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ok 2017 to rok Jubileuszowy dla Zespołu Śpiewaczego Wrzos, którego
początki sięgają 1947 roku, kiedy Stanisław Cebula założył zespół regionalny,
a przy nim sekcje: teatralną, regionalną,
taneczną i chór. Do dziś nieprzerwanie
tradycje tego zespołu kontynuuje Wrzos,
prowadząc działalność artystyczną przy
Centrum Kultury w Niepołomicach.
Ostatnie pięć lat przyniosło Zespołowi
sporo zmian. W 2014 roku współpracę
z nami zakończyli akompaniator Jan Gębała i opiekun wokalny Julia Sarnecka.
Ich obowiązki przejął we wrześniu Maciej
Ziobro, kierownik artystyczny i akompaniator. Od 2015 roku zaczęliśmy występować z towarzyszeniem muzyków: Maciej
Ziobro – akordeon, Andrzej Balicki – gitara i Wiesław Pyzik – kontrabas. Obecnie Wrzos liczy 16 osób, a jego kierownikiem nadal jest Maria Baran.
W niedzielę, 8 października, w Zamku
Królewskim w Niepołomicach odbyły się
uroczystości 70-lecia działalności artystycznej Zespołu Wrzos, które poprzedziła Msza Święta w Kościele Paraﬁalnym Dziesięciu Tysięcy Męczenników.
W pięknie przygotowanej sali akustycz-

nej punktualnie o godz.16.30 Maria Baran powitała przybyłych gości, a Halina
Kurak krótko przedstawiła historię i bieżącą działalność naszego zespołu.
Koncert jubileuszowy pomyślany został
w formie prezentacji kolejnych etapów
i zmian z ostatnich pięciu lat, jakie minęły od Jubileuszu 65-lecia. W części
pierwszej Wrzos pod dyrekcją pani Julii Sarneckiej zaprezentował wiązankę
piosenek śpiewanych w latach 2013/14
m.in.: Płynie Wisła, Błękitna chusteczka,
Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Lniany ręcznik. W kolejnej odsłonie przedstawiliśmy
piosenki z okresu, kiedy pracowaliśmy
z samym Maciejem Ziobrą, m.in. Lipka
zielona, Bardzo smutna piosenka retro.
Do udziału w ostatniej części koncertu
Maciej Ziobro zaprosił swoich kolegów
muzyków: Piotra Bzowskiego towarzyszącego nam na perkusji i Ignacego Stojka
z saksofonem sopranowym i klarnetem,
którzy dodatkowo wzbogacili występ.
Znane wszystkim piosenki m.in. Od rana
mam humor, Ach jak przyjemnie śpiewaliśmy wspólnie. Hitem wieczoru okazała
się piosenka Brunetki, blondynki zaśpiewana przez solistę Antoniego Nowaka.
Bezpośrednio po zakończeniu koncertu
były życzenia i gratulacje dla Zespołu,
składane przez zaprzyjaźnione osoby na

ręce naszej kierownik Marii Baran. Dalszego rozwijania pasji muzycznych i wielu sukcesów życzyli nam: przewodniczący
Rady Miejskiej Marek Ciastoń, burmistrz
Niepołomic Roman Ptak, prezes Fundacji
Zamek Królewski Barbara Ptak, dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach
Małgorzata Gajda, przedstawiciele niepołomickich zespołów muzycznych: Anna
Ptasznik i Teresa Kuś z chóru Cantata,
Radna Rady Miejskiej i kierownik ZPiT
Zagórzanie Barbara Wdaniec, Zdzisława
Siwek z Naszej Woli, Aleksander Ostrowski z Wolańskiej Muzy i Henryk Osika
z Zespołu Zabierzanie.
Jak przystało na jubileusz, tego wieczoru
czekał na nas jeszcze tort urodzinowy,
toast i tradycyjne Sto lat.
Zespół Wrzos jest bardzo wdzięczny organizatorom uroczystości. Szczególnie dziękujemy burmistrzowi Romanowi Ptakowi,
dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach Małgorzacie Gajdzie, Prezes Fundacji
Zamek Królewski w Niepołomicach Barbarze Ptak oraz Marii Baran. Dziękujemy
za przybycie zaproszonym gościom. Korzystając z okazji, pragniemy podziękować
wszystkim osobom, które wspierają zespół
w różny sposób. Ze swej strony członkowie
Wrzosu deklarują, że nadal będą troszczyć
się o dobry poziom muzyczny zespołu.
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Zuchy zdobywały wiele sprawności
oraz gwiazdek – stopni zuchowych
(nowych umiejętności). Każdy z nas
po kolonii wyjechał przynajmniej
z 5 sprawnościami z różnych dziedzin
rozwoju. Zgłębiliśmy swoją wiedzę
merytoryczną, lecz w niezwykle
praktyczny sposób. Przez chęć dotarcia
do skarbu doskonaliliśmy szanowanie
otaczającej nas przyrody, odczytywanie
map czy zdolności do pracy w grupie.
Każdy z nas miał również możliwość
rozwinięcia własnych umiejętności,
pasji i zainteresowań. Wielu chłopców
zdobywało sprawności ﬁzyczne np.
piłkarz czy delﬁnek.
7 Niepołomicka Gromada Zuchenek
Strażniczki Lasu
7 Niepołomicka Gromada Zuchenek
Strażniczki Lasu odwiedziła wioskę
Smerfów i przez kolejne dziesięć dni
ratowała Smerfy z rąk Gargamela, aby

wszystkie Smerfy mogły wziąć udział
w dożynkach. Podczas kolonii zuchenki
nauczyły się komponować naturalne
maseczki na twarz czy robić dżem,
a także brały udział w teatrzykach.
W wyjeździe wzięło udział 13
zuchenek i 6 druhen. Najbardziej
udaną akcją kolonii była wycieczka
do parku trampolin w Nowym Sączu.
Świetna rozrywka, na którą zuchenki
samodzielnie zdobyły fundusze. Jedną
z udanych przygód była zabawa na
rowerkach wodnych, podczas której
zuchenki dopłynęły do Małpiej Wyspy –
siedziby Gargamela.
5 Niepołomicka Gromada Zuchenek
Zielone Iskierki
Zielone Iskierki podczas kolonii badały
okolicę przez poznawanie jej zabytków,
legend i ciekawostek. Pewnego wieczoru
odwiedziły je Indianki. Zuchenki poznały
Pocahontas oraz Nakome, które szukały

nowych członkiń swojego plemienia
i przyjęły Zielone Iskierki do swojego
grona. Przez całą kolonię dziewczynki
poznawały indiańskie obyczaje, legendy,
zgłębiały tajniki przyrody oraz uczyły
się polowania i podchodów. Miały do
wykonania specjalną misję – musiały
znaleźć magiczny talizman. W ciągu
całego pobytu zdobywały części mapy,
które ostatecznie doprowadziły je do
niego. Talizman zuchenki oﬁarowały
Duchom Przodków, wrzucając go do
jeziora. Czyn ten miał zaprowadzić ład
i porządek w naturze. Zuchenki przez
całą kolonię chętnie zdobywały gwiazdki
i sprawności. Trzy z nich złożyło
obietnicę zucha, a dwie zostały przyjęte
do gromady. Wszystkim przez całą
kolonię dopisywał humor, a kolonia była
świetną okazją, aby się lepiej poznać.
Nasz podobóz tworzyło 16 zuchenek
i 7 druhen.
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