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ODPUSTY ZA ZMARŁYCH
1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych na cmen-
tarzach nie będzie tradycyjnych nabożeństwa, tylko 
w Kościołach. Wierni zachęcani są do indywidualnego 
nawiedzania cmentarzy, podczas całej „oktawy” uroczysto-
ści. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust 
zupełny dla dusz w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia. 
Zyskuje go  ten, kto „nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwy-
kłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedze-
nia cmentarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę 
w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczo-
nych na dany dzień przez Ojca Świętego”.

Park miejski na Stoku pod Baranem w Wieliczce do końca roku str. 8

Z tymczasowych mogił szczątki doczesne zmar-
łych na cholerę złożono w wysokich kopcach: 
m.in. na Czubinowie (obecnie ul. Czubinów) 
pod kaplicą św. Jana Nepomucena. Morowe ka-
pliczki miały formę tzw. latarni umarłych, gdzie 
zawsze płonęło światło, przypomnienie o modli-
twie za dusze w czyśćcu cierpiące a szczególnie 
zmarłych nagłą śmiercią.  
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Zmarłych na cholerę złożono m.in. w wysokim kopcu, 
wyrysowywanym na wielu archiwalnych mapach, w 
mogile zbiorowej obok cmentarza katolickiego, pomię-
dzy ulicami, obecnie: Piłsudskiego, Czarnochowską, 
Ks. Zygmunta Goliana. 
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   JAK PRZED WIEKAMI NASI PRZODKOWIE   
ŻYLI W CZASIE EPIDEMII 
Wieliczka 1651-2020r.       str. 3,5,6

Wieliczanie garnęli się do Matki Bożej Łaskawej wy-
praszając przez Jej wstawiennictwo ratunek w czasie 
wszystkich epidemii, pomorów także i teraz. Patronem 
Polski i orędownikiem na czas zarazy jest św. Adrzej 
Bobola, także św. Szymon z Lipnicy, św. Róża z Pa-
lermo, św. Rozalia, św. Roch, św. Sebastian, św. Jan 
Nepomucen

 

Fragment mapy Wieliczki Ludwika Emanuela Hrdina, Michael Heuschober, [1818], nr inw. MŻKW VII/508, zaznaczo-
na lokalizacja kolumny na mogile zbiorowej

WESTCHNIJMY ZA DUSZAMI ZMARŁYCH W CZASIE EPIDEMII I POMORÓW. ZAPALMY ZNICZE. UŁÓŻMY KWIATY. PAMIĘTAJMY!
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Czytając przed laty teksty o epi-
demiach, nawet nie przypuszcza-
liśmy, że i nam dane będzie prze-
żywać to ciężkie doświadczenie. 
A jednak. Zarazy przed wiekami były 
straszliwym ale i częstym doświadcze-
niem, „przychodziły” co kilka, kilka-
dziesiąt lat. Najczęściej z Azji. Zaka-
żenie przynosili żołnierze wracający 
z wojennych wypraw, żeglarze, drogi 
roznoszenia wirusa były różne lecz 
efekt podobny, rozprzestrzenienie go 
na całe kontynenty. Aby rozstrzygnąć 
rozpisany przez Panoramę konkurs 
dotyczący historii kopca i figury Matki 
Bożej przy ul. Piłsudskiego, obok 
cmentarza komunalnego, dotarłam do 
wielu źródeł. Czytając te teksty, często 
suche i krótkie informacje, ileż było 
w nich rozpaczy i tragedii naszych 
przodków. Byli całkowicie bezbronni.

Przy wielkich uroczystościach Kościelnych, 
śpiewamy suplikację: Święty Boże, Święty 
mocny, Święty a Nieśmiertelny;Zmiłuj się nad 
nami...Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
Wybaw nas Panie! Od nagłej i niespodzianej 
śmierci Zachowaj nas Panie! My grzeszni Cie-
bie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie! Teraz 
tak modlimy się codziennie, codziennie pro-
simy Boga, w którym jedynie mamy ratunek, 
o uchowanie od zarazy, która wymieniana jest 
na pierwszym miejscu, od wieków, nie bez przy-
czyny.

O skali jej śmiertelnego żniwa świadczą mogi-
ły zbiorowe, które kopano poza miastami 
i wioskami. Ich znakiem, choć nie zawsze, są 
kapliczki, które po przejściu epidemii stawia-
li tam ci, którzy przeżyli. Choć nie zawsze. Tak 
więc, często przechodzimy obok tych miejsc, 
często bez jakiejkolwiek refleksji. Teraz, choć 
westchnijmy z tymi duszami. Zapalmy znicze. 
Ułóżmy kwiaty. Pamiętajmy.

Najstarszym świadectwem cmentarzy/mogił są 
mapy. Wieliczka, jako miasto górnicze ma nie-
malże komplet wielowiekowej dokumentacji, 
także tekstowej. Są bowiem zapiski w kronikach 
kościelnych. Na ich podstawie powstawały 
publikacje historyczne, z których często korzy-
stamy do dziś. 
Postarałam się zebrać informacje i połączyć, 
podając źródła na końcu tekstu.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE MIEJSCA 
W WIELICZCE
Dla Wieliczki kluczowymi, w przypadku nie-
sienia pomocy medycznej i duchowej były, 
w kolejności powstawania: 

- umiejscowiony w obrębie miasta ceglany 
Kościół pw. Św. Klemensa męczennika ufundo-
wany  przez mieszczan (1381r.) wybudowany 
w miejscu drewnianej świątyni, którą wznie-
śli w 1058r.  benedyktyni z Tyńca (inf. Prof. 
Młynek). Pierwsza wzmianka o nim pochodzi 
z 1229r.. Byli oni pierwszymi duszpasterzami 
i przez kilka kolejnych wieków patronowali 
kościołowi. Przy świątyni był cmentarz, który, 
jako pierwszy, zniesiono.

- pochodzący z XIIIw. wczesnośredniowieczny 
romański Kościół pw. Świętego Krzyża  (wybu-
dowany wraz z cmentarzem na zachód od Wie-
liczki, w rejonie obecnie Parku Mickiewicza. 
„Duchacy”, kanonicy regularni, od 1244r. objęli 
też Kościół Świętego Krzyża w Krakowie, założy-
li w Wieliczce klasztor i szpital Świętego Ducha 
(rozebrany 1797r. podczas zaboru austriackie-
go). Ołtarz główny z Panem Jezusem na Krzy-
żu jest obecnie w Kościele św. Klemensa. Wg 
świadków, Krzyża z Kościółka nie dało się nijak 
wynieść, a dopiero udało, gdy Książa przybyli w 
procesji, bowiem Austriacy znieśli Zakon Braci 
Świętego Ducha i kościoły szpitalne, dobra 
skonfiskowali, znieśli i obszerne cmentarze. Z 
materiału z rozbiórki  świątyni wybudowano 
na cmentarzu katolickim Kaplicę Świętej Kingi 
(grobowiec Rodziny Langerów). Z dokumen-
tów nie wynika, aby dokonano ekshumacji ciał, 
„nagrobki zniknęły”.

- Kościółek i miejski szpital-przytułek pw. 
Świętego Ducha wraz z cmentarzem miej-
skim (wybudowany na przedmieściu w 1363r.; 
obecnie Magistrat); rozbudowany w 1842. 
Wybudowano go dla najbiedniejszych górni-
ków, którzy utracili zdrowie, kalekich, głównie 
tragarzy oraz biednych mieszkańców. Kaplicę 
ufundował Kazimierz Wielki a papież ustanowił 
dla niej w 1365r. dni świąt i odpustów. Utrzy-
mywany był z dochodów z Żupy. To można by 
rzec, kontynuacja poprzedniej posługi ducho-
wo-medycznej w Wieliczce, przez krakowskich 

Duchaków prowadzonej tu przez kilka wie-
ków. (Także rozebrany 1797r. podczas zaboru 
austriackiego). Ołtarz główny kościoła Ducha 
Świętego obecnie jest w kaplicy Morsztynów 
(Kaplicy Adoracji) Kościoła Świętego Klemensa 
- wówczas przez wiernych nazywanej kaplicą 
Świętego Ducha. Obraz pochodzi z pradaw-
nej kapliczki umieszczonej na dębie, później 
w ołtarzu głównym Kościółka. Budynki Kościo-
ła i szpitala przerobił (1877-1927) magistrat na 
salę teatralną i dom magistracki, które nakryto 
jednym dachem.

- szczególnym świadkiem epidemii jest Kośció-
łek pw.  Św. Sebastiana, konsekrowany w 1598r. 
Miejscem pochówku zmarłych na tyfus, cho-
lerę i dżumę aż do pierwszej połowy XIXw. 
był cmentarz przy Kościele św. Sebastiana. 
W 1797r. nabyło go  miasto na własność od 
rządu austriackiego, po zniesieniu przez zabor-
cę Zakonu Duchaków. 

- Wieliczanie zaprosili do Wieliczki, dla ratowa-
nia duchowego miasta, Franciszkanów, którzy 
odegrali wielką rolę w czasie zaraz i wielu dzie-
jowych tragedii a nade wszystko szczególna 
pomoc wypraszana u Matki Bożej, przed Jej 
łaskami słynącym, do dziś, obrazem. Już po 
przybyciu  włączyli się oni   w posługę  kazno-
-dziejską i spowiedniczą, bowiem ówczesny 
ale i następni proboszczami Kościoła pw. św. 
Klemensa nie zawsze rezydowali w Wieliczce, 
m.in. pełniąc  funkcję rektora Akademii Krakow-
skiej. Wieliczkę zasiedlało coraz więcej inno-
wierców. Franciszkanie ratowali wówczas wiele 
dusz, przez głoszone kazania i przykład życia, 
prowadzili duszpasterstwo wśród górników. 
Parafia wielicka obejmowała obszar niemalże 
obecnej Gminy Wieliczka, stąd potrzebne było 
wsparcie zakonników. Po zaleceniach potry-
denckich wzajemnie pomagali sobie, do czasu 
likwidacji przez Austriaków, także rektorzy 
kościołów: Ducha Świętego, Krzyża Świętego, 
Św. Sebastiana.

JAK PRZED WIEKAMI NASI PRZODKOWIE ŻYLI W CZASIE 
EPIDEMII
w hołdzie pamięci zmarłym podczas wszystkich epidemii

Wieliczka 1651-2020r.

26 listopada 1855r. w Konstantynopolu w Turcji zmarł na cholerę Adam Mickiewicz. Jego ostatnie słowa do 
przekazania dzieciom brzmiały: „Niech się kochają… zawsze”. Pomnik pierwotnie był w Wieliczce w parku jego 
imiernia, obecnie przeniesiony do centrum miasta.
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pod każdą postacią, na surowo, smażoną, nawet trzymano rozkro-
joną i wdychano, bowiem lotne związki siarki stanowią inhalację 
i działanie antyseptyczne
                                                           (Inf. Z tradycji Ojca Klimuszki)

CEBULĘ STOSOWANO SKUTECZNIE
PODCZAS EPIDEMII CHOLERY

W związku z dynamicznym rozwojem firma SAZ poszu-
kuje pracowników na stanowiska produkcyjne:
- Operator maszyn do obróbki metali,
- Magazynier,
- Pracownik działu pakowania,
- Narzędziowiec. 
Miejsce pracy: Siepraw /Rzeszotary
Zainteresowanych prosimy składać zgłoszenia na adres 
rekrutacja@saz.pl lub telefonicznie: 511402161
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- nowy cmentarz na Zadorach założyła w 1833r. 
Julia z Klemensiewiczów Langerowa, żona 
adiunkta Zarządu Salinarnego, prezes Towa-
rzystwa Dobroczynnego w Parafii pw. św. Kle-
mensa. Wsparła zamysł ks. proboszcza Andrzeja 
Danka i wraz z nim, Towarzystwem, wielickimi 
Salinami i Magistratem założyła cmentarz na 
gruntach szpitala Świętego Ducha, na tzw. 
Lekarce, które otrzymała od miasta. W 1834r. 
wybudowała na środku kaplicę św. Kingi z 
grobowcami dla siebie i rodziny, z materiałów 
z rozbiórki Kościółka Świętego Krzyża. Impul-
sem do założenia cmentarza było niewątpliwie 
zarządzenie z roku 1792, w którym austriackie 
władze zaborcze zakazały dalszego grzebania 
zmarłych przy kościołach, jak to było dotych-
czas i w związku z tym zaistniała potrzeba wyty-
czenia cmentarza poza miastem. Przyczynił się 
do tego również wzrost liczby zgonów, wywoła-
ny panującą w 1831r. epidemią cholery (zmarło 
wówczas ok. 216 - 323 osób)/

EPIDEMIE I POMORY
W DZIEJACH WIELICZKI
powodowały, że przerywano pracę w kopal-
ni soli, co też było dodatkowym finansowym 
krzyżem dla mieszkańców. Choroby przecho-
dziły falami, na przestrzeni wieków, szybko 
przenosiły się do Wieliczki, do której wio-
dły szlaki handlowe. Szalejąca śmierć, tego 
się obawiano najbardziej. Zapisy przetrwały 
w księgach parafialnych i archiwach z tamtych 
czasów.

DŻUMA
W Europie odnotowano ją już w II wieku. 
W Polsce po raz pierwszy na na wielką skalę 
w wieku XIII, początku XIV, w XVI i XVII wieku. 
Przybyła z Azji.
- Trzy lata (1706-1709r.) naznaczone były 
w Wieliczce dwiema epidemiami dżumy. 
Miasto w obrębie murów miało 66 domów 
a z przedmieściami razem około 200 chałup). W 
tym strasznym czasie klasztor oblegali miesz-
kańcy miasta i wsi. Wiele ocaleń życia od zarazy 
zawdzięczano łaskawości Matki Bożej Księżnej 
Wielickiej, przed cudownym obrazem zama-
wiano Msze Święte i składano wota błagalne i 
dziękczynne za ocalenie. Zakonnicy obdzielali 
ludność lekami i błogosławieństwem. Opiece 
Matki Bożej Łaskawej przypisano, że żaden z 
zakonników, mimo posługi chorym, nie zmarł. 
Na początku XVIIIw. Wieliczkę nawiedziły dwie 
epidemie dżumy. Zbigniew Wojas w „Dziejach 
Wieliczki” pisze: „Należy sobie zdać sprawę, 
że każda epidemia w owym czasie – wobec 
braku środków antyseptycznych, szczepionek, 
antybiotyków, jakimi dysponuje współczesna 
medycyna – stanowiła poważne zagrożenie 
zdrowia i życia mieszkańców miasta. Dr Urszu-
la  Janicka Krzywda podawała, że dżuma siała 
największe spustoszenie: dżuma dymieniczna 
przychodziła wiosną/latem (atakowała węzły 
chłonne tworząc ropnie, które wypalali kowa-
le) a dżuma (zimą, atakowała płuca, człowiek 
szedł i się nagle przewracając, umierał), czasem 
zabierając 50 proc. ludności. Pandemii dżumy 
wyludniającej całe regiony w XVIIIw. straszliwie  
„współtowarzyszył” tyfus brzuszny i plamisty, 
czerwonka, czarna ospa.

MOROWE POWIETRZE/ZARAZA
- W 1651r. morowe powietrze zabrało tyle 
ofiar, że z braku pracowników zamknięto na 8 
miesięcy Żupę Solną. Tygodniowo liczba zmar-
łych sięgała nawet 100 osób. W 1652r. Rada 

Miejska Wieliczki dla ochrony mieszkańców 
obstawiła strażnikami wszystkie miejsca i drogi 
prowadzące do miasta, aby nikt z zewnątrz 
nie wszedł do miasta. W 1665r. mieszkało 
tu już tylko 560 osób. Pomór trwał dwa lata 
O. Albin Sroka pisze, że „Władze miejskie 
i duchowe, szczególnie w czasie epidemii, nie 
umiały zaradzić nieszczęściu, Franciszkanie 
natomiast do ostatka pomagali ludziom mate-
rialnie i duchowo. W 1652r. morowe powietrze 
zdziesiątkowało ludzi, strach padł na miesz-
kańców. Każdy kto mógł uchodził, by ocalić 
życie. Panice ogółu ulegali również duchow-
ni, którzy odchodzili i pozostawiali parafie 
bez opieki duchowej. Franciszkanie pozostali 
w mieście i opiekowali się chorymi”. Dalej 
pisze, że starsi zakonnicy opiekowali się lud-
nością miejscową a młodsi szli „do domów,  w 
pola, do lasów, by pomagać napotkanym. Brat 
Hieronim z Krakowa zajmował się ziołolecz-
nictwem, przyrządzał leki, które wraz z poradą 
o stosowaniu roznoszono po domach, mówiąc 
też jak się zachować w przypadku choroby. 
Ofiarna pomoc zakonników uchowała życie 
wielu osób. Jako spowiednicy, znani z tego, że 
przygotowywali ludzi ciężko chorych, na przy-
jęcie śmierci.

NASTĘPNA ZARAZA i FEBRA
Nadszedł 1679r. i następna zaraza. Później też 
było bardzo ciężko, Wieliczkę w 1776r. niszczył 
pożar, w 1782r. trzęsienie ziemi a w 1806r. febra, 
trwała 3 lata i znów zdziesiątkowała miasto. W 
tym czasie w Wieliczce stacjonowały obce woj-
ska, miasto zubożało, planowo zasiedlano je 
ludnością niemiecką, Żydzi osiedlili się w cen-
trum miasta i przejęli rzemiosło i handel. 

POMORY
Po prawie całkowitym wycofaniu się dżumy 
z Europy, śmiertelne zarazy trwały niestety 
nadal, -----praktycznie do II połowy XIXw. Cho-
lera, tyfus brzuszny, plamisty, dżuma, czarna 
ospa i inne, odnotowano w latach: 1773,1775, 
1782, 1784, 1788 zbierając straszliwe żniwo. 
W 1873r. przygotowano prowizoryczny szpital 
w tzw. koszarach Górsko i dzięki wcześniejsze-
mu przygotowaniu „ofiar było do 40”. 

CHOLERA
Cholera zaczęła się pojawiać w XVI wieku. Też 
przybyła z Azji. Podczas wojen napoleońskich 
wymierały całe populacje, zaraza roznosiła się 
wraz z żołnierzami. 
W 1831r. przyszła straszna epidemia cholery, 
zmarło 326 osób. Zarazę przynieśli pod koniec 
powstania listopadowego, żołnierze zaraże-
ni cholerą azjatycką od żołnierzy rosyjskich, 
k i lka lat  później  zaraza powtórz yła się 
(1836/1837) Po czasie, Wieliczka zaczęła się roz-
wijać, liczba mieszkańców wzrosła do 7000 (679 
domów). 
- W 1846r. przystąpiła Wieliczka do powstania 
Krakowskiego, oddział 200 górników i miesz-
czan przyłączył się do Edwarda Dębowskie-
go. Austriacy wycofali się z miasta, a potem 
po upadku patriotycznego zrywu wprowadzili 
represje za przystąpienie do walki. Mieszkań-
ców zdziesiątkowała także epidemia cholery.

TYFUS
- Potem znów zdziesiątkowała miasto w latach 
1847-48 epidemia tyfusu. Wtedy oddał życie 
lecząc chorych lekarz salinarnyFeliks Szczęsny 
Boczkowski, lekarz godny pomnika, spoczął 
w bezimiennej i zlokalizowanej w obecnie nie-

znanym miejscu mogile zbiorowej. Epidemia 
powtórzyła się w latach 1856-1857. W kolej-
nych latach już było pod względem epidemio-
logicznym spokojniej, do czasu innej traumy 
I i II wojny światowej.

MOGIŁY ZBIOROWE 
I KAPLICZKI CHOLERYCZNE
„Zaraza, zwana też morowym powietrzem, 
nadchodziła niespodziewanie, o każdej porze 
roku, nawiedzając zarówno wsie jak i miasta, 
nie oszczędzając dworów i zamków. Gdy się 
pojawiła, nikt nie był bezpieczny, od wład-
cy po najnędzniejszego żebraka. Napawała 
lękiem, poczuciem bezradności, uświadamiała 
znikomość ziemskiego żywota. Nazywano ją 
zarazą morową, morem, powietrzem, błagając 
Stwórcę, by oddalił tę straszną klęskę” - mówiła 
w 2005r. dr Urszula Janicka Krzywda podczas 
95 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” 
poświęconemu zarazom i epidemiom w dzie-
jach Wieliczki oraz cmentarzom i kapliczkom 
cholerycznym

Gdy pojawiały się pierwsze sygnały zarazy, 
rozpoczynano szczególne modlitwy, posty, 
umartwienia i pokutę. Nawet publicznie ludzie 
wyznawali zbrodnie, przebaczali wrogom, 
naprawiali krzywdy, zrywano pozamałżeńskie 
związki. „W średniowieczu, na gościńce, ulice 
miast i wsi wyruszały gromady tzw. biczow-
ników, którzy w ten sposób pragnęli odku-
pić grzechy swoje i cudze”, mówiła dr Urszula 
Janicka-Krzywda dodając, że często wymierały 
wtedy całe wsie i osady.

Domy, w których wymarły całe rodziny znaczo-
no widocznym z daleka, malowanym wapnem 
krzyżem, okna i drzwi zabijano deskami, nie-
rzadko z dogorywającymi wewnątrz mieszkań-
cami. Ciała grzebali wyznaczeni przez władze 
gminy grabarze (często to ochotnicy, którzy 
utracili bliskich), poza, a nawet z dala od osad, 
w mogiłach zbiorowych, szybko i bez obrzędu 
pogrzebowego. Grabarze ci owijali głowy szma-
tami, przed fetorem i wyciągali rozkładające 
się ciała z domów drągami z żelaznym hakiem, 
wrzucając je na wóz zabezpieczony niegaszo-
nym wapnem. Codziennie rankiem sprawdzali 
domy, jak służby sanitarne, nie mieli wynagro-
dzenia, jedynie gmina była dawała im wódkę. 
Chorym podawano w tym czasie ekstrakt zio-
łowy z ziół i żywic tzw. driakiwe wenecką oraz 
tzw. ocet czterech lub siedmiu złodziei (ten 
przepis jest znany, dostępny w internecie do 
przygotowania w domu - macerat na bazie octu 
jabłkowego i ziół, jest też w wielickich aptekach 
zielarskich -  służy do nacierania, wąchania 
i zażywania. W miejscach zbiorowych mogił, 
gdy przeszła zaraza, wznoszono krzyże i kaplicz-
ki. Zamawiano w intencji zmarłych Msze Święte, 
pamiętano w wypominkach. Morowe kapliczki 
miały formę tzw. latarni umarłych, gdzie zawsze 
płonęło światło, przypomnienie o modlitwie za 
dusze w czyśćcu cierpiące a szczególnie zmar-
łe nagłą śmiercią.  Umieszczano w nich postaci 
świętych patronów, orędowników przed tro-
nem Bożym podczas epidemii: nade wszystko 
Matkę Bożą Miłosierną, św. Różę z Palermo, św. 
Rozalię, św. Rocha, św. Sebastiana, także nasz 
polski święty Andrzej Bobola. W Kościołach 
ofiarowywano im wota. Uważano, że nawet 
przypadkowe naruszenie kapliczki a szczegól-
nie grobu, ponownie wywoływało epidemię. 
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Po ostatnich pomorach nastąpiło uspokojenie, 
zapomnieliśmy o tym zagrożeniu choć cierpiały 
zwierzęta, były pandemie ptasiej czy świńskiej 
grypy, choroby dzikich krów, owiec… chorowa-
ła przyroda… może to był znak.
Dr Urszula Janicka Krzywda (+2015r.) podczas 
wspomnianego tematycznego spotkania Wie-
liczka-Wieliczanie, w 2005r. podała informację, 
że szereg pomorów bez nazwy, gdy nie opisa-
no w kronikach specjalnych objawów, to jakieś 
zmutowane wirusy grypy, śmiertelnej, jednak 
teraz tego nie da się sprawdzić.

GDZIE SĄ MOGIŁY ZBIOROWE?
Gmina Wieliczka
W Wieliczce mało znane są miejsca grzebania 
umarłych, pokolenie pokoleniu przekazywało 
informacje. Częściowo spisano je w publika-
cjach, umieszczono na mapach. Miejsce takie 
jest w otoczeniu Kościółka Świętego Sebastia-
na. Zapomnianym miejscem jest Czubinów, 
przy skrzyżowaniu drogi z Wieliczki do Taszyc. 
Zmarli spoczywają w kopcu pod figurą Matki 
Bożej z  Cudownego Medalika, obok cmentarza 
katolickiego. Wiele takich miejsc pamiętają naj-
starsi mieszkańcy, są archiwa kościelne.
- dopóki istniały, chowano zmarłych na chole-
rę na cmentarzach przy Kościołach Świętego 
Ducha i  Świętego Krzyża a także mogiły były 
w wielu wsiach, pisał prof. Ludwik Młynek w 
Dziejach parafii wielickiej w zarysie” poda-
jąc cechę charakterystyczną: budowano przy 
nich kapliczki św. Jana Nepomucena, patro-
na na czas epidemii (oraz imię chrzcielne 
ówczesnego proboszcza wielickiego Ceran-
kego). Tak więc ten Święty jest w wizerunkach 
w kaplicach, przy cmentarzach cholerycznych  
na Kłosowie - w Sierczy, Rożnowej. Podaje też 
lokalizację cmentarzy na Czubinowie, pod św. 
Janem i na Dąbrówkach przy ul. Niepołomskiej, 
które zostały „zniesione” a szczątki doczesne 
zmarłych na cholerę złożone w wysokich kop-
cach pod kaplicami: na Czubinowie pod kapli-
cą św. Jana Nepomucena, na Dąbrówkach pod 
kaplicą Matki Boskiej.
- i cmentarz przy Kościele pw. Św. Sebastiana 
w Wieliczce, tu spoczywają zmarli na cholerę. 

Zmarli od 16 lipca do 19 listopada 1831r.; (215 
osób wg, listy nazwisk z kościelnej tablicy) 
zostali  pogrzebani na Czubinowie „obok domu 
Kazimierza Jarosika na zachód Słońca”. Jest też 
druga tablica z nazwiskami zmarłych na cholerę 
189 osób w sierpniu i wrześniu 184(6?)
- wg. XIX wiecznych materiałów etnograficz-
nych taka mogiła znajdowała się też na Gra-
bówkach, w rejonie Ośrodka Rekreacyjnego
Wiele wsi wyludniło się nawet o 50proc.
- w Małej Wsi zarosłe groby zmarłych na cholerę, 
są na ostatnim wzniesieniu tzw. Gaju od strony 
Węgrzc a wotum za ocalenie rodziny Smęder 
jest kapliczka N. Maryi Panny z 1855r.
- ponadto cmentarze choleryczne ze wznie-
sionymi przy nich/na nich kapliczkami są w 
Janowicach, na granicy Podstolic i Ochojna 
(ofiary kilku nawrotów cholery): miejsce oto-
czone drzewami z dużym Krzyżem, w Golkowi-
cach w przysiółku Gąsiory, w rejonie obecnego 
Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Byszycach. 
Zaś w Koźmicach: Bugaj przy dawnej poczcie 
i kapliczce z wizerunkiem Chrystusa, w niszy 
figura Matki Bożej (1865r.); w przysiółku Mogił-
ki; ponadto przysiółek Kopce miejsce ze starym 
drewnianym Krzyżem, przy figurze św. Jana 
Nepomucena przy skrzyżowaniu do Koźmic 
Wielkich i Janowic (1827r.), dawniej miał być 
cmentarz choleryczny przy drodze do Gorzko-
wa jest tam figura Matki Bożej (1889r.) (po dru-
giej stronie stacji paliw)
4

Gmina Niepołomice
W Puszczy Niepołomickiej są dwa miejsca gdzie 
chowano ofiary zarazy, jedna tuż za Niepołomi-
cami w lesie (kiedyś była tam polana) w kierun-
ku kompleksów sportowych, niestety nie ma 
tam Krzyża, ale na powierzchni są garby zna-
czące mogiły- co do drugiej nie ma inf. Także na 
osiedlu Zakościele „Na Mundkach” (epidemia z 
1885r.)

Gmina Biskupice
- pogranicze Przebieczan i Bodzanowa (kaplicz-
ka fundacji Macieja i Franciszka Nogów z 1865r., 
proszących za zmarłymi na cholerę)

LEKARZE, KTÓRZY 
ODDALI ŻYCIE
W archiwach znajdują się informacje o leka-
rzach, którzy w tym czasie leczyli  ludzi 
w Wieliczce, najczęściej byli to lekarze salinarni. 
I w Panoramie i w naszej jubileuszowej książce 
Sławni znani i nieznani mieszkańcy Powiatu 
Wielickiego (można skopiować lub przeczytać 
na www.panorama.wieliczka.pl) jest obszer-
ny artykuł o Feliksie Szczęsnym Boczkowskim, 
niezwykłej postaci tak, że nawet kilkoma 
zdaniami trudno by opisać, wielkiego patrio-
tę który dla wolnej Polski poświęcił karierę, 
Wieliczce i utworzeniu sanatorium poświęcił 
życie a lecząc Wieliczan podczas niejedne-
go pomoru, oddał i życie. W swej publikacji 
„O Wieliczce pod względem historyi naturalnej, 
dziejów i kąpieli” z 1843r. pisał, że uleczalnymi 
są tyfus, szkarlatyna, odra, katarowe i nerwowe 
gorączki oraz, że cholerę azjatycką przeżyli w 
Wieliczce dwukrotnie, w 1831r. z 528 chorych 
zmarło 216 zaś w latach 1836/7 z 133 chorych 
zmarło 46. Dr Feliks Szczęsny Boczkowski pod-
sumował, że „ta okropna choroba”, jak widzieć, 
łagodniejszą u nas była, jak w wielu innych 
miejscach, w stosunku do populacyi nie tak 
wiele zachorowało i nie tak wiele padło ofiar”. 
Nasz Lekarz zmarł podczas pełnienia obowiąz-
ków służbowych podczas epidemii w 1855r. A 

jego salinarny poprzednik, Tomasz Chromy, 
zmarł na cholerę w 1831r. 

KONKURS PRAWIE
ROZSTRZYGNIĘTY!
- przy zachodniej części obecnego cmentarza 
katolickiego: na terenie przy skrzyżowaniu Pił-
sudskiego, Czarnochowskiej, Goliana, stoi na 
ziemnym, wysokim kopcu, na kolumnie, figura 
Matki Bożej. Cokół, ustawiony jest na trzech 
kamiennych stopniach, nie zachowały się na 
nim inskrypcje. Rzeźba Matki Bożej nawiązuje 
do postaci Najświętszej Maryi Panny z „Cudow-
nego Medalika”, który objawiła ona w Paryżu 
wówczas nowicjuszce, ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Katarzynie 
de Labouré w Paryżu, w 1830r.
Data umieszczenia figury jest nieznana. Dr 
Urszula Janicka Krzywda zapytana o to miejsce 
podczas wspomnianego spotkania w 2005r. 
odpowiedziała, że najprawdopodobniej jest to 
mogiła XVIII wieczna, z czasu cholery z 1753r. 
Kilkakrotnie powracającej. Przypisywano temu 
miejscu też pochówek z 1831r.
Nie mogąc rozstrzygnąć konkursu w poprzed-
nim miesiącu, poprosiliśmy o pomoc Muzeum 
Żup Krakowskich. Zgodnie z przeprowadzoną 
kwerendą rozwiązanie tajemnicy przybliżył 
Marek Skubisz z Działu Historii i Kultury Mate-
rialnej Górnictwa przeprowadzając kwerendę 
w Zbiorze Kartograficznym MŻKW, w wyniku 
której stwierdził, że można przyjąć, iż  kolumna 
stała w tym miejscu pod koniec XVIII w. (zazna-
czona jest na 9 mapach począwszy od 1779r.) 
i miała zwieńczenie w formie krzyża. Kiedy ten 
krzyż wymieniono na figurę Matki Boskiej - 
z map nie udało mi się ustalić. Występuje on 
jeszcze na mapie z ok. 1900 r. 
Prosimy uczestników konkursu o cierpliwość. 
Jeszcze będziemy poszukiwać informacji, aby 
spośród dwóch dobrych odpowiedzi, wybrać 
najbardziej opartą na historycznych faktach.

Opracowała, na podstawie podanych tekstów
Powstanie jeszcze kolejny tekst, ten nie obej-
muje jeszcze wszystkich informacji
Prosimy o przesyłanie zdjęć kapliczek epide-
micznych i mogił zbiorowych z opisami loka-
lizacji i inskrypcjami na email Redakcji. Trzeba 
ocalić je od zapomnienia.

                                                    Barbara Zapadlińska 
-„Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej” O. Albina Sroki, 
napisana na podstawie najstarszych kronik klasztor-
nych wielickich Franciszkanów
-„Wieliczka Dzieje Miasta (do roku 1980) praca zbio-
rowa pod redakcją: Stanisława Gawędy, Antoniego 
Jodłowskiego, Józefa Piotrowicza
-Biblioteczka Wielicka, Zeszyt 40, Jadwiga Duda, 
relacje z 95 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” 
pt. „Zarazy i epidemie w dziejach Wieliczki” z serii: 
„Zabytki Wieliczki (17) „cmentarze i kapliczki chole-
ryczne
-„Dzieje Parafii Wielickiej w zarysie” Prof. Ludwik Mły-
nek
-Program prac konserwatorskich przy kamiennej 
kolumnie z figurą Matki Boskiej u zbiegu ulic Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i Czarnochowskiej w Wie-
liczce – w 2015r. Na podstawie którego ks. dziekan 
Zbigniew Gerle z Parafii Św. Klemensa przeprowadził 
w 2015 remont figury
-Kamień w zabytkach wielickich nekropolii/ Wielicki 
cmentarz komunalny. Rafał Zadak

Podziękowanie za udostępnienie materiałów
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Muzeum Żup Krakowskich
Parafii pw. Św. Klemensa

Feliks Szczęsny Boczkowski, niezwykła postać,  wielki 
patriota, który dla wolności Polski poświęcił karierę, 
Wieliczce i utworzeniu sanatorium poświęcił życie a 
lecząc Wieliczan podczas niejednego pomoru, oddał 
i życie.  W prezbiterium kościoła Św. Klemensa , nad 
wejściem do bocznej kruchty znajduje się popiersie oraz 
okazałe epitafium poświęcone doktorowi Feliksowi 
Boczkowskiemu.  Zmarł w Wieliczce 23 lipca 1855 
roku w czasie epidemii cholery niosąc pomoc chorym. 
Najprawdopodobniej spoczywa w jednej z mogił 
zbiorowych.
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Na briefingu prasowym zorganizowanym 
w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, posło-
wie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, woje-
woda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek 
województwa małopolskiego Łukasz Smółka, 
małopolski komendant wojewódzki PSP st. 
bryg. Piotr Filipek oraz starosta wielicki Adam 
Kociołek przekazali szczegóły ogłoszonego nie-
dawno przetargu na budowę Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 
wraz z magazynem przeciwpowodziowym.

Budowa nowej siedziby dla wielickich straża-
ków, to wspólna praca wielu osób, które rów-
nież brały udział w spotkaniu, są to wicestaro-
sta Henryk Gawor, członkowie zarządu powia-
tu wielickiego Aleksandra Ślusarek, Tomasz 
Broniowski i Stanisław Kyrc, przewodniczący 
Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala oraz 
zastępca małopolskiego komendanta woje-
wódzkiego PSP – st. kpt. Przemysław Przęczek 
wraz z komendantem powiatowym PSP w Wie-
liczce – mł. bryg. Leszkiem Kasińskim.

Nowoczesna strażnica ma powstać przy ulicy 
Powstania Styczniowego w Wieliczce, gdzie 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce planuje 
budowę Centrum Administracyjnego, obejmu-
jącego wspólną lokalizację siedzib: komendy 
powiatowej straży pożarnej, policji i pogotowia 
(siedziby zespołów ratownictwa medycznego). 
Zlokalizowanie Centrum Administracyjnego 
w bezpośredniej bliskości skrzyżowania drogi 
krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 to 

zdaniem ekspertów optymalna lokalizacja pod 
względem czasu dojazdu zespołów ratunko-
wych i interwencyjnych.

Poseł Urszula Rusecka przypomniała, że 
w 2006 roku  radni  Miasta i Gminy Wieliczka 
zdecydowali o przekazaniu działki przy ulicy 
Powstania Styczniowego pod budowę Straży 
Pożarnej, jednak dopiero teraz możliwa jest 
realizacja tej inwestycji. Rozstrzygniecie ofert 
w związku z ogłoszonym przetargiem nastąpi 
20 października br.

Budynek, w którym znajduje się obecna sie-
dziba wielickich strażaków powstał kilkadziesiąt 
lat temu i nie jest przystosowany do obecnych 
standardów. Na budowę nowej komendy stra-
żacy czekali kilkanaście lat.

W projekcie budynku postawiono na innowa-
cyjne rozwiązania, dzięki temu uda się wybudo-
wać np.  magazyn przeciwpowodziowy. Komen-
da ma  być nowoczesna i funkcjonalna, tak aby 
optymalnie zwiększyć komfort pracy strażaków 
– poinformował poseł na Sejm Rafał Bochenek.

Projekt nowej Komendy PSP, o  łącznej 
powierzchni użytkowej 2199,90 m2, zakłada 
wybudowanie hali garażowej mieszczącej 12 
pojazdów, przy której znajdzie się magazyn 
techniczny, warsztat i myjnia, magazyn prze-
ciwpowodziowy, pomieszczenia biurowe, 
gospodarcze, łazienki, pokoje wypoczynkowe, 
siłownia, pralnia i suszarnia czy sala szkolenio-
wa. Prace budowlane obejmują również zago-
spodarowanie terenu wokół budynku w tym 

budowę parkingu, placu manew-
rowego, wielofunkcyjnego boiska 
oraz  miejsca do ćwiczeń.

Nowa komenda PSP w Wieliczce to 
przede wszystkim siedziba zawodo-
wych strażaków, ale to też wspaniała 
wiadomość dla wszystkich straża-
ków - ratowników z ochotniczych 
straży pożarnych Powiatu Wielickie-
go. Ochotnicy z niemal 60 jednostek 
z powiatu będą na co dzień w tym 
budynku szkolić się, ćwiczyć czy cho-
ciażby korzystać z nowoczesnej stacji 

serwisowej aparatów ochrony dróg oddechowych  
– podkreśla Tomasz Broniowski członek zarzą-
du Powiatu Wielickiego i jednocześnie prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Mieszkańcy powiatu wielickiego długo czekali 
na tę inwestycje. Jest ona ważna i potrzebna, bo 
dotyczy poprawy bezpieczeństwa. Dołożymy 
wszelkich starań by została ukończona w wyzna-
czonym terminie. - podsumował starosta Adam 
Kociołek.

Przypomnijmy, że podczas wrześniowej 
sesji Rady Powiatu Wielickiego radni przyjęli 
uchwałę wedle której powiat wielicki, przekaże 
środki na  Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażni-
cy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką 
Ratowniczo-Gaśniczą PSP  w Wieliczce oraz 
magazynem przeciwpowodziowym w wysoko-
ści  4.019.534,15 zł.

Nowa siedziba Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wieliczce ma zostać oddana do 
użytku w 2024 roku.

Nowa Komenda PSP – ogłoszono przetarg
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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

Korzystając ze sprzyjającej pogody postępują prace 
inwestycyjne przy ul. Dembowskiego. Mury nowego 
dworca pną się w górę. 
Parking miejski przy ul. Dembowskiego w Wieliczce 
jest największym punktem przesiadkowym komunikacji 
zbiorowej w naszym mieście. W tym miejscu znajduje się 
początkowa stacja kolejowa Wieliczka - Kraków, stacja 
początkowa 8 linii wielickiej komunikacji miejskiej oraz 4 
linii autobusów kolejowych. Ponadto, w pobliżu znajdują 
się przystanki autobusów aglomeracyjnych łączących 
Wieliczkę z Krakowem. Niezbędną sprawą w tym miejscu 
jest budowa dworca stanowiącego punkt obsługi 
pasażerów. 
Inwestycja ta została rozpoczęta przez Miasto i Gminę 
Wieliczkę. Nowa inwestycja zakłada modernizację 
istniejącego parkingu w celu dostosowania go do 
wymagań punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby 
transportu zbiorowego, perony autobusowe wyposażone 
w wiatę przystankową z tablicami informacyjnymi 
o godzinach odjazdu poszczególnych linii oraz budowę 
dwukondygnacyjnego budynku dworca. Budynek zostanie 
dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, osób 
starszych oraz dla matek z dziećmi. W budynku będzie 
poczekalnia dla podróżnych wraz z elektronicznym 
systemem informacji pasażerskiej i niezbędnymi 
elementami wyposażenia oraz punkty usługowe. 

Postępują prace przy budowie punktu obsługi 
pasażerskiej w Wieliczce
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Stypendia papieskie dla uzdolnionej młodzieży

W 42. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, zostały przyznane Stypendia Jana 
Pawła II dla uzdolnionej młodzieży z Miasta i Gminy 
Wieliczka. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, 
ale także dodatkowa motywacja do stawiania sobie 
ambitnych celów i osobistego rozwoju.

Stypendia Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła 
II za osiągnięcia artystyczne otrzymali: Kacper Ćwiek - 
Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, kl. III (II Stopnia); 
Maria Kolary  - Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, kl. 

I (II Stopnia); Alicja Rucińska - Zespół Szkół Muzycznych 
w Wieliczce, kl. IV, (I Stopnia); Emilia Rzyman - Zespół 
Szkół Muzycznych w Wieliczce, kl. IV (I Stopnia); Hanna 
Stan - Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, kl. IV 
(I Stopnia).
Stypendia Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła 
II za osiągnięcia w nauce otrzymały: Julia Kafel - Szkoła 
Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, kl. VI; Gabriela 
Kozioł - Szkoła Podstawowa w Podstolicach, kl. VIII; 
Weronika Paluch - Szkoła Podstawowa w Postolicach, kl. 
VIII.

Major Stanisław Szuro – Żołnierz Niezłomny, weteran 
września 1939 r., więzień obozów koncentracyjnych 
i komunistycznych, pedagog – 19 października obchodził 
wyjątkowy jubileusz – 100-lecie urodzin. Z tej okazji 
burmistrz Wieliczki Artur Kozioł przekazał zasłużonemu 
świadkowi historii Odznakę Honorową Królewskiego 
Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.

100 lat majora Stanisława Szuro
Dostojny Jubilat związany jest z naszym miastem przez 
żonę Danutę z domu Gelles, wieliczankę. Mieszkali 
przez wiele lat przy ul. Kościuszki wraz z dwoma synami. 
Warto wspomnieć, że Stanisław Szuro przez ponad 
20 lat był  nauczycielem historii w wielickim Niższym 
Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów. 
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Już działa Przedszkole Samorządowe nr 4 
w pawilonie przy ul. Kościuszki w Wieliczce! 
Od poniedziałku, 12 października br., w pawilonie przy ul. 
Kościuszki 51 rozpoczęły zajęcia przedszkolaki z Przed-
szkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce. Jest to już dru-
ga lokalizacja dla tego przedszkola. 
 
Przypomnijmy, iż z początkiem lipca rozpoczął się re-
mont pawilonu, związany z uruchomieniem działalności 
czterooddziałowego przedszkola z oddziałem integra-

cyjnym w ramach realizacji projektu pt. „Nasze nowe 
przedszkole w Wieliczce!” Finalnie na potrzeby przed-
szkola powstał obiekt z czterema salami dydaktycznymi, 
zapleczem kuchennym i socjalnym oraz pomieszczenia-
mi biurowymi dla personelu, w którym edukację przed-
szkolną pobiera 90 przedszkolaków z Przedszkola Samo-
rządowego nr 4 w Wieliczce. 

Rozpoczęły się prace renowacyjne kapliczki przydrożnej 
w Wieliczce. Została ona zdemontowana i przewieziona 
do pracowni. Jest to kapliczka słupowa pw. Matki Bożej 
Niepokalanego Poczęcia i św. Floriana przy ul. Sadowej, 
wymagająca natychmiastowej interwencji konserwator-
skiej. 
 
Szczyt kompozycji zwieńczony pełnoplastyczną rzeźbą 
z przedstawieniem św. Floriana. Wszystkie kondygnacje 

zwieńczone profilowanymi nakrywami ujęte w narożni-
kach kolumienkami o zróżnicowanych formach, pomię-
dzy którymi umieszczono płaskorzeźby lub nisze z rzeź-
bami: św. Jana, Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, 
upadek Jezusa pod krzyżem, św. Piotra, św. Dominika, 
Męczennika Sebastiana, Izydora, św. Rozalii, św. Weroniki 
z chustą oraz Piotra Apostoła, św. Jakuba i św. Grzego-
rza, które znajdują się z tyłu. 

Prace renowacyjne kapliczki przy ul. Sadowej 
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Bardzo się cieszymy, że kolejny 
raz formacja Akademii Ruchu-Dan-
ce & Fun 1 pokazała wielką klasę 
zdobywając 3 miejsce w Powia-
towym Konkursie Tanecznym 
w Niepołomicach, który odbył się 3 
października 2020. Nasza formacja  

była najmłodszą grupą w kategorii 
Mini Dance. Dziewczynki wyśmie-
nicie zatańczyły i pięknie się pre-
zentowały na scenie. Choreografię 
przygotowała Ewa Lipińska - Glica, 
którą można obejrzeć na Facebo-
oku Akademia Ruchu lub na insta-

gram @akademia_ruchu_ewa. Tur-
niej był okazją do prezentacji swo-
ich umiejętności oraz sprawdzenia 
własnych możliwości na tle innych 
zespołów. Piękne stroje uszyła pani 
Ewa Moskwa za, które bardzo dzię-
kujemy.

Tekst Ewa Lipińska - Glica 

Gdy 20 lat temu kończono produkcję Małego 
Fiata, nikt nie przypuszczał, że ten samochód 
będzie się cieszył popularnością jeszcze przez 
wiele lat... 

Członkowie Regionalnego Koła Historycznego 
„Zadora” przy wsparciu  Zbigniewa Strączka - 
wójta Gminy Kłaj, postanowili upamiętnić tę 
okrągłą rocznicę zapraszając do Kłaja sympaty-
ków tych aut. Ze względu na panujące warun-
ki epidemiologiczne musiano zrezygnować 
z dużej części programu, który był wcześniej 
zaplanowany, jak np. konkursu na stylizację 
samochodu. Po krótkich ustaleniach organiza-
cyjnych, rozdaniu map z trasą przejazdu, załogi 

16 samochodów udały się w „Tour de Kłaj” czyli 
przejazd drogami naszej gminy. Grupę pojaz-
dów zamykał pan Marek w swoim Żuku oraz 
kilka współczesnych samochodów z sympaty-
kami imprezy. Około godz. 15 wszyscy ponow-
nie spotkali się na parkingu w Kłaju, by odebrać 
upominki przygotowane przez Urząd Gminy. 
Zlot gościł Maluchy z przyczepami (kempingo-
wą i towarową) a osobliwościami były Fiat 126p 
Cabrio oraz Fiat 126p Bis. Wszystkim podobał 
się duży parking mogący pomieścić nawet 50 
takich załóg. Impreza zakończyła się życze-
niami kolejnego spotkania, już bez obostrzeń 
sanitarnych, przy ładniejszej, cieplejszej pogo-
dzie. Panu Marcinowi wszyscy życzyli szybkiej 

naprawy auta. Organizatorzy dziękują uczestni-
kom, zarówno indywidualnym jak i zrzeszonym 
w Grupie Niepołomickie Klasyki za wspólną 
zabawę.

KG Kluska – Regionalne Koło Historyczne 
„Zadora”

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Zlot Maluchów – Kłaj 2020Zlot Maluchów – Kłaj 2020

Powiatowy Konkurs Taneczny w Niepołomicach

Zawodnik klubu Szachownica 
Kłaj - Milan Chmielek wywalczył 
bardzo wysokie V miejsce w MP! 
Milan w ciągu 4 dni rozegrał 9 par-

tii tempem 30 min na zawodnika: 
5 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki! 
Milan potwierdza swoją bardzo 
dobrą formę, którą zaprezento-

wał tydzień wcześniej zdobywa-
jąc Mistrzostwo Małopolski do lat 
7 i wraz z klubowymi kolegami 
Drużynowe Mistrzostwo Małopol-
ski do lat 7. Więcej informacji na: 
www.klaj.pl 

Szachownica 

Właśnie ukazała się nowa książka 
Regionalnego Koła Historyczne-
go „Zadora” pt. „Wędrówki dale-
kie i bliskie. Pejzaż kulturowy 
gminy Kłaj”. Zawiera ona wyimki 
z dziejów naszej gminy. Znaj-
dziecie tam Państwo artykuły 
przybliżające historię ochronki 
w Grodkowicach, dzieje kom-
binatu tartacznego oraz poczty 

w Kłaju, a także nieistniejącej już 
cegielni w Dąbrowie. Przeczyta-
cie także o dawnych miejscach 
pochówku w Brzeziu, siedemna-
stowiecznych sporach granicz-
nych w Łężkowicach oraz o miesz-
kańcach naszych wsi z XVI i XVII 
w. wspomnianych w rejestrach 
poborowych. Książka zawiera 
także ciekawe informacje o tym, 

jak budowa drogi z Wieliczki do 
Bochni wpłynęła na życie miesz-
kańców okolicznych wsi oraz pod-
sumowanie badań członków Koła 
na temat kapliczki Matki Boskiej 
w Brzeziu. Promocja książki odby-
ła się w Brzeziu podczas Strażac-
kiego Dnia Dziecka 27 września 
o godz. 15:00. Zadanie dofinanso-
wane ze środków gminy Kłaj.

Kamila Polak

Podsumowanie Mistrzostw 
Polski do lat 7 Poronin 2020

Promocja nowej książki o Naszej Gminie

Za zawodniczkami Ladies Foot-
ball Academy Targowianka elimi-
nacje w rozgrywkach Małopolskiej 
Ligii Młodziczek. Eliminacje, zawod-
niczki Ladies Football Academy Tar-
gowianka przeszły bez ani jednej 
porażki. Piłkarki wyśmienicie spisa-

ły się zarówno na bardzo ciężkim 
terenie w Moszczenicy koło Gorlic, 
gdzie gospodarzem był główny 
faworyt do zwycięstwa w mistrzo-
stwach małopolski UKS 3 Staszków-
ka Jelna, jak i na własnym terenie 
w Targowisku. Bezpośredni awans 

do ścisłego finału i gra pośród czte-
rech najlepszych drużyn w Mało-
polsce i możliwość walki o bycie 
najlepszym w województwie to 
wspaniały sukces.  Więcej informacji 
na: www.klaj.pl 

Arkadiusz Borycz 
Ladies Football Academy 

Targowianka

Małopolska Liga Młodziczek



Gości przywitała Dyrektor szkoły 
– Grażyna Skóra. W kilku słowach 
zwróciła się do zebranych, dzię-
kując za przebycie. Głos zabra-
ła także Wójt Gminy Biskupice 
– Renata Gawlik, która pokrótce 
przypomniała, jak wyglądał proces 
budowy nowej sali gimnastycznej. 
W swoim przemówieniu podzięko-
wała także wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powstania tego 
obiektu.  Pani Wójt wyraziła nadzie-
ję, że nowoczesna hala sportowa 
pozwoli rozwijać talenty kolejnych 
pokoleń uczniów tej szkoły.

Następnie wspólnie przecię-
to symboliczną wstęgę   a  także 
odsłonięto pamiątkową tablicę.  
Uroczystego poświęcenia obiektu 
dokonał ks. Antonii Wróblewski  
w asyście wikarego księdza Krzysz-
tofa Mirka.

Prace przy budowie tego impo-
nującego budynku trwały blisko 
dwa lata . Do dyspozycji uczniów 
przekazana została  profesjonalna 
sala wielofunkcyjna, wyposażona 
w boiska do gry w  piłkę nożną, 
koszykową oraz siatkową. Nie 
zapomniano również  o widowni, 

bowiem obiekt został wyposa-
żony w składane trybuny na 80 
miejsc. 

Inwestycja   usytuowana jest   
od strony północnej istniejącego 
budynku szkoły. Sala,  wyposażo-
na w zaplecze socjalno – technicz-
ne,   połączona została z budyn-
kiem szkoły przewiązką.   Obiekt 
wyposażono także w pomieszcze-
nia sanitarne i techniczne, takie 
jak: szatnie dla dziewcząt i chłop-
ców wraz   z  pomieszczeniami   
natrysków i ubikacjami, magazyn 
sprzętu sportowego , pokój dla 

trenera  z zapleczem sanitarnym, 
kotłownię.  Od południowej stro-
ny sali gimnastycznej przygoto-
wano przestrzenne pomieszcze-
nie dla biblioteki szkolnej. 

Zmieniło się także otoczenie 
budynku  - powstał  utwardzony 
parking,  wyposażony w 23 miej-
sca postojowe, w tym 3 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych.  Utwo-
rzono także dodatkowy wjazd, 
który znacznie ułatwia proces 
przywożenia dzieci do szkoły.

D. Orłowska

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Ze względu na panujące ograniczenia 
epidemiologiczne, uroczystość odbyła się 
w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Zarówno 
program uroczystości,  jak i liczba zaproszo-
nych gości zostały ograniczone do  minimum.

Uroczystego poświęcenia budynku dokonał 
ksiądz dziekan Robert Jończyk – proboszcz 
Parafii pw. św Marcina w Biskupicach w asy-
ście wikarego ks. Mateusza Podczerwińskie-
go.  Okolicznościowe przemówienie wygłosiła 
dyrektor Szkoły – Bogumiła Ślęczka. Szczegól-
ne podziękowania złożyła wszystkim, którzy 
zaangażowani byli w to wielkie przedsięwzię-
cie – od władz samorządowych, inspekto-

rów, pracowników urzędu po firmę, która 
tę inwestycję wykonała. Z kolei głos zabrała  
wójt Renata Gawlik, która dziękowała dyrek-
tor  Bogumile Ślęczce,  a także  inspektorom 
i wszystkim, którzy mieli wkład w rozbudowę 
starej szkoły. - Wierzę, że dzięki Państwa zaan-
gażowaniu i przeprowadzonym pracom, szko-
ła będzie miała doskonałe warunki do rozwoju 
i edukacji przyszłych pokoleń. Mam szczerą 
nadzieję, że nowe miejsce będzie sprzyjało 
nauce i pracy przez kolejne lata. – mówiła Pan 
Wójt dodając - tego miejsca chciałabym życzyć 
również wszystkiego najlepszego wszystkim  

uczniom a szczególnie pierwszoklasistom, któ-
rzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą.”

Następnie uroczyście przecięto wstęgę 
a także odsłonięto tablicę, upamiętniającą to 
wydarzenie.

D. Orłowska

16 października 2020 roku otwarty i poświęcony został nowy budynek Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach. 

Uroczyście otwarto budynek szkoły

Nowa hala sportowa dla mieszkańców Bodzanowa
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie oficjalnie otwarta! W nowym obiekcie 
znajduje się boisko o powierzchni blisko 840 m2, a także zaplecze dla trenerów, szatnie i sanitariaty. 
W uroczystości otwarcia nowej hali sportowej uczestniczyły władze powiatowe, w osobie wicestarosty 
Henryka Gawora, i gminne. Poświęcenia nowego obiektu dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Bodzanowie – ks. Antoni Wróblewski.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną  
i stan zagrożenia  wirusem COVID-19 tegoroczne 
obchody mają mniej uroczysty charakter.  

Na zaproszenie Pani Wójt odpowiedzieli 
dyrektorzy placówek a także nauczyciele, któ-
rzy w minionym roku szkolnym wykazali się 
szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodo-
wej. Z życzeniami i podziękowaniami do zebra-
nych zwróciła się Wójt Gminy Biskupice - Renata 
Gawlik „W tym szczególnym dla nas wszystkim 
czasie pragnę Państwu serdecznie podziękować, 
za trud jaki wkładacie w wychowanie kolejnych 

pokoleń. Obecny czas dodatkowo stawia przed 
nami wszystkimi  nowe wyzwania, którym musi-
my sprostać. Dziękuję za całą przekazaną wiedzę, 
cierpliwość i wyrozumiałość, za inspirację do sta-
wiania sobie wciąż nowych celów do osiągnięcia.  
Życzę Państwu kolejnych sukcesów i jak najlep-
szych wyników dydaktycznych i  wychowaw-
czych”.

Zachowując reżim sanitarny laureaci tego-
rocznych nagród Wójta Gminy Biskupice zostali 
uhonorowani  przez włodarza gminy – Renatę 
Gawlik oraz kierownik GZOS – Agnieszkę Fliśnik.

W gronie tegorocznych najlepszych nauczy-
cieli znaleźli się: Anna Kamykowska (SP Bisku-
pice), Barbara Brachowicz (SP Bodzanów), 
Katarzyna Szlachta (SP Łazany), Ewa Zalejska 
(SP Przebieczany), Justyna Urban (SP Sławko-
wice) oraz Beata Ryś (SP Trąbki).

Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowaw-
ców i pracowników oświaty. Święto Edukacji obchodzone jest w rocznicę powstania 
w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.
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 Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71

42 lata temu, 16 października, Karol Wojtyła został Pa-
pieżem. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w kopalni, 
w kaplicy św. Kingi 101 m pod ziemią, przed solnym po-
mnikiem św. Jana Pawła II pojawiły się kwiaty. 

Kwiaty w Dniu Papieskim złożyli z ramienia Zarządu Kopalni Soli „Wielicz-
ka” S.A.: prezes  Paweł Nowak i członkowie:  Jarosław Malik i  Maciej 
Kowalcze, dyrektor Biura Spółki Tomasz Broniowski, pełnomocnik Za-
rządu Michał Roehlich, a z ramienia Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Tra-
sa Turystyczna: prezes Damian Konieczny i członek Zarządu Jan Ziobro.

Wieliccy górnicy zawsze byli bardzo związani z Janem Pawłem II. Piel-
grzymowali do niego do Watykanu, stawiali się w galowych mundurach 
na krakowskich Błoniach. Nie mogło ich też zabraknąć na Placu św. Pio-
tra w roku 2005, gdy cały świat żegnał wielkiego Polaka i wielkiego Pa-
pieża. Wiele miejsc w zabytkowej kopalni przypomina o Janie Pawle II, 
jego pontyfi kacie i świętości. 

Karol Wojtyła zwiedzał kopalnię w roku 1930 i 1936. Był wtedy uczniem. 
Wieliczkę odwiedzał potem jako kardynał (1971). Słynny jest nie tylko 
w Polsce wielicki „Skarb Solny” związany przez historię z osobą Błogosła-
wionej Kingi – pisał Jan Paweł II do kardynała Macharskiego w grudniu 
1990 roku. Papież błogosławił wówczas wieliczanom z okazji jubileuszu 
700-lecia istnienia górniczego wolnego miasta.

Kopalnia otrzymała ogólnokra-
jowego „Lodołamacza”. Zajęła 
pierwsze w miejsce kategorii 
„Zdrowa Firma”. Nagrodę odebrał 
Paweł Nowak, Prezes Zarządu Ko-
palni Soli „Wieliczka”. Uroczyste 
spotkanie laureatów odbyło się 8 
października na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Gościem gali była 
patronująca konkursowi Pierwsza 
Dama Agata Kornhauser-Duda.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Nie-
pełnosprawnych (FAZON) oraz jej założyciel-
ka Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych (POPON) już od 15 lat 
wyróżniają fi rmy społecznie odpowiedzialne, 
wrażliwe, kierujące się dobrem innych. Otrzy-
many we wrześniu „Lodołamacz” regionalny 
okazał się dla Kopalni Soli „Wieliczka” prze-
pustką do nagrody ogólnokrajowej. 
- „Lodołamacz” to wyjątkowa nagroda. Przy-
pomina, że dobro drugiego człowieka po-
winno być jedną z najważniejszych wartości, 
również w działalności fi rm i przedsiębiorstw 
– podkreśla Paweł Nowak, prezes Zarządu 
Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - W wielickiej 
kopalni odpowiedzialność i wrażliwość mają 
długą tradycją, są częścią górniczego eto-
su, bo praca pod ziemią od zawsze wymaga 
wzajemnego szacunku, zaufania, wzajemnej 

troski. Tegoroczny „Lodołamacz”  jest dla nas 
zaszczytem, a także potwierdzeniem, że w sta-
raniach o bezpieczeństwo i zdrowie załogi ob-
raliśmy właściwy kierunek. „Lodołamacz” to 
również zobowiązanie do poszukiwania kolej-
nych rozwiązań, dzięki którym wielicka kopal-
nia będzie mogła pozostać „Zdrową Firmą” 
również w przyszłości.
„Lodołamacze” pokonują bariery, burzą mury, 
zwalczają stereotypy. Za punkt honoru sta-
wiają sobie postępowanie uczciwe i odpo-
wiedzialne. Troska o zdrowie pracowników 
nabrała w roku 2020 szczególnego znaczenia. 
Profi laktyka i wiedza to ważna broń w walce 
z pandemią COVID-19.
- Bezpieczeństwo pracy jest podstawowym 
warunkiem funkcjonowania wielickiej kopal-
ni – mówi Tomasz Broniowski, dyrektor Biura 
Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Prowa-

dzimy roboty górnicze, ruch turystyczny oraz 
uzdrowiskowy. Jesteśmy odpowiedzialni za 
setki, a nawet tysiące osób. Przywiązujemy 
wiele uwagi nie tylko do przestrzegania przepi-
sów BHP, ale też świadomości załogi – dla wie-
lickich górników BHP to nie uciążliwość, lecz 
ochrona zdrowia i życia. Organizujemy i wspie-
ramy akcje profi laktyczne, np. akcję honoro-
wego krwiodawstwa, wprowadziliśmy pakiet 
medyczny, który gwarantuje naszym pracow-
nikom szybki dostęp do specjalistów i badań. 
Dla Kopalni Soli „Wieliczka” to już czwarty 
„Lodołamacz”. Pierwsze dwa – regionalnego 
i krajowego otrzymała w roku 2017. Uhono-
rowano ją wtedy za udostępnienie najpięk-
niejszego fragmentu Trasy Turystycznej go-
ściom niepełnosprawnym. 

Kopalnia ogólnopolskim
„Lodołamaczem” 

Dzień Papieski w kopalni

Uroczyste spotkanie laureatów na Zamku Królewskim w Warszawie. „Lodołamacza” w imie-
niu kopalni odebrał prezes Paweł Nowak (na zdj. prezentuje dyplom). W gali uczestniczyły 
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz poseł ziemi wielickiej Urszula Rusecka, fot. H. 
Czechowski

Na zdjęciu: kwiaty przed solnym pomnikiem Papieża Polaka składa-
ją przedstawiciele Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., fot. arch. kopalni
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Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapra-

sza do oglądania wystawy „Ludzie Polskiej Kul-

tury II”, która jest prezentowana na dziedziń-

cu Zamku Żupnego w Wieliczce od 30.10 do 

11.12.2020 r.

Ekspozycja „Ludzie Polskiej Kultury II” jest 

kontynuacją wcześniejszej prezentacji i przed-

stawia 12 kolejnych, subiektywnie wybranych 

sylwetek znanych postaci żyjących w XX wieku. 

Ich twórczość, czy działalność miała i ma nadal 

głębokie znaczenie dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, a w wielu przypadkach zyskała 

szeroki rozgłos na świecie. Wystawa przedsta-

wia słynne postacie ciekawie ukazując ich róż-

norodność i wyjątkowość.

W gronie prezentowanych osób widnie-

ją: Artur Rubinstein, Stanisław Lem, Wisława 

Szymborska, Czesław Miłosz, Jan Kiepura, 

Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, 

Andrzej Wajda, Roman Polański, Korczak Ziół-

kowski, Igor Mitoraj oraz Wojciech Fangor.

Wśród tych wybitnych artystów świato-

wej sławy są obecni kompozytorzy i pianiści 

oraz poeci nobliści. Są uznani reżyserzy oraz 

śpiewacy operowi, a także artyści, których 

dzieła po dziś dzień nie tylko budzą podziw, 

ale i inspirują. Zwiedzający mają okazję zna-

leźć informacje dotyczące zarówno głęboko 

patriotycznych postaw - jak i skandalizujących 

romansów, ponieważ ekspozycja przybliża 

słynne postacie wielopłaszczyznowo - nie 

tylko przez pryzmat ich twórczości, ale także 

w świetle epizodów z ich barwnego życia.

„Ludzie Polskiej Kultury II” to już 10 wysta-

wa z cyklu: „Wybrane zagadnienia z historii 

Polski”.

Komentarze zostały przygotowane w pięciu 

wersjach językowych: polskiej, angielskiej, nie-

mieckiej, rosyjskiej oraz hiszpańskiej - aby jak 

najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać.

Na dziedzińcu Zamku Żupnego można 

ją oglądać do 11 grudnia 2020 r. Koncepcja 

wystawy: Jan Godłowski. Autorzy tekstów: 

dr Aleksandra Arkusz, dr hab. Andrzej Synowiec. 

Opracowanie grafi czne: Robert Sagan. Orga-

nizator: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

www.muzeum.wieliczka.pl

Muzeum Żup Krakowskich zapra-

sza dzieci oraz pedagogów 

z przedszkoli do udziału w pro-

jekcie edukacyjnym zatytułowa-

nym „Górnik – zawód niezwykły”. 

Projekt ma za zadanie zapoznać 

najmłodszych  z zawodem gór-

nika, zachęcić dzieci do rozmów 

o innych niezwykłych profesjach, 

a także przybliżyć im dziedzic-

two kulturowe regionu, w którym 

kopalnia i górnicy zajmują miejsce 

szczególne. Celem przedsięwzię-

cia  jest także wzbudzenie sza-

cunku dla górniczego dziedzic-

twa i wskazanie potrzeby zacho-

wania go dla przyszłych pokoleń. 

Projekt przewiduje dwa spotkania 

(w Zamku Żupnym oraz w eks-

pozycji Muzeum w kopalni soli), 

koszt udziału w obydwu spotka-

niach - 15 zł od osoby.

W sprawie  szczegółowych 

informacji prosimy o kontakt 

z Działem Edukacji Muzeum, 

tel.: 12 289 16 33.

„Ludzie Polskiej 
Kultury II”

Projekt edukacyjny „Górnik – zawód niezwykły”
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Zbliża się Święto odzyskania niepodległo-

ści. W tym roku będzie obchodzone w trudnych 

warunkach, które może bardziej pomogą nam 

zrozumieć czym jest prawdziwa wolność i wyrazić 

wdzięczność tym, którzy o nią walczyli. Od czasu 

odzyskania przez Polskę niepodległości mijają 

102 lata. Przypomnijmy kilka wielickich wydarzeń 

z 1918 roku, o których pisze Wojciech Gawroń-

ski w artykule „Wieliczka u progu niepodległości 

w 1918 roku”:

… Bardzo burzliwy charakter miały wydarzenia 

1918 roku. Wielokrotnie odbywały się pochody 

przez miasto ze sztandarami o barwach narodo-

wych, doszło nawet do strajku szkolnego. Z wielkim 

oburzeniem zareagowała społeczność Wieliczki na 

wiadomość o traktacie brzeskim (9 II 1918 r.), który 

był próbą wytyczenia przez obce państwa krzyw-

dzących dla Polski granic. W odpowiedzi na to wie-

licka młodzież otwarcie wystąpiła przeciw zaborcy, 

ostentacyjnie strącając austriackie godła (dwugło-

we orły) z budynków publicznych na terenie miasta, 

w których urzędowali przedstawiciele obcej wła-

dzy: starostwo, zarząd salinarny, urząd podatkowy, 

mierniczy i katastralny. W ich miejsce zawieszano 

polskie fl agi i symbole. Szczególne trudności napo-

tkano przy usuwaniu betonowego orła   z budyn-

ku nadszybia Franciszka Józefa (obecny Regis) 

w centrum miasta. Przy aplauzie zebranego tłumu 

przystawiono drabiny strażackie i wyrąbano sym-

bol austriackiego panowania. Natomiast zdjęty ze 

ściany Zamku Żupnego (siedziby Zarządu Salinar-

nego) olbrzymich rozmiarów dwugłowy orzeł nie-

siono ulicami miasta w kierunku Parku Mickiewicza 

i tam utopiono w stawie. W ten sposób mieszkańcy 

naszego miasta zrzucali trwające przez 146 lat jarz-

mo niewoli…

Od 5.10 na terenie kopalni soli, a potem w mie-

ście, odbywały się demonstracje proklamujące 

zjednoczenie Polski a w kościołach odprawia-

no Msze św. w tej intencji. Rozbrojono starostę 

powiatowego i oddział austriacki oraz utworzono 

pierwszą formację Wojska Polskiego.

1.11 z biur i urzędów usunięto portrety cesar-

skie a 9.11 postanowiono zmienić austriackie 

nazwy szybów przywracając im nazwy historycz-

ne: Cesarza Franciszka Józefa na Regis, Arcy-

księcia Rudolfa na Daniłowicza, zmieniono też 

nazwy szybów wydrążonych w okresie zaboru: 

Cesarza Józefa na Kościuszki, Cesarza Franciszka 

na Paderewskiego i Cesarzowej Elżbiety na Św. 

Kingi. 12.12 zarząd salinarny zorganizował uro-

czystość reaktywowania Szkoły Górniczej połą-

czoną z nadaniem imienia Józefa Piłsudskiego 

komorze w kopalni. 

Doceniono też, nadając nazwy wyrobiskom 

w kopalni, Ignacego Paderewskiego - pianistę 

światowej sławy i dyplomatę oraz  prezydenta Sta-

nów Zjednoczonych Thomasa Wilsona. Generała 

Józefa  Hallera upamiętnia solny pomnik w komo-

rze Saurau w Muzeum w kopalni autorstwa Stani-

sława Anioła. 

Ciekawą historię kryje obecny pomnik Odro-

dzenia Polski – serce wszystkich patriotycznych 

uroczystości Wieliczan. Zawiera fragment cokołu 

pomnika Wolnej Polski, a jego górną część stano-

wi rekonstrukcja górnej części pomnika Poległych 

Wieliczan. O jego historii pisze dr Barbara Konwer-

ska w wydawnictwie  „Nieznana historia pomni-

ka Odrodzenia Polski w Wieliczce”, dostępnym 

w muzealnym sklepiku.

Na zakończenie - prośba do wszystkich - nie 

przechodźmy obojętnie obok grobów, pomni-

ków tych, którzy dla naszej wolności oddali swoje 

życie. Pochylmy przed nimi głowy, zapalmy zni-

cze, zmówmy modlitwę. I chociaż, wobec tego 

co od nich otrzymaliśmy, nasz dar będzie tylko 

kroplą to z tych kropli zrodzi się ocean wdzięcz-

ności. 
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Wydarzenia 
kulturalne

listopad 2020
Ekspozycje Muzeum są czynne:

• na III poziomie kopalni 9.00-

17.00

• w Zamku Żupnym 9.00-16.00

• dziedzińce zamkowe do-

stępne są do zmroku - wstęp 

wolny.

Uwaga: 

Uprzejmie prosimy o prze-

strzeganie aktualnie obowią-

zujących wymogów chronią-

cych przed Covid -19.

Ze względu na bezpieczeń-

stwo zwiedzających godziny 

otwarcia ekspozycji mogą ulec 

zmianie, a zajęcia mogą zostać 

odwołane.

15.11, godz. 10.00 i 12.30 

Cykl spotkań rodzinnych 

Mama, Tata i Ja: „Kinga i Bar-

bara – patronki górników”, 

ekspozycja Muzeum w kopalni

do 30.11

Konkurs plastyczny „Z moich 

rodzinnych stron – zabytki 

zapomniane, warte ocalenia” 

do  11.12

Wystawa planszowa „Ludzie 

Polskiej Kultury II”, dziedzi-

niec Zamku Żupnego

do 31.12

Ekspozycja prezentująca nowe 

nabytki, Zamek Żupny

do 31.12

Projekt dla przedszkoli „Górnik 

– zawód niezwykły”

Rezerwacja spotkań i zajęć 

edukacyjnych: Dział Edukacji 

Muzeum, tel. 12 289 16 33.

50% zniżki dla posiadaczy 

Kart:

Wielickiej Karty Dużej Rodziny 

3+, Krakowskiej Karty Rodzin-

nej,  Karty Dużej Rodziny,  Kra-

kowskiej Karty Rodziny z Nie-

pełnosprawnym Dzieckiem.

Wieliczka w roku odzyskania 
niepodległości 


