmisje online odbywać się będą z wie-
lickich Parafii: św. Klemensa, Franciszkanów, 
św. Pawła Apostoła. Bieżące informacje na 
stronach internetowych oraz profilach fb.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET
Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spo-
wodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako 
koronawirus, a także pracownikom służby zdro-
wia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy 
w  jakimkolwiek charakterze, także poprzez 
modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru 
specjalnych odpustów. 
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, 
w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane 
przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmie-
wają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli 
wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób 
i nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona 
niewidzialną i podstępną chorobą, która od pew-
nego czasu stała się częścią życia każdego czło-
wieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi 
obawami, nowymi niepewnościami, a  przede 
wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym 
i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, 
zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan 
Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: 
„Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się 
w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równo-
cześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajdu-
je w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją god-
ność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici 
Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach 
okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje 
zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych 
na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, 

właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na 
nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” 
(tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctori-
tate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana 
i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię nale-
ży przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, 
udziela daru odpustów zgodnie z następującym 
zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpią-
cym na koronawirusa, którzy podlegają kwaran-
tannie na polecenie władz sanitarnych w szpita-
lach lub we własnych domach, jeśli w duchu ode-
rwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą 
się duchowo poprzez środki masowego przekazu 
z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca 
Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub 
innych form pobożności, a przynajmniej odmó-
wią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne 
wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując 
tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec 
swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych 
warunków (spowiedź sakramentalna, komunia 
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Święte-
go) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin 
i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Sama-
rytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opie-
kują się chorymi na koronawirusa według słów 
Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miło-
ści od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu 
zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpu-
stu zupełnego na tych samych warunkach z okazji 
obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, 
którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakra-
mentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę 
Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, 
lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne 

odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie 
Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebła-
gania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, 
ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne 
dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć 
sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, 
powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każ-
dego z osobna na mocy komunii świętych i udziela 
wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod 
warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle 
za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastę-
puje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania 
tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub 
krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga 
i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka 
Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpią-
cej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii 
i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla 
naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszel-
kich przepisów stanowiących inaczej.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 
marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Publikujemy wstęp i pełną treść dekretu ze strony 
Episkopatu Polski:  https://episkopat.pl/stolica-apo-
stolska-udziela-odpustu-specjalnego-wiernym-dot
knietym-pandemia-koronawirusa/ 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla 
wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.
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Kontakt telefoniczny z Urzędem: (centrala) - 12 251-42-66, 12 251-
43-66, 12 251-41-66; (ewidencja ludności, dowody osobiste) - 12 
288-96-40; (Urząd Stanu Cywilnego) - 12 251-43-23 (w dni robocze), 
882 175 903; (ewidencja działalności gospodarczej) - 12 251-51-
22; (podatki) - 12 288-94-50; (odpady komunalne) - 12 251-04-95, 
12 251-05-50. Kasa Urzędu Gminy będzie czynna 26 marca (w 
czwartki) w godz. 9:00 – 12:30. Wówczas, przy zachowaniu środków 
ostrożności, wypłacane będą świadczenia GOPS. W pozostałe dni 
Kasa nieczynna. Zamknięte są szkoły i instytucje kultury. Wszystkie 
informacje na stronie internetowej Gminy.

Epidemie w historii Polski i Wieliczki

wotum za ratunek w węgrzcach wielkich

W publikacji „Wieliczka. Dzieje Miasta” czy-
tamy, że maju 1652r. Rada Miasta Wieliczki 
dla ochrony mieszkańców zamknęła miasto 
obsadzając drogi i przejścia strażami, aby nikt 
z zewnątrz tu się nie przedostał. Z powodu zara-
zy, która trwała dwa lata tygodniowo umierało 
około100 osób. Żupa została zamknięta na 
osiem miesięcy. 

Niestety kolejna zaraza przyszła niebawem, 
w 1679 roku i trwała w Wieliczce już trzy lata, 
dziesiątkując ludność, także Krakowa i Bochni. 
XVIII wiek naznaczony został dwoma epide-
miami dżumy i licznymi ofiarami. W jubileuszo-
wej książce naszego Wydawnictwa Sal-Press 
„Sławni znani i nieznani mieszkańcy Powiatu 
Wielickiego” Władysław Żołubak opisuje działal-
ność wielickiego bohatera, lekarza, założyciela 
wielickiego uzdrowiska – Szczęsnego Bocz-
kowskiego – który zmarł na grasującą wówczas 
cholerę w lipcu 1855r. i prawdopodobnie jako 
zarażony od pacjenta, spoczął na nieistniejącym 
dziś cmentarzu cholerycznym. To lekarz godny 
pomnika. Z kolei O. Albin Sroka w książce „Sank-
tuarium Matki Boskiej Wielickiej” opisuje łaski 
otrzymane tu  za przyczyną Matki Bożej w czasie 
m.in. kataklizmów:  „podczas powietrza czterej 

spowiednicy, do usług zapowietrzonych nazna-
czeni, za dyspozycją i wyprawą tak wielą tysię-
cy ludzi w drogę wieczności, zdrowi pozostali”; 
w czasie grasującej dżumy w latach 1706-1709 
wielu ocaliło życie zamawiając Msze Święte 
przed cudownym obrazem oraz składając wota 
dziękczynno-błagalne a podobnie - przeżyli 
zakonnicy oddani posłudze chorym 

Mamy świadectwo tych trudnych czasów 
w Węgrzcach Wielkich. I materialne i wiary. 
17 czerwca upłynie  200 lat, na co wskazuje 
data, tylko nie wiadomo czy od wybudowania 
kapliczki czy ustania zarazy. Na działce Katarzy-
ny Wójcik  postawione jest kapliczka- wotum, 
w rodzinie przekazywano opowieść, że zaraza  
doszła do tego miejsca i tu się zatrzymała. Pani 
Katarzyna usłyszała to od babci Heleny Maniek, 
z domu Królik a ta od prababci Katarzyny, zmar-
łej w 1951. Na kapliczce znajduje się napis: 
„Gmina Węgrzce wyfondowała te kaplice na 
cześć i chwałę Bogu w Trójcy Świętej jedynego 
i uwielbienie Najświętszej Maryi Panny i pro-
szą o westchnienie przechodzących do Boga. 
Węgrzce dnia 17 czerwca RP 1820. Fundatorzy: 
Mateusz Wojtysko, Wójt Jan Kot, Karol Gastoł, 
Jan Skóć, Antoni Królik, Antoni Bugaj. Na górze 

umieszczony jest Krzyż, Matka Boża z Dzieciąt-
kiem, św. Piotr, św. Paweł, poniżej Matka Boża 
z berłem, św. Rozalia, św. Florian a na dole upa-
dek Pana Jezusa pod Krzyżem, św. Barbara, św. 
Antoni.

Mieszkańcy Węgrzc Wielkich odnowili kaplicz-
kę w Roku Jubileuszowym 2000. W maju odpra-
wiane są tu Majówki. Miasto i Gmina Wieliczka 
będzie w  tym roku odnawiać tę kapliczkę. 
Czyli… epidemia powróciła do Wieliczki. Orę-
downikiem na czas epidemii jest św. Andrzej 
Bobola, jezuita, patron Polski, opiekujący się 
umierającymi i chorymi, pozostawionymi w Wil-
nie przez uciekające przed zarazą rodziny.

Na ten trudny obecny czas zawierzmy się 
Miłosierdziu Bożemu, Swą łaskawość ufającym 
Mu objawił Pan Jezus św. Faustynie Kowalskiej, 
m.in. w niedalekich Łagiewnikach. I tydzień po 
Wielkanocy ustanowił Święto Miłosierdzia Boże-
go, podczas którego, pod spełnionymi warunka-
mi, możemy wyprosić darowanie i win i kar.

Patrząc na obecne środki w walce z epidemią, wiedzę i pomoc medyczną, leki, zale-
cenia i środki dezynfekujące westchnijmy za naszymi przodkami. Wieliczka przeży-
wała pomory (zarazy), pożary, trzęsienia ziemi, zawaliska komór. 

Gmina Gdów

URZąD NIECZYNNY
Od 18 marca Urząd Gminy Gdów pozostanie zamknięty dla 
obsługi Mieszkańców, aż do odwołania.

NOTA PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE 
SAKRAMENTU POJEDNANIA W OBECNEJ SYTUACJI 
PANDEMII, 20.03.2020r. - pełna treść na stronie 
Episkopatu Polski:  https://episkopat.pl/penitencjaria-
a p o s t o l s k a - r o z g r z e s z e n i e - o g o l n e - t y l k o - w -
bezposrednim-niebezpieczenstwie-smierci/ 

Określa szczególne przepisy a także szczegóły 
pozostawione na mocy prawa biskupom diecezjalnym, 
zawsze z uwzględnieniem najwyższego dobra zbawienia 
dusz (por. kan. 1752 KPK).
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Mamy potwierdzony pierwszy przypadek zarażenia korona-
wirusem w gminie Niepołomice. To wymusza na nas wszyst-
kich wdrożenia jeszcze bardziej szczegółowych rozwiązań, aby 
spowolnić, a ostatecznie opanować rozwój wirusa. 

W tych trudnych dniach potrzebujemy w szczególności spo-
koju, aby nie dać ponieść się emocjom, samodyscypliny, aby 
nasze działania były skuteczne i zdrowego rozsądku, aby starać 
się w miarę normalnie przetrwać ten czas. 

Mieszkańcy
Należy spodziewać się wzrostu liczby zakażeń nowym koro-

nawirusem. Zagrożenie należy traktować globalnie. Nie ma 
obecnie znaczenia czy zarażona osoba mieszka w tej czy innej 
miejscowości: nie możemy dopuścić myśli, że skoro mieszka-
my dwa sołectwa dalej, to nic nam nie grozi. Grozi i dlatego 
musimy wdrażać szczególne środki bezpieczeństwa.

Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli przerwy w nauce, dzia-
łalności domów kultury czy utrudnienia w korzystaniu z obiek-
tów, w których na co dzień przebywa wiele osób. Wychodzimy 
pojedynczo lub w małych grupach, nie korzystamy z tego czasu 
jako dodatkowych wakacji. I za to należą się słowa uznania. 

Przedsiębiorcy
Gmina Niepołomice to ponad 60 zakładów pracy. Środki 

ostrożności wdrażane w zakładach pracy są domeną właścicieli 
i osób zarządzających, ale wiem, że firmy ograniczają wspólne 
korzystanie ze stołówek, inaczej planują przerwy, wprowadzają 
politykę zostawiania otwartych drzwi czy kładą nacisk na dezyn-
fekcję często dotykanych powierzchni. W miarę możliwości 
przedsiębiorstwa umożliwiają prace zdalną.

Jednak gospodarka to nie tylko duże firmy, ale i punkty usłu-
gowe czy sklepy. Tutaj sytuacja jest różna. Niektórzy postanowili 
zamknąć firmy, inni wprowadzają ograniczenia ilości klientów. 
Do niektórych aptek wchodzimy czekając na zewnątrz, sklepy 
wyznaczają linie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami. 
Gastronomowie byli zmuszeni do ograniczenia się do przygoto-
wywania dań na wynos. 

Tu również słowa podziękowania dla przezornych i zachę-
ta dla tych, którzy jeszcze nie wdrożyli dodatkowych środków 
bezpieczeństwa, aby przeanalizowali możliwości ich wpro-
wadzenia. Z korzyścią dla siebie, swoich pracowników oraz 
klientów.

Teraz jest ciężko, ale po każdej burzy wychodzi słońce. I pan-
demia koronawirusa również wreszcie się skończy. Obyśmy 
przez nią przeszli możliwie bez szwanku.

Krystian Zieliński
Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

Szanowni państwo,
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Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Na terenie gminy Biskupice, podjęte zostały 
niezbędne środki ochrony. Odwołane zostały 
wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe oraz 
oświatowe, w tym prowadzenie zajęć pozalek-
cyjnych na terenie gminy Biskupice. Zgodnie 
z  decyzją Ministra Edukacji zamknięto też 
budynki oświatowe na okres 14 dni. 

Apeluje do Państwa o stosowanie się do zale-
ceń służb. Proszę  o ograniczenie do minimum 
wizyt w miejscach użyteczności publicznej np. 
urzędach, sklepach a także przebywania w sku-
piskach ludzkich. Bardzo proszę Mieszkańców 
Gminy, aby ograniczyli wychodzenie z domu 
oraz  przemieszczanie się bez potrzeby poza 
miejsce zamieszkania. 

Zmiany w organizacji pracy 
Urzędu Gminy

Z uwagi na nasze wspólne dobro od wtor-
ku 17 marca 2020 roku Urząd Gminy Bisku-
pice został zamknięty dla obsługi Mieszkań-
ców, aż do odwołania. 

W sprawach wyjątkowych – np.  zgłoszenie 
zgonu, który miał miejsce na terenie gminy 
Biskupice, petenci będą obsługiwani bezpo-
średnio przez pracowników merytorycznych. 
Swoją osobistą wizytę uprzejmie prosimy 
poprzedzić kontaktem telefonicznym pod 
numerem 12 250-69-50.

W pozostałych sprawach proszę o kontakt 
telefoniczny, mailowy bądź za pomocą platfor-
my epuap. Pracownicy Urzędu dokonają wery-
fikacji Państwa sprawy - czy może być ona  sfi-
nalizowana telefonicznie, czy wymagać będzie 
osobistej wizyty w Urzędzie.
•	 �Sekretariat –�Dziennik�Podawczy��

tel. 12 289-70-70; 12 250-68-99 ug@biskupice.pl
•	 �Kasa�Urzędu�Gminy  

tel. 12 289-70-75, kasa@biskupice.pl
•	 �Urząd�Stanu�Cywilnego  

tel. 12 250-69-50, usc@biskupice.pl
•	 �Stanowisko�ds. obywatelskich��

tel. 12 289-70-96, mazur@biskupice.pl
•	 �Referat�Planowania�i�Finansów�  

tel. 12 289-70-76; 12 289-70-77, podatki@biskupice.pl
•	 �Referat�Planowania�Przestrzennego,�Geo-

dezji�i�Gospodarki�Nieruchomościami  
tel. 12 289-70-89, geodeta@biskupice.pl

•	 �Referat�Funduszy,�Inwestycji�i�Rozwoju��
tel. 12 289-70- 64, fundusze@biskupice.pl

•	 �Referat�Gospodarki�Komunalnej�i Ochrony�
Środowiska tel. 12 289 -70-94, gk@biskupice.pl

•	 �Stanowisko�ds.�zamówień�publicznych��
tel. 12 289-70-42, zamowienia@biskupice.pl

•	 �Stanowisko�ds.�obrony�cywilnej�i�zarzą-
dzania�kryzysowego  
tel. 12 289-70- 70, bezpieczenstwo@biskupice.pl

•	 �Stanowisko�ds.� sportu,�ochrony�przeciw-
pożarowej,� ochrony� zdrowia,� profilaktyki�
uzależnień�tel.12 289 -70- 78, sport@biskupice.

W związku z zamknięciem kasy płatności 
należy dokonywać drogą elektroniczną. 

Zwracam się z prośbą o regulowanie wszel-
kich opłat (podatków, a także opłat za wodę 
i wywóz odpadów komunalnych) za pomocą 
internetowych przelewów bankowych. 

Przelewy należy wykonywać na numery kont 
podanych w nakazach podatkowych/rachun-
kach za wodę/ rachunkach za śmieci.

Apeluję do młodzieży o pomoc osobom star-
szym ze swojego otoczenia (dziadkom, rodzi-
com, sąsiadom) w dokonaniu takich transakcji. 

Odpowiednia higiena
Działania te zmniejszą ryzyko rozpowszech-

niania się choroby. Proszę pamiętać o stosowa-
niu środków ochrony własnej, a w szczególności 
o dbanie o higienę rąk poprzez częste ich mycie 
mydłem i ciepłą wodą. Jeśli nie masz do nich 
dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(min. 60%). 

Pamiętaj o Seniorze
W tym trudnym czasie nie możemy zapomi-

nać o otoczeniu troską Seniorów, którzy stano-
wią grupę o podwyższonym ryzyku zachoro-
wań. Zachęcam, by zainteresować się osoba-
mi starszymi, przebywającym  w najbliższym 
sąsiedztwie, oferując pomoc w codziennych 
obowiązkach (np. zakupach).

Osoby starsze, które potrzebować będą 
wsparcia proszone są o kontakt telefonicz-
ny z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w  Biskupicach tel. 12  250-65-11,  
12 284-09-23.

Służba zdrowia
Ośrodki zdrowia na terenie gminy Biskupice, 

podobnie jak placówki w całym powiecie, apelu-
ją do pacjentów o ograniczenie osobistych wizyt 
do wyjątkowych sytuacji. We wszystkich placów-
kach wprowadzono teleporady. Każdą osobistą 
wizytę w ośrodku zdrowia należy poprzedzić 
telefonem. Podczas rozmowy zostanie zebrany 
wstępny wywiad epidemiologiczny. 
•	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Praktyka Lekarzy Rodzinnych  w Trąbkach - 
tel. 12 25 00 670;  nzoz_praktyka@interia.pl
•	Przychodnia Lekarska Diamed w Trąb-
kach – tel.12 346 12 90, 698 688 470;  trabki@
cmdiamed.pl
•	 Centrum Medyczne 4M w Bodzanowie Przy-
chodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
– tel. 12 200-23-53,  bodzanow@poz4m.pl

Gdzie szukać informacji?
Zachęcam do korzystania ze sprawdzonych 

i rzetelnych źródeł informacji. Na bieżąco pro-
szę śledzić strony www.gis.gov.pl, gov.pl/
koronawirus.  

Wójt Gminy Biskupice 
Renata Gawlik

informacja dla mieSzkańców
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpie-
czeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. 
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

od poniedziałku 16 marca Urząd Gminy w Kłaju oraz wszystkie podległe Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy w Kłaju pozo-
stają zamknięte dla obsługi petentów, aż do odwołania. 
Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny jest kontakt z pracownikiem merytorycznym prosimy o zgłaszanie się 
na Dzienniku Podawczym – parter (wejście od ul. Płachcińskiego). 
W pozostałych sytuacjach sprawy będą załatwiane telefonicznie: 12 284 11 00 lub elektronicznie przez platformę ePUAP. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy: ugk@klaj.pl
Szczegółowy wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej: www.klaj.pl w zakładce: Kontakt z Urzędem. 

Z poważaniem,  Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj 

INfORMACJA O SPOSObIE PRACY URZęDU GMINY W KłAJU

to bardzo trudny czas dla nas wszyst-
kich. Ograniczenia wprowadzone z powo-
du epidemii, wytrąciły rutynę i nie pozwa-
lają nam w pełni normalnie funkcjonować. 
Teraz przede wszystkim musimy dbać 
o swoje zdrowie stosując się do wszystkich 
zaleceń stacji sanitarno – epidemiologicz-
nej. 

Jestem świadomy, że decyzje o pozosta-
niu w domu są bardzo trudne - ze wzglę-
dów osobistych, rodzinnych, towarzyskich 

oraz biznesowych. Niejednokrotnie ozna-
czają duże straty. Stąd pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy ogranicza-
ją do minimum konieczność opuszczania 
swoich domów i przebywanie w miejscach 
publicznych. Tylko wspólnie, z pełną odpo-
wiedzialnością i zrozumieniem damy radę 
opanować tę epidemię.

Tu ponownie apeluję do Młodzieży aby 
dla wspólnego dobra ograniczyć przeby-
wanie w miejscach publicznych. Decyzją 

rządu ze względu na zagrożenie koro-
nawirusem w szkołach w całej Polsce nie 
odbywają się zajęcia. Stan zagrożenia 
epidemicznego to nie ferie i czas na impre-
zy, a okres kwarantanny. Bardzo proszę 
o stanowcze ograniczenie przebywania 
w miejscach publicznych - w skupiskach 
ludzi. Tym samym proszę o potraktowanie 
„przerwy od szkoły” z pełną odpowiedzial-
nością za zdrowie swoje, swoich bliskich 
oraz swoich rówieśników. 

Z poważaniem, 
Zbigniew Strączek

Wójt Gminy Kłaj 

Szanowni Mieszkańcy Gminy, 

Z powodu zwiększonego ryzyka zakażenia koronawiru-
sem wprowadzona zostaje następująca organizacja udziela-
nia świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

! Pacjenci potrzebujący stałych leków, zaświadczeń, zwol-
nień proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania:
- drogą telefoniczną pod nr: 122841033, 122841277,  

509029669
- lub mailową: kontakt@zdrowyklaj.pl 

! Wizyty kontrolne, bilanse, szczepienia, wizyty specjalistów 
zostają wstrzymane.

! Osoby, których stan zdrowia nie wymaga konsultacji leka-
rza proszone są o nieprzychodzenie do przychodni.

PRZED ZGŁOSZENIEM SIĘ DO PORADNI LEKARZA POZ
W KAŻDYM PRZYPADKU

KONIECZNY JEST KONTAKT TELEFONICZNY:
122841033
122841277

W placówce NZOZ w Kłaju udzielane są teleporady w przy-
padku:

* zaleceń
* konsultacji wyników badań
* e-zwolnień
* e-recept
*  sugestie bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną
 

INfORMACJE DLA PACJENTÓW PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka 
konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-
-epidemiologiczną.
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MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Wybitne dzieła sztuki złot-

niczej i  porcelany, niedawno 

zakupione  przez Muzeum Żup 

Krakowskich, będzie można 

zobaczyć  w  Zamku Żupnym 

w Wieliczce już tej wiosny. 

Pochodzą z  kolekcji ame-

r y k a ń s k i c h ,  n i e m i e c k i c h 

i   austr iackich, ale również 

z krajowych prywatnych zbio-

rów rodzin krakowskich. Wiele 

z  nich było wystawianych na 

ważnych pokazach międzyna-

rodowych w Nowym Jorku czy 

Maastricht (Holandia) podczas 

największych światowych tar-

gów sztuki TEFAF. Zostały zaku-

pione tam przez Muzeum Żup 

Krakowskich z  dużym zaan-

gażowaniem środków finan-

sowych. Ostatnie lata to czas 

inwestowania przez Muzeum na 

niespotykaną wcześniej skalę na 

światowym rynku sztuki. Efekt 

zakupów, dzieła o znakomitej 

klasie artystycznej, zaprezentuje 

niewielka wystawa. 

Pokaz nabytków na piętrze 

wielickiego zamku – ze wzglę-

du na ograniczenie miejsca 

– planowany jest jako zmien-

ny, aby móc wyeksponować 

wszystkie znaczące muzealia. 

Jak tylko ogólna sytuacja, zwią-

zana z zagrożeniem epidemicz-

nym pozwoli, zwiedzający będą 

mogli podziwiać: wspaniały 

komplet 6 figurek porcelano-

wych górników z  najstarszej 

manufaktury porcelany europej-

skiej (Miśnia, ok. XVIII w.), dwa 

okazy unikatowych srebrnych 

solniczek latynoamerykańskich 

z  doby baroku (powstałych 

w Peru i Gwatemali), pozłacane 

naczynie do przypraw tworzą-

ce wraz z zestawem sztućców 

i  łyżeczek, osobisty komplet 

należący do księżniczki pruskiej 

Philippine Auguste Amalie von 

Brandenburg-Schwedt (1745-

1800). Takie komplety rzadko 

zachowywały się w całości. 

Augsburscy złotnicy, którzy 

go wykonali, słynęli z ich wyro-

bu na świecie. 

Nowe muzealne 
nabytki
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Piękna komora Saurau w  Muzeum 

w kopalni soli w Wieliczce, po zakończeniu 

kilkuletnich prac konserwatorsko-zabezpie-

czających, jest już dostępna dla turystów.  

Zawdzięcza swą wyjątkową urodę wielkiej 

bryle soli zielonej, w  jakiej powstała oraz 

intrygującej przestrzeni, ze śladami prac 

górniczych tworzącymi ciekawą fakturę 

ścian, a także  usytuowaniu, dzięki któremu 

w efektowny sposób, za pomocą krętych 

schodów, łączy poziom II z III. W publikowa-

nych na początku XX w. przewodnikach była 

określana mianem najwspanialszej komory 

ówczesnej trasy turystycznej. 

Z kilofkami po wielką sól

Komora powstała w  jednej z  najwięk-

szych brył soli zielonej, z której wybierano 

sól w latach 1820 – 1870, najprostszą meto-

dą przy użyciu kilofów, młotów i żelaznych 

klinów. Odrywano nimi prostopadłościen-

ne bloki soli, które pozostawiły na ścianach 

i stropie malownicze schodki – negatywy 

odbitych bloków. Następnie dzielono je na 

mniejsze bryły i kilofkami nadawano postać 

walców czyli bałwanów solnych. To jedna 

z ostatnich komór w kopalni, z których sól 

wybierano tą metodą. Zaliczana jest do naj-

większych wyrobisk zwiedzanych w kopalni 

- ma 28,5 m wysokości,  60 m długości i 30 

m szerokości.

Najwspanialsza komora w kopalni

Jej piękno oraz atrakcyjne położenie, 

względem ówczesnej trasy turystycznej, 

sprawiły, że wkrótce po zakończeniu eksplo-

atacji udostępniono komorę Saurau zwie-

dzającym. Turyści podziwiali ją wędrując po 

krętych schodach z  II na III poziom kopal-

ni, a ona stopniowo odsłaniała im swój urok 

i niepowtarzalną atmosferę.  Jak podkreślały 

dawne przewodniki była to najwspanialsza 

ze zwiedzanych wówczas komór. Dziś znaj-

duje się na Trasie Muzeum i podziwiana jest 

z poziomu III. Ozdobą komory jest żyrandol 

z kryształów solnych, a dodatkową atrakcją  

ruchomy model zjazdu górników na linie,  

poruszających się szybikiem, którym w cza-

sie eksploatacji transportowano sól. Stoi tu 

też solny pomnik gen. Józefa Hallera, wyko-

nany przez wielickiego rzeźbiarza Stanisława 

Anioła. Został ufundowany przez Muzeum 

dla upamiętnienia 90. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  

Muza fotografów, fi lmowców i artystów

Komora Saurau, jako szczególny obiekt 

w kopalni, była bardzo chętnie fotografowa-

na  przez artystów fotografi ków. Najstarsze 

zdjęcia znakomitego fotografa Awita Szuber-

ta, pochodzą z końca XIX w., a Jana Czer-

neckiego z początku XX w. Niezwykła prze-

strzeń tego obiektu służyła też fi lmowcom 

np. do realizacji scen do spektaklu „Ham-

let”(2003 r.) w reżyserii Łukasza Barczyka, 

czy fi lmu „Młyn i krzyż” (2008 r.) w reżyserii 

Lecha Majewskiego. 

Polityka w nazewnictwie

Nazwa komory jest doskonałym przykła-

dem w jaki sposób zmiany poli-

tyczne wpływały na nazewnic-

two w kopalni. Pierwsza i obec-

na jej nazwa – Saurau, nadana 

już w początkowym okresie eks-

ploatacji, pochodzi od nazwiska 

ówczesnego premiera i ministra 

spraw wewnętrznych Austrii 

Franciszka von Saurau. Pod 

koniec XIX w. nosiła imię arcy-

księcia Fryderyka, w  okresie 

międzywojennym gen. Józe-

fa Hallera, w  czasie II wojny 

światowej Johana Wolfanga 

Goethego, a w latach 50. XX w. przodownika 

pracy Wincentego Pstrowskiego. Po włącze-

niu komory do trasy Muzeum postanowiono 

wrócić do jej pierwszej, historycznej nazwy, 

czyli Saurau.

Koniec i początek - historyczne momenty

W tej komorze powstały jedne z ostat-

nich bałwanów solnych w Wieliczce. Tu też 

w 1989 r., po raz pierwszy w kopalni, zasto-

sowano nowatorską metodę zabezpieczania 

komory za pomocą kotew. Od tego czasu 

stosowaną ją powszechnie w kopalni jako 

skuteczną metodę, nienaruszającą struktu-

ry oraz piękna podziemnej sfery zabytko-

wej kopalni. Niestety prace zabezpieczające 

w komorze Saurau musiano podjąć znowu 

stąd jej wyłączenie ze zwiedzania od 2015 r. 

Po zakończeniu prac i wykonaniu oświetle-

nia została udostępniona zwiedzającym. 

Wymiana schodów i prace zabezpiecza-

jące  w komorze zostały wykonane przez 

Kopalnię Soli „Wieliczka”. 

Komora Saurau znowu zachwyca


