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Festiwal Młodych
Od 25 lipca serdecznie zapraszamy 
na Małopolską Arenę Lekkoatletyczną  
w Wieliczce na Festiwal Młodych - wyda-
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atmosfera - to wszystko czeka na Was już 
23-24 lipca podczas kolejnej edycji Dni 
św. Kingi, s. 40

wernisaż henryKa KozubsKiego
15 lipca serdecznie zapraszamy na wer-
nisaż Henryka Kozubskiego, przedwojen-
nego harcerza, malarza amatora, zwanego 
wielickim Chagallem, s. 24
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solne miasto

17 czerwca w Wieliczce rozpoczęły się obchody 50-lecia działalności Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, upamięt-
niające pierwsze  Walne Zebranie członków KPW, które tego dnia w 1966 r. odbyło się w Warszawie. Tegoż roku powstały 
Oddziały Klubu w Krakowie i Katowicach. Od 2002 r. Klub działa tylko w Wieliczce, a jego siedzibą jest Centrum Kultury  
i Turystyki. 17 czerwca br. przedstawiciele Klubu odwiedzili na wielickim cmentarzu groby: Piotra Lewińskiego, Haliny Fe-
liksiewicz, Zygmunta Kaweckiego, prezesów i członków KPW pozostawiając na nich kwiaty, okolicznościowe znaczki, zapa-
lając znicze i modląc się w ich intencji. 

18 czerwca (sobota) w kościele parafial-
nym pw. św. Klemensa w Wieliczce  ks. To-
masz Bajer i o. Krzysztof Bobak OFM odpra-
wili  mszę św. w intencji miasta Wieliczki  
i jej mieszkańców, Stowarzyszenia „Klub 
Przyjaciół Wieliczki”, zmarłych i obecnych 
członków Klubu. Po niej  w sali „Magistrat” 
UMiG Wieliczka odbyła się uroczystość ju-
bileuszowa, w której uczestniczyli człon-
kowie Klubu i zaproszeni goście. Wszyscy 
otrzymali jubileuszowe znaczki z herbem 
Wieliczki i napisem „Stowarzyszenie Klub 
Przyjaciół Wieliczki 1966 – 2016”. Uroczy-
stość prowadzili: Jadwiga Duda, prezes 
KPW i Piotr Kiszka. Wielickie Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia” pod dyrekcją Jadwigi 
Szado wykonało okolicznościowe pie-
śni, a Janina Tańcula odczytała słowa 
„Hymnu do Wieliczki” autorstwa śp. Marii 
Knebloch. Zebrani obejrzeli również film 
o Wieliczce. Urszula Rusecka, poseł na 
Sejm RP, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, 

Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego 
Związku Regionalnych Towarzystw Kul-
tury (MZRTK) w Krakowie, Stowarzysze-
niu „Klub Przyjaciół Wieliczki” wręczyli 
odznakę honorową „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”, przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
prof. Piotra Glińskiego. Odznakę otrzy-
mał także Janusz Bierówka, założyciel  
i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Nasz 
Radziszów”. Artur Kozioł nadał Jadwidze 
Dudzie Odznakę Honorową Królewskie-
go Górniczego Wolnego Miasta Wie-
liczka. Zarząd Klubu wręczał członkom, 
osobom i instytucjom wspomagającym 
działalność KPW jubileuszowe medale, 
zaprojektowane przez Jolantę Lewiń-
ską-Szmuc i jej córkę Karolinę. Prezes 
KPW przedstawiła dzieje Stowarzyszenia   
w latach 1966-2016, a Piotr Kiszka walory 
turystyczne Wieliczki, po czym wręczo-
no  dyplomy Honorowego Członka KPW: 

Edwardowi Biernackiemu,  Adamo-
wi Klichowi, Czesławowi Szelągowi.   
J. Duda otrzymała gratulacje i życzenia  
z okazji Jubileuszu KPW od:  U. Rusec-
kiej, MZRTK, zaprzyjaźnionych z Klu-
bem towarzystw miłośników miast: 
Bochnia, Brzesko, Dobczyce, Gorlice, 
Kalwaria Zebrzydowska, Muszyna, 
Niepołomice, Radziszów, Skawina, Tar-
nowskie Góry, Trzebinia, Wadowice, 
Zator, oraz Związku Szlachty Polskiej  
w Krakowie,  Związku Emerytów, 
WLOT i PCK w Wieliczce. Dla klubu  
nadesłali je także: Rada Krajowa Ru-
chu Regionalnych Towarzystw Kultury  

w Warszawie, Marszałek Małopolski, 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
Stowarzyszenie Absolwentów UJ. Prezes 
KPW podziękowała Zarządowi KPW: Gra-
żynie Kowal, Hannie Kozioł, Janinie Tań-
culi, Władysławie Dubiel za trud związany 
z organizacją Jubileuszu. Na uroczystość 
zawitał Skarbnik, który zaprosił zebra-
nych do zwiedzania wielickich podziemi. 
Oprawę plastyczną spotkania tworzyła 
wystawa akwarel Henryka Kozubskiego 
pt. „Zabytki, pejzaże Wieliczki i jej okolic”.  
Z okazji Jubileuszu wydane zostały folder 
„Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wielicz-
ki” (KPW) 1966-2016 60 lat działalności   
i  „Regionalista Małopolski”  nr 16. Następ-
nie udano się na  obiad, do restauracji 
MAXIM, po którym zebranych poczęsto-
wano jubileuszowym tortem. Po obiedzie 
Barbara Czaja z grupą zainteresowanych 
udała się do nadszybia Daniłowicz – zwie-
dzano Trasę Turystyczną w wielickiej ko-
palni.  Patronatem Honorowym Jubile-
usz KPW objęli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka Artur Kozioł, Starosta Powiatu 
Wielickiego Jacek Juszkiewicz, Prezes Za-
rządu Kopalni Soli Wieliczka SA Zbigniew 
Zarębski, Dyrektor Muzeum Żup Kra-
kowskich Jan Godłowski, Prezes Zarządu 
Małopolskiego Banku Spółdzielczego 
Edward Biernacki, Prezes Regionalnych 
Towarzystw Kultury Barbara Miszczyk. 
Dziękujemy. 22.06. (środa) b.r. w sali „Ma-
gistrat” odbyło się 223 spotkanie z cyklu 
„Wieliczka-Wieliczanie” na temat 50-lecia 
działalności Stowarzyszenia „Klub Przyja-
ciół Wieliczki”.       

tekst: Jadwiga Duda, prezes KPW / Foto Rogalska

Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia 
„Klub Przyjaciół Wieliczki” w Wieliczce 
(1966-2016)
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10 lat z Summer 
Music Festival
Rozmawiamy z Jolantą Suder 
– dyrektorem Festiwalu

Wielkim krokami zbliżamy się do jubileuszowej, bo 
10. edycji Summer Music Festival. Jak wyglądały 
początki? Jak zrodził się pomysł na organizację tak 
dużego muzycznego przedsięwzięcia? 
Rzeczywiście, już za kilka dni Wieliczka zamieni się  
w wielką salę koncertową. W najpiękniejszych miej-
scach solnego miasta – zarówno pod, jak i nad ziemią 
- zabrzmi muzyka mistrzów. Kiedy 9 lat temu rozpoczy-
naliśmy nie przypuszczałam, że Summer Music Festival 
w tak krótkim czasie znajdzie się w grupie liczących się 
imprez w Małopolsce. Tym bardziej, że jego początki 
przypadają na lata, kiedy prym wiódł Europejski Fe-
stiwal im. Jana Kiepury w Krynicy pod dyrekcją Bogu-
sława Kaczyńskiego. Mieliśmy  trudne zadanie. Trzeba 
było wymyślić taką formułę festiwalu, która stałaby się 
równie atrakcyjna jak festiwal w Krynicy, ale nie była 
jego kopią. Nie chcieliśmy również, aby festiwal stał 
się tylko rozbudowaną wersją znanych od wielu lat 
w Wieliczce koncertów z cyklu „Popołudnie ze Straus-
sem”. Dlatego postanowiliśmy iść w kierunku prezen-
tacji szerokiego wachlarza sztuki, tak aby dotrzeć do 
jak najszerszej publiczności, zarówno melomanów, jak 
i tych, którzy mają stosunkowo rzadki kontakt z tzw. 
wysoką kulturą. Już przy pierwszej edycji postawiliśmy 
wysoką poprzeczkę, którą z każdą kolejną edycją Festi-
walu staramy się podnosić coraz wyżej.

Jubileusz to dobry czas na dokonanie podsumowa-
nia. Jak Pani zdaniem zmieniał się festiwal na prze-
strzeni lat?
Na początku ograniczaliśmy się do zapraszania pol-
skich artystów. Udział światowych gwiazd  pozosta-
wał jedynie w sferze marzeń. Jednak z każdym rokiem 
Festiwal stawał się coraz bardziej rozpoznawalny nie 
tylko w Polsce, ale i poza granicami. Zaczęły napły-
wać bardzo ciekawe oferty współpracy artystycznej. 
Nawiązaliśmy więc międzynarodową współpracę, za-
praszając na festiwal artystów z wielu krajów, takich 
jak Ukraina, Litwa, Węgry, Czarnogóra, Czechy, Włochy, 
Japonia, Filipiny, Francja, Korea, Argentyna i Szkocja.

Przez ten czas nasze miasto odwiedziły dziesiąt-
ki, jeśli nie setki wybitnych muzyków. Czy kogoś  
z nich wspomina Pani w sposób szczególny?
 W ciągu 9 lat podczas Festiwalu wystąpiło ponad 1930 
artystów: muzyków, tancerzy, śpiewaków operowych, 
piosenkarzy i aktorów. W ciągu 9 lat podczas Festiwalu 
wystąpiło ponad 1930 artystów: muzyków, tancerzy, 
śpiewaków operowych, piosenkarzy i aktorów. Wan-
da Polańska, Małgorzata Walewska,  Waldemar Ma-
licki, Jacek Wójcicki, Jacek Cygan, Leopold Kozłowski, 
Bogusław Kaczyński, Razwan Stoica, Hiroshi Kurotaki, 
Alexander Martinez, Man Li, Jaromir Nohavica, Albano 
Carrisi to tylko kilka nazwisk z grona wielkich artystów, 
którzy byli uczestnikami Festiwalu. Musicale, opery, 
spektakle muzyczne prezentowane były przez uzna-
ne instytucje kultury, między innymi Teatr Muzyczny  
w Gliwicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, artystów Te-
atru Muzycznego ROMA w Warszawie, Warszawską

Już niebawem po raz dziesiąty w różnych zakątkach 
naszego miasta zabrzmi wiele gatunków muzyki w wy-
konaniu wielkich gwiazd polskiej i zagranicznej sceny. 
Przed nami jubileuszowa edycja Summer Music Festival. 

Operę Kameralną, Krakowską Operę Kameralną i innych. Gościliśmy 
między innymi znakomitą Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, 
Filharmonię Zabrzańską czy też Orkiestrę Rajko z Budapesztu. Przez 
9 lat w ramach Summer Music Festival odbyły się łącznie 72 wyda-
rzenia.  Ich organizacja kosztowała wiele pracy i zaangażowania. Jed-
nak najtrudniejszym pod względem organizacyjnym, finansowym i 
wzbudzającym najwięcej emocji był koncert z udziałem światowej 
gwiazdy Albano Carrisi. Szczególnymi wydarzeniami Festiwalu były 
te z udziałem niezastąpionego w swej roli Bogusława Kaczyńskiego 
– a  gościliśmy go dwukrotnie. Za pierwszym razem z programem pt. 
„Paderewski Król Pianistów”, a potem - w 2013 roku - poprowadził on 
koncert finałowy Festiwalu.  

Czy jest ktoś artysta/zespół, którego chciałaby Pani zobaczyć 
jeszcze w scenerii naszego miasta?
Oczywiście. Niestety ogranicza nas budżet i ci artyści, o których my-
ślę, na razie są nieosiągalni.  Mimo to jestem optymistką i myślę, że 
w kolejnych latach będziemy mieli przyjemność podziwiać artystów 
z najwyższej światowej półki. Ale na razie nie zdradzę kogo mam na 
myśli…

Czy z okazji jubileuszu planowane są jakieś niespodzianki, szcze-
gólne wydarzenia?
Myślę, że każdy punkt programu będzie stanowić swego rodzaju nie-
spodziankę dla publiczności. Program jest bardzo interesujący. Obej-
muje siedem imprez artystycznych, z których cztery to naprawdę 
duże przedsięwzięcia. Po raz pierwszy gościć będziemy Państwowy 

Zespół Pieśni i Tańca MA-
ZOWSZE, który wykona 
operę „Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Góra-
le” w reżyserii Andrzeja 
Strzeleckiego. Będzie to 
wyjątkowe wydarzenie  
i każdy powinien je zo-
baczyć. Warto podkre-
ślić, że dzieło to nosi 
miano pierwszej opery 
narodowej, a jej wyko-

nawców – Zespół Mazowsze – uznaje się wręcz za polskie dobro na-
rodowe. Wspaniały koncert przygotowaliśmy również dla   wszystkich 
wielbicieli talentu Anny German.  Główną gwiazdą wieczoru będzie 
artystka z Filharmonii w Odessie, której głos jest równie wyjątkowy 
jak głos tej wielkiej polskiej piosenkarki i aktorki. Z kolei piękne

widowisko do muzyki Jana Sebastiana Bacha zaprezen-
tuje nam uznany w wielu krajach balet Cracovia Danza. 
Wspaniałe stroje, piękna muzyka, znakomita choreografia 
i występ dzieci zapewnią niezapomniane przeżycia za-
równo starszej jak i małoletniej publiczności. W Kopalni 
Soli w Komorze Warszawa gościć będziemy natomiast ar-
tystów Teatru Polskiego z Warszawy, wśród których poja-
wią się takie gwiazdy jak Andrzej Seweryn, Jacek Cygan 
czy Natalia Sikora. 10. edycję Summer Music Festival za-
kończy Koncert Galowy Bella Italia. Dla miłośników opery 
będzie to wyborna uczta nie tylko za sprawą repertuaru, 
ale także wspaniałych włoskich solistów, którzy zawitają 
do Wieliczki. Maria Tomassi, Federica Carnevale, Stefano 
Meo i Alberto Marucci oraz Orkiestra OBLIGATO pod dyr. 
Jerzego Sobeńko przeniosą nas w świat wielkich oper  
i pieśni neapolitańskich.

Jubileusz to z pewnością również idealny czas na po-
dziękowania… 

Summer Music Festival to duże przedsięwzięcie artystycz-
ne. Wymaga ogromu pracy,  zaangażowania różnych insty-
tucji, wzajemnego zaufania, pieniędzy i dobrej atmosfery. 
Za 9 lat znakomitej współpracy, wszelkiego wsparcia i po-
zytywnej energii chciałabym podziękować  Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Wieliczka Arturowi Koziołowi, Wicemarszał-
kowi Województwa Małopolskiego Wojciechowi Kozakowi, 
Staroście Powiatu Wielickiego Jackowi Juszkiewiczowi, by-
łemu Dyrektorowi Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 
– prof. Antoniemu Jodłowskiemu oraz obecnemu Dyrekto-
rowi Muzeum – Janowi Godłowskiemu. 
Dziękuję także naszym partnerom: Zarządowi Kopalni Soli 
Wieliczka S.A., Zarządowi Trasy Turystycznej Sp. z o.o., Dy-
rektor Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Zarządowi 
Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego „Solne Miasto”. Dzię-
kuję wszystkim Sponsorom, którzy w ciągu 9 lat wspierali 
Summer Music Festival. 
Dziękuję również służbom miejskim: Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej, Policji oraz wszystkim, którzy przyczynili  
I wciąż przyczyniają się do organizacji Festiwalu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Klaudia Wojenka / fot. Foto Rogalska, archiwum festiwalu
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aktualności / wydarzenia

Nie tylko wielkim zjazdem młodzieży  
z całego świata będzie żyła Wieliczka  
w lipcu. W ten gorący miesiąc odbędzie 
się również jedna z najbardziej prestiżo-
wych imprez sportowych w kraju -  wyścig 
rowerowy o długoletniej już tradycji – 
Tour de Pologne. O randze tego wydarze-
nia świadczy jego przynależność do cyklu 
UCI World Tour, skupiającego wszystkie 
najważniejsze zawody w kolarstwie szo-
sowym, rozgrywane w jednym sezonie. 

Tour de Pologne wymienia się więc obok 
takiej klasy imprez, jak wielkie toury: Tour 
de France, Giro Italia, Vuelta a Espana, czy 
wyścigi etapowe typu Paryż - Nicea.  Od 
wielu lat kolejne etapy zawodów prze-
prowadzane są w Małopolsce, a jednym  
z miast piszących kolarską historię TdP 
jest Wieliczka. 73. edycja zawodów przy-
pada na 12 lipca - wtedy kolarze wyruszą 
na trasę z podwarszawskiego Radzymi-
na. Kilka dni później, 16 lipca, rozpocznie 

się piąty, a pierwszy górski etap wyścigu  
z metą w Zakopanem, zaś jego start za-
planowany został w Wieliczce, w nieprzy-
padkowym miejscu. Jak podkreśla orga-
nizator TdP, legenda kolarska, pierwszy 
polski kolarz zawodowy – Czesław Lang, 
na miejsce rozpoczęcia tego etapu wy-
brano Campus Misericordie, a dokładniej 
– miejsce, skąd około dwa tygodnie póź-
niej papież Franciszek poprowadzi wielką 
mszę św. dla młodych z całego świata. 

Ta decyzja organizatorów podyktowana była chęcią dołożenia 
choć małej cegiełki do promowania Światowych Dni Młodzieży. 
Start etapu  będzie zwyczajowo transmitowany przez telewizję, 
więc Campus Misericordiae, niemal w przeddzień ŚDM, zobaczy 
wielu miłośników kolarstwa w kraju i za granicą. W tym miejscu 
warto przytoczyć mówiące same za siebie liczby – w zeszłym roku 
zawody obejrzało  ok. 4 mln osób, więc można się spodziewać, że 
podobna liczba śledzić będzie przebieg tegorocznej edycji Touru,  
a informacja o ŚDM trafi również do grup, które na co dzień nie 
interesują się wydarzeniami religijnymi. 

Pełen pasji stosunek do sportu przywołuje na myśl polskiego Pa-
pieża - pomysłodawcę Światowych Dni Młodzieży. I z jego osobą 
wiąże się ważne wspomnienie Czesława Langa – spotkanie z Ja-
nem Pawłem II na audiencji w Watykanie. Wraz z innym wybitnym 
polskim kolarzem, Lechem Piaseckim, wręczył Ojcu Świętemu – 
wielkiemu miłośnikowi sportu - rower, który służył Janowi Pawłowi, 
kiedy ten jeszcze prowadził aktywny tryb życia. TdP, oprócz emocji 
czysto sportowych, zapewnia też turystyczną promocję Polski – ka-
mera towarzyszy zmaganiom kolarzy przemierzających setki kilo-
metrów tras w różnych, często mniej znanych zakątkach kraju. Po-
dobne nadzieje wiąże się ze Światowymi Dniami Młodzieży – około 
dwóch milionów osób powróci do domów z pamięcią o Brzegach, 
Campus Misericordiae, Wieliczce i Krakowie. Liczymy na to, że wró-
cą z pięknymi wspomnieniami, a dzięki temu i chęcią powrotu do 
Polski. Choć może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, wyda-
rzenia, takie jak Światowe Dni Młodzieży z jednej strony i Tour de 
Pologne z drugiej, pracują na rzecz tworzenia i rozpowszechniania 
wizerunku kraju poza jego granicami, akcentowania atrakcyjności, 
która dotyczy wielu wymiarów – od turystycznego, po czysto ludz-
ki – a ten można zapewnić otwartością, gościnnością i tolerancją. 
Zarówno więc  TdP i ŚDM mają szansę przyczynić się do wzrostu 
zainteresowania Krakowem czy Wieliczką wśród obcokrajowców, 
choć każde z tych wydarzeń obejmuje inny obszar ludzkiej aktyw-
ności.

Miasto i Gmina Wieliczka uprzejmie informuje, iż w dniu 
16 lipca 2016 r. na terenie miasta i gminy Wieliczka odbę-
dzie się impreza kolarska pod nazwą 73. Tour de Pologne 
UCI World Tour – V etap / Wieliczka – Zakopane /.
Impreza ta w dniu 16 lipca br. /sobota/ spowoduje za-
mknięcie dla ruchu kołowego niżej wymienionych ulic  
i dróg.

W godzinach 8:00 – 13:00:
Brzegi – Campus Misericordiae /droga w kierunku miej-
scowości Brzegi od skrzyżowania ulic Kokotowska i Nie-
dzielskich w Śledziejowicach przy sklepie spożywczym 
„SZELĄG” - dojazd tylko dla mieszkańców do posesji/.
Dojazd do ronda Światowych Dni Młodzieży 2016 od 
strony Krakowa i miejscowości Brzegi – zamknięcie przy 
pętli autobusowej.
W godzinach 11:30 – 13:00: 
Kokotów, Czarnochowice, Wieliczka: ul. Czarnochowska, 
ul. Goliana, ul. Powstania Warszawskiego, ul. Dembow-
skiego, ul. Daniłowicza, ul. Górsko, Rynek Górny, ul.Ba-
torego, ul. Limanowskiego, ul. Chopina, ul. Lednicka, 
Rożnowa, Pawlikowice, Raciborsko, Jankówka.

W związku z w/w zmianami w ruchu drogowym w dniu 
16 lipca br. na wyżej wymienionych ulicach i drogach zo-
staje wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju.

Organizatorzy proszą o dostosowanie się do zmie-
nionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie 
się  poleceniom Policji, Straży Miejskiej i Służb Po-
rządkowych. Szczegółowe informacje dotyczące Tour 
de Pologne 2016 na stronach internetowych: www.
tourdepologne.pl oraz www.wieliczka.eu
Za utrudnienia przepraszamy!

Campus Misericordiae na trasie 
Tour de Pologne 2016

KOMUNIKAT

tekst: Katarzyna Adolf  / fot. WieliczkaCity.pl / Magdalena Golonka
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Wernisaż fotografii Bogumiła Krużla

W piątek 10 czerwca w Galerii „Szkoła Górnicza" przy ulicy 
Daniłowicza, odbył się wernisaż wystawy fotografii  autor-
stwa Bogumiła Krużla -„Pejzaż zamknięty w kamieniu i soli". 

Wystawa, podczas której można podziwiać blisko 50 fotografii 
ukazujących piękno Wieliczki, zarówno tej podziemnej, jak i nad-
ziemnej, a także fotografie Krakowa jest częścią projektu Kraków 
Photo Fringe. W roli gościa specjalnego wernisażu, z recitalem 
pieśni wystąpił  Mirek Czyżykiewicz. Ponadto podczas piątkowe-
go wieczoru  zaprezentowano zbiór fotografii Ryszarda Tatomira 
pt. „ Tatomiry” oraz Bartłomieja Cichonia - „Małopolskie wzory”.
 
Piątkowy wernisaż zapoczątkował kulturalną działalność bu-
dynku, który przez wiele lat pełnił rolę siedziby Szkoły Górniczej,  
a potem wielickiej Szkoły Zawodowej. 

„Wodą malowane” 
- wernisaż fotografii Marka Skubisza 

tekst: Klaudia Wojenka /  fot. Foto Rogalska

„Właściwie to nie ja jestem autorem tych fotografii. Ja tylko za-
uważyłem te obrazy. Trafiłem w czas i miejsce. Utrwaliłem. I na 
koniec traktuję jako własną twórczość” - w taki sposób o swoich 
fotografiach opowiada Marek Skubisz, członek Wielickiej Grupy 
Twórców ART-KLUB. Wernisaż wystawy fotografii Marka Sku-
bisza pt. „Wodą malowane” odbył się w 11 czerwca w Centrum 

Kultury i Turystyki w Wieliczce. Jej otwarciu towarzyszył muzycz-
ny występ włoskiego duetu w składzie: Debora Ranieri (śpiew) 
oraz Alex Ferraris (klawisze). Wystawę „Wodą malowane” można 
oglądać w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce do 11 lipca. 
Serdecznie zapraszamy! 

foto laski w czerwonym

tekst: Angelika Starzec  / fot. Foto Rogalska
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tekst: Dominika Chylińska / fot. Foto Rogalska

aktualności / wydarzenia

Już po raz 8. Wieliczka centrum 
chorób ultrarzadkich

Jak co roku nie zabrakło konsultacji medycznych, w których 
wzięli udział: prof. Ewa Pronicka, dr Dariusz Rokicki, dr Katarzyna 
Iwanicka-Pronicka, dr Joanna Tayber, doc. Ewa Jamroz, dr Lucy-
na Horodecka – Wardęga oraz dr Paweł Szyld. Z uczestnikami 
spotkał się burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz na szczególne 

zaproszenie: Krzysztof Łanda - podsekretarz stanu Ministerstwa 
Zdrowia oraz Urszula Rusecka – Posłanka RP. Tegoroczny Zjazd 
został objęty honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP - 
Agaty Kornhauser-Dudy.

Podczas zjazdu Mali Bohaterowie odbyli wiele spacerów po 
naszym mieście, odwiedzili też Tężnię oraz Kopalnię Soli, gdzie 
uczestniczyli w uroczystej mszy św. Ten wyjątkowy czas daje 
wszystkim rodzinom możliwość bycia razem, w radości i smutku, 
w doświadczaniu trudności i przeciwności, ale też nadziei i wia-
ry. Każdego roku do Wieliczki przyjeżdża coraz większa grupa 
ludzi, co roku udaje się odkryć coś nowego, ważnego i co roku 
wszyscy mogą głęboko doświadczyć ogromu dobra, życzliwości 
i zrozumienia. Bycie razem daje siłę, aby każdego dnia od nowa 
przeżywać to wszystko, co los przynosi, w systematyczności, 
ciągłości,  z uśmiechem. Każdego roku Mali Bohaterowie stają 
się gośćmi Wieliczki, ucząc nas wszystkich pokory i umiejętności 
cieszenia się z małych rzeczy.

|    11aktualności / wydarzenia

27. Małych Bohaterów wraz ze swoimi rodzinami tradycyjnie już spotkało się na Ogólnopolskim Zjeździe dla Dzieci z Ze-
społem Leigha w Wieliczce. To szczególne spotkanie wypełnione po brzegi dobrą energią, wzajemnym wsparciem i zrozu-
mieniem stało się dla uczestników platformą porozumienia oraz wymiany doświadczeń. 

Do 6 lipca 2016 roku można głosować na projekt w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, który dotyczy zakupu 
siedemnastu defibrylatorów AED służących ratowaniu życia. Urządze-
nie pozwala na wykonanie defibrylacji na etapie udzielania pierwszej 
pomocy, może być użyte nie tylko przez medyków, ponieważ prowadzi 
udzielającego pierwszą pomoc prostymi komunikatami głosowymi.

Link do głosowania: 
http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

KOD ZADANIA: 
PKWIP 037

Tytuł zadania: 
Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory  
AED w powiecie wielickim.

Ważne! Można oddać 1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie 
subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu 
wielickiego i subregionu (Krakowski Obszar Metropolitalny), który się 
zamieszkuje.

Wieliczka, Parafia Św. Klemensa - Wieliczka, Parafia Św. Franciszka  
z Asyżu -  Wieliczka, Rektorat Św. Sebastiana w Wieliczce  – Krzyszkowi-
ce - Gorzków – Byszyce – Grabie – Pawlikowice – Raciborsko – Siercza 
– Strumiany – Podstolice – Bodzanów – Łazany - Biskupice - Tomaszko-
wice

Defibrylatory AED dla parafii i budyków 
gminy Wieliczka oraz Biskupice

10    |
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„Jubileusz Szkoły, która od 70 lat słu-
ży społeczności naszej gminy, cieszy 
i skłania do refleksji. Szkoła Podsta-
wowa w Sygneczowie, choć mała, 
odgrywa bardzo ważną rolę wśród 
wielickich szkół ze względu na no-
watorski styl pracy z dziećmi oraz 
ludzi, którzy w niej pracują i współ-
pracują” – tymi słowami burmistrz 
Artur Kozioł zainaugurował sobot-
nie szkolne uroczystości. 18 czerwca 
był ważnym dniem, tak dla uczniów 
i nauczycieli, jak i lokalnej społecz-
ności, okazją do spojrzenia wstecz  
i oceny dorobku kolejnych pokoleń. 
Wróciły wspomnienia o założycie-
lach i przedwojennych właścicielach 
dworku, których wzruszeni wnuko-
wie, obecni na jubileuszu, cieszyli 
się z szacunku, jakim otaczana jest 
ich babcia, założycielka szkoły - Ja-
dwiga Beaupré. Listy Gratulacyjne  
z wyrazami uznania przesłali po-
słowie na Sejm RP oraz Małopol-
ski Kurator Oświaty. Nie zabrakło 
tez oczywiście gawęd dawnych 
uczniów i nauczycieli, wspomnień 
trudnej przeszłości i uznania dla do-
konanych zmian. A tych jest sporo:  
stylowe XVIII-wieczne mury kryją 
XXI-wieczną rzeczywistość, multi-
media i zaawansowane pomoce dy-
daktyczne. Otoczenie szkoły łączy 

relikty dworskiego parku z licznymi 
obiektami sportowymi i kącikami 
dla najmłodszych. Są tez ścieżki dy-
daktyczne: przyrodnicza i ekologicz-
na. Wartościowa baza w połączeniu 
z ambicją i chęcią podejmowania 
wciąż nowych wyzwań owocuje 
sukcesami placówki. Szkolne mury 
zdobią certyfikaty MEN, Kuratorium 
Oświaty, Marszałka Województwa 
Małopolskiego: „Szkoła z Klasą”, 
„Otwarta Szkoła”, „Małopolska Szkoła 
z Pasją”, Szkoła Otwarta – Szkoła Ak-
tywna” Nie brakuje też uznania dla 
dyrektora placówki, Piotra Stryszow-
skiego, wyrażonego nominacją do 
tytułu „Super Dyrektor Szkoły” jako 
jednego z dziesięciu najlepszych dy-
rektorów szkół w Polsce. Oprócz tego 
liczne dowody uznania za współ-
pracę podejmowaną z instytucjami 
oraz organizacjami pozarządowymi: 
certyfikat za szkolenie młodych że-
glarzy w programie „Energa Sailing” 
Fundacji Szansa, za uczestnictwo  
w projektach „Kultura, nauka i sport”, 
promujących rozwój pasji i zaintere-
sowań oraz „Wspieramy najlepszych” 
umożliwiającym uczniom z dobry-
mi wynikami w nauce uczestnictwo  
w zajęciach pozalekcyjnych na pre-
ferencyjnych warunkach.

kultura / edukacja sport / rekreacja

70 lat szkoły w Sygneczowie
tekst: Piotr Stryszowski / fot. Foto Rogalska / archiwum szkoły

tekst: Anna Ferko / fot. WieliczkaCity.pl

Koniec roku szkolnego jest także czasem podsu-
mowania pracy całego sezonu - szkolne sekcje 
kończą rok spektakularnymi akcjami: grupa te-
atralna zebrała najwyższe laury na przeglądach 
scenicznych Krakowa, Wieliczki i Niepołomic, 
sekcja pływacka realizuje kurs nurkowania oraz 
egzaminy na „żółty czepek”, sekcja żeglarska zaś 
organizuje spływ żaglowy Wisłą z Tyńca do Mo-
giły. Czerwcowe „IV Otwarte Mistrzostwa Sygne-
czowa w łucznictwie”, na które zjechali zawodnicy 
z Limanowej, Dobczyc, Krakowa i Biskupic były 
sprawdzianem skuteczności kolejnego roku tre-
ningów szkolnej sekcji łuczniczej. 

Dotychczasowe sukcesy motywują cała szkolną 
społeczność do podejmowania wciąż nowych 
wyzwań. Plany są ambitne: dalsze zacieśnianie 
współpracy z NGO, rozszerzanie współpracy  
i kontaktów międzynarodowych z japońskimi 
szkołami, zaangażowanie w program Comenius. 
No i oczywiście priorytet całej lokalnej społeczno-
ści: ogólnodostępna sala gimnastyczna, zapew-
niająca stabilne warunki prowadzenia lekcji oraz 
szeroko pojętej aktywności pozalekcyjnej.

19 czerwca w Parku Linowym Xtreme Park w Grabówkach już po raz drugi 
ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR zaprezentowali  swoje umiejętności. 
Zgromadzeni widzowie dowiedzieli się jak przygotować się do bezpieczne-
go zdobywania górskich szlaków,  poznawali sprzęt ratowniczy, uczestniczyli 
w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. 

Wśród najmłodszych  największym zainteresowaniem cieszyły się przejażdż-
ki quadem ratowniczym oraz ścianka wspinaczkowa. Najwięcej jednak emo-
cji dostarczyły zorganizowane przez ratowników pozorowane akcje ratowni-
cze. Mimo iż były to tylko pokazy, poziom adrenaliny z pewnością podniósł 
się u niejednej osoby. W taki niecodzienny sposób widzowie mogli zapoznać 
się z pracą ratowników GOPR. Na uczestników konkursu z wiedzy o górach  
i ratownictwie górskim  czekały  nagrody. Całej imprezie towarzyszyła wspa-
niała, niezapomniana atmosfera.   

Ratownicy GOPR znów 
odwiedzili Wieliczkę

lipiec 2016    |      Puls Wieliczki
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PRZEDSZKOLAKI Z CZWÓRKI 
WYGRYWAJĄ „BRZECHWAŁKI”

kultura / edukacjakultura / edukacja14    |

tekst: Beata Szewczyk /  fot. archiwum przedszkola
tekst: Beata Jurczak /  fot. archiwum szkoły

„Nie ma dzieci nieuzdolnionych 
artystycznie, są tylko takie, któ-
rym nie dano możliwości wystę-
pu przed publicznością”. Wszyst-
kie przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego nr 4 w Wieliczce 
próbują swoich sił w występach 
przed publicznością. Mając na 
uwadze to, że teatr jest recep-
tą na „kolorową rzeczywistość”, 
szansą dla dzieci nieśmiałych, 
formą integracji wychowawczej, 
platformą budowania wiary we 
własne możliwości, pragniemy, 
aby nasi wychowankowie poka-
zywali swoje umiejętności aktor-
skie jak najczęściej. Po sukcesie 
odniesionym na IV Gminnym 
Przeglądzie Teatrzyków „Teatr  
i My” w Wieliczce, przedszkola-
ki postanowiły sprawdzić swoje 
umiejętności aktorskie na prze-
glądzie krakowskim. 9 czerw-
ca, 5 i 6 – latki zaprezentowały 
„Kopciuszka” na deskach „Klubu 
Kuźnia”, w ramach XIX Przeglą-
du Twórczości Artystycznej Grup 
Przedszkolnych i Teatrzyków Ro-
dzinnych „Brzechwałki 2016”. Mali 
aktorzy zaprezentowali się wspa-
niale, grając bez żadnej tremy, 
bawiąc się dialogami i wyśpie-
wując melodyjne piosenki. Jako 
narratorzy wystąpili bracia Grimm 
- Wilhelm i Jacob, spoglądający 
na scenę z wielkiego obrazu. Oj-
ciec Kopciuszka, więziony przez 
swoją żonę w piwnicy, wygrywał 
na cymbałkach. Aldona i Delfina, 
przyrodnie siostry Kopciuszka, 
raz po raz poprawiały swój ma-
kijaż i przebierały piękne suknie. 
Wróżkę w tym przedstawieniu 
zastąpiła Babulka, która przynio-
sła dziewczynie konfiturę o ma-
gicznych właściwościach. Ciężką 

pracę za Anielkę - Kopciuszka 
wykonały gołąbki i szopy pracze. 
Gdy Kopciuszek zjawia się na balu 
w sukni przyozdobionej kwiata-
mi, wszyscy są nią oczarowani,  
a najbardziej oczywiście Książę.  
O północy dziewczyna ucieka  
z balu, gubiąc za duży bucik wy-
ściełany kwiatami. Po dokona-
niu przymiarek, ku zaskoczeniu 
wszystkich widzów, bucik pasuje 
na jedną z córek - Delfinę. Książę 
jednak nie daje za wygraną, coś 
podpowiada mu, że to nie ta, któ-
ra skradła jego serce. Nagle w ką-
cie dostrzega umorusaną Anielkę, 
przymierza jej bucik, do którego 
wcześniej wkłada płatki róż. Oka-
zuje się, że bucik pasuje jak ulał, 
co przepowiedziała dziewczynie 
Babula. Na koniec wszyscy ak-
torzy cieszą się ze ślubu Księcia  
i Anielki przy „Marszu Weselnym” 
Mendelssohna. W przeglądzie 
brało udział dwanaście grup te-
atralnych, a w jury zasiedli sami 
profesjonaliści. Wspaniałe kreacje 
aktorskie wielickich przedszkola-
ków spotkały się z dużą aprobatą 
komisji oceniającej, która przy-
znała nam I miejsce. Ponadto za 
najlepszych aktorów tego kon-
kursu uznano troje naszych wy-
chowanków. Radość z wygranej 
było ogromna, zwłaszcza że dzie-
ci otrzymały wspaniałe nagrody. 
Jedną z nich jest bezpłatny bilet 
grupowy na wybrany spektakl 
w Teatrze Groteska. Pragniemy 
serdecznie podziękować rodzi-
com naszych przedszkolaków za 
wielkie zaangażowanie i pomoc 
podczas występów, za przygo-
towanie strojów i scenografii.  
A od września ruszamy z kolej-
nym przedstawieniem.

Przedszkole HIPPO ART, wraz z  rodzicami i dziećmi, już 
po raz trzeci podjęło się karkołomnego zadania - bu-
dowy smoka na WIELKĄ PARADĘ SMOKÓW, organizo-
waną przez Teatr Groteska. W tym roku miały na kra-
kowskim rynku zagościć Smoki Europejskich Mistrzów 
Malarstwa, by tym samym zaprosić dzieci i dorosłych do 
wspaniałego świata sztuki.  Dzięki poświęceniu i wspól-
nym wysiłkom stworzyliśmy wspaniałego, kolorowego  
i potężnego smoka o imieniu FANGOR. Był on, jak łatwo 
się domyślić, inspirowany twórczością wybitnego mala-
rza Wojciecha Fangora. Prace trwały nieprzerwanie już 
od maja, by 5 czerwca smok animowany przez dzieci 
i rodziców przemaszerował w chmurze baniek mydla-
nych ulicami Krakowa. W czasie parady był witany przez 
widzów gromkimi brawami i okrzykami zachwytu.  
I choć napotkane trudności techniczne – utrata dwóch 
kół – postawiły ukończenie parady  pod znakiem zapy-
tania, to dzielni opiekunowie smoka - tatusiowie na-
szych dzieci, na własnych barkach donieśli ważącego 
około 350 kg smoka  na scenę, by mógł  stanąć  do walki 
o miano najpiękniejszego  pośród 40 innych smoków  
z przedszkoli, szkół podstawowych i domów kultury   
z całego kraju. Ku naszej ogromnej radości zajął  II miej-
sce!   Na największe brawa zasługują dzieci, które boha-
tersko maszerowały przy smoku przez prawie 2 h, nie 
zważając na zmęczenie i niewygody, a także ich tatusio-
wie atleci.  Serdecznie im dziękujemy!

W tych dniach na Trakcie Solnym oraz Trakcie Powroźników 
zabawiali przechodniów  kataryniarze z katarynkami, a także 
szczudlarze. Chętni mogli skorzystać z darmowej przejażdżki ka-
retą lando z XIX w., a także skręcać powrozy pod czujnym okiem 
przedstawicieli Warsztatu Powroźniczego, którym przewodził 
Marek Skubisz. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezen-
tacja maszyn, narzędzi, wyrobów i materiałów powroźniczych. 
Tegoroczną nowością była wystawa rzeźby ludowej, połączona 
z warsztatami rzeźbienia, a także prezentacja dawnego instru-
mentu – liry korbowej. W niedzielę 5 czerwca mieszkańcy Wie-
liczki, reprezentowani m. in. przez młodych piłkarzy z KS „Gór-
nik” oraz z Akademii Piłkarskiej w Wieliczce pobili rekord Polski 
w skręceniu najdłuższej liny – jej długość wyniosła 152,5 m!  Wy-
nik potwierdził wpis i certyfikat z Biura Rekordów. Tę wyjątkową 

chwilę uświetniła  Repre-
zentacyjna Orkiestra Dęta 
Kopalni Soli „Wieliczka”, 
która, nawiązując do histo-
rycznego charakteru im-
prezy, grała m. in. marsze  
z epoki cesarza Francisz-
ka Józefa. Po raz dru-
gi podczas wydarzenia 
„Wieliczka skręca linę”  
w naszym mieście gości-

liśmy przedstawicieli historycznego wojska – 4. Pułku  Piecho-
ty Xięstwa Warszawskiego oraz oddziału wojska austriackiego  
z czasów napoleońskich. Żołnierze ubrani w barwne mundury, 

założyli swój obóz nieopo-
dal Traktu Powroźników. 
Tam właśnie, przy ognisku  
i smacznych kiełbaskach 
pokazywali zebranym, jak 
wyglądało życie obozowe 
dawnych wojaków. W ciągu 
dnia paradowali ulicami Wie-
liczki, prezentując nie tylko 
swoje umundurowanie, ale 
również broń i umiejętności 
strzeleckie. 

Krótka historia Traktu Powroźników: W 1742 r., na terenie nie-
czynnej już warzelni soli, zbudowano kryty trakt powroźniczy, 
na którym skręcano konopne liny dla kopalni. Drewniana szopa 
kryta gontem miała długość 300 łokci (ok. 178,5 m) i kończyła 
się kamiennym tunelem, przechodzącym pod drogą Krakowską  
– o długości 42 łokci (ok. 25 m). Pod koniec XVIII w. w kopalni soli 
zaczęto wprowadzać tzw. kieraty węgierskie, w których  stoso-
wano znacznie dłuższe liny. Nowy trakt powroźniczy, tym razem 
bez zadaszenia, usytuowano na Turówce, w dolinie rzeki Sra-
wy. Miał on długość ok. 550 m.  Powroźnicy skręcali na nim liny  
o długości do 200 sążni (ok. 380 m.), jednak tylko w dni pogod-
ne. W połowie XIX w. w wielickiej kopalni wprowadzono liny 
stalowe. Niedługo potem  stopniowe zmniejszanie się zapotrze-
bowania na wyroby powroźnicze, spowodowało likwidację wie-
lickich warsztatów produkujących liny konopne.

Wieliczka godnie 
reprezentowana na 
16. Paradzie 
Smoków 
w Krakowie

Historia na żywo, czyli 
„Wieliczka skręca linę”
Każdy kto w dniach 4-5 czerwca chciał poczuć atmosferę solnego miasta sprzed 200 lat, spędził czas na Trakcie Powroźni-
ków oraz na Trakcie Solnym w Wieliczce, gdzie już po raz trzeci odbyło się historyczne wydarzenie plenerowe „Wieliczka 
skręca linę”. Inicjatorem imprezy był Warsztat Powroźniczy z Wieliczki, wspierany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielicz-
ka – Artura Kozioła.
 

tekst: Justyna Kozioł  / fot. Foto Rogalska
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Camerata w Hiszpanii LITERACKIE WIDNOKRĘGI: 
Spotkanie autorskie z Janem Nowickim

Wystąpił jako Gość Festiwalu (po raz 
pierwszy był to chór  zagraniczny!) ze 
specjalnym koncertem „Pieśń polska od 
średniowiecza po wiek XX”. Chórowi oraz 
solistkom (Izabela Szota – sopran, Jadwi-
ga Korab Chrzanowska – skrzypce) akom-
paniowała Maria Rydzewska. Camerata 
reprezentowała i  promowała Powiat Wie-

licki oraz  Miasto i Gminę Wieliczka, znane 
w Cardonie ze współpracy Urzędów obu 
Miast i Kopalń Soli w programie VAL-MIN 
(Waloryzacja Starych Kopalń) w latach 
1999-2001. Członkowie chóru zwiedzi-
li zabytkową kopalnię soli w Cardonie, 
położoną na tzw. Solnej Górze (170m 
n.p.m.), gdzie do 1990 r. wydobywano sól 

potasową i magnezową. Trasa turystycz-
na hiszpańskiej kopalni ukazuje natural-
ne piękno wyrobisk, w których znajdują 
się  wspaniałe nacieki solne – stalaktyty, 
stalagnaty i stalagmity. Program pobytu 
w Katalonii był bardzo bogaty – oprócz 
koncertu w Cardonie chór pod dyrek-
cją Izabeli Szoty zaprezentował koncert 
polskich pieśni sakralnych dla setek mię-
dzynarodowych turystów w  Bazylice  oo. 
Benedyktynów w Montserrat – wspania-
łym Sanktuarium Maryjnym, położonym 
na wysokości 1000 m n.p.m., słynącym  
z kultu figury Matki Boskiej - tzw. Czar-
nulki.  Miejsce to odwiedza rocznie kil-
kaset tysięcy pielgrzymów. Występy 
chóru Camerata, anonsowane wcześniej  
w lokalnej prasie, zostały entuzjastycznie 
przyjęte. Wyjazd do Katalonii był możliwy 
dzięki wielu sponsorom, takim jak firma 
REGIS Sp. z o.o. oraz dzięki Powiatowi Wie-
lickiemu, w ramach współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.

Jan Nowicki znany jest przede wszystkim jako wybitny aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny. Tym razem tytułowego Wielkiego 
Szu z filmu Sylwestra Chęcińskiego czy też niezapomnianego 
Ketlinga z „Pana Wołodyjowskiego” mogliśmy obejrzeć w zupeł-
nie innej roli. Podczas drugiego spotkania w ramach cyklu LI-
TERACKIE WIDNOKRĘGI, o twórczości literackiej – m. in. takich 
książkach jak „Między Niebem a Ziemią”, „Dwaj Panowie” czy 
„Białe walce”, a także o filmie i życiu, z Janem Nowickim rozma-
wiał Łukasz Wojtusik. Kolejne spotkania ze znanymi i ceniony-
mi pisarzami zaplanowaliśmy na drugą połowę roku. Wówczas  

w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce gościć będziemy Olgę 
Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka. Już dzisiaj serdecznie zaprasza-
my!

tekst: Malgorzata Achinger /  fot.archiwum chóru

tekst: Klaudia Wojenka  /  fot. Foto Rogalska
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Na zaproszenie organizatora IV edycji Festiwalu Chórów „Cardona Canta” w Cardonie (Katalonia), p. Ovidi de Cardona - sze-
fa Działu Muzyki Dawnej przy Urzędzie Miasta Cardona, z polecenia eksperta ds. promocji i kultury Konsulatu Generalnego 
RP w Barcelonie p. Hanny Podolskiej, w dniach od 25 do 29 maja w Katalonii (Hiszpania) przebywał wielicki chór Camerata. 
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tekst: Izabela Szota  /  fot. Anna Pieprzyca, Małgorzata Wysocka-Cebula

1 – 3 czerwca Aulę Starostwa Powiatowego w Wieliczce wypełniała muzyka fortepianowa, za przyczyną III Ogólnopolskiego Konkur-
su Pianistycznego „Czerwcowe dźwiękobranie”, zorganizowanego przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce. Patronką Konkursu 
jest prof. Monika Sikorska-Wojtacha, wybitna pianistka, pedagog, wychowawca wielu pokoleń znakomitych pianistów, człowiek 
wielkiego serca i charyzmy. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: MKiDN, Jacek Juszkiewicz (Starosta Wielicki) oraz Artur 
Kozioł (Burmistrz MiG Wieliczka). 80. młodych pianistów z całej Polski przez trzy dni oceniało znamienite Jury: prof. Andrzej Pikul 
(Kraków) – przewodniczący, dr hab. Mariusz Ciołko (Warszawa/Białystok), dr hab. Mariusz Drzewicki (Łódź), dr Hubert Salwarowski 
(Katowice) i dr hab. Michał Szczepański (Wrocław). Młodzi pianiści prezentowali swoje umiejętności na najwyższej klasy fortepianie 
KAWAI, który zapewniła Silesia Music Center.

1 czerwca podczas Koncertu Inauguracyj-
nego uczestnicy Konkursu oraz wieliccy 
melomani mogli wysłuchać recitalu for-
tepianowego w wykonaniu znakomitego 
pianisty i jednocześnie jurora – Huberta 
Salwarowskiego. Drugi dzień przesłuchań 
konkursowych urozmaiciły warsztaty „Czy 
instrument cyfrowy może zastąpić instru-
ment akustyczny?”, (prow. Tomasz Kał-
wak), a także niezwykle ciekawy wykład 
Sławomira Zubrzyckiego „Viola organista 
– zapomniany instrument Leonarda da 
Vinci”. Ten krakowski pianista, kompozy-
tor oraz konstruktor instrumentów natra-
fił na ślad instrumentu prawie zupełnie 
nieznanego i zapomnianego, zaprojek-
towanego przez Leonarda da Vinci. Zbu-
dował własną wersję klawiszowo-smycz-
kowej konstrukcji mistrza renesansu, by  
w 2013 r. odnieść wielki sukces artystycz-
ny i medialny, gdyż jego viola organista 
jest jedynym takim instrumentem o wa-
lorach koncertowych. Zwieńczeniem dru-

giego dnia przesłuchań były warsztaty 
pianistyczne prowadzone przez dr Huber-
ta Salwarowskiego. Trzeci dzień Konkursu 
rozpoczął się przesłuchaniami najstarszej 
grupy wiekowej, a po nich uczestnicy 
mogli pracować pod okiem prof. Andrze-
ja Pikula. Zwieńczeniem wydarzenia był 
Koncert Laureatów poprzedzony ogło-
szeniem wyników i wręczeniem nagród 
i wyróżnień, które ufundowali: Henryk 
Kozubski (Grand Prix – obraz artysty), or-
ganizator, Gmina Wieliczka, Hurtownia 
Muzyczna – Pianina, Fortepiany, prof. An-
drzej Pikul, PWM Edition, Wydawnictwo 
Muzyczne Contra, Lodziarnia Cafe Pista-
cja. W imieniu Jury prof. Andrzej Pikul 
(przewodniczący) podsumował Konkurs, 
podkreślając wysoki poziom artystyczny 
uczestników, a także znakomitą organi-
zację imprezy. Fakt uczestnictwa uczniów 
z całej Polski świadczy o stale rosnącej 
popularności Konkursu. Podczas kon-
certu publiczność wysłuchała laureatów  

I miejsc. Wystąpili: Jakub Depczyński (Ja-
sło), Patryk Pacocha (Tarnów), Bartłomiej 
Ślimak (Kraków), Julianna Wira (Wrocław), 
Tymon Chruściel (Szczecin), Agnieszka 
Kujawska (Szczecin). Nagrodę Grand Prix 
otrzymał Tymon Chruściel (Szczecin). On 
też został zaproszony przez prof. Andrze-
ja Pikula na Letnią Akademię Muzyczną. 
Nagrodę specjalną za wykonanie utwo-
rów Krystyny Moszumańskiej - Nazar, 
ufundowaną przez prof. Andrzeja Pikula 
otrzymali: Agnieszka Kujawska (Szcze-
cin), Łukasz Moroz (Szczecin) i Magdalena 
Surmacz (Kraków). Jury wyróżniło także 
nauczycieli: Jadwigę Błażowską (Jasło), 
Pawła Gorczyńskiego (Szczecin), Izabelę 
Grzybek (Wieliczka/ Kraków), Katarzynę 
Leśniak-Skóra (Tarnów). Wśród nagro-
dzonych i wyróżnionych znaleźli się także 
uczniowie wielickiej Szkoły Muzycznej  
I stopnia: Naomi Hakim z klasy fortepianu 
Izabeli Grzybek (II nagroda) i Zofia Droz-
dek z klasy Beaty Rzyman (wyróżnienie). 

III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny 
„Czerwcowe dźwiękobranie”
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Kolejny rok akademicki już za nami...
tekst: Dominika Chylińska / fot. Foto Rogalska

9 semestrów zajęć...
45 zjazdów na I poziomie uniwersyteckich zmagań...
35 zjazdów na II i III poziomie badań i doświadczeń...
Blisko 200 trenerów, instruktorów i wykładowców...
W każdym semestrze wzrastająca liczba studentów i słuchaczy, która aktualnie wynosi ponad 200 osób...
Cała masa ciekawości, poznawania, doświadczania i dobrej zabawy w rytm śmiechu i skupienia...

Wielicki Uniwersytet Dziecięcy pod patronatem 
burmistrza Wieliczki, honorowy patronat Rekto-
ra Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 
Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Współorganizatorzy i partnerzy: CER „Solne Mia-
sto” w Wieliczce, Ośrodek Twórczej Edukacji „Kan-
gur” w Krakowie, Wielicki Klub Wolontariuszy, Cen-
trum Kultury i Turystyki w Wieliczce.
Patio Centrum Solne Miasto wypełnione młody-
mi studentami, pieśń studenckiej braci „Gaude-
amus”, pliki indeksów z zaliczeniami - to znak, że 
nadszedł czas podsumowań roku akademickiego 
2015/2016. Młodzi badacze z godnością i odwagą 
odbierali gratulacje i wyrazy uznania z rąk Rafa-
ła Ślęczki - zastępcy Burmistrza ds. Społecznych. 
Przedstawiciele wszystkich grup z radością stawa-

li na środku sali, by otrzymać indeks wypełniony 
podpisami, z tym najważniejszym: ZALICZAM SE-
MESTR LETNI 2015/2016. 
Wszystkim studentom oraz ich rodzicom gratuluje-
my i dziękujemy za ogromne zaangażowanie, go-
towość i radość. Dziękujemy wszystkim trenerom  
i instruktorom, którzy w bieżącym semestrze dzieli-
li się swoimi pasjami z naszymi wyjątkowymi bada-
czami. Dziękujemy partnerom i przyjaciołom, bez 
których wielu pomysłów nie udałoby się wcielić  
w życie. Wielicki Uniwersytet Dziecięcy rozwija się 
dzięki pasji do nauki oraz sympatii do ludzi... te dwa 
filary tworzą całość, która daje nam ogrom radości. 
 
Aktualnie trwa nabór do Wielickiego Uniwersytetu 
Wielickiego - semestr zimowy 2016/2017, szcze-
góły na www.wieliczka.eu w zakładce edukacja.
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W piękne słoneczne popołudnie 19 czerwca o godz. 15.30 przy świetlicy w Mietniowie odbyło się  „Powitanie  lata w stylu 
country”, przygotowane przez Radę Sołecką  Mietniowa wraz  z KGW  „Iskry Mietniowa”.  

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Ten cytat Janusza Korczaka najlepiej oddaje to, co działo się 3 czerwca w Centrum 
Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto”  w Wieliczce. Tego dnia odbył się tam III Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków 
„Mały Mundial”, zawody piłkarskie zorganizowane przez Akademię Piłkarską Wieliczka oraz Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wie-
liczce i Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur 
Kozioł oraz prezes „Solnego Miasta” Robert Gabryś. Celem turnieju było promowanie aktywności fizycznej, popularyzacja sportu 
oraz integracja placówek przedszkolnych. 

Za nami już trzecia edycja spotkania hobbystów w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach. 9 czerwca zorganizowano tam wystawę 
„To lubię”, której celem jest promowanie kolekcjonerstwa i wszelkich pasji jako sposobu na spędzanie czasu wolnego, a czasem 

i sposobu na życie. Swoje zbiory zaprezentowało wielu pasjonatów; 
wśród kolekcji nie zabrakło również ekspozycji nauczycieli oraz rodzi-
ców i rodzeństwa uczniów. Tematyka zaprezentowanych zbiorów była 
mocno zróżnicowana, dzięki czemu wystawa okazała się niezwykle 
barwna - zwiedzający mogli zobaczyć m. in. minerały, modele z drewna, 
karty z piłkarzami, kolekcję kaktusów, figurki zwierząt, samochodziki, 
kopie uzbrojenia średniowiecznych rycerzy, prądownicę i ubiór straża-
ka. Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas zaprezentowali swoje sporto-
we osiągnięcia: puchary, medale, dyplomy, zdjęcia z zawodów. Chętni 
mogli rozegrać partię szachów. Młodzi kolekcjonerzy zgodnie twierdzą, 
że hobby to coś, co pozwala nam odpocząć, a równocześnie wzbogaca 
nasze codzienne życie. 
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tekst: Beata Szewczyk, Magdalena Zawiślan / fot. fotoigo.pl

tekst: Magdalena Luraniec / fot. archiwum szkoły

 Powitanie najgorętszej pory roku rozpoczął Zespół Regionalny 
„Mali Mietniowiacy” (grupa najmłodsza oraz średnia) prezentu-
jąc tańce regionalne.  Po powitaniu wszystkich gości oraz przed-
stawieniu programu uroczystości, sołtys Mietniowa zaprosiła na 
scenę  urocze przedszkolaki, które  przywitały lato do muzyki 
Straussa.  Podczas wydarzenia nie zabrakło również występu 
Zespołu Regionalnego „Mietniowiacy”, który zaprezentował pio-
senkę autorstwa Władysława Malickiego zaaranżowaną w stylu 
country. Na zakończenie programu artystycznego swój popis 
dały gospodynie z KGW „Iskry Mietniowa”,  przedstawiając pio-
senkę oraz układ taneczny, rzecz jasna w stylu country. Trady-

cyjnie wyjątkową oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Ka-
pela Mietniowska, a do późnych godzin wieczornych do tańca 
przygrywał Zespół Muzyczny STRONG BAND. W trakcie imprezy 
nie zabrakło smakołyków przygotowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich, a szczególnym uznaniem cieszyła się znakomita 
jambalaya oraz hamburgery po mietniowsku. Wśród atrakcji 
znalazły się też  fotobudka, zamek dmuchany oraz karuzela dla 
najmłodszych uczestników. Dziękujemy naszym partnerom: 
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, radnej Elżbiecie Sendor, 
portalowi informacyjnego WieliczkaCity.pl oraz sponsorom za 
pomoc i współpracę przy organizacji wydarzenia.

W zmaganiach futbolowych wzięło udział 
12 drużyn: „Jedyneczki” z PS nr 1, „Tygry-
ski” z PS nr 2, „Czerwone Tygrysy” z PS nr 3, 
„Wielickie Lwy” z PS nr 4, „Pantery” z PS nr 
5, „Koźmiczaki” z PS w Koźmicach Wielkich, 
„Bajkoludki” z PS w Stumianach,  „Orły Śle-
dziejowice” z PS w Śledziejowicach, „Dal-
matyńczyki” z Oddziału Przedszkolnego 
przy SP im. Królowej Jadwigi w Sierczy, 
„Real Mietniów” z PS w Mietniowie, „Pawli-
ki” ze SP w Mietniowie – filia Pawlikowice, 
„FC Iskra” z Przedszkola Sióstr Urszulanek 
w Sierczy. Mecze rozgrywano w czterech 
grupach. Do półfinałów awansowali zwy-
cięzcy poszczególnych grup. Mali piłkarze 
w liczbie 4 zawodników grali na boiskach 
o wymiarach ok 15x30 m, strzelając do 
małych bramek (1x1 m). Podczas Małe-
go Mundialu, równolegle prowadzony 

był konkurs klubów kibica. Przed rozpo-
częciem turnieju uczestnicy odśpiewali 
hymn „Piłka nożna to jest gra”, do któ-
rego muzykę i słowa napisała Elżbieta 
Ustupska. Po krótkiej części rozpoczyna-
jącej zawody wszyscy z niecierpliwością 
czekali na pierwszy gwizdek sędziego.  
I piłka poszła w ruch... Cóż to były za emo-
cje...Mali piłkarze dawali z siebie wszyst-
ko, a doping na trybunach nie ustawał. 
Wszystko zmieniało się jak kalejdoskopie, 
bramki wpadały jedna po drugiej. Radość 
dzieci po zdobyciu wymarzonego gola 
była ogromna.  Końcowa tabela MAŁEGO 
MUNDIALU przedstawia się następująco:
I miejsce: „Czerwone Tygrysy” z Przed-
szkola Samorządowego nr 3 w Wieliczce, 
II miejsce „Pawliki” ze Szkoły Podstawo-
wej w Mietniowie, filia Pawlikowice, III 

miejsce „FC Iskra” z Przedszkola Sióstr 
Urszulanek w Sierczy. Wszyscy piłkarze 
spisali się na medal, dlatego każdy zo-
stał nim udekorowany. Zdobywcy I , II 
i III miejsca otrzymali okolicznościowe 
puchary. Ponadto każde przedszkole do-
stało sprzęt sportowy, a każde dziecko 
rzeczowe nagrody ufundowane przez 
sponsorów, którym składamy serdeczne 
podziękowania. Jeszcze raz dziękuje-
my wszystkim, którzy zaangażowali się  
w organizację i przeprowadzenie „Ma-
łego Mundialu”. Dziękujemy dzieciom, 
wychowawcom, trenerom, a także miesz-
kańcom Wieliczki i okolic za kibicowanie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spo-
tkamy się na IV Turnieju Mini Piłki Nożnej 
Przedszkolaków.

MAŁY MUNDIAL - III Gminny Turniej 
Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków

Powitanie lata w Mietniowie w stylu country
tekst: Rada Sołecka  / KGW  „Iskry Mietniowa” / fot. Foto Rogalska, WieliczkaCity.pl

„Każdy jakieś hobby ma” w SP Śledziejowice
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Przed nami pięć miesięcy naprawdę dobrej zabawy. Specjalne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie dla Pierogarni DZIEŃ 
DOBRY, Antykwariatu DERUBEIS, Sklepu Obuwniczego ALBERO, Grupy B12 oraz firmy BIUROTEX. Szczegółowy harmonogram wy-
darzeń na poszczególne miesiące znajdziecie w kolejnych numerach „Pulsu Wieliczki”. Na początek sprawdźcie, co Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce przygotowało dla Was w lipcu.

LIPIEC
2 lipca (sobota)
21.00 - Pokaz filmowy z cyklu KINO NIEME: „Golem”, reż. Paul Wegener z muzyką na żywo Maleńczuk, Tuta, Rutkowski Super Trio

3 lipca (niedziela) 
11.30 - 13.30 - FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, malowanki, gry i zabawy dla dzieci 

9 lipca (sobota)
SUMMER MUSIC FESTIWAL

10 lipca (niedziela)
11.30 - 13.30 - FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, malowanki, gry i zabawy dla dzieci
11.30 – 13.30 – Kurs lepienia pierogów i degustacja dla dzieci z Pierogarnią DZIEŃ DOBRY
12.30 - Spektakl teatralny dla dzieci 

16 lipca (sobota)
8.00 - 15.00 - WIELICKI KIERMASZ STAROCI 
19.00 -Koncert Agnieszki Grochowicz: # Osiecka # Krajewski # Grochowicz
17 lipca (niedziela) 
11.30 - 13.30 - FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” – warsztaty dla dzieci „Wieliczka na starych rycinach, 
mapach i pocztówkach” z Antykwariatem Derubeis

24 lipca (niedziela)
11.30 - 13.30- FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, malowanki, gry i zabawy dla dzieci

31 lipca (niedziela)
11.30 - 13.30- FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, malowanki, gry i zabawy dla dzieci

W sobotni wieczór na wielickim Rynku Górnym wybraliśmy się 
w niesamowitą podróż do słonecznej Kalifornii. Tym razem w 
ramach plenerowej odsłony cyklu W GABINECIE FILMOWYCH 
CIENI obejrzeliśmy mały wielki film „Little Miss Sunshine” i śle-
dziliśmy losy rodziny ekscentrycznej rodziny Hooverów. Kto ich 
pozna, już na pewno o nich nie zapomni. 

Na kolejny pokaz „pod chmurką” z cyklu W GABINECIE FIL-
MOWYCH CIENI zapraszamy już 6 sierpnia o godz. 20.30. 
Obejrzymy film „Moja lewa stopa”. 

tekst: Klaudia Wojenka / fot. Foto Rogalska

„Little Miss Sunshine”, 
reż. Jonathan Dayton, Valerie Faris

tekst: Klaudia Wojenka / fot. Foto Rogalska

RYNEK W CENTRUM KULTURY: Koncert Eskaubei

Jedyny w Polsce zespół łączący świat jazzu ze światem hip-hopu, 
zwycięzcy plebiscytu miesięcznika JazzPRESS na najlepszego 
polskiego wykonawcę jazzowego oraz najlepszy polski album 
jazzowy 2015 roku – to właśnie formacja Eskaubei i Tomek No-
wak Quartet, która wystąpiła 25 czerwca na plenerowej wielic-

kiej scenie w ramach projektu RYNEK W CENTRUM KULTURY. 
Muzycy zaprezentowali utwory ze swojej debiutanckiej płyty pt. 
„Będzie dobrze”, która zyskuje świetne recenzje zarówno wśród 
słuchaczy jak i w środowisku muzycznym.
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02.07. (sobota), godz. 21:00, Rynek Górny, Kino Nieme z muzyką na żywo: „Golem” w wykonaniu Maleńczuk Tuta 
Rutkowski Super Trio
2.07. (sobota), godz. 19:30, dziedziniec Zamku Żupnego, X Summer Music Festival, opera „Cud mniemany czyli Krako-
wiacy i Górale”, bilety do nabycia w MŻK .
03.07. (niedziela), godz. 11:30-13:30, Rynek Górny, FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe KULTURA” - warsztaty, malo-
wanki, gry i zabawy dla dzieci
3.07. (niedziela), godz. 19:30, dziedziniec Zamku Żupnego, X Summer Music  Festival, koncert, „Wspomnienie o Annie 
German”, bilety do nabycia w MŻK
5.07. (wtorek), godz. 19:30, CKiT,  X Summer Music Festival, koncert piosenek żydowskich „Gdybym był bogaty...”, 
wstęp wolny
6.07. (środa), godz. 19:30, Hotel Turówka,  X Summer Music Festival, „Wspomnienie o Bogusławie Kaczyńskim”, 
wstęp wolny
7.07. (czwartek), godz. 19:30, dziedziniec Sztygarówki,  X Summer Music Festival, „Balet o kawie”, wstęp wolny
8.07. (piątek), godz. 18:00,  Kopalnia Soli „Wieliczka” Komora Warszawa, X Summer Music Festival, spektakl muzyczny 
„Cygan w polskim. Życie jest piosenką”, bilety do nabycia w MŻK
9.07. (sobota), godz. 19:30, Rynek Górny, Gala Finałowa , X Summer Music Festival  „Bella Italia”, wstęp wolny
10.07. (niedziela), godz. 11:30 -13:30, Rynek Górny, FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, ma-
lowanki, gry i zabawy dla dzieci, ponadto kurs lepienia pierogów i degustacja dla dzieci z Pierogarnią DZIEŃ DOBRY, 
godz. 12.30 - Spektakl teatralny dla dzieci „Kot w butach”
12.-14.07. (wtorek-czwartek), Zamek i Muzeum w Kopalni oraz wyjazd do wymienionych miejscowości, XVIII Plener 
Artystów Niepełnosprawnych „Wieliczka, Wrocław, Jawor, Świdnica – Zabytki na Liście UNESCO”
15.07. (piątek), godz. 17:00, CKiT, Jubileuszowy wernisaż Henryka Kozubskiego, wstęp wolny
15.07.(do 6.10.) Muzeum Żup Krakowskich-Zamek Żupny, Otwarcie wystawy „Pax et bonum. Zakony franciszkańskie 
w Polsce”
16.07. (sobota), godz. 8:00-15:00, Rynek Górny, WIELICKI KIERMASZ STAROCI (w razie niepogody 8:00-13:00 CKiT)
16.07. (sobota), Tour de Pologne ulicami Wieliczki
16.07. (sobota), godz. 19:00, Rynek Górny, Agnieszka Grochowicz w koncercie #Krajewski #Osiecka #Grochowicz
17.07. (niedziela), godz. 11:30-13:30, Rynek Górny, FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” – warsztaty dla 
dzieci „Wieliczka na starych rycinach, mapach i pocztówkach” z Antykwariatem Derubeis
20.07. (środa), godz. 16:00, sala „Magistrat” UMiG Wieliczka, 224 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”: Wieliczka 
na szlaku pielgrzymkowym- na drodze św. Jakuba i szlaku „Szczęść Boże”
23-24.07  DNI ŚW. KINGI, parking miejski przy ul. Dembowskiego
25-29.07. (poniedziałek-piątek), UMiG, Festiwal Młodych na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej
31.07. (niedziela), 11:30-13:30, Rynek Górny, FAMILIJNA NIEDZIELA: „Baw się z Cafe Kultura” - warsztaty, malowanki, 
gry i zabawy dla dzieci
do 31.08. komora Maria Teresa w Muzeum w Kopalni Soli, wystawa pt. „Górnictwo w Tatrach Polskich”
do 31.08. komora Drozdowice III w Kopalni Soli, wystawa pt. „Zmiany granic Polski na przestrzeni dziejów”

KULTURALNy RozKłAd jAzdy – Lipiec 2016 
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tekst: Dominika Chylińska /  fot. Foto Rogalska

Zachowaj Trzeźwy Umysł 
w wyjątkowym towarzystwie 
- Wieliczka CUP

Sobota 18 czerwca, Wieliczka Arena Lekkoatletyczna wypełniona młodymi piłkarzami – nadzieją kadry narodowej, na-
dzieją kadry europejskiej. Odważni, waleczni, z hartem ducha oraz ogromnym sercem do piłki nożnej. Uroczystego otwar-
cia dokonuje Rafał Ślęczka – zastępca burmistrza Wieliczki oraz Piotr Klimczyk – prezes KS Górnik Wieliczka. Punktualnie  
o 9.00 startują pierwsze mecze, pierwsze ze 132 meczy rozegranych na tegorocznym Wieliczka CUP.

Zdobywcom pierwszych trzech miejsc nagrody wręczyli: Tade-
usz Luraniec – przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce, Rafał 
Ślęczka – zastępca burmistrza Wieliczki, Andrzej Garycki – wice-
prezes CER Solne Miasto w Wieliczce oraz Piotr Klimczyk – pre-
zes KS Górnik Wieliczka.

Zwycięzcom gratulujemy! Podziękowania i gratulacje należą 
się oczywiście wszystkim zawodnikom, trenerom, kierownikom 
drużyn oraz rodzicom. Już dziś czekamy na koleją edycję zawo-
dów Wieliczka CUP, które stały się miejscem dobrego spotkania 
i zdrowej rywalizacji, gdzie młodzi zawodnicy uczą się  jak wal-
czyć zespołowo, jak grać dobrą piłkę nożna, jak nie poddawać 
się przeciwnościom, jak uczyć się i jak wygrywać. Niech to bę-
dzie naszą odpowiedzią na założenia ogólnopolskiej kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł, która stała się zaczynem tego spor-
towego projektu. Podziękowania dla partnerów, patronatów 
oraz sponsorów – Państwa udział był szczególnie ważnym do-
pełnieniem tego wydarzenia, dopełnieniem wszechstronnym  
i adekwatnym.

Partnerzy:
CER Solne Miasto w Wieliczce
KS Górnik Wieliczka

patronaty i sponsorzy:
PULS Wieliczki, Wieliczkacity.pl, BEKO, Kopalnia Soli Wieliczka, 
TEB EDUKACJA, METRO MARKET, SŁONECZKO S.A., WJ KLIMA, 
WORKERS, HOTEL SALIN, ÁGUILA BLANCA, XTREME PARK, Bub-
ble League Wieliczka, 4F, GŁOS WIELICKI

Niech wygra fair play, niech wygra dobra piłka nożna, niech wygrają umiejętności i tech-
nika oraz gra drużynowa. Zawodnicy z ogromnym zaangażowaniem, walecznością oraz 
sercem uczestniczyli w rywalizacji o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Walka  
o to najwyższe trofeum toczyła się do ostatnich minut, podnosząc tym samym temperaturę 
emocji w ten wyjątkowo upalny dzień. Na podium stanęli: 1. Podbeskidzie Bielsko-Biała,  
2. Cracovia Kraków, 3. Partizan Bardejov.

1. GÓRNIK WIELICZKA

2. PARTIZAN BARDEJOV

3. CRACOVIA KRAKÓW

4. AKADEMIA PIŁKARSKA 21

5. WISŁA KRAKÓW

6. KRAKUS NOWA HUTA

7. DYNAMO KIJÓW

8. POLONIA WARSZAWA

9. AS PROGRES KRAKÓW

10. ORZEŁ PIASKI WIELKIE

11. LUBOMIR WIŚNIOWA

12. PODBESKIDZIE BIELSKO BIAŁA
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Obecny papież Franciszek, właściwie Jor-
ge Mario Bergoglio, wybrał swoje imię 
podyktowany chęcią zajęcia się proble-
mami ubogich, na wzór św. Franciszka  
z Asyżu, a także przełamania wizerunku 
Kościoła jako instytucji biurokratycznej, 
oderwanej od zwykłych ludzi. Jest to jed-
nak o tyle ciekawe, iż Kościół za czasów 
św. Franciszka był w zupełnie innym po-
łożeniu od obecnego.
Średniowieczna Europa miała dwóch pa-
nów: papieża i cesarza. Choć z dzisiejsze-
go punktu widzenia może się to wydawać 
dziwne, to właśnie ten pierwszy, z mocy 
samego swego autorytetu, nie posiada-
jąc armii, uzyskał w końcu przewagę. Było 
to w istocie małżeństwo z rozsądku: pa-
piestwo uzyskiwało militarnego obroń-
cę, cesarz zaś - duchowy autorytet  jako 
świecki namiestnik Chrystusa na ziemi. 
Była to więc symbiotyczna zależność, co 
nie przeszkadzało jednak pojawieniu się 
sporów o to, kto jest stroną nadrzędną  
w relacji. Główną osią konfliktu była kwe-
stia nadawania urzędów kościelnych. In-
gerencje cesarzy, którzy rościli sobie do 
tego prawa, doprowadziły do demorali-
zującej praktyki symonii, czyli kupczenia 
godnościami kościelnymi.
Wieloletni spór o wspomnianą inwesty-
turę zakończył konkordat wormacki, choć 
nie przerwał on jednak samej rywalizacji 
cesarstwa z papiestwem. Cesarze tacy jak 
Fryderyk I Barbarossa czy Otton IV usiło-
wali podporządkować sobie papiestwo 
- bezskutecznie. Za pontyfikatu papieża 
Innocentego III (1198-1216) to papiestwo 
było górą, istniały jednak inne powody do 
niepokoju. Tak jak cesarze musieli się zma-
gać z nieustającą opozycją książąt,  którzy 
często stawali po stronie papiestwa, tak 
Kościół zmagał się z opozycją doktrynal-
ną -  różnymi, popularnymi zwłaszcza 
wśród mieszczan nurtami, określanymi 
jako heretyckie, które dążyły do powro-
tu do ewangelicznych ideałów czy wręcz 
kwestionowały władzę kościelną. Można 
tu wymienić Albigensów i Katarów czy 
Waldensów. Kościół zastosował dwojaką 
taktykę: bezwzględnie zwalczał herety-
ków, czyli tych którzy jawnie negowali 
jego instytucje i naukę, zaś potępiał czy 

korygował przesłanie tych, 
którzy zajmowali zaledwie 
krytyczne stanowisko. Jak 
choćby popularnego wów-
czas mistyka Joachima z Fio-
re, który głosił teorię trzech 
wieków ludzkości: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego.  
W ostatnim z nich, mającym 
nastać po 1260 r., ludzkość 
natchniona rzeczonym Du-
chem Świętym miała żyć  
w pokoju, nie potrzebując 
już formalnej struktury Ko-
ścioła. Rzecz jasna, taka kon-
cepcja nie mogła się spotkać 
z aprobatą papieża. Teorie 
te, ale nie sam Joachim - ze 
względu na swój autorytet, 
zostały w 1215 r. potępio-
ne na Soborze Laterańskim 
jako heretyckie. Równolegle 
narodził się w kościele nurt 
ubogich, zapoczątkowany 
przez Franciszka z Asyżu, za-
możnego mieszczanina, który porzucił 
bogactwo i zaczął - ubrany w proste sza-
ty- głosić ewangeliczne i ascetyczne prze-
słanie. Szybko znalazł zwolenników i dzię-
ki rozsądkowi Innocentego III nowy nurt 
nie tylko nie został potępiony, lecz zale-
galizowany w formie zakonu. 16 kwietnia 
1209 r. Franciszek i bracia mniejsi, jak na-
zywał się zakon, przyrzekli papieżowi po-
słuszeństwo, a on przyjął ich pod opiekę 
Kościoła Rzymskiego. Być może chodziło 
o danie ujścia tendencjom ascetycznym 
i poprawę wizerunku papiestwa, w każ-
dym razie zakon rozwijał się w szybkim 
tempie. Jednocześnie, już u samego zara-
nia, pojawiły się w jego obrębie pęknięcia 
na gruncie właśnie wierności ślubowa-
nym ideałom ubóstwa. Jeden ze ślubów 
mówił o zakazie przyjmowania pieniędzy. 
Po raz pierwszy kontrowersja pojawiła 
się na tym tle przy budowie bazyliki św. 
Franciszka, rozpoczętej po jego kanoni-
zacji w 1228 r. Na ten cel bracia otrzymali 
chwilową dyspensę od wspomnianego 
zakazu. Inną kwestią sporną było pytanie, 
czy Testament św. Franciszka, zawierający 
wezwanie do całkowitego ubóstwa ma, 

podobnie jak reguła, moc prawną, czy 
jest jedynie wskazówką moralną. Istniały 
też dwie wizje zakonu: jedna surowa, pro-
mująca ascetyzm, druga zaś nastawiona 
na rozwój, kaznodziejstwo, które rzecz 
jasna wymagało środków materialnych. 
Wraz z rozwojem zakonu pojawiały się 
kolejne rozłamy i konflikty. Dość wspo-
mnieć o przypadającym na początek XIV 
w. podziale na radykałów franciszkań-
skich, tak zwanych spirytuałów i główny 
prąd zakonu, który dopasował się do re-
aliów działalności kościelnej. W 1317 roku 
papież Jan XXII opowiedział się przeciw-
ko tym pierwszym, którzy, co niepokoiło 
najbardziej, odwoływali się do poglądów 
wspominanego Joachima z Fiore i pod 
groźbą ekskomuniki nakazał, by się osta-
tecznie podporządkowali. Ci, co odmówili 
stali się schizmatykami zwanymi fraticelli 
(braciszkami) i jednocześnie ofiarami in-
kwizycji. Wydarzenia te stały się inspira-
cją dla słynnej książki Umberto Eco „Imię 
Róży”, której akcja osnuta jest właśnie wo-
kół ówczesnego wewnętrznego fermentu 
w papiestwie.
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tekst: Stanisław Żuławski

tekst: Tadeusz Luraniec / fot. WieliczkaCity.pl

tekst: Jacek Kasprzycki /   fot.archiwum PTTK

Na wędrówkę już czas...

Kościół ubogich

Zabawa w Zabawie

Co roku ukoronowaniem pierwszej części sezonu O.M. PTTK  
w Wieliczce  jest kilkudniowa wycieczka. W tym sezonie, w czasie 
weekendu majowego - w okresie Bożego Ciała,  wybraliśmy się 
w Sudety. W ciągu 4 dni zwiedziliśmy góry znacznie różniące się 
od najczęściej przez nas odwiedzanych Karpat. Sudety to łań-
cuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północ-
nych Czech, ze stosunkowo niewielkim skrawkiem leżącym na 
terytorium Niemiec.  Najwyższy szczyt Sudetów - Śnieżka, wzno-
si się 1602 m n.p.m. Sudety  są również najwyższą częścią Masy-
wu Czeskiego oraz najwyższymi górami naszych południowo – 
zachodnich sąsiadów. Podczas wycieczki udało nam się zdobyć 
3 szczyty wchodzące w skład Korony Gór Polskich - w Górach 
Sowich była to Wielka Sowa, Śnieżnik (1425m) najwyższy, gra-

niczny szczyt po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich (Ma-
syw Śnieżnika) oraz Szczeliniec Wielki, usytuowany w Górach 
Stołowych. W czwartym dniu naszej wędrówki zwiedziliśmy 
Adrszpaskie Skamieniałe Miasto naszych sąsiadów Czechów. 
Oprócz górskich wędrówek realizowaliśmy również plan krajo-
znawczy - udało nam się zwiedzić Sztolnie Walimskie, Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz Jaskinię Niedźwiedzią 
w Kletnie. Już snujemy plany na kolejny rok – chcielibyśmy tym 
razem zobaczyć zachodnią część Sudetów ze Śnieżką, najwyż-
szym ich szczytem. Nasza wycieczka odbyła się przy wsparciu 
finansowym Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy! Zapraszamy na kolejne wycieczki 
organizowane przez O.M. PTTK w Wieliczce.

W niezapomnianą sobotę, gdy polska drużyna piłkarska wy-
grywała ze Szwajcarią, mieszkańcy gminy Wieliczka świętowali 
podczas Zabawy w Zabawie. Organizatorami wydarzenia byli 
Ochotnicza Straż Pożarna Zabawa oraz Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Wieliczce. Wydarzenie rozpoczęło wspólne oglądanie 
meczu w strefie kibica. Następnie Marysia Poproch, finalistka 
MasterChef Junior, przeprowadziła pokaz i degustację telewi-
zyjnych smakołyków. Wybuchający wulkan, ogromna piana czy 

Magiczny Duszek to tylko niewielka część niespodzianek, jakie 
można obejrzeć podczas pokazu „chemicznych czarów”, przy-
gotowanego z myślą o najmłodszych uczestnikach Zabawy. 
Dodatkowo na chętnych czekało chemiczne labolatorium, które  
w zabawny i bezpieczny sposób dostarczyło dużą dawkę wie-
dzy. Nie zabrakło również słodkich niespodzianek i konkursów 
przygotowanych przez Bibliotekę z Zabawy oraz OSP Zabawa.

Puls Wieliczki      |     lipiec 2016 lipiec 2016    |      Puls Wieliczki



2. urodziny 
Cafe Kultura 
W niedzielę 12 czerwca święto-
waliśmy 2. urodziny Cafe Kultura. 
Na gości przybyłych na wielic-
ki rynek czekała masa atrakcji,  
w tym konkursy z nagrodami,  
w których można było wygrać m.in. 
vouchery do Cafe Kultura, zniżki do 
Mydlarni u Franciszka, karty raba-
towe do Albero – buty dla Ciebie,  
a także gadżety z logo Cafe Kultu-
ra. Wszystkie przybyłe na urodziny 
panie mogły skorzystać z porad  
i konsultacji kosmetycznych do-
tyczących makijażu letniego i nie 
tylko - dowiedziały się między 

innymi, jakich kosmetyków uży-
wać i jak je utrwalić, by makijaż 
utrzymywał się podczas upalnych 
dni. Każda z pań otrzymała rów-
nież upominek w postaci balsa-
mu z Mydlarni u Franciszka. Dla 
najmłodszych przygotowaliśmy 
rozmaite gry i zabawy: animacje, 
malowanie twarzy, kolorowanki 
oraz przedstawienie pt. „Skarbni-
kowe dary”. Spotkanie urodzino-
we zakończyło się tradycyjnym 
zdmuchnięciem świeczek i torto-
wym poczęstunkiem.

tekst: Regina Chlebda  /  fot. Foto Rogalska

Dni Grabia 2016
tekst: Regina Chlebda  / fot. Foto Rogalska

W ostatni weekend czerwca mieszkańcy 
Grabia, celebrowali swoje święto - Dni 
Grabia – dwa dni wypełnione szeregiem 
atrakcji. Sobota rozpoczęła się wystę-
pem Grupy Teatralnej z Brzegów, po niej 
swoje umiejętności w zakresie ratow-
nictwa technicznego zaprezentowało 
OSP Grabie, po czym odbyły się występy 

Klaudii Pałki z Jaworzna oraz Conchity. 
Dzień zwieńczyła całonocna zabawa z 
zespołem Project Band. Niedziela rów-
nież obfitowała w szereg występów 
artystycznych. Przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiły Gabrysia Chwalik, 
Daria Chwalik i Wiktoria Ślusarczyk, po 
nich swój występ zaprezentowały dzieci 

ze szkoły podstawowej w Grabiu, Kółko 
Taneczne, Mażoretki z Centrum Kultury  
w Niepołomicach oraz Weronika Kozłow-
ska. Dodatkowymi atrakcjami była foto-
budka, zjeżdżalnia dla dzieci oraz konkur-
sy z nagrodami.

aktualności / wydarzenia30    |
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Jak co roku, wraz ze zbliżającymi się wakacjami, w Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce odbył się koncert uczniów nauki 
gry na instrumentach, podczas którego zaprezentowali się pod-
opieczni Grażyny Kwiatkowskiej i Tomasza Łataka. Po muzycz-
nych występach, nagrodzonych brawami rodzin i najbliższych, 
młodzi muzycy otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje i ży-

czenia pełnego przygód letniego wypoczynku. Centrum Kultury 
i Turystyki w Wieliczce ma w swojej ofercie naukę gry na piani-
nie, gitarze, skrzypcach i akordeonie. Chętnych, którzy chcieliby 
dołączyć do muzykujących grup, zapraszamy do kontaktu od  
1 sierpnia pod numerem telefonu 12 278 32 00. 

Pokaz baletowy i rytmiczno-baletowy

Koncert uczniów nauki gry na instrumentach

W poszukiwaniu dobra...
dla siebie i swojej rodziny

Szczególne spotkanie w Wieliczce 

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł wpisała się na stałe w pejzaż działań profilaktycznych realizowanych w polskich miastach, mia-
steczkach i wioskach. Również na terenie gminy Wieliczka, od kilkunastu lat realizowane są konkursy, warsztaty, zawody i pikniki  
w ramach ZTU. Dzieci i młodzież uczestniczące w pro-
ponowanych przez inicjatorów kampanii zajęciach, 
uczą się twórczej aktywności, zdobywają wiedzę  
i umiejętności przydatne w życiu wolnym od używek. 
Co roku kampanię wspierają znani sportowy, którzy 
zachęcają młodych ludzi do uprawiania sportu, do 
wysiłku fizycznego, do stosowania odpowiedniego 
– także mentalnego – treningu (w tym gronie zna-
leźli się  m.in.: Rafał Kubacki, Adam Małysz, Robert 
Korzeniowski, Małgorzata Dydek, Marek Kamiński, 
Monika Pyrek, Natalia Partyka). W ramach kampanii 
funkcjonuje Kapituła Trzeźwego Umysłu  - grono 
osób, dla których profilaktyka uzależnień nie jest 
tylko przystankiem w karierze. Wyróżniają się one 
w swoich województwach zaangażowaniem oraz 
ciekawym, nietuzinkowym podejściem do pracy 
profilaktycznej. To zacne grono spotykało się w 
Wieliczce, w dniach od 8 do 10 czerwca. Przez trzy 
dni obrad  wymieniano się doświadczeniami, wza-
jemnie inspirowano, planowano kolejne edycje kampanii – po to, aby szukać wciąż nowych, bardziej skutecznych sposobów docierania  
z przesłaniem trzeźwości i życzliwości do małych, młodych i dorosłych Polaków.

Dlaczego Kapituła Trzeźwego Umysłu spotyka się w Wieliczce?
Ponieważ w Wieliczce kampania ZTU realizowana jest niemal od jej pierwszej edycji, ponieważ w Wieliczce docenia się wagę oddzia-
ływań profilaktycznych, ponieważ mamy się czym pochwalić (również z obszarów około-profilaktycznych), ponieważ chcemy czer-
pać z mądrości doświadczonych profilaktyków i dzielić się swoim doświadczeniem. Również dlatego – i nie jest to najmniej ważny 

powód -  że w Kapitule Trzeźwego Umysłu dzia-
ła Dominika Chylińska, kierownik Zespołu ds. 
Profilaktyki UMiG Wieliczka. Obradujący mieli 
okazję zwiedzić skarb polskiego i światowe-
go dziedzictwa kulturowego, zostali również 
zapoznani z naziemnymi śladami wielickiej hi-
storii, a także współczesnymi jej atutami. Nasi 
goście byli pod wrażeniem wielokierunkowych 
działań profilaktycznych realizowanych na tere-
nie gminy Wieliczka - dawali temu wyraz m. in. 
poprzez propozycje współpracy, wymiany grup 
młodzieżowych, zaproszenia do swoich gmin.

tekst: Wojciech M. Słonina / fot. Foto Rogalska

tekst: Klaudia Wojenka / fot. CKiT/Foto Rogalska

tekst: Klaudia Wojenka / fot. CKiT/Foto Rogalska

społeczeństwo
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Przez ostatnie miesiące z wielką pasją i zaangażowaniem uczęsz-
czały na zajęcia baletowe i rytmiczno-baletowe w Centrum Kul-
tury i Turystyki w Wieliczce, by pod okiem instruktorki Anny 
Ostafil poznawać tajniki tańca klasycznego. Mowa oczywiście 
o małych baletnicach, które w ostatnim czasie zaprezentowały 

się w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce podczas otwar-
tych pokazów połączonych z uroczystym rozdaniem dyplomów. 
Umiejętności dziewczynek podziwiali ich najbliżsi – rodzice  
i dziadkowie, którym towarzyszyły nie mniejsze emocje niż wy-
stępującym na scenie dzieciom. 
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solne miasto

Lato w formie z SolnyFit!  SOLNE MIASTO PREZENTUJE AKCJE 
NA WAKACJE LATO 2016

Solne Miasto poleca 
na wakacje:

Cross Heroes - zajęcia dla 
Mężczyzn na Małopolskiej 
Arenie Lekkoatletycznej

W sezonie letnim od 27 czerwca do końca sierpnia klub SolnyFit, mieszczący się w „Mieście Solnym” w Wieliczce nie zwalnia tempa!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów przygotował szereg NOWOŚCI w swojej ofercie m.in.:
– TRENING BODY SHAPE W PLENERZE na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej,
– PILATES & ZDROWY KRĘGOSŁUP W PARKU, wśród szumu drzew i śpiewających ptaków,
– CROSS HEROES- TRENING DLA MĘŻCZYZN W PLENERZE na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej,
– ZAJĘCIA DLA MAM Z WÓZKAMI W PARKU.

Dodatkowo klub oferuje szereg zajęć na sali: Zumba, ABT (Brzuch, Pośladki, Uda), Stop Cellulit, Płaski Brzuch, Piłki, Body Shape. 
Pamiętaj, że trenując masz możliwość pozostawienia swojego dziecka w sali zabaw pod opieką. W karnecie OPEN ta usługa jest 
darmowa. 

Dla lubiących zanurzyć się w wodzie w upalne dni klub przygotował karnet łączony FITNESS PLUS, który upoważnia do 4 wejść na 
fitness i 2 wejść do wyboru: na basen, aqua aerobic lub siłownię. Cena takiego karnetu to koszt zaledwie 79 PLN!

Aktualny harmonogram zajęć dostępny jest na stronie: http://solnemiasto.eu/fitness/ 
lub na fanpage’u klubu: https://www.facebook.com/SolnyFit/

Więcej informacji pod numerem telefonu: 530 034 224. Zapisz się na zajęcia już dziś, dzwoniąc pod numer: 12 297 39 64.

TRZYMAJ FORMĘ PRZEZ CAŁY ROK Z KLUBEM SOLNYFIT!

1. HAPPY HOURS NA PŁYWALNI, lipiec: od pn-pt w godzinach 10:00-15:00, godzinny 5 zł/2 godziny - dziecko, 15 zł/2 godziny 
dorosły, tel.: 12 2973976
2. Ścianka wspinaczkowa, poniedziałki i środy w godzinach: 13:00-15:00, 5 zł/godzinę,  wymagana rezerwacja 12 2973964.
3. Promocyjne ceny na siłowni., tel.: 12 2973964 
- tanie siłowanie dla uczniów i studentów  WEJŚCIE 9 ZŁ  w godzinach 10:00-15:00
- zniżki na TRENINGI PERSONALNE
Trening indywidualny: zamiast 60 zł —> 50 zł
Karnet 10 treningów: zamiast 530 zł —>430 zł
Indywidualne zajęcia treningowe z instruktorem:  zamiast 20 zł/ 60 min —> 10 zł
4. Półkolonia sportowa, półkolonia piłkarska z AP Wieliczka, 12 2973959 
5. Wakacyjne kursy języka angielskiego, tel.: 12 2973960
6. Szkółka rolkarska, 
– GRUPA PODSTAWOWA I ŚREDNIOZAAWANSOWANA – godzina 17:30
– GRUPA ZAAWANSOWANA – godzina 18:30
W przypadku złej pogody zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na godzinę przed ich rozpoczęciem. 
Zapisy i informacje 510 245 022. 
7. Szkółka trialowa z Hajduk Trial Team sekcja Solne Miasto, spotkania w środy o godzinie 18:00 oraz w soboty o godzinie 11:00, 
Małopolska Arena Lekkoatletyczna.
Zapisy i informacje: 604 157 722

I. KARNET SUPER MAX cena 199 zł – NIELIMITOWANA  ilość 
wejść indywidualnych na WSZYSTKIE  usługi Solnego Miasta (ba-
sen, aqua aerobik, sauna, siłownia, zajęcia fitness, treningi bie-
gowe, lodowisko).  Karnet jest imienny. Ważność 30 dni.
II. Karnet SIŁOWNIA PLUS cena 89 zł: 10 wejść: 8 wejść na si-
łownię + 2 wejścia dowolne na: basen aqua aerobik, zajęcia fit-
ness, lodowisko. Karnet jest imienny. Ważność 30 dni.
III. Karnet FITNESS PLUS cena 79 zł, 6 wejść: 4 wejścia na fit-
ness + 2 dowolne na: basen, aqua aerobik, siłownię, lodowisko. 
Karnet jest imienny. Ważność 30 dni.
IV. Karnet BASEN PLUS: Dodatkowo karnet umożliwia korzy-
stanie z różnorodnych usług CER „Solne Miasto” (wejście indywi-
dualne na saunę, aqua aerobik, siłownię, salę zabaw, lodowisko, 
zajęcia fitness, treningi biegowe, szkółkę rolkarską i szkółkę tria-
lową) oraz 
V. Bilet całodzienny
od poniedziałku do niedzieli (jednorazowe wejście na basen, 
bez ograniczeń czasowych)
Bilet normalny          22 zł
Bilet ulgowy             18 zł
Bilet rodzinny 2+1    55 zł
Bilet rodzinny 2+2    65 zł
Bilet rodzinny 2+3    75 zł
VI. Bilet Basen + Sauna
Normalny   21 zł
Ulgowy       18 zł
70 min., w tym 30 min. sauny 
SZCZEGÓŁY: 12 2973976 

NOWE KARNETY:

Jesteś silny,
Jesteś odważny,
Jesteś zwycięzcą?

Przyjdź na Cross Heroes, zostań BOHATEREM!
Zapraszamy na pierwszy w Wieliczce trening 
CROSS HEROES!!! Już po pierwszym miesiącu 
ćwiczeń zauważalne efekty

Czwartki godzina 20:00, sobota godzina 10:00.

Obowiązują zapisy: 12 297 39 64.
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SEKRETY 
STAREGO KREDENSU

„Krewetkowy ogród”

Składniki:

- 50 g sałaty lodowej
- 3 szt. roszponki
- 3 szt. pomidorków 
    koktajlowych
- 30 g ogórka zielonego
- 5 szt. czarnych oliwek
- 40 g melon kantalupa
- 4 szt. krewetek 
    „Black Tiger”
- 40 g masła

- 1 ząbek czosnku
- 1 gałązka natki 
    pietruszki
- sól, pieprz do smaku
- cytryna do dekoracji
- Sos: ½ łyżki stołowej 
   octu jabłkowego, 
- 1 łyżka stołowa miodu, 
- 1 łyżka stołowa 
   musztardy Dijon Przygotowanie: 

Krewetki wrzucić do gotującej się, niewielkiej ilości osolonej wody. Gotować 
3 minuty, odcedzić. Na patelni rozpuścić masło, podsmażyć krewetki, dodać 
drobno posiekany czosnek, pietruszkę i doprawić solą oraz pieprzem. Warzywa 
i sałatę wypłukać, rozdrobnić i umieścić w kielichu. Krewetki nabić na wykałacz-
kę i umieścić w kielichu. Sos: ocet rozprowadzić z miodem, następnie dodając 
musztardę doprowadzić do jednolitej konsystencji.
Karol Baran

Po długiej zimie zarówno przyroda, jak i nasze ciało budzą się do nowego życia. 
Instynktownie czujemy zbliżającą się ciepłą porę roku i mamy potrzebę wzmoc-
nić nasz organizm dawką świeżych witamin. Zmienia się nasz apetyt – mamy 
ochotę na lżejsze, lekkostrawne, a zarazem pełne witamin posiłki. Restauracja 
Hotelu Górsko poleca wiosenną sałatkę - swoistą ucztę dla podniebienia, której 
soczystość barw przyprawi nas o iście wiosenny nastrój. Gorąco polecamy!

Składniki:

- 1 kg mąki pszennej typ 650
- 1 szklanka otrębów pszennych
- 3 łyżki słonecznika
- 3 łyżki siemienia lnianego
- 3 łyżki sezamu
   Wymieszać w misce.

- 1 litr letniej wody
- 3 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka cukru
- 5 dag drożdży
   Wymieszać do rozpuszczenia.
   Wlać do w/w składników, wymieszać (wyrobić)

Krystyna Sajdak
Przewodnicząca 
KGW Byszyce

Sposób wykonania:

Posmarować 2 brytfanny olejem, 
wlać ciasto do blaszek do połowy, 
posypać słonecznikiem. Zostawić 
do wyrośnięcia na 20 minut. Wsta-
wić do rozgrzanego piekarnika do 
180 stopni. Piec 70 minut.

chleb z ziarnami

sport / rekreacja

Złote medale wieliczan na Mistrzostwach Polski   

Duży sukces młodych wielickich karateków 
kyokushin - trzecie miejsce drużynowo

47 medali - 27 złotych, 10 srebrnych  
i 10 brązowych na XXII MIiędzynarodowych  
Mistrzostwach Polski WUSHU

tekst: Jarosław Hebda  /  fot. Katarzyna Hebda

tekst: Robert Kopciowski  /  fot. Hubert Lachman

tekst: Tomasz Chabowski  /  fot. archiwum klubu

W dniach 21-22 maja w hali sportowej  Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie 
odbyły się XXI Mistrzostwa Polski OYAMA Karate w konkurencjach kumite,  
w których wzięło udział blisko 330 zawodników z 35 klubów z Polski i jed-
nego klubu z Niemiec, reprezentujących Oyama Karate oraz Kyokushin 
(Tezuka).  W zawodach wzięła udział 20 - osobowa reprezentacja Wielic-
kiego Klubu Sportowego Oyama, która wywalczyła łącznie aż 13 medali, 
w tym 5 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. Medal zdobyli: I miejsce : Kacper 
Hebda, Bartłomiej Płoskonka, Kacper Banaś, Wiktoria Fliśnik, Bartosz Kwiat-
kowski, II miejsce: Filip Woszczek, Nina Kowalczuk, Patryk Hebda, Kamil 
Mroziński, III miejsce: Jakub Drzewiecki, Kacper Broński, Sebastian Bydoń, 
Dominik Grycewicz. Serdecznie gratulujemy udanego występu! Dziękuje-
my zawodnikom oraz rodzicom za owocną współpracę, OSU!

4 czerwca w Wieliczce odbył się VI Międzynarodowy Turniej o Puchar Solny Junio-
rów, Młodzików, Kadetów i Dzieci. W zawodach, zorganizowanych przez Wielicki 
Klub Karate Kyokushinkai pod przewodnictwem sensei Roberta Kopciowskie-
go 4 dan, wzięło udział 318 zawodników z 25 klubów z całej Polski. Zawodnicy  
z wielickiego klubu zdobyli 13 medali i zajęli wysokie trzecie miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej. Medale zdobyli: złote - Dawid Ślęczka, Szymon Gaberle, Kamil 
Kasperek, kata chłopcy, srebrne - Adrian Ziętara, Piotr Kaczmarski, Klaudia Słon-
ka, brązowe - Andrzej Juszczyk, Kewin Janczura,  Alan Nadrowski, Kamil Dyląg, 
Franek Kamionka, Julia Przybyło. Trenerami dzieci i młodzieży w wielickim klubie 
są: Krzysztof Kopciowski 2 dan, Konrad Kopciowski 2 kyu oraz Remigiusz Wierz-
bicki 3kyu. Zawodnikom oraz trenerom serdecznie gratulujemy!

W dniach 3-5 czerwca podopieczni Sifu Tomasza Chabowskiego i Sighia Sa-
biny Goraj – Chabowskiej  z wielickiego MKS Kung Fu wzięli udział w Między-
narodowych Mistrzostwach Polski Wushu w Puławach. Zawody odbyły się  
w konkurencjach taolu – form zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych oraz  
w konkurencjach walk Qingda – lekki kontakt oraz Sanda – pełny kontakt. Na duże 
słowa uznania zasługują dwie multimedalistki tych mistrzostw: Wiktoria Dębosz  
i Magda Skiba - obie dziewczynki w swoich kategoriach wiekowych wywalczyły 
po 7 złotych medali!!! Świetne występy zaliczyli, zdobywając po trzy złote me-
dale: Zuzanna Szymczyk oraz Piotr Uchwat. Dobrą dyspozycje potwierdzili rów-
nież: Ewelina Michalczyk (złoto i cztery srebra) i Piotr Kutyba (złoto i trzy srebra).  
W konkurencjach walk warto wspomnieć Weronikę Wojsznis, która obroniła tytuł 
Mistrzyni Polski Qingda. Również złoto w walkach Qingda wywalczyła Konstan-
cja Wójs. Brawa należą się całej drużynie za postawę i zaangażowanie, gratulacje 
również dla tych, którym nie udało się tym razem stanąć na podium, na pewno 
zdobyli cenne doświadczenie, które zaprocentuje na kolejnych turniejach!
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Rak
(22 VI – 22 VII)

Waga
(23 IX – 22 X)

Koziorożec
(22 XII – 19 I)

Bliźnięta
(21 V – 21 VI)

Panna
(23 VIII – 22 IX)

Strzelec
(22 XI – 21 XII)

Ryby
(19 II – 20 III)

Baran
(21 III – 19 IV)

Byk 
(20 IV – 20 V)

Lew
(23 VII – 22 VIII)

Skorpion
(23 X – 21 XI)

Wodnik
(20 I – 18 II)

W lipcu bedzie otaczać Cię bardzo wiele 
osób. Pamiętaj, aby znaleźć czas dla tych, 
którzy są dla Ciebie najważniejsi, aby nie 
sprawić im przykrości i nie dopuścić, aby 
poczuli się odrzuceni. W związku znów 
poczujecie się jak na początku waszej zna-
jomości, szczególnie w drugiej połowie 
miesiąca. W pracy wiele wyzwań, kieruj się 
intuicją i nie daj się wybyć z rytmu. Szcze-
gólnie uważaj na romans.

Dla wielu Byków, lipiec będzie miesią-
cem burzliwym – szczególnie w relacjach  
z innymi osobami – a to za sprawą Marsa.  
W związku jest to idealny czas na wyja-
śnienie spraw, które dotąd Was męczyły 
i ustalenie wspólnego celu. W pracy po-
staw na współpracę. Świetnie spiszesz się 
jako lider grupy, gdyż będziesz bardzo 
pozytywnie wpływać na innych, motywo-
wać ich i zagrzewać do osiągnięcia celu. 

Na początku miesiąca możesz nie czuć 
się najlepiej, jednak wszystko zmieni się 
na lepsze. Poczujesz przypływ pozytyw-
nej energii i znów nabierzesz chęci do 
życia. W związku po 12 lipca zagości na-
strój pełen romantyzmu i namiętności. 
W pracy bardzo dobry czas na sukces. 
Będziesz autorytetem dla współpra-
cowników, a szef chętnie wynagrodzi 
Cię za Twoje osiągnięcia. 

Lipiec to dla wielu Skorpionów miesiąc 
podróży. Samotne Skorpiony mają szan-
sę poznać swoją drugą połówkę własnie 
podczas dalekiej podróży. W związku rów-
nież nie będziecie mieli ochoty siedzieć  
w domu. Jeżeli nie macie możliwości dłuż-
szego wyjazdu w tym miesiącu, chętnie 
zabierzecie  partnera na krótkie wycieczki. 
W pracy będziesz mieć wiele siły, chętnie 
podejmiesz się najtrudniejszych zleceń. 

W pierwszej dekadzie lipca czeka Cię zaba-
wa, romanse i mnóstwo okazji do spotkań 
z przyjaciółmi.  W związku miesiąc pełen 
uniesień i namiętności. Jest to również ide-
alny czas na wzmocnienie Waszej relacji. 
W pracy mogą się zdarzyć mozolne, dłu-
gotrwałe zadania, których efekty będą wi-
doczne dopiero za kilka miesięcy. Jeśli rze-
telnie się do nich przyłożysz, do końca roku 
możesz osiągnąć z nich duże profity. 

Lipiec bedzie pełen niespodzianek dla 
wielu Bliźniąt. Samotne Bliźnięta chętnie 
będą wybierać się na randki, jednak nie 
wyniknie z tego nic poważnego. W związ-
ku znacznie lepiej niż w poprzednich mie-
siącach. Szczególnie po 12 lipca – będzie 
się Wam łatwiej porozumieć i ustalić waż-
ne kwestie i wspólne cele. W pracy bardzo 
dynamicznie. Jednak dzięki swojej sile  
i uporowi, ze wszystkim sobie poradzisz. 

Samotne Panny chętnie będą nawiązywać 
nowe znajomości, jednak nie będzie to nic 
trwałego. W związku przeważnie spokoj-
nie, czasem wręcz nudno, ale nie będzie 
Wam to przeszkadzać. Jednak w trzeciej 
dekadzie miesiąca niektóre Panny powin-
ny uważać, aby nie wdać się w romans – na 
pewno zostanie on odkryty i spowoduje 
wiele nieprzyjemności. W pracy wykorzy-
staj swoje umiejętności interpersonalne.

Lipiec to dla samotnych Strzelców miesiąc 
pełen romansów i ciekawych znajomości. 
W pierwszej połowie miesiąca bedziecie 
bardzo chętnie ulegać wszelkim poku-
som. Strzelce w związku bedą szególnie 
dbały o swojego partnera. W tym miesią-
cu związek bedzie dla Was najważniejszy. 
Bądź  uprzejmy dla współpracowników, 
możesz potrzebować ich pomocy w trud-
nym przedsięwzięciu. 

Lipiec jest świetnym miesiącem dla 
wszystkich Baranów. Samotne Barany 
będą miały mnóstwo okazji do poznania 
drugiej połówki. Będziecie działać na płeć 
przeciwną jak magnes.W związku miesiąc 
pełen namiętności, szczególnie po 12 
lipca. W pracy chętniej będziesz myśleć 
o wakacjach, niż o obowiązkach. Jednak 
dzięki energii i sile, szybko poradzisz so-
bie nawet z dużą ilością pracy. 

Samotne Raki będą bardzo atrakcyjne dla 
płci przeciwnej. Chętnie bedziecie spoty-
kać się z przyjaciółmi i poznawać nowe 
osoby, wsród których może znaleźć się ta 
wyjątkowa. W związku zagości harmonia  
i spokój. Chętnie bedziecie spędzać ra-
zem czas na wycieczkach lub ogladając 
film. Świetnie będziecie się razem czuli. 
W pracy czeka Cię miesiąc pełen sukcesu. 
Możesz również liczyć na awans. 

Jeżeli jesteś samotną Wagą – lipiec to ide-
alny miesiąć, aby poznać drugą połówkę. 
Pomogą Ci w tym znajomi, więc daj się 
wyciągać na wspólne imprezy i spotkania.  
W związku Wasza relacja będzie się rozwijać 
i wzmacniać. Obydwoje będziecie stąpać 
twardo po ziemi i bardziej skupicie się na 
pracy i pieniądzach niż uczuciach, jednak 
żadnemu z Was nie bedzie to przeszkadzać. 
W pracy nadszedł czas na sukces. 

W drugiej połowie miesiąca poczujesz 
cheć pobycia z ludźmi. Będziesz spędzał 
wspaniały czas ze znajomymi, a okazje do 
poznania kogoś wyjątkowego bedą się 
pojawiać jedna za drugą. W związku zreali-
zujecie Wasze dotychczasowe plany, czy 
to podróży, przeprowadzki, czy też forma-
lizacji związku. W pracy nastał wspaniały 
czas na nawiązywanie nowych kontaktów 
biznesowych. 

Wśród osób, które nadeślą prawidło-
we rozwiązanie krzyżówki do 22 lipca, 
na adres ckit@wieliczka.eu,  rozlosuje-
my cztery vouchery na darmową kon-
sultację fizjoterapeutyczną w B&B Fizjo 
(Wieliczka, ul. Brata Alojzego Kosiby 3). 

Hasło krzyżówki z wydania czerwco-
wego: Nie wysiane ziarno nie wscho-
dzi. 

3 bony o wartości 50 zł do wykorzy-
stania w butiku LEMON (Wieliczka, ul. 
Słowackiego 9) otrzymują: Ewa Ma-
lec, Dominika Sikora, Barbara Jania. 
Gratulujemy!

ry
s. 

Jo
an

na
 K

ra
w

cz
yk

ZNAJDŹ 10 SZCZEGÓŁÓW, którymi różnią się obrazki

38    |

Puls Wieliczki      |     lipiec 2016 lipiec 2016    |      Puls Wieliczki

|    39horoskoprozrywka




