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Startujemy z IV edycją projektu RY-
NEK W CENTRUM KULTURY. 26 maja 
o godz. 20.00 na Rynku Górnym wystąpi 
JaNUSz RadEK z zespołem. Szczegóło-
wy program, s. 19

12 maja o godz. 18.00 zapraszamy do 
Centrum Kultury i Turystyki w Wielicz-
ce na otwarcie wystawy pt. „Płynie Wi-
sła, płynie” przygotowane przez Krakow-
ski Klubu Fotograficzny, s. 32

znani krakowscy podróżnicy ELŻBIETa 
I aNdRzEJ LISOWSCY opowiedzą o swo-
ich egzotycznych wyprawach i pasji do re-
gionalnej kultury; 25 maja o godz. 18.00 
w CKiT Wieliczka, s. 32
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Obrady Zarządu Województwa Małopolskiego 
w Wieliczce

W
ieliczka stała się miejscem obrad Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji 
strategii Rozwoju Województwa Małopolskie-

go na lata 2011-2020.
podczas spotkania w dniu 5 kwietnia w wielickim Magistra-
cie marszałek Jacek Krupa wraz z wicemarszałkiem Woj-
ciechem Kozakiem przekazali samorządowcom powiatu 
wielickiego „promesy” potwierdzające otrzymanie unijnej 
dotacji. Wartość projektów na najbliższe dwa lata dla po-
wiatu wielickiego wyniesie prawie 38 mln zł, z czego 15 mln 
zł to dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(RpO WM). W obradach uczestniczyli: starosta Jacek Jusz-
kiewicz, wicestarosta Łukasz sadkiewicz, burmistrz Wie-
liczki Artur Kozioł, burmistrz Niepołomic Roman ptak, wójt 
gminy Biskupice henryk Gawor, wójt gminy Gdów Zbi-
gniew Wojas, wójt gminy Kłaj Zbigniew strączek.

Środki przekazane na projekty rewitalizacyjne w Wieliczce 
zadowolą przede wszystkim miłośników kultury, ponieważ 
jeszcze w tym roku zakończy się budowa centrum społecz-
no-Kulturalnego. Mieszkańcy solnego miasta znajdą tam 
nowoczesną mediatekę, salę widowiskową i kinową, a tak-
że bogatą ofertę zajęć artystycznych czy edukacyjnych. co 
ważne, obiekt został tak zaprojektowany, by osoby niepeł-
nosprawne nie miały żadnych problemów z przemieszcza-
niem po budynku. Inwestycja została oszacowana na blisko 
18 mln zł, z czego ponad 5 mln zł pochodzi z RpO WM.

 
 

- Dziś w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” 
w Wieliczce przebywa rocznie ponad milion osób. Jestem prze-
konany, że Wielicka Mediateka będzie cieszyła się podobnym 
zainteresowaniem. Nowe Centrum Społeczne stanowić będzie 
połączenie tradycji z nowoczesnością a zarazem zapewni wie-
lofunkcyjność obiektu, która jest tak ważna w organizacji cza-
su wolnego. Cieszę się, dzięki wsparciu Województwa Mało-
polskiego mogliśmy wybudować tak piękny obiekt. - podkreślił 
burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. 

Dotacje unijne przyznane Wieliczce sprzyjają także roz-
wojowi zaplecza sportowego. Dzięki wsparciu z RpO WM 
w wysokości 1,5 mln zł przy szkole podstawowej nr 3 w Wie-
liczce powstała nowa sala gimnastyczna i boisko sportowe. 
Obiekt służy przede wszystkim uczniom, ale warto dodać, 
że jest też przystosowany do organizacji szkolnych zawo-
dów – na widowni przewidziano miejsce dla blisko setki wi-
dzów. Koszt całego projektu to ponad 2,8 mln zł.
spotkanie w Wieliczce stało się także okazją do podpisania 
kolejnych umów dotacyjnych na organizację autobusowych 
linii dowozowych (ALD), które funkcjonują od 1 września 
ubiegłego roku dzięki współpracy Województwa Małopol-
skiego oraz gmin Wieliczka, Gdów i Świątniki Górne. po kil-
ku miesiącach funkcjonowania autobusowych linii dowo-
zowych, samorządowcy są zgodni – pomysł się sprawdza. 
Mieszkańcy korzystają z dotowanych przejazdów, dlatego 
Województwo Małopolskie i gminy Wieliczka oraz Gdów 
postanowiły w dalszym ciągu współpracować przy organi-
zacji tej komunikacji.
Jesteśmy na drugim etapie rozwoju transportu kolejowego, ra-
zem z Województwem Małopolskim stworzyliśmy system ko-
munikacji autobusowej, integralnej z połączeniami kolejowymi. 
Pierwsze lata wprowadzenia tego pilotażowego rozwiązania 
osiągnęły sukces porównywalny do stworzonego połączenia ko-
lejowego między Wieliczką a Balicami. Po zakończeniu obecnie 
trwających inwestycji kolejowych w pełni dostrzeżemy trafność 
tych rozwiązań komunikacyjnych. - wyjaśnia burmistrz Wie-
liczki Artur Kozioł. UMiG Wieliczka

fot. UMiG Wieliczka
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W
ieliczka słynie nie tylko z soli, ale również z utalentowanych sportowców, którzy coraz częściej poja-
wiają się na arenie międzynarodowej. Aby uhonorować najlepszycwh sportowców z Gminy Wielicz-
ka, reprezentujących różnorodne dyscypliny sportu, a także docenić zasłużonych działaczy i przed-

stawicieli klubów sportowych, już po raz czwarty odbyło się prestiżowe wydarzenie - Gala sportu Wielickiego. 
Tym razem spotkanie poprowadził znany komentator sportowy – przemysław Babiarz.
Gośćmi specjalnymi IV Gali sportu Wielickiego byli Maciej Kot, Zbigniew Bródka oraz helena i Jan Kuligowie, 
rodzice Janusza Kuliga.
Ważną częścią spotkania, prócz wszystkich występów artystycznych, było wręczenie pamiątkowych medali 
i upominków dla sportowców z Gminy Wieliczka, którzy odnieśli największe sukcesy w minionym roku. UMiG 
Wieliczka

fot.   UMiG Wieliczka
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W 
dniach 21 i 22 kwietnia 2018 w cen-
trum edukacyjno-Rekreacyjnym „sol-
ne Miasto” w Wieliczce odbył się cRA-

cOW OpeN DANce chAMpIONshIps 2018 
- salt city Dance Festival, w którym udział wzięło 
ponad 3 tysiące uczestników z całej polski i z za-
granicy. 
Na wszystkich, którzy w tych dniach przybyli do 
„solnego Miasta” czekało mnóstwo niesamowi-
tych wrażeń oraz prawdziwa muzyczna i tanecz-
na uczta. podczas sobotniego turnieju tance-
rze zaprezentowali m.in.: TANIec WspÓŁcZe-
sNY (balet, modern, jazz), TANIec NOWOcZe-
sNY (hip-hop, dancehall, breakdance, popping, 
itp.) oraz  shOWDANce. W niedzielę podczas 
wielkiego finału na parkiecie królował taniec to-
warzyski. Gorące rytmy brazylijskiej samby prze-
niosły widzów na karnawał w Rio, kubańska rum-
ba wprawiła w romantyczny nastrój, a za sprawą 
walca angielskiego można było poczuć klimaty 
wytwornych balów. 
Niedzielną oprawę muzyczną cRAcOW OpeN 
DANce chAMpIONshIps 2018 zapewnili: Dj 
Maksy i Gerli padar z estonii.
Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał gospo-
darz miasta burmistrz Artur Kozioł wraz organi-
zatorami turnieju. 
Organizatorem cRAcOW OpeN DANce 
chAMpIONshIps 2018 - salt city Dance Festi-
val był Klub Tańca eLITA DANce ceNTeR z kie-
rownikiem organizacyjnym Jakubem Krzakiem 
oraz kierownikiem artystycznym eweliną  Barna-
szewską- Krzak. partnerami wydarzenia byli Mia-
sto i Gmina Wieliczka oraz solne Miasto sp. z o.o. 
Angelika Starzec

szczegółowe wyniki dostępne na stronie 
www.baza.fts-taniec.pl

salt City DanCe festival WieliCZKa 2018
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Z
a nami trzy dni 2. Rajd Memoriału im. Janusza Kuli-
ga i Mariana Bublewicza. Ulice Wieliczki wypełnio-
ne były szybkimi autami oraz tłumami kibiców, pra-

gnących obejrzeć najlepszych kierowców w  najszybszych 
samochodach w polsce. publiczność nie była zawiedziona. 
Auta mknęły z zawrotną prędkością na 4 odcinkach specjal-
nych, a tłumy ludzi za barierkami kibicowały swoim fawo-
rytom.

W sobotę przed południem zawodnicy trzykrotnie poko-
nali ponad 7 kilometrowy Os „Brzegi”. Następnie o godzi-
nie 19:00 dwukrotnie zmierzyli się z Os „Wieliczka” o dłu-
gości 1,8 kilometra. po pierwszym dniu rajdowych zmagań, 
w klasyfikacji pLATINUM 2. Rajdu Memoriału Janusza Ku-
liga i Mariana Bublewicza najlepszy wynik zdobył Filip Ni-
vette oraz Kamil heller (Ford Fiesta proto). 
Natomiast w klasyfikacji MOTUL historycznych Rajdo-
wych samochodowych Mistrzostw polski najlepsi byli Mi-
chał i Jacek pryczkowie (subaru Impreza 555).

W niedzielę, zanim rozpoczęła się rywalizacja, odsłonięty 
został obelisk ku pamięci wybitnych sportowców  – Janu-
sza Kuliga i Mariana Bublewicza. helena oraz Jan Kuligo-
wie (rodzice Janusza Kuliga) wraz z Beatą Bublewicz (córką 
Mariana Bublewicza) wspominali ze wzruszeniem swoich 
bliskich, którzy odeszli od nas zdecydowanie zbyt wcześnie.
 
Ten dzień był decydujący dla uczestników rajdu. Na zawod-
ników czekały dwa odcinki specjalne: Os „solne Miasto” 
(2,25 km) oraz Os „Brzegi Małe” (5,01 km). Ogromna liczba 
entuzjastów motoryzacji, doglądała zmagań zawodników. 
parking przed centrum edukacyjno-Rekreacyjnym „solne 
Miasto” pełen był uśmiechniętych kibiców, którzy wiwato-
wali na cześć ulubionych sportowców. Gdy ostatni zawod-
nik, który przejechał Os „solne Miasto” dotarł do mety, ki-
bice przenieśli się na Brzegi, aby uczestniczyć w decydują-
cym rozstrzygnięciu zmagań sportowców. po przejazdach 
w Brzegach już wszystko było jasne, to Filip Nivette i Kamil 
heller zapisali na swoje konto zwycięstwo w  pLATINUM 
2. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. 
W klasyfikacji MOTUL 1. rundy hRsMp 1. miejsce zdoby-
li natomiast Michał i Jacek pryczkowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się o godz. 14:45 w pa-
tio solnego Miasta. podczas dekoracji obecni byli Burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, starosta Wielicki 
Jacek Juszkiewicz, Wicestarosta Łukasz sadkiewicz, pre-
zes 7R s.A. Tomasz Lubowiecki, helena i  Jan Kuligowie 
oraz Beata Bublewicz. pragniemy również wspomnieć, że 
Rafał Ślęczka zastępca Burmistrza ds. społecznych zdobył, 
1 miejsce w Kategorii pZM 5 (K-5), 1 miejsce w Klasiew F-3 
i 5 miejsce w Klasyfikacji Generalnej!

Gratulacje dla zwycięzców oraz serdecznie podziękowania 
dla wszystkich zawodnikom oraz kibiców, którzy jak co roku 
dopisali frekwencją oraz energią swojego dopingu. UMiG 
Wieliczka

MEMORIał IM. JaNUSza KULIGa I MaRIaNa BUBLEWICza
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fot.   UMiG Wieliczka
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S
ześć smakowitych konkursowych potraw, które sta-
nowić mogą wspaniałe uzupełnienie obchodzonych 
niedawno Świąt Wielkanocnych zaprezentowanych 

zostało podczas pRZeGLąDU pOTRAW WIeLKANOc-
NYch, który odbył się w niedzielę 15 kwietnia w Domu 
Kultury w pawlikowicach. Oficjalnego otwarcia przeglądu 
dokonał burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, proboszcz parafii 
św. Michała Archanioła w pawlikowicach ks. piotr Bieniek 
oraz znani podróżnicy i koneserzy regionalnej kuchni elż-
bieta i Andrzej Lisowscy,   którzy z wielką pasją opowiada-
li nie tylko o lokalnych specjałach, ale również o tradycjach 
i zwyczajach.

Na tę okazję swoje specjały przygotowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Jankówki, Lednicy Górnej, sygneczowa, pawli-
kowic, podstolic oraz „Iskry Mietniowa”. Konkursowe dania 
oceniało jury wraz z publicznością. Równolegle swoją ulu-
bioną potrawę wybrać mogli internauci za pośrednictwem 
głosowania na Facebooku.
W programie przeglądu znalazł się również występ muzy-
ków z zespołu pARADIse z  pawlikowic, który zapewnił go-
ściom i uczestnikom wydarzenia wspólną taneczną zabawę 
oraz konkursy z nagrodami.
poniżej lista konkursowych potraw:
„pascha wielkanocna” – KGW „Iskry Mietniowa”

„Świąteczny Ananasek” – KGW Jankówka
„Wyluzowany kurczak wielkanocny faszerowanym mięsem 
mielonym” – KGW Lednica Górna
„Barszcz biały na białej kiełbasie” – KGW podstolice
„Baton” – KGW pawlikowice
„Jaskółcze Gniazdo” – KGW sygneczów
Decyzją jury Grand prix pRZeGLąDU pOTRAW WIeLKA-
NOcNYch otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Iskry 
Mietniowa”, które równocześnie otrzymało nagrodę pu-
bliczności przyznawaną w ramach głosowania na Facebo-
ku. 
Za ufundowanie nagród w konkursach serdeczne podzię-
kowania składamy sponsorom: sklep zielarsko-medyczny 
VITA-sTYLe, KWIAcIARNIA ZIeLONY DOMeK, hOTeL 
sALIN, WINNIcA WIeLIcZKA, KsIęGARNIA MAcIeJ LI-
sAK, DOBRY DIeTeTYK, KWIATOWe KReAcJe, KARcZ-
MA hALIT, ResTAURAcJA KRÓLeWsKA, pIZZeRIA VA 
BANQUe, pApUGARNIA papuga house, KWIAcIARNIA 
IKeBANA, park Linowy XTReMe pARK, GARGAs ROŚLI-
NY, salon urody DOTYK pIęKNA, pracownia Kosmetyczna 
LIDIA cIchA, KARcZMA pOD WIeLKą sOLą, Naleśni-
karnia cRepeRIe, MYDLARNIA u Franciszka, sklep obuw-
niczy ALBeRO, sŁODKO cZY sŁONO. cKiT Wieliczka

PRzEGLĄd POTRaW WIELKaNOCNYCH
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Lednica Górna Janowice Sułków

SzaCHY W ŚWIETLICY 
ŚROdOWISKOWEJ 
W JaNOWICaCH

ŚWIETLICa ŚROdOWISKOWa
W LEdNICY GÓRNEJ

Jeśli lubisz krzyczeć „szach mat” po zwy-

cięstwie w emocjonującej i  strategicz-

nej grze,  przyjdź na szachy do świetlicy 

środowiskowej w  Janowicach. Zajęcia 

odbywają się w piątki w godz. 14.00 – 

15.00. W tajniki gry wprowadza instruk-

tor Jacek Kasprzycki. W  miłej i sympa-

tycznej atmosferze poznasz zasady gry, 

zmierzysz się z przeciwnikiem i przyjem-

nie spędzisz czas. Zajęcia są bezpłatne. 

Gra w szachy poprawia koncentrację, 

ma ogromny wpływ nie tylko na rozwój 

intelektualny dzieci i młodzieży, ale tak-

że psychiczny i społeczny. przypomina-

my, że od września 2017 roku szachy są 

elementem edukacji wczesnoszkolnej.

ŚWIETLICa ŚROdOWISKOWa 
W SUłKOWIE

Aktywność fizyczna to doskonały spo-
sób spędzania wolnego czasu, jak rów-
nież zadbania o swoją kondycję i samo-
poczucie. To również najlepsza metoda 
na walkę ze zbędnymi kilogramami i - co 
się z tym wiąże - przygotowanie się do 
nadchodzącego lata.
Wszystkich, którzy poszukują profesjo-
nalnych i skutecznych treningów zapra-
szamy na FITNess do świetlicy środo-
wiskowej w sułkowie. Zajęcia odbywa-
ją się w każdy poniedziałek i środę w go-
dzinach. 20.30-21.30. Zapisy i szczegó-
łowe informacje dostępne pod nume-
rem tel. 516 931 204.

Świetlica środowiskowa w Lednicy Gór-

nej 451 serdecznie zaprasza dzieci  

w wieku od 6 lat oraz młodzież na przy-

godę z Wirtualną Rzeczywistością.

Uczestnicy za pomocą gogli podró-

żować będą po ciekawych miejscach, 

a otaczający ich świat oglądać w bar-

dzo realistyczny sposób. Niesamowi-

te efekty pozwolą uczestnikom zaba-

wy przenieść się w zupełnie niedostęp-

ne miejsca i poczuć się tak, jakbyśmy 

naprawdę się tam znajdowali. Wysoka 

przepaść czy strome dachy budynków 

to tylko jedne z wielu atrakcji jakie cze-

kają na uczestników zabawy. podróżni-

cy poprzez stawiane przed nimi zadania 

w pełni zaspokoją swą ciekawość a wir-

tualne przeszkody pomogą zwalczać ich 

słabości. Dzieci na własnej skórze prze-

konają się jak działa wirtualna rzeczy-

wistość oraz zapoznają się z nowymi 

technologiami. Na zajęcia zapraszamy 

23 maja ( środa) 2018r., od godz. 17.00-

18.30. Wstęp 5 zł. chętne osoby pro-

simy zgłaszać telefonicznie pon-pt od 

godz. 13.00-21.00 pod nr 604 320 319.

10 puls świetlic



maj 2018 maj 2018maj 2018 Puls Wieliczkimaj 2018

Mietniów KokotówSygneczów

WaRSzTaTY CERaMICzNE 
W SYGNECzOWIE

ŚWIETLICa ŚROdOWISKOWa 
W MIETNIOWIE

GIMNaSTYKa dLa SENIORa
W KOKOTOWIE

Warsztaty z ceramiki są niezwykle waż-

ną i cenną formą spędzania wolnego 

czasu. Tworzenie oraz modelowanie 

w glinie pozwala na odczucie i powięk-

szenie kreatywnych zdolności człowie-

ka. szczególnie ważne jest to dla two-

rzących ekspresyjnie, spontanicznie 

z  dużą wyobraźnią i zaangażowaniem. 

ceramika daje duże możliwości, moż-

na z niej wykonywać rzeźby, naczynia, 

ozdoby a także robić w niej odciski roż-

nych form artystycznych. podczas zajęć 

każdy uczestnik, poznając podstawowe 

techniki ceramiczne oraz zdobnicze pod 

czujnym okiem instruktora, tworzy swo-

je prace indywidualnie, w oparciu wła-

sne potrzeby i zainteresowania. Taka 

praca może stać się fantastyczną ozdo-

bą mieszkania lub oryginalnym prezen-

tem dla najbliższych, dlatego z myślą 

o dzieciach i młodzieży w Świetlicy Śro-

dowiskowej w sygneczowie przygoto-

waliśmy zajęcia z ceramiki, które odby-

wają się w każdy poniedziałek w  godzi-

nach od 18.00 do 20.00. serdecznie za-

praszamy!

W każdy poniedziałek świetlica środowi-

skowa w Mietniowie zamienia się w kre-

atywną pracownię plastyczną. Młodzi 

artyści w wieku od 6 do 10 lat pod okiem 

pedagoga sztuki Renaty Dziedzic (na-

uczyciel plastyki, absolwentka Wydzia-

łu sztuki na Uniwersytecie pedagogicz-

nym w Krakowie oraz nauczyciel wycho-

wania przedszkolnego i wczesnoszkol-

nego na Up w Krakowie) poznają nowe 

techniki plastyczne, rozwijając przy tym 

swoją wyobraźnię i twórcze myślenie. 

Dzieci rysują, malują i konstruują,  a ich 

radość z samego tworzenia jest bezcen-

na. Zapraszamy na spotkania z plastyką, 

która rozbudza w uczestnikach sponta-

niczną chęć działania.

To sposób na poprawienie kondycji ru-

chowej. Odpowiednio dobrana gimna-

styka pozwala pozbyć się dolegliwo-

ści bólowych kręgosłupa i stawów, ob-

niża ciśnienie krwi, dotlenia organizm, 

stabilizuje poziom cukru, a także po-

maga utrzymać prawidłową masę cia-

ła. Ćwiczenia również dobrze wpływają 

na utrzymanie właściwej kondycji umy-

słowej. Zajęcia dostosowane są do tem-

pa i formy uczestników, przy odpowied-

nio dobranej muzyce. Gimnastyka do-

starcza satysfakcję, radość i motywację 

do działania. Trening jest świetną okazją 

do spotkania się z sympatycznymi ludź-

mi. serdecznie zapraszamy na zajęcia 

w każdy wtorek o 18.30!

11puls świetlic
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WERNISaŻ WIELICKIEJ GRUPY 
TWÓRCÓW aRT-KLUB

fot. CkiT Wieliczka

WIO
SNA 
2018

W
raz z pierwszymi oznakami wiosny do Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce, jak co roku, 
zawitała wystawa działającej pod naszym 

patronatem Wielickiej Grupy Twórców ART-KLUB. 
Podczas wernisażu, który odbył się w niedzielę 8 kwietnia 
2018 r., swoje najnowsze prace zaprezentowali:  Adam 
Chudecki, Aldona Maria Pawłyk, Anna Gallas-Dropińska, 
Barbara Borowiec, Bolesław Gawron, Bożena Nowak, 
Bożena Uszyńska, Dariusz Młyński, Elżbieta Kalwajtys, 
Halina Podwyszyńska, Henryk Kozubski, Iwona Szuro, 
Józef Piotr Kowalczyk, Krystyna Żytkowicz, Marek 
Kalinowski, Marek Skubisz, Ryszard Tatomir, Szymon 
Nowak, Tadeusz Guzik, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak oraz 
Zbigniew Wójcik. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert 
zespołu Yanabanda.
Wystawę WIOSNA 2018 można oglądać w Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce do 7 maja. CKiT Wieliczka

12 aktualności / wydarzenia
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LITERACKIE
WIDNOKRĘGI
z JaNUSzEM LEONEM WIŚNIEWSKIM

fot. CkiT Wieliczka

Z
adebiutował w 2001 roku bestsellerową powieścią „s@motność w sie-
ci”. Jest autorem zbiorów opowiadań, powieści, a nawet naukowej bajki 
dla dzieci. Z Małgorzatą Domagalik napisał dwie powieści epistologra-

ficzne. Tłumaczenia jego książek ukazały się w 18 krajach. Jest stałym felieto-
nistą miesięcznika pANI. sam nie określa się jednak pisarzem lecz autorem. Na 
co dzień pracuje jako naukowiec i zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla 
chemików.
W kwietniowej odsłonie cyklu LITeRAcKIe WIDNOKRęGI poprowadzonej 
przez Klaudię Wojenkę gościliśmy w centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 
Janusza Leona Wiśniewskiego, który opowiadał nie tylko o swojej twórczości, 
ale i działalności „pozaliterackiej”, szczególną uwagę zwracając na swoją najnow-
szą książkę „spowiedź Niedokończona”. cKiT Wieliczka

13kultura / edukacja
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T
radycji stało się zadość. W Wielkanocny poniedziałek na ulicach Wieliczki 
pojawiła się siuda Baba, a wraz z nią Zespół Regionalny „Mietniowiacy”, 
który już po raz trzynasty we współpracy z centrum Kultury i Turystyki 

w Wieliczce zaprezentował widowisko inspirowane słowiańskimi obrzędami 
związanymi z nadejściem wiosny.
Tradycyjny obrzęd siudej Baby ma swoje źródło w legendzie o  pogańskiej 
świątyni Ledy, która znajdować miała się w Lednicy Górnej nieopodal Wieliczki. 
To tutaj - według wierzeń - świętego ognia strzegła kapłanka, która tylko raz 
w roku mogła znaleźć swoją następczynię. Brudna i umorusana przemierzała 
okolicę, siejąc strach i niepokój wśród dziewcząt. Złapana przez nią dziewczyna, 
jeśli nie było jest stać na wykupienie, zajmowała miejsce w świątyni bogini Ledy 
przez kolejny rok. cKiT Wieliczka

SIUda BaBa

fot. CKiT Wieliczka

aktualności / wydarzenia14



maj 2018 maj 2018maj 2018 Puls Wieliczkimaj 2018

p
anie z Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Wielkich święto-
wały wspaniały Jubileusz – 60 lat działalności. Z tej okazji przy-
gotowały uroczyste spotkanie, podczas którego zaprezentowa-

ły historię Koła, a zaproszeni goście mogli dokonać wpisu do Księgi pa-
miątkowej. Nie zabrakło oczywiście pysznego poczęstunku i  dobrego 
humoru!
Burmistrz Artur Kozioł podziękował członkiniom Koła w Węgrzcach 
Wielkich za długoletnią, pełną zaangażowania działalność na wielic-
kiej ziemi oraz życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, a także aby dal-
sza praca przynosiła wszystkim paniom wiele satysfakcji i zadowolenia.
specjalną niespodziankę dla Koła przygotowały dzieci z przedszkola sa-
morządowego w strumianach oraz ze szkoły podstawowej w Węgrz-
cach Wielkich – w swoim występie artystycznym m.in. w zabawny spo-
sób nawiązały do lokalnych obrzędów i tradycji.
KGW w Węgrzcach Wielkich powstało w 1958 r. z inicjatywy ówcze-
snego proboszcza. Gospodynie zaczynały działalność od szydełkowa-
nia i szycia, późniejsza praca opierała się na organizowaniu kursów, m.in. 
wekowania potraw, układania kwiatów czy zdrowego żywienia. Obec-
nie każdego roku Koło wraz z Radą sołecką, Osp i Klubem LKs „Wę-
grzcanka” organizuje Dni Węgrzc, integrując w ten sposób mieszkań-

ców swojej miejscowości. 
panie kultywują zwyczaje 
ludowe, takie jak „chodze-
nie po zapustach”, wspo-
magają imprezy kultural-
ne, a  także podtrzymują 
przekazywane z pokole-
nia na pokolenie tradycje 
swojego regionu. UMiG 
Wieliczka

60-lecie KGW 
z WęGRzC 
WIELKICH 

aktualności / wydarzenia

fot. UMiG Wieliczka
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WIeLIcZKA MA sZcZęŚcIe DO ARTYsTÓW. NIe TYLKO TYch RODZIMYch, KsZTAŁTUJącYch 

sWOJą ARTYsTYcZNą OsOBOWOŚĆ W  cIeNIU sOLNeGO DZIeDZIcTWA, ALe TeŻ TYch, KTÓ-

RZY JUŻ JAKO DOJRZALI TWÓRcY WYBRALI TO NIeWIeLKIe, LecZ ZNANe NA cAŁYM ŚWIecIe 

MIAsTecZKO LUB JeGO OKOLIce NA sWÓJ DOM. JeDNYM Z NIe TAK DAWNO „pRZYspOsOBIO-

NYch” WIeLIcZAN  JesT JeDeN Z NAJORYGINALNIeJsZYch, A RÓWNOcZeŚNIe BeZKOMpROMI-

sOWYch ARTYsTÓW pOLsKIeJ sceNY WOKALNeJ, OBDARZONY NIeBYWAŁYM GŁOseM O ROZ-

pIęTOŚcI pONAD cZTeRY I pÓŁ OKTAWY I sceNIcZNą chARYZMą. MA NA KONcIe 9 ALBUMÓW, 

sZeReG pROJeKTÓW, KOLABORAcJI Z NAJWYBITNIeJsZYMI pOLsKIMI ARTYsTAMI, WspANIA-

ŁYch RÓL W MUZYcZNYch pRZeDsTAWIeNIAch. BARWNY, NIepOWTARZALNY, OD 8 LAT MIesZ-

KANIec LeDNIcY GÓRNeJ – JANUsZ RADeK.

Urodził się w starachowicach, 
przemysłowym mieście położo-
nym w województwie świętokrzy-
skim, liczącym zaledwie dwa razy 
więcej mieszkańców niż Wieliczka. 
O swojej rodzinie mówi raczej nie-
wiele, tyle że była zwyczajną, ro-
botniczą rodziną z bloku, bez ar-
tystycznych tradycji. Grupą pro-
stych  ludzi, chociaż przecież wy-
rósł w  niej człowiek niebanalny, 

który miał to szczęście, ale też i de-
terminację, że potrafił tak wspa-
niale wykorzystać swój wyjątkowy 
talent. W okresie młodości najważ-
niejsze źródło inspiracji dla rozwo-
ju młodego chłopaka stanowiła 
grupa przyjaciół z  czasów liceum, 
z którymi wspólnie przeżywali ko-
lejne fascynacje, tworząc pierwsze 
próbki w szkolnym kabarecie. po-
tem już nauczył się, być aktorem 

podpatrując artystów na teatral-
nej scenie. co warte podkreślenia, 
więź zrodzoną ponad 30 lat temu 
w liceum nadal pieczołowicie pie-
lęgnują, jest wciąż niezmiennie sil-
na, przetrwała kolejne lata, zmiany 
i zawirowania. 

chociaż według metryki niedaw-
no skończył 50 lat, to zdaje się, jak-
by droga, którą na co dzień podą-

zbliżenia
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ża, a  właściwie biegnie, a często 
i gna, znalazła się poza czasem, bo 
ten jakby się go zupełnie nie imał. 
podobnie w muzyce, jest poza szu-
fladkami. Wymyka się schematom 
i próbom dookreślenia. Nieustan-
nie twórczy, z milionem pomysłów 
na minutę, w ciągłym ruchu. Też do-
słownie – biega, przynajmniej pięć 
razy w tygodniu, 15  kilometrów. 
W ciszy i milczeniu, żeby oczyścić 
głowę. Na co dzień lubi dużo mó-
wić, opowiadać, gadać. pewnie dla-
tego też, w  swojej sztuce również 
„opowiada”, swoim własnym, ory-
ginalnym, muzyczno-wokalnym ję-
zykiem. Jak podkreśla, na co dzień 
jest zwyczajnym facetem. Ma żonę, 
dwójkę dzieci – dwie córki i wku-
rza go, że musi zasypywać dziury 
po kretach. Tak pół żartem, pół se-
rio. Wokół siebie lubi mieć porzą-
dek. Dzięki niemu w sztuce może 
sobie pozwolić na wolność i ekspe-
rymenty. 

W codziennym życiu nie zawsze 
pewny siebie, na scenie zamienia 
się w prawdziwe sceniczne zwie-
rzę. Tu nie ma miejsca na jedno-

stajność. scena to dla niego rze-
czywistość alternatywna, w  której 
wszystko może się wydarzyć. Tam 
można badać i przekraczać granice. 
Jego żywiołem jest ruch i  zmiana. 
Trudno uchwytny, niejednoznacz-
ny. przestrzeń, w  której się odnaj-
duje to strefa „pomiędzy”. Według 
własnych słów mieści się gdzieś po-
między piosenkarzem – choć to za 
mało pojemne słowo na artystycz-
ny wymiar Janusza Radka –  od-
śpiewującym piosenki, dzięki któ-
rym słuchacz przenosi się w  miej-
sce, w  którym pragnie się znaleźć, 
a artystycznym opisywaniem świa-
ta i sytuowaniem w nim siebie i lu-
dzi, którzy uczestniczą w  koncer-
cie. Nie lubi nadmiernie grzebać 
się w psychologizmach, ani też 
uszczęśliwiać ludzi ciągłym zaba-
wianiem. Używa niedopowiedzeń. 
To właśnie gdzieś między nimi po-
jawia się najczęściej. czasami pusz-
cza oko, czasami mówi bezpośred-
nio. Generalnie zajmuje się opowia-
daniem tego, co dzieje się w  jego 
świecie, wokół niego, tego, co dzie-
je się z  ludźmi. Nie interesuje go 
polityka, ani sprawy obyczajowe. 

„Mówi” o sprawach uniwersalnych, 
zachwytach, troskach, wzrusze-
niach, wściekłości, bólu, radości, 
miłości, ale pozostawiając odbior-
com przestrzeń na własne dopo-
wiedzenia i interpretacje. Jest sce-
nicznym narratorem, ale używają-
cym kostiumu, muzyki i  tekstu do 
wyrażenia treści, nie wypowiadają-
cym pomiędzy utworami zbędnych 
słów. Kunszt artystyczny, biegłość 
techniczna to niezbędne narzędzia 
rzemieślnicze, dające pewność na 
scenie i  umożliwiające tworzenie 
języka, którym porozumiewa się 
z  odbiorcami. Najbardziej pożąda-
ne  artystyczne doznania, zarówno 
dla artysty, jak i odbiorcy wiążą się 
z przekraczaniem granic, wynikają-
cych z przekroczeniem ustalonych 
schematów. Wtedy właśnie na sce-
nie dzieje się sztuka, dająca praw-
dziwy „odlot”, gwarantująca nie-
powtarzalne przeżycie. To dla nie-
go artystyczny cel, który stara się 
konsekwentnie realizować. A  po-
nieważ jest w tym co robi znakomi-
ty, nie musi iść za modą, może zmie-
niać kolejne kostiumy, ale cały czas 
pozostaje wiarygodny, a co za tym 

zbliżenia 17
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idzie, ceniony przez wiernych od-
biorców, którzy podążają za nim 
wiedząc, że za każdym kolejnym 
wcieleniem stoi ta sama prawda.  

W życiu zawodowym charaktery-
zuje się ogromną odwagą. W świe-
cie tzw. showbiznesu wokalista 
funkcjonuje na własnych zasa-
dach. poza głównym nurtem, któ-
ry go zwyczajnie nie interesuje. 
Głównym muzycznym żywiołem są 
dla niego koncerty, których rocz-
nie daje około 80. często w miej-
scach oddalonych od głównych 
centrów życia kulturalnego. W ma-
łych miejscowościach rozsianych 
po całej polsce, w których zdarza 
się, że ludzie nie wiedzą nawet, kim 
jest. co ciekawe, to po tych koncer-
tach sprzedaje się najwięcej płyt. 
Od około 6 lat odchodzi od oficjal-
nego systemu dystrybucji piosen-
ki, stawiając na bezpośredni kon-
takt z odbiorcą. ciekawym elemen-
tem tej strategii są tzw. domówki, 
relacje na żywo z  domowych im-
prowizacji, udostępniane na tzw. 
streamach. W  ten sposób słucha-
cze mogą obserwować proces po-
wstawania utworów, a nawet sami 
podsunąć własne sugestie i propo-
zycje. Taki słuchacz nie jest przy-
padkowy, jest prawdziwie zaanga-
żowany i zainteresowany; zostanie 
z artystą już na zawsze

Temat relacji z ludźmi, to jeden 
z  najważniejszych wątków życia 

artysty. Nie tylko tego osobistego, 
dla którego rodzina jest fundamen-
tem, ale też artystycznego, które 
dzieje się właśnie w kontakcie ze 
słuchaczami, uczestnikami koncer-
tów, czy domówek, a także spotka-
nymi ludźmi, z którymi jest w stanie 
znaleźć choć drobny wspólny ele-
ment. Jest ludzi ciekawy, czerpie 
z nich, uczy się od nich. Jak podkre-
śla, właściwie wszystkiego nauczył 
się od osób, które spotkał na swo-
jej artystycznej drodze. Wśród ar-
tystycznych wzorów wymienia je-
den – stanisława sojkę, którym za-
chwycił się jako młody chłopak. 
Nie sposób nie wspomnieć o rodzi-
nie, trzech najważniejszych kobie-
tach jego życia. Żona poznana na 
studiach prawniczych, które zresz-

tą szybko porzucił na rzecz histo-
rii, jest twardo stojącą na ziemi, 
świetną organizatorką codzienno-
ści. W  życiu zawodowym – sędzią 
wielickiego sądu. Mimo wielu róż-
nic, odmiennych wizji,  potrafią za-
wsze znaleźć porozumienie.cór-
ki dzieli 10 lat, ale nie przeszkadza 
im to bardzo się kochać. Rodzina to 
dla artysty główny akumulator da-
jący siłę zarówno do codziennego 
funkcjonowania, jak i zawodowej 
działalności. 

W tym co mówi i jak mówi drzemie 
ogromna pasja, prawdziwy ogień, 
który zdaje się jasno płonąć, oświe-
tlając też tych, którzy stają obok. 
Jest tam miłość do najbliższych 
osób, sztuki i samego życia. Mimo, 
że przeżył w życiu trudne  chwi-
le na niełatwej drodze do bycia ar-
tystą, to dziś nie pociąga go wizja 
nadmiernego nasycenia, zbytniej 
konsumpcji, tak charakterystycz-
nej dla obecnych czasów, będącej 
łatwą rekompensatą trudnych do-
świadczeń. Jest w  nim autentycz-
ność, tak bezcenna w świecie sztu-
ki. I tą autentycznością, a także pa-
sją przyciąga innych. co jest naj-
ważniejsze w życiu? Oprócz rodzi-
ny i śpiewania, po prostu samo ży-
cie. czas trzeba poświęcać na to, 
żeby po prostu żyć. CKiT Wieliczka/
Katarzyna Adolf

zbliżenia
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Przed nami pięć gorących miesięcy na wielickim rynku. Już po raz czwarty Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce zapra-
sza na cykl letnich wydarzeń kulturalnych w ramach projektu RYNEK W CENTRUM KULTURY. W programie koncerty, po-
kazy filmowe, spektakle teatralne dla dzieci i wiele innych. W maju rozpoczynamy koncertem JaNUSza RadKa z zespołem, 
w czerwcu najpiękniejsze francuskie piosenki zaśpiewa CHRISTELLE LOURY, a we wrześniu przed wielicką publicznością po 
raz drugi wystąpi zespół LaO CHE. W ramach cyklu W GaBINECIE FILMOWYCH CIENI obejrzymy natomiast kultowego 
„Misia” Stanisława Barei, „Pulp Fiction” oraz „Thelma & Louise”. Nie zabraknie również stałych „punktów programu” – Festi-
walu ECHO TROMBITY czy też WIELICKIEGO MIOdOBRaNIa. zapraszamy na Rynek Górny w Wieliczce!
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p
ochodził z rodziny arystokratycznej i patriotycznej. Uro-

dził się 14 maja 1867 roku. Był najmłodszym z siedmiorga 

dzieci Adama stanisława sapiehy i Jadwigi z książąt san-

guszków. Wraz ze starszym bratem, Janem, spędził dzieciństwo 

w zamku w Krasiczynie, rodowym majątku sapiehów. Tu uczył się 

pod kierunkiem nauczycieli zatrudnianych przez rodziców. We 

Lwowie w IV Wyższym Gimnazjum uzyskał świadectwo dojrzało-

ści 8 lipca 1886r. 26 lipca tegoż roku zdał egzamin rządowy na 

wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

studia ukończył w Wiedniu w 1892 r. W tym czasie w Innsbruc-

ku zapisał się na wydział teologiczny, prawdopodobnie wówczas 

podjął decyzję wstąpienia do stanu duchownego. Na dalsze studia 

wyjechał do Rzymu. 12 czerwca 1896 r. otrzymał stopień dokto-

ra na wydziale prawa kanonicznego i cywilnego w papieskim Uni-

wersytecie Laterańskim. Równocześnie studiował dyplomację 

w papieskiej Akademii szlacheckiej.

podczas licznych podróży poznawał świat, kulturę i języki innych 

narodów. W czasie pobytu w Lille we Francji podjął ostateczną 

decyzję wstąpienia do stanu duchownego. Adam stefan sapieha 

otrzymał święcenia kapłańskie 1 października 1893 r. Mszę świę-

tą prymicyjną odprawił w kaplicy przy ulicy Kopernika we Lwowie, 

a następnie w Krasiczynie.

Jako duchowny wyjechał do Bośni 24 października 1896 r. W tym 

czasie na polecenie władz kościelnych interesował się położe-

niem polskiej emigracji i jej potrzebami.

1918-11.11.2018 - SETNa rOCzNICa pOwrOTU pOLSKI Ma MapY EUrOpY, NaD BaŁTYK. 
pOLaCY STULECIa NIEpODLEGŁOŚCI. wYBITNI I zaSŁUŻENI. 

Niezywkła Osobowość - adam Stefan Sapieha: kardynał, 
metropolita krakowski, Książę Niezłomny.
19 lutego 1906 r. 36-letni kanonik Adam stefan sapieha został 

przydzielony do najbliższego otoczenia papieża piusa X. przeby-

wając u jego boku miał możliwość reprezentowania Kościoła pol-

skiego w środowisku watykańskim, sprawowania opieki nad pra-

widłowością jego funkcjonowania w latach zaborów, niewoli, klę-

ski narodowej. podczas swojego pobytu w  stolicy Apostolskiej 

otaczał wielką troską cały Kościół katolicki, był obrońcą narodu 

polskiego żyjącego pod zaborami. Wystąpił w obronie strajkują-

cych polskich dzieci terenu Wielkopolski i pomorza, domagają-

cych się nauczania religii w języku polskim, a nie obowiązującym 

języku niemieckim. 

W dniu 17 grudnia 1911 r. papież pius X osobiście dokonał kon-

sekracji księcia Adama stefana sapiehy na biskupa podczas Mszy 

św. w Kaplicy sykstyńskiej. 1 marca 1912 r. przyjazd biskupa sa-

piechy do Krakowa, uroczysty wjazd do katedry wawelskiej. Nad 

miastem rozległy się odgłosy bicia dzwonów czterdziestu świą-

tyń krakowskich, wśród nich królewskiego dzwonu Zygmunta.  

Biskup odprawił pierwszą uroczystą Mszę św. na Wawelu.

Doniosłym faktem w historii diecezji krakowskiej było podnie-

sienie jej do godności metropolii – 28 październik 1925 r. pius XI 

mianował sapiehę pierwszym metropolitą w Krakowie.

Ingres arcybiskupa metropolity odbył się 17 stycznia 1926 r. 

w katedrze wawelskiej. W swe godło wpisał słowa: „crux mihi fo-

edus arcus” („Krzyż moim łukiem przymierza”), którymi określał 

źródło swej siły duchowej. 

Działalność duszpasterza metropolity 
krakowskiego.
Czterdzieści lat służby Kościołowi i Polsce 
(1911 – 1951)

przypadła na czasy trudne, burzliwe w historii naszego narodu, to 

lata dwóch wojen światowych, okupacja niemiecka, sowietyzacja 

polski. podczas lat okupacji hitlerowskiej arcybiskup krakowski 

urósł do symbolu Księcia Niezłomnego i takim pozostał w pamięci 

polaków. Za Jego pasterzowania polska odzyskała niepodległość. 

Był bowiem postacią nieprzeciętną. Otaczał troską ludzi biednych, 

bezrobotnych, ofiary kataklizmów dwóch wojen, pragnął popra-

wić ich byt, w tym celu w 1915 r. utworzył Książęco Biskupi Komi-

tet pomocy dla Dotkniętych Klęskami Wojny, w 1926 r. - Ratun-

kowy Komitet Biskupi dla Niesienia pomocy Biednym, a 1934 r. 

- Komitet pomocy dla Dotkniętych Klęską Bezrobocia, w 1934 r. 

caritas Archidiecezji Krakowskiej. Działania charytatywne podej-

mował również w czasie II wojny światowej i zniewolenia komuni-

stycznego.  W czasie okupacji niemieckiej potępił okrutne meto-

dy likwidacji Żydów. Ratował ich zezwalając duchownym na wy-

stawianie im fikcyjnych metryk chrztu. Zaangażował się w sprawę

Adam stefan sapieha w salonie w pałacu Arcybiskupim w Krakowie 

(I połowa XX w.)
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aresztowania profesorów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 6 listopada 1939 r. Dzię-

ki Jego interwencji większość z nich zosta-

ła uwolniona. Wielokrotnie protestował 

przeciwko aresztowaniom i wywożeniem 

polaków do obozów koncentracyjnych.

W tych ciężkich latach w Krakowie zorga-

nizował tajne podziemne seminarium Du-

chowne, którego słuchaczem był Karol 

Wojtyła. 

Za aktywną postawę niesienia pomocy 

bliźnim, godną postawę osobistą i niezłom-

ność, jakie prezentował podczas okupacji 

wobec Niemców, zyskał wśród rodaków 

ogromny autorytet.

szczególną troskę w czasie swojego paste-

rzowania w diecezji krakowskiej otaczał 

młodzież akademicką, studentom dawał 

pieniądze, aby się lepiej ubrali. W ich inten-

cji odprawiał nabożeństwa niedzielne z ka-

zaniami w kościele św. Anny. Jedną z trosk 

księcia metropolity była budowa nowych 

kościołów. W ciągu pasterzowania metro-

polity Adama stefan sapiehy w diecezji kra-

kowskiej zbudowano 50 kościołów i 100 

Domów Katolickich – miejsc spotkań sto-

warzyszeń parafialnych.

Z wiernymi spotykał się podczas wizytacji 

kanonicznych, spowiadając, udzielając sa-

kramentu bierzmowania. Zadbał o rozsze-

rzenie prasy katolickiej. Dzięki Jego stara-

niom hospicjum św. stanisława w Rzymie 

zostało oddane w ręce arcybiskupa sapie-

hy. Metropolita Adam stefan sapieha za 

swoją pracę duszpasterską, szczególną tro-

skę o wiernych i metropolię krakowską 23 

listopada 1936 r. został odznaczony Orde-

rem Orła Białego przez prezydenta Rze-

czypospolitej Ignacego Mościckiego.

Czasy rządów
komunistycznych władz

po krótkim okresie zachowywania pozo-

rów komuniści przystąpili do opanowania 

całości życia politycznego i społecznego. 

Miały miejsce aresztowania, wyroki, kary 

śmierci. Nowa władza występowała prze-

ciwko Kościołowi, likwidowała szkoły ka-

tolickie, utrudniała posługi duszpaster-

skie chorym i więźniom, szkalowała ducho-

wieństwo. 16 lipca 1945 r. arcybiskup sa-

pieha skierował list pasterski do wiernych 

archidiecezji krakowskiej, apelując do spo-

łeczeństwa o  świadomość odpowiedzial-

ności za losy narodu. Kilkakrotnie wystę-

pował do najwyższych władz państwo-

wych w obronie szykanowanego Kościoła 

i katolików. Zwracał się do prezydenta pań-

stwa Bolesława Bieruta, przeciwko planom 

akcji wysiedleń mieszkańców Krakowa, li-

kwidacji szpitala Ojców Bonifratów w Kra-

kowie. Metropolita krakowski jako gospo-

darz Katedry Wawelskiej, zaapelował do 

narodu o włączenie się do akcji jej odbudo-

wy ze zniszczeń wojennych.

Aktywna postawa arcybiskupa sapie-

hy umocniła katolików w wierze chrześci-

jańskiej po II wojnie światowej. Ks. Tade-

usz Isakowicz – Zaleski w swojej obszernej 

pracy „Księża wobec bezpieki” podkreśla, 

że mądra i rozważna polityka metropolity 

krakowskiego sapiehy odnosiła wiele suk-

cesów w okresie rządów komunistycznego 

aparatu bezpieczeństwa. Zagrożony aresz-

towaniem w 1950 r. znając metody służb 

bezpieczeństwa napisał: „W razie gdybym 

był aresztowany stanowczo niniejszym 

ogłaszam, że wszelkie złożone tam wypo-

wiedzi, prośby i przyznania się są niepraw-

dziwe. Nawet gdyby były wygłaszane wo-

bec świadków, podpisane, nie są one wolne 

i nie przyjmuję je za swoje”.

podczas II wojny światowej i w pRL, nie 

uległ okupantom, nie zgodził się na współ-

pracę i kolaborację, zachował godność.

Wiek i troski nadszarpnęły jego zdrowie. 

83-letni kardynał w październiku 1950 r. 

przeszedł zawał serca. choroba i osłabie-

nie uniemożliwiły mu funkcjonowanie.

Zmarł 23 lipca 1951 r. o godzinie 7:15. 

O  8:00 dzwon Zygmunta poinformo-

wał mieszkańców Krakowa o odejściu ich 

duszpasterza. Jego pogrzeb pod Wawe-

lem zmienił się w manifestację. pochód wy-

szedł od Franciszkanów i ulicą Bracką, Ryn-

kiem i Grodzką ruszył na Wawel. Kondukt 

pogrzebowy prowadził prymas stefan 

Wyszyński. podczas kazania powiedział 

o Zmarłym:

„pozostanie wśród nas duchem swych czy-

nów, bo te czyny żyją i wywołują go przed 

oblicze stęsknionego narodu, który łaknie 

wspaniałych wzorów życia”.

po nabożeństwie trumnę złożono w  kryp-

cie pod Konfesją św. stanisława.

Miasto Kraków po wielu latach nazwało 

Jego imieniem jedną z pomniejszych ulic 

w Nowej hucie. pomnik postawił Mu obok 

wejścia do Kościoła oo. franciszkanów je-

den z jego najlepszych uczniów kard. Karol 

Wojtyła. Zrobił to mimo oporu władz ko-

munistycznych w 1976 r.

W szkicu ogłoszonym w paryżu po śmier-

ci kardynała w 1951 r. Włodzimierz Dołę-

ga i Jan Tokarski tak charakteryzowali Ada-

ma stefana sapiehę:

„...nie był geniuszem, ale za to czymś bez 

porównania większym i rzadszym: wielkim 

charakterem. Był niezwykle prawym, po 

bohatersku prawym człowiekiem. (…) Me-

tropolita promieniował czymś zupełnie od-

rębnym i szczególnym: Watykanem piusa 

X. Widać było po nim szkołę i to znakomitą 

szkołę kapłańską świętobliwego (…) papie-

ża, który był przede wszystkim kapłanem 

duszpasterzem”.

(Michał Rożek, „Krakowska Katedra na 

Wawelu” str. 275).  Danuta Kostuch 

Bibliografia:

- Księga sapieżyńska, t 1 i 2, praca zbio-

rowa pod redakcją ks. Jerzego Wolnego, 

1982.

- Rożek M, Kardynał sapieha, Kraków 

2002.

- Żaneta Niedbała, Z Krasiczyna na Wawel. 

Z dziejów księcia kardynała Adama sapie-

hy, wydawnictwo M.

21historia / biografie
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aktualności / wydarzenia

ViValdi 340 – Koncert laureatów

21 kwietnia 2018 roku zakończył się Międzynarodowy 
Konkurs skrzypcowy „Vivaldi 340” dla uczniów szkół mu-
zycznych I i II stopnia, organizowany przez szkołę Muzycz-
ną I stopnia w Wieliczce. 
Koncert Laureatów, połączony z ogłoszeniem wyników 
oraz wręczeniem nagród odbył się w Kampusie Wielickim.

Wśród zaproszonych gości byli: Urszula Rusecka – posłan-
ka na sejm Rp, Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka, edward Biernacki – prezes Małopolskiego Ban-
ku spółdzielczego w Wieliczce, Jerzy sobeńko – prezes 
polskiego Towarzystwa straussowskiego, Jolanta suder – 
prezes Agencji Artystycznej Violin&piano, Barbara Boro-
wiec i Józef Kowalczyk (Galeria Garaż). 
chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło 200 uczestni-
ków z polski, Austrii, Białorusi, Norwegii i Ukrainy.  
Jury w składzie: prof. Marek szwarc (Warszawa) - przewod-
niczący, dr hab. prof. AM Łukasz Błaszczyk (Łódź), mgr ewa 
Iwan (Katowice) oceniło 185 uczestników, w tym 9  spoza 
polski.
Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom przesłuchań, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w dużej ilości przyznanych 
nagród i  wyróżnień. pomysł organizatorów, aby wprowa-
dzić w  najstarszej grupie obowiązek wykonania koncer-
tu podwójnego z zawodowym skrzypkiem (ideę niespoty-
kaną na innych konkursach dla dzieci) dał możliwość oce-
ny uczestników również pod kątem predyspozycji kameral-
nych, a dla młodych artystów było to zapewne wspaniałym 
doświadczeniem i niezapomnianym przeżyciem.
Grand prix – skrzypce lutnicze (fundator: Małopolski Bank 
spółdzielczy w Wieliczce) z rąk prezesa edwarda Biernac-
kiego otrzymała emilia szymańska (Katowice).
Artur Kozioł wręczył Nagrody Burmistrza Wieliczki 
(smyczki) Karolowi Biśta (Krzeszowice) za najlepiej wyko-
nany koncert J.  s. Bacha oraz Maryi Rusina (Mińsk/Biało-
ruś) za najlepiej wykonany koncert A. Vivaldiego na dwoje 
skrzypiec.

Nagroda starosty Wielickiego (futerał skrzypcowy) za naj-
ciekawszą interpretację utworu polskiego kompozytora 
przypadła Adriannie Łukaszczyk (Kraków).  
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu (fundator: 
Józef Kowalczyk) – obraz artysty – otrzymał Franciszek 
Idzik (Kielce). 
Nagrodę polskiego Towarzystwa straussowskiego i Agen-
cji Artystycznej Violin & piano – koncert z Orkiestrą Ob-
ligato w  Filharmonii Krakowskiej - otrzymały sara Rejko 
(Kraków) oraz Zuzanna sitek (Kraków).

Anna Wójtowicz ufundowała Nagrodę specjalną za wyróż-
niającą współpracę podczas wykonania koncertu A.  Vival-
diego a-moll op. 3 nr 8 RV 522 na dwoje skrzypiec:
Alanis Alvarez (Kraków), Martynie Boguni (Katowice), Aga-
cie Mysiakowskiej (Mława) oraz Michałowi Krajewskiemu 
(Legnica). 
Marek polański wyróżnił za współpracę podczas wykona-
nia koncertu A. Vivaldiego a-moll op. 3 nr 8 RV 522 na dwo-
je skrzypiec: Yanę Apanasevich (Mińsk/Białoruś), Adriannę 
Łukaszczyk (Kraków), Maryię Rusinę (Mińsk/Białoruś) oraz 
emilię szłapa (Katowice). 
część artystyczną wypełniły koncerty patrona konkursu 
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fot. Małgorzata Wysocka - Cebula

W 
dniu 6 kwietnia 2018 r. w campus Mi-
sericordiae w Brzegach miały miej-
sce warsztaty kulinarne z ewą Wacho-

wicz w ramach programu Operacyjnego pomoc 
Żywnościowa „eWA GOTUJe cARITAs”. Zaję-
cia przygotowane zostały przez caritas Archidie-
cezji Krakowskiej we współpracy z Miejsko Gmin-
nym Ośrodkiem pomocy społecznej w Wieliczce. 
W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Ośrodka, 
uczestnicy zajęć w placówce dziennej, ich rodziny, 
a także dzieci ze szkoły podstawowej Nr 2 w Wie-
liczce. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli pełne 
ręce roboty. Dzieci zrobiły pyszne ciasteczka, na-
tomiast dorośli dania z drobiu na rożne sposoby. 
Uczestnicy przygotowali piersi z kurczaka w płat-
kach kukurydzianych, nóżki w  sosie śmietano-
wym oraz sałatkę z kuskusem, rukolą i  suszonymi 
pomidorami. Wszystkich gotujących swoim czuj-
nym okiem doglądała ewa Wachowicz, udzielając 
rad i wsparcia. Dla wszystkich było to miłe i  nie-
zapomniane spotkanie, nikt też nie wyszedł z tych 
warsztatów głodny. 
pani ewie Wachowicz bardzo serdecznie dziękuje-
my za udział w warsztatach kulinarnych, za ciepły 
uśmiech i naukę gotowania. UMiG Wieliczka

CaRITaS z EWĄ WaCHOWICz
aktualności / wydarzenia

fot.   UMiG Wieliczka

w wykonaniu laureatów Grand prix oraz I miejsc. Mło-
dym skrzypaczkom: emilii szymańskiej (Katowice), Na-
talii Dragan (Legnica), Lucji Mateńko (Łuków), Mał-
gorzacie Gołębiowskiej (Kraków), Yanie Apanasevich 
(Mińsk/Białoruś), Adriannie Łukaszczyk (Kraków) oraz 
Maryi Rusinie (Mińsk/Białoruś) i Markowi polańskiemu 
towarzyszyła expressivum Modern Orchestra pod dyr. 
Martyny Drabczyńskiej. partię basso continuo realizo-
wała na klawesynie paulina Tkaczyk. 
I tym muzycznym akcentem zakończyła się VI edycja 
Międzynarodowego Konkursu skrzypcowego „Vivaldi 
340”. Na kolejną zapraszamy za dwa lata. Izabela Szota

fot. UMiG Wieliczka
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Mamy nadzieję, że uczestnictwo w VI Gminnym przeglądzie Te-
atrzyków Dziecięcych zainspirowało uczniów do dalszej pracy, 
a także dostarczyło im  wielu miłych wrażeń.  Izabela Glac

co zrobić, aby będąc w jednym miejscu odbyć spacer nad 
przepaścią, przejażdżkę na rollercoasterze i przeżyć wiele 
innych niezapomnianych przygód? sekretem są specjalnie 
zaprojektowane gogle, które umożliwiają przeniesienie się 
do świata wirtualnej rzeczywistości. 11 kwietnia w świetli-

cach środowiskowych w Janowicach, sułkowie i Mietniowie 
zaprosiliśmy do wspólnej zabawy, która dostarczyła niesa-
mowitej frajdy dużym i małym odbiorcom. Kolejne spotka-
nia z wirtualną rzeczywistością już 23 maja w sygneczowie, 
Kokotowie i Lednicy Górnej. Zapraszamy. cKiT Wieliczka

SPACER NAD PRZEPAŚCIĄ w świetlicach
aktualności / wydarzenia

vi Gminny PrZeGląD teatrZyKóW DZieCięCyCh „teatR i my”

laUreaCi  - WśróD oDDZiałóW PrZeDsZKolnyCh:
I miejsce –  ps nr 4 w Wieliczce, przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”

II miejsce – sp nr 4 w Wieliczce, przedstawienie pt. „przygoda 

niegrzecznej żabki”

III miejsce – Np Artystyczno – Językowe „puchatkowo”, przedstawienie 

pt. „Niewielki, ale śliczny – Wiosenny Teatrzyk ekologiczny!”

Wyróżnienia GrUPoWe:
przedszkole sióstr Urszulanek w sierczy,  przedstawienie 

pt. „podróż po polsce”

ps nr 1 w Wieliczce,  przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”

Niepubliczne przedszkole „siedmiomilowe Buty” w Wieliczce, 

przedstawienie pt. „Na krakowskim rynku”

ps w Koźmicach Wielkich,  przedstawienie pt. „W krainie bajek”

laUreaCi – WśróD Klas i-iii
I miejsce-  sp nr 4 w Wieliczce, przedstawienie pt.  „Kukułka”. 

II miejsce- sp im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, 

przedstawienie pt. „smerfy” 

laUreaCi - WśróD Klas iv - vii
I miejsce- sp w Śledziejowicach, przedstawienie 

pt. „pchły szachrajki przygód kilka” 

II miejsce- sp w sygneczowie, przedstawienie pt. „Magiczny las” 

Autorski Musical ekologiczny 

III miejsce - sp nr 4 w Wieliczce, przedstawienie „Bądź sobą”

fot. CKiT Wieliczka

W dniach 16- 18 kwietnia 2018 r. w auli Domu Ludowego w Wie-
liczce odbył się coroczny Gminny przegląd Teatrzyków Dziecię-
cych „Teatr i  my”. Już po raz szósty organizatorem była szkoła 
podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. erazma Józefa 
Jerzmanowskiego w Wieliczce oraz stowarzyszenie Moje Krzysz-
kowice. 

fot. Agata Głowacka
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po inauguracyjnym spotkaniu cyklu sŁODKIe WTORKI 
z Kołem Gospodyń Wiejskich z podstolic, które zaserwo-
wało pyszny placek chałwowo-bezowy przyszła pora na 
słodkości przygotowane przez gospodynie z KGW Koź-
mice Wielkie. podczas spotkania, które odbyło się w cen-
trum Kultury i Turystyki w Wieliczce w ostatni wtorek 
kwietnia goście mogli zasmakować znakomitej szarlotki na 
ciepło z lodami. CKiT Wieliczka

z Kołem Gospodyń 
Wiejskich Koźmice Wielkie

z cyklu:

fot. CKiT Wieliczka

SłOdKIE WTORKI
25
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W dniu 10 kwietnia od-
były się w Wieliczce uro-
czystości upamiętniają-
ce 8. Rocznicę Katastro-
fy smoleńskiej. Obcho-
dy rozpoczęła msza św. 
w intencji Ojczyzny, po-
mordowanych na Wscho-
dzie oraz ofiar Katastrofy 
smoleńskiej odprawiona 
w kościele św. Klemen-

sa. Następnie pod krzyżem katyńskim, znajdującym się przy pomniku 
Odrodzenia polski na wielickich plantach, zapalono znicze, a  delega-
cje złożyły kwiaty. Na zakończenie zebrani przeszli pod siedzibę IpN, 
gdzie pod tablicą upamiętniającą Janusza Kurtykę, prezesa IpN, któ-
ry zginął również w tej katastrofie, zapalono znicze i złożono kwiaty. 
W piątek 13 kwietnia przypadła natomiast 78. rocznica Zbrodni Ka-
tyńskiej. Z tej okazji w szkole podstawowej nr 1 w Wieliczce odbyła się  
akademia przygotowana przez uczniów. Następnie na cmentarzu Ko-
munalnym w Wieliczce złożono kwiaty i zapalono znicze przed tablicą 
upamiętniającą pomordowanych w Katyniu i łagrach na terenie byłego 
Związku Radzieckiego oraz przed tablicami i 34 Dębami pamięci sym-
bolizującymi 34 oficerów Wojska polskiego z Ziemi Wielickiej zastrze-
lonych przez NKWD w 1940 r. UMiG Wieliczka

OBCHOdY 78. ROCzNICY zBROdNI KaTYńSKIEJ 
I 8. ROCzNICY KaTaSTROFY SMOLEńSKIEJ W WIELICzCE

aktualności / wydarzenia

5 kwietnia w Domu Kultury w Brzegach odby-
ło się podsumowanie kampanii sprawozdawczej 
działalności jednostek Osp w Gminie Wielicz-
ka. W naszej gminie działa ich 16, w tym 3 zosta-
ły włączone do Krajowego systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli prezesi, 
naczelnicy i skarbnicy Ochotniczej straży pożar-
nej oraz Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz 
z zastępcami piotrem Krupą i Rafałem Ślęczką.
podczas spotkania omówiono wyniki roku ubie-
głego oraz plan na rok bieżący z uwzględnieniem 
doposażenia samochodów ratowniczo – gaśni-
czych.
spotkanie prowadził prezes Zarządu Miej-
sko Gminnego ZOsp Rp Władysław Kucharski. 
UMiG  Wieliczka

OdPRaWa JEdNOSTEK OSP GMINY WIELICzKa W BRzEGaCH 

maj 2018

fot.   UMiG Wieliczka

fot.   UMiG Wieliczka
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S
łowem kluczem ówczesnej kampanii 

Marca 68, której rocznicę właśnie obcho-

dzono był ‚syjonizm’ będący w istocie de-

sygnatem nie poglądów politycznych, a żydow-

skiego pochodzenia. Mniejszość żydowska była 

jednak przed wojną niezwykle podzielona poli-

tycznie. syjonizm nie był ruchem monoideowym. 

podobnie zresztą jak polska scena niepodległo-

ściowa obejmująca, między innymi, zarówno le-

wicę piłsudskiego jak i prawicę Dmowskiego. Tak 

samo w ramach szerokiego nurtu syjonistyczne-

go mieściły się nierzadko siły tak odległe, że wza-

jemnie niechętne.

Nazwa nurtu wywodziła się od hebrajskiego 

określenia Ziemi Izraela czyli syjonu i nadana 

została przez dziennikarza Nathana Birnbau-

ma postulującego w 1890 r. powrót Żydów do 

ich dawnej ojczyzny. Idea ta przekształcona zo-

stała wkrótce w ruch polityczny przez innego 

dziennikarza, Teodora herzla. pod wpływem ro-

snących pod koniec wieku XIX nastrojów anty-

semickich, głównie w Rosji i krajach niemiecko-

języcznych uznał on, iż Żydzi z diaspory powin-

ni dążyć do utworzenia własnego państwa naro-

dowego. początkowo rozważano jego lokaliza-

cję w Ugandzie, najpopularniejszą zaś kandyda-

turą była francuska kolonia – Madagaskar. Tyl-

ko część syjonistów, ta najambitniejsza marzyła 

o historycznej ziemi Żydów czyli o będącej wów-

czas pod zarządem Korony Brytyjskiej palesty-

nie. Marzenia te podsycili jednak sami Brytyjczy-

cy w 1917 r., w trakcie I wojny światowej, ogła-

szając tak zwaną Deklarację Balfoura. W niej 

określali palestynę niejednoznacznym politycz-

nie mianem „siedziby narodowej” Żydów. Zwięk-

szyło to co prawda emigrację Żydów do nowej 

ojczyzny, nie chroniąc ich jednak przed niezado-

woleniem ludności arabskiej. W  1920 r. doszło 

do serii pogromów z rąk palestyńczyków, między 

innymi w miejscowości Tel hai. Wydarzenie to 

skłoniło jednego z przywódców syjonistycznych 

Zeeva Żabotyńskiego do przedefiniowania ide-

ologii. W 1923 r. na spotkaniu w liceum hebraj-

skim w Rydze ogłosił program rewizjonistycz-

ny i powołał Betar - młodzieżowy ruch wzoro-

wany na skautingu. Nazywany zamiennie Związ-

kiem Trumpeldora od kapitana który poległ bo-

hatersko broniąc osady w Tel hai. program ten 

był prosty i radykalny. Zniechęcony do politycz-

nych gier i pertraktacji na salonach Żabotyński 

zaproponował w ich miejsce akcję bezpośred-

nią. Uznał, iż tylko o własnych siłach i za pomo-

cą walki zbrojnej Żydzi mają szanse wybić się na 

samodzielność. co ciekawe, bezpośrednią inspi-

racją był dlań sukces piłsudskiego i jego legio-

nistów w wywalczeniu niepodległości. społecz-

ność żydowską tworzyli handlarze i przedstawi-

ciele wolnych zawodów. O ile socjalistyczni syjo-

niści z Bundu chcieli z nich stworzyć rolników ko-

lonizujących przyszły Izrael to celem Żabotyń-

skiego było wykreowanie żołnierzy. Dlatego Be-

tar od początku był organizacją silnie zmilitary-

zowaną z kodeksem wojskowym, podporządko-

waniem wodzowi, z kultem siły, musztry i sportu. 

Był też mocno nacjonalistyczny, stawiający na-

ród ponad indywidualizmem, ale i tradycją reli-

gijną. Dlatego też zdecydowanie zwalczali socja-

lizm i komunizm ale też potępiali kapitalizm jako 

przejawy kosmopolityzmu. Jeśli dodamy do tego 

fakt, iż ich piaskowe mundury („w kolorze piasku 

palestyny”) z koalicyjkami odróżniał od później-

szego hitlerjugend jedynie znak menory na guzi-

kach, to nie dziwi, iż przez zarówno polskich, jak 

i żydowskich socjalistów wyzywani byli od faszy-

stów, a ich wódz od „małego hitlerka”.

czy zatem Betar był organizacją faszystowską? 

Raczej nie, choć zdecydowanie należał do sze-

roko rozumianego nurtu narodowo-radykalne-

go popularnego w całej przedwojennej europie. 

stawiał na młodość, aktywizm, radykalizm, zasa-

dę wodzowską, prymat narodu nad jednostką, 

zwalczał dualizm kapitalizmu i socjalizmu,sta-

wiając ponad nim interes narodu i kooperację. 

Betar współpracował z włoskimi młodzieżów-

kami faszystowskimi jak Balila a sam Mussoli-

ni udostępnił im szkołę Nawigacyjną w civita 

Vechia. Z drugiej strony Zeev Żabotyński pod-

kreślał rozróżnienie pomiędzy nacjonalizmem 

narodowo-wyzwoleńczym, słusznym etycznie 

a potępianym szowinizmie i ekspansjonizmie 

kosztem innych narodów. Brak też było rozwa-

żań na temat kształtu przyszłego państwa, czy 

w ogóle wizji państwa totalnego, jaka była rdze-

niem faszyzmu.

Trzeba też przyznać, iż organizacja ta cieszy-

ła się przychylnością samego marszałka pił-

sudskiego oraz elit wojskowych II Rp. Widzia-

no w niej narzędzie oporu i alternatywę dla ko-

munistycznej agitacji padającej często na po-

datny grunt wśród żydowskiej biedoty. często, 

betarczycy byli źródłem informacji dla niezazna-

jomionych w terenie oficerów polskiej policji co 

do działań grup komunistycznych. W zamian, 

nie tylko zezwalano im na posiadanie broni ale 

wręcz oferowano poligony dla ćwiczeń strzelec-

kich. Zachowały się także wspólne fotografie ofi-

cerów Wp z obozów szkoleniowych Betaru. Naj-

bardziej kontrowersyjnym rozdziałem tej współ-

pracy był obóz szkoleniowy pod Andrychowem 

na wiosnę 1939 r., w którym oficerowie polskie-

go wywiadu szkolili działaczy dowodzonej przez 

Abrahama sterna grupy Lechi) nazywanej przez 

Brytyjczyków później „Gangiem sterna”). Razem 

z Irgunem dokonywała ona w palestynie ataków 

terrorystycznych na Brytyjczyków, w których gi-

nęli też cywile (słynny atak na hotel Króla Dawi-

da). Trzeba jednak przyznać, iż Żabotyński, gdy 

tylko wybuchła II wojna światowa nakazał po-

wstrzymanie się od jakichkolwiek akcji wymie-

rzonych w Brytyjczyków.

W trakcie niemieckiej okupacji członkowie Be-

taru działali w Żydowskim Związku Wojsko-

wym i wzięli udział w powstaniu w getcie war-

szawskim. po wojnie i wkroczeniu Rosjan na te-

rytorium polski, ci betarowcy, którzy uniknęli cu-

dem śmierci z rąk niemieckich zazwyczaj ziden-

tyfikowani wywożeni byli na sybir. Ich pobratym-

cy działający w strukturach komunistycznych nie 

zapomnieli przedwojennej wrogości i wzajem-

nych potyczek. Z drugiej zaś strony w tworzą-

cym się wówczas Izraelu karty rozdawali przed-

stawiciele lewicy i centrum. Jednak Betar zdołał 

odcisnąć jakiś ślad. Jednym z premierów Izraela 

był Menachem Begin, szef przedwojennego od-

działu Betar na polskę, a ludzie związani z Beta-

rem organizowali izraelską flotę. Za polityczną 

spadkobierczynię zaś uchodzi obecna w parla-

mencie partia Irgun. stanisław Żuławski

felieton historyczny

Narodowy radykalizm z Menorą

Puls Wieliczkimaj 2018
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J
uż od wielu lat mieszkańcy Miasta i Gminy Wielicz-
ka aktywnie włączają się w obchody rocznicy odej-
ścia do Domu Ojca Świętego Jana pawła II poprzez 

wspólną modlitwę, śpiew, refleksję... W tym roku spotkali-
śmy się w niedzielę 8 kwietnia w Janowicach w kościele pw. 
podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie odbył się koncert pt. 
„Mocni mocą wiary” w wykonaniu zespołu play&pray z to-
warzyszeniem chóru Gospel Voice pod kierownictwem 
Anny Madej.
Mottem koncertu stały się słowa Jana pawła II, wygłoszone 
podczas homilii na krakowskich Błoniach w 1979 r. Warto 
podkreślić, że koncert odbył się w Święto Bożego Miłosier-
dzia, a papież – polak, niestrudzony pielgrzym i autentycz-
ny sługa miłosierdzia głosił, że nic nie jest bardziej potrzeb-
ne człowiekowi niż Miłosierdzie Boże. Wędrujemy śladami 
Jana pawła II, który bywał w różnych miejscach naszej gmi-
ny, o czym świadczą liczne pamiątki pozostawione przez pa-
pieża – polaka. Jedną z takich pamiątek jest dla nas zdjęcie, 
na którym widnieje Karol Wojtyła przy torcie, którym po-
częstowano go w jednym z wielickich domów. Tak więc Wa-
dowice mają papieskie kremówki, a Wieliczka ma papieski 
tort! - podkreślił burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł. 
serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Janowi Mrózkowi 
za zaproszenie i pomoc w organizacji wydarzenia, a także 
Marii Woźniak wraz z KGW w Janowicach za przygotowa-
nie poczęstunku. UMiG Wieliczka

Koncert PaPieSKi w JanowicacH

„MOCNI MOCĄ WIARY”

fot.   UMiG Wieliczka
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Recenzja książki Antoniego pawlaka 
„Zapiski na paczce papierosów”, 

wyd. Wielka Litera, 
data premiery: 28 marca 2018.

U
mberto eco pisał na pudełkach od 
zapałek. Antoni pawlak – wielolet-
ni palacz, głównie sportów i  eks-

tra mocnych  – notował na paczkach pa-
pierosów. eco wyszły z tego interesują-
ce felietony. co proponuje nam pawlak? 
Zbiór przede wszystkim chaotycznych za-
pisków. Mieszających perspektywy cza-
sowe, odwołujących się do dłuższych spo-
tkań, ale też ekscytujących autora przypad-
kowych kontaktów. Zbiór opowiadający 
o tym, jak można było przeżyć pRL z pod-
niesioną głową, a potem tylko przez chwi-
lę – po przemianie ustrojowej – mieć wra-
żenie, że oto teraz będzie się żyć w nor-
malnym kraju. pawlak próbuje odczaro-
wać mit nieszczęśliwego polaka, udowad-
niając we wspomnieniach, że nawet te naj-
czarniejsze można dzisiaj opisać dowcip-
nie i ironicznie. „Zapiski na paczce papie-
rosów” to jednak zestaw dykteryjek i aneg-
dot, w których brak jest jakichś komenta-
rzy szerzej wyjaśniających konteksty. To 
takie teksty nasycone treścią, satyrycz-
ne i rubaszne, mające bawić albo lapsusa-
mi językowymi (niektóre są świetne!), albo 
tym, że jakaś znana persona użyła wulgary-
zmu lub odwołała się do czynności fizjolo-
gicznych czy intymnych. Zastanawia także 
załączony indeks nazwisk. Lista jest impo-
nująca. czy to właśnie ci znani ludzie mają 
– mówiąc kolokwialnie – robić tę książkę? 
Bo poza wszystkim, co w  niej wartościo-
we, mam wrażenie, że Antoni pawlak chce 
się przede wszystkim z dumą przyznać do 
tego, z jak wieloma ważnymi ludźmi pił, pa-
lił, rozmawiał i dowcipkował. Zwłaszcza 
wtedy, gdy poczucie humoru było w pol-
sce systemowo zawieszone. To na pewno 
ciekawy zapis tego, w jaki sposób państwo 
polskie próbowało funkcjonować najpierw 
w sowieckim reżimie, a potem w degrengo-

ladzie wartości po tak zwanym odzyskaniu 

niepodległości. pawlak opowiada o tym, jak 
polska inteligencja stawiała czynny opór 
władzy, ale także o tym, w jaki sposób we-
wnętrznie atomizowała się, bo te zapiski 
obrazują czasy licznych fałszywych przyja-
ciół, portretują też ludzi zaskakująco moc-
no zmieniających poglądy. Nie ma w nich 
jednak – nawet groteskowego – utyskiwa-
nia na niechlubne karty naszej historii ani 
na tych, którzy zapisali się na nich niegod-
nie czy nieuczciwie. Nie ma osądów, mora-
lizatorstwa, jest przede wszystkim komizm 
słowny i sytuacyjny, opowieść o  rodzącej 
się tożsamości poety, dziennikarza, spo-
łecznika, człowieka bardzo uważnie obser-
wującego polskie przemiany i zakochane-
go w polskości tą trudną miłością, którą tak 
często trzeba było zapijać, by ujrzeć siebie 
w świetle innym niż to narzucane przez po-
nury kontekst społeczno-polityczny.
Na publikację składają się króciutkie tek-
sty nazywane przez autora fraszkami. Do 
tego inteligentny wstęp odwołujący się 
do różnicowania ludzkiej percepcji i wypi-
sy z listów, przemówień, oficjalnych pism. 
I przede wszystkim ludzie. Rozmaici, róż-
norodni, powszechnie znani, ale zupełnie 
nie z tej strony, z jakiej pokazuje ich paw-
lak. Wspomniana już lista nazwisk jest po-
kaźna. Wystarczy wspomnieć Andrzeja 
Wajdę, Bronisława Geremka, Leszka sza-
rugę, Jacka Kaczmarskiego czy Marka No-
wakowskiego. polityka, sztuka, codzienna 
praca w mediach. Opary tytoniowe, sma-
ki często nielegalnych alkoholi, potajem-
ne spotkania i szepty, konfrontacje i dow-
cipy słowne. Wyjątkowo różnorodna mie-
szanka zmierzająca raczej donikąd. A może 
celowo nieuporządkowana, bo to zadanie 
czytelnika, by z tego zbioru wspomnień 
stworzyć jakąś spójną całość. Tak czy owak 
forma książki przy dłuższej lekturze nieco 
irytuje. Nie chodzi o to, że część rzekomo 
zabawnych sytuacji nie jest taka albo wyra-
sta ze znanych związków frazeologicznych, 
których kaleczeniem lub budowaniem na 
nowo zajmują się rozmówcy pawlaka. cho-
dzi o opowieść. O to, że najpierw odnosi 
się wrażenie, iż to będzie ciekawa rozpra-
wa o tożsamości opozycjonisty, ale potem 
wszelkie tropy się urywają, pozostają od-
dalone od siebie i odizolowane krótkie fra-
zy, zatomizowane scenki.
Wspomniane ciekawe nazwiska pojawia-

ją się czasem w naprawdę interesujących 
narracjach. Jarosław Iwaszkiewicz we śnie. 
Zbigniew herbert proponujący ideę straj-
ku grzybowego. Trauma rozpoznania przez 
Jarosława Kaczyńskiego. Opowieść o tym, 
że Tadeusz Mazowiecki mógł mieć inne 
imię. Tak, sporo jest w książce pawlaka zda-
rzeń, których prawdziwość przebiegu będą 
po publikacji uzgadniać z nim niektórzy ze 
wspomnianych ludzi. Bo pamięć jest wy-
biórcza i bywa dowcipna. Antoni pawlak 
ma tego świadomość. Lekkość i bezpreten-
sjonalność tych zapisków idą w parze z ta-
kim narzuconym trochę z góry przekona-
niem autora, że musi pokazać, jacy to byli-
śmy fajni, nonszalanccy, zabawni i oddale-
ni od wszystkiego, co przez lata naznacza-
ło polskie społeczeństwo trudną do wyko-
rzenienia w kolejnych pokoleniach traumą.
Zapiski na paczce papierosów” to książka 
o  tym, jaka polska jest dziwna i zaskaku-
jąca. Jak wiele złego się w niej wydarzyło 
i jak to pokłosie zła wdziera się gdzieś dalej, 
wciąż na nowo, wciąż z zaskakującą kon-
sekwencją. To świat widziany także z per-
spektywy pracy dziennikarza, bo pawlak 
chętnie przywołuje wspomnienia związa-
ne z pracą w „Gazecie Wyborczej” i „super 
expressie”. Możemy zatem przyjrzeć się 
temu, w jaki sposób kształtowana była opi-
nia publiczna, jak proponowano rozumieć 
rzeczywistość i jak to rozumienie trakto-
wali sami odpowiedzialni za jego kreację. 
Jest mimo wszystko sporo goryczy w opo-
wieści o tym, jak fałszywi okazywali się nie-
którzy ludzie, ale też nadużywane moim 
zdaniem słowo „przyjaźń”, choć sam paw-
lak zaznacza, że zawsze uściśnie każdą wy-
ciągniętą rękę i nie jest to dla niego powód 
do dumy. 
podsumowując, „Zapiski na paczce papie-
rosów” to z pewnością ciekawe urozma-
icenie pośród nad wyraz poważnych i to-
nących w patosie wspomnień z drugiej po-
łowy minionego stulecia. pawlak stawia 
na dowcip i brak sugerowania, czym mia-
łaby być moralność działań oraz przeko-
nań. To jednak narracje pozbawione jakiejś 
wewnętrznej dyscypliny, zebrane w przy-
padkowej kolejności, tak też zredagowane 
i  poza chwilowym poczuciem obcowania 
z wielkimi ludźmi na zwyczajnej płaszczyź-
nie życia oferujące nam niewiele więcej. 
Jarosław Czechowicz 
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ŚROdKI FINaNSOWE Na GRaNTY W LGd POWIaTU WIELICKIEGO
stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania powiatu Wielickiego planuje przeprowadzić w terminie 7-30 maja 
2018 nabór grantowy z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społecz-
ności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowa-
cyjnych. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu granowego polegać będą na wspieraniu ak-
tywności, oddolnych inicjatyw i edukacji obywatelskiej  mieszkańców  obszaru  LGD  powiatu  Wielickiego.  
W naborze mogą wziąć udział podmioty z obszaru Gmin Niepołomice, Kłaj i Wieliczka - obszar wiejski. Do uzyskania 
jest możliwy grant w wysokości od 5 000 do 30 000 pLN. pula środków dostępnych w naborze to 180 000 pLN. Termi-
ny i zasady składania wniosków zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu

Informacji udziela Biuro LGD 
Tel: 12 288 00 95 
Mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu

,,EurOpEjski Fundusz rOlny na rzEcz rOzWOju ObszaróW WiEjskich: EurOpa inWEstująca 

W Obszary WiEjskiE''.

NOWOŚCI WYdaWNICzE z WIELICKIEJ KSIęGaRNI

andrzej franszek -  herbert. Biografia

Monumentalna biografia Zbigniewa her-
berta składająca się z dwóch tomów zaty-
tułowanych Niepokój oraz pan cogito.
Andrzej Franaszek, autor znakomicie przy-
jętej w polsce i na świecie biografii cz. Mi-
łosza z pieczołowitością portretuje Zbi-
gniewa herberta. Nie pomija tematów 
trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko 
wczytuje się w korespondencję i prywat-
ne, dotąd nieznane notatki, by na nowo 
oświetlić twórczość poety. pogmatwane 
losy herberta wpisuje w historyczną pa-
noramę, co sprawia, że z niemal dwóch ty-
sięcy stron wyłania się nie tylko pasjonują-
ca wielowątkowa opowieść  nie tylko o jed-
nym z najwybitniejszych polskich twórców 
dwudziestego wieku, ale i o epoce, która go 
kształtowała.

andrzej Pilipiuk – Wampir z KC

Wampir z Kc jest zbiorem opowiadań  czyli 
najbardziej charakterystyczną formą pisar-
ską tego autora. całość dzieje się w okre-
sie przemian.  Mamy do czynienia z  raczku-
jącym kapitalizmem. Nie brakuje w książce 
historii o wczasach pracowniczych, wypra-
wie na grzyby w styczniu, bo nie dowieźli 
na czas atlasów. cóż kapitalizm najwyraź-
niej już jest, ale kapitalistów zapomnieli do-
wieźć. 
W ogóle ta nowa rzeczywistość jest jakaś 
taka jakaś….podobno łudząca do tej sta-
rej. Komuna ustępuje miejsca kapitalizmo-
wi, co jednak nie oznacza, że wszystko na-
gle układa się świetnie.

Maciej Lisak

sławomir Koper – Zbrodnie z 
namiętności

Bohaterami najnowszej książki s. Kopra są 
ludzie, którzy za miłość i namiętność za-
płacili najwyższą cenę, ginąc z ręki zazdro-
snych lub porzuconych partnerów czy ry-
wali. Każdy przypadek z bohaterów kart 
książki był inny, każdy jednak dramatyczny 
i poruszający. szczególnie przejmująca jest 
najbardziej współczesna z tych opowieści 
— historia śmierci Andrzeja Zauchy, zre-
konstruowana na podstawie niepublikowa-
nych akt sądowych z procesu jego zabójcy.
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de lege artis 
PORADY PRAWNE

Każdy kto miał do czynienia z cywilnym 

postępowaniem sądowym zapewne miał 

problem z obliczaniem terminu do jakiejś 

czynności lub z kwestią obliczenia termi-

nu przedawnienia roszczeń. problematy-

ka terminów w postępowaniu cywilnym zo-

stała opisana w ustawie kodeks cywilny. 

przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ter-

minów stosujemy zawsze wtedy, gdy usta-

wa, orzeczenie sądu lub decyzja innego or-

ganu państwowego albo czynność prawna 

oznacza termin nie określając sposobu jego 

obliczania. Zazwyczaj jeżeli dostajemy we-

zwanie z sądu do wykonania jakiejś czyn-

ności w terminie to sąd w pouczeniu wy-

jaśnia nam jak obliczać termin. Jednak ta-

kie pouczenie nie zawsze znajduje się w pi-

śmie sądowym lub często przeciętny czło-

wiek pomimo pouczenia i tak nie potrafi ob-

liczyć prawidłowo terminu. 

Terminy mogą być oznaczone na kilka spo-

sobów. Mogą to być terminy oznaczone 

w dniach. Termin oznaczony w dniach koń-

czy się z upływem ostatniego dnia. Nale-

ży jednak pamiętać, że jeżeli początkiem 

terminu oznaczonego w dniach jest pew-

ne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obli-

czaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie 

nastąpiło. Dla przykładu termin 7 – dnio-

wy rozpoczynający się w poniedziałek 31 

marca kończy się w kolejny poniedziałek 

7  kwietnia, zatem do jego obliczenia nie 

uwzględnia się pierwszego poniedziałku. 

Termin oznaczony w tygodniach, miesią-

cach lub latach kończy się z upływem dnia, 

który nazwą lub datą odpowiada początko-

wemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 

w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim 

dniu tego miesiąca. Jednakże przy obli-

czaniu wieku osoby fizycznej termin upły-

wa z początkiem ostatniego dnia. Dla przy-

kładu termin miesięczny rozpoczynający 

się dnia 15 marca 2018 roku zakończy się 

dnia 15 kwietnia 2018 roku, zaś termin ty-

godniowy rozpoczynający się w piątek za-

kończy się w przyszły piątek. Jeżeli termin 

jest oznaczony na początek, środek lub ko-

niec miesiąca, rozumie się przez to pierw-

szy, piętnasty lub ostatni dzień miesią-

ca. Termin półmiesięczny jest równy pięt-

nastu dniom. Jeżeli termin jest oznaczony 

w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu 

nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni 

trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdzie-

siąt pięć.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czyn-

ności przypada na dzień uznany ustawo-

wo za wolny od pracy lub na sobotę, ter-

min upływa następnego dnia, który nie jest 

dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jeżeli 

termin upływa dnia 26 grudnia 2018 roku 

(drugi dzień świąt Bożego Narodzenia), to 

termin upłynie dnia 27 grudnia 2018 roku, 

gdyż drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 

jest w polsce dniem uznanym za ustawowo 

wolny od pracy. 

Kolejną kwestią związaną z upływem czasu 

w prawie cywilnym jest kwestia przedaw-

nienia. Kwestia ta jest bardzo ważna, gdyż 

pozwala bardzo łatwo uwolnić się od odpo-

wiedzialności dłużnikowi, zaś jest bardzo 

niebezpieczna dla wierzyciela, który przez 

przedawnienie może bezpowrotnie utracić 

swe roszczenia. 

Kodeks cywilny stanowi, iż z zastrzeże-

niem wyjątków w ustawie przewidzianych, 

roszczenia majątkowe ulegają przedaw-

nieniu. po upływie terminu przedawnie-

nia ten, przeciwko komu przysługuje rosz-

czenie, może uchylić się od jego zaspoko-

jenia, chyba że zrzeka się korzystania z za-

rzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie 

się zarzutu przedawnienia przed upływem 

terminu jest nieważne. Oznacza to, że jeże-

li ktoś domaga się od nas spełnienia rosz-

czenia np. pieniężnego a upłynął już okres 

przedawnienia to możemy ten zarzut pod-

nieś dla swojej obrony co ostatecznie może 

oznaczać dla nas wygraną w procesie. 

Terminy przedawnienia są różne dla roż-

nych stosunków prawnych i roszczeń. Za-

sadą jest natomiast, iż jeżeli przepis szcze-

gólny nie stanowi inaczej, termin przedaw-

nienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń 

o  świadczenia okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej - trzy lata. 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od 

dnia, w którym roszczenie stało się wyma-

galne. Jeżeli wymagalność roszczenia zale-

ży od podjęcia określonej czynności przez 

uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna 

się od dnia, w którym roszczenie stałoby 

się wymagalne, gdyby uprawniony podjął 

czynność w najwcześniej możliwym termi-

nie. Oznacza to, że np. roszczenie o zapłatę 

kwoty pieniężnej nie zacznie się przedaw-

niać jeżeli nie stało się jeszcze wymagalne, 

tzn. nie można się jeszcze domagać zapłaty 

określonej kwoty pieniężnej. 

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, 

a  rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do 

roszczeń, które przysługują dzieciom prze-

ciwko rodzicom - przez czas trwania wła-

dzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które 

przysługują osobom niemającym pełnej 

zdolności do czynności prawnych przeciw-

ko osobom sprawującym opiekę lub kurate-

lę - przez czas sprawowania przez te oso-

by opieki lub kurateli; co do roszczeń, któ-

re przysługują jednemu z małżonków prze-

ciwko drugiemu - przez czas trwania mał-

żeństwa; co do wszelkich roszczeń, gdy 

z  powodu siły wyższej uprawniony nie 

może ich dochodzić przed sądem lub in-

nym organem powołanym do rozpozna-

wania spraw danego rodzaju - przez czas 

trwania przeszkody.

Bieg przedawnienia przerywa się: przez 

każdą czynność przed sądem lub innym 

organem powołanym do rozpoznawania 

spraw lub egzekwowania roszczeń dane-

go rodzaju albo przed sądem polubownym, 

przedsięwziętą bezpośrednio w  celu do-

chodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia 

lub zabezpieczenia roszczenia; przez uzna-

nie roszczenia przez osobę, przeciwko któ-

rej roszczenie przysługuje; przez wszczę-

cie mediacji.

Należy pamiętać, że kwestie dotyczące ter-

minów oraz przedawnienia roszczeń opi-

sane w artykule różnią się dla różnego ro-

dzaju roszczeń i innych gałęzi prawa. radca 

prawny Paweł Cieśla

Augustyn i cieśla 

Kancelaria Radców prawnych

www.augustynciesla.pl / tel. 694 402 783

TERMINY W PRaWIE – JaK JE LICzYć?

31porady prawne
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3.05 czwartek godz. 18:00, ckit Wieliczka, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu towarzystwa Śpiewaczego „lutnia”

5.05 sobota godz. 10:00, wielicka biblioteka, dzień Gier planszowych dla dużych i małych

7.05 poniedziałek godz. 17:00, cEr „solne Miasto”, poniedziałkowy klub seniora: stambuł „nie mów kurde w turcji kurdE” - wykł. andrzej pasławski

8.05 wtorek godz. 10:00, ckit Wieliczka, MaMMa Mia: „sztuka odżywiania”

9.05 środa godz. 17:30, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, dyskusyjny klub książki „na poddaszu”

11.05 piątek
kino kampus, premiera: „taxi 5”,” kaczki z gęsiej paczki”     
godz. 17:00, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, Graphic attack! - warsztaty projektowania graficznego dla młodzieży 13+ 
godz. 18:00, ckit Wieliczka, ilustrOWana Muzyką histOria rOcka: MusE „Firefly Music Festival 2017”        

12.05 sobota

godz. 9:00-20:00, cEr „solne Miasto”, hala sportowa, Międzynarodowy turniej karate kyokushin
godz. 11:00, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, Weź to pstryknij! - warsztaty fotograficzne dla młodzieży 12+
godz. 18:00, ckit Wieliczka, Wernisaż krakowskiego klubu Fotograficznego: „płynie Wisła, płynie”      
kampus Wielicki, turniej o puchar Małgorzaty Glinki dziewcząt
kampus Wielicki, kuźnia Wiedzy - warsztaty dla młodych odkrywców „jak zważyć wieloryba linijką”      

13.05 niedziela godz. 18:00, ckit Wieliczka, „robimy kabaret-ro czyli wspomnień czar z łezką... uśmiechu” w wykonaniu teatru sztolnia

14.05 poniedziałek
godz. 9:15, 10:00, 11:00, zamek Żupny, koncert Filharmonii dla dzieci: „pocztówka z riO"
godz. 16:30, cEr „solne Miasto”, poniedziałkowy klub seniora: wspólny wykład z utW. temat: Święty jan Gwalbert - wykł. 
zbigniew powązka, joanna tlałka

14-15.05 poniedziałek - wtorek kino kampus, centrum Edukacji Filmowej

15.05 wtorek

godz. 16.15, sala „Magistrat”, 8 spotkanie z cyklu „O Wieliczce piszą...” - kpt. stanisław szuro, jan szuro - prezentacja książki pt. 
„i tak bĘdĘ ŻyŁ. rozmowy z tatą stanisławem szuro, wiecznym optymistą, żołnierzem niezłomnym”
godz. 17.30, z cyklu kim jestem? urszula Gawlik - śp. józef Gawlik, kapelmistrz reprezentacyjnej Orkiestry dętej kopalni soli Wie-
liczka w latach 1960-1974 r. i jego rodzina

16.05 środa godz. 16:30, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, warsztaty rękodzielnicze

17.05 czwartek
godz. 18:00, ckit Wieliczka, by zdrOWyM byĆ: „schorzenia dolnego odcinka układu pokarmowego”
godz. 18:00, kampus Wielicki, otwarta debata „pytania o Małopolskę”, organizator radio kraków

18.05 piątek
godz. 18:00, ckit Wieliczka, spektakl grupy teatralnej projekt „cOnnEMary”
godz. 19:00-24:00, zamek Żupny i Muzeum w kopalni, impreza noc Muzeów

19.05 sobota

godz. 9:00-16:00, cEr „solne Miasto”, turniej Matematyczno - Gimnastyczny „sokół”
godz. 10:00, kampus Wielicki, 8. Wielickie dyktando
kampus Wielicki, warsztaty kulinarne dla dzieci „Wiosenne przysmaki”
godz. 13:00, kampus Wielicki, spotkanie autorskie z Wojciechem jagielskim
godz. 20:30, rynek Górny, W GabinEciE FilMOWych ciEni: „zwiąż mnie”, reż. pedro almodóvar

19-20.05
sobota - 
niedziela

godz. 10:00-18:00, trakt solny, trakt powroźników, historyczne wydarzenie plenerowe - Wieliczka skręca linę

20.05 niedziela
godz. 10:00, 12:30, zamek Żupny, „Mama, tata i ja”: „W świecie bursztynu”, informacja i rezerwacja: 12 289 16 14
godz. 12:00, parafia św. Michała archanioła, spektakl teatralny „Opowieść o dobrym człowieku”
godz. 16.00, rynek Górny, dziEŃ pszczOŁy

21.05 poniedziałek
godz. 16:30, cEr „solne Miasto”, poniedziałkowy klub seniora: peleryny, cylindry, tiule i gorsety. Moda młodopolska - wykł. Filip 
skowron

21-27.05
poniedziałek -

niedziela
wielicka biblioteka, Wymień się! książkami w bibliotece

22.05 wtorek godz. 10:00, ckit Wieliczka, MaMMa Mia: „Masaż shantala”

23.05 środa

godz. 9:00, świetlica środowiskowa w sygneczowie, Wirtualna rzEczyWistOŚĆ, wstęp 5 zł
godz. 12:00, świetlica środowiskowa w kokotowie, Wirtualna rzEczyWistOŚĆ, wstęp 5 zł
godz. 17:00, świetlica środowiskowa w lednicy Górnej, Wirtualna rzEczyWistOŚĆ, wstęp 5 zł
godz. 17:00, zamek Żupny, spotkanie towarzystwa przyjaciół Muzeum: „Odkrycia arecheologiczne w kościołach pw. św. klemensa 
i św. sebastiana w Wieliczce”, prelekcja szymona pawlikowskiego, wstęp wolny

25.05 piątek
kino kampus, premiera: „han solo: Gwiezdne Wojny - historie”
godz. 17:00, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, Graphic attack! - warsztaty projektowania graficznego dla młodzieży 13+
godz. 18:00, ckit Wieliczka, „z plecakiem i na walizkach”, spotkanie z ElŻbiEtą i andrzEjEM lisOWskiMi

25-27.05
piątek - 

niedziela
cEr „solne Miasto”, hala sportowa, Młodzieżowe Mistrzostwa polski w kategorii Młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt

26.05 sobota
godz. 7:30-15:30, cEr „solne Miasto”, zawody pływackie o puchar solnego Miasta
kampus Wielicki, kuźnia Wiedzy - warsztaty dla młodych odkrywców „dlaczego ludzie nie wykluwają się z jajek?”
godz. 19:00, rynek Górny, kOncErt inauGurujący prOjEkt rynEk W cEntruM kultury: janusz radEk z zespołem

27.05 niedziela

kampus Wielicki, turniej tenisa stołowego o puchar prezesa powiatowego parku rozwoju Michała roehlicha
godz. 10:00-18:00, park im. adama Mickiewicza, dziEŃ dziEcka
godz. 11:00-17:00, cEr „solne Miasto”, patio, dzień dziecka w „solnym Mieście”
godz. 11:30-13.30, rynek Górny, MiastO dziEci
godz. 19:00, rynek Górny, koncert zespołu yanabanda: „Żarty się skończyły” - smutne piosenki yanabandy

28.05 poniedziałek godz. 16:30, cEr „solne Miasto”, poniedziałkowy klub seniora: wykł. Wojciech zabielski

29.05 wtorek godz. 17:00, ckit Wieliczka, sŁOdki WtOrEk:  kGW brzegi, „placek orzechowy”, wstęp 5 zł

30.05 środa
godz. 16:30, wielicka biblioteka, sala na poddaszu, warsztaty rękodzielnicze 
wielicka biblioteka, dzień dziecka - wymianka zabawek

31.05 czwartek godz. 18:00, Małopolska arena lekkoatletyczna, sOlnE uWiElbiEniE

do 2.09 zamek Żupny, wystawa „ ballada o lubelskim bursztynie”

do 16.09 Muzeum w kopalni, wystawa poplenerowa, „sól w oku satyry”

Puls Wieliczki

kulturalny rOzkŁad jazdy / Maj 2018
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Ogromne gratulacje dla sekcji pływackiej „solnego Miasta” 
za wyróżnienie podczas IV Gali sportu Wielickiego, która 
odbyła się 6 kwietnia w centrum „solne Miasto”.
Medale za osiągnięcia sportowe za rok 2017 otrzymali 
trenerzy seKcJI pŁYWAcKIeJ sOLNeGO MIAsTA: 
Wojciech Kot, Natalia Zych, Kuba Zych oraz piotr 
Urbańczyk a także ich podopieczni:
podopieczni trenera Wojciecha Kot: Katarzyna peciak, 
Adam przystał, Michał Jawwmróz, Kamil Zając, Damian 
Wleciał, Kacper Kot, Borys Żmijewski, Wiktor Gąsiorek, 
Julia Zawiślan, Jakub Kuna, Zofia Urbaniec, Arkadiusz 

Idzik, hanna cholewa, Antonio przystał. 
podopieczni trenera Natalii Zych: piotr całka, Anna 
Brońka, eryk Kapusta, Natalia Kolasa, Artur Dyda, helena 
Jarmołowska. 
podopieczni trenera Jakuba Zych: Oskar Wrześniak, Agata 
Łuczak, Jan Rozumek, Blanka Łukasik, Maja Korpak. 
podopieczni trenera piotra Urbańczyka: Gabriela 
Gorczyca, Alicja Miłek, patryk Kosek, Aleksandra permus, 
Wojciech cholewa, Kamila Kania, Natalia Rapkiewicz, 
sabina Tchórzewska, Aleksander Krystyński, Dawid Roma.  

SEKCJa PłYWaCKa „SOLNE MIaSTO WIELICzKa”
sekcja pływacka „solne Miasto Wie-
liczka” została utworzona w 2010 
roku. Dzieci szkolone są w 5 gru-
pach. Rok rocznie, pod koniec czerwca 
i sierpnia trenerzy sekcji pływackiej or-
ganizują nabór do najmłodszej grupy. 
Najmłodsi  8-letni zawodnicy trenują 
2 razy w tygodniu po 60 minut. Zawod-
nicy 9-letni i 10-letni trenują już 3 razy 
w tygodniu po 1,5 godziny. Ich star-
si koledzy trenują już 5 razy w tygo-
dniu po 1,5 godziny. Treningi odbywa-
ją się na pływalni centrum „solne Mia-
sto”. Dzieci mają możliwość uprawiania 
tej dyscypliny i cieszenia się sukcesami 
na najważniejszych imprezach pływac-
kich w swoich kategoriach wiekowych, 
poza województwem, a także na za-
wodach ogólnopolskich. sukcesy mło-
dych pływaków, okupione są ciężką 
pracą nie tylko w wodzie, ale także na 
lądzie. Trenerzy kładą duży nacisk nie 
tylko na naukę poprawnej techniki pły-
wania, ale także wpajają mładym za-
wodnikom zasady zdrowej rywalizacji,  
a także mobilizują ich do sytematycz-
nej i cięzkiej pracy, gdyż tylko taka ma 

prawo odnieść sukces w późniejszych 
latach treningów. Najważniejszy dla 
nich  jest progres i poprawianie swoich 
własnych „rekordów życiowych‘’. Każ-
da „życiówka” jaką ustanowi zawod-
nik jest dużym sukcesem zawodników  
i sprawia ogromną radość i trenerom.  
Trenerami sekcji pływackiej w „solnym 
Mieście” są: Natalia Zych, Jakub Zych, 

piotr Urbańczyk i Wojciech Kot. Wszy-
scy trenerzy sekcji są byłymi zawodni-
kami tej dyscypliny, finalistami, multi-
medalistami Mistrzostw polski. Trener 
Natalia Zych i piot Urbańczyk są były-
mi zawodnikami klasy Mistrzowskiej 
w pływaniu stylem grzbietowym i re-
prezentantami Kadry Narodowej w tej 
dyscyplinie. 

WYRÓŻNIENIE dLa SEKCJI PłYWaCKIEJ „SOLNEGO MIaSTa” 
POdCzaS IV GaLI SPORTU WIELICKIEGO

34 solne miasto
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W dniach 19 i 20 kwietnia w centrum edukacyjno-Rekreacyjnym „solne Miasto” w Wieliczce odbyło się 13. FORUM 
wychowania przedszkolnego. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 500 nauczycieli przedszkoli z całej polski. 
Były to 2 dni wspaniałego święta:  tysiąca uśmiechów i miliona dobrych myśli. Dziękujemy, że po raz kolejny mogliśmy 
gościć Was w „solnym Mieście”. Angelika Starzec

13. FORUM WYCHOWaNIa 
PRzEdSzKOLNEGO

UROCzYSTE OdSłONIęCIE OBELISKU UPaMIęTNIaJĄCEGO 
JaNUSza KULIGa i MaRIaNa BUBLEWICza
W niedzielę 8 kwietnia br. przed centrum edukacyjno- Rekreacyjnym „solne Miasto” podczas odbywającej się 12. edycji 
pLATINUM Rajd Memoriał im. J. Kuliga i M. Bublewicza odsłonięty został obelisk ku pamięci tych dwóch wielkich spor-
towców - Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. podczas odbywających się uroczystości w Wieliczce gościli Jan i helena 
Kuligowie - rodzice Janusza oraz Beata Bublewicz - córka Mariana. Angelika starzec

fot. BliżejPrzedszkola

35solne miasto

fot. Solne miasto



Puls Wieliczki maj 2018 maj 2018maj 2018 maj 2018

by zdrowym być

...by zdrowym być
SCHORZENIA DOLNEGO ODCINKA 

UKŁADU POKARMOWEGO

17/05/2018
godz. 18.00

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Rynek Górny 6
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J
uż w starożytności znano i stoso-
wano mydlaną miksturę. W Babilo-
nii „mydlana papka” to popiół, piasek 

i tłuszcz zwierzęcy, w egipcie i syrii uży-
wano tłuszcze roślinne.
Rzymianki, piorąc u podnóża góry sapo 
zauważyły, że spływający łój ofiarnych 
zwierząt wspomagał spieranie plam na 
zabrudzonych tkaninach. Ówczesne my-
dło miało konsystencję masła i stosowa-
ne było do prania i do przemywania ran. 
Rzymianie nakładali na siebie papkę z oli-
wy, popiołu i piasku, Grecy używali oli-
wy i zeskrobywali tzw. strigli. Dzisiaj na-
dal używa się mydlanego, gorącego roz-
tworu szarego mydła do moczenia ropie-
jących ran (np. przy zanokcicy).

W polsce pierwsze wytwórnie mydła 
(mydlarnie) pojawiły się już w XIV w. 
W Średniowieczu używano łój zwierzę-
cy i popiół, mydło było tak ostre że uży-
wano go tylko do prania i mycia np. pod-
łóg. 

Jak powiedział św. Bernard (XI w): „tam 
gdzie wszyscy śmierdzą, nie czuć niko-
go”. Arystokracja w XVII w uważała, że 
nie mycie, ale zmiana płóciennej koszu-
li to najlepsza dbałość o czystość. Myto 
więc tylko widoczne części ciała. euro-
pejczycy solidarnie unikali wody i mydła. 

pod koniec XIX w. zalecano, by po uro-
dzeniu, noworodka,  nie zmywać mydłem 
mazi płodowej, a obecnie zaleca się my-
cie niemowląt oliwą z oliwek.

W 1905 r. w poradniku „przepisy higie-
niczne dla uczniów i uczennic”, zaleca-
no: „z kąpielą czekaj co najmniej dwie go-
dziny po obiedzie”, „wejdź do wody szyb-
ko i poruszaj się w kąpieli pilnie”, „używaj 
przynajmniej raz na dwa tygodnie ciepłej 
kąpieli z mydłem”. 

W okresie międzywojennym w gospo-
darstwach domowych zbierano bydlęcy 
łój, który topiono, mieszano z popiołem 
i piaskiem, dodając woskowinę uszną, 
zbieraną przez cały rok, od całej rodziny, 
dla zabarwienia mydła.

Mydła naturalne (marsylskie czy syryj-
skie) są z reguły mydłami przetłuszczo-
nymi. Do ich wyrobu dodaje się więcej 
tłuszczu w stosunku do zasady, powin-
no składać się w 72% z tłuszczu roślinne-
go – oliwa z oliwek, wody morskiej, glice-
ryny i sody. Takim mydłem pielęgnujemy 
ciało i nie wysuszamy skóry. Uwaga: do-

dają sodium cocoate!
Wysokie ph mydła powoduje, że skó-
ra jest ściągnięta, przesuszona, cera jest 
nadwrażliwa, a rano wygląda na szarą 
i  zmęczoną, co sprzyja rozwojowi bak-
terii. Niskie ph powoduje, że skóra pro-
dukuje zbyt dużo łoju i potu, szybko się 
przetłuszcza, ciągle się świeci, jest skłon-
na do podrażnień, wyprysków. 
Idealne ph mydła to lekko kwaśne, two-
rzy ono tzw. płaszcz ochronny, który 
chroni przed podrażnieniami, bakteriami 
czy alergiami.
Nasza skóra ma ph, od 4,5 do 6,0, dzię-
ki wydzielaniu potu, kwa su mlekowego, 
łoju oraz kwasów tłusz czowych. W ta-
kim środowisku więk szość patogenów 
się nie rozwija. Kiedy zmienia się ph skó-
ry na bar dziej zasadowe, sprzyja to roz-
wojowi grzybów i chorobotwórczych 
bakterii (np. do optymalnego wzrostu 
gronkow ców dochodzi przy ph 7,5). 
Fizjologiczne ph okolic pachy i pachwi-
ny jest nieco wyższe i wynosi około 6,5. 
skóra i paznokcie nie lubią odczynu alka-
licznego. Zdecydowanie korzystne dla 
nich będzie odczyn lekko kwaśny. Nasz 
płaszcz hydrolipidowy to mieszani na wy-
dzielin gruczołów łojowych i po towych 
oraz lipidów produkowanych przez ko-
mórki naskórka. Mydła klasyczne mają 
odczyn zasadowy około 9 ph, co może 
przyczyniać się do uszkodzeń naskór-
ka. W składzie konwencjonalnych mydeł 
znajdziemy: olej palmowy, sól, dodatki 
chemiczne, jak pochodne ropy naftowej, 
konserwanty, barwniki, detergenty syn-
tetyczne odpowiedzialne za lepsze pie-
nienie się mydła (tenzydy). częstym my-
ciem likwidujemy naturalną, florę bakte-
ryjną na po wierzchni skóry, której zada-
niem jest pobudzać układ odpornościo-
wy. Zmywając np. bakterię propionibac-
terium Agnes, która przerabia wydziela-
ne przez gruczoły łojowe sebum i nawil-
ża skórę, zaburzamy prawidłową czyn-
ność naskórka. Likwidując bakterie sa-
profoniczne utleniające amoniak znaj-
dujący się w pocie blokujemy powstają-
cy tlenek azotu, który reguluje system 
immunologiczny. Brak kontaktu z na-
szymi mikrobami może przyczyniać się 
do zmniejszenia liczby białych krwinek, 
zwłaszcza limfocytów i do problemów 
ze zdrowiem np. demencją. Zbyt wysu-
szona skóra bez bakterii to rozwój scho-
rzeń alergicznych. „częste mycie skraca 
życie”.

Aby mydło jednak nam służyło, wybie-
rajmy takie o ph – od 5 do 7. 

Unikajmy mydła z sodium Laureth sulfa-
te - syntetycznym detergentem i z ozna-
czeniami sLs/sLes. Występuje w my-
dłach twardych, płynnych, solach kąpie-
lowych a nawet w produktach farmaceu-
tycznych w tzw. masie tabletkowej. My-
dło pozbawione tego związku nie daje 
piany! piana, jak wiemy jest uznawana 
za najważniejszy element mydła, prosz-
ku do prania czy szamponu. Mają się pie-
nić! Nie muszą, to tylko marketing. pro-
dukt zawierający sodium Laureth sulfa-
te może spowodować pojawienie się łu-
pieżu, wypadanie włosów, łuszczenie się 
skóry uszu, swędzenie oraz atopowe za-
palenia skóry.

Jak wybrać właściwy produkt do higie-
ny? przecież na opakowaniu producent 
nie podaje ph. A szkoda! czytajmy ety-
kiety bo w składzie może być niechcia-
ne: sodium tallowate - umydlony łój wo-
łowy, umydlony smalec, sodium palma-
te - umydlony olej owoców palmy olejo-
wej, sodium palm kernelate - umydlony 
olej nasion palmy olejowej, sodium co-
coate - umydlony olej kokosowy, sodium 
oleate - umydlona oliwa z oliwek i sodium 
chloride - sól stosowana jako zagęstnik.
Zdecydowanie polecam, by przy czę-
stych (codziennych) zabiegach higienicz-
nych wybierać jak najłagodniejsze ko-
smetyki, np. mydło potasowe, czyli tzw. 
szare mydło. 

Więcej informacji: kosmopedia.org/en-
cyklopedia/, rozanski.li,  herbiness.com. / 
Zdzisław Kapera

...by zdrowym być
Z MYDŁeM cZY BeZ MYDŁA
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PRzEPISY zE STaREGO KREdENSU

CzYTELNICY POLECaJĄ

Filet z indyka
składniki: 

80 dag fileta z indyka 

25 dag pieczarek 

15 dag ser żółty

1 por

2 jajka

1 łyżka masła

1 cebula

bułka tarta

vegeta

pieprz

przyprawa do kurczaka

kostka bulionowa

Wykonanie: 
Fileta kroimy wzdłuż, ale nie do końca, rozbijamy w miarę jak na kotleta, posypujemy przyprawami i odstawiamy na 15 
min. pieczarki podsmażamy z cebulką na maśle, ser kroimy w plastry, a wodę gotujemy z dodatkiem kostki bulionowej i ve-
gety. pora kroimy na 3 części (białe) i gotujemy przez 10 min. Na rozłożonym filecie układamy ser, ugotowany por, pie-
czarki, posypujemy pieprzem i zwijamy w roladę. całość spinamy wykałaczkami, obtaczamy w jajku i bułce tartej, smaży-
my na oleju lub smalcu.

Aleksandra Bocheńska  
przewodnicząca Osiedlowego Koła Gospodyń „Kościuszki”

ciasto NIeBO
składniki:

ciasto: 

30 dkg mąki 

20 dkg margaryny 

½ szklanki cukru pudru

1 jajko

2 żółtka

łyżeczka proszku do pieczenia

aromat waniliowy

Masa jabłkowa:

75 dkg jabłek 

30 dkg cukru

2 łyżeczki soku cytrynowego

łyżka cynamonu

Krem orzechowy: 

25 dkg orzechów 

szklanka mleka 

25 dkg masła

20 dkg cukru pudru

polewa: 

7 czubatych łyżeczek cukru 

7 łyżeczek wody

¼ z 25-dekagramowej kostki masła

2-3 łyżki kakao

Wykonanie:
1. Z podanych składników 
zagniatamy ciasto. Zawi-
jamy w  folię i na 30 minut 
wkładamy do zamrażalni-
ka.
2. Jabłka obieramy i zcie-
ramy na tarce o dużych 
oczkach. przekładamy do 
rondelka i  dusimy na nie-
wielkim ogniu, mieszając co 
chwilę by się nie przypaliły. 
po kilku minutach duszenia 
skrapiamy sokiem z cytry-

ny. Gdy całkiem zmiękną wsypujemy cukier (ilość według uznania) i cynamon, jesz-
cze chwilę dusimy i zdejmujemy z  ognia. ciasto wyjmujemy z lodówki, pieczemy 
2 placki na jasnozłoty kolor ok. 25-30 min w 170 °c. 
3. Mielimy orzechy, przesypujemy do miski i zalewamy szklanką gorącego mleka, 
dokładnie mieszamy i odstawiamy, by mączka orzechowa wchłonęła mleko, a po-
wstała masa wystygła. Masło ucieramy z cukrem pudrem i dodajemy masę orze-
chową.
4. Na pierwszym placku rozsmarowujemy jeszcze ciepłą masę jabłeczną, układamy 
drugi placek i wykładamy masę orzechową, wstawiamy do lodówki do zastygnię-
cia. przygotowujemy polewę i dekorujemy według uznania.

Jadwiga z sieprawia

kulinaria

Puls Wieliczkimaj 2018
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zNaJdŹ 8 SzCzEGÓłÓW, KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIę OBRazKI

Wśród osób, które nadeślą prawidło-
we rozwiązanie krzyżówki do 18 maja 
2018 r., na adres ckit@wieliczka.eu, 
rozlosujemy 3 vouchery ze zniżką – 
50% do pizzerii Nocna Zmiana (Wie-
liczka, ul Dembowskiego 60)

hasło z wydania kwietniowego: „pies 
dobry na wiatr nie szczeka”. 3 vouche-
ry ze zniżką -20% na biżuterię srebr-
ną lub pozłacaną do wykorzystania 
w Butiku pamelka (Wieliczka, plac 
Kościuszki 1)  otrzymują: aleksan-
der trela, Kinga michalik oraz anna 
strojny. Gratulujemy!
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horoskop

W maju całą swoją energię skoncentrujecie 
na finansach i pracy. czeka was wiele spo-
tkań, rozmów i telefonów. Będziecie gotowe 
podjąć zdecydowane działania i są duże szan-
se, że wasza sytuacja się polepszy. samotni 
powinni koniecznie udzielać się towarzysko 
i umawiać na randki, gdyż czas będzie sprzyjał 
flirtom oraz okazjom do romansu. W stałym 
związku będziecie się świetnie dogadywać; 
możecie wybrać się na wycieczkę albo krót-
ki wspólny wyjazd. Uważajcie też na zdrowie, 
zadbajcie o okresowe badania, czasem warto 
iść do lekarza.

czeka was dużo pracy, ale też dopisze wam 
dobre samopoczucie i energia do działania. 
poczujecie przypływ optymizmu i zarazicie 
innych pogodą ducha. Będzie to dla was czas 
sukcesów w firmie, co powinno wiązać się też 
z polepszeniem sytuacji finansowej. Umocni-
cie swoją pozycję zawodową poprzez nawią-
zanie nowych znajomości. Jeśli macie własny 
biznes, to będzie się wam bardzo dobrze wio-
dło i wasza firma na pewno się teraz rozwinie. 
samotni  powinni poczekać na trochę bardziej 
sprzyjający czas, bo z flirtów nie wyniknie 
nic na dłuższą metę, ale zawsze możecie się 
przez chwilę pobawić. Wybór należy do was.

Maj powinien być zdecydowanie owocny 
w  waszym życiu zawodowym. Macie teraz 
spore szanse zrealizować swoje pragnienia, 
jeśli tylko będziecie wystarczająco skoncen-
trowane i konsekwentne w dążeniu do celu. 
Łatwo wam będzie zdobyć zaufanie innych 
i  spotkacie przyjaźnie nastawione do was 
osoby, co powinno przełożyć się na korzyst-
ne układy w pracy. Jeśli chodzi o życie uczu-
ciowe, to na razie lekki zastój, samotni powin-
ni uzbroić się w cierpliwość i zająć się swoimi 
zainteresowaniami. W stałym związku moż-
liwe lekkie zgrzyty, więc od razu wyjaśniajcie 
sobie, jeśli coś leży na sercu, bo przemilczane 
sprawy lubią się kumulować.

W tym miesiącu sytuacja w pracy będzie dla 
was bardzo korzystna, świetnie sobie pora-
dzicie ze wszystkimi zadaniami. spotkacie też 
osoby, które będą dla was inspirujące i skłon-
ne udzielić wam pomocy i wsparcia. Zatem 
wasze plany mają teraz dużą szansę na reali-
zację. W czasie wolnym od pracy koniecznie 
znajdzcie moment, żeby spotkać się z przy-
jaciółmi. Nie będzie to jednak czas specjalnie 
sprzyjający życiu uczuciowemu i jeśli jesteście 
samotne, to może to jeszcze chwilę potrwać. 
powinna się też poprawić wasza sytuacja fi-
nansowa. Jeśli tylko nie ulegniecie lenistwu, 
to możecie teraz wiele osiągnąć.

To dla was bardzo dobry moment zarówno 
w pracy jak i w życiu osobistym. sukces po-
winien gonić sukces, nadszedł czas zbierania 
plonów z wcześniejszych działań. Mimo że 
będziecie mieć dużo pracy, to przyniesie wam 
ona mnóstwo satysfakcji i spełnienia. Wresz-
cie rozwiniecie skrzydła, poprawi się też wa-
sza sytuacja finansowa. samotni będą mie-
li szanse poznać kogoś, kto doda wam wiary 
w siebie i sprawi, że poczujecie się szanowa-
ne. W stałym związku będzie niezła atmosfe-
ra. Nie bójcie się okazać partnerowi czułości 
i troski, a to samo dostaniecie w zamian. Jest 
to dobry moment, aby w waszym życiu w róż-
nych sferach pojawiły się szanse na poprawę 
sytuacji.

Może się okazać, że w pracy czeka na was 
sporo zaległości, które im szybciej zacznie-
cie nadrabiać, tym lepiej się poczujecie. Dużo 
pracy i sporo obowiązków. przyda się wam 
dyscyplina i sumienność. sprawdźcie swoje 
zdrowie, bo nadmiar obowiązków może się 
wam dawać we znaki. Na razie wasza sytu-
acja finansowa będzie bez zmian i jeśli czeka-
cie na poprawę, to wykażcie się cierpliwością. 
W stałym związku partner będzie dla was du-
żym oparciem. samotni będą mieli szanse na 
małe flirty, jednak na razie mogą to być jedy-
nie krótkotrwałe przygody. W maju będziecie 
miały sporo pracy, ale sobie z nią poradzicie, 
a może nawet dostaniecie awans.

W maju będzie dopisywać wam bardzo do-
bry nastrój i wyjątkowe samopoczucie. Dzięki 
temu uda się wam przeskoczyć własne ogra-
niczenia i zająć się wreszcie tym, co lubicie 
najbardziej. Będziecie teraz niezwykle twór-
cze i pełne interesujących pomysłów. Dla sa-
motnych może to być interesujący czas. szan-
se, że spotkacie kogoś, kto wzbudzi wasze za-
interesowanie, są dość spore. Może się oka-
zać, że wśród znajomych jest osoba, która już 
od jakiegoś czasu jest wami zainteresowana. 
Miejcie tylko oczy szeroko otwarte. W stałym 
związku atmosfera będzie bardzo dobra, choć 
możliwe lekkie niezgranie w kwestii sposo-
bu spędzenia czasu wolnego. Będziecie pełne 
optymizmu i z łatwością zjednacie sobie ludzi.

BYKBARAN BLIŹNIęTA

LeWRAK pANNA

sKORpIONWAGA sTRZeLec

WODNIKKOZIOROŻec RYBY

Będziecie mieć wiele okazji do spotkań ze 
znajomymi i przyjaciółmi. W pracy też będzie 
spory ruch i dużo się będzie działo, ale powin-
nyście zadbać o kondycję, bo wasze samopo-
czucie może być trochę gorsze niż zazwyczaj. 
powinnyście zacząć planować urlop; w week-
end koniecznie odpocznijcie i postarajcie się 
nie zabierać pracy do domu. samotni będą 
mieli szanse poznać kogoś, kto może stać się 
bliski, ale tutaj wiele zależy od was. W stałym 
związku będzie bardzo dobry nastrój. Oka-
zujcie sobie uczucia w sposób otwarty, co na 
pewno polepszy waszą relację. To dobry mo-
ment na przemyślenia.

Maj będzie dla was trochę stresujący. Wiele 
się będzie działo zarówno w pracy, jak i w ży-
ciu towarzyskim, a niektóre osoby będę te-
stować waszą cierpliwość.  Jeśli macie waż-
ne spotkania, to zachowajcie zimną krew i nie 
pokazujcie po sobie emocji. Musicie przygo-
tować się, żeby przetrzymać te niezbyt dla 
Was wygodne momenty. powinnyście też 
uważać na zdrowie i pamiętać o odpowiedniej 
ilości odpoczynku. W stałym związku dobre 
porozumienie, co trochę złagodzi wasze po-
dejście do rzeczywistości. samotni natomiast 
mają szanse na mały flirt. Maj będzie inspiro-
wał do zmian i ekstrawaganckich zachowań. 

W maju będziecie dość optymistycznie na-
stawione i wasza kondycja powinna być cał-
kiem niezła. To dla was czas rozwoju, ale z po-
wodu dużej ilości zajęć może ucierpieć wasze 
życie towarzyskie i rodzinne. Jednak czasa-
mi na drodze do sukcesu konieczne są pew-
ne wyrzeczenia. Mimo, że pracy będzie cał-
kiem sporo, to przyniesie wam ona sporo sa-
tysfakcji. samotni będą mogli spotkać kogoś 
intrygującego, kto sprawi, że poczujecie się 
wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne. Nato-
miast w stałym związku atmosfera będzie go-
rąca i namiętna. Możecie też mieć tendencję 
do popadania w nadmierny optymizm.

Na razie to nie jest dla was sprzyjający mo-

ment, bo czeka was dużo pracy, potrzebna 

wam jest wytrwałość i dyscyplina. powinny-

ście też uważnie obserwować stan waszego 

zdrowia, bo niektóre objawy mogą być nieko-

niecznie tylko objawem zmęczenia, ale cho-

roby. Nie bagatelizujcie więc sprawy, jeśli za-

uważycie, że jesteście ciągle zmęczone. Za to 

życie uczuciowe i towarzyskie będzie wam 

poprawiać humor. Będziecie poznawać dużo 

osób i te znajomości mogą w przyszłości za-

owocować ciekawymi projektami. 

W tym miesiącu będziecie mieć dużo pracy, 
niezbędne będzie szukanie najbardziej eko-
nomicznych rozwiązań. Zdacie też egzamin 
z wydajnego zarządzania czasem. przyda się 
wam więc dużo dyscypliny wewnętrznej. Maj, 
jeśli chodzi o nawiązywanie nowych znajomo-
ści, będzie bardzo owocny. Jeśli jesteście sa-
motne, to co prawda, będą okazje, żeby ocza-
rować parę osób, ale te znajomości mogą oka-
zać się krótkotrwałe na dłuższą metę. W sta-
łym związku będziecie mieć zbyt mało cza-
su dla siebie, żeby spędzić go tylko we dwoje. 
W tym miesiącu zamanifestujecie swoją ory-
ginalność.
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