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SEDNO: Kim czujE się PaN bar-
DziEj: scENarzystą czy rE-

żysErEm?
JAROSŁAW BANASZEK: Z konieczności 
zajmuję się obiema dziedzinami. W lice-
um zacząłem pisać krótkie opowiadania, 
ale od momentu, w którym zobaczyłem 
film Kieślowskiego „Przypadek” pomyśla-
łem, że chciałbym robić coś o podobnej sile 
oddziaływania. Byłem wówczas w drugiej 
klasie liceum w Sochaczewie. Wychowa-
łem się w Szymanowie, a potem przenio-
słem się do Niepokalanowa. 
Podejrzewam, że kina w szymanowie 
nie było?
Nie było. Do kina mieliśmy daleko. To była 
prawdziwa wyprawa, najpierw autobu-
sem, potem pociągiem. Mieliśmy w klasie 
kolegę, który „urywał” się z lekcji, jechał i 
kupował dla nas bilety, bo wtedy bilety na 
amerykańskie filmy, czy na „Klasztor Sha-
olin”, to był towar deficytowy. Czasem w 
Szymanowie pojawiało się kino objazdowe. 
To było wielkie święto. Pamiętam, że zo-
baczyłem w nim „1941” Stevena Spielber-
ga. A na wieczornym seansie było „Miasto 
kobiet” Felliniego. Surrealistyczne czasy.
jaki film z tamtego okresu utkwił Panu 
szczególnie w pamięci?
„Seksmisja”. Jedyny polski film tamtych 
czasów, na który nie można było dostać 
biletów. Na dodatek film dozwolony od 
lat 18. Za pierwszym razem nie wpuścili 
nas na salę kinową, mimo że mieliśmy bi-
lety, które kupiła nam starsza koleżanka. 
Kiedy film powrócił do kin po kilku miesią-
cach, wpuszczono nas bez problemu, mimo 
że ciągle nie mieliśmy 18 lat. 
czy „seksmisja” to dobry film?
Zaskoczyło mnie już wtedy, że poza dowci-
pami, które powtarzali wszyscy, było to in-
teligentne kino. Nie znałem jeszcze wtedy 
pojęcia antyutopia, ale czułem, że to jest 
o komunizmie. Cenię sobie Machulskiego 
za łączenie rozrywki z głębszym przeka-
zem. Choć niestety po „Dèjá vu” zatracił 
tę umiejętność. 
czy miał Pan dostęp do tzw. kina am-
bitnego?
Paradoksalnie w okresie tzw. komuny do-
bre kino można było zobaczyć w TVP. Na 
przykład filmy Woody Allena czy Chapli-
na. Cykl „W starym kinie” prowadził Sta-
nisław Janicki, notabene mój późniejszy 
wykładowca.
Po maturze, bardzo krótko studiował 
Pan germanistykę, potem filmoznaw-
stwo?
Chciałem uniknąć służby wojskowej, więc 
wybrałem się na studia. Szybko stwierdzi-
łem, że wybór germanistyki był błędem, 
gramatyka opisowa po niemiecku dopro-

Jest reżyserem filmowym, pisze scenariusze. Wiele współczesnych seriali polskich 
jest owocem jego pracy. Jarosław Banaszek, urodzony w Sochaczewie, ale od lat 

związany miejscem zamieszkania z Myślenicami działa na wielu frontach. I chociaż 
film jest jego domeną, nie ukrywa, że chętnie spróbowałby swoich sił w teatrze. Już 
kiedyś to zrobił, ale chciałby uczynić to na większą, niż wówczas skalę. Rozmawia-
my z Jarosławem Banaszkiem o jego przeszłości i o tym co robi obecnie.
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wadzała mnie do rozpaczy. Jednocześnie skierowałem się 
w stronę filmoznawstwa. Przypadek sprawił, że wybrałem 
się do Krakowa z kolegą, który miał akurat urlop z wojska. 
Pewnego przedpołudnia szukając drogi do rynku, znaleź-
liśmy się obok budynku Collegium Novum. Spojrzałem na 
tablicę ogłoszeń, jednym z kierunków naboru było filmo-
znawstwo. Po dwóch miesiącach, praktycznie bez przy-
gotowania, udało mi się zdać egzaminy na ten kierunek.
czy filmoznawstwo okazało się w przeciwieństwie do 
germanistyki trafnym wyborem?
Z perspektywy czasu uważam, że studia te ... rozmijały 
się z życiem. Za dużo teorii, za mało praktyki, a ja chcia-

łem robić filmy, a nie analizować je. 
ale były też plusy?
Tak. Tym plusem była bardzo bogata filmoteka uczelniana.
czy studia filmoznawcze są Panu dzisiaj w jakiś spo-
sób przydatne, czy raczej z perspektywy czasu stwier-
dza Pan, że był to stracony czas?
Dzięki filmoznawstwu mam większą świadomość formy 
i tradycji filmowej. Jednak po kilku latach zmęczyła mnie 
jałowość tych studiów, próbowałem więc zdawać na reży-
serię do Łodzi. Nie dostałem się. Skończyłem więc filmo-
znawstwo. Wróciłem na Mazowsze i po długich poszuki-
waniach zahaczyłem się w telegazecie Polsatu, gdzie zaj-

mowałem się kulturą i sportem. Wtedy znowu zadziałał 
przypadek. Zadzwonił do mnie kolega z filmoznawstwa 
Grzesiek Madej i zaproponował pracę przy programie „Nie 
do wiary” realizowanym przez krakowski TVN. Wpraw-
dzie były to tematy odległe od moich zainteresowań, ale 
program realizował zespół młodych, obiecujących ludzi i 
świetnie nam się pracowało. Zająłem się pisaniem scena-
riuszy i reżyserią. Po jakimś czasie okazało się, że „Nie do 
wiary” ma dużą oglądalność i cieszy się zainteresowaniem 
widzów. Z perspektywy czasu uważam, że była to świet-
na praktyczna szkoła zawodu. 
skąd zatem decyzja o podjęciu studiów reżyserskich?
Wciąż tkwiła we mnie dusza reżyserska. Zdałem zatem 
egzaminy na Wydział Reżyserii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Byłem na roku nestorem. Miałem 28 lat, 
kiedy moi koledzy z roku 19, 20. 
Na kiedy datują się Pana pierwsze próby filmowe?
Na okres studiów filmoznawczych. Zrobiliśmy wówczas 
dwa filmy kręcąc je kamerą VHS marki Blaupunkt, poży-
czał nam ją Tomek Detloff, który prowadził z nami war-
sztaty filmowe. Podczas studiów reżyserskich realizowa-
łem różnego rodzaju dokumenty, ćwiczenia. W okresie 
czterech lat powstało siedem filmów. Sam napisałem do 
nich scenariusze, sam je wyreżyserowałem.

można zatem rzec, że to telewizja wykreowała Pana 
jako filmowca?
I tak i nie. Jednocześnie studiowałem reżyserię i pracowa-
łem. Starałem się scalać doświadczenia z praktyki i teorii. 
W którymś momencie trafiłem do programu „W 11”. Do-
syć bezboleśnie uczyłem się tam pracować z kaskadera-
mi, z dużą ilością statystów. Dobra szkoła rzemiosła, ale 
ciągle brakowało mi pracy z aktorami.
Potem przyszła praca z jerzym stuhrem?
Tak. Pełniłem rolę asystenta Jerzego Stuhra podczas krę-
cenia przez niego filmu „Korowód”. Podpatrywałem pra-
cę na dużym planie filmowym.
jak ocenia Pan jerzego stuhra?
Jako wykładowca w szkole bardzo mi pomógł. Był opieku-
nem mojego filmu licencjackiego „Telewizja miłość”, który 
otrzymał sporo nagród i który ja sam lubię.
i tak dotarliśmy do seriali. był Pan reżyserem wielu z 
nich. ten pierwszy to …?
„Brzydula”. 
jak wspomina Pan pracę nad nim?
Bardzo miło. Mogłem jako reżyser zrealizować dziesięć 
odcinków tego serialu i pracować z tak dobrymi aktora-
mi jak: Małgosia Socha, Jacek Braciak czy odtwarzającą 
główną rolę Julką Kamińską.
Po „brzyduli” przyszła kolej na …?

CIĄGNIE MNIE DO TEATRU
JAROSŁAW BANASZEK:

DRODZY CZYTELNICY
Życia nie da się wyreżyserować. Bo ży-
cie nie poddaje się kanonom i najczęś-
ciej pisze swoje własne, autorskie scena-
riusze. Bywa, że zaskakujące. Jarosław 
Banaszek, reżyser i scenarzysta z My-
ślenic wciąż czeka na swoją szansę. Jest 
nią zrobienie autorskiego filmu pełnome-
trażowego. Jarosław Banaszek chciał-
by także spróbować swoich reżyserskich 
sił w teatrze. Posiada do tego wszystkie 

niezbędne atuty takie jak m.in: talent i do-
świadczenie. W rozmowie z „Sednem” reży-
ser twierdzi, że mógłby nakręcić serial o … 
Myślenicach. Jego zdaniem byłby to cieka-
wy serial. Nie wątpimy. Wywiad z Jarosła-
wem Banaszkiem powyżej.
W Raciechowicach dzieją się rzeczy dziw-
ne. Dla wielu niezrozumiałe. Roszady jakie 
miały ostatnio miejsce w łonie Rady Gmi-
ny są świadectwem …? No właśnie. Czego? 
Tym bardziej trudno je zrozumieć w obliczu 
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rozmowa z JAROSŁAWEM BANASZKIEM reżyserem i scenarzystą

reklama

Serial „Majka”. Pracowałem przy tym serialu jako reżyser 
formatujący, czyli ktoś, kto ustawia całą produkcję. Było 
to dla mnie duże wyzwanie, bowiem był to pierwszy se-
rial fabularny TVN-u realizowany w Krakowie.
czy praca nad serialami przyniosła Panu satysfakcję?
Tak. Robiłem to, co kochałem i kocham. Pracowałem na 
planie ze znanymi aktorami, na przykład z Agatą Kule-
szą wspominanym już wcześniej Jackiem Braciakiem, czy 
wreszcie Witkiem Pyrkoszem, wspaniałym człowiekiem i 
fachowcem. To była dla mnie duża przyjemność.
mało kto wie, że ma Pan za sobą także przygodę z 
… teatrem?
Po pracy przy serialu „Majka” niejako w formie odskocz-
ni wyreżyserowałem w krakowskim Teatrze Nowym sztu-
kę „Jak liście na wietrze”. W rolach głównych wystąpi-
li wówczas: Lidia Bogaczówna, Michał Rolnicki i Mirka 
Żak. Bardzo wiele podczas prób nauczyłem się w tema-
cie pracy z aktorem.
czy nie ciągnie Pana do teatru?
Ciągnie, zwłaszcza do teatru kameralnego, który jest zbli-
żony środkami ekspresji do filmu. Tak mnie ciągnie, że sam 
napisałem sztukę pod tytułem „Wigilia” i właśnie przygo-
towujemy się do prób z udziałem Piotra Cyrwusa, Mai Ba-
rełkowskiej i Michała Rolnickiego.

czy należy Pan do grona reżyserów, którzy pozwa-
lają grać aktorom czy raczej forsującego swoje, au-
torskie wizje?
Nauczyłem się tego, że czasem nie należy aktorom prze-
szkadzać. Podczas prób obserwuję jak aktorzy grają, nie-
kiedy mam pewne uwagi i je przekazuję, niekiedy nie. Re-
żyser moim zdaniem jest kimś w rodzaju akuszera, który 

pomaga aktorom „urodzić” rolę.
to czego wielu o Panu nie wie, to także fakt, iż jest Pan 
wraz z żoną właścicielem wydawnictwa filmowego?
Tak. Kiedy miało urodzić się nasze pierwsze dziecko, prze-
nieśliśmy się do Myślenic. Po kilku latach postanowili-
śmy z żoną Anetą, która przez wiele lat była redaktorem 
w wydawnictwie, połączyć nasze zainteresowania. Zało-
żyliśmy więc Wydawnictwo Filmowe, którego siedzibą są 

właśnie Myślenice. Wydaliśmy między innymi kultową w 
Stanach Zjednoczonych książkę autorstwa Davida Ma-
meta, amerykańskiego dramatopisarza, reżysera, scena-
rzysty: „Prawda i fałsz” dotyczącą aktorstwa. Wydaliśmy 
już cztery książki, trwa praca nad piątą.
czy nie myśli Pan o zrobieniu długometrażowego  fil-
mu fabularnego?
Oczywiście, że myślę, mam nawet gotowych kilka scena-
riuszy. Ale, aby taki film powstał, konieczne są duże środ-
ki finansowe. A chętnych na dotację z Polskiego Instytu-
tu Filmowego jest wielu. Aby nie zardzewieć „popełniłem” 
dwa filmy niezależne. Pierwszy to „Deus ex machina”. 
Zdjęcia do tego filmu powstały w Myślenicach, obraz do-
stępny jest w Youtube. Drugi film to satyra na współczes-
ną Polskę pod tytułem „Gówno pod teatrem”. Ten obraz 
z kolei można zobaczyć na OnetVod. Zagrali w nim m.in: 
Michał Rolnicki, Tadeusz Huk, Tomasz Włosok. Film po-
wstał za moje własne pieniądze, z pomocą przyszła tak-
że grupa znajomych. 
jakie warunki muszą zostać spełnione, aby reżyser 
mógł stworzyć swój autorski film?
Myślę, że decydują o tym: szczęście i pieniądze. Dobrze 
jest także trafić z tematem w aktualne zapotrzebowa-
nie. Niestety w polskich warunkach ogromny wpływ na 

przemysł filmowy mają uwarunkowania polityczne, a te 
zmieniają się nieustająco.
jaki jest Pana zdaniem przepis na dobry film?
Dobry scenariusz odzwierciedlający rzeczywistość. W 
czym tkwi na przykład siła Patryka Vegi? Chodzi i słucha, 
o czym rozmawiają ludzie, czym interesuje się społeczeń-
stwo, a potem robi o tym filmy. Może nienajlepsze, ale fi-

nansowo skuteczne.
czy chciałby Pan zrobić dobry film?
Myślę, że dorosłem już do tego.
ma Pan pomysł na taki film?
Mam.
jaka byłaby jego tematyka?
Byłby to film o Krzyśku Jaryczewskim, liderze „Oddziału 
Zamkniętego”. Właśnie piszemy scenariusz.

jest szansa na to, aby powstał?
Powiem, że jest, jak wejdę na plan.
skąd pomysł na taką tematykę?
Wynikł on z moich zainteresowań muzycznych, sam gram 
na gitarze. Lata osiemdziesiąte fascynują mnie również 
jako okres wielkiego fermentu kulturowego i polityczne-
go, którego przejawem był m.in. rock.
czy byłby Pan w stanie nakręcić serial o … myśleni-
cach? jeśli tak o czym by on opowiadał?
Kiedyś wpadła mi w rękę książka opowiadająca historię 
Myślenic. Miasto ma fascynującą przeszłość. Z zarazą, z 
głodem i wojnami napoleońskim w tle. Wspaniale byłoby 
realizować zdjęcia w Myślenicach. Miasto posiada duży 
potencjał filmowy. Jest pięknie położone, jest tu wszyst-
ko czego filmowiec potrzebuje: góry, bloki, stary rynek, za-
bytki. „Korowód” kręciliśmy w Bieszczadach. Pojechaliśmy 
tak daleko po to, aby szukać plenerów. Tymczasem znacz-
nie ciekawsze i piękniejsze moglibyśmy znaleźć właśnie w 
Myślenicach. Powiedziałem to wówczas ekipie.
a czym dla Pana są myślenice?
Od lat azylem, w którym mam przyjaciół i wspaniałą ro-
dzinę: żonę i dwójkę dzieci – Olgę i Władka.
czy czuje się Pan spełniony jako filmowiec?
Powiem tak: nie wszystko już za mną.

JaRoSłaW BanaSzek – reżyser i scenarzysta filmo-
wy, urodzony w Sochaczewie 5 kwietnia 1972 roku, od kil-
ku lat wraz z rodziną (żona Aneta, córka Olga, syn Wła-
dek) mieszka w Myślenicach. W latach 1991 – 1996 – stu-
dia i dyplom magistra kulturoznawstwa – filmoznawstwa 
na Wydziale Komunikacji Społecznej, filmoznawstwo UJ, 
w latach 1998 – 2005 studia na Wydziale Radia i Telewi-
zji Uniwerystetu Śląskiego im. K. Kieślowskiego – kierunek 
reżyseria filmowa i telewizyjna.
Realizacje telewizyjne (reżyser) m.in: serial fabularny „Ślad“ 
(Polsat), serial dokumentalny „Pierwsze damy PRL“, pro-
gram telewizyjny „997“, dokument fabularyzowany „Mam 
prawo“ (TVP), serial „M jak Miłość“ (TVP), serial: „Szpital 
dziecięcy“ (Polsat), serial dokumentalny „Taboo“ (National 
Geographic), serial „Na Wspólnej“ (TVN), serial „Prosto w 
serce“ (TVN), serial „Plebania“ (TVP), serial „Tylko miłość“ 
(Polsat), programy telewizyjne: „Usterka“ (TVN), „Nauka 
Jazdy“ (TVN), „Nie do wiary“ (TVN). Produkcje filmowe: 
2016 – Gówno pod teatrem – film fabularny krótkometra-
żowy, reżyser, scenarzysta, producent (OFFELIADA 2016 
Gniezno 2016 - nagroda Jury, FRAPA 2016 Gorzów Wiel-
kopolski - nagroda „Bohater” i „Nagroda Publiczności”), 
Deus ex machina - film fabularny krótkometrażowy, reży-
ser, scenarzysta, producent, development filmu „Pożegna-
nie z Babcią” finansowany przez PISF, „Od pełni do pełni” – 
asystent reżysera, „Korowód”,  reżyseria Jerzy Stuhr – asy-
stent reżysera, „Diabeł” - II reżyser, „Telewizja Miłość” – fa-
buła 35 mm, scenariusz i reżyseria (wyróżnienie na Festi-
walu „OFFcinema” Poznań 2005, Srebrny Niedźwiedź na 
festiwalu Ebebsee - Austria 2005, II nagroda na Festiwa-
lu Debiutów Filmowych „Młodzi i film” Koszalin 2005, ofi-
cjalna selekcja Slamdance 2006, emisja telewizja Kino Pol-
ska, „Koniec wojny” - II reżyser, „Uwiedzenie” – fabuła, sce-
nariusz i reżyseria, 2004-05 emisja w Telewizji Kino Polska, 
„Boży człowiek” – fabuła, super 16 mm, scenariusz i reżyse-
ria, „Pokaż mi swój śmietnik” - dokument, scenariusz i reży-
seria, 2005 emisja w Telewizji Kino Polska. Realizacje tea-
tralne: „Miejsce miłosierdzia” Neil La Bute, Teatr Studencki 
„Zak” Gdańsk - reżyseria, „Kontrapunkt” Rubi Birden - Te-
atr Studencki „Zak” Gdańsk - reżyseria, „Jak liście na wie-
trze” (Farfalla, farfalla) Aldo Nicolaja – Teatr Nowy w Kra-
kowie, premiera 15 stycznia 2010 - reżyseria. Autor licznych 
scenariuszy filmowych i telewizyjnych, od 2006 roku czło-
nek Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Ciągnie mnie do teatru, zwłaszcza do teatru kameralnego, który jest zbliżo-
ny środkami ekspresji do filmu. Tak mnie ciągnie, że sam napisałem sztukę 

pod tytułem „Wigilia” i właśnie przygotowujemy się do prób z udziałem Piotra 
Cyrwusa, Mai Barełkowskiej i Michała Rolnickiego -JAROSŁAW BANASZEK

CIĄGNIE MNIE DO TEATRU
rozmawiał: maciej hołuj

widma likwidacji, które wisi nad gminą od 
kilku miesięcy. Być może nieco światła rzu-
ci na obecną sytuację w Radzie rozmowa z 
jej nowym przewodniczącym Robertem Żur-
kiem. Wywiad prosimy czytać na stronie 8.
Powroty, jakie by one nie były, nigdy nie na-
leżą do łatwych. Ale potrafią przynosić wiele 
radości. Po dwóch latach na rajdowe trasy 
powraca Klaudia Temple, mieszkanka Suł-
kowic. Powrót nastąpił w Rajdzie Dolnoślą-
skim zaś Klaudia usiadła za sterami profe-

sjonalnej rajdówki – peugeota 208 R2. 
O powrocie Klaudii do sportu prosimy 
czytać na stronie 20. Miłośnicy sportu 
mogą także zajrzeć na stronę 9 gdzie 
piszemy o piłkarzach ręcznych z My-
ślenic, którzy pod wodzą charyzma-
tycznego trenera Władysława Piątkow-
skiego rozpoczęli właśnie swoje drugo-
ligowe boje.
Jest nam miło zaprosić Państwa do lek-
tury.                                             Redakcja
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święto strażackie w PorębieRaciechowice story c.d.

ŚwIAT sTANĄł NA GłOwIE. I TO CAłkIEM NIEDAlEkO sTĄD. w RACIEChOwICACh. ŹlE sIę DzIEjE 
w RzECzpOspOlITEj RACIEChOwICkIEj. w łONIE RADy GMINy DOszłO DO wyDARzEń, O kTó-

RyCh, jAk MAwIA FERDEk kIEpskI, FIzjOlOGOM sIę NIE śNIłO.
A już na poważnie. Rada, która na początku kadencji zdominowana została przez sprzyjających wójtowi Żarskie-
mu radnych pis, obiecująca wspólny front w walce z upadłością gminy, przeszła właśnie zadziwiającą metamor-
fozę. Opozycja stała się koalicją, koalicja zaś opozycją. Niczym budowniczym biblijnej wieży Babel pomieszały się 
niektórym radnym języki i pojęcia.
lawina ruszyła kilka tygodni temu. pisaliśmy o jej przyczynach i skutkach w poprzednim numerze. Dotychczaso-
wa przewodnicząca Rady, deklarująca kiedyś solidarność z wójtem, diametralnie zmieniła front i podjęła decyzję 
o abdykacji. zamiast podejmować decyzje związane z tragiczną sytuacją gminy, zamiast wiązać w jedno wszyst-
kie możliwe i dostępne siły mające na celu ratowanie tonącego statku Rada musiała zająć się sprawą wyboru no-
wego przewodniczącego.
Trwało to dobrą chwilę. Najpierw odwołano wybranego sesję wcześniej, nowego wiceprzewodniczącego Rady Ro-
berta Żurka (patrz wywiad z radnym na stronie 8), potem wobec braku chętnych do objęcia schedy po byłej prze-
wodniczącej odwołano go z zajmowanego stanowiska i zgłoszono jako kandydata na przewodniczącego. Ostatecz-
nie został na tę funkcję wybrany. Na razie nie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego. zgłoszona do tej funkcji 
Anna panek nie zyskała wymaganej większości głosów.
kiedy wójt wacław Żarski dziękował symboliczną różą paniom: przewodniczącej i wiceprzewodniczącej za pra-
cę w Radzie usłyszał od tej pierwszej: Zapewne cieszy się pan, że odchodzimy? Doprawdy wspaniała, błyskotliwa, 
wyważona,a co najważniejsze adekwatna do danej chwili wypowiedź. Aż nie chce się jej komentować.
Raciechowice wciąż heroicznie walczą o to, aby nie pójść na dno. Można odnieść wrażenie, że poza wójtem rad-
nych, którym zależy na tym, aby nie utonąć jest co kot napłakał. podczas sesji mało mówiono o złej sytuacji gmi-
ny, natomiast z pięciu czy sześciu interpelacji, jakie zostały zgłoszone, cztery (pochodzące zresztą od ustępują-
cej przewodniczącej) dotyczyły usunięcia krzaków z przydrożnego rowu i załatania dziury na drodze. To tak, jakby 
uciekający z płonącego domu troszczył się o zabranie szczoteczki do zębów.
plotki o wkroczeniu do gminy Raciechowice komisarza zostawiamy na razie bez komentarza. Tak jak nie komen-
tujemy plotek, jakoby mieszkańcom gminy nie zależało na tym czy gmina przetrwa czy nie. Nie zwalnia nas to z 
wnikliwej obserwacji dalszych wydarzeń. Ich efekt poznacie państwo z łam naszej gazety. (rED.)

Główni aktorzy raciechowickiej sceny politycznej (od lewej): Danuta Grzesik (była już przewodnicząca Rady Gminy, 
wójt Wacław Żarski oraz nowy przewodniczący Rady Robert Żurek.foto: maciej hołuj
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GMINA wCIĄŻ TONIE,
A TU ... kRzAkI NIE wyCIęTE

foto:m
aciej hołuj

JEDNOsTkA Osp w pORęBIE MOŻE Być 
DUMNA zE swOjEGO pREzEsA. A w zA-

sADzIE z pREzEskI. I pEwNIE jEsT. TO jE-
DyNA NA TERENIE pOwIATU MyślENICkIE-
GO kOBIETA, kTóRA pREzEsUjE jEDNOsT-
CE Osp. AGNIEszkę MOTykę zNAjĄ w pO-
RęBIE wszysCy zAś CIERplIwI CzyTElNI-
Cy NAszEj GAzETy zApEwNE pAMIęTAjĄ 
pANIĄ pREzEs, BOwIEM DAwNO, DAwNO 
TEMU pRzEpROwADzIlIśMy z NIĄ wywIAD 
NA pIERwszEj sTRONIE NAszEj GAzETy.
Ale prężnie i dynamicznie działająca prezeska to 
nie jedyna chluba druhów z poręby. właśnie ich 
jednostka otrzymała nowy sztandar. stary liczył 
30 lat i był nieco … sfatygowany. Nowy ufundo-
wało druhom małżeństwo Marii i Tadeusza szyd-
laków. sztandar został poświęcony, prezentuje się 
okazale i spełnia wszystkie stawiane przed sztan-
darami jednostek Osp wymogi.
podczas tej samej uroczystości, kiedy święcono 
sztandar, poświęcono także nowy sprzęt, który 
trafił pod dach remizy Osp w porębie. To quad 
plus przyczepka ratownicza oraz laweta do trans-
portu quada. Quad i przyczepka są przystosowane 
do pracy w trudnym terenie, a takiego przecież w 
okolicach poręby nie brakuje.
jednostka Osp w porębie na brak sprzętu nie na-
rzeka. Ma na swoim wyposażeniu dwa samocho-
dy, kilka pomp różnego rodzaju i przeznaczenia 
oraz wiele innego, przydatnego w akcjach ratow-
niczych sprzętu. Quad i przyczepka uzupełnią ten 
bogaty zestaw. przypuszczać należy, że pani pre-
zes i jej załoga nie spoczną na laurach w procesie 
pozyskiwania kolejnego sprzętu, który pomoże ra-
tować ludzkie mienie, zdrowie, a nierzadko i życie.

foto:maciej hołuj

sztaNDar I ... QUAD
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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:

usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny, narządu ruchu
usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych

usg dziecięce jamy brzusznej, stawów biodrowych:
lek.med.K.Sobczyk, lek.med.B.Oleszkiewicz,

lek.med.A.Krzanowska
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 korzystania z bezpłatnych badań 
mammograficznych w ramach programu profilaktyki 

raka piersi prowadzonych przez NFz przeznaczonego dla 
pacjentek w wieku 50-69 lat

(rED.)

człowiek miesiąca
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ogłoszeniesesja Rady Gminy Wiśniowa

zapraszamy państwa do korzystania z bezpłatnych turnusów
rehabilitacyjnych, prowadzonych przez NzOz „certuS”

w ramach programu zdrowotnego „profilaktyka i rehabilitacja osób z 
dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi
wykonywanie pracy zawodowej” nr. projektu

rpMp.08.06.02-12-0178/18 współfinansowanego z unii europejskiej 
z regionalnego programu Operacyjnego województwa Małopolskiego 

w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.
Kryteria kwalifikacji do Programu (warunki konieczne):
1. Pacjenci zamieszkujący na terenie powiatu myślenickiego (zameldowanie),
2. Pacjenci leczeni z powodu dysfunkcji narządu ruchu potwierdzonej okre-
ślonymi rozpoznaniami chorób dysponujący dokumentacją medyczną po-
zwalającą zespołowi kwalifikującemu na potwierdzenie jednostki chorobo-
wej zaliczonej do katalogu rozpoznań umożliwiających uczestnictwo w Pro-
gramie. Dokumentacja może zawierać: wyniki badań obrazowych - Rtg, 
TK, MR, USG - i neurofizjologicznych - EMG - odpisy dokumentacji le-
czenia ambulatoryjnego - karty informacyjne leczenia szpitalnego - zaświad-
czenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą układu ruchu, 
3. Pacjenci w wieku aktywności zawodowej od 18 do 59 lat, aktualnie za-
trudnieni lub chcący powrócić na rynek pracy
4. Pacjenci, którzy w okresie ostatniego miesiąca nie byli hospitalizowani, 
nie korzystali z rehabilitacji w Oddziale Stacjonarnym, Oddziale Dziennym, 
ani Fizjoterapii Ambulatoryjnej.
Pacjenci proszeni są o kontakt z Biurem Projektu w siedzibie NZOZ „CER-
TUS”, Myślenice ul. Drogowców 5 w dni robocze w godz. 16.30 – 20.00 

(za wyjątkiem czwartków) gabinet nr. 27 A lub kontakt telefoniczny pod nu-
merem: 785-506-356. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie inter-

netowej www.cmcertus.pl, można je także otrzymać w Biurze Projektu. 

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
chirurgia naczyniowa: dr med J.Krzywoń, lek.med. M.Kózka
dermatologia: lek.med. M.Lijowska-Bochnia
diabetologia: dr med. W.Głodzik, lek.med. J.Nykiel
endokrynologia: dr med. T.Koblik, lek.med. K.Tyrawa,
lek.med. J.Bierowiec
gastroenterologia: dr med. P.Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk - Pietruszka,
dr med. M.Nowak
kardiologia: doc.dr hab. J.Dropiński
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr med. J.Stoliński
laryngologia: prof.dr hab.med. J.Pilch, dr med. A.Ścisławski, lek.
med. K.Wróblewska, lek.med. Z.Nowak-Makieła
medycyna pracy: lek.med. T.Mrowca-Kliś, lek.med. A.Delikat,
lek.med. M.Fordoński, lek.med. E.Krzyżanowska
nefrologia: lek.med. A.Wojton
neurologia: lek.med. A.Magnuska, lek.med. J.Sękowska,
lek.med. K.Soboń
okulistyka: lek.med. W.Moczulski, lek.med. J.Głowacka
onkologia: dr med. W.Dutkiewicz
ortopedia: dr med. P.Ślęczka, lek.med. M.Święch, lek.med. 
W.Ambroży, lek.med. K.Karkosz, lek.med. P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A.Murzyn
urologia: lek.med. P.Jakubik, dr med. M.Rzepecki

DwA pOŻEGNANIA I jEDNO pOwITANIE MIAły MIEjsCE pODCzAs OsTATNIEj 
sEsjI RADy GMINy w wIśNIOwEj. pOŻEGNANO DyREkTORkę MIEjsCOwE-

GO GOkis AGNIEszkę DUDEk, kTóRA swOjĄ FUNkCję pEłNIłA OD CzTERECh 
lAT, pOŻEGNANO TAkŻE wACłAwA skIBę wIElOlETNIEGO pRzEwODNICzĄCE-
GO GMINNEj RADy sENIORów. pOwITANO NATOMIAsT NA NOwyM sTANOwI-
skU DyREkTORkę GOps-u EDyTę DUDEk.
Agnieszka Dudek, przed którą, jak podczas wręczania „pożegnalnych” kwiatów powiedział 
wójt wiśniowej Bogumił pawlak, nowe wyzwania, podziękowała radnym i wójtowi za dotych-
czasową współpracę życząc zarówno Radzie jak i włodarzowi dalszej owocnej pracy na rzecz 
gminy. Niezwykle wzruszony wacław skiba przypomniał w kilku zdaniach dokonania, jakie 
były udziałem kierowanej przez niego Gminnej Rady seniorów, dziękując wszystkim za przy-
chylność dla jego osoby. Nowa dyrektorka GOps-u w wiśniowej natomiast obiecała, że zro-
bi wszystko, aby kierowana przez nią placówka pracowała jeszcze lepiej i wydajniej. zaprosi-
ła także radnych do swojego gabinetu, kiedy tylko będzie ku temu okazja i potrzeba. - Drzwi 
mojego gabinetu zawsze są dla radnych otwarte, o każdej porze, każdego dnia – powiedziała 
nowa dyrektorka GOps-u.
podczas tej samej sesji Rada stosowną uchwałą podniosła wynagrodzenie wójta. jak podkre-
śliła przewodnicząca Rady Gminy wiśniowa Teresa Rokosz tylko Rada może podnieść lub ob-
niżyć uposażenie wójta. Teraz na pensję Bogumiła pawlaka składać się będą: pensja zasadni-
cza – 4700 złotych, dodatek funkcyjny – 1900 złotych, dodatek specjalny – 40% pensji zasad-
niczej czyli – 1880 złotych i dodatek za wysługę – 7% pensji zasadniczej czyli – 329 złotych. 
Razem 8809 złotych  (wszystkie kwoty podane w brutto). - Jestem pozytywnie zażenowany – 
powiedział po głosowaniu nad uchwałą (12 głosów „za”, dwa wstrzymujące się) Bogumił paw-
lak. - Nie prosiłem o podwyżkę. Traktuję ją zatem jako świadectwo zaufania radnych do mnie, 
jako do wójta. Obiecuję jeszcze mocniej pracować nad tym, aby podtrzymać to zaufanie. Za to 
zaufanie właśnie bardzo, ale to bardzo dziękuję.

Od lewej: Agnieszka Dudek, Wacław Skiba i Edyta Dudek

pOŻEGNANIA, pOwITANIA
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Jest uczennicą trzeciej klasy lO im. T. koś-
ciuszki w Myślenicach. Mieszka w Trzemeśni 

i za ubiegły rok szkolny uzyskała średnią ocen 
5,7. Uwielbia chemię i biologię i chce w przy-
szłości studiować medycynę. Uczy się 6 godzin 
dziennie (!), ale mówi, że nie jest to dla niej pra-
ca, ale … hobby. za wspaniałe wyniki w nauce, 
za które otrzymała statuetkę prymusa przy-
znawaną przez starostę myślenickiego karoli-
nie kurek przyznajemy miano Człowieka Mie-
siąca października.

KarOLiNa KurEK
lICEAlIsTkA z TRzEMEśNI
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z ukosa

ODpOwIEDŹ NA pyTANIE Czy włADzA pO-
wINNA lICzyć sIę zE zDANIEM lUDzI jEsT 

TylkO jEDNA. TO URzęDNICy sĄ DlA lUDzI, A 
NIE NA ODwRóT. zAlEŻNOść pROsTA jAk BU-
DOwA CEpA.
ze społecznym vetem wobec poczynań władzy mieli-
śmy ostatnio do czynienia dwukrotnie. po raz pierwszy, 
kiedy starosta myślenicki wymyślił sprzedaż gruntów na 
Górnym przedmieściu, konkretnie zaś mówiąc 1,6 hek-
tarowej, położonej w bezpośredniej bliskości zabudo-
wań zespołu szkół im. Andrzeja średniawskiego dział-
ki. O incydencie pisaliśmy na łamach poprzedniego nu-
meru „sedna” zatem przypomnijmy tylko, że uchwała o 
zbyciu tej nieruchomości przepadła w głosowaniu pod-
czas poprzedniej sesji Rady powiatu. Radni nie zgodzi-
li się na jej sprzedaż.
Na zbycie działki nie wyrazili zgody także mieszkańcy 
Górnego przedmieścia. przynajmniej reprezentatyw-
na ich część. podczas spotkania w murach Domu ludo-
wego zwołanego i prowadzonego przez jednego z rad-
nych Rady powiatu w obecności starosty i nie odstępu-
jącego go na krok wicestarosty ludzie wyraźnie wyar-

tykułowali swoją wolę. Nikt z obecnych na sali nie po-
parł pomysłu sprzedaży działki. padł argument, że se-
nator Andrzej średniawski zapisał kiedyś te tereny pod 
inwestycje prospołeczne, to znaczy takie, które służyć 
będą mieszkańcom tej części miasta, tymczasem istnie-
je obawa, że nabywcą gruntu może zostać któryś z my-
ślenickich developerów. łatwo domyśleć się jakie fakt 
ten mógłby przynieść konsekwencje.
Ostatecznie starosta obiecał obecnym na sali, iż zaniecha 
zbycia działki, skoro taka jest wola mieszkańców Górne-
go przedmieścia. jak powiedział, nie chce, aby ktoś pluł 
mu w twarz, tym bardziej, że jest on mieszkańcem tej 
części miasta. Dawno nie biliśmy brawa staroście, teraz 
to czynimy. ludzie nie chcą, zatem nic na siłę. szkoda 
tylko, że zależność tę, zgłaszaną zresztą przez radnego 
powiatowego z tego regionu podczas sesji, starosta wziął 
sobie do serca tak późno. Aby to zrozumiał potrzebne 
były przepychanki, spięcia i słowne docinki. zresztą kto 
sesję widział w sieci ten wie o czym piszemy.
w gminie Raciechowice gruchnęła wieść, że wójt tej gmi-
ny chce sprzedać budynek ośrodka zdrowia w zegarto-
wicach. zwołano zebranie. ludzie zeszli się do szkoły 

(patrz zdjęcie). wójt nie przybył, choć został zaproszo-
ny. podobno tłumaczył się zmęczeniem. ludzie w spo-
sób nie budzący wątpliwości wrazili swój sprzeciw. sam 
zainteresowany uważa, że sprawa została rozdmuchana, 
bowiem propozycję sprzedaży budynku rzucił całkiem 
niezobowiązująco. Nie od dziś wiadomo z jakimi prob-
lemami boryka się gmina Raciechowice. Balansując na 
granicy likwidacji nie jest pewna jutra. wygląda na to, że 
wójt chwyta się wszystkich możliwych rozwiązań, aby 
utrzymać gminę na powierzchni. Nie może jednak dzia-
łać wbrew woli ludzi. poza tym ośrodek zdrowia w ze-
gartowicach działa ponad czterdzieści lat i jest społecz-
nie potrzebny. Ostatecznie wacław Żarski wycofał się z 
zapowiedzi sprzedaży ośrodka. podobnie jak wcześniej 
staroście, bijemy mu za to brawo.
Tak się składa, że społeczność lokalna najlepiej wie cze-
go chce. Nie zawsze pomysły sprawujących władzę są 
zgodne z wachlarzem tych potrzeb. konieczny jest wów-
czas consensus, porozumienie, wypracowanie wspól-
nego stanowiska. Tylko wówczas istnieje szansa na to, 
aby wilk był syty i owca cała. każdy wójt, burmistrz czy 
starosta nie tylko pownien, ale musi o tym pamiętać.

kIEDy lUDzIE MówIĄ: NIE!
redakcja

foto: maciej hołuj
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XII Jarmark „Sułkowicka jesień”

DyNIA NIEBOTyCzNyCh ROzMIARów (pATRz zDjęCIE), OwOC pRACy RĄk ROlNIkA z OkOlIC sUł-
kOwIC ByłA OzDOBĄ kRAMów, kTóRE z OkAzjI XII jARMARkU „sUłkOwICkA jEsIEń” ROzłO-

ŻONO NA plACU TARGOwyM „zIElONA pODkOwA”.
sułkowicka jesień jest dla tego miasta tym samym czym tuka dla Bogdanówki lub święto jarzębiny dla krzywacz-
ki. Rok rocznie miejscowi producenci warzyw i owoców oraz członkinie okolicznych kół Gospodyń wiejskich mogą 
zaprezentować to co wyrosło, dojrzało i co zostało ugotowane. Były tu kramy z wyrobami ludowymi, z miodem, 
z nalewkami, są wspaniałe przysmaki kuchni regionalnej (w tym legendarna, sułkowicka krzonówka). jak co roku 
pojawił się także lokalny producent … pantofli. Tyle kapci naraz (patrz zdjęcie dolne) w jednym miejscu to niezwy-
kle rzadki obrazek. jeśli po kapcie to tylko na „sułkowicką jesień”!
Równolegle z atrakcjami stoisk i występów na scenie (m.in. zpiT Elegia z Rudnika) odbywał się Gminny zlot Esio-
ków czyli traktorów, które wyprodukowane zostały w domowych garażach przez domorosłych konstruktorów. 
zlot miał swoje wzloty i upadki zaś pierwsze jego edycje odbywały się na kamieńcu jeszcze za czasów, kiedy dy-
rektorem sułkowickiego Ośrodka kultury był krzysiu Trojan. wówczas w szranki konkursu na najładniejszy esiok 
stawało dwanaście maszyn. w tym roku frekwencja mówiąc najdelikatniej nie dopisała. Na placu „zielona podko-
wa” pojawił się bowiem … jeden esiok. korzyść z tego faktu była taka, że konkursowe jury nie miało dużo pracy.
„sułkowicka jesień” miała w tym roku także tło o charakterze charytatywnym. środki z licytacji gadżetów oraz 
wrzucone do puszek wolontariackich datki zasiliły konto sułkowickiej Grupy środowiskowej stowarzyszenia wspo-
magania Osób Niepełnosprawnych „kolonia”.
Organizatorami imprezy jak co roku byli: burmistrz sułkowic, stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabel-
ski kamień” oraz sułkowicka Izba Gospodarcza. (mH)

DyNIA GIGANT, FEsTIwAl kApCI I ... jEDEN EsIOk

foto:m
aciej hołuj

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 2019

TEGO JESZCZE NIE BYŁO – CMOkAł jAN pOD-
MOkły, pREzEs zARzĄDU pOwIATOwEGO 

OChOTNICzyCh sTRAŻy pOŻARNyCh Rp w My-
ślENICACh sTOjĄC pRzED TABlICĄ z OsTATECz-
NyMI wyNIkAMI kOlEjNEj EDyCjI pOwIATO-
wyCh zAwODów spORTOwO – pOŻARNICzyCh 
I pRzyGlĄDAjĄC sIę szEREGOwI DROBNyCh 
CyFR.
Rzeczywiście tabela ukazała rzecz niebywałą i niezwy-
kle rzadką. Oto zwycięska drużyna druhów z Osp My-
ślenice Dolne przedmieście wyprzedziła w wynikach 
swoich kolegów z Osp krzeczów różnicą zaledwie … 
dwóch setnych punktu. prezes miał rację. Czegoś ta-
kiego w powiatowych zawodach sportowo - pożarni-
czych jeszcze nie było.
Na starcie zawodów, które tradycyjnie rozegrane zosta-
ły na stadionie Dalinu stanęło dziewięć zespołów mę-
skich i pięć żeńskich. Miało ich być znacznie więcej, ale 
kilka wystraszył … deszcz, który notabene wraz z po-
czątkiem zawodów … przestał padać. Do odważnych 
świat należy. z obecnych na stadionie odnotowaliśmy 
drużyny: Osp: Bysina, krzeczów, wierzbanowa, sułko-
wice, Brzączowice, skomielna Biała, Myślenice Dolne 
przedmieście, krzczonów i krzesławice (panowie) oraz 
Osp: Tenczyn, Myślenice Dolne przedmieście, krzczo-
nów, skomielna Biała i krzesławice (panie). wśród dru-
żyn żeńskich najlepiej spisały się druhny ze skomielnej 
Białej wyprzedzając koleżanki z Tenczyna i krzesławic.
Druhom z Osp krzeczów dwie setne punktu śnić będą 
się po nocach. I tak przez dwa lata. Rewanż bowiem do-
piero w 2021 roku, kiedy to rozegrana zostanie kolejna 
edycja zawodów. (rED.)

foto:maciej hołuj

PRyMUsI sĄ wśRóD NAs. I TO NIE jEDEN. AŻ TRzECh. COROCzNE sTATUETkI pRyMUsA wRęCzO-
NE zOsTAły w sAlI OBRAD sIEDzIBy MyślENICkIEGO sTAROsTwA.

z rąk starosty józefa Tomala i wicestarosty Rafała kudasa otrzymali je uczniowie z najwyższymi średnimi ocen. 
statuetki prymusa przyznawane są w trzech kategoriach: licea, technika i szkoły branżowe (zsz). w kategorii lice-
ów statuetkę otrzymała karolina kurek reprezentująca zsO w Myślenicach – średnia ocen 5,7(!), w kategorii tech-
ników Edyta pęcek z zsT-E w Myślenicach – średnia ocen 5,54 zaś w kategorii branżowych szkół I stopnia krzysz-
tof skrzeczek z zsT-E – średnia ocen 5,33.
poza trójką prymusów starosta wręczył także nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom ze szkół prowadzo-
nych przez powiat. w ich liczbie znaleźli się: Grzegorz Mirek, Ignacy Buczek i Dawid Biały (wszyscy z zsO Myśleni-
ce), konrad zając i Alicja kudłacz (z zsT-E Myślenice) oraz zuzanna klimas i krzysztof kaleta (z zsOiz w lubniu).
- Jesteście najlepsi – powiedział do nagrodzonych starosta. - Stwierdzenie tego jest proste, bo policzalne. Jednym na-
uka przychodzi łatwiej, innym trudniej. Aby być prymusem potrzeba dużo konsekwencji i zapału. Na wasze wyniki pra-
cują także nauczyciele. I wam i im gratuluję i życzę, abyście swoje umiejętności wciąż pogłębiali.

foto: m
aciej hołuj

jEsTEśCIE NajLEPsi!

(rED.)
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felieton

łacińskie przysłowie brzmi cyt. Si vis pacem para bel-
lum koniec cyt. czyli po polsku: chcesz pokoju szykuj 

się do wojny. Sławny teoretyk pruski Carl von Clausewitz 
twierdził, że wojna jest kontynuowaniem polityki, ale 
innymi środkami. Tą dziedziną wiedzy zajmuje się Eko-
nomika Bezpieczeństwa (obrony), którą moim zdaniem 
powinni się legitymować ludzie sprawujący władzę pub-
liczną, również samorządowcy, a już na pewno Minister 
Obrony Narodowej.
Z trzynastu Ministrów Obrony Narodowej w nowej rze-
czywistości polityczno-ustrojowej, począwszy od Pana 
Jana Parysa, a skończywszy na Panu Mariuszu Błaszcza-
ku nikt takiej wiedzy  nie posiadał. Panowie Ministrowie 
formalne wykształcenie mieli bardzo ciekawe, jak na ten 
resort, mianowicie: filozof, psychiatra, matematyk, poli-
tolog, administratywista, 2 ekonomistów, 4 historyków i 
jeden po handlu zagranicznym. Myślę że niektórzy z nich 
słyszeli o cytowanych maksymach. Skutecznie sprawo-
wali tzw. nadzór cywilny nad wojskiem czyli obrażali 
żołnierzy rezerwy bo byli z armii tzw. Ludowej - np. Ma-
cierewicz. Wymyślili Żołnierzy Wyklętych, wprowadza-
li do jednostek wojskowych kościół w postaci kaplic, za-
miast uczyć żołnierzy uczestniczenia we mszy polowej 
np. na placu apelowym. Kapelanom nadawali stopnie 
oficerskie, jakby oficer był lepszym katolikiem. Wysyła-
li żołnierzy na pielgrzymki, a jednostki ochraniali cywile.
Politycy reagowali rachitycznie. Z polskiego wojska po-
została największa w Europie grupa historyczno- rekon-

strukcyjna, jak żartują niektórzy. Bo tak naprawdę nasze 
wojsko posiada w chwili obecnej dwa wspaniałe muzea, 
jedno w powietrzu - to lotnictwo, dumnie nazywane przez 
niektórych Siłami Powietrznymi - drugie zaś na wodzie na-
zywane Marynarką Wojenną.
Podczas ostatniej defilady gdzie wojsko zostało wykorzysta-
ne do propagandy partyjnej można było zobaczyć jak pol-
ska armia „pręży muskuły”. Czołgi - rówieśnicy Fiata 126. 
Najnowocześniejszy sprzęt to kłady zaś nowoczesna forma-
cja to tzw. „Terytorialsi”. Dla byłego żołnierza zawodowego 
to kabaret, ale także dramat. Kto chce zrozumieć ten „te-
atr” powinien przeczytać dwie pozycje Juliusza Ćwielucha: 
„Dlaczego przegramy wojnę z Rosją” - wywiad z genera-
łem broni rezerwy, byłym dowódcą generalnym Rodzajów 
Sił Zbrojnych Mirosławem Różańskim i „Generałowie - Nie-
wygodna Prawda o Polskiej Armii”. Trzeba też przeczytać 
artykuł, który opublikowali na portalu internetowym Onet 
Edyta Żemła i Marcin Wyrwał „Bunt podchorążych wojsko-
wej uczelni”. Artykuł przedrukowany został w Angorze nr 34 
z 25. 08. br. Przerażające są śródtytuły artykułu cyt. Fałszo-
wanie wyników naukowych, brak zajęć praktycznych, wszy 
w akademiku czy Podchorążowie mówią „dość”. To Akade-
mia Wojsk Lądowych (były tzw .Zmech) we Wrocławiu. Tak 
się składa, iż jestem jej  absolwentem. Bunt przyszłych do-
wódców to kuriozum! Gdzie prokuratura?! - pytam, gdzie 
Prezydent?! Ogólnie nastroje w wojsku są nieciekawe. Ofi-
cerowie, którzy nie bali się powiedzieć NIE zostali zmuszeni 
do odejścia, albo w proteście odeszli sami. Wojsko to tylko 

jeden z segmentów struktury obronnej państwa. Gdzie 
jest OC i czy władze naszego powiatu i miasta wiedzą 
co to jest infrastruktura krytyczna? Czy istnieją maga-
zyny ze sprzętem ochraniającym ludność przed skutka-
mi BMR? Czy ujęcia wody są zabezpieczone? Czy PSP, 
Policja i Służba Zdrowia są przygotowane na 100 poża-
rów w jednym czasie? Czy nie jest koniecznym, aby po-
myśleć o tym jak społeczeństwo będzie funkcjonować w 
czasie ewentualnej wojny? Zlikwidowano służbę zasad-
niczą i szkolenie studentów. W szkołach zlikwidowano 
PW potem PO, okrojono przedmiot Edukacja Dla Bez-
pieczeństwa, w którym o samoobronie w czasie wojny 
nie ma ani słowa.
Trwa kampania wyborcza. Z każdej strony słychać obie-
canki, których spełnienie odbędzie się przecież za nasze 
pieniądze. Uczestnicy wyścigu do „koryta”, którzy startu-
ją w wyborach niczym w zawodach sportowych powinni 
zająć się także polityką obronną kraju. Wygląda jednak na 
to, że dla klasy politycznej to temat tabu. Lekceważenie 
obronności państwa to zbrodnia w stosunku do narodu.
Jak, pytam zatem, wychowywać uczniów w klasie mun-
durowej w klimacie katastrofalnej polityki obronnej pań-
stwa, kiedy dodatkowo nauczyciel musi walczyć o swoją 
godność przy pomocy  (notabene nieskutecznego) straj-
ku? Mimo wszystkich przeciwności z okazji Dnia Nauczy-
ciela życzę wszystkim pedagogom wytrwałości i odpor-
ności na przejawy arogancji władzy.
były żołnierz zawodowy i były nauczyciel Jerzy krygier  

rozmowa z ROBERTEM ŻURKIEM nowym przewodniczącym Rady Gminy Raciechowice

SEDNO: czy zgODzi się PaN z Nami, żE Dziw-
NE rzEczy DOtyKają OstatNiO raDę gmi-

Ny raciEcHOwicE? KOaLicja stała się OPO-
zycją, OPOzycja zaŚ KOaLicją? truDNO z 
tEgO cOŚ zrOzumiEć.
ROBERT ŻUREK: Nie postrzegam zmiany układu sił w 
Radzie Gminy Raciechowice jako coś dziwnego. Po pro-
stu pękł blok, który w pierwszej połowie roku miał więk-
szość głosów. Okazało się, że część radnych chce podej-

mować decyzje według własnego uznania. Ci radni, któ-
rzy szukali współpracy na rzecz gminy, w wielu sprawach 
zaczęli głosować tak samo. Musimy pamiętać, że działal-
ność samorządowa różni od wielkiej polityki. W gminie lu-
dzie dobrze się znają, a radni bezpośrednio odpowiadają 
przed swoimi wyborcami i wiedzą, że pracują dla środowi-
ska, w którym się wychowali, żyją i będą żyć jeszcze przez 
wiele lat. Taka świadomość wyostrza obraz tego, co jest 
dobre, a tego, co złe. 
jak Pana zdaniem można racjonalnie wytłumaczyć 
te roszady?
Nie chciałbym mówić o roszadach. Część radnych chce suk-

cesywnie wprowadzać wspólnie przyjęty plan naprawczy 
i jednocześnie, przynajmniej w części, zaspokajać oczeki-
wania mieszkańców gminy. Kilkorgu innym przestało to 
odpowiadać. Dlaczego? Nie wiem. Kilkukrotnie publicz-
nie pytałem: o co chodzi? Niestety, nie otrzymałem lo-
gicznej odpowiedzi. 
czy uważa Pan zarzuty skierowane przeciw wójtowi 
żarskiemu przez odchodzącą przewodniczącą rady 
za słuszne?

Zarzuty padły, ale Pani Radna nie chciała skonkretyzować 
jakie powiązania lub układy Pana Wójta miała na myśli. 
Trudno w tej sytuacji cokolwiek wyrokować, bo to przy-
pominałoby zabawę w „Polowanie na Czarnego Luda” - 
a może właśnie o to chodzi? 
został Pan wybrany na nowego przewodniczącego 
rady. wygląda na to, że wobec ostatnich wydarzeń 
czeka Pana niełatwe zadanie. jaką ma Pan wizję spra-
wowania swojego urzędu?
Rzeczywiście, zadanie będę miał niełatwe, bo cierpię na 
niedobór czasu. Praca zawodowa bardzo mnie absorbu-
je, a radnym zostałem tylko po to aby mieszkańcom Cza-

sławia, w którym mieszkam, pomóc osiągnąć większy 
komfort życia. Sytuacja, która zaczęła się komplikować w 
sierpniu i swoje apogeum znalazła na ostatniej sesji Rady 
Gminy Raciechowice sprawiła, że znalazłem się pod „ścia-
ną” - albo wezmę odpowiedzialność na siebie, albo gmi-
nę czeka paraliż i w jego efekcie interwencja Pana Woje-
wody. Proponowałem inne rozwiązania, ale nie znalazły 
one akceptacji u moich adwersarzy. 
sytuacja gminy wciąż jest nie do pozazdroszczenia. 
czy Pana zdaniem uda się wyjść z kryzysu? Podobno 
jaskółki ćwierkają już o … komisarzu?
Jestem przekonany, że powołując przewodniczącego Rady 
Gminy udało się uniknąć sytuacji prowadzącej prosto do 
zarządu komisarycznego. W Radzie jest grupa ludzi chcą-
cych współpracować z każdym, aby tylko w przyszłym roku 
gmina wyszła na „prostą”.
jakie w Pana opinii powinny zostać teraz podjęte kro-
ki, aby obronić gminę przed likwidacją?
Bardzo ścisła współpraca z instytucjami nadzoru. Jest to 
sytuacja, w której odbiera się każdy telefon i niezwłocznie 
odpowiada na każde pismo. Podstawą jest opracowanie 
nowego planu naprawczego, a następnie konsekwentne 
wdrażanie go w życie. Do tego potrzebny jest spokój, a nie 
ciągłe „boksowanie”. Jeśli ktoś decyduje się pracować w 
samorządzie, to nie powinien kierować się własnym ego. 
Niedopuszczalne jest zachowanie, gdy na szalę rzuca się 
zaspokojenie własnego interesu za cenę przyszłości wspól-
noty, w której się żyje. 

Jestem przekonany, że powołując przewodniczącego Rady Gminy udało się uniknąć 
sytuacji prowadzącej prosto do zarządu komisarycznego. W Radzie jest grupa lu-
dzi chcących współpracować z każdym, aby tylko w przyszłym roku gmina wyszła 
na „prostą” - ROBERT ŻUREK

na co dzień pełni funkcję rzecz-
nika prasowego MPWik w kra-
kowie. Mieszka w Czasławiu. 
Jako radny Rady Gminy Racie-
chowice reprezentuje klub na-
sza Gmina Raciechowice. Właś-
nie został wybrany na prze-
wodniczącego tej Rady. „Sed-
no” rozmawia z Robertem Żur-
kiem na temat trudnej sytuacji 
gminy oraz mających ostatnio 
miejsce, „dziwnych” roszad w 
łonie Rady.

pOTRzEBA NAM
spOkOjU

ROBERT ŻUREK:

rozmawiał: maciej hołuj

foto: m
aciej hołuj
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NIE TAk DAwNO jEszCzE, O CzyM wIEDzIA-
łO NIEwIElU, IsTNIAłA szANsA NA TO, 

ABy w MyślENICACh pOwsTAł sIlNy OśRO-
DEk pIłkI RęCzNEj. jUŻ NIE IsTNIEjE. pRzy-
NAjMNIEj NA RAzIE. pRzEpADłA. jAk wIElE IN-
NyCh, CENNyCh, wNOszONyCh pRzEz pAsjO-
NATów INICjATyw. kTO zA TyM sTOI? O TyM 
szA! Czy jEsT sENs I pOTRzEBA, ABy ROzDRA-
pywAć sTARE RANy?
Tradycje popularnego „szczypiorniaka” są w Myśleni-
cach nie małe. Rysiek senecki czy Gienek Ulman mo-
gliby na ten temat wiele powiedzieć. stanowili prze-
cież kiedyś trzon drużyny piłki ręcznej ks Dalin. po 
wielu, wielu latach zadania wskrzeszenia tych tradycji 
podjął się legendarny trener, budowniczy niegdysiej-
szej potęgi kobiecego szczypiorniaka w sułkowicach 
władysław piątkowski. Ten sam, który kiedyś, przed 
laty trenował wspomnianych: seneckiego i Ulmana.
pan władysław ma dzisiaj 77 lat. A zachowuje się i wy-
gląda jak pięćdziesięciolatek. Ten to ma zdrowie - po-
wie ktoś. Ano ma. Całe życie za pan brat ze sportem 
to i ma. poza tym to gość z gatunku tych, co to nie 
posiedzą, jak nie postoją. pięć lat temu, dokładnie w 
czerwcu 2014 roku piątkowski wyszedł z propozycją 
odrodzenia szczypiorniaka w Myślenicach. złożył ją 
dyrektorowi wówczas jeszcze myślenickiego Gimna-
zjum (dzisiaj sp nr 1) Tadeuszowi jarząbkowi. - Dyrek-
tor Jarząbek zarządził apel szkolny. Wystąpiłem na nim 
i zaprosiłem chłopców na treningi. Na pierwszy przyszło 
ich ... 73! - wspomina władysław piątkowski.
Dzisiaj klub o nazwie stowarzyszenie Uczniowski Mię-
dzyszkolny klub sportowy „jedynka” Myślenice liczy 
32 szczypiornistów. Takich, którzy trenują systema-
tycznie i chcą grać. Czyli najbardziej wartościowych. 
Na treningi trzy razy w tygodniu przyjeżdżają m.in. 
z:Rabki, zawoi, sułkowic, Raciechowic, Rudnika i Bę-
czarki. - Gdyby przez te pięć lat z drużyny nie odeszli 
najbardziej utalentowani gracze mielibyśmy dzisiaj w 
Myślenicach mistrzów Polski - twierdzi piątkowski, a ja 
znając jego upór i profesjonalizm wierzę w to co mówi.
szczypiorniści piątkowskiego rozpoczęli właśnie wal-
kę w szeregach II ligi. - Zgłosiłem zespół do rozgrywek, 
bo tylko grając, grając i jeszcze raz grając w lidze z moc-
niejszymi rywalami chłopcy mają szanse na to, aby za 
dwa trzy lata skutecznie powalczyć o I ligę - mówi piąt-
kowski. - Będziemy zbierać lanie, ale to jedyna droga 
do sukcesu.

Do myślenickiej hali na zarabiu przyjadą takie potęgi 
polskiego szczypiorniaka jak Viva II, Górnik zabrze czy 
sMs kielce. - Już teraz zapraszam myśleniczan do kibi-
cowania chłopcom - namawia piątkowski.
Myli się ten, kto uważa, że myślenicki szczypiorniak ma 
jak w niebie. Do nieba stąd daleko. piątkowski nie na-
leży do ludzi marudnych, ale i on nie wytrzymuje kie-
dy o tym mówi. po pierwsze hala. jest pomoc ze strony 
gminy, owszem, 15 tysięcy złotych rocznej dotacji, pięć 
tysięcy na obóz kondycyjny. Nie ma jednak zrozumie-
nia w sprawie dostępności obiektu. - Przydałby nam się 
dostęp do hali częściej, niż trzy razy w tygodniu, tak aby-
śmy nie musieli dzielić treningów pomiędzy halą na Zara-

biu, a halą na Górnym Przedmieściu. Fajnie byłoby tak-
że, gdyby opłaty za halę na Zarabiu były niższe. Dzi-
siaj na opłaty te składają się sami zawodnicy. Gdyby 
nie ich rodzice byłoby z nami kiepsko - mówi trener. - 
Chcę z tego miejsca podziękować ludziom, dzięki po-
mocy których wciąż istniejemy, trenujemy, gramy, mo-
żemy się rozwijać. To między innymi: Tadeusz Jarząbek, 
Michał Róg, Antoni Dyczkowski, Elżbieta Ajchler, Ma-
ria Chmielarczyk i Teresa Bała. I na koniec maksyma, 
myśl Bertolda Brechta: Kto walczy może przegrać, kto 
nie walczy już przegrał.
I to by było na tyle - jak mawiał nieodżałowany pro-
fesor jan stanisławski. (mH)

Trener WłaDY-
SłaW PIĄTkoW-
SkI: Będziemy zbie-
rać lanie, ale to je-
dyna droga do suk-
cesu. Już teraz za-
praszam myśleni-
czan do kibicowa-
nia chłopcom.

NA pOCzĄTkU
BęDzIE lANIE

foto:maciej hołuj
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strony informacyjne UMiG Myślenice

Mamy teraz gorący okres kampanii wyborczej, wielu kandydatów stara się o wybór do Par-
lamentu RP. Jaka to jest praca, z jakimi wiąże się wyrzeczeniami i możliwościami pytamy 
Burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetkę, Posła na Sejm RP w latach 2015-2018.
- Panie Burmistrzu chcielibyśmy usłyszeć jak to jest być Posłem. Czym pachnie ten ka-
wałek chleba?
- Przyznaję, że czułem ogromną dumę i radość gdy w 2015 roku zostałem wybrany na Po-
sła Rzeczypospolitej Polskiej. Samo składanie ślubowania w Sejmie było bardzo uroczyste i 
podniosłe. Później zaczęła się praca, ciężka praca. Często od rana do późnych godziny wie-
czornych. To co widzimy w telewizji, to tylko wycinki z pracy posłów. Zaangażowani posło-
wie nie nudzą się w Warszawie. 
- Co najbardziej doskwierało Panu w pracy poselskiej?
Myślę, że tak jak chyba większości osób zasiadających w Parlamencie największym prob-
lemem były długie rozłąki z rodziną. Szczególnie w mojej sytuacji było to trudne, bo Adaś 
w momencie gdy zostałem wybrany posłem miał zaledwie roczek. 
- Dla odmiany co wspomina Pan najlepiej ze swojej pracy jako Poseł RP?
- Wspomnień mam bardzo wiele, ale najbardziej zapadły mi w pamięci momenty, w któ-
rych podejmowaliśmy decyzje o realizacji obietnic wyborczych jak np.: „Rodzina 500 plus”, 
obniżając wiek emerytalny, podnosząc kwotę minimalnego wynagrodzenia czy emerytury, 
reformę edukacji czy prowadząc w Sejmie zmiany ustawy o sporcie oraz w przepisach an-
tydopingowych. Cieszę się, że na forum Parlamentu i w kontakcie z ministrami mogłem re-
alnie wpływać na zmiany w mojej myślenickiej ziemi. Dzięki moim staraniom udawało się 
wywalczyć środki czy to na bezpieczne kładki nad Zakopianką, czy nowe wozy strażackie 
dla naszych jednostek OSP oraz Policji. Przywożąc często takie dobre wiadomości z War-
szawy czułem jak bardzo jest to potrzebne i oczekiwane tutaj na miejscu. Drugim ważnym 
aspektem, o którym muszę wspomnieć była moja praca poselska w terenie. Pamiętam wie-
le spotkań z mieszkańcami, które odbyłem czy to w moim biurze poselskim czy odwiedza-
jąc lokalne społeczności. Rozmowy z mieszkańcami i mnogość problemów, z którymi mu-
sieli się codziennie mierzyć zainspirowały mnie do tego by wystartować na urząd Burmi-
strza, by mieć jeszcze większy wpływ na dobrą zmianę także w Myślenicach. 
- Jakie rady miałby Pan dla przyszłych parlamentarzystów?
- To co często powtarza lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński „pokora i praca” 
powinno być mottem każdego parlamentarzysty czy samorządowca. Jakie mogę dać rady? 
Na pewno trzeba cały czas pamiętać o tym, iż pracując jako poseł otrzymuje się mandat 
bezpośrednio od mieszkańców i należy ciężko pracować na ich rzecz. Warto nawiązywać 
jak najwięcej kontaktów z innymi posłami, ministrami, które na pewno będą procentować. 
Wiele przyjaźni, które nawiązałem w czasach mojej pracy poselskiej trwa do dzisiaj i mogę 
zawsze liczyć na pomoc i dobre rady od koleżanek i kolegów z Parlamentu. Trzeba być otwar-
tym na ludzi i zaangażowanym na co dzień. Na pewno zostanie to zauważone i docenione.
- Z perspektywy prawie roku na stanowisku Burmistrza, lepiej być Posłem czy Burmistrzem?
- To zupełnie dwa różne światy, które łączy to, że wiążą się z pracą z ludźmi i dla ludzi. Pra-
cując w magistracie mam większy wpływ na wiele spraw ważnych dla mieszkańców tu na 
miejscu. Często to od moich decyzji czy też od propozycji, które przedkładam Radzie Miej-
skiej zależy to jak żyje się wszystkim nam w całej gminie Myślenice. Będąc posłem mogłem 
decydować o wprowadzaniu wspomnianych wcześniej ważnych programów społecznych. 
I jedna i druga praca to na pewno olbrzymia satysfakcja.
- Kogo Pan osobiście poleciłby mieszkańcom Myślenic? Na kogo według Pana warto od-
dać swój głos?
- Oczywiście zdecydowanie warto zagłosować na kandydatów z mojej partii Prawo i Spra-
wiedliwość. Mamy w okręgu 12. naprawdę mocną listę kandydatów. Wszystkim miesz-
kańcom polecam zagłosowanie na kandydatów wywodzących się z naszej ziemi myśleni-
ckiej. Są to Pan Władysław Kurowski z miejsca nr 7, Pani Jolanta Majka z miejsca 11 oraz 
Pani Stanisława Kasprzycka z miejsca 14. Cała trójka kandydatów startujących do Sejmu 
to sprawdzeni samorządowcy, ludzie którym z całą pewnością możemy zaufać i powierzyć 
dbanie na Wiejskiej o interesy Ziemi Myślenickiej. Musimy pamiętać, że i w wyborach do 
Sejmu trzeba wspierać osoby, których ugrupowanie będzie sprawowało władzę a przez to 
będą miały realny wpływ na pomoc w realizacji naszych potrzeb. 
- A na kogo z tej trójki odda Pan swój głos?
- Myślę, że nie będzie to dla nikogo niespodzianką ani zaskoczeniem, że swój głos oddam 
na mieszkańca gminy Myślenice, radnego powiatowego Władysława Kurowskiego. Znamy 
się z panem Władysławem od lat. Cenię bardzo i nieraz korzystam jako burmistrz z jego 
wiedzy i doświadczenia. Jestem pewien, że będzie godnie nas wszystkich reprezentował 
na Wiejskiej. 

ODDAM SWÓJ
GŁOS NA

WŁADYSŁAWA
KUROWSKIEGO
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strony informacyjne UMiG Myślenice

SzkOły i bOiSka
wyreMONtOwaNe
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wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dobiegają końca inwestycje oświatowe w gminie My-
ślenice. renowacje oraz modernizacje poprawiają komfort uczniów szkół podstawowych oraz 
przedszkoli. trwające remonty obejmowały zarówno wewnętrzne zaplecza szkół jak i reno-
wacje terenów zewnętrznych. 
W niedzielę 22 września odbyło się oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej w Zawadzie (foto 1). Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowego obiektu dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie zaprezentowały układ artystyczny w olimpijskim klimacie. 
- Cieszę się, że pomimo trudności udało się zrealizować tę inwestycję i dzieci mogą w końcu reali-
zować swoje sportowe pasje i rozwijać talenty na nowoczesnym boisku wielofunkcyjnym w Zawa-
dzie. Gmina Myślenice tę inwestycję pokryła w całości z własnych środków, gdyż niestety utraciliśmy 
dofinansowanie w wysokości prawie 200 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 
„Małopolskie Boiska 2018”. Strata dotacji była spowodowana brakiem należytego nadzoru przez 
poprzednie kierownictwo UMiG Myślenice i niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umowy na 
realizacje boiska – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka. Zgodnie z umową całkowity koszt inwe-
stycji miał wynieść 568 022,18 zł, jednak przez naliczenie odsetek wykonawcy Gmina Myślenice 
na budowę wielofunkcyjnego boiska w Zawadzie wydała 487 426,23 zł.

*
Kolejne nowe boisko, które zostało otwarte zlokalizowane jest w ścisłym centrum Trzemeśni, obok 
Szkoły Podstawowej, kościoła, placu zabaw i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni, a to 
właśnie druhowie OSP byli inicjatorami powstania tego obiektu. Ochotnicza Straż Pożarna w Trze-
meśni pod kierownictwem prezesa Jerzego Maliny oraz skarbnika Mariana Górki podjęli się cieka-
wej inicjatywy pozyskania środków zewnętrznych w celu budowy ogólnodostępnego boiska rekre-
acyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W budowę zaangażowała się Gmina Myślenice, która udzieliła 
pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej, a ponadto planowane jest dofinansowanie ze środków PROW 
na lata 2014-2020 w wysokości 282 500 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 509 911,96, a wy-
konawcą było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALIX sp. z o.o.

*
w połowie września jeden z najczęściej używanych obiektów sportowych na terenie Myślenic do-
czekał się wymiany sztucznej nawierzchni. Boisko sportowe typu „Orlik” przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (foto 2) ma nową murawę, z której od dzisiaj można ko-
rzystać. W piątek 13 września burmistrz Jarosław Szlachetka wraz z Agnieszką Światowiec, naczel-
nikiem Wydziału Inwestycji oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Marią Mikołajczyk oficjalnie 
oddali wyremontowany obiekt do użytku dla uczniów szkoły, a także mieszkańców miasta. Wyko-
nawcą robót była firma OL-BUD z Gorlic, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 326 006,28 zł. W 
ramach umowy wykonano roboty remontowe polegające na rozbiórce starej zniszczonej trawy. Wy-
mieniono na nową 1860 m² sztucznej trawy syntetycznej oraz 800 m² piłkochwytów. Dofinansowa-
nie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków intensywnych opa-
dów atmosferycznych, silnego wiatru i powodzi z 2014 r. Gmina aplikowała o środki za pośredni-
ctwem wojewody małopolskiego, który opiniuje i uzasadnia zasadność inwestycji. 

*
w czasie wakacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach wyre-
montowano szatnię i pomieszczenia w przyziemiu budynku przy ul. Żeromskiego 2 (foto 3). Za-
kres robót obejmował roboty rozbiórkowe okładzin ścian, oczyszczenie podłoży pionowych i po-
ziomych, roboty remontowe instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, tynki, okładziny z płyt 
gk, gładzie, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wykonanie sufitu podwieszanego wraz z kon-
strukcją nośną oraz remont instalacji wodociągowej. Gmina Myślenice we wspomniane remonty w 
Szkole Podstawowej Nr 2 zainwestowała ponad 150 tys. zł, a wykonawcą robót była firma BUDA-
RUS z Sowilin koło Limanowej. 

*
w Bęczarce natomiast inwestycja obejmowała  gruntowny remont dachu szkoły podstawowej           
(foto 4), a całość inwestycji kosztowała Gminę Myślenice 176 888 zł. Remont wykonała firma 
LAX-POL Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane z Ropy. Zakres prac obejmował rozbiór-
kę starego dachu, przemurowanie kominów, przykrycie dachu nowym pokryciem dachowym z izo-
lacją cieplną i przeciwdźwiękową, montaż śniegołapów oraz malowanie lakierem desek obiciowych.
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poznajmy się: EwELiNa miELEcKa - staNKiEwicz dziennikarka iTV Myślenice
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imię - Ewelina, nazwisko - Mielecka-Stankiewicz, urodzona - Myślenice, 13 lipca 1989 roku, miejsce zamieszkania 
– Głogoczów, waga - 57 kg, wzrost – 164 cm, wykształcenie - SP w Rudniku, Gimnazjum  w Sułkowicach, ZSTE 
Myślenice - Liceum Ogólnokształcące, Małopolska Szkoła Wyższa im. Józefa Dietla w Krakowie Wydział Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej, zawód wyuczony i wykonywany - dziennikarz radiowo-telewizyjny, hobby - 
interesuję się historią szczególnie tą związaną z II wojną światową, modą oraz amatorską fotografią, stan cywil-
ny - mężatka, mąż Michał, dzieci -  Bruno lat 8, ulubiona potrawa - sałatka cezar, ulubiony owoc – malina, ulu-
biony aktor - Channing Tatum, ulubiony kolor - czerwony, ulubiona dyscyplina sportu - skoki narciarskie, ulu-
bione zwierzę – kot, ulubiony polityk - ze względu na wykonywany zawód nie mogę zdradzić sympatii politycz-
nych, ulubione zajęcie - mój maż twierdzi, że moim ulubionym zajęciem jest moja praca i chyba coś w tym jest, 
kraj, który chciałabym zobaczyć - Rosja, w wolnych chwilach najchętniej - czytam książki, jeżdżę samocho-
dem marki - mam wielu kierowców, więc i marek jest sporo, używam kosmetyków firmy - nie mam jednej kon-
kretnej, wszystko zależy od przeznaczenia kosmetyku, używam telefonu marki – iPhone-Apple, gdybym wygra-
ła milion, moim pierwszym zakupem byłby - dom, tak, byłby to dom, moją mocną stroną jest - pewność siebie, 
empatia, komunikatywność, do swoich słabości zaliczam - część apodyktyczną mojego charakteru oraz ... skle-
py obuwnicze, w mojej pracy najważniejsza jest - rzetelność, zdrowy rozsądek oraz umiejętność słuchania i wy-
ciągania wniosków, nigdy nie przykładam większej wagi do - tego co mówią ludzie, którzy mnie nie znają, nie 
lubię, kiedy - mam wolny dzień, a pies budzi mnie przed 6 rano, u innych najbardziej cenię sobie – szczerość, 
mało kto wie o tym, że - nie lubię lodów, największe wrażenie robi na mnie - inteligencja zarówno u kobiet jak 
i u mężczyzn, nawyk, z którym muszę walczyć, to – zakupoholizm, największym moim osiągnięciem życio-
wym jest - godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kiedy idę na spacer, to najchętniej - sama, zakładam słu-
chawki, słucham muzyki i dużo myślę, gdybym mogła, zmieniłabym w swoim otoczeniu - nie zmieniałabym nic, 
najbliższe otoczenie jest takie jak sami sobie je wykreujemy, ja na swoje nie narzekam, marzę o tym, aby - ludzie 
doceniali się nawzajem i mieli dla siebie więcej czasu 

SEDNO: PODObNO w DObczycacH Działa tEatr? Nic O tym NiE wiEmy?
MAGDALENA SOKOŁOWSKA - GAWROŃSKA: Dobczyce to miasto, z którym związana jestem od lat wielkim 

sentymentem i szacunkiem dla jego historii. Działa tu środowisko kochające i ceniące sztukę oraz wieloletnią trady-
cję. Toteż noszę się z zamiarem zrealizowania na tym gruncie „Zemsty” Aleksandra Fredry, dzieła niepodważalne-
go i zawsze aktualnego. Na dobry moment do realizacji sztuki czekałam od wielu lat. Muszę w tym miejscu wspo-
mnieć o tym, że właśnie w Dobczycach, zaraz po wojnie, od 1945 roku działał amatorski zespół teatralny, w skład 
którego weszli pasjonaci, zacni obywatele. Przyświecało im motto: „Cokolwiek Ojczyzny się tyczy, Zgromadzić i od 
niepamięci zachować, Szczególnie zaś przywiązanie do niej w Rodakach ożywić, utrzymywać i rozszerzać”… Naj-
lepszym narzędziem realizującym takie przesłanie okazał się teatr, którego kronikę w pięknej formie spisał Pan W. 
Kowalski. Kronika ta jest świetnym materiałem edukacyjno-poznawczym świadczącym o mocnej pozycji teatru bu-
dującego historię Dobczyc. Natrafiłam kiedyś w Dobczycach na wiszące na ścianie, w kącie za drzwiami pamiątkowe 
tablo teatralne!!! Za drzwiami!!! Szok – zdziwienie, ale i postanowienie, zabrałam się do mrówczej pracy … Czwar-
ty miesiąc trwają intensywne próby. Aktorzy, którym serca biją rytmem Dobczyc, pracujący nad trudnym tekstem 
poznają arkana teatru, mowy, gestu, muzyki itd. Poświęcam im dużo czasu, na brak którego wszyscy narzekamy. 
Ale pod skrzydłami i akceptacją burmistrza Dobczyc chcemy jesienią – tego oczywiście roku – dotrzeć do premie-
ry „Zemsty”, która ma być jednocześnie premierą wydania książki autorstwa: Katarzyny Dominik i Marka Stoszka. 

jedno pytanie - jedna odpowiedź

pytał: maciej hołuj
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Po raz kolejny polish Art philharmonic 
uraczyła myślenickich melomanów 

wspaniałym koncertem. Muzycy zagrali w 
murach kościoła parafialnego pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Marii pan-
ny. solistami byli: Anna Trólka (skrzypce, na 
naszym zdjęciu) oraz Marek Romanowski 
(kontrabas). Orkiestrą dyrygował jak zwy-
kle Maestro Michał Maciaszczyk.
Tym razem pAp zagrała utwory dwóch 
kompozytorów: Grand Duo Concertante 
na skrzypce i kontrabas Giovanni Botte-
siniego oraz serenadę C-dur na orkiestrę 
smyczkową opus 48 piotra Czajkowskiego. 
Mistrzowskie wykonanie obu utworów na-
grodzone zostało przez myślenickich melo-
manów owacją na stojąco. (rED.)

foto: maciej hołuj
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spektakl grupy Mirakl

gRUpA „MIRAkl”, DzIECIęCA sCENA My-
ślENICkIEGO „TEATRU pRzy DRODzE” 

kIEROwANA NIEzMIENNIE pRzEz zBysz-
kA kAlETę, INspICjENTA „sTAREGO TEA-
TRU” w kRAkOwIE, CzłOwIEkA TEATREM 
NA wskROś pRzEsIĄkNIęTEGO wysTAwI-
łA kOlEjNĄ szTUkę. jUŻ RAz jĄ pOkAzy-
wAłA, AlE ByłO TO DAwNO TEMU.
To „złota Rybka w krainie śmieci”. kiedy bracia ja-
kub i wilhelm Grimm w 1812 roku pisali swoją „Baj-
kę o rybaku i złotej rybce” nie mogli nawet podejrze-
wać, że będzie ona kanwą wystawianego przez „Mi-
rakl” spektaklu. Inspiracją przedstawienia stała się 
encyklika papieża Franciszka „laudato si” związana 
z nawróceniem ekologicznym człowieka.
zaprezentowana na scenie sali widowiskowej Domu 
katolickiego im. księdza józefa Bylicy w Myśleni-
cach sztuka to wydarzenie wielce pouczające, eko-
logiczne. w dobie wszechobecnego plastiku i za-
lewu wszelkiego rodzaju i autoramentu śmieci ta 
ścieżka edukacyjna, bo tak spektakl „Mirakl” trak-
tować należy, jest ze wszech miar słuszna. Trudno 
się zatem dziwić, że przedstawienie grane było kil-
kakrotnie zaś nierzadko, a nawet najczęściej na wi-
downi pojawiały się dzieci.
Dzieci zresztą pojawiały się także na scenie, bowiem 
jak się rzekło „Mirakl” to grupa dziecięca. Mali adep-
ci aktorstwa byli na scenie jak kurczątka pod opie-
ką kwoki. kwoka to Beata Uchacz (mam nadzieję, 
że pani Beata nie obrazi się na nas za to określe-
nie) jedyna aktorka w tym spektaklu wypożyczona 
przez kaletę z grupy dorosłej „Teatru przy drodze”. 
przyzwyczailiśmy się już do tego, że Beata Uchacz 
zawsze prezentuje wysoki poziom aktorski, dlate-
go i tym razem nie stanowił on dla nas zaskoczenia.
zbyszek kaleta zawsze podkreślał i podkreśla, że 
jego młodzi aktorzy „grają”. I tak jest rzeczywiście. 
Nie widać tremy, jest natomiast swobodna scenicz-
na i dopracowane układy. Miło było patrzeć.

KwOKa i jEj Kurczęta
czyli O złOTEj RyBCE EkOlOGICzNIE

Lista osób zaangażowanych w spektakl: aktorzy – Ania Biały, Kasia Bia-
ły, Ania Basista, Ola Boryczko, Julka Bujas, Majka Firek, Milena Feliks, Ka-
sia Kołodziejczyk, Aneta Muniak, Kamila Panek, Julka Piwowarczyk, Mile-
na Podlodowska, Ola Sroka, Ania Wawrzyniak, Michał Bujas, Karol Kaźni-
ca, Klemens Kopera, Władek Piwowarczyk, Maciek Szarek, Beata Uchacz.
Światło – Arek Firek, kostiumy – Monika Madej, montaż dźwięku – Mi-
chał Myśliwiec, inspicjent – Maria Skobejko, technika – Zdzisław Uchacz, 
Tadeusz Skobejko, plakat i materiały graficzne – Kinga Piwowarczyk, 
scenariusz i reżyseria – Zbigniew Kaleta. 
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(rED.)
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zaproszenie na wernisaż

OD p O N A D O ś M I U l AT 
FUNkCjONUjE NA łA-

MACh NAszEj GAzETy RUB-
RykA zATyTUłOwANA: „pIEs 
jAkI jEsT kAŻDy wIDzI”. NAj-
pROśCIEj RzECz UjMUjĄC zA-
BAwA pOlEGA NA TyM, ŻE 
zNANE, FUNkCjONUjĄCE w 
sTREFIE pUBlICzNEj OsO-
By RysUjĄ NAM swOjĄ wI-
zję psA. UzBIERAłO sIę pRA-
wIE DzIEwIęćDzIEsIĄT Ry-
sUNków. kIEDy pRzEjRzyCIE 
pAńsTwO pONIŻszĄ lIsTę 
„RysOwNIków” OkAŻE sIę, 
ŻE psA RysOwAlI NAM M.IN.: 
zNANy ksIĄDz, pIłkARzE zA-
słUŻONEGO klUBU, AkTOR, 
pIOsENkARzE, kOlARz, kIE-
ROwCA RAjDOwy, A NAwET 
… pREMIER. pOsTANOwIlI-
śMy wIzERUNkI psów zGRO-
MADzIć w jEDNyM MIEjsCU I 
pOkAzAć jE szERszEj pUB-
lICzNOśCI. pOwsTAł pO-
Mysł wysTAwy. kIEROw-
NICTwO MOkis w OsOBACh 
NATAlII NOwACkIEj I pIO-
TRA szEwCzykA wyRAzIłO 
zGODę NA TO, ABy ODByłA 
sIę ONA w MURACh kIEROwA-
NEj pRzEz NICh plACówkI I 
OTO MAMy zAszCzyT zApRO-
sIć pAńsTwA NA wERNIsAŻ 
TEj OsOBlIwEj wysTAwy. 
RECz MIEć BęDzIE MIEjsCE 
25 pAŹDzIERNIkA (pIĄTEk), w 
BUDyNkU MOkis (Ul. pIłsUD-
skIEGO 5) O GODzINIE 18. sEr-
DEczNiE zaPraszamy.
lIsTA AUTORów RysUNków 
psA (wszysCy ONI OTRzy-
MAlI zApROszENIE NA wER-
NIsAŻ).
2012 – mieczysław Kęsek – obec-
nie sekretarz starostwa powiato-
wego w Myślenicach, (lipiec), zbi-
gniew sanowski – pracownik lo-
kalnej Grupy Działania „Turystycz-
na podkowa”(sierpień), stanisław 
bisztyga – były senator Rp, obec-
nie radny sejmiku wojewódzkiego 
(październik), anna ulman – sze-
fowa koła Gospodyń wiejskich w 
pcimiu (listopad), agnieszka wę-
grzyn - była radna Rady Miejskiej 
w Myslenicach, aktywistka kGw w 
Głogoczowie (grudzień).
2013 – bożena Kobiałka – była dy-
rektorka Muzeum Regionalnego 
„Dom Grecki” w Myślenicach (sty-
czeń), zbigniew Filiczak – eme-
rytowany komendant komendy 
powiatowej policji w Myślenicach 
(luty), Piotr Pułka – były burmistrz 
sułkowic, obecnie nauczyciel w ze-
spole szkół Techniczno  - Ekono-
micznych w Myślenicach (marzec), 
andrzej topa – dyrektor Miejsko - 
Gminnego Ośrodka kultury i spor-

tu w Dobczycach (kwiecień), Leszek gowin – przedsiębiorca myślenicki (maj), monika gubała – dy-
rektor Departamentu kultury przy Marszałku województwa Małopolskiego (czerwiec), Kazimierz 
szczepaniec – wójt lubnia (lipiec), robert Kasprzycki – znany wokalista i kompozytor (sierpień), 
Krzysztof Kmiecik – wieloletni kierownik sportowy drużyny piłkarzy ks Dalin Myślenice (wrzesień), 
marek gabzdyl – były wójt Raciechowic, obecnie pracownik samorządowy Urzędu Gminy i Mia-
sta Dobczyce (październik), marek łatas - były poseł na sejm Rp, obecnie dyrektor zespołu szkół 
Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach (listopad), Piotr magiera – dyrektor Międzyszkolnego 
Ośrodka sportowego (grudzień)
2014 – tadeusz Pitala – wieloletni wójt sieprawia (styczeń), stanisław żuławiński – założyciel i lider 
dobczyckiej kapeli podwórkowej „werdebusy” (luty), Krystyna łętocha – dyrektorka Biblioteki pe-
dagogicznej w Myślenicach, podróżniczka (marzec), sylwia jaśkowiec – znakomita narciarka biego-
wa, mistrzyni świata i olimpijka (kwiecień), tomasz Pawlak – młody, uzdolniony skrzypek myśleni-
cki (maj), Elżbieta Kautsch – ikona Dobczyc, prezes stowarzyszenia Inicjatyw społecznych „Ispina” 
w Dobczycach (czerwiec), stanisław Funek – legendarny współzałożyciel i lider zespołu Regional-
nego „kliszczacy” w Tokarni (lipiec), magdalena sokołowska – gawrońska – aktorka scen krakow-
skich mocno związana z Dobczycami (sierpień), jarosław szlachetka – były poseł na sejm Rp, obec-
nie burmistrz Myślenic (wrzesień), wiktor siłuszyk – leśnik, pracownik Nadleśnictwa Myślenice, zna-
komity trener i zawodnik judo w myślenickim Towarzystwie Gimnastycznym „sokół”(październik), 
józef romek – muzyk, kompozytor i kabareciarz z Myślenic (listopad), bartosz cwynar - były dzien-
nikarz iTV Telewizji powiatowej w Myślenicach (grudzień).
2015 – Paweł Piwowarczyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki publicznej w Dobczycach, entuzjasta pił-
ki nożnej, założyciel klubu kulturalnego kibica (styczeń), stefania Pilch – nauczycielka z Myślenic 
(luty), mieczysław Nowak – znany fotograf myślenicki, (marzec), justyna urban – była dyrektor-
ka GOkis w pcimiu (kwiecień), jerzy cachel – dyrektor zs im. Andrzeja średniawskiego w Myśleni-
cach, radny Rady Miejskiej Myślenic (maj), ksiądz adam boniecki – kapłan, dziennikarz „Tygodnika 
powszechnego”, publicysta, filozof (czerwiec), tadeusz Pitala – wójt sieprawia (lipiec), Edward za-
dora - były wójt Tokarni, obecnie radny Rady powiatu Myślenickiego (sierpień), beata szydło – była 
premier Rp (wrzesień), rozalia Oliwa – była wiceburmistrz sułkowic (październik), Halina adamska 
– jędrzejczyk – sekretarz Urzędu Gminy w Raciechowicach (listopad), jolanta majka – radna Rady 
powiatu Myślenickiego z Czasławia (grudzień).
2016 – Piotr Hajduk – wójt pcimia (styczeń), jarosław chęć – założyciel i właściciel iTV Telewizji po-
wiatowej w Myślenicach (luty), władysław Piaściak – wójt Tokarni ubiegłej kadencji (marzec), adrian 
Kulik – choreograf, kierownik artystyczny zpiT „Dobczyce” (kwiecień), izabela młynarczyk – dyrek-
torka pUp w Myślenicach (maj), maciej mirek – aktor myślenickiego „Teatru przy drodze” (czerwiec), 
Piotr Oprzędek – poeta z pcimia, założyciel Myślenickiej Grupy poetyckiej „Tilia” (lipiec), mateusz 
suder – wiceburmistrz Myślenic (sierpień), stanisław Funek – legendarny współzałożyciel i lider ze-
społu Regionalnego „kliszczacy” (wrzesień), anna rapacz – nauczycielka nauczania początkowego 
z lubnia, radna Rady powiatu Myślenickiego (październik), agnieszka Kazanecka – bylica – dyrek-
torka MBp w Myślenicach (listopad), agnieszka tyrała – wicedyrektor sM w Myślenicach (grudzień).
2017 – andrzej sikorowski – muzyk, lider krakowskiej Grupy „pod Budą” (styczeń), Paweł Karniow-
ski - były prezes Myślenickiego koła polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym (luty), justyna jajko - była wicedyrektor zsp Małopolska szkoła Gościnności im. Tytu-
sa Chałubińskiego w Myślenicach (marzec), monika szymska – pedagog sM w Myślenicach (kwie-
cień), agnieszka wargowska – prezes Fundacji „ARTs” (maj), bolesław Kmera – myślenicki przed-
siębiorca (czerwiec), Kazimierz zachwieja – dyrektor Dps w harbutowicach (lipiec), zbigniew Kale-

ta – inspicjent krakowskiego „sta-
rego Teatru” (sierpień), arkadiusz 
głowacki – były piłkarz wisły kra-
ków (wrzesień), wojciech żądło – 
aktor myślenickiego kabaretu „ka-
baret czyli show” (październik), 
zbigniew syrek – prezes myśle-
nickiego kIk-u (listopad), Leszek 
Kuzaj – legendarny kierowca raj-
dowy, kilkakrotny rajdowy mistrz 
polski (grudzień).
2018  – ryszard szpakiewicz – 
wieloletni trener zapaśników ks 
Dalin Myślenice, kiedyś sam za-
wodnik (styczeń), andrzej ba-
chleda „curuś” - wspaniały, naj-
lepszy w historii tego sportu pol-
ski alpejczyk, uczestnik pucharu 
świata, olimpijczyk (luty), małgo-
rzata Dziadkowiec – była sekre-
tarz Urzędu Miasta w sułkowicach 
(marzec), Dorota gabryś – aktyw-
na działaczka myślenickiej „Beta-
nii”, koordynatorka akcji charyta-
tywnych (kwiecień), robert ma-
kłowicz – dziennikarz – kucharz, 
autor popularnych audycji telewi-
zyjnych (maj), Paweł brożek – pił-
karz wisły kraków (czerwiec), ra-
fał Podmokły – dziennikarz prasy 
lokalnej, sprawozdawca telewizyj-
ny specjalizujący się w koszykówce 
(lipiec), anna szafraniec – rutkie-
wicz – wspaniała, utytułowana ko-
larka górska z Głogoczowa, wielo-
krotna reprezentantka polski (sier-
pień), sylwia michalec – jękot – 
dyrektorka myślenickiego OIk-u 
(wrzesień), Dariusz gnatowski – 
aktor krakowskiego „Teatru stu”, 
odtwórca roli Arnolda Boczka w 
serialu „świat według kiepskich” 
(październik), marek Piekarczyk 
– muzyk rockowy, legendarny so-
lista zespołu „TsA” (listopad), bo-
gumił Pawlak – wójt wiśniowej 
(grudzień).
2019 – tadeusz żaba – przewod-
niczący Rady powiatu Myśleni-
ckiego (styczeń), anita Kurdziel 
– skarbnik gminy Myślenice (luty), 
michael maciaszczyk – muzyk 
wirtuoz skrzypiec, dyrygent pro-
wadzący m.in. myślenicką polish 
Art philharmonic (marzec), bar-
tłomiej Dyrcz – dyrektor GOkis 
w Tokarni (kwiecień), magdalena 
gaweł – pracownik wydziału pro-
mocji w dobczyckim UGiM (maj), 
wacław żarski – wójt Raciechowic 
(czerwiec), Piotr gofroń – dyrek-
tor pCpR w Myślenicach (lipiec), 
małgorzata gubała – pielęgniar-
ka oddziałowa myślenickiego zO-
l-u (sierpień), marek rutkiewicz 
– kolarz, reprezentant polski, kil-
kakrotny mistrz kraju (wrzesień), 
Paweł Kukiz – poseł na sejm Rp, 
znany polski piosenkarz, lider ze-
społu „piersi”.

PiEs jAkI jEsT kAŻDy wIDzI
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tuka 2019

tUkA CzylI sTARODAwNy OBRzęD zBIERANIA zIEMNIAków ODByłA sIę 
w BOGDANówCE jUŻ pO RAz szEsNAsTy. zBIERANO z pOlA zIEMNIAkI, 

jAk CzyNIlI TO pRzED sTU I wIęCEj lATy RODOwICI MIEszkAńCy GMINy TO-
kARNIA, BIEsIADOwANO w pONAD sTUlETNIEj sTODOlE ANDRzEjA słONI-
Ny, śpIEwANO I TAńCzONO. NIE MOGłO OByć sIę BEz DEGUsTACjI REGIONAl-
NyCh spECjAłów. MIęDzy INNyMI kUlAsINy.
kulasina wygląda niespecjalnie, ale specjalnie smakuje. z wyglądu przypomina bowiem … 
glut. Ciągnie się jak guma, ale wybornie smakuje. są tacy, którzy czekają na jej degusta-
cję … rok. Od tuki do tuki.
przygotowaniem kulasiny nieomal od początków tuki zajmuje się pani Teresa słonina, sio-
stra organizatora imprezy Andrzeja słoniny. poprosiliśmy ją, aby zdradziła nam tajemnicę 
przygotowania specjału. zgodziła się. Oto proces powstawania tej prostej, ale smacznej po-
trawy regionalnej. - Kulasinę przyrządza się z ziemniaków. Z takich jakie akurat mamy pod 
ręką. Nie wymaga specjalnej odmiany warzywa. Ziemniaki obieramy z łupinek i ucieramy, naj-
lepiej na ręcznej tarce. Tak jak na placki ziemniaczane. Następnie odciskamy z utartych ziem-
niaków przez lnianą szmatkę sok, tak aby pozostały suche wiórka ziemniaczane. Soku jednak 
nie wylewamy, ale odstawiamy w naczyniu na bok. Będzie nam potrzebny, a nawet nie tyle 
on sam co zgromadzona w nim skrobia. Utartą i pozbawioną soku masę ziemniaczaną gotu-
jemy przez pół godziny do 45 minut w osolonej wcześniej wodzie, tak aby powstała jednolita 
masa. Ja dodaję do niej na tym etapie garść mąki razowej, chociaż nie wszyscy tak robią. Na-
stępnie już pod koniec gotowania dodaje się do masy ziemniaczanej skrobi, która powstała na 
dnie odstawionego wcześniej naczynia z sokiem ziemniaczanym. Zanim ją jednak dodamy roz-
rabiamy skrobię z niewielką ilością wody. Jeszcze chwilę gotujemy i … możemy podawać. Ku-
lasinę najlepiej podać ze skwarkami, które smażymy z boczku i słoniny. Te skwarki to wisien-
ka na torcie. Dodają potrawie smaku. Dobrze jeśli kulasina gotowana jest na … piecu. Takim 
zwykłym, opalanym drewnem i posiadają-
cym blachę. Na gazie najczęściej się przypa-
la. Przyrządzania kulasiny nauczyłam się od 
mamy. U nas w domu jadano dawniej ku-
lasinę od jesieni do wiosny. Czasem jeszcze 
przyrządzam ją dla domowników. Raz do 
roku przygotowuję natomiast większą por-
cję dla przybywających na tukę gości. Ku-
lasina jest prawdziwym hitem tej imprezy.
Ten jednogarnkowy, prosty w przyrzą-
dzeniu posiłek możecie państwo przygo-
tować sami w swoich domach. wystarczy 
pójść do warzywniaka, kupić parę ziem-
niaków, w mięsnym boczek i słoninę i po-
siłkując się podanym przez panią Teresę 
przepisem przygotować potrawę. Życzy-
my smacznego!

KuLasiNa, kRólOwA TUkI
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PIERwszĄ, pOwAkACyjNĄ wysTAwę zApREzENTOwAłO sTOwARzyszENIE My-
ślENICkA GRUpA FOTOGRAFICzNA MGFOTO. pOkAz NIE MóGł ODByć sIę NI-

GDzIE GDzIE INDzIEj, jAk TylkO w CzyTElNI MBp IM. ksIęDzA jANA kRUCzkA w 
MyślENICACh, GDzIE MGFOTO MA swOjĄ AUTORskĄ GAlERIę. 
Tym razem bohaterami wernisażu byli: krakowski fotografik Maciej plewiński i jego fotografie. 
Fotografie szczególne, bo też szczególną techniką wykonane. Maciej plewiński z wielkim upo-
dobaniem i przyznać trzeba z dużym znawstwem uprawia heliograwiurę, technikę z pograni-
cza klasycznej fotografii i … grafiki warsztatowej. Fotograf mówił zresztą na ten temat podczas 
spotkania z uczestnikami wernisażu. Omawiał technikę heliograwiury długo i cierpliwie, zdra-
dzając jej tajniki. Technika to mozolna i chimeryczna, ale przynosząca znakomite efekty finalne 
(co można było zobaczyć na wystawie). Fakt zainteresowania tą techniką ze strony Macieja ple-
wińskiego nie powinien nikogo dziwić zwłaszcza w kontekście jego wykształcenia – dyplom na 
wydziale Grafiki krakowskiej Asp.
Fotografie Macieja plewińskiego (przynajmniej te prezentowane w Myślenicach) to fotografie 
(z racji techniki, jaką zostały wykonane) bardziej przypominające akwaforty. Bazą wyjściową do 
ich powstania były jednak klasyczne fotografie. Dodajmy, że bardzo nastrojowe i momentami 
nawet mroczne. wszystkim przybyłym na wernisaż bardzo się podobały.

FOty jAk GRAFIkI
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AlEF BET jUDAIzMU - sAMECh - sUkOT CzylI śwIęTO szAłAsów
ALEF - BET JUDAIZMU

Zazwyczaj wszystko co dzieje się w naszych do-
mach zaczyna się od kuchni, tutaj „tankujemy 

paliwo” na cały dzień zaczynając od śniadania. spo-
tykamy się przy obiedzie, omawiamy cały miniony 
dzień przy kolacji. Nie inaczej było również we dwo-
rze. kuchnia była jego sercem.
Mieszkańcy dworu prowadzili aktywne życie towarzy-
skie. Bardzo często dwór rozbrzmiewał gwarem go-
ści, a obiady, kolacje, a zwłaszcza przyjęcia zdawały 
się nie mieć końca. jedną z najważniejszych rzeczy 
dla ziemianina była gościnność, nawet dla niezna-
nych gości. Rzeczą powszechną był niespodziewany 
najazd znajomych czy krewnych, którzy akurat znaleź-
li się w okolicy. wielu spośród ziemian na okres zimy 
wyjeżdżało ze swoich wiejskich posiadłości do krew-
nych w większych ośrodkach, pozostawiając we dwo-
rze jedynie administratora i część służby. po powro-
cie na wiosnę do swojej siedziby obowiązkowo skła-
dano wizyty we dworach bliższych i dalszych krew-
nych osiadłych w okolicy. 
Codzienne życie dworskie było bardzo urozmaicone, 
ale jedną z najistotniejszych jego części były posiłki. 
zaraz po przebudzeniu służba podawała do łóżka kawę 
ze śmietaną oraz ciasteczka, bułeczki i tym podobne 

frykasy. właściwe śniadanie podawano później w jadal-
ni, i składało się ono ze sporej ilości specjałów. z: chleba, 
bułek, masła, kawy, jajek, szynki, wędzonych ryb, sera 
czy pasztetów. w wielu dworach spożywano także dru-
gie śniadanie, którego porę uzależniano od zajęć w cią-
gu dnia i pory serwowania obiadu. 
wiele z tych wydarzeń nie miałoby miejsca gdyby nie 
kuchnia. Aby podołać zadaniu kuchnia musiała być bar-
dzo przestronna. w związku z tym, praktycznie do koń-
ca XIX wieku, wzorując się na wcześniejszych czasach, 
kuchnię umiejscawiano w osobnym budynku obok dwo-
ru. Dopiero znacznie później kuchnie umiejscawiano w 
suterenach dworu lub w bocznym jego skrzydle. w sa-
mej kuchni i wokół niej praktycznie cały czas panował 
spory ruch, oprócz służby do kuchni zaglądali kupcy 
pragnący coś wytargować i jak najlepiej sprzedać swo-
je produkty. Centralnym miejscem kuchni było paleni-
sko uzbrojone w rożna i ruszta, oraz sporych rozmiarów 
piec chlebowy, wykorzystywany również do pieczenia 
mięs. piece opalane były wyłącznie drewnem, kucha-
rze bowiem bardzo długo bronili się przed wprowadze-
niem opału węglowego. Definitywne wprowadzenie wę-
gla do dworskiej kuchni spotkało się z dużym niezado-
woleniem dworskich użytkowników.

w kuchni obok zwykłego gotowania i przyrządzania 
potraw zajmowano się wieloma innymi czynnościa-
mi, dziś już w kuchni nie praktykowanymi. w kuch-
ni, między innymi ubijano masło, ćwiartowano mię-
so, przyrządzano nalewki. wszystkim zawiadywał ku-
charz. Oczywiście znajomość kuchni, choć wybiórczo, 
posiadały również panie domu, chociaż wiele było ta-
kich, zwłaszcza w bardzo zamożnych dworach, które 
nigdy nie przekroczyły kuchennego progu.
Dziś w czasach wszechobecnego pośpiechu i „śmie-
ciowego” jedzenia z zazdrością możemy przyglądać 
się dawnemu życiu ziemiańskiemu. Nie oznacza to 
jednak, że nie powinniśmy brać z niego przykładu 
zwłaszcza w okresie świąt i innych uroczystości, bo 
nie ma nic piękniejszego, jak nasza polska tradycja.

historyczne podróże MARKA STOSZKA

foto:autor

Niemal natychmiast po zakończeniu jom kippur, kie-
dy w powietrzu unoszą się jeszcze dźwięki szofaru, 

Żydzi na całym świecie zaczynają przygotowania do ko-
lejnych świąt - święta sukot (suka z hebr. szałas). Żadna 
pora żydowskiego roku nie obfituje w świąteczne dni tak 
bardzo, jak jesień, może dlatego, że po zakończonych 
żniwach jest i było się zwykle czym dzielić z zapraszany-
mi do wspólnego świętowania gośćmi. sukot, nazywa-
ne także po hebrajsku Chag haAsif, co lubię tłumaczyć 
jako święto Gościnności, znane było w przedwojennej 
polsce jako święto szałasów lub kuczek, albo po prostu 
jako „kuczki”. każda żydowska religijna rodzina budo-
wała na okres sukot (czyli ośmiu dni pomiędzy 15-tym 
a 22-im dniem miesiąca Tiszri) specjalny namiot, kucz-
kę, którego zadaszenie nie mogło być zbyt szczelne, aby 
przepuszczało światło gwiazd. konstrukcje te umiesz-
czano zwykle w ogrodach, na tarasach lub balkonach. 
w nich spożywano posiłki, modlono się i - co najważniej-
sze - przyjmowano gości. Najbardziej religijni z religij-
nych przeprowadzali się do kuczki na cały okres świąt, 
co w polskim klimacie mogło czasami grozić odmroże-
niem stóp lub uszu. 
lekkość i tymczasowość konstrukcji kuczek miała w swo-
im założeniu przypominać narodowi żydowskiemu o la-
tach pustynnej tułaczki i bezdomności po wyjściu z egip-

skiej niewoli i - poniekąd - o wielu innych „bezdomnych 
epizodach” w żydowskiej historii. wspólne przebywa-
nie w „namiocie”, w bezpośrednim sąsiedztwie żywio-
łów, pod gwiazdami, które przypominają o skończono-
ści i małości człowieka, ma także na celu wzmocnienie 
kontaktu ze stwórcą oraz pogłębienie wdzięczności za 
dar życia, a szczególnie, umiejętności życia w społecz-
ności. święto sukot, jak żadne inne, stawia bowiem 
w centrum uwagi wszystkie pozytywne aspekty życia 
społecznego, na przykład dobrodziejstwo gościnności. 
przyjmowanie gości podczas tego święta jest absolut-
nie konieczne, a w morzu świątecznych dekoracji, któ-
rymi pokryte są szałasy, najpocześniejsze miejsce zaj-
muje zazwyczaj hasło „Bruchim haBaim” czyli „błogo-
sławieni przybywający”, lub bardziej tradycyjnie: „Gość 
w dom, Bóg w dom”.
Nieodłącznym atrybutem święta szałasów jest lulaw, 
czyli wiązanka czterech roślin: gałązek palmy (lulaw), 
wierzby (arawa) i mirtu (hadasa) splecionych razem i 
trzymanych w prawej ręce oraz owocu cytronu (etrog) 
trzymanego w lewej. Tak ułożonym bukietem potrząsa 
się w cztery strony świata a także w górę i w dół, sym-
bolicznie oddając hołd Najwyższemu, który króluje we 
wszystkich przestrzeniach. z bukietem lulawu wiąże się 
niezliczona ilość symbolicznych interpretacji, najpopular-

niejsze z których porównują jego cztery elementy (Arba 
Minim) do czterech typów ludzi różniących się między 
sobą stopniem wiedzy religijnej i ilością dobrych uczyn-
ków spełnianych w życiu. 
Owoc cytronu ma smak i zapach, symbolizuje więc oso-
bę głęboko wierzącą i jednocześnie nieskończenie dobrą, 
gałązka daktylowej palmy ma smak, ale brak jej zapa-
chu, to ktoś, kto postępuje według boskiego prawa, choć 
bardziej instynktownie niż z powodu religijnego zaan-
gażowania, mirt wręcz przeciwnie: pięknie pachnie, lecz 
nie smakuje, to osoba niezwykle religijna, ale nie wcie-
lająca teorii w praktykę i wreszcie wierzba, której brak 
zarówno jednego, jak i drugiego, czyli obraz grzeszne-
go ateisty. zebranie tych czterech typów charakterolo-
gicznych we wspólny bukiet symbolizuje jedność i soli-
darność narodu żydowskiego bez względu na „kondy-
cję moralną” pojedynczych jednostek, współodpowie-
dzialność każdego członka społeczności za całą wspól-
notę, a w praktyce, odpowiedzialność mocniejszych, 
mądrzejszych i bardziej doświadczonych za tych, któ-
rzy „nie pachną i nie mają smaku”. 
Ośmiodniowy cykl modlitw i wspólnych posiłków w od-
świętnie przystrojonych szałasach kończy się płynnym 
przejściem w następne jesienne święto - Radość Tory 
(simchat Tora), podczas którego następuje prawdziwa 
erupcja zbiorowej żydowskiej radości wynikającej z po-
czucia przynależności do stwórcy. synagogi i bożnice 
zamieniają się w tym dniu w sale taneczne, wokół któ-
rych wirują korowody uszczęśliwionych Żydów, dzier-
żących w ramionach zwoje Tory. 
kiedy jako dziecko spacerowałam z rodzicami po kra-
kowskim kazimierzu, na wielu balkonach przedwojen-
nych kamienic stały jeszcze drewniane kuczki, lub ich 
pozostałości. Dzisiaj, trudno byłoby odnaleźć po nich 
jakikolwiek ślad. piękny, bogato ozdobiony szałas sta-
je za to co roku przed Centrum społeczności Żydow-
skiej na Miodowej.
w Myślenicach kuczek nie ma już nigdzie i wydawać by 
się mogło, że nigdy nie istniały. jednak, gdy 22-go sierp-
nia, po smutnej uroczystości upamiętniającej zagładę 
myślenickich Żydów stałam z Dovem weinmanem na 
podwórku kamienicy przy ulicy Reja, gdzie jego rodzina 
mieszkała przed wojną, wskazał ręką na długi, drewniany 
ganek (patrz foto), którego kształt nieraz mnie zastana-
wiał, i powiedział: - O, a tutaj właśnie była nasza kuczka.

foto:autor
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absurdawki Jana Koczwary

Po włościach Spycimira krążąc (7)jan koczwara 

Złota - kościół św. M
ichała Archanioła
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Kurcze blade – kurcze w stanie omdlenia, zestreso-
wane widokiem rozpalonej panierki i kucharza osten-
tacyjnie manipulującego ostrymi narzędziami tortur, 
stracić twarz – najłagodniejszy wariant utraty, to stra-
cic twarz, której się … nie ma, odważyć się – stanąć 
na wadze i mieć odwagę sprawdzić wagę poszczegól-
nych fragmentów członków swojego ciała, postawić 
na swoim – postawa wielce chwalebna, zdecydowa-
nie wykluczająca postawienie czegoś na cudzym, być 
wykładowcą – na przykład specjalistą do spraw mar-
ketingu, a najlepiej sprzedawcą wykładającym na la-
dzie lub na wykładzinie określony ściśle zestaw pro-
duktów intelektualnego bądź materialnego znacze-

nia, o nie byle jakiej jakości konsumpcyjnej, wizual-
nej i fonicznej, mówić krótko – mówiąc krótko wy-
rażać się oszczędnie i z umiarem, na przykład pół/sło-
wem ..., pół/zdaniem ..., pół/gębkiem, albo pół/gwizd-
kiem, dać popalić – wspaniałomyślna, choć wysoce 
wątpliwa i szkodliwa w skutkach darowizna pozwa-
lająca człowiekowi pokazowo i ekstremalnie podaro-
wać komuś trochę ognia w celu … zapalenia, podpa-
lenia, rozpalenia, opalenia, a nawet spalenia się ze … 
wstydu, czysta wyborowa - czyli wybornie oprocen-
towana odpowiednią normą jakości, zdrowa, zdatna 
do mycia i picia, bez ścieków, bez zanieczyszczeń, bez 
konserwantów, bez ulepszaczy, a nawet polepszaczy.

KATARzyNA DOBRzyńskA URODzIłA sIę w 
1931 ROkU w pODhAjCACh. URODzIłA sIę 

w TyCh sTRONACh, GDzIE słOńCE I sTEpOwy 
pEjzAŻ łĄCzĄ sIę w ROzlEGłĄ pANORAMę Błę-
kITNEGO NIEBA; GDzIE szUMIĄ RwĄCE NIEspO-
kOjNyM RyTMEM sTRUMIENIE pOTOków; GDzIE 
NA pRzyDROŻACh, w OGRODACh, pRzy NIskICh 
ChATACh wyRAsTAjĄ kwITNĄCE DORODNIE I 
MAjEsTATyCzNIE MAlwy …
Te motywy krajobrazowe zapamiętane z lat dziecię-
cych przewijały się we wspomnieniach naszej bohater-
ki nieomal przez całe życie. A były zawsze pełne czuło-
ści, opowieści o Czeremoszu, Dniestrze, jaremczu, o 
kołomyi i prucie; zabarwione wyjątkową nostalgią i ra-
dosnym zachwytem rozmowy z bliskimi np. o strojach 
hucułów – górali karpat wschodnich. kartę „tułaczego 
losu”, powojennych wędrówek po kraju (kraków, łódź, 
Brody koło kalwarii zebrzydowskiej) przypieczętowały 
ostatecznie Myślenice. To tutaj pani katarzyna wraz ze 
swoimi bliskimi odkryła piękno lokalnego pejzażu i bo-
gactwo rodzimej kultury próbując na tym właśnie obsza-
rze wnieść cząstkę swojego talentu i swojej artystycznej 
wrażliwości. Efektem podjętego trudu stały się w niezli-
czonej skali form różnorodności miniaturowe pamiątki, 
zwłaszcza lalki i maskotki symbolizujące m.in. bohate-
rów popularnych baśni i bajek, z krasnoludkami i sie-
rotką Marysią na czele. Talent katarzyny Dobrzyńskiej 
odkryła wówczas nie tylko warszawska „Cepelia”, ale 
przede wszystkim krakowski Oddział spółdzielni pra-
cy wytwórców Rękodzieła ludowego i Artystycznego 
„Milenium”. Tym sposobem przez ponad 30 lat artyst-
ka tworzyła swój wyjątkowy i niepowtarzalny świat, w 
którym główną rolę spełniały m.in. stylizowane na lu-
dową modę lalki krakowskie, a zwłaszcza krakowianki 
oraz janosiki. Tę gromadę lalek dopełniały też niezliczo-
ne ilości maskotek, pomysłowych artystycznie ozdób i 
rekwizytów związanych ze świętami Bożego Narodze-
nia (choinkowe aniołki i latareczki) oraz ozdoby związa-
ne ze świętami wielkanocnymi (np. pisanki), które wie-
lokrotnie podziwialiśmy na wystawach sztuki ludowej i 
amatorskiej w myślenickim pDk/MDk. Odrębną kate-
gorię rękodzielniczych wytworów pani katarzyny sta-
nowiły ręcznie i oryginalnie haftowane bluzki, serwety 
i obrusiki oraz drewniane elementy o charakterze użyt-
kowym, stanowiące wyposażenie tradycyjnej kuchni.
- Moja mamusia – napisała onegdaj w swoich wspomnie-
niach córka Iwona – za pomocą bardzo skromnych środ-
ków, kształtowała poczucie piękna – moje, przyjaciół, zna-
jomych sąsiadów – sprawiała estetyczną przyjemność ma-
lując, szyjąc i wyszywając, organizując przestrzeń miesz-
kań. Było to źródłem zarobkowania, ale także czymś wię-
cej; czymś co było radością stwarzania piękna w drob-
nych jego przejawach i dzielenie się nim z ludźmi wokół.

Droga powrotna od zakliczyna do Domosławic po-
krywa się z trasą naszego przyjazdu, kiedy jednak 

miniemy Biskupice Melsztyńskie skręcamy w prawo, na 
północ, jak wskazuje drogowskaz „złota”. właśnie złota, 
a konkretnie znajdujący się tam drewniany kościół św. 
Michała Archanioła jest kolejnym celem naszej wyprawy.
parafia i wieś złota pojawia się w piśmiennictwie po raz 
pierwszy w wykazie świętopietrza z 1346 roku. jako jej 
właściciel wymieniony jest w dokumencie z 1384 roku 
jaśko de slota. w dokumentach z XV i XVI wieku pojawia 
się nazwa wsi w związku z kontraktami kupna i sprze-
daży, oraz wizytacjami kanoniczych biskupów krakow-
skich. w wieku XVII właścicielami złotej został znany 
nam już ród Tarłów herbu Topór. To właśnie Tarłowie w 
1649 roku ufundowali we wsi nowy drewniany kościół. 
wzniesiono go wykorzystując częściowo drewno odzy-
skane z rozbiórki wcześniejszej świątyni, o której wspo-
minał jan Długosz w 1470 roku.
jest to budowla jednonawowa, konstrukcji zrębowej, 
o pionowo szalowanych ścianach i zamkniętym trój-
bocznie prezbiterium. przy północnej ścianie prezbi-
terium znajduje się zakrystia, a przy południowej ścia-
nie nawy kruchta. Od zachodu nad głównym wejściem 
wznosi się wieża. To właśnie jej konstrukcja nadaje ca-
łej budowli niecodziennego, rzadko spotykanego cha-
rakteru. wieża jest konstrukcji słupowej o lekko nachy-
lonych ścianach z mocno wyeksponowaną, nadwieszo-
ną izbicą, równą poziomem kalenicy dachu. Izbicę na-
krywa czworoboczny dach namiotowy, na którym do-
budowano znacznie później czworościenną nadstawę, 
również nakrytą namiotowym dachem o trójkątnych po-
łaciach. Na frontowej ścianie izbicy nad wejściem znaj-
duje się duża drewniana płaskorzeźba patrona kościoła 
św. Michała Archanioła. Nakryte płaskim stropem wnę-
trze posiada barokowe wyposażenie, które jednak nas – 
wytrawnych już przecież znawców i stałych bywalców 
drewnianych kościołów niczym szczególnym nie może 
zadziwić. Ruszamy zatem dalej do sąsiedniej wsi o obie-

cującej nazwie – Biesiadki. 
Biesiadki są starą wsią powstałą według opinii bada-
czy z rozbudowy obronnej osady położonej na rozle-
głym pagórku. pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 
roku 1269. jest to akt lokacyjny podpisany przez bisku-
pa pawła z przemankowa. Biesiadki lokowane były na 
prawie niemieckim z układem zabudowy wsi-ulicówki 
ciągnącej się wierzchowiną i zakończonej mocnym ak-
centem kościoła położonego w najwyższym punkcie. w 
okresie lokacji  znajdowały się tu: karczma, łaźnia, jatka 
i dwukołowy młyn. 
w ciągu kolejnych stuleci Biesiadki były wielokrotnie 
dotykane przez tragiczne wydarzenia. w wieku XV był 
to najazd spytka z Melsztyna, który zniszczył wieś w 
odwecie na biskupie zbigniewie Oleśnickim. w okresie 
„potopu” szwedzkiego zarówno kościół jak i większość 
zabudowy została zrównana z ziemią. w 1914 roku w 
okresie wielkiej wojny doszło na terenie wsi do zacię-
tych walk pomiędzy oddziałami rosyjskimi i austriacki-
mi. pociski armatnie uszkodziły wtedy budynek szko-
ły, kościół i część zabudowań. w roku 1920 wielki pożar 
strawił ponownie większość gospodarstw, ale to właś-
nie w wyniku odbudowy po tym pożarze powstała nowa, 
szeregowa zabudowa wsi, dzięki której Biesiadki zosta-
ły wpisane do turystycznych przewodników i jako jeden 
z punktów na szlaku Architektury Drewnianej w Mało-
polsce. wszystkie wzniesione wtedy domy ustawione 
po obu stronach głównej drogi zwrócone są do niej ścia-
nami szczytowymi. wszystkie są konstrukcji zrębowej z 
szalowanymi ścianami i dwuspadowymi dachami. Okna 
posiadają ozdobnie wycinane obramowania, a dodatko-
wą dekoracją malowanych ścian są wycinane we wzory 
deseczki. Niestety czas i postęp techniczny są nieubła-
gane. Obecnie większość domów, ze względu na prze-
róbki i unowocześnienia zatraciła swój pierwotny uni-
katowy charakter. Dlatego warto choć na chwilę wpaść 
do Biesiadek, bo być może za parę lat już nie będziemy 
mogli zbyt wiele zobaczyć.
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zaparcia

agnieszka zięba 

         dietetyk radzi (49)

foto: m
aciej hołuj

Kurczę! ten drugi z prawej ma 
takie same jak ja?

Zaparcia oznaczają zbyt małą częstotliwość wypróżnień (poniżej 2 na 
tydzień), a także inne problemy z nimi związane: trudność zapocząt-

kowania defekacji, konieczność bardzo silnego parcia, wrażenie niepeł-
nego wypróżnienia, oddawanie twardego stolca, ból przy wypróżnianiu.
zaparcia dotyczą częściej kobiet oraz osób starszych. Nasila je brak ruchu, 
niewłaściwa dieta oraz niektóre leki (cierpiący na zaparcia często wpada-
ją w pułapkę leków ułatwiających wypróżnianie – po jakimś czasie defe-
kacja bez leku staje się dla nich niemożliwa). zaparcie może zależeć albo 
od wydłużonego czasu przejścia mas kałowych przez jelito grube, albo od 
zaburzenia samego aktu defekacji. Tylko w części przypadków da się zna-
leźć przyczynę problemu.
zaburzenia wypróżnienia można podzielić na czynnościowe (nawykowe, 
pourazowe, wynikające z zaburzeń czucia) oraz na organiczne (zmiany za-
palne zwieraczy, choroba hirschprunga, hemoroidy, szczeliny odbytu).
zaburzenia pasażu jelitowego dzieli się na czynnościowe z większą czyn-
nością skurczową (polekowe, nadmiar wapnia w surowicy, zatrucia, jelito 
spastyczne) oraz ze zmniejszoną czynnością skurczową (depresja, nerwi-
ca, choroby układu nerwowego np. choroba parkinsona, cukrzyca - neu-
ropatia cukrzycowa - niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, 
nadczynność przytarczyc, ciąża). kolejną grupą są zaburzenia organiczne: 
rak jelita grubego, niedokrwienie lub zwężenie jelita, nowotwory w obrę-
bie jamy brzusznej i miednicy, stany po zapaleniach - uchyłkowatość je-
lit, choroba hirschprunga. zaparcia występują również w mocznicy oraz 
twardzinie układowej.
leki, które mogą wywoływać zaparcia: hipotensyjne, rozkurczowe, przeciw-
bólowe, opioidy, doustne środki antykoncepcyjne, antydepresanty, środki 
przeciw drgawkom, preparaty glinu, żelaza i wapnia oraz leki moczopędne.
zwykle w walce z zaparciami wystarczy zmiana diety, zmniejszenie stresu 
oraz większa aktywność fizyczna. jeśli jednak zaparciom towarzyszy utra-
ta masy ciała, osłabienie, gorączka, krew w stolcu lub stolec o czarnej bar-
wie, problemy neurologiczne, a w rodzinie był rak jelita grubego lub wiek 
cierpiącego na zaparcia wynosi powyżej 45. lat, wskazana jest konsulta-
cja z lekarzem.

Nawet marchewki
czasem są dwie,

Nawet marchewki
kochają się, 

Nawet marchewek
losy się plączą,

Nawet marchewek losy się 
łączą.

Bywa, że łączą się w pary,
Miłosne miewają zamiary,
Marzy się im mała ruda …

Czy to się
marchewkom uda?

Marchewki skończyły
tragicznie,

A miało być tak lirycznie …
Skończyły z groszkiem

i jajkiem,
Więc pora zakończyć

bajkę …

wIERsz O ... 
marcHEwKacH

agnieszka zięba 

na wesoło

foto: autorka
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KlAUdIA TEMPlE powróciła na rajdowe trasy

POwROTy zAwszE śwIETNIE sMA-
kUjĄ, zwłAszCzA jEślI wRACA 

sIę DO TEGO, CO sIę kOChA. klAU-
DIA TEMplE kOChA RAjDy sAMO-
ChODOwE. TERAz włAśNIE DO NICh 
wRóCIłA. MIłOść DATUjE sIę NA 
kIlkA lAT wsTECz. jAk MA sIę w 
DOMU TATę, kTóRy w RAjDACh TEŻ 
GUsTUjE, łATwIEj sIę w NICh zA-
kOChAć.
przez ostatnie dwa sezony klaudia poja-
wiała się na trasach rund Rajdowych sa-
mochodowych Mistrzostw polski w roli ... 
szpiega. szpieg rajdowy to ktoś taki, kto 
na trasach odcinków specjalnych meldu-
je się na godzinę przed przejazdem załóg. 
pilnie obserwuje i poprawia w opisie od-
cinka wszystko to, co na poprawę zasłu-
guje. Chodzi o to, aby walcząca na trasie 
załoga miała bieżące informacje o tym, co 
dzieje się na Os-ie. szpieg to bardzo odpo-
wiedzialna rola, ale szpiegostwo to nie to 
samo, co rywalizacja w rajdzie. - Od pew-
nego czasu rozważałam swój powrót do raj-
dów w roli zawodniczki - mówi klaudia. - 
Zawsze jednak coś stawało na przeszkodzie. 
Najbardziej brak profesjonalnego sprzętu. 
Mój ostatni samochód rajdowy, wysłużo-
na honda civic, poległa z rąk taty.
Tata Marek najwyraźniej w drodze rewan-
żu za poczynione szkody pomógł w za-
kupie profesjonalnego auta dla klaudii. - 
Rozważaliśmy wypożyczenia samochodu - 
mówi Marek Temple - ale koszty były tak 

duże, że postanowiliśmy kupić nową raj-
dówkę. Wybór padł na peugeota 208 R2.
To w chwili obecnej jedna z najlepszych 
maszyn w swojej kategorii. Motor o mocy 
185 mechanicznych koni, skrzynia biegów 
w sekwencji (zmiana biegów następuje bez 
użycia sprzęgła), zawieszenie firmy Ohlins, 
duże tarcze hamulcowe, profesjonalna 
klatka przeciwkapotażowa, zelżone nad-
wozie. słowem petarda. - Nigdy dotąd nie 
jeździłam taką rakietą – mówiła klaudia w 
rozmowie z nami na dwa tygodnie przed 
startem w Rajdzie Dolnośląskim, ostatniej 
rundzie tegorocznych Rajdowych samo-
chodowych Mistrzostw polski. 
powroty po dłuższej przerwie nigdy nie są 

łatwe. - Rzucam się na głęboką wodę, wiem 
o tym – to słowa klaudii. - Długa przerwa 
w startach, nowy, wymagający samochód, 
muszę to wszystko jakoś ogarnąć. Podczas 
startu w Rajdzie Dolnośląskim ważne bę-
dzie utrzymanie koncentracji od startu do 
mety. Będę zbierać doświadczenia. Mam 
nadzieję, że przydadzą się w sezonie 2020.
zakup profesjonalnego sprzętu zwiastu-
je dłuższą z nim znajomość. zapytaliśmy 
zatem klaudię o plany startowe w przy-
szłym roku. - Ze względu na to że w przy-
szłym roku będę szpiegować załodze star-
tującej w Samochodowych Mistrzostwach 
Europy, moje starty będą okazjonalne. Mam 
ochotę pojechać kilka rajdów, ale dokład-
ne plany pojawią się dopiero po opubliko-
waniu kalendarzy na przyszły sezon – usły-
szeliśmy od zawodniczki. zapytana o cele 
na najbliższą przyszłość klaudia zdradziła 
nam, że zamierza wziąć udział w rundzie 
Rajdowych Mistrzostw świata (wRC). - 
Moim głównym celem jest przygotowanie 
się do startu Peugeotem 208 R2 w Rajdzie 
Niemiec (WRC), co będzie wymagało ogro-
mu pracy. Będzie to dla mnie na pewno nie-
samowite doświadczenie, a możliwość walki 
o jak najwyższe lokaty sporym osiągnięciem.
niestety oddając numer do druku nie wie-
dzieliśmy jeszcze jak w swoim debiucie 
za kierownicą nowego samochodu spisze 
się duet: klaudia Temple/Maciej Chrupca-
ła podczas ostaniej rundy RSMP - Rajdu 
Dolnośląskiego.
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