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SEDNO: DZIESIĘĆ LAt 
tEMU, DOKŁADNIE 21 

SIERPNIA 2009 ROKU O 
GODZINIE 13.24 PRZYSZYŁ 
PAN RĘKĘ CZŁOWIEKOWI, 
KtÓRY ULEGŁ WYPADKO-
WI. RĘKA tRZYMAŁA SIĘ 
NA KAWAŁKU SKÓRY. CZY 
PAMIĘtA PAN tAMtĄ OPE-
RACJĘ?
JACEK PUCZ: Oczywiście, że pa-
miętam. Operacja trwała sześć 
godzin. Operowałem nie tylko 
ja, ale cały zespół. Operacja za-
kończyła się sukcesem. Przyszy-
liśmy tą rękę.
to było niewiarygodne wyda-
rzenie, w małym, powiatowym 
szpitalu taka operacja. Czło-
wiek do dzisiaj posiada rękę, 
nie stracił jej chociaż było bar-

dzo blisko. Proszę powiedzieć, czy 
dzisiaj, po dziesięciu latach od tam-
tych wydarzeń przyszycie ręki przy-
szłoby Panu łatwiej?
Dzisiaj zapewne z racji tego, że szpita-
le mocno się wyspecjalizowały, pew-
nie odesłalibyśmy poszkodowanego 
do ośrodka o wyższej referencyjności. 
Dzisiaj znacznie szybciej transportuje 
się chorego z miejsca na miejsce korzy-
stając z helikopterów. Wówczas, przed 
dziesięciu laty nie mieliśmy takich moż-
liwości i aby ratować rękę musieliśmy 
zająć się nią sami.
Pracuje Pan w zawodzie lekarza chi-
rurga od 40 lat. Jak wyglądał myśle-
nicki szpital, kiedy rozpoczynał Pan 
w nim pracę?
Nie wyglądał źle. Warunki do pracy, jak 
na ówczesne czasy, były dobre. Budy-
nek poddawano co jakiś czas zabiegom 

remontowym. Polegały one na malowa-
niu ścian, wymianie oświetlenia. Pamię-
tam, że wymieniono stare, przypominają-
ce balony lampy na bardziej nowoczesne 
oświetlenie. Blok operacyjny sprawiał bar-
dzo dobre wrażenie. W jego skład wchodzi-
ły trzy sale operacyjne z destylarnią i ste-
rylizatornią Oczywiście wraz z upływem 
czasu stan budynku pogarszał się. Zmie-
niały się także wymogi i przepisy, na przy-
kład te dotyczące sterylizatorni. Nie moż-
na już było gotować narzędzi, ale steryli-
zować je w nowszej generacji steryliza-
torach parowych. Szpital musiał za tymi 
zmianami nadążać. 
I nadążał?
Nie zawsze. Prawdziwy postęp budowlany 
w przypadku szpitala nastąpił w momen-
cie, kiedy jego dyrektorem został Adam 
Styczeń. Wcześniej nikt na ten aspekt nie 
zwracał uwagi.

WSZĘDZIE CZYStO 
i StERYLNIE

JACEK PUCZ:

rozmawiał: maciej hołuj
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od redakcji

A jaki był poziom sprzętowy szpitala?
Szczerze?
Szczerze.
Poziom sprzętu był zerowy. Jakość usług bazowała głównie na naszych umiejętnościach. Dość powie-
dzieć, że na badania gastroskopowe, kolonoskopowe, ERCP czy USG musieliśmy jeździć z pacjentami do 
szpitali krakowskich. Dzisiaj rzecz nie do pomyślenia. Kiedy szpital zakupił aparaty do USG, kolonoskopii 
i gastrologii czuliśmy się jakbyśmy złapali Pana Boga za nogi! Dzisiaj nie wyobrażam sobie swojej pracy 
bez endoskopii. Bez laparoskopii także. Ta ostatnia pozwala nam na operacje wykonywane bez koniecz-
ności otwierania brzucha, eliminuje powstawanie dużych ran operacyjnych. Laparoskopia to kolosalny 
postęp w leczeniu i w jakości zabiegów. Pacjent bardzo szybko dochodzi po takiej operacji do siebie, już 
wieczorem zaczyna chodzić.
Wspomniał Pan o umiejętnościach myślenickich lekarzy? Jakie były?
Myślę, że wysokie. Jako młody chirurg uczyłem się od takich myślenickich sław i mistrzów skalpela jak: 
Bolesław Stożek, Wiesław Babiński, Kazimierz Senderak, Jerzy Krzywoń, Jacek Wójcik czy Bohdan Sawi-
cki. Wszyscy oni byli wspaniałymi lekarzami chirurgami.
Dzisiaj w myślenickim szpitalu pracuje 5 chirurgów?
Tak. Łącznie na oddziale pracuje pięciu lekarzy Trzech z nich posiada specjalizację, dwóch ją dopiero zdo-
bywa. W pracy wspiera nas czternaście pielęgniarek dwuzmianowych i dwie jednozmianowe. Pracując 
na bloku operacyjnym współpracujemy także z pionem anestezjologicznym.
W grupie anestezjologów znajduje się także Pana córka Agnieszka? Jak się Panu z nią współpracuje?
Mamy ze sobą kontakt nieomal codziennie. Doskonale się rozumiemy. Wiemy czego możemy po sobie 
oczekiwać. Jak to w rodzinie.
Przez osiem ostatnich miesięcy na kierowanym przez Pana oddziale chirurgii ogólnej trwał szero-
ko zakrojony remont. Dzisiaj oddział przypomina najlepsze, europejskie wzory. Co się zmieniło?
Wszystko. To co było, a co jest dzieli wielka, by nie rzec olbrzymia przepaść. Na wszystkich płaszczyznach.

Proszę wymienić najważniejsze, wypływające z kosztującego ponad 2,5 miliona złotych remon-
tu korzyści?
To, co jako pierwsze rzuca się w oczy to estetyka. Działa zarówno na korzyść personelu jak i pacjentów. 
Najbardziej, co może wydać się nieco dziwne, jestem dumny z ... korytarza. Po raz pierwszy jest pusty i 
służy do tego, do czego służyć powinien - do transportu i przemieszczania się. Nie ma na nim łóżek, sza-
fek i innych sprzętów, jak miało to miejsce dotychczas. Tylko wolna przestrzeń i krzesełka dla oczekują-
cych i pacjentów. Zadowolenie z dobrze wykonanego remontu sprzyja zwiększonej wydajności pracy, a 
sama praca trudna i wyczerpująca staje się przyjemniejsza. Wszędzie jest czysto, tak pacjent jak i perso-
nel ma znacznie większe możliwości. Pacjent może wziąć kąpiel przed samym zabiegiem, ma do dyspo-
zycji łazienkę w każdej sali oraz łazienkę zbiorczą. Kolosalnie poprawiły się warunki aseptyki, na co zwra-
camy szczególną uwagę, bo ma to niezwykle ważny wpływ na sukces leczenia pacjentów chirurgicznych.
Czy za tą wspaniałą architekturą wnętrza nadąża infrastruktura czyli sprzęt, jakim oddział dys-
ponuje?
Naturalną konsekwencją dzisiejszego postępu technicznego jest to, że sprzęt szybko się starzeje. Kie-
dyś szpital dysponował najnowocześniejszym aparatem USG, dzisiaj nie jest to już najwyższa półka. Bę-
dzie kiedyś do wymiany, chociaż na razie wystarcza. Dysponujemy dostateczną ilością sprzętu endosko-
powego, który jest na bieżąco serwisowany. Dysponujemy aparatem Bova do elektrokoagulacji z przy-

Ma za sobą 40 lat pracy w myślenickim szpitalu. Nie potrafi zli-
czyć ile wykonał operacji i zabiegów. Samych wyrostków robacz-

kowych zoperował tysiące. Jacek Pucz. Dzisiaj ordynator Oddziału 
Chirurgii Ogólnej wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Poope-
racyjnej w myślenickim szpitalu powiatowym. Ceniony chirurg i le-
karz rozmawia z „Sednem” wspominając dawne czasy i opowiada-
jąc o czasach współczesnych.

SZANOWNI CZYTELNICY
I oto tak się stało, że jesteśmy u Państwa w 
dwóch wcieleniach: papierowej i elektronicz-
nej. Od kilkunastu dni działa w sieci nasza 
nowa strona www.esedno.pl To druga noga 
„Sedna”. Uruchomiliśmy ją chcąc nadążyć 
za duchem czasu. Obie formy uzupełniają się. 
Bywa, że esedno dopełnia „Sedno”, bywa też 
na odwrót. Nie przeszkadza to w tym, abyście 
Państwo czytali nas w obu wersjach.
Zapewne rozpoznaliście Drodzy Czytelnicy 
zdjęcie na okładce. To Jacek Pucz. Znany my-
ślenicki lekarz chirurg, ordynator Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej w myślenickim szpitalu. Czło-
wiek, któremu ten oddział wiele zawdzięcza. 
Przez cały czas ośmiomiesięcznego remontu i 
modernizacji oddziału Jacek Pucz czuwał nad 
tym, aby wszystko zrobione zostało tak, jak 
powinno. Fenomenem jest fakt, że oddział nie 
zaprzestał przyjmowania pacjentów i realizo-
wania programu zabiegów, pomimo trwają-
cych prac remontowych. O tym oraz o innych 
problemach myślenickiej chirurgii „Sedno” roz-
mawia z Jackiem Puczem na trzech pierwszych 
stronach niniejszego numeru.
Od 1 września działać będzie w Myślenicach 
Szkoła Podstawowa numer 1. Wiele pokoleń 
myśleniczan zawdzięcza tej szkole podsta-
wowe wykształcenie. Wielu wiąże z tą szkołą 
wspaniałe wspomnienia. Szkoła bowiem ist-
niała jako „podstawówka” przez wiele, wiele 
lat. Ostatnio jako Gimnazjum, teraz po refor-
mie edukacji ponownie jako Szkoła Podstawo-
wa. Taka była wola rodziców, taka ich dzieci, 
taka nauczycieli. Została zatem spełniona, 
choć nie bez oporów ze strony kilku radnych 
Rady Miejskiej Myślenic. Jeden z nich twier-
dząc, że zależy mu na reaktywacji tej szko-
ły wstrzymał się od głosu kiedy głosowano 
stosowną uchwałę. Rubryka: czym żyje gmi-
na na stronie 4.
Postać Jana Kiszki znana jest przede wszyst-
kim miłośnikom zapasów. To legendarny za-
paśnik najpierw Górek, potem Dalinu, a tak-
że trener, wychowawca wielu wspaniałych za-
paśników. O takich ludziach się nie zapomina. 
Ludziach z charakterem, ludziach oddanych 
życiowej pasji. Dzisiaj Jan Kiszka wspomina 
swoją zawodniczą młodość i opowiada o tym, 
jak wyglądały myślenickie zapasy 40 lat temu.
Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego nu-
meru naszej gazety mając nadzieję, że każ-
dy znajdzie w nim coś ciekawego dla siebie.
Za miesiąc znowu z Wami będziemy.

Redakcja
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stawką argonową służący do hamowania krwawień, pobierania materiału, odcinania polipów z przewo-
du pokarmowego. Każdy z nas musiał poświęcić sporo czasu na to, aby opanować wprawną obsługę tego 
sprzętu. Krzywa uczenia się jest bardzo długa, tak więc każdą wolną chwilę poświęcam na instruktaż dla 
młodszego personelu.
Proszę oprowadzić naszych Czytelników po świeżo wyremontowanym oddziale chirurgii ogólnej. 
Jakie pomieszczenia, poza korytarzem, z którego jest Pan tak dumny, znajdują się tutaj?
Mamy trzy sale jednoosobowe, jedną salę dwuosobową i trzy sale pięcioosobowe. Dalej salę intensywne-
go nadzoru pooperacyjnego. Są pomieszczenia socjalne dla lekarzy i pielęgniarek, jest kuchenka, jest sala 
opatrunkowa, są pomieszczenia, w których znajduje się pracownia endoskopii z doskonałą aparaturą en-
doskopową. W każdej sali chorego drzwi przesuwają się elektrycznie zapobiegając kolizjom na korytarzu. 
W każdej sali umieszczono telewizor, który działa bez konieczności wrzucania doń monet, cały oddział ob-

jęty jest darmowym wi-fi.
Kto wyłożył środki na remont?
Starostwo powiatowe lwią część, trochę sam szpital.
Podobno przez osiem miesięcy remontu oddział 
nie przerwał przyjmowania pacjentów, a Pan 
sam praktycznie nie wychodził z niego dopil-
nowując, aby wszystko szło zgodnie z planem?
Nie mogliśmy przerwać pracy, bowiem NFZ nie zwró-
ciłby nam pieniędzy za wykonanie kontraktu. Dlate-
go postanowiliśmy, że remont odbędzie się przy dzia-
łającym oddziale. Olbrzymi wkład w to dzieło miał 

cały personel, ale chyba największe słowa uznania 
należą się paniom sprzątającym, które praktycznie 
nie przerywały swoich czynności. W czasie remon-
tu przyjęliśmy na oddziale 950 pacjentów i wykona-
li 800 zabiegów.
to doprawdy wielkie osiągnięcie. Na pewno na 
skalę naszego regionu. Gratuluję. Czego braku-
je Panu na wyremontowanym oddziale, czego 
życzyłby Pan sobie jako jego ordynator?
Świat chirurgii obrał dzisiaj kierunek w stronę robo-
tyki. Robotyka to poezja. Operacje wykonują dzisiaj 
roboty. Oczywiście pod okiem lekarza. Robot zawsze 
ma pewną rękę i jest bezlitośnie precyzyjny. Chciał-
bym, aby kiedyś taki zagościł w naszym szpitalu.
Czy jest to możliwe?
Na razie raczej nie. A na pewno nie w najbliższej przy-
szłości. Cieszmy się z tego co mamy!

Najbardziej, co może wydać się 
nieco dziwne, jestem dumny z 

... korytarza. Po raz pierwszy jest 
pusty i służy do tego, do czego słu-
żyć powinien - do transportu i prze-
mieszczania się. Nie ma na nim łó-
żek, szafek i innych sprzętów, jak 
miało to miejsce dotychczas. Tyl-
ko wolna przestrzeń i krzesełka dla 
oczekujących i pacjentów - jacek pucz

JACEK PUCZ – lekarz medycyny, chi-
rurg, urodzony 3 sierpnia 1952 roku w 
Krakowie. Tutaj spędził całą swoją mło-
dość uczęszczając do szkoły podstawo-
wej numer 11 przy ulicy Miodowej. W 
Krakowie także ukończył Liceum Ogól-
nokształcące numer 13 przy ulicy Wester-
platte. Studia medyczne – Wydział Le-
karski – na Akademii Medycznej w Kra-
kowie. Dyplom lekarza uzyskał w 1977 
roku. Z nakazu pracy zmuszony był wy-
jechać z Krakowa do Krosna nad Wi-
słokiem, gdzie odbył staż dyplomowy. 
Z uwagi na brak możliwości specjaliza-
cji w zakresie chirurgii ogólnej w szpita-
lu w Krośnie skorzystał z wolnego eta-
tu na oddziale chirurgicznym w szpita-
lu w Myślenicach, do którego przeniósł 
się 18 grudnia 1978 roku. W szpitalu tym 
pracuje nieprzerwanie do dziś. W 1984 
roku uzyskał tytuł specjalisty pierwsze-
go stopnia, a w 1995 drugiego stopnia. 
Jest żonaty (żona Ewa), posiada trójkę 
dorosłych dzieci (Tomasz, Łukasz, Ag-
nieszka) i … pięcioro wnuków.

Są dzisiaj wszędzie. To 
dobrze. Bez nich by-

łoby dziwnie. Niedawno 
miały swoje święto. Ko-
biety. Wszystkiego Naj-
lepszego od „Sedna”. A 
o tym, która z Pań czym 
się zajmuje na stronie 4 
i 5.

foto: maciej hołuj
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JEśLI KTOś Z PAńSTWA nIE ZDOłAł 
ROZSZyfROWAć nAZWISK nASZy PAń, 

KTóRych PORTRETy ZAMIEścILIśMy nA 
POPRZEDnIch STROnAch PODAjEMy 
jE W KOLEjnOścI OD góRy OD LEWEj - 
joanna Lejda – policjantka, Aleksandra Kor-
pal – emerytowana dyrektorka szkoły, radna 
Rady Powiatu, teresa Rokosz – przewodnicząca 
Rady gminy Wiśniowa, Anna Kapusta – kierow-
nik oddziału wsparcia dla dorosłych, terapeut-
ka, Natalia Jarząbek – wirtuozka fletu, Jadwi-
ga Malina – Żądło – poetka, Agnieszka „tola” 

DyREKTORKI, MUZycZKI, RADnE, DyRygEnTKI, nAUcZycIELKI
Rok rocznie od trzynastu lat z wielkim po-

święceniem i zaangażowaniem organizu-
je dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z te-
renu Małopolski Zimową Olimpiadę dając jej 
uczestnikom wiele ciepła i radości. W organiza-
cyjny trud wciąga młodzież ze szkół pokazując 
jej jak należy pomagać innym. Impreza, której 
jest pomysłodawcą wpisała się na stałe w kalen-
darz wydarzeń Myślenickiego Ośrodka Sporto-
wego, którego jest dyrektorem. Piotrowi Ma-
gierze za jego wielkie serce przyznajemy mia-
no człowieka Miesiąca marca.

PIOTR MAGIERA
DyREKTOR MOS MyśLEnIcE

CZy WARTO ZAPRZąTAć UWAgę gOSPO-
DynI I PyTAć ją PO cO KUPUjE nOWą 

MIOTłę, SKORO ODPOWIEDź jEST bARDZO 
PROSTA? nOWA MIOTłA, TO nOWE PORZąD-
KI, A nOWE PORZąDKI TO ZAZWycZAj KROK 
DO PRZODU.
Kto powinien bać się nowej miotły? Ten, kto na sta-
rych śmieciach nie zawsze miał czyste sumienie. ci 
z sumieniem czystym mogą spać spokojnie. nowa 
miotła nie jest już taka nowa. ślubowała 17 listopa-
da, zatem „zamiata” już ponad sto dni. Aktem sa-
mobójstwa byłoby sądzić, że nowa miotła zamie-
cie jak leci, bez zastanowienia, w akcie prymityw-
nego odruchu, że wszystko co przed nami to złe, 
a skoro złe, należy się tego pozbyć.
W kilku przypadkach zamiatanie nie było koniecz-
ne. Prezesi: MZWiK, Spółki Sport Myślenice czy 
ZUO zamietli się sami. nie wiadomo czy przewi-
dując wielkie zamiatanie czy może z innych powo-
dów, których nie chcemy się domyslać. Z szere-
gami urządniczymi pożegnali się także: sekretarz 
gminy oraz główny architekt UMig. 
nie najlepsze rokowania dotyczą prezesa kolej-
nej, należącej do gminy spółki. chłop nieźle na-
rozrabiał przez kilka ostatnich lat, choć przypusz-
czać należy, że nie wszystkie pomysły to pomysły 
autorskie, a raczej bezkrytyczne i ślepe wykony-
wanie odgórnych poleceń. następca byłego już 
prezesa, przejmując dobro spółki łapie się za gło-
wę w obliczu rozmiarów bałaganu i niegospodar-
ności (rozmowa na ten temat z Witoldem Rozwa-
dowskim obok). nic dziwnego, że nowa miotła za-
działała tutaj z przytupem wyłączając byłego pre-
zesa z dalszej gry. człowiek ten nie śpi chyba spo-
kojnie. chociaż z drugiej strony mając tak wysoki 
współczynnik tupetu … ? nie od dzisiaj wiadomo, 
że długotrwała bezkarność przytępia ostrze czuj-
ności i usypia poczucie samooceny.
W ferworze zamiatania poległa także Wielka Dama 
Promocji, Pogromczyni nagród, Szara Eminen-
cja myślenickiego magistratu. Dość szybko zna-
lazła spokojny port w jednej z lokalnych firm, któ-
ra przygarnęła ją pod swoje opiekuńcze skrzydła. 

niesmak jednak pozostał. Sprawa nie jest z ga-
tunku finalnych. Podobno ma znaleźć swój epilog 
w sądzie. Wielka Dama Promocji łatwo skóry nie 
sprzeda, co przy determinacji nowej miotły może 
wróżyć ciekawy finał.
W oparciu o zasadę – nie dajmy zrobić krzywdy 
naszym kolegom – były dyrektor UMig Myśleni-
ce znalazł spokojną przystań w Starostwie Powia-
towym obejmując w nim cieplutką funkcję sekre-
tarza. Kiedy Maciej Ostrowski podawał się do dy-
misji oznajmiając swoją decyzję przed kamerami 
na myślenickim rynku pan dyrektor zapytany przez 
jedną z dziennikarek co zamierza robić w przyszło-
ści sarkastycznie odpowiedział, że jego marzeniem 
jest praca na kolei. W ten sposób chciał wyśmiać 
starania obecnego burmistrza w doprowadzeniu 
do finału budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
łączącej Myślenice (przez Siepraw) z Krakowem. 
będzie mu głupio, kiedy kolej rzeczywiście powsta-
nie, a są ku temu racjonalne przesłanki (o czym na 
stronie 6). być może spełni się wówczas marze-
nie pana dyrektora, ale osobiście nie liczyłbym na 
jego miejscu przy tej dawce cynizmu i niedowiar-
stwa na coś więcej, niż na posadę ... konduktora.

*

Jaki powinien być radny? Zaradny. bezsprzecz-
nie. Ale nie do przesady. Zaradność to cecha, 

przymiot, nie przywara. A jednak czasami propor-
cje zostają odwrócone. Kiedy? Ano wtedy, kiedy 
radny chce, udając, że nie, upiec swoją pieczeń. 
jedna z radnych Rady Miejskiej Myślenic, o czym 
szeroko pisała już prasa lokalna i o czym pisze w 

tym numerze w swoim liście do redakcji jerzy Kry-
gier, podpułkownik w stanie spoczynku i były rad-
ny powiatowy, postanowiła zadbać o firmę swo-
jego męża. Rzecz poszła o lokal zajmowany w za-
bytkowej kamienicy Obońskich przez działającą 
od kilku lat na terenie powiatu telewizję interne-
tową. Szefostwo tej telewizji wystąpiło do gminy 
z prośbą przedłużenia umowy najmu. na to owa 
radna stwierdziła, że w tej kwestii powinien odbyć 
się przetarg bowiem może zdarzyć się tak, że jest 
inna firma, która zaproponuje wynajmującemu ko-
rzystniejsze warunki. Zapomniała jednak (nie wie-
dzieć tylko czy przez roztargnienie czy z czystej 
premedytacji) dodać, że chodzi o firmę jej osobi-
stego męża, który zresztą przysłuchiwał się obra-
dom na sali. burmistrz jarosław Szlachetka starał 
się uświadomić radnej, że kamienica Obońskich 
jest na tyle dużym budynkiem, iż w jego wnętrzu 
znajduje się wiele innych lokali, z których można 
skorzystać na zasadzie wynajmu. Zarządzono w 
sprawie głosowanie. czy tak trudno domyśleć się 
jak głosowała radna Zaradna? Pytanie jak ma się 
to do etyki radnego pozostawiamy bez komenta-
rza. Ostatecznie Rada zagłosowała za pozostawie-
niem w kamienicy dotychczas działającej tam tele-
wizji. Przeważył o tym głos radnego czesława bisz-
tygi, bądź co bądź poplecznika byłego biurmistrza. 
chapeau bas Panie radny bisztyga, chapeau bas!

*

Szkoła Podstawowa numer 1 w Myślenicach 
wraca do swoich korzeni. Klamka zapadła. Od 

1 września. Sprawa przywrócenia jej dawnego sta-
tusu ciągnie się od pewnego czasu. Poprzedni bur-
mistrz nie widział potrzeby i szans takiego rozwią-
zania, chociaż widzieli je rodzice dzieci i nauczycie-
le. Obecny burmistrz zawarł je w swoim wybor-
czym programie i teraz chce wywiązać się z obiet-
nicy. Po serii spotkań i dyskusji, o których „Sedno” 
informowało na swoich łamach i na stronie www.
esedno.pl zapadła ostateczna decyzja – szkoła wra-
ca do swoich korzeni. 160 deklaracji jakie wpłynęły 
na adres UMig od rodziców, którzy chcą, aby ich 

czym żyje gmina

c.d. na stronie 6

nOWA MIOTłA czyli KTO MOŻE SPAć SPOKOjnIE
foto: maciej hołuj
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rozmowa z WITOLDEM ROZWADOWSKIM, nowym prezesem MARG-u 
NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 

„certuS”
Myślenice ul. Drogowców 5 

(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)
Tel. (12)  272-56-70, 272-56-71, kom. 601-661-449

zaprasza do gabinetów:
alergologia: dr.med. G.Osmenda

choroby wewnętrzne: lek.med. A. Cyganek, lek.med. A. 
Homenda, lek.med. M. Przała

chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz, 
lek.med R. Gdula , lek.med K. Panuś, lek.med. Z.Kus
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med 

J.Krzywoń, dr.med J.Zasada
dermatologia: lek.med M. Lijowska-Bochnia

diabetologia: lek.med. W.Głodzik
endokrynologia: dr.med T. Koblik, lek.med. K.Tyrawa

gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk -Pietruszka

kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński, lek.med. R.Machnik
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med. J.Stoliński

laryngologia: prof.dr.hab.med. J.Pilch, dr.med A. Ścisławski, 
lek.med.K.Wróblewska, lek.med. J.Wąsowicz

medycyna pracy: lek.med. T. Mrowca-Kliś, lek. med. A. 
Delikat, lek.med. M.Fordoński
nefrologia: lek. med. A.Wojton

neurologia: lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska, lek.
med. K.Soboń

okulistyka: lek.med. W. Moczulski,  lek.med. A.Papiernik, 
lek.med. J.Głowacka

ortopedia: lek. M. Święch, dr.med. P. Ślęczka, lek.med. W. 
Satora, lek.med. W. Ambroży, lek.med. K.Karkosz, lek.med. 

P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A. Murzyn, lek.med. E.Zimmer - Satora

urologia: dr.med P. Jakubik,  lek.med. M. Rzepecki
usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny, narządu ruchu

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych
usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, spirometrii, rtg
(mammografia, urografia, cystografia)

rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia, kinezyterapia, 
hydroterapia, krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, terapia 

energotonowa, ESWT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji na indywidualne 

cykle rehabilitacji przedoperacyjnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach 
kolonoskopowych:

Realizowanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Jelita 
Grubego prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dla 

pacjentów w wieku 50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie 

ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań 

mammograficznych:
W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi prowadzonego 
przez NFZ przeznaczonego dla pacjentek w wieku 50-69 lat

Uprzejmie informujemy, że w pomieszczeniach naszej 
przychodni uruchomiła działalność

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH „Profesja”
Zapraszamy do nowo uruchomionego Gabinetu 

Alergologicznego

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

z siedzibą w Myślenicach ul. Drogowców 5
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2017 r. 
Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

udzielane będą w gabinetach zlokalizowanych w Myślenicach 
przy ul. Władysława Jagiełły 1. (dawniej budynek WR Medica 

– naprzeciw apteki Pani mgr. E. Pucz)
Zapraszamy pacjentów do korzystania z naszych usług .
Uprzejmie informujemy o konieczności dokonania ponownych 
zapisów do lekarzy POZ przyjmujących w naszej przychodni 

poprzez złożenie nowych deklaracji wyboru.
Zapisy pacjentów przyjmowane będą od dnia 1 czerwca 
2017r. w godzinach pracy przychodni , od poniedziałku 

do piątku od 8.00 do 18.00   
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 

telefonu : (12) 312-71-20, (12) 312-71-21

Słomka – pracownik WTZ, Joanna Knapik – dyrygentka orkiestry dętej, Anita 
Kurdziel – skarbnik gminy Myślenice, Magdalena Gaweł – pracownik promocji 
w gminie Dobczyce, Katarzyna Matoga – nauczycielka, instruktorka gimnasty-
ki sportowej, Danuta Grzesik – kierowniczka PZDR w Myślenicach, Halina Ku-
stosz – Miśko – pracownik promocji Starostwa Powiatowego, Urszula Szpakie-
wicz – aktorka kabaretowa, Małgorzata Bajer – kierownik Wydziału Promocji i 
Ochrony Zdrowia w myślenickim starostwie, Justyna Iskra – muzyk, nauczyciel-
ka w PSM w Myślenicach, Agnieszka Bylica – dyrektorka MbP w Myślenicach, 
Monika Gubała – muzyk, dyrektorka SM w Dobczycach, Anna Witalis - Zdrze-
nicka – dziennikarka, Maria Niżnik – skarbnik starostwa myślenickiego, Małgo-
rzata Góralik – Piętka – sekretarz UgiM Dobczyce, Anna Rapacz – nauczyciel-
ka, radna Rady Powiatu Myślenickiego.

DyREKTORKI, MUZycZKI, RADnE, DyRygEnTKI, nAUcZycIELKI

SEDNO: PRZEJĄŁ PAN NIEDAWNO ZARZĄDZANIE 
MARG-iem, PODOBNO INStYtUCJA NIE JESt W NAJ-

LEPSZEJ KONDYCJI FINANSOWEJ?
WITOLD ROZWADOWSKI: Precyzyjnie na ten temat będziemy 
mogli porozmawiać po zakończonym audycie, który trwa.
Kiedy będzie gotowy?

Myślę, że nie wcześniej, jak w połowie tego miesiąca.
to niedługo. Czy jednak już teraz może nam Pan coś powiedzieć na temat nie-
prawidłowości. Co się w ich obszarze mieści?
Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i niegospodarność. Ale najgorszy jest bałagan w 
dokumentacji spółki, już kilkakrotnie stwierdziłem brak niektórych dokumentów np. ak-
tów notarialnych. Te na szczęście, dzięki współpracy z notariuszami, udało się odzyskać, 
ale cały czas  zastanawiam się czym jeszcze zostanę zaskoczony, czego nie wiem? Nie 
mogę tego sprawdzić nie posiadając dokumentów.
Co w związku z tym?
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku burmistrz Jarosław Szlachetka skierował zawiadomie-
nie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w MARG. Obecnie współ-
pracujemy z policją, która wyjaśnia te sprawy. Ponadto trwa audyt, ale mimo to MARG 
działa normalnie i realizujemy wszystkie swoje zadania i zobowiązania.
Od jak dawna wiadomo było o nieprawidłowościach w MARG-u?
Z tego co wiem od pracowników spółki już w połowie 2018 roku informowali oni człon-
ków rady nadzorczej o nieprawidłowościach.
Czy ktoś informował o nich byłego burmistrza Myślenic?
Tak. Z moich rozmów z przedstawicielami rady nadzorczej MARG-u wynika, że na bie-
żąco informowali Macieja Ostrowskiego o sytuacji w spółce. Niestety były burmistrz 
nie podjął żadnych kroków zmierzających do wyjaśnienia sprawy wobec czego człon-
kowie Rady Nadzorczej w listopadzie zarządzili audyt. Uczynili to, bowiem mój po-
przednik audytu nie zlecił.
Co na to wszystko nowy burmistrz Jarosław Szlachetka?
Jarosław Szlachetka zawiadomił prokuraturę, o czym wcześniej mówiłem, a na począt-
ku stycznia odwołał byłego prezesa MARG-u z zajmowanego stanowiska. Głównym po-
wodem odwołania było, poza podejrzeniami popełnienia przestępstwa, to że pan Da-
niel Piskorski prowadził niezgodną z umową działalność konkurencyjną w zakresie do-
radztwa przedsiębiorcom.
Wspomniał Pan o przejawach niegospodarności byłego już prezesa MARG-u. Czy 
może Pan podać jakiś jej przykład?
Kupno przez gminę domu przy ulicy Dąbrowskiego, na którym miał stanąć kontrowersyj-
ny przekaźnik telefonii komórkowej. Jak przypuszczam zakup nastąpił w porozumieniu 
z byłym burmistrzem, który pod naciskiem mieszkańców deklarował że nie dopuści do 
ulokowania przekaźnika w tej dzielnicy. Spółka na tej transakcji nic nie zyskała. Dzisiaj 
MARG nie będzie w stanie odsprzedać tego obiektu za cenę za jaką został zakupiony. 
Podobno w nienajlepszej kondycji jest „Gazeta Myślenicka”, którą wydaje MARG?
Gazeta zanotowała w ubiegłym roku dość znaczne straty. Jest to dziwne gdyż był to 
rok wyborczy, kiedy z ogłoszeń komitetów startujących w wyborach samorządowych 
powinny znaleźć się dodatkowe wpływy. Co gorsza porządkując materiały po byłym 
prezesie natknęliśmy się na brudnopisy ulotek wyborczych, mogę się tylko domyślać 
którego komitetu.
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z miasta

Jestem emerytem zaangażowanym od lat w 
działalność społeczną w kilku stowarzysze-

niach i mam mało czasu na śledzenie portali inter-
netowych. Lubię jednak przeglądać media lokal-
ne, szczególnie prasę, aby skonfrontować swoje 
obserwacje z poglądami takich redakcji jak: „Ga-
zeta Myślenicka”, „Sedno” czy „Głos Myślenicki”.
Tytuły zamieszczanych na ich łamach artykułów 
czy felietonów świadczą o ważnych sprawach 
dziejących się w naszej gminie, mieście czy w po-
wiecie. Alexsis De Tocoueville, francuski obser-
wator tworzącej się amerykańskiej demokracji w 
swojej pracy pt: „O demokracji w Ameryce”  tom 
I rozdział III str. 189,wydawnictwo Znak, Kraków 
1996, pisze tak cyt: Każde pismo wzięte z osobna 
ma w Ameryce niewielką władzę, lecz prasa tam, 
obok ludu, jest jedną z pierwszych potęg … koniec 
cytatu. U nas funkcjonują media, które nieste-
ty włażą władzy do t ... bez wazeliny. Większość 
tzw. Czwartej Władzy skutecznie kontroluje wła-
dzę publiczną przekazując suwerenowi prawdę o 
jej działalności. Mimo, że samorząd terytorialny 
tworzą wszyscy mieszkańcy działający w różnych 
stowarzyszeniach i społecznych samorządach to 
ich ciała przedstawicielskie jak np. Rady, są właś-
nie pod ich kontrolą, przekazując mieszkańcom in-
formację o działalności ich wybrańców. Mieszkań-
cy zaangażowani w rozwiązywanie wielu prob-

lemów życia codziennego często nie mają czasu na 
śledzenie działalności ciał przedstawicielskich więc 
to media właśnie zwracają uwagę na najważniejsze 
wydarzenia w  naszych małych Ojczyznach, a cza-
sem informują o różnych ciekawych wydarzeniach 
jak np. Złote Gody w „Głosie Myślenickim”. A pro-
pos sformułowanie cyt. Jubileusz 50-lecia obchodzili 
B. Franciszek i Janina jest moim zdaniem mało ele-
ganckie w stosunku do kobiet. Mnie to przypomina 
nietolerancyjny język wiadomych środowisk. Czy nie 
lepiej było by panie redaktorze Stępień cyt: Jubileusz 
obchodzili Państwo Janina i Franciszek B....łowie.
Po lekturze „Gazety Myślenickiej” dowiedziałem się, 
że radni Miasta i Gminy Myślenice kłócą się o miej-
sca przy stole w czasie sesji. To małostkowość i po-
czątek podziałów. Rada powinna być apartyjna i nie 
skłócona. Tylko w sprawach merytorycznych radni 
mają prawo się różnić, bo przecież demokracja to 
szacunek do mniejszości, ale też przyjęta uchwała 
obowiązuje wszystkich. Moim zdaniem rozpoczęcie 
działalności od negowania tego co zrobili poprzed-
nicy to  błąd. Np.wybudowanie nowego muzeum to 
inwestycja w świadomość obywatelską, która moim 
zdaniem nie jest na dobrym poziomie. Która z gmin 
rozwijających się nie korzysta z kredytów? Niech Pan 
Szanowny Burmistrzu dalej rozwija nasze miasto i 
gminę po swojemu, bo przecież wiedział Pan na ja-
kie stanowisko aspiruje. Trzymam za Pana kciuki, ale 

niech Pan nie szuka usprawiedliwienia złymi prio-
rytetami inwestycyjnymi starej władzy.
Artykuł redaktora Witolda Rozwadowskiego pt: 
„Sprawa dobrych obyczajów” zbulwersował mnie 
osobiście. Postawę, którą zaprezentowała pani 
radna Grażyna Ambroży, to nie sprawa obycza-
jów tylko braku kwalifikacji etycznych do sprawo-
wania mandatu radnego. To moim zdaniem nie-
udany publiczny bezwstydny i bezczelny rodzaj 
nepotyzmu. Za to naganne zachowanie należy 
się pani radnej mówiąc językiem piłkarskim czer-
wona kartka. To niewiarygodne, że Pani Ambro-
ży kandydowała na burmistrza Myślenic z KWW 
„Bez Układów” i jest urzędnikiem samorządowym. 
Uważam, że przewodniczący Rady Miasta powi-
nien podjąć konkretne kroki do odwołania tej pani 
z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, bo 
to demoralizująca postawa dla mieszkańców pod-
ważająca dobre imię tej Rady. A może pani Amb-
roży sama złoży mandat? Ja tej pani już nie ufam. 
Popieram natomiast postawę radnego Mirosława 
Fity. Proszę wszystkich radnych i dziennikarzy o 
bezwzględne zwalczanie niemoralnych postaw. 
Mandat radnego to honor i zaszczyt, a nie reali-
zacja partykularnych interesów jednostki. Życzę 
wszystkim radnym mądrych, rzeczowych uchwał 
tak potrzebnych mieszkańcom miasta i gminy 
Myślenice.                                              Jerzy Krygier

listy do redakcji

CO jAKIś cZAS DOcIERAją DO nAS hIObOWE WIEścI DOTycZącE LIKWIDAcjI PRZy-
STAnKóW cZy KURSóW, ZAWIESZAnIA LInII, nIEMOŻnOścI WyDOSTAnIA SIę  Z jA-

KIEjś MIEjScOWOścI ZWłASZcZA W DnI śWIąTEcZnE cZy W OKRESIE fERII. Są REgIO-
ny gDZIE bEZ SAMOchODU nIE MA jAK DOTRZEć DO LEKARZA cZy APTEKI. nIE DZIWI 
WIęc, IŻ WIELU WłODARZy ObEcnych nA SPOTKAnIU Z WłADZAMI MAłOPOLSKI PROb-
LEM UZnAłO ZA PODSTAWOWy, O cZyM DOnOSIłA  KATARZynA hOłUj Z „DZIEnnIKA 
POLSKIEgO” W DnIU 20.02. InTERESy fIRM PRZEWOZOWych ROZMIjAją SIę bOWIEM Z 
InTERESAMI PASAŻERóW. cI OSTATnI SygnALIZOWALI TO OD LAT. MIEDZy InnyMI jA, 
W cZASAch KIEDy „PADł” PKS, A ObEcny PAn bURMISTRZ był ASySTEnTEM W bIURZE 
PAnA POSłA  łATASA.
Rozpacz mnie ogarnia kiedy czytam, że urzędnicy kwestię ewentualnych dotacji do nierentownych tras 
będą rozpatrywać jedynie w kategorii komunikacji. Problem bowiem jest znacznie, znacznie szerszy i 
rzutuje na niemal wszystkie aspekty naszego życia. Przyjaciółka zajmująca się prawami człowieka, śmie-
je się, że mamy w Polsce kolejne rozbicie dzielnicowe. brak jest połączeń między powiatami, często 
trzeba na ostatnim przystanku w danym powiecie wysiadać i przechodzić pieszo do drugiego powiatu, 
aby z przystanku leżącego na jego terenie kontynuować podróż. To, że komunikacji publicznej realizo-
wanej przez małe, średnie i duże firmy przewozowe nie koordynuje państwo powoduje wiele patologii.
brak sprawnej zbiorowej komunikacji przyczynia się walnie do smogu, szczególnie odpowiedzialny 
jest za jego letnią odmianę. Sprzyja korkowaniu miast, zatłoczeniu na drogach, chronicznemu brako-
wi miejsc parkingowych, znacznemu obniżenia kultury jazdy (spóźniony kierowca się złości).
niestety odpowiedzialny jest także za znacznie zwiększoną wypadkowość, zwłaszcza w święta czy  po-
pularne imieniny, kiedy za kierownicą zasiadają osoby będące pod wpływem alkoholu lub … okazjo-
nalnie prowadzące samochody. My użytkownicy zakopianki, którzy spędzamy na niej więcej czasu niż 
przeciętny rodak przed telewizorem czy komputerem doskonale wiemy, iż  włączenie się do ruchu w 
pewnych miejscach wymaga odwagi i po prostu szczęścia, a to ogromnie stresuje.
500 + przeznaczane jest bardzo często na utrzymanie drugiego samochodu w rodzinie, niezbędnego 
do dojazdów do pracy i wożenia dzieci na zajęcia pozalekcyjne. bywa, że latorośle w tym samym dniu 
mają dwa różne zajęcia, w dodatku na dwóch końcach miasta. bez samochodu   (a koszty jazdy, utrzy-
mania i parkowania są duże) nie ma mowy o korzystaniu z oferty placówek tzw. wysokiej kultury, jak 
wiodące teatry, filharmonia, opera. Maksymalnie utrudniona jest też działalność w organizacjach spo-
łecznych, związkach twórczych, które siedzibę mają w Krakowie.
Oczywiście są trasy i kursy nierentowne, ale ile razy trzeba się upomnieć, aby otrzymać bilet mimo kas 
fiskalnych? czy zawsze kierowca naciska przycisk kasy jeśli zna pasażerów?
gdyby busy dowoziły tylko do granic Krakowa, a nie podbierały pasażerów MPK problem wyglądałby 
zapewne zupełnie inaczej. busiarzom jednak opłaca się podbieranie pasażerów MPK, pasażerom też, 
bo jadą szybciej i taniej ... Prawa rynku więc nam problemu nie rozwiążą.

ROZBICIE POWIATOWE czyli ... RZEcZ O WyKLUcZEnIU KOMUnIKAcyjnyM
i jEgO bARDZO KOSZTOWnych KOnSEKWEncjAch

antonina sebesta

dzieci uczyły się w „jedynce” to bardzo mocny ar-
gument przemawiający za reaktywacją placówki. 
Wcześniej podczas posiedzeń komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu oraz budżetu i finansów radni pozy-
tywnie zaopiniowali uchwałę, potem podczas sesji 
Rady Miejskiej Myślenic uchwała poddana została 
głosowaniu. Szesnastu radnych było „za”, czterech: 
grażyna Ambroży, Wojciech Malinowski, jan Pod-
mokły i bogusław Podmokły wstrzymali się od gło-
su. Ten ostatni pomimo wcześniejszej, jasnej de-
klaracji, że uchwałę poprze. Podobno tylko krowa 
nie zmienia swoich poglądów.

*

Ci, którzy wyśmiewali lub nie wierzyli w koncep-
cję Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej mającej po-

łączyć Myślenice z Krakowem, jak choćby wspo-
mniany przez nas wcześniej były dyrektor UMig w 
Myślenicach, powinni zastanowić się i zrewidować 
swoją postawę. Po to, aby kiedyś nie poczuć się głu-
pio. Sprawa kolejki zaszła na tyle daleko, że zosta-
ła wpisana w rządowy projekt „KOLEj +” zaś mar-
szałek Województwa Małopolskiego wręczył umo-
wę firmie International Management Services Sp. 
z o.o., na mocy której firma ta, do drugiej połowy 
lipca ma opracować koncepcję z elementami stu-
dium wykonalności dla nowej linii kolejowej. Do-
wiemy się wówczas jakie są możliwości techniczne 
budowy linii i ile będzie kosztować. nade wszyst-
ko jednak ma powstać plan jej przebiegu. Koszt tej 
usługi wyniesie 441 tysięcy złotych. 
Wciąż trudno precyzyjnie określić termin, w któ-
rym kolejka stanie się faktem, kiedy pierwsi my-
śleniczanie będą mogli do niej wsiąść i w komfor-
towych warunkach, szybko i bezkolizyjnie dotrzeć 
do Krakowa, do pracy czy na zakupy. Ale wiado-
mo już dzisiaj, że zostały podjęte pierwsze, realne 
kroki, aby tak się stało.
jarosław Szlachetka, wielki orędownik SKA zade-
klarował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, że 
pierwszy myśleniczanin wsiądzie do kolejki nie da-
lej jak za … dziesięć lat.

czym żyje gmina c.d ze strony 4
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WłOSy MUSZą być PRZEDE WSZySTKIM ODPOWIEDnIO 
DłUgIE, PO DRUgIE śWIEŻO UMyTE (bEZ UŻycIA ODŻyW-

KI), PO TRZEcIE ZAś nIE fARbOWAnE (chybA, ŻE nA cIEMnO, 
ALE nIE hEnną). DOPIERO PO SPEłnIEnIU Tych WARUnKóW 
MOŻnA jE … STRZyc.
Tak restrykcyjne wymogi stawiane są przed włosami, z których wykonuje 
się peruki dla osób tracących włosy na skutek terapii chemicznej w choro-
bie nowotworowej. W murach Małopolskiej Szkoły gościnności Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tytusa chałubińskiego w Myślenicach już 
po raz drugi przeprowadzono akcję „Daj włos”, którą zainicjowała funda-
cja „Rak’n’Roll. Młodzież wspomnianej szkoły oraz pedagodzy odpowie-
dzieli na apel fundacji jako jedyna placówka edukacyjna na terenie powia-
tu myślenickiego. W auli, gdzie ustawiono prowizoryczny salon fryzjer-
ski pojawiły się dziewczęta nierzadko z włosami po pas. cięto je równo 
(włosy) i to co odcięto splatano w warkoczyki. W takiej formie włosy po-
jechały do fundacji. Peruki wykonane z włosów uczennic „Tytusa” w wie-
lu przypadkach złagodzą pochorobowy związany z utratą włosów stres, 

spełniając także zasadniczy cel akcji.
Swoje włosy oddawały zresztą nie tylko uczennice „Tytusa”. Uczyniła to 
także jedna z uczennic sąsiadującej z MSg ZSP przez miedzę Szkoły Pod-
stawowej numer 4 Maja Tylek (na mniejszym zdjęciu), uczennica klasy 
czwartej. Kibicowali jej w tym koledzy i koleżanki z klasy oraz katechet-
ka szkolna Edyta Klęk – hajdas.
- Za każdym razem, zanim zaczniemy ścinać włosy, pytamy ich właścicielkę 
czy rzeczywiście chce je skrócić, a jeśli tak to o jaką długość – powiedziała 
„Sednu” pani Magda, fryzjerka z salonu fryzjerskiego „Ula” w Skawinie, 
która wraz z koleżankami przyjechała do Myślenic specjalnie w związku z 
akcją i za swoją pracę nie zażądała zapłaty. - Zanim w ruch pójdą nożycz-
ki splatamy włosy w warkoczyki, dopiero potem tniemy. Na samym koń-
cu wyrównujemy.
„Tytus” znany jest z uczestnictwa w akcjach charytatywnych. Przed dwo-
ma laty po raz pierwszy uczniowie szkoły i pedagodzy uczestniczyli w ak-
cji „Daj włos”, przed rokiem w akcji poszukiwania dawców szpiku kostne-
go. Młodzież chętnie odpowiada na tego rodzaju apele. Do tegorocznej 
akcji „Daj włos” zgłosiło się dwanaście uczennic. Swoje włosy oddawały 
także osoby z zewnątrz, spoza szkoły oraz jej absolwenci.

EDYTA KLęK–HAJDAS, katechetka w 
Szkole Podstawowej numer 4 w Myśleni-
cach – W akcji „Daj włos” uczestniczymy jako 
szkoła w „Tytusie” po raz pierwszy, ale nie po 
raz pierwszy nasze dzieciaki oddawały włosy. 
Czyniły to już kilka razy wcześniej. Dzisiaj wło-
sy oddaje tylko Maja, ale przyszliśmy z całą 
klasą, aby dzieci zobaczyły jak wygląda ak-
cja i zachęciły się do niej. To najlepsza z moż-
liwych promocja tej akcji. Mamy w szkole listę 
dziesięciorga dzieci, które oddały swoje wło-
sy. Z tego co mi wiadomo Maja Tylek oddała 
swoje włosy już trzykrotnie. Po raz pierwszy 
mając sześć lat, po raz drugi dwa lata temu i 
teraz po raz trzeci.

WłOSy OD „TyTUSA”

Nie jest łatwo pielęgnowane przez lata, piękne dłu-
gie włosy oddać z dnia na dzień pod nożyce. Jeśli 

jednak ścięte włosy mają przynieść ulgę innym, decy-
zja jest znacznie łatwiejsza. W myślenickim „Tytusie” 
już po raz drugi przeprowadzono akcję „Daj włos”.

foto: maciej hołuj
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JAK TWIERDZI DyREKTOR MyśLEnIcKIE-
gO MOS (MIęDZySZKOLnEgO OśROD-

KA SPORTOWEgO) PIOTR MAgIERA DZIE-
cI cZEKAją nA Tę SZcZEgóLną IMPREZę 
PRZEZ cAły ROK. - OD KILKU TyGODNI, A NA-
WET MIESIęCy, KIEDy SPOTyKAM SIę Z NIMI Py-
TAJą MNIE CZy OLIMPIADA ZIMOWA OSóB NIE-
PEŁNOSPRAWNyCh ODBęDZIE SIę W TyM ROKU, 
A JEŚLI TAK TO KIEDy – MóWI MAgIERA, SIłA 
nAPęDOWA Tych nIEcODZIEnnych ZA-
WODóW.
W gronie ich organizatorów znaleźli się: wspomnia-
ny Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z Piotrem 
Magierą na czele, Starostwo Powiatowe w My-
ślenicach, harcerze nieprzetartego Szlaku z Kra-
kowa oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
w Krzyszkowicach.
W tym roku zima zaniedbała nieco swoich luto-
wych obowiązków, ale łagodny stok zlokalizowa-
ny u podnóża dolnej stacji kolejki linowej na Za-
rabiu, gdzie rozgrywano olimpiadę, został wcześ-
niej przez właścicieli stacji narciarskiej Sport Are-
na świetnie naśnieżony i śniegu nie zabrakło. był 
wprawdzie odrobinę zmrożony, ale nie stanęło to 
na przeszkodzie w rozegraniu zawodów. Uczestni-
kami olimpiady byli uczniowie Ośrodków Szkolno – 
Wychowawczych z terenu Małopolski oraz harce-

rze, członkowie drużyn nieprzetartego Szlaku cho-
rągwi Krakowskiej. Rywalizowano w pięciu konku-
rencjach: zjeździe na jabłuszkach, jeździe na san-
kach, rzutach do celu (szyszkami w obliczu braku 
śniegu), przeciąganiu liny oraz wyścigach zaprzę-
gów. I chociaż można powiedzieć, że w takich za-
wodach jak te nie ma zwycięzców i pokonanych, 
to jednak prowadzona była klasyfikacja, którą po-
dajemy poniżej.
To, że zawody rozegrane zostały już po raz trzy-
nasty to zasługa wspomnianego Piotra Magiery i 
towarzyszącej mu w tym dziele grupie przyjaciół 
oraz wolontariuszy. - Nie mógłbym zawieść oczeki-
wań ze strony tych zawodników, nie wiem jak móg-
łbym powiedzieć im, że w tym roku imprezy nie bę-
dzie – tłumaczy Magiera.
Dobrze się dzieje, że zawody zauważane są przez 
miejscowe władze samorządowe. na otwarciu za-
wodów obecny był wicestarosta myślenicki Andrzej 
Pułka, nagrody najlepszym „olimpijczykom” wrę-
czał burmistrz Myślenic jarosław Szlachetka. Zresz-
tą zarówno burmistrz jak i starosta myślenicki ob-
jęli nad imprezą honorowy patronat. 
Dla wszystkich uczestników „olimpijskich” zmagań 
organizatorzy przygotowali wspaniały bigos oraz 
pamiątkowe plakietki, dla najlepszych zaś meda-
le, dyplomy i puchary.

Wyniki zawodów: zjazdy na jabłuszkach : 1. Jakub Kozielec, 2. Adrian Piekarczyk (0baj 
ze „Studeroki” SOSW Nowy Targ), 3. Bartek Oleśkiewicz – „Dżokeje” SOSW Zbylitowska 
Góra. Jazda na sankach: 1. Wiktor Da Silva Costa – „Tropiciele” SOSW Myślenice, 2. Wikto-
ria Mikołajczyk, 3. Gabriela Marszałek – (obie ze Szczepu „Zielone Słońce” SOSW ul. Tynie-
cka Kraków), rzuty do celu: 1. Mardyła Łukasz – „Tropiciele” SOSW Myślenice, 2. Damian 
Działdowski - Lis – „Tornado” SOSW ul. Zamoyskiego Kraków, 3. Jakub Paluch – Szczep 
„Zielone Słońce” SOSW ul. Tyniecka Kraków, 4. Joanna Filar - „Dżokeje” SOSW Zbylitow-
ska Góra, klasyfikacja drużynowa: 1. „Studeroki” SOSW Nowy Targ, 2. „Dżokeje” SOSW 
Zbylitowska Góra, 3. „Tropiciele” SOSW Myślenice.

PIOTR MAGIERA, dyrektor myślenickiego 
MOS - Nie mógłbym zawieść oczekiwań ze stro-
ny tych zawodników, nie wiem jak mógłbym po-
wiedzieć im, że w tym roku imprezy nie będzie.
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foto: maciej hołuj
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Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w sumo Myślenice 2019

SUMO STAjE SIę cORAZ bARDZIEj POPULARną DyScyPLIną SPOR-
TU, chOć DO jAPOnII DALEj STąD nIŻ DO RZyMU. OKAZUjE SIę, ŻE 

W SZRAnKI nA DOhyO (OKRągłE POLE WALKI) STAją TAKŻE KObIETy 
I PRZyZnAć TRZEbA ObIEKTyWnIE, RADZą SObIE cAłKIEM, cAłKIEM.
Miłośnicy sumo mogli przekonać się o tym naocznie podczas rozgrywanych w My-
ślenicach Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w sumo. Organiza-
torem imprezy był myślenicki Klub Sportowy Dalin, tak naprawdę zaś jego dwaj tre-
nerzy: Ryszard Szpakiewicz i Robert Proszkowiec, którzy na co dzień opiekują się 
grupą myślenickich zapaśników uprawiających sumo. nie po raz pierwszy działa-
cze Dalinu dostąpili zaszczytu organizacji turnieju na najwyższym, krajowym pozio-
mie. Kilka wcześniejszych imprez przeprowadzonych nieomal wzorcowo zaowoco-
wało zaufaniem władz Polskiego Związku Sumo i zleceniem organizacji mistrzostw.
Przez jedną niedzielę Myślenice stały się stolicą młodzieżowego, polskiego sumo. W 
turnieju uczestniczyło prawie dwustu sumitów (dokładnie 178), chłopców i dziewcząt 
(w tym gronie medaliści MP i ME), którzy do hali widowiskowo – sportowej na Za-
rabiu przyjechali z terenu całego kraju. Wśród nich znalazła się trójka myśleniczan: 
Krzysztof Szpakiewicz, jan Mastela i jakub Miska. Oczekiwania były spore, wszak 
Krzysiek i jasiek zdobywali już medale mistrzostw Europy. Złoto tym razem zdoby-
wali inni, nasi zagustowali w brązie. brązowe medale zdobyli: Krzysztof Szpakiewicz 
oraz dwa (w dwóch kategoriach wiekowych) jan Mastela.
Podczas ceremonii otwarcia zawodów prezes PZS Dariusz Rozum wręczył odzna-
czenia zasłużonym działaczom i sponsorom, bez których zawody pewnie byłoby 
trudno zorganizować oraz przedstawicielom władz miasta i powiatu. Złote odznaki 
otrzymali: Marta i jan Sawiccy,  Stanisław bisztyga, jarosław Szlachetka, józef To-
mal, Stefan hołuj, Maciej Ostrowski, srebrne: jarosław bochenek, Zbigniew Lijew-
ski i Ludwik Starzak, brązową jan Kiszka. 

RYSZARD SZPAKIEWICZ oceniając występ swo-
ich podopiecznych w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski: - Po ostatnich sukcesach w gru-
pie juniorów, zarówno na arenie europejskiej, jak 
i krajowej, nasi zawodnicy przekonali się w Myśle-
nicach, że jeszcze muszą trochę więcej popraco-
wać, aby zdobywać najwyższe trofea w starszych 
grupach wiekowych.

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj
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Twarze Sedna - JAN KISZKA

NIE WSZyScy MyśLEnIcZAnIE MUSZą ZnAć jAśKA KISZKę. nIE WSZyScy, bO nIE WSZy-
Scy InTERESUją SIę ZAPASAMI. TyMI WSPółcZESnyMI I TyMI SPRZED WIELU LAT. 

ALE cI, KTóRZy Z Tą DyScyPLIną SPORTU MIELI jAKIKOLWIEK KOnTAKT jAśKA KISZKę 
nA PEWnO ZnAją. bO jASIEK KISZKA TO cZłOWIEK bEZKOMPROMISOWy, DLA ZAPASóW 
WIELcE ZASłUŻOny I ZAPASOM ODDAny.
Pierwszy raz na zapaśniczej macie jasiek Kiszka pojawił się jeszcze wtedy, kiedy był jasiem. Miał sześć, 
albo siedem lat. Sam dokładnie już dzisiaj nie pamięta. - Wiem, że nie chodziłem jeszcze do szkoły – wspo-
mina Kiszka. - Trenowałem w Górkach, a moim pierwszym trenerem był nieżyjący już dzisiaj trener Kazi-
mierz Kaleta. To był dobry i oddany sprawie trener. Potrafił chodzić po domach i namawiać rodziców i ich 
dzieci do uprawiania zapasów.
Wiele lat potem, Kiedy Kiszka objął funkcję trenera w sekcji zapaśniczej KS Dalin sam stosował takty-
kę swojego byłego trenera, ale o tym za chwilę.
Dlaczego zapasy? - Nie nadawałem się do innej dyscypliny sportu. Byłem samolubny. Kiedy graliśmy w 
piłkę nie widziałem na boisku partnerów, a kiedy nie zdobyłem bramki płakałem i … wściekałem się. Za-
pasy to co innego. Wszystko zależy tylko od ciebie, wszystko robisz sam. Zapasy mi się bardzo podobały.
Treningi zapaśników górek odbywały się w murach Domu Ludowego. budynek stoi do dzisiaj w tym 
samym miejscu co wtedy. jasiek przejeżdża koło niego kilka razy dziennie, bo mieszka w tej okolicy. Za 
każdym razem odżywają wspomnienia. - Matę zapaśniczą suszyliśmy rozwieszając na barierce istniejącego 
wówczas przy Domu Ludowym basenu, bywało, że treningi odbywały się przy ładnej pogodzie pod chmurką.
czasy Kiszki jako zawodnika, to czasy takich zapaśników, kolegów klubowych jaśka jak: Wiesław i jan 
Turałowie, Władysław ćwierz, Kazimierz góralik, jan i Andrzej czepielowie, Wacław brytan, Krzysztof, 
Włodzimierz i jan Węgrzynowie, jan Obieżyński, Tadeusz Kudas i Władek halarewicz. - To była mocna 
grupa. Jeździliśmy na zawody do krakowskiej Prądniczanki, walczyliśmy w tamtejszym baraku, w którym 
trenowali zapaśnicy tego klubu, za przejazd autobusem płaciliśmy z własnej kieszeni, miałem wtedy 12 lat. 
To były czasy – wspomina jan Kiszka. Z tego okresu pochodzi największy sukces w zapaśniczej karie-
rze Kiszki. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski w najmłodszej kategorii wiekowej. - Ten tytuł wywalczyłem 
podczas mistrzostw rozgrywanych w Warszawie. Pamiętam, że do stolicy pojechaliśmy pociągiem. Potem 
przyszły jeszcze: mistrzostwo województwa krakowskiego oraz powiatu myślenickiego. Pamiętam, że wal-
czyłem wtedy w kategorii wagowej 36 kilogramów.
czasy były pionierskie. Kiszka wspomina je z łezką w oku. - Trener był ostry. Niejeden z nas dostał po gło-
wie gwizdkiem. Ale ceniliśmy go i szanowali. Za trenera każdy z nas oddałby wszystko. Sprzętu brakowa-
ło. Trampki i kostiumiki zapaśnicze musieliśmy wymieniać pomiędzy sobą. Kiedy kolega schodził z maty po 
walce, drugi już czekał na boku, aby przejąć od niego strój i stanąć do walki. Bywało tak, że jeden nie mógł 
się do kostiumiku zmieścić, kiedy drugi borykał się z nadmiarem materiału. Kiedy wyjeżdżaliśmy na zawody 
naszym podstawowym posiłkiem była zupa ziemniaczana i chleb. Ta potrawa była najtańsza, a my mieliśmy 
mało pieniędzy. Było siermiężnie, ale czuliśmy w sobie potężny ładunek energii i entuzjazmu. Wspominam 
te czasy z wielkim sentymentem. Kiedy wracałem z treningu byłem tak zmęczony, że spałem jak zabity. 
Tata jaśka Kiszki był przeciwny rozwijającej się karierze zapaśniczej syna. - Mieliśmy gospodarkę, było 
przy niej sporo pracy i tata obawiał się, że doznam jakiejś kontuzji i nie będę mógł pomagać w pracach do-
mowych czy w polu – wspomina zapaśnik. - Zresztą kiedy chciałem zrobić zapaśnika ze swojego syna moja 
żona powiedziała mi, że wystarczy w domu jeden osiłek, drugiego już nie trzeba.

Potem, kiedy jasiek Kiszka uczył się w szkole śred-
niej spotkał na swojej drodze Ryszarda Szpakiewi-
cza. Kim był i kim jest dzisiaj Ryszard Szpakiewicz 
dla myślenickich zapasów nie trzeba nikomu tłu-
maczyć. - Miałem 14 lat, Rysiek zaproponował mi 
przejście do sekcji zapaśniczej Dalinu i walkę w sty-
lu klasycznym. Propozycję przyjąłem. I tak już zo-
stało. Stałem się daliniarzem.
Kolejnymi trenerami Kiszki w Dalinie byli: Zbigniew 
ćwierzyk i jerzy grzywiński. Ten drugi liczy sobie 
dzisiaj już ponad osiemdziesiąt lat. Wciąż odwie-
dza jaśka, kiedy tylko przyjeżdża do Myślenic. To 
za czasów tych trenerów jasiek wywalczył tytuł 
najlepszego „czasowego” podczas krakowskiego 
turnieju o Memoriał bajorka. - Co to za tytuł? To 
tytuł przyznawany zapaśnikowi, który w najkrót-
szym czasie kładzie rywali na łopatki. Mnie potrze-
ba było na to osiem, czasem dziesięć sekund – wy-
jaśnia Kiszka. - Byłem silny, nad podziw silny, i nie-

Myślenickie zapasy znają wiele wspaniałych nazwisk zawodni-
ków i trenerów. Jan Kiszka był jednym i drugim. Zapisał się w 

annałach jako zapaśnik silny i gwałtowny, taki co to rzuca rywa-
lem o matę w dziesięć sekund. Dzisiaj Kiszka wciąż jest przy zapa-
sach, ale już jako ten, który wspomina stare, dobre dla tej dyscy-
pliny sportu czasy.

POTRAfIłEM WyPIć
DZIESIęć jAjEK DZIEnnIE

JAN KISZKA:

 maciej hołuj
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Twarze Sedna - JAN KISZKA

zwykle dynamiczny, szybki. Z techniką byłam na bakier, ale siły zazdrościli mi wszy-
scy. Zresztą siłę mam do dziś. Nigdy nie certoliłem się z rywalem, szybko na ziemię 
i na łopatki. Taka była moja taktyka. 
Skąd ta siła? Zapaśnik twierdzi, że taki się już urodził. Silny. - Nie było żadnych wi-
tamin czy odżywek, siłę zyskiwałem jedząc dużo surowych jajek i popijając litrami 
mleka. Potrafiłem wypić dziesięć jajek dziennie.
Odbywając służbę wojskową w czerwonych beretach jan Kiszka nie przerwał swo-
jej kariery atlety. Wywalczył pierwsze miejsce podczas turnieju Armii Zaprzyjaź-
nionych w podnoszeniu ciężarów. Dźwignął wówczas sztangę ważącą ponad sto 
kilogramów. Po powrocie z wojska za namową nieżyjącego już dzisiaj, a wówczas 

pełniącego funkcję kierownika drużyny zapaśniczej Dalinu Adama Pulchnego Kiszka odbył w Krakowie 
kurs instruktorski i w 1982 roku został … trenerem.
- Miałem do dyspozycji niezłych atletów – wspomina Kiszka. - Żeby wymienić takie nazwiska jak:Tadek i 
Jasiek Czepielowie, Jasiek Bularz, Marek Chorabik, Krzysiek Łabędź, Michał Brytan. W prowadzeniu trenin-
gów pomagał mi Maniek Góralik. Moi podopieczni sięgali po tytuły mistrzów województwa krakowskie-
go, w Mistrzostwach Polski szło im nieco gorzej, ale byli to bardzo waleczni zapaśnicy. Waleczni i ambitni.
grupa trenowała w sali myślenickiego Sokoła. Warunki były trudne. Przed każdym treningiem trzeba 
było matę rozkładać, po treningu zwijać. Siłownia zlokalizowana został w … szatni. na wyposażeniu 
znajdowały się tam sztanga i kilka hantli. Myśleniccy zapaśnicy jeździli na turnieje do Krakowa. były to 
w większości przypadków mecze towarzyskie. - Marian Góralik był posiadaczem samochodu marki żuk 
w wersji blaszak. Mieściło się w nim dziesięciu, jedenastu zawodników. Garnęli się do zapasów jak pszczo-
ły do miodu. Czasem żuk przydawał się podczas treningów. Wywoził nas na przykład do Sieprawia, skąd 
wracaliśmy do Myślenic biegiem. Brakowało dla nas dresów. ówczesna prezeska klubu, kiedy prosiliśmy 
ją o zakup dresów dla zapaśników, odpowiedziała, że nie będzie wydawać pieniędzy na … bandytów. Ko-
rzystaliśmy zatem, niekoniecznie za wiedzą właścicielek, z dresów … siatkarek.
Kiszka był w trenerce taki sam, jak na macie. bezkompromisowy, twardy i konsekwentny. - Bywało, że 
zawodnicy psioczyli na mnie, bo uważali, że jestem za ostry. Zawsze mówiłem im, że jeśli masz obijać się 
na treningu i potem podczas walki mają ci drżeć nogi, to lepiej siedź w domu. 
Kiedy do myślenickich zapasów zakradł się kryzys trener jan Kiszka, wzorem swojego pierwszego szko-

leniowca Kalety chodził od domu do domu i nama-
wiał swoich zawodników do udziału w turniejach. - 
Nie zawsze spotykałem się ze zrozumieniem. Ojciec 
jednego z zapaśników powiedział mi, że obawia się 
o syna, bo ten skarży się na serce, a ja wiedziałem, 
że tak nie jest. W którymś momencie doszedłem do 
wniosku, że przecież mam już swoje lata, a niczego 
się jeszcze nie dorobiłem. Bywało, że z wypłaty ku-
powałem chłopakom drobne upominki nagradza-
jąc w ten sposób ich trud włożony w treningi i za-
wody. W 1998 roku na rozgrywanych na Zarabiu w 
sali gimnastycznej „Medyka” zawodach spotkałem 
Ryśka Szpakiewicza i poprosiłem go, aby „pociąg-
nął” myślenickie zapasy i zastąpił mnie w roli tre-
nera. Na szczęście dla mnie i dla zapasów Rysiek 
powiedział: tak.
jasiek Kiszka ma dzisiaj 65 lat. Próbował szczęścia 
z myjnią samochodową, szukał swojego miejsca 
w życiu. O zapasach nie zapomniał. Miał je i wciąż 
ma w swojej głowie. Atletą jest się raz na całe ży-

cie. I bez bycia atletą jasiek Kiszka żyć nie może. 
- Mam swoją budę, a w niej sztangę. 120 kilogra-
mów. Dźwigam ją codziennie. Trzydzieści razy. Bie-
gam wokół budki. Wieczorami, aby ludzie nie pomy-
śleli, że Kiszka sfiksował. Nie mogę bez tego żyć. To 
dla mnie taki sam obowiązek, jak codzienny paciorek.
Za swój wkład w rozwój zapasów jan Kiszka został 
odznaczony brązowym Medalem za Wybitne Za-
sługi dla Zapasów. Ale nie ów medal jest dla nie-
go najważniejszy. Zapasy były i zawsze będą jego 
wielką, życiową pasją. Pasją, z którą nie rozstaje 
się do dzisiaj będąc obecnym na wszelkiego rodza-
ju turniejach i zawodach organizowanych przez 
klub, barw którego bronił przez tyle lat. - Z wielką 
zazdrością patrzę dzisiaj na to w jakich warunkach 
przychodzi trenować myślenickim zapaśnikom. Mają 
do dyspozycji piękną halę, wspaniały sprzęt, efek-
towne dresy. My nie mieliśmy tak korzystnych wa-
runków, ale też inne to były czasy. 

Sprzętu brakowało. Trampki i kostiumiki zapaśnicze musieliśmy wymie-
niać pomiędzy sobą. Kiedy kolega schodził z maty po walce, drugi już 

czekał na boku, aby przejąć od niego strój i stanąć do walki. Bywało tak, 
że jeden nie mógł się do kostiumiku zmieścić, kiedy drugi borykał się z nad-
miarem materiału - JAN KISZKA

JAN KISZKA – urodzony 26 
sierpnia 1954 roku w Myśleni-
cach. Szkoła Podstawowa nu-
mer 1 w Myślenicach, Techni-
kum Mechaniczne w sułkowi-
ckim Zespole Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących, 
żonaty, troje dzieci, mieszka 
w Myślenicach, były zapaśnik 
Górek Myślenice i Dalinu My-
ślenice, mistrz Polski w kate-
gorii dzieci z 1966 roku (kate-
goria wagowa 36 kg), w latach 
1990 do 1999 trener zapaśni-
ków Dalinu Myślenice, odzna-
czony Brązowym Medalem za 
Wybitne Zasługi dla Zapasów.

foto maciej hołuj

foto: archiwum Jana Kiszki
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doroczna gala ZPiT „Dobczyce”

DObcZycE KOZą Słyną. ZAMcZySKIEM Słyną I ZALEWEM. Słyną TEŻ OD 
KILKU LAT SWOIM ZESPOłEM PIEśnI I TAńcA „DObcZycE”. TO DZIEcKO 

ADRIAnA KULIKA, chOREOgRAfA I MIłOśnIKA fOLKLORU. WłAśnIE PO RAZ 
KOLEjny MIELIśMy OKAZję PODZIWIAć KOncERT gALOWy W WyKOnAnIU 
ARTySTóW Z ZESPOłU.
A jest co oglądać. Wspaniałe , kolorowe widowisko trwało ponad dwie godziny, ale nikt się 
na nim nie nudził. na scenie działo się, oj działo. na początek dostojne: polonez i walc. Ale 
potem? Potem już tylko furia i dynamika tańców i przyśpiewek z regionów: rzeszowskie-
go, łowickiego, lubelskiego i rzecz jasna – krakowskiego. Zmieniające się stroje i dynami-
ka poszczególnych tańców stworzyły niesamowite widowisko. Trudno się zatem dziwić, 
że na obu koncertach galowych sala widowiskowa w Regionalnym centrum Oświatowo 
– Sportowym im. burmistrza Marcina Pawlaka wypełniona była do ostatniego miejsca.
Zespół wciąż się rozwija. Z roku na rok przybywa strojów, przybywa też chętnych do tańcze-
nia i śpiewania w nim. Podczas koncertu galowego największe brawa otrzymały … dzieci. 
Sześciolatkowie. Adrian Kulik może spać spokojnie. Tancerzy i śpiewaków nie zabraknie.
Organizatorem obu koncertów galowych był dobczycki MgOKiS.

nUDy nIE byłO

(RED.)

foto: m
aciej hołuj
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MIęDZy cISZą, A cISZą SPRAWy SIę KO-
łySZą. gDyby gRZEgORZ TURnAU 

ZAWITAł W PROgI MOKiS Mógłby PRZE-
KOnAć SIę nAOcZnIE O TyM jAK PRAW-
DZIE Są SłOWA jEgO SZLAgIEROWEj PIO-
SEnKI. SZóSTA jUŻ W hISTORII STOWA-
RZySZEnIA MyśLEnIcKA gRUPA fOTO-
gRAfIcZnA MgfOTO WySTAWA PRZE-
gLąDOWA Z cISZą MA WIELE WSPóLnE-
gO. W ZASADZIE nAWET nIE WIELE, ALE 
WSZySTKO. łącZnIE Z TyTUłEM, KTóRy 
bRZMI … „cISZA”.
Podczas wernisażu wystawy cicho nie było. cisza 
gościła na fotografiach, ale nie oznaczało to, że rości sobie swoje prawa w sposób dosłowny. Wiele 
mówiono, wiele chwalono. A było i jest za co. jak powiedział były prezes mgfoto, członek grupy od 
zawsze, mistrz nastroju w fotografii Stanisław jawor stowarzyszenie znane jest praktycznie na całym 
świecie. nawet jeśli w stwierdzeniu tym jest garstka przesady, to naprawdę garstka. Wiele wystaw w 
autorskiej galerii mgfoto mieszczącej się w Miejskiej bibliotece Publicznej w Myślenicach miało wy-
miar pozakrajowy. Wystawy fotografów mgfoto wyjeżdżały w daleki świat.
Dlaczego cisza? Ten sam Stanisław jawor powiedział nam  w rozmowie, że dwie ostatnie wystawy 
przeglądowe mgfoto dotykały spraw związanych z człowiekiem, przyszedł zatem czas na „coś” nie-
materialnego. - Dla wielu cisza jest brakiem czegoś – napisała w towarzyszącej wystawie broszurce ku-
rator wystawy Marzena Kolarz, wykładowczyni w szkołach artystycznych Krakowa. - Brakiem tłumu, 
brakiem rozmów, brakiem drugiego człowieka. I dalej – Opowiedzieć obrazem o ciszy to bardzo trudne 
zadanie. Trudne. Ale dla członków mgfoto nie niewykonalne.
Zapewne każdy z nas ma swoją własną wersję ciszy. Warto zajrzeć do foyer MOKiS, aby skonfronto-
wać ją z wersjami siedemnastu fotografików, którzy temat ciszy podjęli. Oto oni: Paweł boćko, Anna 
faber, grażyna gubała, Marek gubała, Rafał hechsman, Stanisław jawor, Marcin Kania, Marek Kosi-
ba, Mariusz Kowalik, Aneta Mudyna, Dariusz Pietrzyk, joanna Rachtan, Paweł Stożek, Robert Wilko-
łek, Lilianna Wolnik, grzegorz Żądło i janusz Żołnierczyk. 
Ilu fotografów tyle wersji ciszy. Aż trudno uwierzyć, że cisza może mieć tyle wymiarów, odcieni i ro-
dzajów. I znowu odwołajmy się do słów Marzeny Kolarz. - Cisza jest pejzażem, jest błogostanem, jest 
cisza modlitwy, cisza przeszłości, cisza kiedy ktoś zamilknie na zawsze …
Tradycją wystaw przeglądowych mgfoto stało się wręczanie gwoździ wystawy. W tym roku gwoź-
dzie były dwa, jeden powędrował w ręce cytowanej przez nas Marzeny Kolarz, drugi w ręce Mariu-
sza Kowalika. (MH)

CISZA jEST bRAKIEM cZEgOś
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rozmowa z MARKIEM MIKOSIEM prezesem myślenickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

DAMy RADę, jESTEM DObREj MyśLI
MAREK MIKOŚ:

W roku ubiegłym, kiedy organizo-
waliśmy rundę pucharu przyje-

chały do nas pary taneczne z 6 kra-
jów, teraz przyjadą z kilkunastu. Li-
czymy, że będą to pary z: USA, Chin, 
z krajów Ameryki Południowej i Ła-
cińskiej - MAREK MIKOŚ 

(MH)

foto: maciej hołuj

PIOTR SADOWSKI, nAUcZycIEL AKADEMIcKI Z PcIMIA, hISTORyK I gEOgRAf, ZnAW-
cA LOKALnEj hISTORII I jEj KOnESER WyDAł KOLEjną KSIąŻKę. TyM RAZEM jEST 

TO POZycjA ZATyTUłOWAnA: „śLADAMI PRZODKóW WOKół nIEPODLEgłEj PcIM, 
STRóŻA I TRZEbUnIA W LATAch 1900 – 1939”.
Wydawcą książki jest pcimski gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Pieniądze na jej wydanie pochodzą 
z Programu Dotacyjnego „niepodległa”. Redakcją i opracowaniem graficznym zajęli się Anna Wita-
lis – Zdrzenicka i jej mąż jan Zdrzenicki, drukiem zaś drukarnia „Styl” z Krakowa.
Książka zawiera wiele wspaniałych, unikatowych fotografii pochodzących z archiwów państwo-
wych i prywatnych. Dzięki nim łatwiej jest czytelnikowi wyobrazić sobie jak przed ponad osiemdzie-
sięciu laty wyglądało życie w Pcimiu, Stróży i Trzebuni, miejscowości wchodzących dzisiaj w teryto-
rialny skład gminy Pcim. na zdjęciach udokumentowano nie tylko postacie z tamtego okresu czasu, 
ale także ówczesny krajobraz, zabudowania, uroczystości. - Ta książka powstała bardzo szybko, za-
ledwie w kilkanaście dni – mówi jej autor. - Jeśli posiada się odpowiednia ilość materiałów samo pisa-
nie jest już tylko formalnością.
nowa książka dr Piotra Sadowskiego promowana była, o czym nasi czytelnicy mogli dowiedzieć się 
już ze strony internetowej www.esedno.pl w murach pcimskiego gOKiS. Po prelekcji autora rozda-
wano ją bezpłatnie wśród publiczności. Książka dostępna jest w siedzibie gOKiS w Pcimiu. jest ko-
palnią wiedzy historycznej i już choćby dlatego warto po nią sięgnąć. (RED.)

KOPALnIA hISTORycZnEj WIEDZy
w świecie książek

SEDNO: WIEMY JUŻ, ŻE W tYM ROKU 
POD KONIEC WRZEŚNIA, DOKŁADNIE 

W DNIACH 28, 29 ODBĘDĄ SIĘ W MYŚLENI-
CACH MIStRZOStWA ŚWIAtA W tAńCACH 
tOWARZYSKICH AMAtORÓW. ICH ORGA-
NIZAtOREM BĘDZIE KIEROWANE PRZEZ 
PANA tOWARZYStWO GIMNAStYCZNE 
„SOKÓŁ”. JAK DOSZŁO DO tEGO, ŻE tAK 
DUŻA, PREStIŻOWA IMPREZA ODBĘDZIE 
SIĘ W NASZYM MIEŚCIE?
MAREK MIKOŚ: Jest to efekt dobrej organizacji ubie-
głorocznej rundy Pucharu Świata, którą „Sokół” prze-
prowadził w Myślenicach. Prezes Polskiego Towarzy-
stwa Tanecznego pan Janusz Biały wystosował do 
nas zapytanie czy jesteśmy zainteresowani organiza-
cją MŚ, a my, po spotkaniu zarządu „Sokoła” i prze-
dyskutowaniu propozycji odpowiedzieliśmy, że tak.
Mistrzostwa Świata to co innego niż runda Pu-
charu Świata?
Oczywiście. W roku ubiegłym, kiedy organizowali-
śmy rundę pucharu przyjechały do nas pary tanecz-
ne z 6 krajów, teraz przyjadą z kilkunastu . Liczymy 
że będą to pary z: USA, Chin, z krajów Ameryki Po-
łudniowej i Łacińskiej.
to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, ale też 
przedsięwzięcie wymagające sporych nakładów 
finansowych. Ile będzie kosztować organizacja 
tych mistrzostw?
Szacowany koszt mistrzostw to kwota około  300 
tysięcy złotych.
Skąd „Sokół” weźmie tyle pieniędzy?
Z kilku źródeł. Tak jak w ubiegłym roku złożyliśmy 
stosowne wnioski o dofinansowanie do Minister-
stwa Sportu i Turystyki , Urzędu Marszałkowskiego, 
Województwa Małopolskiego oraz Gminy Myśleni-
ce. Myślę że uda nam się pozyskać również środki 
z zaprzyjaźnionych Spółek t j. z Orlenu i z PGE .Na 

dzień dzisiejszy został rozstrzygnięty konkurs w Urzę-
dzie Marszałkowskim, a przyznana na organizację 
zawodów kwota to 25 tysięcy zł.
Czy w sumie uzbieracie 300 tysięcy złotych?
Jestem pewien, że tak.
Wprawdzie turniej dopiero za siedem miesię-
cy, ale biorąc pod uwagę jego prestiż, rozmach 
i skomplikowaną logistykę „Sokół” rozpoczął już 
zapewne do niej przygotowania?
Tak. Po pierwsze zarezerwowaliśmy już halę wido-
wiskowo – sportową na Zarabiu gdzie rozgrywane 
będą mistrzostwa. Po drugie prowadzimy negocjacje 
z hotelami krakowskimi w kwestii zakwaterowania 
tak samych zawodników, jak również sędziów. Spo-
dziewamy się około 1200 osób, wśród nich będzie 30 
sędziów, obsługa medyczna, ochroniarze, tłumacze. 
Zawodnicy zamieszkają w krakowskich hotelach, a 
sędziowie i cała obsługa w Olivia hotel Medical Spa 
w Skomielnej Czarnej. Mamy już także zapewnione: 
oświetlenie hali, jej nagłośnienie oraz wystrój. Za-
awansowane są rozmowy z parami mającymi wy-
stąpić podczas turnieju jako gwiazdy. Będą to  pary, 
z USA, Rosji i z Polski. Wszystkie z tytułami mistrzów 
świata. Prowadzimy również rozmowę z osobą, któ-
ra poprowadzi Galę Finałową, ale nie chcę na razie 
zdradzać jej nazwiska  bo ma to być niespodzianka.
Ile osób do obsługi turnieju desygnuje „Sokół”?
Będzie nas około 50 osób, wśród nich przede wszyst-
kim rodzice dzieci z sekcji tanecznej „Sokoła” oraz 
byli zawodnicy tej sekcji.
Podołacie?
Jestem pewny, że tak. Mamy za sobą rundę pucha-
ru świata, którą przeprowadziliśmy nieomal wzor-
cowo. To doświadczenie na pewno się przyda. Jeśli 
wynikły rok temu jakieś problemy, to były to prob-
lemy z natury drobnych. Wiemy już jak im zapobiec. 
Jestem dobrej myśli.
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zapusty kliszczackie w Skomielnej Czarnej

foto: maciej hołuj poznajmy się: SYLWIA BAŁA finalistka programu telewizyjnego bake off - Ale ciacho! mistrzyni wypieków

Imię - Sylwia, nazwisko: - Bała, urodzona - 7 września 1973 roku w Myślenicach, miejsce zamieszkania – Myślenice, waga - 
a muszę? Zawsze za dużo kilogramów na niej, wzrost – 164 cm, wykształcenie - Uniwersytet Wrocławski - Filologia Germańska, 
zawód wyuczony i wykonywany - nauczyciel języka niemieckiego, zawód wykonywany to cukiernik, pasjonat, samouk, hobby -  
podróżowanie, pieczenie oczywiście, joga, odkrywanie smaków, kultur i poznawanie ludzi, stan cywilny - wolna ale zajęta, dzieci - 
Piotruś lat 4, ulubiona potrawa - długo by pisać, ale pierwsza trójca kulinarna to: steki, krewetki, a na deser beza, ulubiony owoc 
- jestem truskawkowa w lecie, a jesienią orzechowa do szaleństwa, ulubiony aktor - z polskich to Jerzy i Maciej Stuhr, Krystyna Jan-
da, Tomasz Kot. Zagraniczni: Antony hopkins, Leonardo DiCaprio, Johny Deep, All Pacino, Meryl Streep, ulubiony kolor - obecnie 
króluje granat i odcienie niebieskości, czasem biały, czasem grafit … To się zmienia, ulubiona dyscyplina sportu - pieczenie, bieg po 
schodach między pracownią, a mieszkaniem, ulubione zwierzę - nie będę oryginalna - pies i kot, ulubiony polityk - czy można ich 
lubić?, ulubione zajęcie - wędrówki po lesie, eksperymentowanie w kuchni, czytanie książek, kraj, który chciałabym zobaczyć - 
Islandia, nie wiem kiedy się tam wybiorę? Z uwagi na temperatury. Chciałabym też odwiedzić Japonię i USA, w wolnych chwilach 
najchętniej - piję kawę w ogrodzie, czytam książki. Gdy te wolne chwile są dłuższe uciekam do lasu, jeżdżę samochodem marki 
– opel, używam kosmetyków - firm polskich, używam telefonu marki – iphone, gdybym wygrała milion - kupiłabym bilet lot-
niczy na podróż dookoła świata, moim pierwszym zakupem byłby - tenże bilet lotniczy, moją mocną stroną jest - konsekwencja 
w wytyczonych celach i planach życiowych, do swoich słabości zaliczam - brak cierpliwości, w mojej pracy najważniejsza jest 
- precyzja, technika i kreatywność, nigdy nie przykładam większej wagi do - spraw materialnych jak nowszy model auta czy te-
lefonu, nie lubię, kiedy - ludzie są zawistni i fałszywi, u innych najbardziej cenię sobie - przede wszystkim poczucie humoru, dy-
stans do codzienności oraz prawdomówność, uczciwość, bezinteresowność, mało kto wie o tym, że - jak bym mogła, to spałabym 
do południa, największe wrażenie robi na mnie - człowiek władający biegle kilkoma językami obcymi, nawyk, z którym muszę 
walczyć, to - słabość do słodyczy, największym moim osiągnięciem życiowym jest - zdobycie wielu szczytów życiowych, poko-

nanie słabości, lęków. Niewątpliwie ogromnym sukcesem jest dojście do finału Bake Off, otworzenie pracowni. Innym rodzajem sukcesu jest stworzenie ro-
dziny, sukcesem jest bycie mamą, kiedy idę na spacer, to - najchętniej do lasu, nad rzekę. Lubię miejsca ciche i urokliwe bez ludzi, gdybym mogła, zmie-
niłabym w swoim otoczeniu - jakość powietrza, którym musimy oddychać. Smog mnie przeraża, a niestety nie widzę skutecznych działań w kierunku ja-
kiejkolwiek poprawy, marzę o tym, aby - skończyć elitarną francuską szkołę Le Cordon Bleu w Paryżu, otworzyć swój butik cukierniczy, napisać książkę z 
przepisami o nowoczesnym cukiernictwie.

PO cO I DLAcZEgO W KULI PLAZMOWEj ZnAjDUjE SIę MIESZAn-
KA gAZóW SZLAchETnych, A KIEDy PRZyłOŻyć DO nIEj ŻA-

RóWKę TA śWIEcI? Z jAKIch cZęścI I ORgAnóW SKłADA SIę Wnę-
TRZE LUDZKIEgO cIAłA? KIEDy I ILE RAZy bIjE LUDZKIE SERcE I DLA-
cZEgO RAZ bIjE SZybcIEj, RAZ WOLnIEj? jAK POWSTAjE fILM? jA-
KIE DźWIęKI jEST W STAnIE USłySZEć cZłOWIEK, WySOKIE cZy nI-
SKIE? DLAcZEgO SłOnIE SłySZą cZęSTOTLIWOścI DWUDZIESTO-
KROTnIE nIŻSZE, nIŻ LUDZIE? DLAcZEgO ILOcZyn MOMEnTU bEZ-
WłADnOścI I PRęDKOścI ObROTOWEj jEST STAły I jAK POMAgA 
KRęcIć PIRUETy łyŻWIARKOM fIgUROWyM?
na te i na inne pytania odpowiedzi udziela wystawa „Eksperymentuj”, któ-
ra w ramach akcji objazdowej tak zwanego naukobusa udostępniona zosta-
ła w Szkole Podstawowej numer 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu. 
naukobus podróżuje po kraju w ramach projektu „nauka dla ciebie” realizo-
wanego przez centrum nauki Kopernik w Warszawie. Sprawcą projektu jest 
Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego.
To, że naukobus dotarł do Lubnia nie jest może cudem, ale na pewno dużą 
niespodzianką. Podobno kalendarz tej objazdowej wszechnicy wiedzy w za-
kresie trzech dyscyplin nauki: biologii, fizyki i matematyki jest wypełniony 
po brzegi i uzyskanie wolnego terminu nie jest sprawą łatwą. Trudno powie-
dzieć jak Annie Rapacz, nauczycielce wspomnianej szkoły udało się ściągnąć 
do Lubnia naukbus bowiem sama zainteresowana nie chce zdradzić tej tajem-
nicy. faktem jednak jest, że naukobus na dwa pełne dni zaparkował w Lubniu.
Z dwudziestu stanowisk rozłożonych w szkolnej auli skorzystali nie tylko ucz-
niowie tej szkoły, ale także mieszkańcy Lubnia. bezpłatny wstęp oraz życzli-
wość i fachowość instruktorów wystawy zachęciły ludzi do przyjścia. A war-
to było. nie wszyscy przecież jesteśmy omnibusami.

naukobus w SP w Lubniu

PO cO I DLAcZEgO?

ZAPUSTy – OKRES ZIMOWych bALóW, MASKARAD, POchODóW 
I ZAbAW. ROZPOcZynA SIę nAjcZęścIEj W DnIU TRZEch KRó-

li, A KOńcZy WE WTOREK PRZED śRODą POPIELcOWą, KTóRA 
OZnAcZA POcZąTEK WIELKIEgO POSTU I OcZEKIWAnIA nA WIEL-
KAnOc. TyLE WIKIPEDIA. 
Zapusty kliszczackie mają nieco inny od tego jaki podaje Wikipedia charakter. 
Mogli się o tym przekonać naocznie mieszkańcy Skomielnej czarnej, którzy 
w ostatnią sobotę tegorocznego karnawału przybyli do tokarskiej filii gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu.
Obrzęd zapustów zaprezentował zespół „Trzebuńskie Kliszczaki”. Podobno 
Trzebunia jest ostatnim bastionem kliszczackim od tej strony powiatu.  Da-
lej już niekliszczackie jasienica i bysina. Z kliszczakami tokarskimi kliszcza-
ków trzebuńskich sporo wiąże. Między innymi właśnie obrzęd zapustowy. 
Oto gospodynie zbierają się w długi, zimowy wieczór w jednej izbie i plot-
kując drą pierze. na stole „ląduje” wspaniale wypieczona buchta lub kołacz, 
nierzadko butelka dobrej nalewki. jeśli wierzyć ludowej przyśpiewce najlep-
sza jest wódka na … miodzie. Kiedy do izby wkraczają mężczyźni robi się go-
rąco. Poruszone męską ręką na przekór kobietom pierze fruwa w powietrzu, 
szybciej krąży butelka, zaczynają się tańce.
Stanisław funek, wielki znawca folkloru kliszczackiego, szef Zespołu Regio-
nalnego „Kliszczacy” z Tokarni wie o zapustach wszystko. Kiedyś przed laty 
sam ich doświadczał w swoim rodzinnym domu. - gospodyni musiała zadbać 
o kwaśnicę, te które do niej przychodziły o buchtę i inne ciasta. Każda rola 
miała swoje zapusty. Za moich czasów mówiło się na nie bol.
głównym animatorem wskrzeszania obrzędu zapustów (i nie tylko) jest szefu-
jący gOKiS-owi w Skomielnej czarnej Andrzej Słonina. Ten sam, który przed 
czternastoma laty wymyślił i zorganizował pierwszą tukę. (RED.) (RED.)

ZAPUSTy czyli
DARcIE PIERZA
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wernisaż wystawy ANDRZEJA BORYCZKI w WDK

NIE WIADOMO ZA cO chWALIć AnDRZE-
jA bORycZKę. cZy ZA ERUDycję I UMIE-

jęTnOść PRZEKAZyWAnIA WIEDZy, cZy 
ZA TALEnT MALARSKI. nAjLEPIEj ZA jED-
nO I DRUgIE.
jednym i drugim Andrzej boryczko, nasz redakcyj-
ny kolega (ten od „Polski za progiem” gdyby ktoś 
nie wiedział) popisywał się całkiem niedawno w 
murach głogoczowskiego Wiejskiego Domu Kul-
tury. ci, którzy zaglądają na naszą stronę interne-
tową już o tym wiedzą, bowiem pisaliśmy o werni-
sażu wystawy boryczki na www.esedno.pl
Andrzej boryczko to prawdziwy omnibus. Albo le-
piej – człowiek orkiestra. Pisze, opowiada, maluje, 
rysuje, archiwizuje i … prezesuje (od lat jest preze-
sem legendarnego, choć ostatnio mało widoczne-
go na horyzoncie kulturowym miasta Stowarzysze-
nia „Wspólnota Myślenice”).
co miesiąc z wielkim znawstwem boryczko opro-
wadza czytelników „Sedna” po miejscach, któ-
re godne są obejrzenia, a które często leżą tuż za 
miedzą, tuż za progiem. Ale to tylko jedna z od-
słon, jeden obszar, jeden wycinek jego działalno-
ści. O tym, że zajmuje się malarstwem i to tym „ży-
wym”, warsztatowym, wiedzą już dzisiaj nie tylko 
wtajemniczeni. Także ci, którzy już wcześniej prób 

malarstwa boryczki doświadczyli.
To co oglądać mogliśmy w galerii „Dzwonnica” 
(klatka schodowa Wiejskiego Domu Kultury w gło-
goczowie) to reminiscencje wyprawy boryczki na 
cypr. Uczestnicy wernisażu wystawy „Varosha eks-
pres”, którzy dotychczas o cyprze zbyt dużej wie-
dzy nie mieli, mogli znacznie ją poszerzyć. Zanim 
bowiem obejrzeli osiem namalowanych gwaszem 
obrazów, wysłuchali wielce ciekawej prelekcji wy-
jaśniającej genezę ich powstania.
A było tak. Obrazy zarejestrowane przez Andrzeja 
boryczkę podczas zwiedzania opuszczonego po in-

wazji Turków, wymarłego miasta famagusta, pre-
cyzyjniej zaś mówiąc jego dzielnicy Varosha, nie 
spędzały wprawdzie snu z powiek, ale utkwiły w 
głowie na tyle mocno, że musiały, wcześniej czy 
później znaleźć ujście. I znalazły. W ośmiu gwa-
szach. natalia nowacka, doktorantka Wydziału 
grafiki krakowskiej ASP, kuratorka wystawy „Va-
rosha ekspres” chwaliła boryczkę widząc w tych 
gwaszach nie tylko talent artysty, ale także umie-
jętne operowanie światłem. Zresztą grad pochwał 
spłynął na Andrzeja boryczkę także z ust jerzego 
fedirki, który zapewne komplementował go nie 
tylko dlatego, że kiedyś, przed laty był z boryczką 
uczniem tej samej klasy.
gwasz nie jest techniką łatwą. To wprawdzie far-
ba wodna, ale z domieszką kredy i gumy arabskiej, 
dzięki którym nabiera ona cech farby kryjącej. bo-
ryczko zmierzył się z gwaszem po raz pierwszy, na 
niekorzyść techniki olejnej, którą do tej pory na-
miętnie stosował i preferował. Zdaniem fachow-
ców spisał się w tej konfrontacji znakomicie. nam 
niefachowcom też się podobało.
Zgodnie z zapowiedzią jurka fedirki wystawa w 
dalszej kolejności powędruje z WDK do MbP w 
Dobczycach. Ale najpierw muszą jej się naoglą-
dać głogoczowianie.

foto: maciej hołuj

VAROShA
gWASZEM

(MH)

KAŻDy KOLEjny KOncERT ZAgRAny PRZEZ POLISh ART PhILhARMOnIc bUDZI cO-
RAZ WIęKSZy ZAchWyT MyśLEnIcKIch MELOMAnóW. bEZ WZgLęDU nA TO gDZIE 

SIę ODbyWA, WE WnęTRZU KOścIOłA PW. nARODZEnIA nMP cZy W SALI WIDOWISKO-
WEj MOKiS WIDOWnIA TRZESZcZy W SZWAch.
Tak było i tym razem. Koncert, którym muzycy włączyli się w obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia 
koronacji cudownego obrazu Matki boskiej Myślenickiej wypełnił myślenicki kościół po brzegi i wy-
wołał burzę braw oraz owacje na stojąco. Zwłaszcza brawurowo wykonany przez Maestro Michaela 
Maciaszczyka i „pierwsze” skrzypce orkiestry Annę Trólkę koncert na dwoje skrzypiec d-moll bWV 
1043 jana Sebastiana bacha. bach rozbrzmiewał zresztą pod sklepieniem kościoła jeszcze dwukrot-
nie w postaci koncertów skrzypcowych: a-moll bWV 1041 i E-Dur bWV 1042. Poza tym PAP zagrała 
jeszcze concerto grosso g-moll op. 6 nr 8 Arcangelo corelliego.

TłUMy SłUchAły BACHA
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historyczne podróże MARKA STOSZKA

POśRóD KLęSK
I ZWycIęSTW

ALEF BET JUDAIZMU 

foto:autor

Przez kilka ostatnich numerów „Sedna” 
odbywałem wraz z czytelnikami tej ga-

zety wspólną wędrówkę po polskich dwo-
rach. I chociaż podobnie będzie i tym razem, 
to jednak ta wyprawa ma nietypowy charak-
ter. Otóż chciałbym namówić Państwa na 
wizytę w kilku dworach oraz różnych mia-
stach w kraju i zagranicą, do których los za-
wiódł naszych bohaterów. jednym słowem 
chciałbym namówić wszystkich do przeczy-
tania najnowszej książki, której tytuł brzmi: 
„Pośród klęsk i zwycięstw” i która jest formą 
pamiętników heleny Mycielskiej, ziemianki 
z Podola. Promocja książki, w której miałem 
przyjemność uczestniczyć osobiście, odbyła 
się 4 lutego w Krakowie. Pani helena zmar-
ła w roku 2008 w wieku 103 lat pozostawia-
jąc po sobie przepiękne i bogate świadectwo 
minionych czasów. W  książce jej autorstwa 
znajdziemy wszystko co nas interesuje: bar-
wne opisy dworskiego życia, obyczajów i tra-
dycji, dokładny opis dnia codziennego we 
dworze, prac gospodarskich, balów, polo-
wań, znajdziemy tu także opis losów miesz-
kańców wplecione w wydarzenia z historii. 
Książka jest niesamowitą relacją z życia pol-
skiej rodziny, której nie załamują dwie woj-
ny światowe, ucieczki, przesiedlenie, repre-
sje ze strony komunistów i utrata majątku. 
czytając ją trafiamy na cały korowód posta-
ci nie tylko z bliskiej rodziny, znanych polity-
ków czy arystokratów, ale też służących, gu-
wernantek i wielu innych, wkomponowanych 
w życie dworu postaci. Dzięki swojej niesa-
mowitej pamięci autorka ocaliła te osoby od 
zapomnienia. forma i styl książki wydobywa 
z mroków historii zapamiętane obrazy, obra-
zy utrwalone i przedstawione początkowo z 
pozycji dziecka, potem panny, żony, matki 
w końcu babki i prababki. Są to obrazy nie-
zwykle wyraziste i momentami sprawiają, 
że wydaje nam się jakbyśmy oglądali film, 
lub jakbyśmy byli uczestnikami tych wyda-
rzeń. nie muszę dodawać, że książkę czyta 
się jednym tchem.

Kilka lat temu, jak zwykle podczas festiwalu Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie, zabrałam grupę 

turystów na wycieczkę śladami myślenickich Ży-
dów. Przejechaliśmy „stałą” trasą spod Muzeum 
galicja na Kazimierzu do cmentarza żydowskiego 
przy „zakopiance”, potem zaparkowaliśmy nieda-
leko rynku i ruszyliśmy wzdłuż ulicy Reja, w kierun-
ku dawnej kamienicy jerethów, gdzie podczas oku-
pacji przez kilka miesięcy przed deportacją, miesz-
kało wielu Żydów przywiezionych do miasta z te-
renu całego powiatu. Kiedy szliśmy z powrotem 
w stronę rynku, rozmowa zeszła na temat nierów-
nych szans żydowskich dzieci na przeżycie Zagłady. 
Dziewczynki, nawet te z tak zwanym „niedobrym 
wyglądem”, stosunkowo łatwo było ukryć, bo ich 
ciała nie były w żaden sposób „naznaczone”. Me-
tryka chrztu i znajomość kilku modlitw zazwyczaj 
wystarczała za gwarancję bezpieczeństwa. Sytua-
cja chłopców wyglądała dużo gorzej: byli obrzeza-
ni, a tym samym skazani na rozpoznanie.  
Mimo zagrożenia życia, większość żydowskich ro-
dziców decydowała się na obrzezanie dziecka, na-
wet w getcie, czy w ukryciu po aryjskiej stronie. je-
żeli tylko istniała możliwość wypełnienia micwy 
brit Mila, wypełniano ją sumiennie i bez wahania. 
Obrzezanie było zawsze i jest nadal jednym z naj-
ważniejszych żydowskich przykazań – potwierdze-
niem Przymierza z bogiem. Każdy żydowski chło-
piec w ósmym dniu życia powinien zostać obrze-
zany. jedynie w sytuacji zagrożenia życia, jeśli na 
przykład nie pozwala na to zdrowie dziecka, nie 
wykonuje się obrzezania. Właśnie dlatego, niektó-
rym katolikom trudno było zrozumieć żydowskich 
rodziców, którzy podczas okupacji decydowali się 
na obrzezanie dziecka, a tym samym, jak się wte-
dy wydawało, ograniczenie jego szans na przeży-
cie. jednak z perspektywy religijnych, wierzących 
w boga Żydów, obrzezanie owe szanse zwiększa-
ło, a wręcz gwarantowało. Wypełnienie najważ-
niejszego przykazania, zawarcie i potwierdzenie 
Przymierza z najwyższym dawało nadzieję, że i 
On dotrzyma swojej części umowy i otoczy dzie-
cko opieką. nieobrzezany chłopiec zostawał prze-
cież „odcięty” od narodu żydowskiego, a więc tak-
że od wszelkiej boskiej pomocy. Zgodnie z trady-
cją Tory, obrzezanie chroniło przed gehenną, czy-
li miejscem potępienia.
ceremonii obrzezania, jak wielu innym żydowskim 
tradycjom, towarzyszą bardzo szczegółowe prze-
pisy. Dziecko wnosi się zazwyczaj do pomieszcze-
nia, w którym czeka mohel (rzezak, specjalista do-
konujący obrzezania) na dużej, miękkiej podusz-
ce i przekazuje sandekowi czyli osobie, która bę-
dzie je trzymała podczas „zabiegu”. Wybór oso-
by niosącej dziecko, a także osoby sandeka nigdy 
nie jest przypadkowy, gdyż obie funkcje stano-
wią niezwykły honor dla tych, którym zostają po-
wierzone. Sandek, niczym rodzic chrzestny, sta-
je się dodatkowym duchowym patronem i opie-
kunem nowego członka religijnej społeczności. 
Mohel wita noworodka słowami „baruch ha-ba” 
(błogosławiony, który przybył), po czym odmawia 
specjalne błogosławieństwo poświadczające rytu-
ał zawarcia Przymierza. Sam akt obrzezania skła-

da się z trzech elementów: odcięcia napletka, od-
słonięcia żołędzi i odessania krwi. Ten trzeci ele-
ment był i jest najbardziej kontrowersyjny, gdyż 
tradycyjnie mohalim (liczba mnoga słowa mohel) 
odsysali krew za pomocą ust. było to uznawane 
za medycznie uzasadnione i miało zapobiegać in-
fekcjom. Od dawna wiadomo, że w rzeczywisto-
ści użycie ust naraża zarówno dziecko, jak i mo-
hela na ryzyko wzajemnego zakażenia. W dzisiej-
szych czasach ta tradycyjna metoda została nie-
mal całkowicie zarzucona. Obrzezania dokonuje 
się w warunkach szpitalnych, a mohel najczęściej 
bywa lekarzem-urologiem.
na uroczystość obrzezania zapraszani są nie tylko 
członkowie rodzin matki i ojca dziecka, ale cała ży-
dowska społeczność, której – poprzez „bris” - staje 
się ono częścią. Ojciec unosi syna nad głową i wy-
powiada na głos jego imię, na przykład jakub, syn 
gedalii, albo Ariel, syn gabriela. Pod tym imieniem 
dziecko będzie odtąd „znane w Izraelu” (w sensie 
żydowskiej społeczności, nie państwa). Imię nada-
ne podczas ceremonii obrzezania może, ale wcale 
nie musi być tożsame z imieniem na akcie urodze-
nia. Każdy Żyd musi mieć hebrajskie imię, którym 
wzywany będzie do czytania Tory, którym podpi-
sze Ketubę, czyli ślubny kontrakt i które zostanie 
wyryte na jego macewie (kamieniu nagrobnym). 
hebrajskie imię nie musi być jednak jedynym imie-
niem, jakub, syn gedalii może więc zostać zareje-
strowany w Urzędzie Stanu cywilnego pod dowol-
nym, świeckim imieniem. 
Pakt Przymierza pomiędzy bogiem, a Abraha-
mem dotyczył wszystkich Żydów, zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet, ale jedynie mężczyźni zobo-
wiązani byli przypieczętować go rytualnym ob-
rzezaniem. Rozdział siedemnasty Księgi Rodzaju 
wyjaśnia: „każde wasze dziecko płci męskiej, gdy 
będzie miało osiem dni, ma być obrzezane”.  jeże-
li zatem na świat przychodzi dziewczynka, rodzice 
mogą odetchnąć z ulgą. Wystarczy, że w pierwszy 
Szabat po urodzeniu córki, ogłoszą jej imię w Sy-
nagodze i to wszystko. W tradycji aszkenazyjskiej 
nie nadaje się dzieciom imion żyjących członków 
rodziny, za to w tradycji sefardyjskiej – jak najbar-
dziej. Polski, niemiecki, rosyjski Żyd może nosić 
imię swojego dziadka tylko wtedy, jeśli ten już nie 
żyje, natomiast Żyd pochodzący z Maroka, Włoch, 
Iraku, ale także z holandii często dzieli imię z oj-
cem, wujem, czy dziadkiem, nawet wtedy, gdy 
wszyscy żyją i mają się dobrze. 
A wiecie – powiedziała w pewnym momencie 
uczestniczka mojej wycieczki, która rozpoczęła 
wtedy, pod kamienicą jerethów, temat obrzeza-
nia – że mohel moich synów był też mohelem księ-
cia Karola? 
Sprawdziłam jej słowa. Okazało się, że nie kłama-
ła. W brytyjskiej rodzinie królewskiej obrzezanie 
praktykowane było od czasów króla jerzego I-go, 
a królowa Wiktoria, wierzyła nawet, że Anglosasi 
są jednym z zaginionych plemion Izraela. Księżna 
Diana była zapewne innego zdania, gdyż po uro-
dzeniu pierwszego syna nie zgodziła się na jego 
obrzezanie i tym samym zakończyła dworskie ka-
riery żydowskich moheli.

LAMED - cyKL ŻycIA 1: ObRZEZAnIE
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Ugryźć się w język – przypadkowa bądź za-
mierzona czynność gębowo – zębna stoso-
wana głównie w celach komercyjnych i dyplo-
matycznych. Proceder może być powtarzany 
wielokrotnie pod warunkiem, że w jamie ust-
nej posiadamy kompletny zestaw odpowied-
nio wyprofilowanego uzębienia oraz wysoce 
sprawny narząd układu mowy i konsumpcji 
pełen gibkości, ruchliwości i elokwencji, mieć 
w nosie – gromadzić i magazynować w noz-
drzach, a zwłaszcza w przedsionku nosa to i 
owo, tego i owego, albo tego i tamtego … W 

celu usunięcia tychże warto podręcznie zainstalo-
wać tam płócienną lub papierową wycieraczkę, nie 
mieć zielonego pojęcia – dotkliwa niesprawność i 
ułomność utrudniająca człowiekowi swobodne po-
ruszanie się w świecie barw, a zwłaszcza kolorów. 
W istocie owe stwierdzenie oznacza to samo, co 
nie mieć np. żółtego lub czerwonego pojęcia, mieć 
na pieńku – czyli mieć na niewielkim (maleńkim) 
pniu coś lub kogoś, zawiesić oko – polega to na 
tym, że w zależności od potrzeb i okoliczności oko 
prawe lub oko lewe w celach badawczych i rozpo-
znawczych zawieszamy czasowo lub długotermi-

nowo na specjalnej zawieszce oczekując na wy-
niki i skutki owego zawieszenia, mieć głębokie 
przekonanie - zazwyczaj chodzi o pewną ... pew-
ność zanurzoną dość głęboko np. na głębokości 
około 10 metrów, najczęściej w studni, piwnicy, 
grocie, jaskini, a nawet głęboko w ... myślach, 
sytuacja bez wyjścia - jest to mylne stwierdze-
nie, albowiem każda sytuacja ma wyjście . Recz 
w tym, aby znaleźć w najbliższym obejściu od-
powiednią furtkę, mieć ochotę - czyli być właś-
cicielem warszawskiej Ochoty i mieć ochotę np. 
na Ochotnicę Dolną i górną. 

Był artystą ludowym o znaczącym dla naszej 
kultury dorobku. był nie tylko garncarzem. był 

równocześnie ceramikiem, rzeźbiarzem samorod-
nego talentu. już jako 12-letni chłopiec pod okiem 
swojego ojca józefa (znanego i cenionego garnca-
rza) zaczął odkrywać tajemnice glinianego rzemio-
sła. Uczył się go także w słynnej ongiś pracowni in-
żyniera A. Skorupskiego oraz w kilku innych ośrod-
kach ceramicznych w Polsce i za granicą. głów-
nym jednak terenem jego rękodzielniczej pracy i 
fascynacji była Skomielna biała. Ojciec Edwarda 
wielokrotnie podkreślał – Edek zakochał się w gli-
nie. Garncarstwo to jego pasja, to jego powołanie. 
I rzeczywiście. Tej pasji i bezgranicznej miłości po-
został wierny do końca swoich dni tworząc obok 
tradycyjnych i niepowtarzalnych w swojej urodzie 
i kształcie serie: wazonów, flakonów, kubków, ta-
lerzy, dwojaków, malowanych i glazurowanych na 
dawną modłę naczyń glinianych, pokaźną kolek-
cję świątków, chrystusów frasobliwych, Madonn 
i aniołów, a ponadto okazały zbiór świeczników, 

skarbonek i domowych 
kropielnic. Wyroby ga-
cków miały „wzięcie” nie 
tylko w pobliskiej Rab-
ce. Wędrowały na jarmar-
czne targowiska do: jor-
danowa, nowego Targu 
i Zakopanego, również 
do Myślenic. Z upływem 
czasu zapotrzebowanie 
na gliniane wyroby zma-
lało nieomal do zera. W 
1990 roku obaj garnca-
rze zamknęli pracownię. 
40-letni Edward wyjechał 
na przysłowiowe „saksy” 
do niemiec. Po 17 latach 
powróciwszy do kraju ze 
zdwojoną siłą rozpoczął 

nowy etap swojej pracy i twórczości. W 2008 roku 
uruchomił na nowo słynną garncarnię rodziny 
Rączków w Rabce-Zdroju. Zajął się nie tylko pro-
dukcją i reaktywacją tradycyjnych naczyń i wyro-
bów użytkowych, ale zaczął tworzyć swój cera-
miczny świat o kształtach i walorach prawdziwie 
artystycznych. Edward gacek uczestniczył w bar-
dzo wielu konkursach i przeglądach garncarstwa, 
zabawek i rzeźby ceramicznej zdobywając zazwy-
czaj główne nagrody (Kraków, Myślenice, Rabka, 
Toruń, Warszawa). Wyjątkowo aktywnie i regu-
larnie uczestniczył w wystawach, pokazach i kier-
maszach sztuki ludowej organizowanych w wielu 
ośrodkach Polski, także w Myślenicach. Przez 36 
lat był członkiem myślenickiego Klubu Plastyków 
Amatorów i Twórców Ludowych.
W uznaniu za zasługi Edward gacek został uhono-
rowany medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”. 
Wraz z odejściem garncarza ze Skomielnej białej 
zamknęła się definitywnie piękna karta myśleni-
ckiego garncarstwa.
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Patrząc z wysokości murów zamku Tropsztyn 
w kierunku północnym widać przegradzającą 

nurt Dunajca koronę zapory czchowskiej. już na-
prawdę mamy blisko do zamknięcia drugiej pętli i 
zakończenia naszej wyprawy, która chociaż w re-
alu jednodniowa, w publikacji na łamach „Sedna” 
trwała okrągły rok. chyba jednak każdy przyzna, 
że liczba atrakcyjnych, godnych obejrzenia obiek-
tów, zarówno tych związanych z dawną historią, 
jak i całkiem nową jest na tym niewielkim przecież 
obszarze znaczna.
Zapora czchowska, dużo mniejszych rozmiarów od 
swojej rożnowskiej siostry, gdyż ma wysokość tyl-
ko 16 m, została ukończona w 1948 roku. jest do-
stępna dla ruchu zarówno pieszego jak i kołowego, 
gdyż wierzchem jej wału prowadzi droga umożli-
wiająca przejazd na drugi brzeg na teren ciężkowi-
cko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
Warto w tym miejscu wspomnieć o alternatyw-
nych sposobach przedostania się na prawy brzeg 
Dunajca, jakim są przeprawy promowe. W sąsiedz-
twie zapory czchowskiej są takie dwie. Prom Wy-
trzyszczka-Tropie kursuje nieprzerwanie od 1948 
roku codziennie: lato i zima od 5 rano do 21 na do-
datek zupełnie bezpłatnie. Druga przeprawa rów-
nież całoroczna i bezpłatna znajduje się w samym 
czchowie, w miejscu gdzie wody Dunajca opusz-
czają ciasny pogórski przełom wydostając się na 
szeroką kotlinę zakliczyńską.
Sam czchów, jako jedna z najstarszych miejsco-
wości w Polsce, zasługuje na osobne opracowa-
nie, ale tym razem jest ostatnim punktem naszej 
trasy, więc z konieczności musimy skupić się na 

najważniejszych jego walorach. W średniowieczu 
nazywany był Alba Ecclesia (biały Kościół). Dzięki 
położeniu na szlaku handlowym przez Węgry na 
bałkany szybko się rozwijał będąc stolicą powiatu 
i siedzibą kasztelana. funkcjonowała tu komora 
celna. Znajdował się tu zamek straży królewskiej, 
a samo miasto było silnie ufortyfikowane. Prawa 
miejskie otrzymał czchów w roku 1355 od Kazimie-
rza Wielkiego, a największy rozkwit przeżywał w 
XV i XVI wieku. jako jedno z pierwszych miast w 
Polsce posiadał kanały i wodociągi. na przełomie 
XVI i XVII wieku był także jednym z ważniejszych 
ośrodków arianizmu.
Z tych wszystkich okresów świetności miasta za-
chowało się sporo godnych uwagi obiektów. Rzu-
ca się w oczy doskonale zachowany układ urbani-
styczny wykształcony jeszcze w XIII wieku. Zabu-
dowa rynku w większości pochodząca z XVIII i XIX 
wieku to domy z charakterystycznymi podcienia-
mi podobne do zabudowy ciężkowickiej i zakli-
czyńskiej. W obrębie rynku znajdują się dwie wy-
sokiej klasy kapliczki: to umieszczona pod zada-
szeniem drewniana figura św. jana nepomucena 
o średniowiecznym rodowodzie i barokowa figu-
ra św. floriana z XVIII wieku. Przy cokole tej figury 
znajduje się kamienny lew pochodzący prawdopo-
dobnie z nieistniejącego już romańskiego kościo-
ła. Lew ten jest bohaterem lokalnych legend, któ-
rych przejawem jest m.in. stawianie przed rzeźbą 
miseczek z mlekiem.
charakterystycznym akcentem krajobrazu czcho-
wa jest wynurzający się z koron drzew porastają-
cych strome wzgórze wierzchołek kamiennej basz-

ty. Ta okrągła, czterokondygnacyjna budowla z ta-
rasem widokowym jest dostępna dla turystów. Do 
końca lat 60-tych XX wieku była jedyną widocz-
ną pozostałością po czchowskim zamku. Obec-
nie prowadzone tu prace wykopaliskowe pozwo-
liły odkryć mury obwodowe i fundamenty domu 
mieszkalnego.
Do najciekawszych budowli sakralnych w Polsce 
Południowej należy niewątpliwie gotycki kościół 
p.w. narodzenia nMP z 1346 roku. W jego wnę-
trzu zachowały się elementy wcześniejszej romań-
skiej świątyni, ciekawe freski przedstawiające sce-
ny z życia matki boskiej i chrystusa, oraz murowa-
ne nagrobki Kaspra Wielogłowskiego i jego żony – 
przypisywane autorstwu hieronima canavasiego.
Zainteresowanym polecić trzeba jeszcze odwie-
dzenie cmentarza wojennego z pierwszej wojny 
światowej projektu Roberta Motki, a wszystkim 
nasze następne spotkanie. 
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zamienniki cukru (1) agnieszka zięba 

foto: m
aciej hołuj

         dietetyk radzi (42)

koncert galowy ZPiT „Elegia” z Rudnika

(RED.)

PO KRAKOWSKU ZAhULALI

Naturalne zamienniki cukru.
Cukier brązowy – mogłoby się wydawać, że ze 
względu na kolor jest zdrowszy od białego. nie-
stety, prawda jest bardziej skomplikowana. cu-
kier brązowy może być rafinowany – wtedy traci 
wszystkie składniki odżywcze, natomiast brązowy 
kolor dodawany jest na końcu – melasą.
cukier nierafinowany zawiera magnez, żelazo, 
wapń i potas. I nie ma znaczenia, czy pochodzi on 
z buraków czy z trzciny cukrowej.
Stewia – pochodzi z Paragwaju, w przypadku ste-
wii najlepiej korzystać z liści, a nie z tabletek, któ-
re są poddane obróbce chemicznej. jest 300 razy 
słodsza od cukru, ale ma charakterystyczny, „włas-
ny” smak, który nie wszystkim odpowiada. nie 
wywołuje próchnicy, a niektóre badania donoszą 

o jej skuteczności w walce z boreliozą. Same zale-
ty? nie do końca. Osoby, które spożywają duże ilo-
ści napojów słodzonych, mogą ją przedawkować. 
nie powinny jej stosować kobiety ciężarne i kar-
miące, małe dzieci, osoby o niskim ciśnieniu krwi, 
ponieważ może je jeszcze obniżyć. Stewia obni-
ża też poziom cukru i dlatego diabetycy powinni 
stosować ją z rozsądkiem, kontrolując jednocześ-
nie zmiany glikemii. Wśród krótkotrwałych nieko-
rzystnych działań stewii wymienia się: wzdęcia i 
nudności, zawroty głowy, drętwienia i bóle mięś-
niowe.  Dodawana jest do kosmetyków, a także 
do nawozów naturalnych. Ksylitol – inaczej cukier 
brzozowy uzyskiwany jest z soku brzozy. Ma niż-
szy indeks glikemiczny, co sprawia, że nie podnosi 
gwałtownie poziomu cukru we krwi i nie przyczy-

nia się do jego szybkiego spadku. W przeciwień-
stwie do cukru nie powoduje próchnicy i nie fer-
mentuje w żołądku. Ma około 40% mniej kalorii 
od białego cukru. nie zakwasza organizmu. nie-
stety, nie wszyscy mogą go spożywać – ma lek-
kie właściwości przeczyszczające. Fruktoza – to 
cukier pozyskany z owoców. Kaloryczność ma 
zbliżoną do cukru, ale jest znacznie słodsza, więc 
by uzyskać tę samą słodycz, potrzeba jej mniej. 
cukrzycy jednak powinni jej unikać tak samo, jak 
sacharozy (cukru).
Słód jęczmienny i ryżowy – zawiera znaczną 
ilość złożonych cukrów, co sprawia, że poziom 
cukru we krwi podnosi się nieznacznie i powoli. 
Zawiera sporo witamin z grupy b, zapobiega za-
parciom, poprawia procesy trawienne.

Powiem panu, panie Piotrze, 
że chyba łatwiej jest być
radnym w Sejmiku, niż
dyrektorem w MOKiS

foto: maciej hołuj

ZESPół PIEśnI i TAńcA „ELEgIA” Z RUDnIKA (gMInA SUłKOWIcE) ZAPREZEnTOWAł SIę 
PRZED WłASną PUbLIcZnOścIą PODcZAS DOROcZnEgO KOncERTU gALOWEgO.

Koncert miał miejsce na scenie remizy OSP w Rudniku zaś zaprezentowany program nosił tytuł „Kra-
kowskie hulanki” i obejmował występ wszystkich, aktualnie wchodzących w skład zespołu formacji. A 
są to: grupa dziecięca, młodzieżowa, dorosła oraz składający się z seniorów chór. W koncercie udział 
wzięła także kapela, laureat nagrody starosty myślenickiego w dziedzinie kultury.
„Elegia” tańczy i śpiewa od 76 lat kultywując miejscowy folklor podczas koncertów, przeglądów i festi-
wali. Podobnie jak kapela zespół jest laureatem nagrody starosty myślenickiego w dziedzinie kultury.
na naszym zdjęciu fragment koncertu galowego.
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Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

II Gala sportowa w Dobczycach

PIłKARKI MyśLEnIcKIEgO RESPEKTU, KLUbU gRA-
jącEgO nA cO DZIEń W SZEREgAch I LIgI PIłKI 

nOŻnEj KObIET nIE ZWALnIAją TEMPA. W WIELKIM 
STyLU WygRAły TURnIEj hALOWy O PUchAR bUR-
MISTRZA MyśLEnIc. PRZy OKAZjI WyKAZAły SIę 
SWOją nIEgOścInnOścIą. W DObRyM ZnAcZEnIU 
TEgO SłOWA. WygRAły TURnIEj ZORgAnIZOWAny 
PRZEZ SWój WłASny KLUb.
Droga do finału podopiecznych trenera Przemysława Sen-
derskiego to pasmo zwycięstw. Zaczęło się od 2-0 z Dębem 
Zabierzów bocheński. Potem przyszły wygrane: z Prądni-
czanką Kraków II 3-1, z Iskrą brzezinka 6-1, z Prądniczanką 
Kraków w półfinale 2-0 i w finale z górnikiem Wieliczka 2-0.
W taki to sposób puchar burmistrza Myślenic został w My-
ślenicach i zapewne wzbogaci domowe archiwum prezesa 
jana Dziadkowca (respekt jak dotąd nie doczekał się swo-
jej siedziby, zatem oficjalną siedzibą klubu jest dom preze-
sa). Respekt zgarnął jeszcze jedno ważne turniejowe trofe-
um. Otóż najlepszą piłkarką zawodów obwołano Zuzię Wę-
glarz (zdjęcie w dolnym prawym rogu), drobną napastnicz-
kę, żywe „srebro”, piłkarkę obdarzoną wspaniałą techniką i 
olbrzymią wolą walki. W końcówce meczu finałowego Zuzia 

poległa na parkiecie hali widowiskowej na Zarabiu, w której 
rozgrywany był turniej. Zaatakowana przez rywalkę łokciem 
w twarz padła jak rażona gromem i przez długi czas dopro-
wadzana była do stanu używalności przez klubowego reha-
bilitanta Kubę Madeja.
jeszcze jednym sukcesem, który należy zapisać na konto Re-
spektu jest wzorowa organizacja turnieju. Zawody odbywa-
ją się zaledwie po raz drugi, a już można je stawiać za orga-
nizacyjny wzór. Zasługa to wszystkich sympatyków i przy-
jaciół klubu od prezesa jana Dziadkowca, jego żony Magda-
leny po trenera i zawodniczki. Wygląda na to, że turniej bę-
dzie dobrą tradycją Myślenic.

RESPEKT W głóWnEj ROLI
foto: maciej hołuj

(MH)

W DObcZycKIM RcOS-ie ODby-
łA SIę II gALA SPORTOWA, 

PODcZAS KTóREj nAgRODZEnI I 
WyRóŻnIEnI ZOSTALI SPORTOW-
cy Z TEREnU gMIny. jAcy I ZA cO 
MOŻEcIE PAńSTWO PRZEcZyTAć 
OD KILKU DnI nA nASZEj STROnIE 
InTERnETOWEj (www.esedno.pl)
Prawdziwymi gwiazdami gali byli: Se-
bastian Kasprzyk, biegacz przełajowy ze 
Stadnik, srebrny medalista Mistrzostw 
Europy w tej dyscyplinie sportu, czwar-
ty z drużyną podczas Mistrzostw świa-
ta (zwycięzca plebiscytu kibiców) oraz 
Agnieszka yarokhau Szwarnóg (na na-
szym zdjęciu), świeżo upieczona mi-
strzyni Polski w chodzie na 3 kilometry. 
Stypendia burmistrza Dobczyc otrzy-
mało trzech sportowców: wspomnia-
na Agnieszka yarokhau, jakub Piwowar-
ski (gimnastyk) oraz młody łucznik sek-
cji łuczniczej MgOKiS Dobczyce Karol 
Kępa. W sumie nagrodzonych i wyróż-
nionych zostało 20 osób i dwie druży-
ny. łączna pula nagród wyniosła 15 ty-
sięcy złotych.
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wywiad z Agnieszką Yarokhau już w numerze kwietiowym 
(MH)

foto: maciej hołuj


