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Jubilatów, którzy w 2020 roku obchodzą 
50. rocznicę zawarcia związku małżeńskie-
go, zapraszamy do kontaktu z USC, s. 24

Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce 
9 października, od godz. 17.00 zaprasza 
czytelników  w ramach „Nocy  Bibliotek”, s. 24

Zapraszamy do udziału w VIII Rodzinnym 
Marszobiegu na Orientację, pod patronatem 
Burmistrza Wieliczki, 3.10.2020 r, , s. 34
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PARK MIEJSKI
Stok pod Baranem , s.4
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Wieliczka: Wielickie Centrum Kultury, UMiG Wieliczka, CER Solne Miasto, Starostwo Powiatowe, Wielicka Mediateka, Kampus Wielicki, Ośrodek Zdrowia, 
Urząd Pracy, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, MGOPS Wieliczka, Zarząd Budynków Komunalnych, Apteka nad Solą, 
Apteka Barbary Lisak, Sklepy Biedronka, Sklepy MARKET POINT, Parana Resto i Cafe, Sklep Paleo, Sklep Lewiatan, Mydlarnia U FRANCISZKA, Cukiernia 
Bieniak, Sklep Groszek na ul. Reformackiej, Sklep Lewiatan ul. Grottgera, Dom Handlowy Kinga, Krzyszkowice: Delikatesy Metro, Czarnochowice: Sklep 
ODiDO, Kokotów: Carrefour Express, świetlica środowiskowa, Strumiany: Kropka, Węgrzce Wielkie: Żabka, Grabie: Sklep u Hani, Mała Wieś: Delika-
tesy Zak, Sklep u Ani, Sułków: Deliktesy Sezam, świetlica środowiskowa, Lednica Górna: Sklep Żabcia, świetlica środowiskowa, Zabawa: Sklep Żabka,  
Rożnowa: Sklep Carrefour, Pawlikowice: Sklep Lewiatan, Siercza: Sklep Lewiatan, Janowice: Sklep Avita, świetlica środowiskowa, Raciborsko: Sklep Gro-
szek, Gorzków: Sklep Sowa, Grajów: Sklep MINI-MAX, Chorągwica: Sklep Społem, Mietniów: Sklep Wielobranżowy Mietniów 264, świetlica środowiskowa, 
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19 września podczas Jarmarku św. Michała na Małym Rynku 
w Krakowie Roman Koszyk, prezes Powiatowego Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce został wyróżniony 

„Szablą Kilińskiego” za zasługi i działalność na rzecz rzemiosła 
oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To najwyższe 
odznaczenie w polskim rzemiośle. UMiG Wieliczka

Światło dla Białorusi #LightForBelarus

Szabla Kilińskiego dla Romana Koszyka
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To już drugi dzień akcji Światło dla Białorusi. Budynek Wie-
lickiej Mediateki oraz budynek Muzeum Żup Krakowskich  
w Wieliczce rozświetliły się w kolorach historycznej biało - 
czerwono - białej flagi Białorusi.
Tym samym włączyliśmy się w ogólnopolską, a właściwie już 
ogólnoświatową akcję, która odbywała się w weekend 12-13 

września 2020 r. i polega na rozświetleniu budynków instytu-
cji kultury oraz innych obiektów publicznych w narodowych 
barwach historycznej flagi Białorusi. Jest to gest solidarności  
z narodem białoruskim, który z odwagą i determinacją upomi-
na się o demokrację i wolność, protestując na ulicach białoru-
skich miast i wsi od 9 sierpnia 2020 roku. UMiG Wieliczka

fot. UMiG Wieliczka

fot. Adam Wojnar
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Park miejski
Stok pod Baranem
Od kilku miesięcy trwają intensywne prace 
na tzw. Stoku pod Baranem, mające na celu 
przywrócenie temu miejscu charakteru 
parku spacerowego dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Wieliczka. Większość  
z wieliczan pamięta czasy, gdy chodziło się 
tam na sanki, na skocznię narciarską bądź 
podziwiać piękną panoramę Wieliczki. 
Mamy nadzieję, że wkrótce ten teren stanie 
się miejscem chętnie odwiedzanym na 
wieczorne spacery, weekendowe wypady  
z rodziną, dla odpoczynku z przyrodą...
Miasto i Gmina Wieliczka od kilku miesięcy 
realizuje projekt „Zagospodarowanie 
terenu Stok pod Baranem na cele 
rekreacyjne” o wartości ponad 6,6 mln zł, 
z czego dofinansowanie unijne z Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
wynosi 4 203 411,32 zł.
Zagospodarowanie terenu Stoku pod 
Baranem stanowi ważny element działań 
mających na celu poprawę jakości powietrza 

w mieście oraz zwiększenia atrakcyjności 
rekreacyjnej dla mieszkańców. Obszar 
silnie zdegradowany jest przekształcany 
w atrakcyjne tereny zielone z elementami 
rekreacyjnymi i sportowymi.
Trasy spacerowe i rowerowe, altany, 
bramy do parku w postaci stalowych 
pergoli, plac zabaw z siłownią plenerową, 
boisko trawiaste wielofunkcyjne do gier 
zespołowych, ławki solarne, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery, uliczne lampy hybrydowe 
i oświetlenie gruntowe terenu, klomby - to 
tylko część projektowanej infrastruktury na 
Stoku pod Baranem. Wyznaczona zostanie 
również przyrodnicza ścieżka edukacyjna 
odwołująca się do tradycji górniczych  
i walorów przyrodniczych miejsca.
Koncepcja zakłada, że wzgórze będzie 
czwartą - obok parków Mickiewicza, św. 
Kingi i na Grabówkach - miejską enklawą 
zieleni i rekreacji. Finał prac przewidziano 
pod koniec tego roku. UMiG Wieliczka

W ramach zagospodarowania stoku powstają:
- przyrodnicza ścieżka edukacyjna oraz pasieka 
   (w dawnym sadzie),
- miejski ogród botaniczny oraz sektory przyrodnicze, 
  którymi będą opiekować się uczniowie poszczególnych 
  wielickich szkół,
- place zabaw,
- plenerowe siłownie,
- trawiaste boisko (na szczycie wzniesienia), boisko do 
   koszykówki,
- altany,
- ciągi pieszo-rowerowe (w sumie ponad 3,5 km), szutrowe 
   oraz drewniane,
- oświetlenie LED, solarne oraz hybrydowe lampy,
- cztery bramy wejściowe,
- punkt widokowy,
- parkingi,
- wybieg dla psów
- ławki solarne,
- stojaki na rowery,
- klomby, pola.

Puls Wieliczki
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łowisko 
Brzegi

W dniu 6.09.2020 r na łowisku „MZW Brzegi” odbyły się eliminacje do 
Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym PFWK - Polska Federacja 
Wędkarstwa Karpiowego. W zawodach zwyciężyła ekipa „Amur Caban 
Fishing Team” w składzie Bartosz Babik i Krzysztof Żołdowicz, drugie 
miejsce zajęli Paweł Adamczyk i Grzegorz Ogierman, a trzecie miejsce 
zdobyli Konrad Dadej i Mariusz Martyna.
Wszyscy laureaci otrzymali trofea i nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza 
Wieliczki Piotra Krupy oraz prezesa MZW Brzegi Pawła Chmieli,  
a zwycięzcy zawodów bilet na X Finał Mistrzostw Polski w Wędkarstwie 
Karpiowym „Polish Carp Masters”. Niezwykle urokliwe łowisko  
w Brzegach jest lubianym i popularnym miejscem na zawody wędkarskie 
dla miłośników tej formy rekreacji z całej Polski. UMiG Wieliczka

Puls Wieliczki październik 2020

6

Puls Wieliczkipaździernik 2020

aktualności / wydarzenia 7

fot. UMiG Wieliczka



aktualności / wydarzenia aktualności / wydarzenia

W sobotę 5 września 2020 r. odbył się 
koncert finałowy Summer Music Festival. 
Koncert jak zawsze był wyjątkowy  
i zachwycił publiczność. Ze względu na 
panującą pandemię tegoroczny festiwal 

musiał mieć ograniczoną formułę i odbył 
się na scenie plenerowej obok budynku 
Sztygarówki w Wieliczce. Niemniej, 
jest to wyjątkowe i piękne miejsce  
w scenerii Wieliczki. Ogromne słowa 

podziękowania kierujemy do Jolanty 
Suder i Jerzego Sobeńko, którzy 
swoim uporem i zaangażowaniem 
doprowadzili do realizacji festiwalu. 
Do zobaczenia za rok! UMiG Wieliczka

FInAł SuMMER MuSIc FEStIvAl

Puls Wieliczki
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Trzeba jednak zaznaczyć, że ten proces 
zwiększania dystansów rozwijał się 
stopniowo. Organizm potrzebuje czasu, 
żeby się przyzwyczaić do zwiększonego 
wysiłku, trzeba go odpowiednio 
dawkować. Zdecydowanie lepiej jest, żeby 
taki proces trwał dłużej. Nie pół roku, jak 
to się dzieje w przypadku wielu osób, które 
chcą zacząć biegać maratony, czy jeszcze 
dłuższe dystanse, ale kilka lat.
Czyli maratony zaczął pan biegać, 
stopniowo przesuwając granice własnych 
możliwości. Jaką rolę odegrała tutaj chęć 
sprawdzenia się, przesunięcia poprzeczki 
dalej, wyżej? 
Im bardziej zwiększałem obciążenia 
treningowe, czyli de facto im częściej 
trenowałem, a mój trening stopniowo 
też urozmaicałem ćwiczeniami siłowymi, 
tym bardziej zwiększałem możliwości 
swojego organizmu. Przebieganie coraz to 
dłuższych dystansów było tego procesu 
naturalną konsekwencją. Ale oczywiście 
czynniki mentalne, chęć pogłębiania 
dotychczasowej aktywności, przesuwania 
swojej granicy coraz dalej, też odgrywają 
tu istotną rolę. Jeżeli przekroczy się pewną 
granicę, pojawia się chęć zobaczenia, 
co dalej. Sprawdzenia, jakie są jeszcze 
możliwości własnego organizmu. A potem 
robi się jeszcze kolejny krok i kolejny. Tak 
to wygląda.  
Jak długo już uprawia pan biegi?
Zacząłem biegać około 7 lat temu,  
a trenować – jakieś 5. 
Następne pytanie wydaje się więc 
oczywiste – ile czasu tygodniowo musi 
pan poświęcić na trening?
Trenuję dwa razy dziennie, na tyle pozwala 
mi życie zawodowe. Są to różnego 
rodzaju treningi, siłowe, fitness, bieganie.  
W ramach przygotowań jeżdżę również na 
rowerze. Raz w tygodniu natomiast muszę 
odbyć takie dłuższe bieganie w górach.  
W moim przypadku przeznaczam na to 
sobotę i w ten dzień przebiegam dystans 
ponad 30 kilometrów. Czasami ponad 40. 
Szczerze mówiąc, czasami z zazdrością 
patrzę na ludzi, którzy po prostu spacerują 
sobie po górach czy lasach dla relaksu. 
Trenując w takich ilościach czasami 
odczuwa się przesyt. Ale też jeśli chce 
się pogłębiać, przesuwać granicę, nie ma 
innego wyjścia. 
Właśnie miałam pytać ile dotychczas 
przebiegł pan maratonów i tych dłuższych 
biegów, a tu okazuje się, że właściwie 
biega pan maraton tygodniowo. 

Tak naprawdę startów w zawodach nie 
liczę, bo i tak w sumie większy kilometraż 
przebiega się podczas przygotowań. W ultra 
maratonach  liczy się ilość przebiegniętych 
kilometrów, a tych zdecydowanie więcej 
zalicza się podczas treningów, niż podczas 
samych startów. Jeśli zaś chodzi o te 
dłuższe biegi, to ich nie jest tak dużo, może 
kilkanaście. Trzeba też pamiętać o tym, że 
wycieńczenie organizmu po takim wysiłku 
jest bardzo duże i trzeba stopniowo 
doprowadzić się do odpowiedniego stanu. 
Co zajmuje trochę czasu. Musi minąć co 
najmniej miesiąc, zanim weźmie się udział 
w kolejnym biegu na tak dużym dystansie.
Czy ma pan jeszcze rezerwy, czy ten 
ostatni wyczyn, 6X Babia wyznacza jakąś 
granicę nie do przeskoczenia?
Ten maraton dał mi nowe doświadczenia co 
do możliwości przekroczenia przewyższeń 
rzędu 8000 metrów. Cały czas więc sięgam 
dalej. Próbowałem już dystansu 150 
kilometrów, ale będąc akurat w słabszej 
dyspozycji, nie udało mi się go ukończyć. 
Myślę jednak, że nie była to ostatnia próba. 
Natomiast na przykład 200 kilometrów 
stanowi dla mnie na tę chwilę dużą 
niewiadomą. Nie wiem, jak taka próba by 
się powiodła. Sądzę, że te dłuższe dystanse 
jeszcze przede mną. 
Co się czuje na mecie wyścigu, zwłaszcza 
po pokonaniu takiego dystansu?
Po przekroczeniu mety odczuwa się 
oczywiście ogromną satysfakcję. Pojawia 
się też ulga, że się udało. Odpoczynkowi, 
który potem następuje towarzyszy radość 
i poczucie spełnienia.  Nie jest to łatwy 
moment, bo poczucie wycieńczenia jest 
bardzo duże, ale te uczucia pomagają sobie 
z nim poradzić. 
Zdarzyło się panu kiedyś nie ukończyć 
biegu?
Tak, oczywiście. Nie można przewidzieć 
wszystkich szczegółów, które będą 
miały miejsce podczas danych zawodów. 
Tego co się będzie działo z organizmem,  
a także warunkami zewnętrznymi.  
W takich biegach ważne są detale. Czasami 
ma się też słabszy dzień. Każdemu kiedyś 
zdarza się nie ukończyć dystansu. 
Bieganie to czas, jaki spędza się samemu 
z sobą. Mam wrażenie, że dla wielu osób 
byłoby to trudne.
Żeby biegać, trzeba umieć się wewnętrznie 
skupić, być tu i teraz. To czas spędzony 
w mocnym kontakcie z sobą samym  
i własnym organizmem. Zwłaszcza przy 
biegach ultra, gdzie trzeba mocno się  

w siebie wsłuchiwać. We własny organizm, 
reagować na zmiany. Przy czym biegając 
na takich długich dystansach przeżywa 
się różne stany. Oprócz tzw. euforii 
biegowej jest też dyskomfort, często 
bardzo nieprzyjemne uczucia. Pewnie 
dlatego też, mimo że są osoby, które mają 
predyspozycje, to jednak nie podejmują się 
uprawiania tego rodzaju sportu. 
Mam wrażenie, że może bieganie jest 
swoistym testem. pokazuje, kto ma 
kontakt z sobą samym. Zwłaszcza, że 
nasza współczesność charakteryzuje się 
coraz bardziej zwiększającą się ilością 
bodźców i wynikającą z nich łatwością 
rozpraszania uwagi. 
Z pewnością coraz więcej tego rozproszenia 
widać dookoła, też, a może zwłaszcza, 
u młodszego pokolenia. Co dostrzegam 
pracując z dziećmi na co dzień. Sport jest 
więc niezwykle ważny i pomocny, również 
w budowaniu kontaktu ze sobą i swoim 
organizmem.
Ma pan czas na inne hobby, oprócz 
biegania?
Bardzo pociąga mnie fotografia, zwłaszcza 
ta górska, pejzażowa. To mnie bardzo 
„nakręca”. Chociaż odkąd biegam na 
poważnie to nie mogę poświęcać jej tyle 
czasu, ile bym chciał. Fotografia wymaga 
zatrzymania się. Można fotografować na 
chodzonego, ale raczej nie w trakcie biegu. 
Z pewnością, jak widać, to moje kolejne 
hobby, które wyrasta z miłości do gór. 
Wyobraża pan sobie, że kiedyś przestanie 
biegać?
Tak, jak najbardziej. Ten moment się zbliża, 
może nie bardzo szybko, ale jednak.  
Z pewnością, nawet kiedy już nie będę 
biegał, pozostanę aktywny sportowo.
planuje pan jeszcze jakiś ultra maraton 
przed końcem roku?
Tak, oczywiście. Myślę, że wezmę udział 
jeszcze w dwóch. Sezon biegów górskich 
zamyka się z końcem listopada. Jeden ultra 
maraton na miesiąc to w zasadzie opcja 
maksymalna. Chciałbym między innymi 
wziąć udział w biegu, który udało mi się 
w zeszłym roku wygrać. To najdłuższy 
dystans – 97 kilometrów, w ramach cyklu 
biegów „Biegi w Szczawnicy”. 

W takim razie życzę ukończenia 
biegu, a także kolejnych sukcesów:  
w przesuwaniu poprzeczki i pokonywaniu 
własnych granic, a także przekraczania 
mety kolejnych zawodów na pierwszym 
miejscu. Wielickie Centrum Kultury/Katarzyna Adolf

Kiedy głowa jest 
spokojna, a nogi kręcą, 

można biegać… 
ultramaratony

Nie lubi obNosić się sukcesami. Na telefoN w sprawie wywiadu zareagował zaskoczeNiem. Nie zależy mu Na rozgłosie. uNika mediów 
społeczNościowych i Nie „buduje marki”, jak robią to iNNi sportowcy. pozostaje NiezNaNy szerszej grupie odbiorców, choć w swoim środowisku 
wyNikami sukcesywNie buduje pozycję. Na co dzień pracuje z dziećmi – jest pedagogiem w szkole podstawowej w gdowie. Niemal cały wolNy czas 
zaś poświęca sportowi, który Nie gości zbyt często Na pierwszych stroNach gazet, a który uprawiają tylko NieliczNi: biegom ekstremalNym – 
ultra maratoNom. w sierpNiu tego roku wygrał bieg 6x babia góra, przebiegając dystaNs 103 kilometrów, Na którym przewyższeNie wyNosiło 
blisko 8000m, w czasie poNiżej 16 godziN. pochodzi z tarNowa, od kilkuNastu lat mieszka w wieliczce. grzegorz ziejewski.

Na początek muszę powiedzieć, że 
to czym się pan zajmuje zupełnie 
przekracza moją wyobraźnię. 
pewnie nie tylko moją. przecież taki 
ultra maraton na Babiej Górze to 
łącznie grubo ponad dwa klasyczne 
maratony, a do tego jeszcze w górach. 
I to wszystko w jeden dzień. Trudno 
mi sobie wyobrazić taki wysiłek. Choć 
racjonalnie wiem, że to możliwe, czego 
przecież właśnie pan dowodzi, to jego 
emocjonalnie „ogarnięcie” pozostaje 
poza moim zasięgiem.
Myślę, że to temat o którym trudno się 
rozmawia, bo zdecydowanej większości 
ludzi ciężko się do niego odnieść.  
Z pewnością niełatwo sobie wyobrazić, 
że jednego dnia można pokonać sto 
kilometrów. Może temat ten będzie 
bliższy osobom, które chodzą po górach 
i z własnego doświadczenia wiedzą, 
czym to smakuje. W zdecydowanej 
większości przypadków, jeśli się nie 
ma się tego rodzaju doświadczenia, to 
właśnie tak się dzieje – pozostaje ono 
poza zasięgiem wyobraźni.  

Zacznijmy od początku – jak to się 
stało, że zaczął pan biegać?  I jaka droga 
doprowadziła pana do biegania na takich 
„szalonych” dystansach?
Sporty uprawiałem właściwie od zawsze. 
Jako chłopak grałem w koszykówkę, 
piłkę nożną, później długo w siatkówkę. 
Ruchu zdecydowanie w moim życiu 
nie brakowało. Kiedy osiedliłem się 
w Wieliczce, coraz bardziej zaczęły 
pociągać mnie góry, które praktycznie tu, 
na Pogórzu, się zaczynają. Uprawiałem 
trekking, chodziłem na wycieczki, 
ze znajomymi, a czasami samotnie.  
Z czasem zacząłem czuć, że coraz bardziej 
mnie wciągają, że jestem ich w coraz 
większym stopniu ciekaw. Zauważyłem, 
że po górach ludzie nie tylko chodzą, ale 
przemierzają je na rowerach, a niektórzy 
nawet biegając. I te aspekty zaczęły 
mnie interesować w coraz większym 
stopniu – ta górska przestrzeń i sposób 
jej przemierzania, pęd, jaki się tu rozwija. 
Zacząłem jeździć enduro rowerowe – 
poświęcałem na ten rodzaj aktywności 
sporo czasu, aż w końcu spróbowałem 
biegania. I wtedy okazało się, że ta forma 

kontaktu z górami jest dla mnie najlepsza, 
w niej spełniam się najpełniej.
Czyli nie chodziło o samo bieganie, ale  
o kontakt z górami?
Tak, w tej przygodzie to właśnie góry są 
punktem wyjścia. To one są najważniejsze. 
W jaki sposób z takiego biegania, 
powiedzmy – rekreacyjnego, przeszedł 
pan do maratonów?
Biegałem coraz częściej  i coraz więcej 
trenowałem. Między innymi tutaj  
w Wieliczce. Po jakimś czasie, kiedy 
okazało się, że idzie mi całkiem nieźle, 
pojawiła się myśl o maratonach. Wziąłem 
więc udział w pierwszych biegach na 
takich właśnie dystansach. Były to 
maratony na asfalcie, ale w górach, więc 
w nieco trudniejszym wydaniu. Okazało 
się, że osiągam przyzwoite wyniki i tak się 
ta historia powoli rozkręcała. Od pieszych 
wycieczek stopniowo przeszedłem do 
biegania na coraz dłuższych dystansach. 
Coraz częściej też trenowałem, co 
było przecież koniecznością. Po jakimś 
czasie zacząłem trenować codziennie, 
aż w pewnym momencie trening nabrał 
charakteru obowiązku. 
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ekokreatywna 

Nowy wóz bojowy 
dla OSP Grajów

OSP Grajów wzbogaciło się o nowy wóz bojowy średni marki 
Renault 4 x 4 (3 tys. litrów pojemność zbiornika). Całkowita 
wartość samochodu to 798 270 zł. Środki na ten cel przekazali: 
320 tys. zł - Miasto i Gmina Wieliczka, 380 tys. zł Narodowy  
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 80 tys. - Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  
i 18 270 zł - środki własne OSP Grajów. W uroczystości 
przekazania i poświęcenia wozu bojowego uczestniczyli: Piotr 
Krupa - zastępca burmistrza Wieliczki, Władysław Kucharski 

- prezes Powiatowy 
OSP, Sebastian 
Szostak - komendant 
Miejsko Gminny OSP  
w Wieliczce, Jacek Gołda 
- prezes OSP w Grajowie, Jerzy 
Hankus - naczelnik OSP w Grajowie oraz druhny i druhowie 
jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. Poświęcenie 
dokonał ks. proboszcz Kazimierz Kubik. UMiG Wieliczka

Solne Miasto w Wieliczce startuje z akcją zbierania nakrętek. Jej celem 
jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom oraz zwiększenie świadomości 
ekologicznej wśród wieliczan. Jako pierwszy nakrętki do serc wrzucił 
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczki Artur Kozioł. „Zakrętkowe” serca 
można znaleźć w obiektach „Solnego Miasta” w trzech lokalizacjach:
- CER „Solne Miasto” ul. Tadeusza Kościuszki 15
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Bogucka 2
- Wielicka Mediateka plac prof. Mieczysława Skulimowskiego 3
Całkowity dochód ze zbiórki nakrętek będzie przeznaczony na cel charytatywny - 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. UMiG Wieliczka

Sołtys  wsi Mietniów,  Rada Sołecka, KGW  „Iskry Mietniowa”  
wspólnie z Panią  Sołtys  Pawlikowic wraz z Kołem Gospodyń   
Wiejskich  zorganizowali  Dożynki  Parafialne w dniu 23.08.2020 r. które  
rozpoczęły  się  o godz. 14.00 uroczystą  mszą świętą  celebrowaną 
przez Księdza Piotra Bieńka - Proboszcza  Parafii pw.  Św. Michała  
Archanioła w Pawlikowicach. W czasie mszy świętej pięknie  
uświetniła  uroczystość   Kapela  Mietniowska  wraz z Zespołem 
Regionalnym „Mietniowiacy.” Było  poświęcenie chleba,  wieńca 
dożynkowego,  owoców  i kosza  kwiatów. Po  wyjściu z kościoła  
Kapela Mietniowska  wraz z Zespołem   grali i śpiewali  natomiast   
organizatorzy częstowali  swoimi wypiekami: ciastami, rożkami, 
mietniowskim chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami.  Nie 
zabrakło  słodkości dla dzieci,  soczków, a nawet  wody z miętą  
i cytryną. Wierni wychodzący z nabożeństwa  częstowali się słuchając 
muzyki i śpiewu. J. Sosin

ZRÓBMY DlA InnYcH 
cOŚ DOBREGO!

DOżYnKI PARAFIAlnE w PAwlIKOwIcAcH
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Poświęcenie 
odnowionej kaplicy 
Niedzielskich 
w Śledziejowicach

Kapliczka 
w Golkowicach 
w renowacji

Pochodząca z przełomu XIX i XX wieku kaplica - ufundowana 
przez Emmę Niedzielską z Komarów – przeszła gruntowną 
odnowę. Poświęcenie odrestaurowanego zabytku odbyło 
się 13 września. Kaplica, która znajduje się przy ul. 
Niedzielskich w Śledziejowicach jest murowana z cegły, 
jednoprzestrzenna, ustawiona frontem do drogi. We wnętrzu 
znajduje się zabytkowy drewniany ołtarz. Wzniesiona na 
rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy, siodłowy kryty 
współczesną dachówką. Fasada flankowana lizenami 
na cokołach, zwieńczona trójkątnym, odwiedzionym 
profilowaniem szczytem, ponad którym góruje żelazny 
krzyż łaciński. Pośrodku lewej ściany bocznej, płyta  
z marmuru karraryjskiego, poświęcona pamięci fundatorki 
kaplicy.
Kaplicę w Śledziejowicach odnowiono ze środków Miasta  
i Gminy Wieliczka, Marii i Henryka Kuśnierz oraz w ramach 
Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zadanie: 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację 
zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy 
Wieliczka. Pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu 
Wielickiego. UMiG Wieliczka

Rozpoczął się remont kapliczki słupowej pw. św. Jana Nepomucena w Golkowicach. 
Kapliczka została zdemontowana na okres kilku miesięcy, podczas którego przejdzie 
gruntowną renowację w pracowni konserwatorskiej. Prace finansowane są  
z budżetu gminy Wieliczka.
Przydrożna kapliczka pochodząca z 1872 roku znajduje się w Golkowicach  na 
terenie dawnych posiadłości dworskich. Wykonana z piaskowca jest przyzdobiona 
rzeźbami i płaskorzeźbami w stylu ludowo-barokowym. Na cokole kapliczki 
umieszczono inskrypcję fundacyjną o treści „FUNDATOROWIE STANISŁAW  
I AGNIESZKA KOSZŁOWIE PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA 1872”.
Płaskorzeźby przedstawiają świętych m.in.: Jakuba, Zofię, Józefa i Floriana. 
Elementami sacrum są także rzeźba Matki Boskiej Różańcowej oraz figura św. Jana 
Nepomucena - popularnego w czasach powstania kapliczki patrona dróg, mostów, 
przepraw. UMiG Wieliczka
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Przed rozpoczęciem roku tata 
opłacił uszycie mundurku szkolnego, 
standardowego wyposażenia uczniów 
tamtej epoki. Kiedy tak ubrana po raz 
pierwszy weszła do szkolnego budynku, 
spotkała się z pełnymi niedowierzenia 
spojrzeniami swoich przyszłych kolegów 
– w tej placówce mundurków się po 
prostu nie nosiło. Mimo że nie udało 
się zrealizować marzenia o liceum 
plastycznym i tak znalazła swoją własną 
drogę na ASP, a nowa szkoła odegrała 
w niej kluczową rolę. Nowa szkoła,  
a dokładniej pani profesor od plastyki, 
Jadwiga Leonowicz, była studentka 
znanego kolorysty, profesora ASP, 
Czesława Rzepińskiego.  Odcisnęła ona na 
życiu Ewy silne piętno, nie tylko na jej życiu 
zresztą – z jej klasy, dzięki nauczycielce, 
jej zachętom i przede wszystkim pracy 

pedagogicznej, dwie osoby dostały 
się na grafikę, a trzy na architekturę. 
Z całego zaś rocznika, na ASP trafiła 
znaczna liczba absolwentów siódemki. Ją 
samą profesor Leonowicz zachęcała do 
zdawania na wnętrza. Przygotowywała 
się więc wyjątkowo solidnie, nie tylko 
korzystając z rad nauczycielki, która 
zabierając uczniów na rozmaite wystawy 
rozwijała w nich pasję, a zapoznając  
z szeroką gamą technik artystycznych 
– umiejętności, ale też uczestniczyła  
w kursach przygotowujących do zdawania 
na uczelnię, na których między innymi, ku 
oburzeniu taty, uczyła się aktu. 

Na Wydział Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych zdała za pierwszym razem. 
Studia otworzyły jej drzwi do wspaniałego, 
barwnego świata, kontrastującego wręcz 
szokująco z szarymi realiami Polski tuż 
przed wprowadzeniem stanu wojennego. 
Kraków był wówczas stolicą polskiej 
sztuki i kultury. Wszystko co w niej 
najlepsze stąd się właśnie wywodziło. 
Działalność Piwnicy pod Baranami, gdzie 
poznawali jazz, Tadeusz Kantor i jego 
Crickoteka, która wywarła decydujący 
wpływ na wielu młodych artystów 
tamtych czasów, kina studyjne pokazujące 
filmy wielkich artystów ekranu: Felliniego, 
Bergmana, Antonioniego, Wendersa, 
i innych. Biennale grafiki, festiwal 
filmów krótkometrażowych. Młodzi 
studenci znaleźli się w środku wydarzeń 
artystycznych, skąd płynęły nowe 
pomysły i inspiracje. Dostać bilet na 
dane wydarzenie równało się wielkiemu 
szczęściu. Świat uniwersytecki, niezwykle 
otwarty, był jak wyspa otoczona ścianą 
szarej mgły. Dominowały w nim szerokie 
horyzonty i buntownicze nastroje, 
odczuwano zew wolności, tak mocno 
wyrażany w dominującej wówczas muzyce. 
„Chcemy być sobą” śpiewał Grzegorz 
Markowski z Perfectu i te słowa stały 
się hasłem przewodnim jej rówieśników. 
Marzenia o wolności wzmacniały relacje 
zza zachodniej granicy, którą tak trudno 
było przekroczyć. Dziś Ewa dziwi się, 
jak łatwo ludzie oddają z takim trudem 
wywalczoną wolność. „Powinniśmy 
szanować to, że możemy tak swobodnie 
poruszać się po Europie, a właściwie 
większej części świata. Że w granicach 
Unii możemy mieszkać, gdzie chcemy. 
Że możemy uczyć się, gdzie chcemy” 
– podkreśla z przekonaniem.  Kiedy na 

drugim roku koleżanka ze studiów, Beata, 
wpadła na pomysł podróży do Włoch, 
wymagał on serii w dzisiejszych czasach 
niepojętych wręcz zabiegów. Trzeba było 
zdobyć paszport stanowiący przepustkę do 
wolnego świata, co wiązało się z odbyciem 
serii spotkań, które przybierały formę 
przesłuchań. Paszport ten oddawało się 
natychmiast po powrocie. Szczęśliwie,  
w okresie, kiedy zwierzchnikiem kościoła 
został Karol Wojtyła, Włosi znieśli wizy 
dla Polaków – jeden problem miały więc 
z głowy. Wyjazd za granicę wiązał się 
jednak z koniecznością zdobycia minimum 
150 dolarów, co dla młodych studentów 
stanowiło ogromną sumę. W tamtych, 
deficytowych czasach, nie stać ich było 
praktycznie na nic – żeby się ubrać 
dziewczyny szyły same ubrania (niektórzy 
nawet je sprzedawali, w tym Ewa), a po 
materiały malarskie jeździli do bratniej 
Czechosłowacji, bo taniej. Zbierając 
potrzebne fundusze malowała obrazy 
przeznaczone dla odwiedzających miasto 
turystów, które znajomi sprzedawali na 
sławetnym murze przy Bramie Floriańskiej 
i upłynniała za gotówkę uszyte przez 
siebie stroje. 

Podróż, w którą w końcu udało się 
wyjechać trwała trzy tygodnie i odsłoniła 
świat, którego nie spodziewały się 
zobaczyć. Po pierwsze – na żywo ujrzeć 
największe dzieła sztuki europejskiej samo 
w sobie było już spełnieniem marzeń. Po 
drugie, świat, który inni odmalowywali  
w ciemnych barwach okazał się niezwykle 
kolorowy i życzliwy. Wiedeń, gdzie 
nocowały w drodze do Italii. Wenecja, 
Florencja, Toskania, Rzym, Neapol, 
Capri. Żeby było taniej podróżowały 
autostopem, przejeżdżając w ten sposób 
całą drogę do Włoch i z powrotem, a także 
podróżując pomiędzy miastami kraju, który 
wydał na świat tylu wielkich artystów 
przez wieki kształtujących kierunki 
w sztuce. Poza jednym przypadkiem 
napotkały samych pomocnych i niezwykle 
przyjaźnie nastawionych ludzi. Europa 
pełna była wtedy młodych z różnych 
państw podróżujących w ten właśnie 
sposób. Wyloty dróg obstawiały grupy 
autostopowiczów. Było przy tym 
bezpiecznie. Trzeba było tylko odwagi  
i fantazji, a tego im nie brakowało. 
Raz zabrał je starszy Włoch, z którym 
przejechały całą drogę z Rzymu do 
Neapolu. 

Drogi 
Do 
wolności

Rocznik 58, rodowita krakowianka  
z Krowodrzy. Absolwentka Wydziału 
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Artystka posługująca 
się bogatą formą wyrazu. Ma w swoim 
portfolio dzieła sztuki użytkowej, obrazy, 
grafikę, kolaże, kompozycje przestrzenne. 
Przez wiele lat zawodowego życia 
związana ze szkołą; choć od początku 
twórczej drogi czynna artystycznie, jak 
podkreśla – prawdziwą wolność zyskała 
dopiero przechodząc na emeryturę. Jej 
działalność mogła wtedy stać się wyłącznie 
wyrazem pasji, a nie jak wcześniej służyć 
przede wszystkim zarabianiu pieniędzy. 
Autentyczna pasjonatka sztuki, której 
pozostała wierna i jako odbiorca i jako 
twórca w czasie burzliwych lat 80.  
i następującym po nim okresie przemian 
polityczno – gospodarczych, które wielu 

jej rówieśników zmusiły do porzucenia 
dotychczasowych zajęć i pożegnania się 
z wyuczonym zawodem. Brała udział  
w wielu wystawach zbiorowych w kraju 
i zagranicą, ma też na koncie liczne 
wystawy indywidualne. Jej pracownia 
pełna jest nowych, rozpoczętych płócien, 
a głowa kolejnych pomysłów, które 
pragnie w najbliższym czasie zrealizować. 
Nieustannie nad czymś pracuje, twórczo 
pożytkując wolny czas, na nadmiar którego 
nigdy wcześniej nie mogła narzekać. Od 
10 lat wraz z mężem Piotrem zamieszkuje 
zanurzony w zieleni bujnego ogrodu dom w 
Małej Wsi, prawdziwą oazę, którą wspólnie 
zbudowali. Jak podkreśla, tego miejsca 
nie zamieniłaby na żadne inne. Delikatna  
w kontakcie, przy bliższym poznaniu 
odsłania pełną pasji naturę, którą najpełniej 
wyraża w swojej sztuce. Spokojna, ale 

nieustępliwa. Krucha, a zarazem waleczna. 
Ewa Hoppe – Nowicka. 

Malowanie, prace plastyczne, od zawsze 
były jej pasją. Droga prowadząca do 
zawodowego uprawiania sztuki, albo 
nawet, uprawiania sztuki w ogóle,  
w jej przypadku pełna była przeszkód  
i wymagała sporej determinacji. Mając 13 
lat w wyniku choroby straciła mamę i jak 
sama podkreśla, tym samym zaczął się dla 
niej okres przyspieszonego dojrzewania. 
Od tamtej pory musiała nauczyć się „brać 
życie za bary”, „walczyć o swoje”. Kończąc 
szkołę podstawową marzyła o liceum 
plastycznym, ale pierwszej przeszkody 
w postaci niezgody ojca nie udało jej się 
wtedy jeszcze pokonać. Wybrała liceum 
numer 7, które, jak na tamte czasy, było 
wręcz rewolucyjnie nowoczesną szkołą.
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Ich odwaga, jak sam podkreślił – swojej 
córki by nie puścił w taką podróż, zrobiła na 
nim takie wrażenie, że osobiście oprowadził 
je po Neapolu, po czym zabrał na kolację 
do restauracji, gdzie po raz pierwszy mogły 
posmakować pizzy i owoców morza. Na 
takie rarytasy nie było ich rzecz jasna stać. 
W podróż zabrały konserwy. Żywiły się też 
kupowanymi na targu popołudniową porą 
(bo taniej) warzywami i owocami. Jedynym 
luksusem na jaki sobie pozwalały była 
filiżanka cappuccino, które również odkryły 
w Italii. Kupowały jedną i piły na spółkę 
delektując się smakiem przy kawiarnianym 
stoliku. Cappuccino Ewa uwielbia do dziś.  

Rok później, wraz z inną koleżanką, 
Basią - Diką, powtórzyła eskapadę, tym 
razem przez Frankfurt i Metz do Paryża  
i w wygodniejszych warunkach – 
samolotem, a potem pociągiem. Dopiero  
z powrotem wracały do domu autostopem.  
I znowu, pełne wrażeń, zobaczywszy na 
własne oczy malarstwo Matissa, Picassa. 
Pełne pomysłów i nadziei.

Tymczasem rzeczywistość pogrążała się 
coraz bardziej w szarości i beznadziei. 
Ukończywszy studia w 83 roku młodzi 
ludzie z głowami pełnymi Bauhausu trafili  
w rzeczywistość, w której większość 
mieszkań sprowadzała się do meblościanki, 
ławy i wersalki. „Stracone pokolenie”  – tak 
nazwali ich historycy. W rzeczywistości, 
w której zamykano biura projektów, 
wzorcownie, likwidowano spółdzielnie 

plastyczne, tylko nieliczni mieli szansę 
realizować się w sztuce. Okres ten definiował 
niedostatek i brak. Jeśli w sklepach pojawił 
się jakikolwiek towar, należało brać go 
natychmiast, najczęściej bez oglądania. 
W takich właśnie okolicznościach stała 
się Ewa kiedyś posiadaczką pary dwóch 
różnych butów – w sklepie panowała 
ciemność i odmienne detale obuwia były 
niezauważalne. Mimo to, nosiła je z dumą 
– były to prawdziwe mokasyny ze skóry, o 
które w tamtych czasach było wyjątkowo 
trudno. 

Ukończywszy uczelnię była już żoną,  
a potem matką. Przez pierwsze 6 lat robiła 
wszystko, by żyć tylko ze sztuki. Otrzymała 
stypendium z ministerstwa, tworzyła prace 
na wystawy w kraju i zagranicą. Żeby zarobić 
tworzyła sztukę użytkową – malarstwo 
ścienne, znaki firmowe, reklamy, szyldy. 
Wraz z mężem założyli biuro projektowe i 
łapali zlecenia, gdzie się dało. W 1988 roku, 
kiedy było już bardzo ciężko, za namową 
teścia, wspaniałego, jak wielokrotnie 
podkreśla, człowieka, postanowiła zrobić 
studium pedagogiczne. Po jego ukończeniu 
rozpoczęła pracę w kolejnych placówkach 
edukacyjnych, ucząc starszych i młodzież 
przez 24 lata, do 2013 roku, kiedy to 
przeszła na emeryturę. 

Nie raz wykazała się Ewa w swoim życiu 
odwagą. Czy to jako młoda dziewczyna 
decydując się na szaloną, jak mogło by 
się wydawać podróż autostopem przez 

Europę, czy to kiedy będąc ciągle młodą, 
ale już dojrzałą osobą postanowiła 
zakończyć małżeństwo, w którym od 
dawna nie była szczęśliwa, dźwigając ciężar 
odpowiedzialności za rodzinę wyłącznie 
na własnych barkach, i rozpocząć nowy, 
samodzielny rozdział życia. Odwaga się 
opłaciła, 3 lata później poznała Piotra (był 
on bohaterem tekstu „Z punktu widzenia 
Odyseusza”), który podobnie jak ona 
rozwiódłszy się kilka lat wcześniej wyjechał 
z Niemiec do Polski, krainy swojego 
dzieciństwa, żeby tu rozpocząć nowy etap 
życia. W Piotrze znalazła Ewa partnera 
o szerokich zainteresowaniach sztuką, 
literaturą, czynnego artystę amatora, 
pasjonata podróży. Człowieka, nie bojącego 
się zmian, wręcz przeciwnie, zmiany i ruch 
uwielbiającego, pełnego pomysłów, które 
szybko przekształca w realne dokonania. 
Dzięki rozwodowi zrobiła pierwszy krok do 
wolności, małżeństwo z Piotrem bramy tej 
wolności szeroko otwarło. Po jej przejściu 
na emeryturę zaczęli podróżować, głównie 
w rejony nadmorskie, bo woda to ukochany 
żywioł Piotra. Bezkres rozciągający się 
po horyzont, za którym nie wiadomo, 
co się kryje. Wielka niewiadoma, którą 
można powiązać z odczuciem prawdziwej, 
nieskrępowanej wolności, u niektórych 
budzącej lęk. Walkę o wolność przeżywała 
będąc dzieckiem swoich czasów, 
reprezentantką pokolenia dojrzewającego 
w czasach rodzenia się Solidarności,  
a potem stanu wojennego.  

Była to jednak wolność powszechna, 
dotycząca sposobu funkcjonowania całego 
państwa. Potem przyszło jej walczyć  
o własną wolność, też realną, ale tym 
razem w wymiarze osobistym. A także  
o wolność wyrażania się w sztuce. Wraz  
z emeryturą przyszła ta ostatnia. Od 
tamtego momentu mogła być w sztuce 
prawdziwie wolna. A każdej z tych 
płaszczyzn, dzięki aktywnemu działaniu, 
podejmowania ryzyka i otwieraniu się na 
nieznane, udało się osiągnąć cel.

Ewa może w końcu tworzyć zgodnie 
z wewnętrzną potrzebą. Minął czas 
trafiających w gusta przeciętnego 
odbiorcy pejzaży. W jej sztuce nie ma 
człowieka, ale jest jego otoczenie, 
jak sama podkreśla. O ile wcześniej 
pociągało ją piękno śródziemnomorskiej 
przyrody i architektury, które utrwalała 
w kolejnych seriach obrazów  o tyle 
od kilkunastu lat koncentruje się na 
krajobrazie postindustrialnym. Jej ostatnie 
dzieła, skupione pod tytułem „Fosylia 
czasu” są odpowiedzią na postępującą 
degradację planety, „ponurą opowieścią 
o antropocenie”, który pozostawia 
kolejnemu pokoleniu dziedzictwo 
okaleczonego krajobrazu. Prezentują 
świat postindustrialny, zdominowany 
przez monstrualne konstrukcje 
przemysłowe, dziś nieczynne i stanowiące 
symbol ostatecznego efektu działań, 
zmierzających do podporządkowania 
sobie przyrody. Zniszczenie i degradacja, 
stanowią jego główne cechy. Rządząca 

ekonomią, absurdalna zasada 
niekończącego się wzrostu przynosi 
finalną destrukcję, zanieczyszczenie, 
hałdy śmieci i niedających się przetworzyć 
niebezpiecznych odpadów. Oto cena, 
jaką płacimy za niezrównoważony wzrost, 
brak długofalowego myślenia i poczucia 
odpowiedzialności za Ziemię, na której 
żyjemy. Jej dzieła są przejmujące i zarazem 
niezwykle wyraziste wizualnie. Jest w nich 
głęboka troska o stan świata, w którym 
żyjemy i zarazem niepewną przyszłość, 
której podwaliny właśnie kładziemy. Brak 
poczucia odpowiedzialności i myślenia 
o długofalowych konsekwencjach, 
stanowiących elementy dominującego 
systemu  przynoszą tragiczne skutki. 

Codzienny krajobraz, który towarzyszy 
Ewie ma zdecydowanie odmienny 
charakter. Feeria barw i bujnie rozrastające 
się kwiaty, krzewy i drzewa tworzą wielki 
ogród, otaczający dom w Małej Wsi, 
do którego sprowadzili się dziesięć lat 
temu. Najwspanialsze miejsce na ziemi, 
podkreśla Ewa. Poza jednym, ważnym 
mankamentem. Jakość powietrza, 
zwłaszcza jesienią i zimą, pozostawia 
wiele do życzenia. Poza tym wraz  
z Piotrem niezwykle cenią sobie wyjątkowe 
otoczenie. Bliskość Niepołomic wraz  
z puszczą, Wieliczkę, która tak się zmieniła 
i wypiękniała w ostatnich dwudziestu 
latach. To właśnie tu, na Zamku Żupnym, 
wzięli ślub, niejako wiążąc swoje losy na 
nowym etapie życia z solnym  miastem. 
Dom postawili szybko dzięki przyjaźnie 

zorganizowanym urzędom. I obydwoje 
podkreślają, że obecnie Wieliczka to 
jedno z piękniejszych miasteczek w kraju. 
Choć może jeszcze gdyby tak coś z tym 
budynkiem domu handlowego Kinga 
zrobić i nadać miastu bardziej parkowy 
charakter. 

Żeby być artystą, trzeba prawdziwej pasji, 
ale też optymizmu. A także wytrwałości. 
Młodzi artyści muszą zdawać sobie sprawę 
z tego, że żeby móc utrzymywać się ze 
sztuki często będą musieli stawiać czoła 
mało komfortowym warunkom. A tak 
naprawdę, człowiekowi niewiele do życia 
i szczęścia potrzeba – z pewnością zaś nie 
są to przedmioty i wszechobecne gadżety. 
Ewa, mając rodzinę i dom, za który była 
odpowiedzialna, musiała iść na wiele 
kompromisów, jednak nawet, kiedy praca 
w szkole zajmowała większość jej czasu 
znajdowała czas na twórczą aktywność, 
choćby po to, żeby zdobyć pieniądze, 
których wiecznie brakowało. Dziś w końcu 
artystycznie rozwija skrzydła. Jej udziałem 
stają się kolejne wystawy, pojawia się też 
uznanie wyrażone w nagrodach. Jej historia 
pokazuje, że jeśli mimo wielu przeszkód 
pozostaje się wiernym swojej pasji,  
w końcu może nadejść moment, w którym 
długotrwałe oddanie przynosi oczekiwane 
rezultaty i jak w tym przypadku, można 
w końcu bez skrępowania robić to, co 
prawdziwie się kocha. Choćby przyszło na 
tę możliwość czekać i pół życia.
Wielickie Centrum Kultury/Katarzyna Adolf
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różnorodność form i motywów. 
Tworzyła powieści, dramaty, nowele, 
eseje, reportaże, gawędy, stylizacje 
baśniowe i poetyckie , opowieści, obrazki 
sceniczne, słuchowiska radiowe, małe 
formy liryczne i poematy. Kształtowała 
wyobraźnię i wrażliwość kolejnych pokoleń 
czytelników, zwłaszcza tych najmłodszych, 
a jej dzieła weszły do kanonu dziecięcej  
i młodzieżowej literatury polskiej. 

książka / historia

EWa SZElBurG – ZarEMBINa (1899 – 1986) – pOETka, pOWIEśCIOpISarka, DraMaTurG, ESEISTka, 
NaJBarDZIEJ ZNaNa Z TWórCZOśCI Dla DZIECI I MŁODZIEży. pIErWSZy kaNClErZ  kapITuŁy OrDEru uśMIEChu, 
kTórą TO fuNkCJę pEŁNIŁa W laTaCh 1968 – 1976.

IdzIe nIebo cIemną nocą

IdzIe nIebo CIemną noCą,
ma w fartuSzku Pełno gwIazd.

gwIazdy śwIeCa I mIgoCą,
aŻ wyJrzały PtaSzkI z gnIazd.

Jak wyJrzały, zobaCzyły
to nIe ChCIały dłuŻeJ SPać.

kaPrySIły, grymaSIły,
Żeby Im Po JedneJ dać.

gwIazdkI nIe Są do zabawy,
toŻby noCka była zła.

bo uSłySzy kot kulawy,
CICho bądźCIe! aaa ...

W pasiece

SPróbuJCIe PolICzyć SamI,
Co tu ulI Pod drzewamI.

w PaSIeCe dzIadzIa marCIna
wCześnIe dzIeń SIę rozPoCzyna

PSzCzelIm brzękIem,
PSzCzelą grą.

w Cztery Strony PSzCzółkI 
mkną:

te do lIPowego gaJu,
te do łąkI Przy ruCzaJu,

tamte w Pole, tamte w Sad!
dzIadzIo PSzCzelarz z tego 

rad,
StrzeŻe PIlnIe barwnyCh ulI,

gdzIe SIę róJ PSzCzółeCzek tulI
CIChą, Srebrną, noCną Porą,
gdy na nIebIe gwIazdkI gorą.

SłonecznIk

dobry PanIe SłoneCznIku,
Co zIarenek maSz bez lIku,
bardzo CIebIe o to ProSzę:

SPrzedaJ mI ICh za trzy groSze!

za trzy groSze, za dwa złote,
bo na zIarnka mam oChotę!

Jak nIe zeChCeSz, to nIe trzeba. 
da mI mama z mIodem Chleba.

WrzeSIeń

a ten wrzeSIeń
we wrzoSIe

Szuka rydzów
Po roSIe.

a gdy roSa
JuŻ zgInIe,

rwIe orzeChy 
w leSzCzynIe.

„Listopad”

„lIStoPad złoCISty
PISze, PISze lISty

PurPurowe, złote,
JakIe ma oChotę.

wIatry-lIStonoSze
roznoSzą lISteCzkI.

Jeden takI lIśCIk
trafIł do meJ teCzkI.”  

baWIły SIę lIścIe

„bawIły SIę lIśCIe w koSI, 
koSI łaPCI,

PoJedzIem daleko do lIśCIaneJ 
babCI!

do lIśCIaneJ babCI, 
lIśCIanego dzIadka,

nIe będzIem tu SIedzIeć, Jak 
ChCe PanI matka!

no I PoleCIały, leCz tyle wIem 
o tym,

Że nIe mogły nIgdy PrzyleCIeć 
z Powrotem.”  

KsiążKa-historia
Ewa SzElburg – zarEmbina 

Urodziła się w 1899 roku w  Bronowicach 
koło Puław. Następnie rodzice przenieśli 
się do Nałęczowa, gdzie ojciec, Antoni, 
pracował jako ogrodnik, a matka była 
krawcową. Po ukończeniu szkoły 
elementarnej przyszła poetka odebrała 
edukację w prywatnej szkole średniej. 
Po śmierci ojca podejmuje  pracę jako 
nauczycielka w Lublinie i pisze krótkie 
formy literackie. Rozpoczyna studia na 
wydziale filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, których jednak nie kończy. 
Wychodzi za mąż za Jerzego Ostrowskiego, 
działacza społecznego i reportażystę.  
W dramatycznych okolicznościach 
zakochuje się w podwładnym swojego 
męża, poloniście Józefie Zarembie, 
który, według relacji, uratował życie 
swojemu zwierzchnikowi, ratując go 
przed postrzeleniem przez żądnego 
zemsty ucznia.  Kula trafiła młodszego  
z mężczyzn. Po szybkim rozwodzie pisarki 
para bierze ślub w obrządku ewangelicko 
– augsburskim. Zarembowie przenoszą 
się do Warszawy, gdzie Ewa podejmuje 
pracę w  Seminarium Nauczycielskim 
w podwarszawskim Ursynowie, a także 
pisze krótkie formy literackie. Marzy  
o dziecku. W trakcie wojny doświadcza 
tragedii, która mocno zaważy na jej 
późniejszym życiu – podczas ewakuacji 
w przepełnionym pociągu przedwcześnie 
rodzi córeczkę. Dziecku nie dane jest 
przeżyć. Kolejną wielką stratę ponosi, 
kiedy pierwszy mąż, wywieziony w drugim 
transporcie do Auschwitz, dwa lata później 
ginie w obozie Mauthausen-Gusen. Wraz  
z jego drugą żoną bezskutecznie starały się 
go ratować.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego 
razem z mężem trafiają do obozu 
w Pruszkowie, skąd ludzi wywozi 
się między innymi do obozu  
w Oświęcimiu. Tam spotyka ją 

niemal cud, który staje 
się świadectwem potęgi 
literatury. Według jednych 
relacji to niemiecki oficer 
rozpoznaje w niej autorkę 
„Johannas Wanderung” – 
„Wędrówek Joanny”, książki 
będącej jedną z lektur dzieł 
polskich, dzięki którym 
niemieccy oficerowie mieli 
poznać polską duszę. 
Według innych relacji, 
kluczową rolę w tej historii 
odgrywa oszczepniczka, 
Maria Kwaśny, która 
zwraca uwagę oficera na 
małżeństwo Zarembów. 
W obydwu tych wariantach 
kluczowa jest jedna myśl, 
o tym, że literatura ratuje 
życie. Dzięki oficerowi 
bowiem, który okazał 
się wielkim miłośnikiem 
twórczości pisarki, autorka 
wraz z mężem szybko  
i bezpiecznie opuszczają 
obóz w Pruszkowie. 

Po wojnie zaczyna 
podupadać na zdrowiu 
i powoli wycofuje się  
z życia publicznego, nadal 
jednak publikując. Jej 
popularność nie słabnie, 
choć postrzegana jest 
głównie jako autorka 
tekstów dla dzieci i młodzieży. 
Pisze też dla starszych odbiorców, 
między innymi poruszający zbiór 
opowiadań „Samotność”. Jednym  
z jej najważniejszych osiągnięć jest 
doprowadzenie do budowy Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, 
szpitala, który stanowi pomnik 
upamiętniający poległe dzieci. 

Umiera w 1986 roku. Mąż do 
końca pisze do niej listy. Przeżywa 
ją o zaledwie dwa lata. Obydwoje 
pochowani zostali w rodzinnym 
grobowcu w Nałęczowie. 

Twórczość Ewy Szelburg – Zarembiny 
wymyka się jednoznacznym definicjom. 
Znalazło się w niej miejsce na wielką 

Bibliografia:
- Anna Marchewka, „Ślady nieobecności. 
Poszukiwanie Ireny Szelburg”
- Słownik pisarzy polskich pod redakcją 
Jana Tomkowskiego, str. 231
- Krystyna Kuliczkowska, „W kręgu 
baśniowego realizmu – Ewa Szelburg 
Zarembina, w „Prozaicy dwudziestolecia 
międzywojennego”, wydanie 2, 1974
- „Wszystko opowiedziałam  
w książkach”, styl.pl, 2017

INSTyTuT „pOMNIk – CENTruM 
ZDrOWIa DZIECka” 
(CZD; IPCZD) instytut naukowy i jednostka 
badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia 
utworzony w 1977 w Warszawie  
z inicjatywy Ewy Szelburg – Zarembiny 
(1965); prowadzi również działalność 
szpitalną, jest jednocześnie pomnikiem 
dzieci, ofiar II wojny światowej. 
Uważany za najnowocześniejszy szpital 
dziecięcy w Polsce. Prowadzi działalność 
leczniczą, rehabilitacyjną, naukową  
i szkoleniową. W jego skład wchodzi 17 
klinik, 29 samodzielnych poradni, apteka 
szpitalna oraz zespół specjalistycznych 
przychodni.
Dewiza: Leczymy na najwyższym 
poziomie, zawsze najważniejsze jest dla 
nas Dziecko.  mgr Danuta Kostuch

fot. Unknown, Zespół: Koncern Ilustro-
wany Kurier Codzienny - Archiwum 
Ilustracji (corporate ownership)retuched 
by SzklarczykM / Public domain

Cezary Piwowarski / CC BY-SA (https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0) 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common-
s/7/7d/Pomnik-Szpital_Centrum_Zdrowia_Dziecka.jpg
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Narodowe Czytanie 2020 na deskach teatralnych 
i szklanym ekranie
5 września w Wielickiej Mediatece odbyła się  
9. już edycja Narodowego Czytania – wydarzenia 
pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej 
promującego czytanie klasyki literatury polskiej. 
Tym razem lekturą była „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego. Wielicka biblioteka postawiła na 
inscenizacje. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła 
inscenizacja I aktu „Balladyny” w wykonaniu aktorów 
Teatru Sztolnia. Bezpośrednio po spektaklu został 
wyemitowany spot promujący Narodowe Czytanie 
2020, zrealizowany również z udziałem aktorów 
Teatru Sztolnia i będący kontynuacją inscenizacji 
pierwszego aktu „Balladyny”. W spocie widzowie 
mogli zobaczyć chyba najbardziej charakterystyczną 
scenę z „Balladyny” czyli zbieranie malin. Na 
koniec wielicka biblioteka zaprosiła wszystkich 
uczestników do obejrzenia spektaklu Teatru 
Telewizji pt. „Balladyna” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Widzowie, którzy przynieśli ze sobą dowolny egzemplarz „Balladyny” 
otrzymali pamiątkową pieczęć Narodowego Czytania. W tym samym dniu można było także zobaczyć i posłuchać spotu 
promującego Narodowe Czytanie, który był emitowany w lokalach na terenie miasta oraz w internecie. Do akcji włączyły się: 
Lodziarnia Cafe Pistacja,  Holba Pub & Bistro, Galeria Kawiarnia Zamek, Bistro Frugi (Solne Miasto), Biblioteka w Wieliczce i portal 
WieliczkaCity.pl. Ponadto Gminny Transport Publiczny Wieliczki oraz Wielicka Mediateka udostępniły nam do emisji spotu swoje 
ekrany telewizyjne, a niektóre z miejsc udostępniły nasz spot w swoich serwisach informacyjnych. Dziękujemy bardzo wszystkim 
partnerom za wsparcie, mediom za promocję wydarzenia, a widowni za obecność. Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce

Dzień z Historią – Wehikułu Czasu
19 września na placu Skulimowskiego podczas „Dnia z historią – Wehikułu Czasu” organizowanego przez Mediatekę – Bibliotekę 
Miejską w Wieliczce mieszkańcy naszego miasta i okolic mieli możliwość przeniesienia się do czasów wczesnego średniowiecza.

Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem 
dla dzieci, w którym zaprezentowano 
spektakl związany z początkami naszego 
państwa, jakim był chrzest Mieszka 
I. W międzyczasie, przed budynkiem 
Wielickiej Mediateki powstało 
wczesnośredniowieczne obozowisko, 
przygotowane przez stowarzyszenie 
rekonstrukcyjne - Drużynę Najemną 
Rujewit, w którym, poprzez warsztaty 
dla dzieci, dorosłych oraz grupy 
niepełnosprawnej przedstawiono tajniki 
wybranych rzemiosł, a także kuchni tamtych 
czasów. W godzinach popołudniowych nie 
zabrakło wielu konkursów i atrakcji dla 
najmłodszych, takich jak: gra w Kubba, 
turniej łuczniczy, przeciąganie liny, szkółka 
młodego woja. Zaprezentowano także 

styl walki, ubiór, uzbrojenie i zwyczaje 
ludności, z różnych terenów Europy X 
wieku. Dzień zakończył się pokazem 
tańca, a następnie rozdaniem nagród 
uczestnikom zawodów. Wieczorem zaś  
w sali kinowej odbyło się spotkanie 
autorskie z historykiem, dziennikarzem, 
nauczycielem, popularyzatorem historii, 
autorem m.in. poradnika „Jak przetrwać 
w szkole i nie zwariować”, serii „Historia 
Polski 2.0” - Janem Wróblem promujące 
jego najnowszą książkę pt, „Grunwald 
1410. Świętością nie wygrasz”. 
Wydarzenie dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w  ramach 
Programu Kultura – Interwencje 2020. 
Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce
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Lenin wiecznie żywy
MOSkWa STyCZEń 1924 r. prZy-
WóDCa BOlSZEWIkóW lE-
NIN uMIEra. pO uDarZE Mó-
ZGu kTórEGO DOZNaŁ W 1922 
r. ByŁ STrZępEM CZŁOWIEka. 
MaŁO kTO rOZpOZNaŁBy W NIM 
WIElkIEGO WODZa rEWOluCJI. 
WyChuDZONy, SparalIżOWa-
Ny, BEŁkOCąCy NIE paSOWaŁ 
DO WIZEruNku JakI MIaŁ GO 
prZEżyć I ByŁ prZEZ SWOICh 
TOwARZYSZY ODSuwANY OD 
WIDOku puBlICZNEGO. WkróT-
CE JEDNak JEGO OSOBa MIa-
Ła WEJść DO paNTEONu śWIę-
TyCh prOlETarIaCkICh. OBOk 
MarkSa, ENGElSa a późNIEJ 
STalINa MIaŁ ZOSTać JEDNyM 
Z apOSTOŁóW rElIGII kOMu-
NIZMu. NICZyM Na rOSyJSkICh 
IkONaCh praWOSŁaWNyCh Za-
GOśCIć MIaŁ Na SZTaNDaraCh, 
prOpOrCaCh I pOrTrETaCh. 

Na łożu śmierci Lenina trwała pełna 
napięcia, cicha rywalizacja o schedę 
po wodzu rewolucji. Głównymi prze-
ciwnikami byli Trocki i Stalin. Pierw-
szy, fanatyk, idealista oderwany od 
rzeczywistości, ale typowany przez 
Lenina na spadkobiercę, drugi zaś 
cyniczny i zimny praktyk. To właśnie 
on, stąpający twardo po ziemi stanie 
się pomysłodawcą kultu Lenina. Stało 
to w oczywistej sprzeczności z mark-
sistowskim materializmem, w końcu, 
jak stwierdził Marks religia miała być 
„opium dla mas”. Jednakże to właśnie 
na uczuciach religijnych którym tak 
łatwo ulegały masy, najłatwiej było 
zbudować totalitarny kult będący pa-
rodią chrześcijaństwa – komunizm. 

Tuż po sekcji zwłok, ciało Lenina zo-
stało zabalsamowane na okres 6 dni 
do pogrzebu. Okres ten został jed-
nak wydłużony do 40 dni przez ko-
misje pogrzebową na czele której 
czele stał oczywiście Stalin. Trocki 
na wskutek jego intryg i przesuwania 
daty nie zdążył pojawić się na cere-
monii. Co istotne – w tradycji prawo-
sławia osoba idąca na czele pocho-
du pogrzebowego, ta która trzyma 

front trumny jest osobą najbliższą 
zmarłemu, jego potencjalnym spad-
kobiercą. Tą osobą był właśnie Stalin. 

W trakcie debat komisji wysunię-
to pomysł budowy mauzoleum, Fe-
liks Dzierżyński zaś poszedł jeszcze 
dalej z propozycją „uwiecznienia” 
wodza rewolucji. Wtórował mu Sta-
lin nalegając by pokazać, iż „Lenin 
żyje”. Prawdopodobnie to w głowach 
Dzierżyńskiego i Stalina narodził się 
fascynujący a zarazem makabryczny 
koncept jego mumifikacji. Jak ciała 
starożytnych faraonów tak wódz bol-
szewików, a wraz z nim ideologia, któ-
rą wyznawał - komunizm miał zostać 
unieśmiertelniony. Pomysł ten spotkał 
się wszak z krytyką części towarzyszy 
partyjnych; Lew Kamieniew wytykał 
jego „dziwnie klerykalny posmak”, 
Trocki mówił o średniowiecznej reli-
kwii a żona Lenina Nadieżda Krupska 
apelowała o odstąpienie od niego. 

Głosy te trafiły w próżnie. Partia po-
trzebowała świętego i jego kultu. Sta-
lin nie był kreatywny. Sięgnął po pro-
stu do rosyjskiej tradycji prawosławnej 
zakorzenionej wśród ludu. Zachowa-
nie ciała zmarłego ma znaczenie dla 
przyszłego zmartwychwstania. Szcze-
gólnym pietyzmem otaczane były za-
balsamowane ciała świętych, które 
można oglądać w wielu rosyjskich czy 
ukraińskich monastyrach. W każdym 
chłopskim domu był też tak zwany 
krasny ugol „piękny narożnik” z ikoną 
świętego. W nowym kulcie zastąpić 
ją miał portret Lenina. Wykorzystano 
też fakt, iż krasny oznacza nie tylko 
piękny ale i czerwony. Nieprzypad-
kowa była też koincydencja czasowa  
z odkryciem w 1924 r. sarkofagu fara-
ona Tutenhamona. Bolszewicy chcie-
li dorównać rozmachem faraonom.

26 lutego powołano Komisję do Unie-
śmiertelniania. W partii pojawiły się 
nawet spekulacje o tym iż trwają pra-
ce nad wskrzeszeniem Lenina. Filozof 
Anatolii Łunaczarski z kolei pisał pe-
any na cześć rzekomo fenomenalnej 
budowy mózgu wodza. W kolejnych 

latach utworzono nawet Instytut 
Mózgu dedykowany badaniu geniu-
szu Lenina. Przede wszystkim jednak 
skonstruowano drewnianą kryptę  
z sarkofagiem i regulowaną tempera-
turą. Otwarto je dla publiczności jesz-
cze w lecie 1924 r. a w 1930 r. prze-
kształcono w granitowo - marmurowe 
mauzoleum w stylu faraońskim. Lenin 
stał się wiecznie żywy. Gazety pisały 
„Lenin wciąż z nami”. Nie były to je-
dynie puste słowa a przypomnienie, 
iż ludzie radzieccy zobowiązani są do 
posłuszeństwa jego idei, której arcy-
kapłanem stał się Stalin. W 1953 sam 
dołączył na krótko do Lenina. Mau-
zoleum Lenina stało się też wzorem 
dla innych sowieckich przywódców.  
W toczonym wojną Wietnamie w 1970 
r. zabalsamowano ciało komunistycz-
nego wodza rewolucji Ho Chi Minha. 

Instytut konserwujący ciało Lenina po 
upadku komunizmu utrzymywał się 
z topniejących dotacji państwowych 
i świadczenia usług nowopowstałej 
mafii rosyjskiej. Ci bohaterowie dzi-
kiego kapitalizmu Rosji postsowiec-
kiej też marzyli o nieśmiertelności 
poprzez mumifikacje. Po 1991 r. Bo-
rys Jelcyn postulował przeniesienie 
mumii Lenina na cmentarz. Z kolei 
Łukaszenko zadeklarował, iż bardzo 
chętnie ugości Lenina w Mińsku. Na-
tomiast w stanowczym tonie uciął te 
spekulacje prezydent Putin stwierdza-
jąc, że Lenin był dla wielu symbolem 
wartości dla których poświęcili swoje 
życia i usunięcie go będzie pogrze-
baniem ich młodzieńczych ideałów.

Historia mumifikacji Lenina to historia 
zinstytucjonalizowanego szaleństwa  
i reżyserowania religii na potrzeby 
władzy. Zawłaszczenia rzeczywisto-
ści w państwie totalitarnym, gdzie nie 
wystarcza już jedynie posłuszeństwo 
a oczekiwana jest wiara w zbiorowe 
mity. Gdzie Wielkiego Brata należy nie 
tylko słuchać, ale i go pokochać. Jak  
w soczewce skupia ona samą esencję 
Komunizmu. Owej świeckiej religii.
Stanisław Żuławski
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chcesz być na bieżąco z tym 
co dzieje się w wielickim 
centrum Kultury?
Chcesz otrzymywać  informacje o ciekawych wydarzeniach - koncertach, 
wystawach, zajęciach, które organizujemy? Dołącz do naszego sms-owego 
newslettera i trzymaj rękę na pulsie. Co tydzień będziemy wysyłać do Ciebie 
najświeższe informacje z Wielickiego Centrum Kultury.
Wyślij sms-a o treści ZGODa na numer 573 336 957.
Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na 
otrzymywanie od administratora moich danych osobowych - Wielickiego 
Centrum Kultury wiadomości sms, celem dostarczenia bieżącej informacji 
o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Wielickie Centrum 
Kultury. Podanie numer telefonu jest dobrowolne. Zgodę można wycofać 
w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Pełna treść klauzuli 
informacyjnej opisującej zasady przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest na stronie www.wck.wieliczka.eu. 
Wielickie Centrum Kultury

Uprzejmie informujemy, że w związku z przypadającą w 2020 roku 
50. rocznicą zawarcia związku małżeńskiego, istnieje możliwość 
wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem tutejszego Urzędu Stanu 
Cywilnego do  Wojewody Małopolskiego o nadanie  przez Prezydenta 
RP odznaczenia „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Zainteresowanych Jubilatów, którzy są mieszkańcami naszej gminy 
i do tej pory nie złożyli stosownego wniosku, proszę o kontakt  
z tutejszym Urzędem Stanu Cywilnego. Wszelkich informacji 
udzielamy pod numerem telefonu 12 263-41-13. UMiG Wieliczka

ZłOtE GODY
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Finisaż wystawy „Inna rodzina” wernisaż grupy Twórczej 
„w wolnej chwili”

Do końca sierpnia w Wielickim Centrum 
Kultury można było podziwiać wystawę 
fotografii Evy Hajduk „Inna Rodzina”. 
W niedzielne popołudnie 6 września, 
odbył się uroczysty finisaż z udziałem 
autorki oraz bohaterów zdjęć – osób, 
które zmagają się różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi 

jak również intelektualnymi. Wśród 
barwnych, często wzruszających  
i pokazujących niebywałe przeciwności 
losu historii, można dostrzec wspólny 
mianownik: wszelkie ograniczenie 
mieszczą się w naszej głowie. Wydarzenie 
to dla naszych bohaterów miało więc 
szczególne znaczenie, ponieważ po 

raz kolejny mogli spotkać się w gronie 
osób o podobnych doświadczeniach, 
odznaczających się niezwykłą determinacją 
i radością z życia. Oprawę artystyczną 
ze szczypta dobrego humoru zapewniło 
trio w składzie: Bibianna Ciejka, Marta 
Saciuk-Sędzielarz oraz Artur Sędzielarz. 
Wielickie Centrum Kultury

W sobotę 12 września, w kameralnym 
gronie, dokonaliśmy uroczystego otwarcia 
wystawy malarstwa Grupy Twórczej  
„W wolnej chwili” pt. „Lato pełne 
inspiracji”. W wernisażu udzieli wzięli 
autorzy prezentowanych prac malarskich 
oraz ich najbliższa rodzina i przyjaciele. 
Oprawę muzyczną zapewnił duet  
w składzie: Natalia i Paweł Rychlik  
– absolwenci Akademii Muzycznej  
w Krakowie, uczestnicy wielu kursów 
mistrzowskich i orkiestrowych, na 
stałe współpracujący m. in. z Orkiestrą 
Akademii Beethovenowskiej oraz 
Passionart. Wystawa dostępna jest dla 
zwiedzających do 15 października – 
serdecznie zapraszamy. Wielickie Centrum 
Kultury
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81. rocznica wybuchu 

II Wojny Światowej 

- Gmina Wieliczka

81. Rocznica Inwazji Sowieckiej na Polskę

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Mijają lata, 
lecz pamięć o tragicznych wydarzeniach wciąż jest żywa. Dbają  
o to mieszkańcy Wieliczki, którzy tego dnia składają kwiaty i zapalają 
znicze pod Pomnikiem Odrodzenia Polski – symbolem wolnej Polski. 
O godz. 10.00 w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka 
wiązanki złożyli: Piotr Krupa, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka ds. Inwestycji wraz z radną Elżbietą Sikorą oraz Sekretarzem 
Gminy Adamem Markiem Panusiem, a także przedstawiciele władz 
parlamentarnych i samorządowych, przedstawiciele lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, mieszkańcy. UMiG Wieliczka

Tegoroczne obchody rocznicy agresji wojsk ZSRR na Polskę 
połączone zostały z uroczystościami ku czci ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Symboliczne kwiaty i znicze złożone zostały 

tradycyjnie przy pomniku na wielickich plantach, a następnie 
udano się na cmentarz do alei, gdzie zasadzone są Dęby 
Pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. UMiG Wieliczka

Podróż w świat 
myślenia obywatelskiego
W poprzednim miesiącu zwróciłem uwa-
gę na dążenie Unii Europejskiej do stop-
niowego pomniejszania rangi państw 
narodowych, które tę Unię utworzyły. 
To rządy suwerennych państw podpisy-
wały unijne traktaty. Dziś jednakże orga-
ny unijne wolą kontaktować się wprost 
z regionami, omijając rządy krajowe.  
O ile ma to częściowe prawne umocowa-
nie w przypadku państw federacyjnych 
(np. Niemcy) oraz państw, które nadały 
swym regionom autonomię (np. Hiszpa-
nia), to w przypadku państw jednolitych 
(unitarnych) taka praktyka władz unij-
nych stoi w sprzeczności z porządkiem 
konstytucyjnym tych państw. Jednostki 
samorządowe państwa unitarnego mogą 
nawiązywać kontakty zagraniczne tylko 
za przyzwoleniem rządu. Przyzwolenie 
takie może mieć charakter „hurtowy”, wy-
nikający z umów o współpracy gospodar-
czej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej 
itd. Ale nie o takie rutynowe zagadnienia 
tu chodzi – tylko o wsparcie polityczne 
i finansowe dla regionów pragnących 
prowadzić politykę wyłamującą się z kie-
runku aprobowanego przez rząd swego 
państwa. Wieliczki problem ten akurat 
nie dotyczy, ale dotyczy on wielu woje-
wództw i dużych miast w Polsce, dlatego 
należy go rozważyć.
Muszę tu wrócić do zagadnienia, któ-
re już swego czasu omawiałem. Jednak 
zagadnienia fundamentalne mają to do 
siebie, że trzeba do nich powracać. Takim 
zagadnieniem jest suwerenność państwa. 
Tylko władza państwowa może na swoim 
terytorium stanowić prawo. Wyroki try-
bunałów międzynarodowych obowiązują, 
jeżeli państwo zechce je uznać (choć po-
winno tak czynić, jeżeli się do tego zobo-
wiązało). Władza państwowa jest zależna 
tylko od woli własnych obywateli wyraża-
nej drogą ustalonych procedur (głównie 
wyborów). Legalnie ustanowiona wła-
dza jest niezależna od nikogo z zewnątrz  
i mogąca zmusić do posłuchu wewnątrz. 
Jeżeli władza państwowa traci suweren-
ność zewnętrzną – państwo przestaje być 
niepodległe. Jeżeli traci suwerenność we-
wnętrzną – pogrąża się w anarchii.

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z hi-
storycznego punktu widzenia. Państwo 
pierwszych Piastów było bardzo scen-
tralizowane. Książęta z Gniezna bez-
względnie łamali swobody poszczegól-
nych plemion zamieszkałych nad Wisłą  
i Odrą. Nie było to przyjemne i niezgodne 
z prawami człowieka w dzisiejszym po-
jęciu. Ale dzięki temu powstało państwo 
polskie, zdolne bronić swego terytorium 
przed obcą agresją. W 1138 roku, po 
śmierci Bolesława Krzywoustego, Polska 
weszła na dwa stulecia w okres rozbicia 
dzielnicowego. Był to triumf władz regio-
nalnych nad władzą centralną. Oznaczało 
to wojny domowe, niezdolność do obro-
ny kraju przed Niemcami i Tatarami oraz 
poddaństwo wobec niemieckich cesarzy. 
Jednak w tym samym czasie przybywało 
ludności, zakładano wsie i miasta (wśród 
nich Kraków i Wieliczkę), duży wzrost 
gospodarczy pozawalał Polsce odrabiać 
dystans do zachodu Europy. Nie jest więc 
łatwo jednoznacznie ocenić okres rozbi-
cia dzielnicowego.
Mimo to nie przypadkiem w polskiej tra-
dycji wysoką pozycję zajmują Władysław 
Łokietek i Kazimierz Wielki, którzy w XIV 
wieku Królestwo Polskie zjednoczyli. Pol-
ska w okresie mocarstwowym (z grubsza 
licząc od Grunwaldu w 1410 roku do 
najazdu szwedzkiego w 1655 roku) była 
państwem federacyjnym. Na dodatek oba 
podmioty jagiellońskiej federacji (Króle-
stwo Polskie, zwane Koroną, oraz Wielkie 
Księstwo Litewskie) były bardzo zdecen-
tralizowane. Rządząca wtedy szlachta  
w poszczególnych województwach i po-
wiatach miała swoje sejmiki oraz swoich 
urzędników. Równowaga między władzą 
centralną a lokalną była jednak zachowa-
na. Państwo było potężne, pomimo braku 
despotycznej władzy królewskiej (sytu-
acja wyjątkowa w tamtych czasach). Nie 
przypadkiem państwo polsko-litewskie 
nazywano Rzeczpospolitą i uznawano za 
oazę wolności. 
Niestety w połowie XVII wieku coś się ze-
psuło. Sejm nie potrafił sprawnie działać, 
gdyż reprezentanci lokalnych sejmików 
uzurpowali sobie prawo stanowiące, że 

tylko za zgodą wszystkich posłów nowe 
ustawy mogą być uchwalane. Taka była 
geneza liberum veto. Czy da się cokol-
wiek uchwalić bez niczyjego sprzeciwu? 
Poszczególne województwa, powiaty, 
nawet kompleksy magnackich dóbr (la-
tyfundia) zaczęły się zachowywać jak na 
wpół suwerenne państwa. Rzeczpospo-
lita pogrążyła się w anarchii, z czego tuż 
po 1700 roku skorzystała Rosja, narzuca-
jąc Polsce i Litwie swój protektorat. Czy 
polskie powiaty i województwa na tym 
zyskały? Czy zyskali polscy obywatele? 
Nie chcieli dobrowolnie słuchać polskie-
go króla i polskiego sejmu, to musieli pod 
przymusem słuchać rosyjskiego cara. Gdy 
pod koniec XVIII wieku Polacy uchwa-
lając Konstytucję 3 maja, próbowali od-
zyskać suwerenność, zaborczy sąsiedzi 
postanowili Rzeczpospolitą zlikwidować. 
Na przywrócenie lokalnej samorządno-
ści trzeba było czekać ponad sto lat – do 
chwili powrotu Rzeczpospolitej na mapę 
świata. Na naszym terenie już pod koniec 
rozbiorów z samorządnością było nieco 
lepiej, ale poddani rosyjskiego cara i nie-
mieckiego kajzera mogli tylko pomarzyć 
o swobodach typowych dla austriackiej 
Galicji.
Czy z tego, co powyżej napisałem, wyni-
ka, że władza samorządowa dla własne-
go dobra ma być potulnym wykonawcą 
poleceń władz ogólnopaństwowych? 
Bynajmniej. Porządek konstytucyjny 
państw unitarnych, którym przysługuje 
zaszczytne miano państw demokratycz-
nych i praworządnych, przewiduje praw-
nie zagwarantowane kompetencje władz 
lokalnych. Władze te powinny dla dobra 
mieszkańców swego terenu asertywnie 
korzystać ze swych prerogatyw. Jeżeli 
pojawi się spór na styku władz samorzą-
dowych i rządowych, rozstrzygać go będą 
instytucje odwoławcze. Jeżeli jednak cza-
sami „tak się porobi”, że ktoś komuś musi 
ustąpić – to lepiej żeby centrum zacho-
wało swą władczą pozycję. Wynika to  
z prostej zasady: polskie regiony, miasta  
i wsie mogą się cieszyć autentyczną sa-
morządnością tylko w niepodległej Pol-
sce. Jerzy Pilikowski
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Czasami robi się naprawdę sporą krzyw-
dę znanym pisarzom, publikując cokolwiek 
nowego, co stworzyli, w formie osobnego 
tomu. W przypadku Zadie Smith nie stało się 
nic złego – te błyskotliwe felietony są celną  
i ciekawą diagnozą, bo to świadectwo huma-
nistycznej troski o człowieka postawionego 
w konfrontacji z globalnym doświadczeniem 
granicznym. To książka, która twórczo zapeł-
ni czas podróży autobusem bądź pociągiem 
między Wieliczką a Krakowem. Zwięzła, ale 
bardzo dosadna. Interesująca jako przykład 
filozofii inteligentnego sprzeciwu. Sygnalizu-
je grozę i bezkompromisowość pandemii ko-
ronawirusa, ale nie czyni jej głównym tema-
tem rozważań. Wręcz przeciwnie – te eseje 
dyskretnie zaznaczają i sugerują, co się w nas 
wyostrza, co demonizuje, co staje śmiesz-
ne albo groźne, kiedy dotyka nas lockdown  
i ludzka bezradność wobec zasięgu sytuacji 
zagrożenia. Jacy jesteśmy bezradni i dlaczego 
czasem jesteśmy tacy tylko na własne życze-

nie, nie analizując spraw oczywistych w nie-
oczywisty sposób. Dla Zadie Smith pandemia 
staje się szansą na spojrzenie inaczej na ludz-
kie relacje. Być może właśnie sposób ich po-
strzegania umożliwi komfort bycia ze sobą. 
A może zawsze nas coś uwierało i komfortu 
nie było, a sytuacja zagrożenia ze strony wi-
rusa tylko uwypukliła problemy z komunika-
cją. Smith w esejach komunikuje się przede 
wszystkim ze sobą. Jest mocno ironiczna, 
ale nie nadużywa ironii. Jej inteligencja za-
mienia sytuacje i dialogi dnia codziennego 
w spójny i rzeczowy wywód między innymi 
o tym, czym są styl i podmiotowość ludzka, 
jaka jest istota oporu skonfrontowanego  
z biernością i czy nieszablonowe myślenie  
o naszych życiowych rolach czyni egzysten-
cję batalią, czy może frajdą. Punktem wyjścia 
do rozważań jest często to, co podsłuchane 
i zaobserwowane na ulicach Nowego Jorku 
– miasta bardzo mocno dotkniętego przez 
pandemię. Wielobarwność metropolii od-
dawana jest za pomocą celnych wniosków 
dotyczących tego, jak Ameryka mierzy się  
z sytuacją dla niej nową, w której między in-
nymi dyskurs o śmierci staje się kwestią in-
nego wymiaru rozważań. Zadie Smith przed-
stawia nie tylko wielkomiejską perspektywę 
rozmyślań o tym, co nas teraz czeka. W do-
sadnym i mocno wybrzmiewającym zakoń-
czeniu stanowczo zaznacza, że Amerykę 
toczy od wieków inny wirus, na który nikt  
w USA nie chce znaleźć szczepionki. Autorka 
wprowadza samą siebie i czytelnika w spe-

cyficzny dyskomfort myślowy – dzięki temu 
patrzy i analizuje wyjątkowo krytycznie.  
W tej nowej perspektywie zagrożenia, któ-
ra w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym. 
Obok prawdziwych miniaturek – jak ta,  
w której autorka opowiada o zmartwieniach 
swojego masażysty – są też teksty, którym 
zbiegi okoliczności nadały specyficzny wy-
miar. Jak esej, w którym Smith wychodzi od 
pozycji Mela Gibsona w kontekście „Pasji”, 
rozważający rolę powiązań między cier-
pieniem a uprzywilejowaniami. O ironio, 
Gibson zaraził się wirusem w czasie, kiedy 
powstawała ta książka, a poinformowano  
o tym dopiero po jej złożeniu. Niekiedy za-
tem czas zarazy sam zbliża się do tekstów au-
torki, choć ona sama nie chce tego zbliżenia. 
A jednak pisze o sobie w świecie, który na 
naszych oczach niebezpiecznie się zmienia. 
Podoba mi się lekkość i jednoczesna bez-
kompromisowość niektórych wywodów. Za-
dieSmith stworzyła zbiór własnych zdziwień, 
kontestacji, wątpliwości, a w zakończeniu 
także gniewu. Dlatego „Przebłyski” to lektura 
ważna i potrzebna. Nie zajmuje dużo czasu. 
A jednak opowiada także o tym, jak twórczo 
albo opresyjnie zapełniamy ten czas. I o mi-
łości w czasach zarazy. O szalonych ludzkich 
deklaracjach, o niepokoju pełzającym wszę-
dzie, w końcu o postawie mądrego buntu 
wobec własnej tożsamości. O ujrzeniu jej 
naprawdę. Ważny i ciekawy zbiór.
Jarosław Czechowicz

ROZMYŚLANIA CZASU PANDEMII

Zadie Smith „Przebłyski”,
wyd. Znak, 

data premiery: 2 września 2020

ZNAJDŹ 8 SZCZEGÓŁÓW, KTÓRYMI RÓŻNIĄ SIĘ OBRAZKI

wieliczka Dragons zadebiutował 
w lidze lFA9 w ramach lFA

Zespół Wieliczka Dragons zadebiutował 
w lidze LFA9 w ramach LFA (Liga Futbolu 
Amerykańskiego). Drużyna z Wieliczki 
wystąpiła dotychczas w dwóch turniejach, 
raz będąc w roli gospodarzy, raz gości. 
Pierwszy Turniej został zorganizowany  
w Wieliczce (sobota, 12.09.2020). Niestety 
przeciwnicy Dragons okazali się w tym dniu 
od nas lepsi. Pierwszy mecz przeciwko 
Rzeszów Rockets „Smoki” przegrały 0:7, 

a spotkanie z Towers Opole zakończyło 
się z kolei rezultatem 6:48 na korzyść 
gości z Opola. Tydzień później (19.09) 
zespół z Wieliczki pojechał za to na 
Turniej do Opola, gdzie rozegrał kolejne 
dwa spotkania w lidze LFA9. Mecz 
przeciwko Bielawa Owls okazał się trudną 
przeprawą, a nasi przeciwnicy okazali się 
niestety mocniejsi, zwyciężając 45:0. 
W drugim spotkaniu Dragons zagrali  

z kolei ponownie z Towers, którzy i tym 
razem wyszli z tego boju zwycięsko, 
zwyciężając „Smoki” 28:0. Tegoroczny 
udział w lidze LFA9 to debiut dla drużyny 
z Wieliczki, dlatego Dragons pobierają 
cenne lekcje i wrócą silniejsi! Kolejne 
dwa mecze „Smoki” rozegrają już 
czwartego października na turnieju LFA9 
w Warszawie. Cała Wieliczka kibicuje 
Dragons! Wieliczka Dragons
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S P O R T O W AI N F R A S T R U K T U R A

 PAwlIKOwIcEZABAwA
Dobiega końca przebudowa boiska 
rekreacyjnego w Pawlikowicach. W ramach 
zadania przebudowane zostało istniejące 
boisko rekreacyjne o nawierzchni trawiastej  
w Pawlikowicach. Prace inwestycyjne 
obejmują wymianę nawierzchni boiska  
o wymiarach 55x90, montaż piłkochwytów, 
bramek piłkarskich oraz ławek. Miasto 
i Gmina Wieliczka pozyskała około 
159 000 zł dofinansowania z budżetu 
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, dotacja 
została uzyskana z naboru organizowanego 
przez LGD Powiatu Wielickiego. Drugą 
część środków, czyli około 150 000 zł 
przeznaczono z budżetu gminy Wieliczka. 
UMiG Wieliczka

Finalizują się prace związane z budową 
boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią  
w miejscowości Zabawa. Boisko rekreacyjne 
powstało przy istniejącej Otwartej 
Strefie Aktywności Fizycznej w Zabawie.  
W ramach zadania zbudowane zostało boisko 
o nawierzchni poliuretanowej, wykonano 
montaż piłkochytów, kompletu bramek 
piłkarskich, koszy do koszykówki oraz 
słupów uniwersalnych do gry w koszykówkę  
i siatkówkę. Zadanie realizowane przez Miasto 
i Gminę Wieliczka uzyskało dofinansowanie 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dzięki wsparciu Lokalnej Grupy 
Działania Powiatu Wielickiego. Koszt 
inwestycji około 400 tys zł. UMiG Wieliczka
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2.10 piątek
godz. 17:30, sala kinowa Wielickiej Mediateki, MBM w Wieliczce, Jesienna odsłona Damskiej 
Torebki:  „Magiczna moc naturalnych olejków - domowa apteczka na jesień”,  Aleksandra Jaros-
-Roman, wstęp wolny

3.10 sobota godz. 16:00, Rynek Górny, VIII RODZINNY MARSZOBIEG NA ORIENTACJĘ

5.10 poniedziałek
godz. 16:30, sala kinowa Wielickiej Mediatek, MBM w Wieliczce, Poniedziałkowy Klub Seniora, Oł-
tarz mariacki Wita Stwosza z cyklu „Dole i niedole polskich skarbów”, prowadzący: Ewa Polańska, 
wstęp wolny

9.10 piątek
godz. 17:00-21:00, MBM w Wieliczce, Noc Bibliotek „Klimat na czytanie”, wstęp wolny 
godz. 18:00, Wielickie Centrum Kultury, ILUSTROWANA MUZYKĄ HISTORIA ROCKA: Depeche 
Mode „Live Spirits”

10.10 sobota
Patio w Solnym Mieście, Turniej Szachowy „Otwarte Mistrzostwa Małopolski do lat 7 
godz.: 18.00, hala sportowa Solnego Miasta, I Liga Siatkówki – Mecz Ligowy 7R SOLNA WIELICZ-
KA-PŁOMIEŃ SOSNOWIEC

11.10 niedziela godz. 10.00 i 12.30, Muzeum Żup Krakowskich w kopalni, Mama, Tata i Ja: „Podziemni przyjaciele 
– górnik i koń”

13.10 wtorek godz. 17:00, MBM w Wieliczce: Cafe Mediateka, Dyskusyjny Klub Książki, „Rozdeptałem Czarnego 
kota przez przypadek”, Filip Zawada, informacje: ksowa@biblioteka.wieliczka.eu

14.10 środa godz. 16:30, Wielicka Mediateka, sala B1, MBM w Wieliczce, Warsztaty rękodzielnicze „Kwietnik  
z makramy”. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona

16.10 piątek godz. 19:00, Wielicka Mediateka, Dobry wieczór z …. Czesławem Jakubcem, bezpłatne wejściówki 
do odbioru w Wielickim Centrum Kultury

17.10 sobota CER Solne Miasto, X Jubileuszowy Puchar Solnego Miasta -Finał Zawodów Pływackich

18.10 niedziela CER Solne Miasto, Puchar Solna Ściana na Ściance Wspinaczkowej

19.10 poniedziałek godz. 16:30, sala kinowa Wielickiej Mediateki, MBM w Wieliczce, Poniedziałkowy Klub Seniora, 
„Norymberga czerwone piwo w czarnych piwnicach”, prowadzący: Andrzej Pasławski

21.10 środa
godz. 17.00, Muzeum Żup Krakowskich w Zamku Żupnym, Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 
MŻKW nt. „Muzea techniki i nauki - historia ich rozwoju oraz wybrane przykłady współczesnych 
inicjatyw muzealnych” – prelegent Kinga Stabrawa,

22.10 czwartek spotkanie w ramach Siłowni Literackiej „Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płyną-
cych z mądrej lektury”, spotkanie zamknięte, informacje: efraczak@biblioteka.wieliczka.eu

24.10 sobota  godz. 18:00, CER Solne Miasto, I Liga Siatkówki – Mecz Ligowy 7R SOLNA WIELICZKA – SMS PZPS 
SZCZYRK

25.10 niedziela godz. 12:30, Wielicki Rynek Górny, Koncert „Wesele Świętokrzyskie- Ocepiny”

26.10 poniedziałek godz. 10:00-16:00, Wielicka Mediateka, EKOSTREFA Wieliczka

27.10 wtorek
godz. 18:00, sala kinowa Wielickiej Mediateki, MBM w Wieliczce, Spotkanie autorskie z Alek-
sadrem Dobą, podróżnikiem, kajakarzem i autorem książki pt. „Olo na Atlantyku”, wydarzenie 
dofinansowane w ramach projektu DKK, wstęp wolny
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de lege artis 
PORADY PRAWNE

ObOwiązki pracOdawcy wzgLędem pracOwnika
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Zazwyczaj zaczynając pracę jesteśmy 
informowani o obowiązkach jakie mu-
simy spełniać w pracy. Należy jednak 
pamiętać, iż po stronie pracodawcy leżą 
obowiązki, które musi on wykonywać  
w stosunku do pracowników. Stanowi  
o tym art. 94 kodeksu pracy, który mówi 
że pracodawca jest obowiązany m.in. 
a) zaznajamiać pracowników podejmu-
jących pracę z zakresem ich obowiąz-
ków, sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonych stanowiskach oraz ich 
podstawowymi uprawnieniami; b) or-
ganizować pracę w sposób zapewnia-
jący pełne wykorzystanie czasu pracy, 
jak również osiąganie przez pracowni-
ków, przy wykorzystaniu ich uzdolnień 
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i na-
leżytej jakości pracy; c) organizować 
pracę w sposób zapewniający zmniej-
szenie uciążliwości pracy, zwłaszcza 
pracy monotonnej i pracy w ustalonym  
z góry tempie; d) przeciwdziałać dys-
kryminacji w zatrudnieniu, w szcze-
gólności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, naro-
dowość, przekonania polityczne, przy-
należność związkową, pochodzenie et-
niczne, wyznanie, orientację seksualną,  
a także ze względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony albo  

w pełnym lub w niepełnym wymiarze 
czasu pracy;  e) zapewniać bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy oraz prowa-
dzić systematyczne szkolenie pracow-
ników w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy; f) terminowo i prawidłowo 
wypłacać wynagrodzenie; g) ułatwiać 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych; h) stwarzać pracownikom 
podejmującym zatrudnienie po ukoń-
czeniu szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe lub szkoły wyższej warunki 
sprzyjające przystosowaniu się do nale-
żytego wykonywania pracy; i) zaspoka-
jać w miarę posiadanych środków socjal-
ne potrzeby pracowników; j) stosować 
obiektywne i sprawiedliwe kryteria oce-
ny pracowników oraz wyników ich pracy; 
k) prowadzić i przechowywać w postaci 
papierowej lub elektronicznej dokumen-
tację w sprawach związanych ze stosun-
kiem pracy oraz akta osobowe pracow-
ników; l) przechowywać dokumentację 
pracowniczą w sposób gwarantujący 
zachowanie jej poufności, integralności, 
kompletności oraz dostępności, w wa-
runkach niegrożących uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez okres zatrudnienia,  
a także przez okres 10 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym stosu-
nek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, 

chyba że odrębne przepisy przewidują 
dłuższy okres przechowywania doku-
mentacji pracowniczej; m) wpływać na 
kształtowanie w zakładzie pracy zasad 
współżycia społecznego. Pracodawca 
jest również zobowiązany udostępniać 
pracownikom tekst przepisów dotyczą-
cych równego traktowania w zatrudnie-
niu w formie pisemnej informacji rozpo-
wszechnionej na terenie zakładu pracy 
lub zapewnia pracownikom dostęp do 
tych przepisów w inny sposób przyjęty  
u danego pracodawcy. Pracodawca jest 
obowiązany przeciwdziałać mobbingo-
wi. Pracodawca zobligowany jest prze-
chowywać dokumentację pracowniczą. 
W związku z rozwiązaniem lub wyga-
śnięciem stosunku pracy pracodawca 
jest obowiązany wydać pracownikowi 
świadectwo pracy w dniu, w którym na-
stępuje ustanie stosunku pracy, jeżeli 
nie zamierza nawiązać z nim kolejnego 
stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzed-
niego stosunku pracy.  To najważniejsze 
obowiązki pracodawcy względem pra-
cownika, które wymienia polskie prawo 
pracy. Zawsze warto znać swoje prawa.

radca prawny Paweł Cieśla
www.augustyniciesla.pl
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4-6 września w Krynicy-Zdrój odbyły 
się pierwsze zawody w Kickboxingu po 
przerwie spowodowanej pandemią. Na 
staracie stanęli kadeci starsi w formułach 
light-contact oraz pointfighting. Wśród 
ponad 200 uczestników znaleźli się 
reprezentanci Wielicko-Gdowskiej Szkoły 
Walki Prime Dominika Niemiec oraz Filip 
Suder. W formule light-contact srebrny 

medal zdobył Filip, który przegrał dopiero 
w finale po bardzo zaciętej walce finałowej 
z zawodnikiem ze Skarżyska-Kamiennej. 
Nieco lepiej poszło naszym reprezentantom 
w formule pointifghting, gdyż nie mieli 
sobie równych w swoich kategoriach. 
Dominika Niemiec zdobyła tytuł mistrzyni 
Polski w kategorii do 46 kg, natomiast 
Filip Suder zdobył tytuł mistrza Polski  

w kategorii do 63 kg. Warto zaznaczyć, że 
obydwoje naszych zawodników wygrało 
swoje walki finałowe przed czasem, różnicą 
10 punktów! Dla Dominiki był to pierwszy 
tytuł mistrzyni w karierze, natomiast Filip 
obronił tytuł sprzed roku. Wyjazd został 
dofinansowany przez Miasto i Gminę 
Wieliczka oraz Gminę Gdów. Wielicko-
Gdowska Szkoła Walki Prime

Za nami ostatni wakacyjny miesiąc - 
sierpień.  W tym czasie nasi karatecy nie 
próżnowali.  Odbył się  Jubileuszowy 
letni Obóz Wielickiego klubu karate 
kyokushinkai oraz przybyły dwa nowe 
czarne pasy w klubie.

W dniach 19-29 sierpnia w uroczej 
miejscowości Junoszyno k. Stegny miał 
miejsce już po raz 10. obóz karate który 
organizował lub współorganizował nasz 

klub. W obozie wzięło udział 55 osób 
z 3 klubów i z 6 różnych sekcji. Treningi 
odbywały się 3 razy dziennie, prowadzone 
rotacyjnie przez różnych instruktorów. 
Oprócz treningów na obozie miało miejsce 
wiele ciekawych zajęć takich jak: wykłady 
(historia karate i stroju gi, elektrownie jądrowe 
i OZE, węzły), karaoke, zawody w budowaniu 
z piasku, konkurs kabaretowy, szkolenie 
survivalowe, joga. Zgrupowanie zakończył 
dwudniowy egzamin przeprowadzony 

przez komisję KWF składający się  
z testu teoretycznego z wiedzy o karate, 
praktycznego z kihon, renraku, ido-
geiko, części sprawnościowej, tobi geri, 
kata i kumite. Po egzaminie wisienką na 
wyjazdowym torcie było „sayonara-party”  
i wręczenie pamiątkowych certyfikatów. 
Natomiast w Krakowie 29 sierpnia 
odbyło się seminarium instruktorskie 
Polskiej Organizacji Kyokushinkai wraz  
z egzaminem na stopnie dan (czarne 
pasy). Z radością informujemy, iż po 
wyczerpującym teście prowadzonym przez 
pięcioosobową komisję mistrzów pod 
kierownictwem żywej legendy polskiego 
karate shihan Andrzeja Drewniaka 9.dan 
(osobistego ucznia założyciela karate 
kyokushin sosai Masutatsu Oyamy)  
w Wieliczce przybyły 2 nowe „czarne 
pasy”: sensei Paweł Balicki 1.dan oraz 
sensei Leszek Szmurło 1.dan ponadto jeden  
z instruktorów sensei Konrad Kopciowski 
zaliczył egzamin na 2.dan. Gratulujemy - osu! 
Krzysztof R. Kopciowski
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DwA tYtułY MIStRZOwSKIE 
dla wielicko-gdowskiej szkoły walki Prime

58. MAłOPOlSKI wYŚcIG GÓRSKI
wystartował z wieliczki - fotorelacja

X Jubileuszowy letni Obóz 
wielickiego klubu karate kyokushinkai

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. WieliczkaCity.pl



Domowe techniki przetwarzania żyw-
ności są znane od pokoleń. Fermenta-
cja to proces biologiczny i przystępny 
sposób konserwacji, by pozyskać nowe 
smaki, polepszyć przyswajalność, prze-
dłużyć trwałość  produktów z korzy-
ścią dla naszego organizmu i zapełnić 
spiżarkę na sezon jesienno  - zimowy. 
Dzika (spontaniczna) fermentacja to 
kiszenie w solance, wytwarzanie domo-
wego octu czy kimchi. W tej  fermen-
tacji wykorzystujemy mikroorganizmy 
naturalnie występujące w środowisku. 
Nasze zadanie to świadoma współpra-
ca z drobnoustrojami. Bakterie mają 
charakter probiotyczny, wspierają florę 
jelitową, a tym samym trawienie. Fer-
mentowane produkty są sycące i za-
wierają m.in. witaminy z grupy B, kwas 
foliowy, ryboflawinę, niacyną, tiaminę  
i biotynę, działają jak przeciwutlenia-
cze. Takie jedzenie jest super zdrowe.
Wykorzystujemy  szklane  lub kamion-
kowe naczynia. Naczynia i nakręt-
ki powinny być czyste, wyparzone.  
W słojach z nakrętkami łatwiej zacho-

wać warunki dla właściwej fermentacji, 
łatwiej uniknąć kożuszka fermentacyj-
nego i są wygodniejsze w użytkowaniu. 
Niedokręcona zakrętka, chroni nastaw 
przed zarodnikami pleśni krążącymi  
w powietrzu i uwalnia powstające gazy. 
Przy nastawach octowych potrzebu-
jemy czystych ściereczek lub wielo-
krotnie złożonej gazy, co chroni przed 
muszkami owocówkami i zarodnikami 
pleśni. Przygotowanie warzyw i owo-
ców do kiszenia ma znaczenie w póź-
niejszej konsumpcji. Drobno pokrojone 
warzywa szybciej się ukiszą a pokrojo-
ne owoce np. na ocet, to znacząca masa 
po fermentacji. Jedynym wyznaczni-
kiem jest przeznaczenie produktów  
i późniejsze ich wykorzystanie. Mogą 
być fantazyjnie krojone, by jeszcze na-
sycić wzrok jedzącego. Do fermentacji 
używamy soli lub cukru białego. Jeżeli 
naszym celem jest podkręcenie smaku 
można dodać inny cukier albo zastąpić 
go miodem, z wykluczeniem ksylitolu  
i erytrolu, bo te należą do grupy alko-
holi.

Kisić można wiele produktów. Bardzo 
istotne jest przygotowanie właściwe-
go stężenia solanki, która zbyt mocna 
spowolni fermentację a jej smak będzie 
trudny do akceptacji. Solanka powinna 
być 2,5%,  tzn. jedna kopiasta łyżka soli 
(ok 30g)  na 1 litr wody. Musimy mieć 
na uwadze co chcemy kisić, im produkt 
będzie bardziej wodnisty, to solanka 
będzie słabsza, co wymaga dosolenia. 
Najbezpieczniej jest zważyć wsad i do-
stosować ilość soli. Sól jest konserwan-
tem, wyciąga sok z komórek, utrudnia 
rozwój niechcianych bakteri i wspiera 
bakterie kwasu mlekowego. Woda, 
najlepiej twarda, przefiltrowana, prze-
gotowana i ostudzona - i w takiej roz-
puszczamy sól. Kapusta kiszona to so-
lenie na sucho – poszatkowaną kapustę 
posypujemy solą i odstawiamy na ok 
12-24 godz. by w ten sposób powstała 
solanka, która wspiera proces fermen-
tacji. Pamiętajmy by do każdego nasta-
wu dodawać zioła i przyprawy. Dobrze 
jest kierować się intuicją a smak końco-
wy będzie zniewalający.  Zdzisław Kapera

MAKARON ZAPIEKANY

kiszonki – zróB To sam.

SkŁaDNIkI:
 

- 40 DAG MAKARONU RURKI

- 10 DAG MASŁA

-  5 DAG SUSZONYCH GRZYBÓW

- 2 CEBULE

- 2 JAJKA NA TWARDO

- BUŁKA TARTA, SÓL, PIEPRZ

przygotowanie:

Namoczone poprzedniego dnia grzyby 
ugotować. Makaron ugotować w dużej 
ilości osolonej wody i bardzo dokład-
nie go odcedzić. Drobniutko posieka-
ną cebulę podsmażyć na maśle, dodać  
makaron. Posiekać grzyby, jajka pokro-
ić w kostkę, doprawić solą i pieprzem. 
Wymieszać, wyłożyć do wysmaro-
wanego masłem i wysypanego bułką 
tartą naczynia żaroodpornego i piec  
w bardzo gorącym piekarniku 10-15 
min. Zofia Machnik KGW Sygneczów
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