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Wigilią w słowniku Kościelnym nazywamy dzień poprzedzający więk-
sze święto. Wigilia, to oczekiwanie. Żyjąc przyjściem Syna Bożego na 
świat, przygotowujemy nasze serca przez cały adwent. Czynimy też 
przygotowania w domach. Szczególnie podczas pandemii, warto zasta-
nowić się, na ile rzeczywiście świętujemy tajemnicę Bożego Narodzenia 
i wszystko co czynimy jest związane z Panem Jezusem, czy też pozo-
stajemy na etapie przygotowań: choinki, potraw wigilijnych, sprząta-
nia. Dobrze jest przygotować wcześniej odpowiedni fragment Pisma 
Świętego, który z radością przeczytają dzieci, modlitwę na rozpoczęcie. 
Piękną tradycją jest stół nakryty białym obrusem z siankiem pod nim, 
a na nim poświęcone opłatki i świeca.  I nakrycia… Tak, w tym roku 
szczególnie ten widok będzie wzruszał… wcześniej wolne miejsce przy 
stole było symboliczne a teraz, mogą być wolne wszystkie lub niektóre. 

Warto poczytać o symbolach świątecznych, to piękna re� eksja. Przykła-
dowo choinka jest symbolem drzewa rajskiego, Raju z którego wypę-
dzeni zostali Adam i Ewa, a światła na choince symbolizują Jezusa przy-
wracającego możliwość powrotu, również Jego narodzenie. Ponieważ 
jest zawsze zielona, uważana jest za symbol Chrystusa, drzewo życia. 
Ponadto jest symbolem życia wiecznego w Niebie, wysłużonego nam 
przez Zbawiciela. Ozdoby choinkowe symbolizują łaski Boże ale i nasze 
dary duchowe dla Dzieciątka Jezus, z miłości do Niego poczynione 
dobre uczynki. Oby już w przyszłym roku wszystkie rodziny mogły być 
razem, razem świętować, razem iść na Pasterkę. Razem wypatrywać 
pierwszej gwiazdki, symbolu Gwiazdy Betlejemskiej. 
Tego na czas Świąt oraz Nowego 2021 Roku życzy Redakcja, a nade 
wszystko zdrowia. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka 

tel: 12 288 00 95 / mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu 

LGD Powiatu Wielickiego zostało sklasyfikowane na drugim miejscu (na 32 LGD) w kategorii zagospodarowanych środków 
w ramach naszej Strategii Rozwoju Lokalnego w obecnej perspektywie finansowej. Dodatkowo zajęliśmy 10 miejsce  
w zakresie środków wypłaconych naszym wnioskodawcom. Więcej o działalności LGD w 2020r. na www.lgdpowiatwielicki.eu  

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. 

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA  – WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE...

Przez kampanię „S.O.S. dla Ziemi Świętej” możemy zakupić wykonane 
przez chrześcijan z Betlejem z drzewa oliwnego, masy perłowej, hema-
tytu i z prawdziwą ziemią z Ziemi Świętej – różańce, krzyże, szopki, 

świeczniki, � gurki świętych i tym wspomóc podczas pandemii chrześci-
jan.  Można je nabyć w krakowskim oddziale PKWP na ul. Stradomskiej 
6 lub poprzez stronę https://pkwp.org/sklep
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GWIAZDKA 2020                             

Już niedługo
gwiazdka błyśnie i choinka

się zaświeci.
Przypominają się chwile
oczekiwane przez dzieci. 
Wieszaliśmy różne cacka:
bańki, orzechy i ciastka.

Blask świetlisty
z baniek bił, włos anielski

srebrem lśnił.
Wspomnienie dziecięce

króluje i serce nasze raduje.
Też choinkę ustroimy, koro-
nawirusa na niej powiesimy,
włosem anielskim zdusimy.

Wokół bombki niechaj będą 
i wybuchną przed kolędą,
by wirus na zawsze znikł, 

nie zmagał się już z nim nikt!

Bombowych Świąt życzę

Krysia z Wieliczki
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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

Budżet na 2021 rok

14 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej w Wieliczce uchwalony 
został budżet na rok 2021.
 
- Bardzo dziękuję radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu. W 
tych trudnych i niepewnych czasach jest to bardzo ważny dokument 
w gminie, w którym przyjęto wartość budżetu na poziomie 458 
023 426,18 zł. Gmina pomimo pandemii nadal będzie inwesto-
wać - zwłaszcza w inwestycje edukacyjne - dla poprawy życia 
mieszkańców – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. 

Poniżej prezentujemy główne założenia budżetowe:

ROZWÓJ GOSPODARCZY: 
- Budowa ścieżek rowerowych 
i parkingów P&R w Węgrzcach 
Wielkich i Kokotowie na terenie 
gminy Wieliczka – 3 445 430 zł 
- Utworzenie i rozbudowa Stref 
Aktywności Gospodarczej wraz 
z odpowiednią infrastrukturą 
w gminie Wieliczka – 23 896 
319,50 zł 
 
BUDOWA KANALIZACJI: 
- Budowa kanaliza-
cji w Gminie Wielicz-
ka - etap IV – 35 406 489,49 zł 
- Rozbudowa kanalizacji  
w Wieliczce

ROZWÓJ INFRASTRUKTU-
RY EDUKACYJNEJ I SPORTO-
WEJ
- Budowa ogrodzenia wraz z 
dojściem do działek gminnych nr 
273/2 i nr 274 w Zabawie  
– 53 794,18 zł, 

- Budowa ciągu pieszego wzdłuż 
wąwozu w sołectwie Strumiany 
– 600 000 zł, 
- Zagospodarowanie prze-
strzeni rekreacyjnej w Brze-
gach – 620 000 zł, 
- Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Mietniowie – 2 110 000 zł,

- Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Śledziejowi-
cach – 1 945 000 zł, 
- Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w 
Sygneczowie 2 931 200 zł, 

- Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej  
w Byszycach – 2 005 000 zł, 
- Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Wielicz-
ce – 2 200 000 zł, 
- Budowa części dydaktyczno-
-sportowej na potrzeby Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Wieliczce – 
2 106 754 zł, 
- Budowa przedszkola w Koźmi-
cach Wielkich – 2 100 000 zł, 
- Budowa przedszkola w Zaba-
wie – 2 100 000 zł, 
- Budowa przedszkola na osie-
dlu Lekarka – 1 100 000 zł, 

BUDOWA PLA-
CÓW ZABAW I BOISK: 
- Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego w Chorągwi-
cy – 234 950 zł, 
- Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w Koźmicach 
Wielkich – 88 223,60 zł, 
- Budowa boiska rekreacyjne-
go w Byszycach – 247 000 zł, 
- Budowa boiska sportowe-
go w Brzegach – 1 700 000 zł, 
- Budowa części ogrodzenia 
przy boisku sportowym w sołec-
twie Chorągwica – 12 500 zł, 
 
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
-  363 961,63 zł
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi nr 561001K w Dobra-
nowicach – etap II
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego na działce nr 285 w Gol-
kowicach

- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi gminnej 561038 K – 
II etap w miejscowości Gorzków
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na działkach nr 
235/5, 236/3, 233/2, 238/2 
w miejscowości Gorzków
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na dz. Nr 491/2 
w Kokotowie
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na dz. Nr 400/1 
w Kokotowie
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi wewnętrznej nr 39 
w Lednicy Górnej
- Budowa oświetlenia drogi 
wewnętrznej nr 50 w sołectwie 
Mietniów
- Budowa oświetlenia drogi 
gminnej Nr 560973K w sołectwie 
Mietniów
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi wewnętrznej Nr 49  
w miejscowości Mietniów
- Budowa oświetlenia drogi 
wewnętrznej na działce Nr 315  
w miejscowości Siercza – etap II
- Budowa oświetlenia drogi 
560980K działka 523 w sołec-
twie Siercza
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na działce nr 60/4 
w miejscowości Strumiany
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na działkach 70/11 
i 69/8 w Sułkowie
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi gminnej nr 560910K 
w miejscowości Węgrzce Wielkie
- Budowa oświetlenia zewnętrz-
nego drogi na działce nr 1441/1 

w miejscowości Węgrzce Wielkie
- Budowa oświetlenia drogi nr 
560864K – ul. Piłsudskiego

MODERNIZACJA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
- Budowa budynku Kulturalno 
– Sportowego w Grabówkach – 
409 283,75 zł,
- Termomodernizacja budynku 
używanego na potrzeby sołec-
twa Jankówka etap I –  
32 491,69 zł,
- Wykonanie izolacji termicznej 
zachodniej ściany dachowej oraz 
ściany szczytowej południowej 
świetlicy „Koźmiczanka” w Koź-
micach Małych nr 37 –  
30 000 zł,
- Opracowanie projektu archi-
tektoniczno-budowlanego 
adaptacji poddasza świetlicy 
środowiskowej w Sułkowie – 
8 000 zł,

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ:
Drogi gminne, 12 746 336, 51 zł:
-Rozbudowa drogi nr 561148K  
w Wieliczce
- Rozbudowa ul. Chabrowej 
w Wieliczce
-Rozbudowa drogi gminnej 
560925K w Strumianach
-Przebudowa drogi gminnej  
nr 560819K ul. Słoneczna
-Przebudowa drogi gminnej  
nr 560912K w Podstolicach
- Przebudowa drogi gminnej  
nr 560792K ul. Modrzewiowa
- Przebudowa ul. Tetmajera
- Przebudowa drogi na działkach 

Budowa Sali w Sygneczowie
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nr 733/6, 733/14 w Wieliczce
- Przebudowa ul. Wyspiańskiego
- Rozbudowa drogi gminnej  
nr 560801K w km od 0+000,00 
do km 0+515,00 w miejscowości 
Wieliczka - ul. Pasternik
- Przebudowa drogi gminnej  
nr 560826K w km od 0+000,00 
do km 0+317,30 w miejscowości 
Wieliczka – ul. Szpitalna
- Przebudowa ulicy Bukowej  
i Brzozowej
- Rozbudowa drogi gminnej  
nr 560965K w Chorągwicy
- Rozbudowa drogi gminnej nr 
560945K w Węgrzcach Wielkich
- Budowa, przebudowa dróg 
lokalnych zapewniających bez-
pośrednie połączenie z terenami 
inwestycyjnymi na terenie Gminy 
Wieliczka
- Przebudowa drogi gminnej na 

działce nr 223/2 w Janowicach
- Rozbudowa odcinka drogi 
gminnej nr 560917K, 560833K 
– od ulicy Wygoda do drogi 
powiatowej 2037K w Czarno-
chowicach
- Przebudowa drogi gminnej 
nr 560907K w miejscowości 
Grajów

Drogi wojewódzkie:
- Budowa chodników i zatok 
przystankowych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 964 Kasina 
Wielka – Dobczyce – Wieliczka 
– etap V (Sierpawówka) –  
1 000 000 zł,

Drogi krajowe :
- Budowa węzła drogowego  
w Wieliczce w ciągu drogi krajo-
wej 94 w rejonie skrzyżowania 

z ul. Krakowską w Wieliczce – 
2 846 503 zł,
LOKALNY TRANSPORT ZBIO-
ROWY:
- Organizacja transportu metro-
politalnego gminy Wieliczka 
poprzez zakup niskoemisyjnych 
autobusów oraz budowę i inte-
grację infrastruktury komunika-
cyjnej – 5 897 986,01 zł,

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) na terenie gminy Wie-
liczka – 2 468 910 zł,
- Wymiana kotłów i pieców w  
indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie gminy 
Wieliczka - etap II – 2 880 000 
zł,

- Ekopartnerzy na rzecz sło-
necznej energii Małopolski  
– 4 476 808,56 zł, 

ZAKUPY INWESTYCYJNE:
- Zakup kosiarki samojezdnej na 
potrzeby sołectwa Gorzków,
- Zakup i montaż ogrodzenia 
na działce 286/2 w Brzegach,
- Zakup busa do przewozu 
uczniów niepełnosprawnych,
- Dotacja celowa z budżetu 
na zakup sprzętu medycznego 
dla Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego  
w Krakowie,
- Dotacja celowa z budżetu 
na zakup sprzętu medycznego 
dla Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego.

Dalsza rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie

Budowa przejścia do boiska sportowego w Zabawie
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Budowa Sali w Sygneczowie
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gminnej nr 560917K, 560833K 
– od ulicy Wygoda do drogi 
powiatowej 2037K w Czarno-
chowicach
- Przebudowa drogi gminnej 
nr 560907K w miejscowości 
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Dalsza rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie

Budowa przejścia do boiska sportowego w Zabawie
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Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Wieliczce w 2021 roku
14 grudnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, radni wyrazili 
zgodę na rozbudowę wielickiego Ośrodka Zdrowia. Podczas tej 
sesji przedstawiona też została prezentacja, zawierająca warianty 
tej rozbudowy.
Inwestycja zaplanowana na 2021 rok ma dwa cele: rozbudować 
oddział pediatrii (opieki nad dziećmi) oraz umożliwić nocną opie-
kę zdrowotną, której od kilku lat nie świadczy już ośrodek zdro-
wia.

- Sytuacja związana z pandemią bardzo dużo nas nauczyła, pokazała 
jak ważne jest swoje zabezpieczenie medyczne. Chcielibyśmy, żeby 
w naszym ośrodku zdrowia była możliwość wydzielania - w sytu-
acjach kryzysowych - miejsc dla pacjentów z Covid-19 o lżejszych 
objawach. Żebyśmy stworzyli alternatywę w sytuacji, gdy szpitale 
krakowskie są przepełnione. W naszych działaniach współpracujemy 
i konsultujemy się z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego im. S. Żerom-
skiego w Krakowie. Nasze działania będziemy jeszcze uszczegóła-
wiać, ale dziś możemy powiedzieć, że przystępujemy do nowych 
działań z zakresu opieki medycznej - wyjaśnia burmistrz Wieliczki 
Artur Kozioł.

ŚSWIATECZNA  WIELICZKA
,

,

,

Panorama Powiatu Wielickiego 7panorama.wieliczka.pl

11 grudnia na Rynku Górnym 
w Wieliczce podczas konferencji 
prasowej posłowie Urszula Rusec-
ka oraz Rafał Bochenek i woje-
woda Małopolski Łukasz Kmita 
wręczyli przedstawicielom władz 
Powiatu Wielickiego i Gminy Kłaj 
symboliczne czeki z dofinanso-
waniem. Gmina Kłaj otrzymała 5 
mionów złotych na wsparcie finan-
sowe przedsięwzięć z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki te przekazane przez Rząd 
będzie można wykorzystać na 
inwestycje bliskie ludziom. Pod-
czas konferencji Zbigniew Strą-
czek, wójt Gminy Kłaj poinformo-
wał, że środki te wydane zostaną 
na wsparcie dwóch dużych inwe-
stycji: budowy przedszkola samo-
rządowego w Dąbrowie oraz kon-
tynuację budowy sieci kanalizacyj-
nej w Szarowie oraz Dąbrowie. 

Oliwia Bieda 

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

5 milionów wsparcia dla Gminy Kłaj z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

W piątek 11 grudnia na placu 
przed budynkiem Remizy OSP Sza-
rów odbyła się uroczystość przeka-
zania nowego średniego samocho-
du ratowniczo – gaśniczego.
W uroczystości udział wzięli: posło-
wie na Sejm RP Urszula Rusecka 
oraz Rafał Bochenek, proboszcz 
Parafii w Szarowie ksiądz kanonik 
Adam Kozłowski, szef Gabinetu 
Politycznego Ministra Infrastruk-
tury Tomasz Tomala, starosta 
Powiatu Wielickiego Adam Kocio-
łek, przedstawiciel WFOŚiGW 
w Krakowie Piotr Skrzyniarz, 
zastępca małopolskiego komen-
danta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej mł.bryg. Przemy-

sław Przęczek, komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiń-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Sylwester Skoczek oraz komen-
dant Gminny OSP Dariusz Pilch.

Wydarzenie rozpoczął Prezes OSP 
w Szarowie Krzysztof Iwulski, który 
po oficjalnym przywitaniu wszyst-

kich zebranych podziękował za 
wzbogacenie jednostki w nowy 
wóz. Zaznaczył również jak duże 
znaczenie dla mieszkańców Sza-
rowa i całej gminy ma pojawienie 
się nowego samochodu bojo-
wego. Kolejnie głos zabrał wójt 
Gminy Zbigniew Strączek dzię-
kując wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy przyczynili się do tego 
aby zakupu wozu stał się realny. 
Z radością podkreślił, że nowy wóz 
bez wątpienia przyczyni się do 
zapewnienia w większym stopniu 
bezpieczeństwa lokalnej społecz-
ności, a strażakom do bardziej pro-
fesjonalnego prowadzenia akcji 
ratowniczo - gaśniczych.

Głos zabrali także pozostali zapro-
szeni goście podkreślając rangę 
wydarzenia i życząc strażakom, 
aby efektywnie nieśli pomoc i bez-
piecznie wracali z każdej akcji do 
domów.
Kulminacyjnym punktem uroczy-
stości było oficjalne przekazanie 
kluczyków na ręce naczelnika jed-
nostki OSP Mateusza Dziedzica.
                                              Oliwia Bieda 

Wóz strażacki oficjalnie przekazany druhom z Szarowa

Fot. Powiat Wielicki

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wielickiego, 
przed nami najpiękniejszy okres w roku – Boże Narodzenie – czas 

wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.
Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich wspaniałym 

czasem spędzonym bez pośpiechu
 trosk i zmartwień życia codziennego.

Życzymy, aby tajemnica przyjścia na świat Syna Bożego 
wzbogaciła nas łaską, 

a każda chwila Świąt Narodzenia Pańskiego upływała w spokoju 
oraz radości wśród rodziny i bliskich sercu osób.

Natomiast nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem 
spełnienia wypowiedziany przy wigilijnym stole życzeń i 

najskrytszych marzeń.
Wzajemnej życzliwości i wrażliwości

życzą 
Zbigniew Strączek – Wójt Gminy Kłaj 

oraz 
Sylwester Skoczek – Przewodniczący Rady Gminy
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 Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71

Wybór nie był łatwy. Do III edycji 
konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepod-
ległej” zgłoszono ponad 580 utwo-
rów. Małopolscy uczniowie po raz 
kolejny dowiedli swego talentu, 
a także patriotycznej wrażliwości 
i dojrzałości. 

Konkursowa kapituła, po długich emocjo-
nujących obradach, ostatecznie wyłoniła 
16 laureatów oraz 11 wyróżnionych. Wy-
różnienie specjalne przyznała Małopolska 
Kurator Oświaty, zaś internauci w głoso-
waniu na facebookowym profilu kopalni 
wskazali laureata nagrody publiczności. Na 
zwycięzców muzycznej rywalizacji czekała 

dodatkowa niespodzianka – udział w na-
graniu płyty CD.

Do udziału w III edycji konkursu „Zaśpie-
waj i Ty Niepodległej! Rozśpiewana Mało-
polska od Bałtyku aż do Śląska” zaprosili 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Pre-
zes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 
Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli 
„Wieliczka” Trasa Turystyczna Damian Ko-
nieczny, Dyrektor Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka w Wieliczce Jan Godłowski 
oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara 
Nowak. Konkurs został dofinansowany ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022.

Laureaci wraz z członkami konkursowej kapituły: prezesem Pawłem Nowakiem   (trzeci od 
prawej), prezesem Damianem Koniecznym (drugi od prawej), dyrektorem Tomaszem Bro-
niowskim (pierwszy od prawej), wojewodą Łukaszem Kmitą (trzeci od lewej) oraz kurator 
Barbarą Nowak (w środku), fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Zbiórka krwi w Regisie    
Aż 58 litrów krwi udało się zebrać w ramach 
akcji „Podaruj krew, podaruj życie”. 11 grudnia 
do nadszybia szybu Regis przyszło 160 kandy-
datów na dawców. Ostatecznie krwią podzieliło 
się 129 osób. Mieszkańcy powiatu wielickiego, 
górnicy z Wieliczki oraz KWK „Janina”, kolejarze 
z Krakowa, goście z Gorlic i Oświęcimia – oni 
wszyscy pomagają mimo trwającej pandemii. 

Zbiórka krwi to w Kopalni Soli „Wieliczka” tradycja trwa-
jąca nieprzerwanie od roku 2016. Akcjaodbywa się dwa 
razy w roku, w lipcu oraz grudniu. Przeszło 1100 daw-
ców i ponad 550 litrów. Oto bilans dotychczasowych 
10 edycji „Podaruj krew, podaruj życie”. 

Zimą organizatorzy zwykli zapraszać krwiodawców do ma-
lowniczej komory Jana Haluszki – tym razem plany trzeba było 
zmienić i przenieść zbiórkę do nadszybia szybu Regis. Podczas 
akcji obowiązywały nadzwyczajne środki ostrożności. Pomoc 
w czasie pandemii musi być bowiem przede wszystkim od-
powiedzialna, podporządkowana rygorom sanitarnym, po 
prostu bezpieczna. Na krwiodawców czekał w Regisie nie 
tylko posiłek regeneracyjny, ale również upominek od ko-
palni – bilet na zwiedzania Trasy Turystycznej.

„Podaruj krew, podaruj życie” to wspólne przedsięwzięcie 
MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”, Ko-
palni Soli „Wieliczka” oraz Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Inicjatywa należy 
do wzorcowych działań z zakresu CSR (tj. społecznej odpo-
wiedzialności biznesu) – aktywizuje społeczność lokalną 
i pracowników kopalni, mobilizuje do niesienia pomocy, 
a także promuje rzetelną wiedzę na temat honorowego 
krwiodawstwa. Zbiórka „Podaruj krew, podaruj życie” kon-
sekwentnie pojawia się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu.

Finał konkursu pieśni

Inna niż zwykle
Barbórka 2020 

Tegoroczna Barbórka była w Kopalni Soli „Wieliczka” inna niż zwykle. Pandemia sprawiła, 
że zabrakło tradycyjnych spotkań oraz uroczystej akademii w komorze Warszawa. Zdro-
wie, życie są cenniejsze niż zwyczaj, ale może właśnie dlatego, że odmienna, Barbórka 
2020 jeszcze mocniej podkreśliła znaczenie górniczego braterstwa. 

3 grudnia wieliccy górnicy spotkali się na modlitwie w kaplicy św. Kingi – w niewielkim 
gronie, zachowując wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Barbórkowej mszy przewodniczył 
Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wspólnie z górnikami modlili się 
m.in. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Bochenek, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
Krzysztof Paraszczuk, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski. 

- Barbórka to przede wszystkim modlitwa wśród soli, w kaplicy św. Kingi – podkreślił Paweł 
Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - To prośby i podziękowania kierowane 
do naszych Patronek, które od ponad siedmiu wieków otaczają swą opieką Kopalnię Soli 
„Wieliczka”, jej pracowni-
ków i przyjaciół. Cieszę się, 
że mimo pandemii, możemy 
dziś wspólnie zwrócić się do 
Świętej Barbary i Świętej 
Kingi.

Prezes podziękował górni-
czej braci za wytrwałą pra-
cę w kończącym się roku, 
pogratulował tegorocznym 
odznaczonym. Wyraził rów-
nież wdzięczność przyjacio-
łom kopalni, którzy wspie-
rają ją nawet w trudnym 
czasie pandemii.
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Krwiodawcy licznie przybyli do 
Urzędu Gminy Biskupice, aby oddać 
krew i wesprzeć potrzebujących, 
zwłaszcza teraz, kiedy ze względu na 
panującą pandemię możliwości jej 
oddania są ograniczone, a zapotrze-
bowanie na krew rośnie. Wydarze-
nie odbyło się zgodnie z przepisami 
oraz rygorem epidemiologicznym: 
przy wejściu wszystkim uczestnikom 

zmierzono temperaturę, a po zdezyn-
fekowaniu rąk mogli w maseczkach 
przejść przez standardowy proces 
rejestracji.

Chęć oddania krwi zgłosiły 62 
osoby, natomiast po przejściu nie-
zbędnych i rygorystycznych badań 
51 z nich zostało dawcami. Dwóch 
dawców oddało krew, z której oso-
cze będzie wykorzystane do lecze-
nia pacjentów chorych na COVID-
19. Akcja została przeprowadzona 
w geście solidarności ze strażakiem 
Tomkiem z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wado-
wicach, który po ciężkim przebyciu 
tej choroby wymaga dalszego inten-

sywnego leczenia oraz poważnej 
operacji. Solidaryzując się ze straża-
kiem Tomkiem w akcji oddawania 
krwi wzięli udział druhowie z Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Bodzano-
wa, Biskupic, Trąbek, Łazan, Sławko-
wic, Niepołomic, Brzezia i Gdowa oraz 
funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
z Wieliczki. Do akcji przystąpiły rów-
nież osoby, które od lat biorą udział 
w akcjach krwiodawstwa, jak Robert 
Matejczuk, który do tej pory oddał 
już prawie 70 litrów krwi. Niektórzy 
krwiodawcy propagują krwiodaw-
stwo we własnych rodzinach i sta-
wili się do oddania krwi w towarzy-
stwie najbliższych. Piotr Kasprzyk 
podarował potrzebującym ponad 
30 litrów, a do tego szlachetnego 
czynu zachęca synów Grzegorza 
i Jana, którzy również wzięli udział 
w akcji. Również Maria Chomont 
z synem Mateuszem systematycznie 
biorą udział w akcjach oddawania 
krwi organizowanych przez Klub HDK 
Biskupice

Osoby, które oddały krew: Tomasz 
Topór, Artur Leśniak, Artur Knapczyk, 
Michał Wrześniak, Mateusz Majda, 
Krzysztof Wyka, Szymon Balachow-
ski, Edyta Palonek, Krzysztof Palo-
nek, Klaudia Strojna, Mariusz Kope-
ra, Iwona Mrugała, Maria Chomont, 
Agnieszka Tekieli, Grzegorz Kasprzyk, 
Mariusz Tekieli, Stanisław Zabdyr, 
Jan Kasprzyk, Piotr Kasprzyk, Barbara 
Ciapała, Robert Matejczuk, Piotr Karo-

laś, Mateusz Chomont, Paweł Wajda, 
Anna Perlińska, Agnieszka Ciastoń, 
Bożena Kubik, Paweł Czaja, Dawid 
Tabor, Joanna Kulma, Mirosław Szy-
bowski, Wojciech Bartosi, Małgorza-
ta Kulma, Janusz Hebda, Agnieszka 
Sorata, Magdalena Gumułka, Elżbieta 
Kowalik, Rafał Lebiest, Anna Jamrozy, 
Tomasz Badura, Anna Walosik, Maciej 
Lidnik, Paweł Tańcula, Kasper Filipow-
ski, Krzysztof Zabzdyr, Konrad Piąstka, 
Damian Stańda, Artur Stasik, Grzegorz 
Kanarski, Mateusz Turchan, Bogdan 
Ulman.

W ramach symbolicznego podzię-
kowania panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich przy OSP Sławkowice oraz Sto-
warzyszenia Przyjaciół Biskupic przy-
gotowały krwiodawcom przepyszne, 
domowe ciasta i hojnie obdarowały 
nimi wszystkich uczestników akcji.

Zarząd Klubu Honorowych Daw-
ców Kr wi w Biskupicach składa 
podziękowanie przede wszystkim 
krwiodawcom i uczestnikom akcji 
- bez was to wydarzenie nie mogło-
by się odbyć. Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w samą 
organizację akcji: Renacie Gawlik, 
wójt Gminy Biskupice oraz Ochot-
niczym Strażom Pożarnym Gminy 
Biskupice. Serdecznie dziękujemy 
również sponsorom: Kołu Gospo-
dyń Wiejskich przy OSP Sławkowice, 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Biskupic 
 i Marii Kot z Bodzanowa.              [T.Kot]

Materiały informacyjne Gminy BisKupice

O tym co przeżyły w tym dniu 
rodziny aresztowanych i jak prze-
-biegały aresztowania dowidu-
jemy s ię  dzięk i  opowiadaniom 
rodzin oraz świadków tych zda-
rzeń. W 2014 roku rękopisy zebrała 
pani Wanda Jaszczyk w publikacji 
„Wspomnienia z tragicznych zdarzeń 
z lat II  wojny światowej”.  Dzięki 
rodzinom zamordowanych, którzy 
udostępni l i  B ib l iotece Publ icz -
nej Gminy Biskupice zdjęcia swo-
ich bliskich, pracownicy biblioteki 
przygotowali krótką prezentację 
przedstawiająca młodych ludzi, któ-

rzy organizowali się aby walczyć 
z okupantem.

Prezentację można doglądnąć na 
stronie internetowej  www.biskupice.
naszabiblioteka.com lub www.bisku-
pice.pl

Więcej o wydarzeniach z tamtych 
lat możemy dowiedzieć się z książek 
i materiałów dostępnych w Bibliotece  
Publicznej Gminy Biskupice.

Materiał Biblioteka Gminy Biskupice

W hołdzie poległym
W dniu 77. rocznicy tragicznych zdarzeń z II wojny światowej 
wójt Gminy Biskupice  Renata Gawlik uczciła pamięć mieszkań-
ców Biskupic, Sułowa, Sławkowic i Trąbek, którzy zostali aresz-
towani 10.12.1943r. a następnie zginęli z rąk okupanta.
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Krwiodawcy oddali blisko 23 litry krwi!
W niedzielę 6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja, odbyła się dwudziesta szósta akcja krwio-
dawstwa zorganizowana przez Klub HDK Biskupice, która zakończyła się ogromnym sukcesem. 
W ciągu całej dziewięcioletniej działalności klubu niedzielna akcja jest drugą pod względem 
liczebności. Krew oddało aż 51 osób, co daje prawie 23 litry krwi!

POMÓŻMY PANI EWIE

Szanowni Państwo, zwraca-
my się z prośbą o wsparcie dla 
Mieszkanki naszej gminy. Pani 
Ewa Zalejsk a wraz z  mężem, 
w lipcu tego roku uległa wypad-
k o w i  k o m u n i k a c y j n e m u .  W 
n a s t ę p s t w i e  t e g o  n i e s z c z ę -
ś l i w e g o  w y d a r z e n i a  s t r a c i -
ła  nogę.  Pani  Ewa to  znany 
i ceniony nauczyciel a przede 
wszystkim wspaniały człowiek. 
Zawsze uśmiechnięta, ciepła i 
chętna do pomocy, teraz sama tej 
pomocy potrzebuje. Gorąco zachę-
camy do włączenia się w akcję! 
Razem możemy więcej !

Obecnie prowadzone są zbiórki 
na zakup protezy a także na nie-
zbędną rehabilitację.

Panią Ewę można wesprzeć  na 
kilka sposobów:

• wpłacając środki finansowe za  
pośrednictwem strony 

Siepomaga.pl - https://www.
siepomaga.pl/ewa-zalejska 

• dokonując wpłaty lub na konto 
prowadzone przez 

Fundację Moc Pomocy  
16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 z 

dopiskiem Ewa Zalejska,
• a także biorąc udział w licyta-

cjach prowadzonych na Facebooku 
w grupie pn. „Licytacje dla Pani Ewy 
Zalejskiej” - https://www.facebook.
com/groups/353300792779949

 Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71

Wybór nie był łatwy. Do III edycji 
konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepod-
ległej” zgłoszono ponad 580 utwo-
rów. Małopolscy uczniowie po raz 
kolejny dowiedli swego talentu, 
a także patriotycznej wrażliwości 
i dojrzałości. 

Konkursowa kapituła, po długich emocjo-
nujących obradach, ostatecznie wyłoniła 
16 laureatów oraz 11 wyróżnionych. Wy-
różnienie specjalne przyznała Małopolska 
Kurator Oświaty, zaś internauci w głoso-
waniu na facebookowym profilu kopalni 
wskazali laureata nagrody publiczności. Na 
zwycięzców muzycznej rywalizacji czekała 

dodatkowa niespodzianka – udział w na-
graniu płyty CD.

Do udziału w III edycji konkursu „Zaśpie-
waj i Ty Niepodległej! Rozśpiewana Mało-
polska od Bałtyku aż do Śląska” zaprosili 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Pre-
zes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 
Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli 
„Wieliczka” Trasa Turystyczna Damian Ko-
nieczny, Dyrektor Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka w Wieliczce Jan Godłowski 
oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara 
Nowak. Konkurs został dofinansowany ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022.

Laureaci wraz z członkami konkursowej kapituły: prezesem Pawłem Nowakiem   (trzeci od 
prawej), prezesem Damianem Koniecznym (drugi od prawej), dyrektorem Tomaszem Bro-
niowskim (pierwszy od prawej), wojewodą Łukaszem Kmitą (trzeci od lewej) oraz kurator 
Barbarą Nowak (w środku), fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Zbiórka krwi w Regisie    
Aż 58 litrów krwi udało się zebrać w ramach 
akcji „Podaruj krew, podaruj życie”. 11 grudnia 
do nadszybia szybu Regis przyszło 160 kandy-
datów na dawców. Ostatecznie krwią podzieliło 
się 129 osób. Mieszkańcy powiatu wielickiego, 
górnicy z Wieliczki oraz KWK „Janina”, kolejarze 
z Krakowa, goście z Gorlic i Oświęcimia – oni 
wszyscy pomagają mimo trwającej pandemii. 

Zbiórka krwi to w Kopalni Soli „Wieliczka” tradycja trwa-
jąca nieprzerwanie od roku 2016. Akcjaodbywa się dwa 
razy w roku, w lipcu oraz grudniu. Przeszło 1100 daw-
ców i ponad 550 litrów. Oto bilans dotychczasowych 
10 edycji „Podaruj krew, podaruj życie”. 

Zimą organizatorzy zwykli zapraszać krwiodawców do ma-
lowniczej komory Jana Haluszki – tym razem plany trzeba było 
zmienić i przenieść zbiórkę do nadszybia szybu Regis. Podczas 
akcji obowiązywały nadzwyczajne środki ostrożności. Pomoc 
w czasie pandemii musi być bowiem przede wszystkim od-
powiedzialna, podporządkowana rygorom sanitarnym, po 
prostu bezpieczna. Na krwiodawców czekał w Regisie nie 
tylko posiłek regeneracyjny, ale również upominek od ko-
palni – bilet na zwiedzania Trasy Turystycznej.

„Podaruj krew, podaruj życie” to wspólne przedsięwzięcie 
MK NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”, Ko-
palni Soli „Wieliczka” oraz Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Inicjatywa należy 
do wzorcowych działań z zakresu CSR (tj. społecznej odpo-
wiedzialności biznesu) – aktywizuje społeczność lokalną 
i pracowników kopalni, mobilizuje do niesienia pomocy, 
a także promuje rzetelną wiedzę na temat honorowego 
krwiodawstwa. Zbiórka „Podaruj krew, podaruj życie” kon-
sekwentnie pojawia się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu.

Finał konkursu pieśni

Inna niż zwykle
Barbórka 2020 

Tegoroczna Barbórka była w Kopalni Soli „Wieliczka” inna niż zwykle. Pandemia sprawiła, 
że zabrakło tradycyjnych spotkań oraz uroczystej akademii w komorze Warszawa. Zdro-
wie, życie są cenniejsze niż zwyczaj, ale może właśnie dlatego, że odmienna, Barbórka 
2020 jeszcze mocniej podkreśliła znaczenie górniczego braterstwa. 

3 grudnia wieliccy górnicy spotkali się na modlitwie w kaplicy św. Kingi – w niewielkim 
gronie, zachowując wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Barbórkowej mszy przewodniczył 
Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski. Wspólnie z górnikami modlili się 
m.in. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Bochenek, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
Krzysztof Paraszczuk, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski. 

- Barbórka to przede wszystkim modlitwa wśród soli, w kaplicy św. Kingi – podkreślił Paweł 
Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - To prośby i podziękowania kierowane 
do naszych Patronek, które od ponad siedmiu wieków otaczają swą opieką Kopalnię Soli 
„Wieliczka”, jej pracowni-
ków i przyjaciół. Cieszę się, 
że mimo pandemii, możemy 
dziś wspólnie zwrócić się do 
Świętej Barbary i Świętej 
Kingi.

Prezes podziękował górni-
czej braci za wytrwałą pra-
cę w kończącym się roku, 
pogratulował tegorocznym 
odznaczonym. Wyraził rów-
nież wdzięczność przyjacio-
łom kopalni, którzy wspie-
rają ją nawet w trudnym 
czasie pandemii.
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wskazali laureata nagrody publiczności. Na 
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zes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 
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jąca nieprzerwanie od roku 2016. Akcjaodbywa się dwa 
razy w roku, w lipcu oraz grudniu. Przeszło 1100 daw-
ców i ponad 550 litrów. Oto bilans dotychczasowych 
10 edycji „Podaruj krew, podaruj życie”. 
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wie, życie są cenniejsze niż zwyczaj, ale może właśnie dlatego, że odmienna, Barbórka 
2020 jeszcze mocniej podkreśliła znaczenie górniczego braterstwa. 
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Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
Krzysztof Paraszczuk, Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski. 

- Barbórka to przede wszystkim modlitwa wśród soli, w kaplicy św. Kingi – podkreślił Paweł 
Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. - To prośby i podziękowania kierowane 
do naszych Patronek, które od ponad siedmiu wieków otaczają swą opieką Kopalnię Soli 
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że mimo pandemii, możemy 
dziś wspólnie zwrócić się do 
Świętej Barbary i Świętej 
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Prezes podziękował górni-
czej braci za wytrwałą pra-
cę w kończącym się roku, 
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łom kopalni, którzy wspie-
rają ją nawet w trudnym 
czasie pandemii.
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Wystawy:

1.   „W drodze do niepodległości II”,                             

      11.12.2020 – 31.01.2021, dziedziniec Zamku Żupnego 

2.  „Czym się różni pies od kogutka. Czyli rzecz o narzędziach pracy 

       dawnych górników”, 4.12.2020 r. – 7.02.2021 r., Zamek Żupny

3.   „Nowe nabytki Muzeum” - do 7.02.2021

4.   „Ludzie Polskiej Kultury II”, 1.02 – 1.04, dziedziniec Zamku Żupnego

5.  „Polart – głos młodego pokolenia”, luty-kwiecień, Zamek Żupny

6.   „70/70” – 70. rocznica założenia Muzeum, 1.03-31.05, Zamek Żupny

7. „Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe 

       (XVI-XVIII wiek) z kolekcji H. Matzke”, 26.06-31.12, Zamek Żupny                   

8.  „Wieliczka i Malbork – śladami zabytków na liście UNESCO”,

     wrzesień-grudzień, Muzeum w kopalni.

Imprezy, spotkania i koncerty:
 

Rodzinne Ferie w Muzeum
4.01-15.01, godz. 10.00 i 12.00.

Tematy realizowane stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji

Ferie dla osób indywidualnych: 
1.    „Z notatnika górnika”
       (5.01) - Muzeum w kopalni lub online

2.   „Twarz zaklęta w kolorach” 
      (7.01) – Zamek Żupny lub online 

3.   „Opowieści o wielickim zamku” 
      (12.01) – Zamek Żupny lub online

4.   „Górnik dawnej kopalni” 
      (14.01) – Muzeum w kopalni lub online

Ferie dla grup zorganizowanych 

- tematy z oferty oraz przygotowane na ferie - poniedziałek, środa, piątek.

Cykl rodzinnych spotkań „Mama, Tata i Ja”
1.  „Kogutki i psy - zwierzęta czy narzędzia górnicze?” (24.01) – Zamek Żupny

2.  „Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna” (21.02) – Zamek Żupny

3.  „Palmy wielkanocne” (21.03) – Zamek Żupny

4.  „Skarb, który skrywa wielicka Ziemia” (18.04) – Muzeum w kopalni

5.  „Tajemnice i sekrety Muzeum” ZAMEK (23.05) – Zamek Żupny

6.   „Wiano św. Kingi” 
      (13.06) – Muzeum w kopalni 

7.   „Cenny zabytek UNESCO” 
      (12.09) – Muzeum w kopalni

8.   „Sztuka złotnictwa” 
      (17.10) – Zamek Żupny

9.   „Górnik- połowa szlachcica”
      (21.11) – Muzeum w kopalni

10.  „Ubieramy choinkę” 
      (12.12) – Zamek Żupny

Cykl „Senior w Muzeum”
1.    „Złote gody Muzeum” (05.03) – Zamek Żupny  

2.    „Historia wielickiego uzdrowiska” (18.06) – Kopalnia 

3.    „Sztuka złotnictwa” (17.09) – Zamek Żupny

4.    „Patronki górników” (3.12) – Muzeum w kopalni 

Cykl spotkań otwartych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka, 
trzecia środa miesięcy luty-czerwiec i wrzesień-grudzień

Koncerty umuzykalniające, styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

Noc Muzeów (maj)

Lato w Muzeum: 29.06 - 09.07 i 17.08 – 27.08 (wtorek-piątek)
1. „Z jak zabytek” (29.06 i 17.08) – Zamek Żupny

2. „Legenda jest dobra na wszystko” (30.06 i 18.08) – Muzeum w kopalni 

3. „Obraz ukryty w kwadratach” (1.07 i 19.08) – Zamek Żupny

4.  „Przy królewskim stole” (2.07 i 20.08) - Zamek Żupny

5.  „Górnicze łamigłówki” (6.07 i 24.08) – Muzeum w kopalni

6.  „Podziemna skarbnica tajemnic” (7.07 i 25.08) - Muzeum w kopalni

7. „Tajemnicza moc solanki z wielickiej kopalni” (8.07 i 26.08) -  Kopalnia 

8. „Detektyw Salt” (9.07 i 27.08) - Zamek Żupny

Cykl „Dla ciekawych”
Spotkanie „Skarbce czyli od splendoru po „świątynie sztuki” 
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Środkowoeuropej-
ska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI-XVIII wiek) z kolekcji 
H. Matzke”, wrzesień  

Warsztaty Międzypokoleniowe (wakacje)
1.    „Podróże - małe i duże”
       (27.07) - Muzeum w kopalni

2.    „Zawody znane i zapomniane”
       (29.07) - Zamek Żupny

3.    „Patroni są wśród nas”
       (3.08) - Muzeum w kopalni

4.    „Solniczki dawniej i dziś” 
       (5.08) - Zamek Żupny

Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień)

Dzień Otwartych Drzwi Muzeum (listopad)

Projekty edukacyjne: 
1.    „Regionalna Edukacja
       Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 
       - dla klas 1-5, 
       styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

2.    „Górnik – zawód niezwykły”
       dla przedszkoli, wrzesień-grudzień

Konkursy: 
1.    Konkurs plastyczny „Zamek Żupny w Wieliczce oczami dziecka”,
       styczeń-czerwiec
2.   III Ogólnopolski konkurs plastyczny - „Z moich rodzinnych stron – 
       zabytki zapomniane, warte ocalenia”, wrzesień-grudzień

Plenery i warsztaty:
1.    „Wieliczka i Malbork – śladami zbytków na liście UNESCO”
       - XXI  Plener Malarski Artystów Niepełnosprawnych,  kwiecień-maj
2.    II Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Muzeum,  maj – czerwiec

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wy-
kluczonych, cały rok dla grup zorganizowanych:
1.    „Muzeum na zamówienie” - dla dzieci w szpitalach i sanatoriach
2.  „W odwiedziny do Muzeum” - dla dzieci i młodzieży z Domów 
       Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Domów Pomocy Społ.  itp.
3.    „Dotyk solnej historii” - dla osób z dysfunkcją wzroku
4.   „Krok w solną przygodę” - dla osób z niepełnosprawnością intelek- 
       tualną.

RED. NACZELNy:  

J. GODŁOWSKI

REDAKCJA:  

E. BEDNAROWSKA, M. PIERA

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

UL. ZAMKOWA 8, 32-020 WIELICZKA

TEL: (12) 289 16 00, FAX: (12) 278 30 28

MAIL: INFORMACJA@MUZEUM.WIELICZKA.PL

nowy rok 2021 w naszym muzeum
Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa wiele propozycji 

kulturalno-edukacyjno-imprezowych. 
Oby można było je  zrealizować w  roku 2021. 

Dla nas muzealników to ważny czas, bo właśnie w tym roku przypada  
jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Jego 

powstanie zawdzięczamy Alfonsowi Długoszowi, pierwszemu Dyrekto-
rowi naszej instytucji. 

Z tej okazji zostanie zorganizowana wystawa „70/70” 
– 70. rocznica  założenia Muzeum”.

wydarzenia kulturalne
2021

no 206 XII 2020
g a z e ta

m u z e a l n a

miesięcznik muzeum żup krakowskich wieliczka

O tragicznych wydarzeniach z grudnia 1970 roku przypomina wystawa 

„W drodze do niepodległości II”, zrealizowana przez Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka. Można ją oglądać na dziedzińcu Zamku Żupnego 

w Wieliczce do 31 stycznia 2021 r. 

W 1970 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ekipa 

Władysława Gomułki, w obliczu piętrzących się kłopotów ekonomicz-

nych, ogłosiła 12 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia, drastycz-

ny wzrost cen żywności. Decyzja ta nie wzięła pod uwagę pogarszają-

cych się nastrojów społecznych, które natychmiast dały o sobie znać.

Jako pierwsza, już 14 grudnia, zastrajkowała stocznia w Gdańsku. 

Stoczniowcy uformowali pochód liczący 1000 osób i udali się pod 

budynek KW PZPR. Tam zostali zaatakowani przez milicję. 15 grudnia 

do protestu  dołączyła Gdynia, a wkrótce pracownicy Elbląga, Słup-

ska i Szczecina. W centrum Gdańska doszło do kolejnych starć ulicz-

nych. Podpalono siedzibę KW PZPR. Wówczas kierownictwo parti 

 podjęło decyzję o użyciu siły  przez milicję i wojsko.       

16 i 17 grudnia to najtragiczniejsze dni wydarzeń – do stoczniowców 

strzelało wojsko wsparte czołgami i transporterami opancerzonymi. 

Śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych. 

Masakra robotników Wybrzeża wywołała kryzys w kierownictwie PZPR.  

W  efekcie tych dramatycznych wydarzeń stanowisko I sekretarza KC PZPR 

stracił Władysław Gomułka, a zastąpił go Edward Gierek. Strajki zakończy-

ły się w lutym 1971 r. – gdy wycofano się z podwyżki cen  żywności. 

Wystawa „W drodze do niepodległości II” jest dziewiątą z cyklu „Wybra-

ne zagadnienia z historii Polski”. Komentarze zostały przygotowane 

w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej 

oraz hiszpańskiej. 

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Europejskie Centrum Soli-

darności Wojskowe Biuro Historyczne, 6 fotografii pochodzi z zaso-

bu Radia Wolna Europa - RFE/RL, Inc. (1201, Connecticut Avenue NW, 

Washington, DC 20036 USA, www.rferl.org.

                             Koncepcja wystawy: Jan Godłowski
                             Autorzy tekstów: dr Cecylia Kuta,
                             dr Monika Komaniecka-Łyp
                             i dr hab. Mariusz Krzysztofiński.       
                             Opracowanie graficzne: Alicja Duda
                             Organizator: Muzeum Żup Krakowskich    

                                  Wieliczka

Pierwsza wystawa czasowa online!
„Czym się różni pies od kogutka. 

Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych górników”

Zwiedzaj wirtualnie: https://muzeum.wieliczka.pl/
aktualnosci/wystawa-czym-sie-rozni- 

pies-od-kogutka

ZAPRASZAMY!

50. rocznica  tragicznych wydarzeń w gdańsku                                                                 
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Wystawy:

1.   „W drodze do niepodległości II”,                             

      11.12.2020 – 31.01.2021, dziedziniec Zamku Żupnego 

2.  „Czym się różni pies od kogutka. Czyli rzecz o narzędziach pracy 

       dawnych górników”, 4.12.2020 r. – 7.02.2021 r., Zamek Żupny

3.   „Nowe nabytki Muzeum” - do 7.02.2021

4.   „Ludzie Polskiej Kultury II”, 1.02 – 1.04, dziedziniec Zamku Żupnego

5.  „Polart – głos młodego pokolenia”, luty-kwiecień, Zamek Żupny

6.   „70/70” – 70. rocznica założenia Muzeum, 1.03-31.05, Zamek Żupny

7. „Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe 

       (XVI-XVIII wiek) z kolekcji H. Matzke”, 26.06-31.12, Zamek Żupny                   

8.  „Wieliczka i Malbork – śladami zabytków na liście UNESCO”,

     wrzesień-grudzień, Muzeum w kopalni.

Imprezy, spotkania i koncerty:
 

Rodzinne Ferie w Muzeum
4.01-15.01, godz. 10.00 i 12.00.

Tematy realizowane stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji

Ferie dla osób indywidualnych: 
1.    „Z notatnika górnika”
       (5.01) - Muzeum w kopalni lub online

2.   „Twarz zaklęta w kolorach” 
      (7.01) – Zamek Żupny lub online 

3.   „Opowieści o wielickim zamku” 
      (12.01) – Zamek Żupny lub online

4.   „Górnik dawnej kopalni” 
      (14.01) – Muzeum w kopalni lub online

Ferie dla grup zorganizowanych 

- tematy z oferty oraz przygotowane na ferie - poniedziałek, środa, piątek.

Cykl rodzinnych spotkań „Mama, Tata i Ja”
1.  „Kogutki i psy - zwierzęta czy narzędzia górnicze?” (24.01) – Zamek Żupny

2.  „Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna” (21.02) – Zamek Żupny

3.  „Palmy wielkanocne” (21.03) – Zamek Żupny

4.  „Skarb, który skrywa wielicka Ziemia” (18.04) – Muzeum w kopalni

5.  „Tajemnice i sekrety Muzeum” ZAMEK (23.05) – Zamek Żupny

6.   „Wiano św. Kingi” 
      (13.06) – Muzeum w kopalni 

7.   „Cenny zabytek UNESCO” 
      (12.09) – Muzeum w kopalni

8.   „Sztuka złotnictwa” 
      (17.10) – Zamek Żupny

9.   „Górnik- połowa szlachcica”
      (21.11) – Muzeum w kopalni

10.  „Ubieramy choinkę” 
      (12.12) – Zamek Żupny

Cykl „Senior w Muzeum”
1.    „Złote gody Muzeum” (05.03) – Zamek Żupny  

2.    „Historia wielickiego uzdrowiska” (18.06) – Kopalnia 

3.    „Sztuka złotnictwa” (17.09) – Zamek Żupny

4.    „Patronki górników” (3.12) – Muzeum w kopalni 

Cykl spotkań otwartych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka, 
trzecia środa miesięcy luty-czerwiec i wrzesień-grudzień

Koncerty umuzykalniające, styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

Noc Muzeów (maj)

Lato w Muzeum: 29.06 - 09.07 i 17.08 – 27.08 (wtorek-piątek)
1. „Z jak zabytek” (29.06 i 17.08) – Zamek Żupny

2. „Legenda jest dobra na wszystko” (30.06 i 18.08) – Muzeum w kopalni 

3. „Obraz ukryty w kwadratach” (1.07 i 19.08) – Zamek Żupny

4.  „Przy królewskim stole” (2.07 i 20.08) - Zamek Żupny

5.  „Górnicze łamigłówki” (6.07 i 24.08) – Muzeum w kopalni

6.  „Podziemna skarbnica tajemnic” (7.07 i 25.08) - Muzeum w kopalni

7. „Tajemnicza moc solanki z wielickiej kopalni” (8.07 i 26.08) -  Kopalnia 

8. „Detektyw Salt” (9.07 i 27.08) - Zamek Żupny

Cykl „Dla ciekawych”
Spotkanie „Skarbce czyli od splendoru po „świątynie sztuki” 
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Środkowoeuropej-
ska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI-XVIII wiek) z kolekcji 
H. Matzke”, wrzesień  

Warsztaty Międzypokoleniowe (wakacje)
1.    „Podróże - małe i duże”
       (27.07) - Muzeum w kopalni

2.    „Zawody znane i zapomniane”
       (29.07) - Zamek Żupny

3.    „Patroni są wśród nas”
       (3.08) - Muzeum w kopalni

4.    „Solniczki dawniej i dziś” 
       (5.08) - Zamek Żupny

Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień)

Dzień Otwartych Drzwi Muzeum (listopad)

Projekty edukacyjne: 
1.    „Regionalna Edukacja
       Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 
       - dla klas 1-5, 
       styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

2.    „Górnik – zawód niezwykły”
       dla przedszkoli, wrzesień-grudzień

Konkursy: 
1.    Konkurs plastyczny „Zamek Żupny w Wieliczce oczami dziecka”,
       styczeń-czerwiec
2.   III Ogólnopolski konkurs plastyczny - „Z moich rodzinnych stron – 
       zabytki zapomniane, warte ocalenia”, wrzesień-grudzień

Plenery i warsztaty:
1.    „Wieliczka i Malbork – śladami zbytków na liście UNESCO”
       - XXI  Plener Malarski Artystów Niepełnosprawnych,  kwiecień-maj
2.    II Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Muzeum,  maj – czerwiec

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wy-
kluczonych, cały rok dla grup zorganizowanych:
1.    „Muzeum na zamówienie” - dla dzieci w szpitalach i sanatoriach
2.  „W odwiedziny do Muzeum” - dla dzieci i młodzieży z Domów 
       Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Domów Pomocy Społ.  itp.
3.    „Dotyk solnej historii” - dla osób z dysfunkcją wzroku
4.   „Krok w solną przygodę” - dla osób z niepełnosprawnością intelek- 
       tualną.

RED. NACZELNy:  

J. GODŁOWSKI

REDAKCJA:  

E. BEDNAROWSKA, M. PIERA

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

UL. ZAMKOWA 8, 32-020 WIELICZKA

TEL: (12) 289 16 00, FAX: (12) 278 30 28

MAIL: INFORMACJA@MUZEUM.WIELICZKA.PL

nowy rok 2021 w naszym muzeum
Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa wiele propozycji 

kulturalno-edukacyjno-imprezowych. 
Oby można było je  zrealizować w  roku 2021. 

Dla nas muzealników to ważny czas, bo właśnie w tym roku przypada  
jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Jego 

powstanie zawdzięczamy Alfonsowi Długoszowi, pierwszemu Dyrekto-
rowi naszej instytucji. 

Z tej okazji zostanie zorganizowana wystawa „70/70” 
– 70. rocznica  założenia Muzeum”.

wydarzenia kulturalne
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miesięcznik muzeum żup krakowskich wieliczka

O tragicznych wydarzeniach z grudnia 1970 roku przypomina wystawa 

„W drodze do niepodległości II”, zrealizowana przez Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka. Można ją oglądać na dziedzińcu Zamku Żupnego 

w Wieliczce do 31 stycznia 2021 r. 

W 1970 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ekipa 

Władysława Gomułki, w obliczu piętrzących się kłopotów ekonomicz-

nych, ogłosiła 12 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia, drastycz-

ny wzrost cen żywności. Decyzja ta nie wzięła pod uwagę pogarszają-

cych się nastrojów społecznych, które natychmiast dały o sobie znać.

Jako pierwsza, już 14 grudnia, zastrajkowała stocznia w Gdańsku. 

Stoczniowcy uformowali pochód liczący 1000 osób i udali się pod 

budynek KW PZPR. Tam zostali zaatakowani przez milicję. 15 grudnia 

do protestu  dołączyła Gdynia, a wkrótce pracownicy Elbląga, Słup-

ska i Szczecina. W centrum Gdańska doszło do kolejnych starć ulicz-

nych. Podpalono siedzibę KW PZPR. Wówczas kierownictwo parti 

 podjęło decyzję o użyciu siły  przez milicję i wojsko.       

16 i 17 grudnia to najtragiczniejsze dni wydarzeń – do stoczniowców 

strzelało wojsko wsparte czołgami i transporterami opancerzonymi. 

Śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych. 

Masakra robotników Wybrzeża wywołała kryzys w kierownictwie PZPR.  

W  efekcie tych dramatycznych wydarzeń stanowisko I sekretarza KC PZPR 

stracił Władysław Gomułka, a zastąpił go Edward Gierek. Strajki zakończy-

ły się w lutym 1971 r. – gdy wycofano się z podwyżki cen  żywności. 

Wystawa „W drodze do niepodległości II” jest dziewiątą z cyklu „Wybra-

ne zagadnienia z historii Polski”. Komentarze zostały przygotowane 

w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej 

oraz hiszpańskiej. 

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Europejskie Centrum Soli-

darności Wojskowe Biuro Historyczne, 6 fotografii pochodzi z zaso-

bu Radia Wolna Europa - RFE/RL, Inc. (1201, Connecticut Avenue NW, 

Washington, DC 20036 USA, www.rferl.org.

                             Koncepcja wystawy: Jan Godłowski
                             Autorzy tekstów: dr Cecylia Kuta,
                             dr Monika Komaniecka-Łyp
                             i dr hab. Mariusz Krzysztofiński.       
                             Opracowanie graficzne: Alicja Duda
                             Organizator: Muzeum Żup Krakowskich    

                                  Wieliczka

Pierwsza wystawa czasowa online!
„Czym się różni pies od kogutka. 

Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych górników”

Zwiedzaj wirtualnie: https://muzeum.wieliczka.pl/
aktualnosci/wystawa-czym-sie-rozni- 

pies-od-kogutka

ZAPRASZAMY!

50. rocznica  tragicznych wydarzeń w gdańsku                                                                 
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Wystawy:

1.   „W drodze do niepodległości II”,                             

      11.12.2020 – 31.01.2021, dziedziniec Zamku Żupnego 

2.  „Czym się różni pies od kogutka. Czyli rzecz o narzędziach pracy 

       dawnych górników”, 4.12.2020 r. – 7.02.2021 r., Zamek Żupny

3.   „Nowe nabytki Muzeum” - do 7.02.2021

4.   „Ludzie Polskiej Kultury II”, 1.02 – 1.04, dziedziniec Zamku Żupnego

5.  „Polart – głos młodego pokolenia”, luty-kwiecień, Zamek Żupny

6.   „70/70” – 70. rocznica założenia Muzeum, 1.03-31.05, Zamek Żupny

7. „Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe 

       (XVI-XVIII wiek) z kolekcji H. Matzke”, 26.06-31.12, Zamek Żupny                   

8.  „Wieliczka i Malbork – śladami zabytków na liście UNESCO”,

     wrzesień-grudzień, Muzeum w kopalni.

Imprezy, spotkania i koncerty:
 

Rodzinne Ferie w Muzeum
4.01-15.01, godz. 10.00 i 12.00.

Tematy realizowane stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji

Ferie dla osób indywidualnych: 
1.    „Z notatnika górnika”
       (5.01) - Muzeum w kopalni lub online

2.   „Twarz zaklęta w kolorach” 
      (7.01) – Zamek Żupny lub online 

3.   „Opowieści o wielickim zamku” 
      (12.01) – Zamek Żupny lub online

4.   „Górnik dawnej kopalni” 
      (14.01) – Muzeum w kopalni lub online

Ferie dla grup zorganizowanych 

- tematy z oferty oraz przygotowane na ferie - poniedziałek, środa, piątek.

Cykl rodzinnych spotkań „Mama, Tata i Ja”
1.  „Kogutki i psy - zwierzęta czy narzędzia górnicze?” (24.01) – Zamek Żupny

2.  „Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna” (21.02) – Zamek Żupny

3.  „Palmy wielkanocne” (21.03) – Zamek Żupny

4.  „Skarb, który skrywa wielicka Ziemia” (18.04) – Muzeum w kopalni

5.  „Tajemnice i sekrety Muzeum” ZAMEK (23.05) – Zamek Żupny

6.   „Wiano św. Kingi” 
      (13.06) – Muzeum w kopalni 

7.   „Cenny zabytek UNESCO” 
      (12.09) – Muzeum w kopalni

8.   „Sztuka złotnictwa” 
      (17.10) – Zamek Żupny

9.   „Górnik- połowa szlachcica”
      (21.11) – Muzeum w kopalni

10.  „Ubieramy choinkę” 
      (12.12) – Zamek Żupny

Cykl „Senior w Muzeum”
1.    „Złote gody Muzeum” (05.03) – Zamek Żupny  

2.    „Historia wielickiego uzdrowiska” (18.06) – Kopalnia 

3.    „Sztuka złotnictwa” (17.09) – Zamek Żupny

4.    „Patronki górników” (3.12) – Muzeum w kopalni 

Cykl spotkań otwartych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka, 
trzecia środa miesięcy luty-czerwiec i wrzesień-grudzień

Koncerty umuzykalniające, styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

Noc Muzeów (maj)

Lato w Muzeum: 29.06 - 09.07 i 17.08 – 27.08 (wtorek-piątek)
1. „Z jak zabytek” (29.06 i 17.08) – Zamek Żupny

2. „Legenda jest dobra na wszystko” (30.06 i 18.08) – Muzeum w kopalni 

3. „Obraz ukryty w kwadratach” (1.07 i 19.08) – Zamek Żupny

4.  „Przy królewskim stole” (2.07 i 20.08) - Zamek Żupny

5.  „Górnicze łamigłówki” (6.07 i 24.08) – Muzeum w kopalni

6.  „Podziemna skarbnica tajemnic” (7.07 i 25.08) - Muzeum w kopalni

7. „Tajemnicza moc solanki z wielickiej kopalni” (8.07 i 26.08) -  Kopalnia 

8. „Detektyw Salt” (9.07 i 27.08) - Zamek Żupny

Cykl „Dla ciekawych”
Spotkanie „Skarbce czyli od splendoru po „świątynie sztuki” 
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Środkowoeuropej-
ska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI-XVIII wiek) z kolekcji 
H. Matzke”, wrzesień  

Warsztaty Międzypokoleniowe (wakacje)
1.    „Podróże - małe i duże”
       (27.07) - Muzeum w kopalni

2.    „Zawody znane i zapomniane”
       (29.07) - Zamek Żupny

3.    „Patroni są wśród nas”
       (3.08) - Muzeum w kopalni

4.    „Solniczki dawniej i dziś” 
       (5.08) - Zamek Żupny

Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień)

Dzień Otwartych Drzwi Muzeum (listopad)

Projekty edukacyjne: 
1.    „Regionalna Edukacja
       Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 
       - dla klas 1-5, 
       styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

2.    „Górnik – zawód niezwykły”
       dla przedszkoli, wrzesień-grudzień

Konkursy: 
1.    Konkurs plastyczny „Zamek Żupny w Wieliczce oczami dziecka”,
       styczeń-czerwiec
2.   III Ogólnopolski konkurs plastyczny - „Z moich rodzinnych stron – 
       zabytki zapomniane, warte ocalenia”, wrzesień-grudzień

Plenery i warsztaty:
1.    „Wieliczka i Malbork – śladami zbytków na liście UNESCO”
       - XXI  Plener Malarski Artystów Niepełnosprawnych,  kwiecień-maj
2.    II Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Muzeum,  maj – czerwiec

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wy-
kluczonych, cały rok dla grup zorganizowanych:
1.    „Muzeum na zamówienie” - dla dzieci w szpitalach i sanatoriach
2.  „W odwiedziny do Muzeum” - dla dzieci i młodzieży z Domów 
       Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Domów Pomocy Społ.  itp.
3.    „Dotyk solnej historii” - dla osób z dysfunkcją wzroku
4.   „Krok w solną przygodę” - dla osób z niepełnosprawnością intelek- 
       tualną.

RED. NACZELNy:  

J. GODŁOWSKI

REDAKCJA:  

E. BEDNAROWSKA, M. PIERA

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

UL. ZAMKOWA 8, 32-020 WIELICZKA

TEL: (12) 289 16 00, FAX: (12) 278 30 28

MAIL: INFORMACJA@MUZEUM.WIELICZKA.PL

nowy rok 2021 w naszym muzeum
Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa wiele propozycji 

kulturalno-edukacyjno-imprezowych. 
Oby można było je  zrealizować w  roku 2021. 

Dla nas muzealników to ważny czas, bo właśnie w tym roku przypada  
jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Jego 

powstanie zawdzięczamy Alfonsowi Długoszowi, pierwszemu Dyrekto-
rowi naszej instytucji. 

Z tej okazji zostanie zorganizowana wystawa „70/70” 
– 70. rocznica  założenia Muzeum”.

wydarzenia kulturalne
2021

no 206 XII 2020
g a z e ta

m u z e a l n a

miesięcznik muzeum żup krakowskich wieliczka

O tragicznych wydarzeniach z grudnia 1970 roku przypomina wystawa 

„W drodze do niepodległości II”, zrealizowana przez Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka. Można ją oglądać na dziedzińcu Zamku Żupnego 

w Wieliczce do 31 stycznia 2021 r. 

W 1970 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ekipa 

Władysława Gomułki, w obliczu piętrzących się kłopotów ekonomicz-

nych, ogłosiła 12 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia, drastycz-

ny wzrost cen żywności. Decyzja ta nie wzięła pod uwagę pogarszają-

cych się nastrojów społecznych, które natychmiast dały o sobie znać.

Jako pierwsza, już 14 grudnia, zastrajkowała stocznia w Gdańsku. 

Stoczniowcy uformowali pochód liczący 1000 osób i udali się pod 

budynek KW PZPR. Tam zostali zaatakowani przez milicję. 15 grudnia 

do protestu  dołączyła Gdynia, a wkrótce pracownicy Elbląga, Słup-

ska i Szczecina. W centrum Gdańska doszło do kolejnych starć ulicz-

nych. Podpalono siedzibę KW PZPR. Wówczas kierownictwo parti 

 podjęło decyzję o użyciu siły  przez milicję i wojsko.       

16 i 17 grudnia to najtragiczniejsze dni wydarzeń – do stoczniowców 

strzelało wojsko wsparte czołgami i transporterami opancerzonymi. 

Śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych. 

Masakra robotników Wybrzeża wywołała kryzys w kierownictwie PZPR.  

W  efekcie tych dramatycznych wydarzeń stanowisko I sekretarza KC PZPR 

stracił Władysław Gomułka, a zastąpił go Edward Gierek. Strajki zakończy-

ły się w lutym 1971 r. – gdy wycofano się z podwyżki cen  żywności. 

Wystawa „W drodze do niepodległości II” jest dziewiątą z cyklu „Wybra-

ne zagadnienia z historii Polski”. Komentarze zostały przygotowane 

w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej 

oraz hiszpańskiej. 

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Europejskie Centrum Soli-

darności Wojskowe Biuro Historyczne, 6 fotografii pochodzi z zaso-

bu Radia Wolna Europa - RFE/RL, Inc. (1201, Connecticut Avenue NW, 

Washington, DC 20036 USA, www.rferl.org.

                             Koncepcja wystawy: Jan Godłowski
                             Autorzy tekstów: dr Cecylia Kuta,
                             dr Monika Komaniecka-Łyp
                             i dr hab. Mariusz Krzysztofiński.       
                             Opracowanie graficzne: Alicja Duda
                             Organizator: Muzeum Żup Krakowskich    

                                  Wieliczka

Pierwsza wystawa czasowa online!
„Czym się różni pies od kogutka. 

Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych górników”

Zwiedzaj wirtualnie: https://muzeum.wieliczka.pl/
aktualnosci/wystawa-czym-sie-rozni- 

pies-od-kogutka

ZAPRASZAMY!
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       dawnych górników”, 4.12.2020 r. – 7.02.2021 r., Zamek Żupny

3.   „Nowe nabytki Muzeum” - do 7.02.2021

4.   „Ludzie Polskiej Kultury II”, 1.02 – 1.04, dziedziniec Zamku Żupnego

5.  „Polart – głos młodego pokolenia”, luty-kwiecień, Zamek Żupny
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       (XVI-XVIII wiek) z kolekcji H. Matzke”, 26.06-31.12, Zamek Żupny                   

8.  „Wieliczka i Malbork – śladami zabytków na liście UNESCO”,

     wrzesień-grudzień, Muzeum w kopalni.

Imprezy, spotkania i koncerty:
 

Rodzinne Ferie w Muzeum
4.01-15.01, godz. 10.00 i 12.00.

Tematy realizowane stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji

Ferie dla osób indywidualnych: 
1.    „Z notatnika górnika”
       (5.01) - Muzeum w kopalni lub online

2.   „Twarz zaklęta w kolorach” 
      (7.01) – Zamek Żupny lub online 

3.   „Opowieści o wielickim zamku” 
      (12.01) – Zamek Żupny lub online

4.   „Górnik dawnej kopalni” 
      (14.01) – Muzeum w kopalni lub online

Ferie dla grup zorganizowanych 

- tematy z oferty oraz przygotowane na ferie - poniedziałek, środa, piątek.

Cykl rodzinnych spotkań „Mama, Tata i Ja”
1.  „Kogutki i psy - zwierzęta czy narzędzia górnicze?” (24.01) – Zamek Żupny

2.  „Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna” (21.02) – Zamek Żupny

3.  „Palmy wielkanocne” (21.03) – Zamek Żupny

4.  „Skarb, który skrywa wielicka Ziemia” (18.04) – Muzeum w kopalni

5.  „Tajemnice i sekrety Muzeum” ZAMEK (23.05) – Zamek Żupny

6.   „Wiano św. Kingi” 
      (13.06) – Muzeum w kopalni 

7.   „Cenny zabytek UNESCO” 
      (12.09) – Muzeum w kopalni

8.   „Sztuka złotnictwa” 
      (17.10) – Zamek Żupny

9.   „Górnik- połowa szlachcica”
      (21.11) – Muzeum w kopalni

10.  „Ubieramy choinkę” 
      (12.12) – Zamek Żupny

Cykl „Senior w Muzeum”
1.    „Złote gody Muzeum” (05.03) – Zamek Żupny  

2.    „Historia wielickiego uzdrowiska” (18.06) – Kopalnia 

3.    „Sztuka złotnictwa” (17.09) – Zamek Żupny

4.    „Patronki górników” (3.12) – Muzeum w kopalni 

Cykl spotkań otwartych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka, 
trzecia środa miesięcy luty-czerwiec i wrzesień-grudzień

Koncerty umuzykalniające, styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

Noc Muzeów (maj)

Lato w Muzeum: 29.06 - 09.07 i 17.08 – 27.08 (wtorek-piątek)
1. „Z jak zabytek” (29.06 i 17.08) – Zamek Żupny

2. „Legenda jest dobra na wszystko” (30.06 i 18.08) – Muzeum w kopalni 

3. „Obraz ukryty w kwadratach” (1.07 i 19.08) – Zamek Żupny

4.  „Przy królewskim stole” (2.07 i 20.08) - Zamek Żupny

5.  „Górnicze łamigłówki” (6.07 i 24.08) – Muzeum w kopalni

6.  „Podziemna skarbnica tajemnic” (7.07 i 25.08) - Muzeum w kopalni

7. „Tajemnicza moc solanki z wielickiej kopalni” (8.07 i 26.08) -  Kopalnia 

8. „Detektyw Salt” (9.07 i 27.08) - Zamek Żupny

Cykl „Dla ciekawych”
Spotkanie „Skarbce czyli od splendoru po „świątynie sztuki” 
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Środkowoeuropej-
ska kultura stołu i królewskie srebra stołowe (XVI-XVIII wiek) z kolekcji 
H. Matzke”, wrzesień  

Warsztaty Międzypokoleniowe (wakacje)
1.    „Podróże - małe i duże”
       (27.07) - Muzeum w kopalni

2.    „Zawody znane i zapomniane”
       (29.07) - Zamek Żupny

3.    „Patroni są wśród nas”
       (3.08) - Muzeum w kopalni

4.    „Solniczki dawniej i dziś” 
       (5.08) - Zamek Żupny

Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień)

Dzień Otwartych Drzwi Muzeum (listopad)

Projekty edukacyjne: 
1.    „Regionalna Edukacja
       Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 
       - dla klas 1-5, 
       styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień

2.    „Górnik – zawód niezwykły”
       dla przedszkoli, wrzesień-grudzień

Konkursy: 
1.    Konkurs plastyczny „Zamek Żupny w Wieliczce oczami dziecka”,
       styczeń-czerwiec
2.   III Ogólnopolski konkurs plastyczny - „Z moich rodzinnych stron – 
       zabytki zapomniane, warte ocalenia”, wrzesień-grudzień

Plenery i warsztaty:
1.    „Wieliczka i Malbork – śladami zbytków na liście UNESCO”
       - XXI  Plener Malarski Artystów Niepełnosprawnych,  kwiecień-maj
2.    II Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Muzeum,  maj – czerwiec

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wy-
kluczonych, cały rok dla grup zorganizowanych:
1.    „Muzeum na zamówienie” - dla dzieci w szpitalach i sanatoriach
2.  „W odwiedziny do Muzeum” - dla dzieci i młodzieży z Domów 
       Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Domów Pomocy Społ.  itp.
3.    „Dotyk solnej historii” - dla osób z dysfunkcją wzroku
4.   „Krok w solną przygodę” - dla osób z niepełnosprawnością intelek- 
       tualną.
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Oby można było je  zrealizować w  roku 2021. 

Dla nas muzealników to ważny czas, bo właśnie w tym roku przypada  
jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Jego 

powstanie zawdzięczamy Alfonsowi Długoszowi, pierwszemu Dyrekto-
rowi naszej instytucji. 
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– 70. rocznica  założenia Muzeum”.
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miesięcznik muzeum żup krakowskich wieliczka

O tragicznych wydarzeniach z grudnia 1970 roku przypomina wystawa 

„W drodze do niepodległości II”, zrealizowana przez Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka. Można ją oglądać na dziedzińcu Zamku Żupnego 

w Wieliczce do 31 stycznia 2021 r. 

W 1970 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ekipa 

Władysława Gomułki, w obliczu piętrzących się kłopotów ekonomicz-

nych, ogłosiła 12 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia, drastycz-

ny wzrost cen żywności. Decyzja ta nie wzięła pod uwagę pogarszają-

cych się nastrojów społecznych, które natychmiast dały o sobie znać.

Jako pierwsza, już 14 grudnia, zastrajkowała stocznia w Gdańsku. 

Stoczniowcy uformowali pochód liczący 1000 osób i udali się pod 

budynek KW PZPR. Tam zostali zaatakowani przez milicję. 15 grudnia 

do protestu  dołączyła Gdynia, a wkrótce pracownicy Elbląga, Słup-

ska i Szczecina. W centrum Gdańska doszło do kolejnych starć ulicz-

nych. Podpalono siedzibę KW PZPR. Wówczas kierownictwo parti 

 podjęło decyzję o użyciu siły  przez milicję i wojsko.       

16 i 17 grudnia to najtragiczniejsze dni wydarzeń – do stoczniowców 

strzelało wojsko wsparte czołgami i transporterami opancerzonymi. 

Śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych. 

Masakra robotników Wybrzeża wywołała kryzys w kierownictwie PZPR.  

W  efekcie tych dramatycznych wydarzeń stanowisko I sekretarza KC PZPR 

stracił Władysław Gomułka, a zastąpił go Edward Gierek. Strajki zakończy-

ły się w lutym 1971 r. – gdy wycofano się z podwyżki cen  żywności. 

Wystawa „W drodze do niepodległości II” jest dziewiątą z cyklu „Wybra-

ne zagadnienia z historii Polski”. Komentarze zostały przygotowane 
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Pierwsza wystawa czasowa online!
„Czym się różni pies od kogutka. 

Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych górników”

Zwiedzaj wirtualnie: https://muzeum.wieliczka.pl/
aktualnosci/wystawa-czym-sie-rozni- 

pies-od-kogutka

ZAPRASZAMY!

50. rocznica  tragicznych wydarzeń w gdańsku                                                                 


