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SEDNO: OD PEWNEGO CZA-
SU MIESZKA PAN W MYŚLE-

NICACH. JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE 
OSIADŁ PAN W TYM MIEŚCIE?
MACIEJ NIESIOŁOWSKI: Mój pradzia-
dek kupił parcelę na Zarabiu w 1878 
roku, można więc rzec, że jestem pnio-
kiem. W tym budynku, w którym dzi-
siaj mieszkam, a w którym rozmawia-
my, mieściły się niegdyś zabudowania 
gospodarcze: stajnia, chlew, stodoła. 
Całość popadła w ruinę. 20 lat temu 
wraz z siostrą podjęliśmy decyzję o 
naprawie dachu, a 15 lat temu pod-
dałem dom długoletniemu remonto-
wi. Przebudowałem prawie wszyst-
ko. Pomogli mi wspaniali ludzie, bu-

downiczowie, między innymi stolarze 
z Osieczan. Jestem w Myślenicach na 
stałe od roku. Moi wnukowie będą już 
szóstym pokoleniem, które związane 
jest z tym miastem.
Od kiedy datuje się Pana związek 
z naszym miastem, używam okre-
ślenia „naszym” bowiem sam, po-
dobnie jak Pan, jestem pniokiem?
Przyjeżdżałem tutaj na wakacje już 
jako mały chłopiec, jestem więc zwią-
zany z Myślenicami od kiedy tylko się-
gam pamięcią. Przed trzema laty za-
cząłem przyjeżdżać do Myślenic regu-
larnie, od roku mieszkam tutaj na sta-
łe. Wiosną ubiegłego roku po raz pierw-
szy poczułem, że tu zostanę, rozpoczą-

łem wówczas pracę w przydomowym 
ogrodzie i doszedłem do wniosku, że 
powinienem zamieszkać na Zarabiu.
Jest Pan już tak zadomowiony w 
Myślenicach, że przeniósł Pan tutaj 
m.in. swoją bibliotekę muzyczną?
Tak, przywiozłem ją do Myślenic ze 
swojego warszawskiego mieszkania. 
Tutaj też znalazłem sporo nut. Niektóre 
należały do mojej babci, natknąłem się 
na nich na oryginalne podpisy „Marya 
Osuchowska”. Nie wiedziałem nawet, 
że moja babcia grała na fortepianie.
Jak po tylu latach spędzonych w 
stolicy i po światowych wojażach 
mieszka się Panu w Myślenicach?
Bardzo dobrze, mogę wypowiadać się 

w samych superlatywach. Atutami są: 
piękna okolica, fantastyczni ludzie, ci-
sza (poza dwoma dniami, kiedy na Za-
rabiu trwają Dni Myślenic), klimat, któ-
ry teraz wyraźnie złagodniał. Pamię-
tam z dzieciństwa, jak gwałtowne bu-
rze nawiedzały Myślenice, dzisiaj ich 
już nie ma. Pamiętam też, kiedy mia-
łem 11 lat, że wylewająca Raba zalała 
naszą posiadłość. Brodziłem wówczas 
po piersi w wodzie. Do tego wszystkie-
go bliskość lasu i wody. I jeszcze coś - 
kiedyś nie czułem się najlepiej w my-
ślenickiej infrastrukturze, dzisiaj jest 
znacznie lepiej, na przykład droga pro-
wadząca do mojego domu jest asfalto-
wa, a niegdyś tonęła w błocie.

Wiele znamienitych osób wybie-
rało w dalszej lub bliższej prze-

szłości Myślenice za miejsce zamiesz-
kania. Rok temu w mieście, konkret-
nie na Zarabiu, osiadł znany dyrygent, 
gwiazda popularnego przed laty pro-
gramu muzycznego TVP - „Z batu-
tą i humorem” Maciej Niesiołowski. 
O swoim sentymencie do Myślenic i 
obecnym życiu w tym mieście arty-
sta rozmawia z „Sednem”.
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Czy dzisiaj wciąż jest Pan aktywny artystycznie, 
wciąż dyryguje?
Tak. Oczywiście w mniejszym stopniu, niż przed 
laty, ale wciąż poruszam się pomiędzy Gdańskiem, 
Bydgoszczą, Warszawą, Krakowem, Opolem ... Kie-
dyś przed laty istniała jedna agencja muzyczna, na-
zywała się Pagart, dzisiaj agencji są setki. Dzisiaj 
dzwoni do mnie agent i proponuje koncert w ope-
rze, jutro inny koncert w filharmonii. A ja korzy-
stam z tych ofert.
Czy można powiedzieć, że nazwisko Macieja 
Niesiołowskiego wciąż znajduje się na muzycz-
nym topie?
No, może na ... pół topie (uśmiech). 
31 lat temu prowadził Pan w TVP cieszący się du-
żym powodzeniem program muzyczny „Z ba-
tutą i humorem”. Przyniósł Panu jeszcze więk-
szą popularność? Jak wspomina Pan ten okres 
w swojej karierze?
Było to bardzo dawno temu, więcej, niż jedno poko-

lenie (uśmiech). A co do popularności, kiedyś w okre-
sie już po emisji programu natknąłem sie w Myśle-
nicach na przechodnia prawie się z nim zderzając. 
Pan podniósł głowę i dostrzegając mnie powiedział: 
ja się zastanawiam dlaczego pana nie ma w telewi-
zji, a pan w Myślenicach.
Czy chciałby Pan powrócić do „Z batutą i humo-
rem” w wersji współczesnej?
Obawiam się, że dzisiaj nie kupiłaby tego programu 
żadna telewizja. Były niegdyś zakusy Polsatu, ale 
ostatecznie spełzły na niczym.
Jest Pan z wykształcenia muzykiem, absolwen-
tem warszawskiej AM ze specjalnością wiolon-
czela. Instrument wciąż stoi w Pana myślenickim 
domu. Jak i dlaczego doszło do tego, że z wiolon-
czelisty Maciej Niesiołowski stał się dyrygentem?
Chciałem grać na fortepianie, ale powiedziano mi, że 
moje ręce nie do końca nadają się do tego. Studio-
wałem wiolonczelę w Warszawie, potem otrzyma-
łem pracę w Filharmonii Narodowej i podjąłem studia 
na wydziale dyrygentury. A tak nawiasem mówiąc 
wiolonczela stojąca w moim domu to instrument 

należący do mojego syna, który też jest muzykiem.
Pytanie, które nie jest może odkrywcze, ale 
które w tym momencie nasuwa się samo: co 
jest łatwiejsze: dyrygowanie czy granie na in-
strumencie?
Dyrygować jest łatwiej, niż grać na jakimkolwiek in-
strumencie. Jeśli dyrygent nie będzie dyrygował przez 
pół roku, nie straci formy, jeśli muzyk zaniecha instru-
mentu na tak długi czas, będzie mu trudno wrócić do 
stanu sprzed przerwy i zmusi do wytężonej pracy.
Pański debiut w roli dyrygenta miał miejsce w ...
W 1972 roku. Dwa lata później otrzymałem etat dy-
rygencki w Operze Kameralnej w Warszawie.
Jak wyglądają przygotowania dyrygenta do 
koncertu?
Dyrygent musi nauczyć się muzyki, zapoznać wcześ-
niej z partyturą. Kiedyś wyglądało to tak, że siada-
łem do fortepianu, rozkładałem nuty i grałem utwo-
ry, dzisiaj jest znacznie prościej, wystarczy jedno, 
dwa kliknięcia komputerową myszką. Mam tu na 

myśli oczywiście olbrzymie możliwości, jakie niesie 
ze sobą Internet.
Czy można rozpoznać dyrygenta po stylu w ja-
kim dyryguje, czy jest w ogóle coś takiego jak 
styl w dyrygenturze?
Oczywiście, że jest. Style w dyrygowaniu zmieniały 
sie i wciąż zmieniają wraz z upływem czasu, jeden 
i ten sam utwór może wyglądać różnie w wykona-
niu różnych dyrygentów. Zdarzyło mi się raz, że nie 
widząc twarzy dyrygenta rozpoznałem go po ru-
chach, jakie wykonywał dyrygując. To jest właśnie 
styl w dyrygowaniu. Z biegiem lat dyrygent nabie-
ra specyficznych dla siebie ruchów, po których moż-
na go rozpoznać.
Czym jest dla dyrygenta batuta. Czy należy prze-
ceniać jej znaczenie i rolę?
Zdarzyło mi się kiedyś, że zapomniałem batuty i nic 
wielkiego przez to się nie stało. Można równie sku-
tecznie dyrygować bez batuty. 
Czy Pana batuta jest wyjątkowa?
Nie. Mam tę sama batutę od lat. Wykonana jest z 
włókna szklanego i nie ma w niej nic niezwykłego.

Można rzec, że jestem pniokiem
MACIEJ NIESIOŁOWSKI:

maciej hołuj

DRODZY CZYTELNICY
Czy dziewczyny, o co prosi w swojej 
znanej piosence Wojciech Młynarski, 
będą dla nas (mężczyzn) dobre na wios-
nę, nikt na razie nie wie. To zmienna si-
nusoidalna w tej samej mierze zależna 
od aury co od zawartości ozonu w at-
mosferze. Zanim jednak wiosna zagości 
u nas na dobre (21 marca) mamy Dzień 
Kobiet, święto przez jednych uważane 
za przeżytek i „pokomunistyczną” sche-
dę, przez innych za godną podtrzyma-
nia i przemiłą tradycję.
Poczet kobiet „Sedna” w formie por-
tretów ciągnący się wzdłuż wszystkich 
stron marcowego numeru jest ukłonem 
naszej redakcji pod adresem Pań, któ-
re wykonując różnego rodzaju zawody, 
piastując bardziej lub mniej ważne funk-
cje, kierując bardziej lub mniej ważny-
mi instytucjami, wypełniając przestrzeń 
publiczną mniej lub bardziej wyrazisty-
mi sylwetkami, zaznaczają swoją obec-
ność w sporcie, polityce, życiu społecz-
nym i kulturalnym regionu. Panie są 
dzisiaj wszędzie. Nawet tam, gdzie do 
niedawna jeszcze z różnych względów 
i przyczyn obecne nie były lub być nie 
mogły. Tak więc są: nauczycielkami, 
radnymi, urzędniczkami samorządo-
wymi, wiceburmistrzami, sekretarzami 
urzędu gminy, sportsmenkami, poetka-
mi, dyrektorkami departamentu, muzy-
kami, piłkarkami, prezeskami, nestorka-
mi, animatorkami kultury, członkiniami 
instytucji i organizacji charytatywnych, 
trenerkami, sołtyskami, artystkami, ak-
torkami, dziennikarkami, strażaczkami, 
policjantkami.
Czy znacie je wszystkie? Jest ich w na-
szej gazecie 133. Tyle zmieściliśmy, choć 
pewnie moglibyśmy znacznie więcej 
(gdyby nie ograniczona ilość miejsca). 
Są z nami na co dzień, ułatwiają nam 
życie, pomagają, uczą, są dla nas do-
bre. Kochajmy je.

Maciej Hołuj

Poczet kobiet, który pojawił się tutaj nieprzypadkowo, a który nie jest obrazem pełnym z powodu ograniczonej ilości miejsca w gazecie
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rozmowa z MACIEJEM NIESIOŁOWSKIM, znakomitym, polskim dyrygentem mieszkającym w Myślenicach

Czy słyszał Pan o istnieniu Polish Art Philharmo-
nic, orkiestrze o myślenickich korzeniach? Czy 
widział Pan tę orkiestrę kiedykolwiek w akcji, 
czy słyszał jak gra?
Słyszałem o jej istnieniu, ale nie słyszałem w akcji. 
Czy byłby Pan zainteresowany poprowadze-
niem tej orkiestry?
Myślę, że okazjonalnie tak. Byłoby bardzo miło wy-
stąpić przed myślenicką publicznością.
Póki co wystąpił Pan przed uczestnikami myśle-

nickiego UTW?
Tak. Poproszono mnie, abym wygłosił wykład. 
Jest jeszcze jeden myślenicki motyw w aktual-
nym Pana życiu, chodzi o Jana Izydora Sztau-
dyngera?
Jan Sztaudynger był i nadal jest bardzo bliską mi po-
stacią. Moi pradziadkowie mieli dwie córki, jedna z 
nich to moja babcia, druga to ciocia Jana Sztaudyn-
gera. Wuj Jan spędzał wakacje w Myślenicach, tak 
jak później ja. Mam nawet jego zdjęcie z tego czasu. 
Pisał o mojej mamie i cioci. Nie ukrywam, że przyłą-
czyłem się do grupy osób, które zabiegają o to, aby 
imieniem Jana Sztaudyngera nazwać rondo lub park 
na Zarabiu, który notabene opisuje w swojej książ-
ce: „Szczęście z datą wczorajszą”.
Zapytam Pana jeszcze na koniec nasze rozmo-
wy o najbliższe plany koncertowe?
23 marca będę dyrygował w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu wraz z grupą MoCarta. Wszyscy czterej człon-
kowie tej znanej grupy to moi byli studenci, a 1 kwiet-
nia będę dyrygował w Filharmonii Pomorskiej w 
Bydgoszczy.

foto:maciej hołuj

MACIEJ NIESIOŁOWSKI - syn Zbigniewa Gawina Niesiołow-
skiego i Zofii Osuchowskiej. Wnuk Witolda Gawina Niesio-
łowskiego, pułkownika wojska austriackiego i Wojska Pol-
skiego, naukowca entomologa. Urodził się na Górnym Ślą-
sku (rodzina pochodziła z Małopolski). Ukończył szkołę mu-
zyczną w Bytomiu. W Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie studiował naukę gry na wiolonczeli u Ar-
nolda Rezlera i dyrygenturę u Bohdana Wodiczki. Jest tak-
że absolwentem warszawskiej Szkoły Główniej Handlowej, 
dawniej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Studium 
Obrotu Dziełami Sztuki Profesjonalnej na Wydziale Handlu 
Zagranicznego). Jako wiolonczelista grał w Orkiestrze Filhar-
monii Narodowej w Warszawie, zespole kameralnym „Con 
moto ma cantabile” i w Kwartecie Wilanowskim. Jako dy-
rygent zaczął pracować w 1974 roku. Kierował orkiestrami 
w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Wielkim w 
Warszawie, orkiestrą warszawskiej Akademii Muzycznej, był 
dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Łodzi. Po-
pularność zyskał dzięki cyklowi muzycznych programów te-
lewizyjnych „Z batutą i humorem”, za które w 1990 roku zo-
stał uhonorowany nagrodą publiczności Wiktory.

Poczet kobiet, który pojawił się tutaj nieprzypadkowo, a który nie jest obrazem pełnym z powodu ograniczonej ilości miejsca w gazecie
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czym żyje gmina?

KAŻDE ZAMKNIĘCIE SZKOŁY NIESIE ZE 
SOBĄ OKREŚLONE KONSEKWENCJE. A 

CO DOPIERO ZAMKNIĘCIE DWÓCH? OPÓR 
MATERII JEST W TAKICH PRZYPADKACH GWA-
RANTOWANY. KTOŚ, KTO ZAMYKA SZKOŁĘ, 
MUSI CZUĆ SIĘ BARDZO ZDETERMINOWA-
NYM I MIEĆ KU TEMU POWAŻNE POWODY. 
MUSI TAKŻE POSIADAĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE 
NARAŻA SIĘ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA (CZYT. 
RODZICOM DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 
LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ).
Gmina Myślenice w osobie burmistrza postanowiła 
poddać likwidacji Zespół Placówek numer 1 w My-
ślenicach oraz Szkołę Podstawową numer 6 w so-
łectwie Chełm. Burmistrz wyjaśnia swoją decyzję 
możliwością uzyskania oszczędności w nadwyrężo-
nym budżecie i mówi o nierentowności obu szkół, 
w których uczy się coraz mniej dzieci. Pada też z 
jego strony argument pozyskania nowych miejsc 
dla przedszkolaków, którzy dzisiaj nie mieszczą się 
w oferowanej przez gminę bazie przedszkolnej (po-
dobno brakuje od 120 do 150 miejsc dla najmłod-
szych mieszkańców gminy).
To czego chce gmina, nie podoba się rodzicom. To 
naturalne. Szarego obywatela miasta czy gminy nie 

obchodzi budżet gminny (a szkoda, czasem war-
to mieć wiedzę na temat możliwości budżetowych 
gminy i tego skąd wzięły się niedostatki budżeto-
we). Mało kto przejmuje się tym, że brak pienię-
dzy w gminnej kasie, którą poprzedni burmistrz z 
premedytacją „wygolił” do dna, to brak inwestycji, 
na które miasto i gmina czekają nierzadko od lat.
Nie rozstrzygamy tego, kto w tym sporze ma rację 
(każda ze stron ma ją swoją, mojszą lub mniej moj-
szą, przywołując cytat z kultowego filmu). Staramy 
się być bezstronni, chociaż nie ukrywamy tego, że 
w sprawie całej mamy swoje zdanie. Podajemy za-
tem zaistniałe fakty, licząc na to, że każdy z Czy-
telników, poznawszy je, rozstrzygnie rzecz w swo-
im własnym sumieniu.

Szkoła na Chełmie - stan aktualny
W szkole na Chełmie uczy się obecnie 38 dzieci. 
Dziewięcioro w klasie I, siedmioro w klasie II, tro-
je w klasie III (te klasy są łączone na niektórych lek-
cjach), jedno w klasie IV, dziewięcioro w klasie V (te 
klasy także są łączone), ośmioro w klasie VI, i jed-
no w klasie VIII. W klasie VII nie uczy się żadne dzie-
cko. Tej klasy po prostu ... nie ma. Na 38 uczących 
się dzieci 31 pochodzi z obwodu szkoły, siedmio-
ro to uczniowie spoza niego. Roczny koszt utrzy-

mania szkoły na Chełmie to milion złotych. Z tego 
280 tysięcy to subwencja otrzymywana z budże-
tu państwa. Rachunek jest prosty. Gmina musi do-
łożyć brakujące 720 tysięcy. Uczeń z Chełmu jest 
najdroższy w całej gminie. Roczny koszt jego edu-
kacji wynosi 23 tysiące 288 złotych (dla porówna-
nia koszt edukacji ucznia w SP 2 to 9,5 tysiąca zło-
tych, w SP 4 na Zarabiu 10 tysięcy 860 złotych). W 
szkole na Chełmie działa także oddział przedszkol-
ny. Liczy ... sześcioro dzieci.

Burmistrz
Podczas spotkania z rodzicami burmistrz Jaro-
sław Szlachetka zadeklarował dowóz dzieci na 
koszt gminy do SP nr 4 i do przedszkoli na Zarabiu. 
Obiecał także, że budynek szkolny oddany zosta-
nie w ręce lokalnej społeczności. Nauczyciele, któ-
rzy do tej pory uczyli na Chełmie nie zostaną bez 
pracy. Znajdą zatrudnienie w myślenickich szko-
łach. Większość z nich i tak uzupełnia na Chełmie 
godziny. Generalnie nie jest łatwo namówić na-
uczycieli, aby na dwie, trzy godziny przyjeżdża-
li do szkoły na Chełmie. Każdy kalkuluje, a koszty 
paliwa wciąż rosną. Na rok szkolny 2020/21 akces 
przynależności do I klasy szkoły na Chełmie zgło-
sili rodzice ... jednego dziecka. Przy szkole nie ma 

Likwidacja dwóch szkół to decyzja bardzo trud-
na zarówno dla władz miasta, jak i dla rodzi-
ców. Trudna, bo niepopularna. Z pozycji gminy 
konieczna ze względów ekonomicznych, zda-
niem rodziców krzywdząca. Zapewne gdyby 
kondycja finansowa gminy była lepsza, obe-
szłoby się bez całego zamieszania.

Batalii o szkoły finał
foto:maciej hołuj

(MH)
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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

ogłoszenie

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

placu zabaw, nie ma boiska. Przyczyna jest prosta. Na oba te obiekty braku-
je po prostu miejsca. 

Rodzice
W trosce o swoje dzieci mieli wiele pytań. Padły podczas spotkania burmi-
strza z rodzicami uczących się w szkole na Chełmie dzieci. Na przykład czy to 
prawda, że lata temu działki, na których stoi szkoła zostały zapisane przez ich 
właścicieli pod inwestycje związane z edukacją? Pytano także o bezpieczeń-
stwie dzieci. Teraz nie muszą one pokonywać w drodze do szkoły wielu kilo-
metrów i mają zaufanie do uczących je nauczycieli. To może się zmienić, kie-
dy będą musiały uczęszczać do nowej szkoły. Na koniec spotkania z burmi-
strzem rodzice wypełnili anonimową ankietę deklarując w niej swoją wolę co 
do przyszłych losów szkoły. Pięcioro było za likwidacją placówki, 23 przeciw.

Szkoła na Dolnym Przedmieściu - stan aktualny
W I klasie Szkoły Podstawowej na Dolnym Przedmieściu uczy się siedmio-
ro dzieci. W tym z obwodu czworo, spoza obwodu troje. W całym obwodzie 
dzieci jest 21, ale poza wspomnianymi (4), reszta uczęszcza do szkół podsta-
wowych numer 1 i 2 w Myślenicach. Roczny koszt utrzymania szkoły na Dol-
nym Przedmieściu to 500 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty dopłaca gmina. 
Reszta to subwencja. Roczny koszt utrzymania jednego ucznia to 19 tysięcy 
złotych, a więc prawie drugie tyle, co w SP 2 (9,5 tys. złotych).

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UMiG Myślenice
W miejsce zlikwidowanych klas I-III (bo tylko takie uczą się w SP na Dolnym 
Przedmieściu) chcemy powiększyć przedszkole. Miejsc przedszkolnych jest 
w Myślenicach za mało i gmina musi dopłacać 600 złotych do każdego dzie-
cka, które uczęszcza do przedszkola prywatnego. 25 nowych miejsc przed-
szkolnych nie uzdrawia całkowicie trudnej sytuacji, ale na pewno znacznie ją 
poprawia i przynosi oszczędności.

Burmistrz
Prognozy demograficzne przekonują, że dzieci w tej szkole będzie coraz 
mniej. Mało jest rodziców chętnych do zapisania swoich dzieci do pierwszej 
klasy. Chcielibyśmy po likwidacji szkoły poszerzyć w tym budynku ofertę dla 
przedszkolaków. W chwili obecnej w Myślenicach brakuje dla nich około 120 
- 150 miejsc. Będziemy dzieci dowozić do SP nr 2, do SP numer 1 rodzice mu-
szą zadbać o dowóz swoich pociech sami. Chyba, że mówimy o przeniesie-
niu do „Jedynki” całej klasy. Wówczas będziemy również dowozić i te dzieci.

Rodzice
Broniąc szkoły na Dolnym Przedmieściu użyli argumentów, iż dzieci z klas I 
- III traktowane są przedmiotowo, bowiem „rzuca” się je z miejsca na miej-
sce. Padł z ich strony także zarzut pod adresem gminy, że nie promuje ona 
odpowiednio szkoły, tak, aby zachęcać rodziców do zapisywania do niej swo-
ich dzieci. Rodzice sięgnęli po środki ostateczne - zbiórkę podpisów pod koś-
ciołem parafialnym w Myślenicach oraz ulotki informacyjne rozwieszane pw-
całym mieście.

Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach (w dniu 27 stycznia 2020 roku)
Podczas tej sesji 21 radnych Rady Miejskiej Myślenic obecnych na sali obrad 
podejmowało uchwałę intencyjną o likwidacji obu wspomnianych powyżej 
szkół. Doszło do gorącej wymiany zdań. Polemikę z burmistrzem podjęło 
trzech, tych samych co zwykle radnych z klubu Macieja Ostrowskiego: To-
masz Wójtowicz, Bogusław Podmokły oraz Kamil Ostrowski. Oszczędzamy 
sobie trudu przywoływania głosów w tej dyskusji, wszak sesje od pewnego 
czasu są nagrywane i po nagrania te można sięgnąć do Internetu. Znajdzie-
my tam także wypowiedzi obecnych na sesji rodziców. Efekt głosowania nad 
uchwałą (przypomnijmy, że wówczas jeszcze intencyjną) to 10 głosów „za”, 
osiem „przeciw” i trzy „wstrzymujące się”. Uchwała została przyjęta.

Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach (w dniu 24 lutego 2020 roku)
Był to ostatni rozdział batalii o szkoły. Ostatni i ostateczny. Jeszcze raz obie 
strony konfliktu wyłuszczyły swoje racje (patrz powyżej), aby Rada ostatecz-
nie zagłosowała za likwidacją obu szkół. Za likwidacją szkoły na Chełmnie opo-
wiedziało się 11 radnych, 9 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Za li-
kwidacją szkoły na Dolnym Przedmieściu optowało 11 radnych, ośmiu sprze-
ciwiło się temu rozwiązaniu, dwóch wstrzymało od głosu.
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krótkoreklama

foto:maciej hołuj

W PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ MYŚLE-
NIC ROSZADY. GRAŻYNA AMBROŻY 

(KWW „BEZ UKŁADÓW”) NIE JEST JUŻ WI-
CEPRZEWODNICZĄCĄ RADY. NA STANOWI-
SKU TYM ZASTĄPIŁ JĄ MIROSŁAW FITA (PIS).
Do zmiany doszło podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, kiedy to radny Wacław Szczotkowski 
w imieniu swoich klubowych koleżanek i kolegów 
wystąpił z wnioskiem o odwołanie z funkcji wice-
przewodniczących Rady wspomnianej Grażyny 
Ambroży oraz Eleonory Lejdy - Kuklewicz (KWW 
Macieja Ostrowskiego). Zapytany przez jednego 
z radnych opozycyjnych, Tomasz Wójtowicza, 
o uzasadnienie wniosku, Wacław Szczotkow-
ski skwitował krótko: Nie potrzeba uzasadniać.
W tajnym głosowaniu Grażyna Ambroży przepad-
ła. Eleonora Lejda - Kuklewicz przetrwała. Za od-
wołaniem radnej z Osieczan głosowało dwuna-
stu radnych, dziewięciu było przeciw. W głosowa-
niu nad odwołaniem radnej Eleonory Lejdy - Ku-
klewicz głosy rozłożyły się odpowiednio: 10 - 11.
W związku z odwołaniem dotychczasowej wice-
przewodniczącej zaszła konieczność powołania 
kogoś, kto byłby w stanie sprawować tę funkcję 
za nią. Z sali padło tylko jedno nazwisko - Mirosła-
wa Fity (PiS). Podczas głosowania kandydata po-
parło dwunastu radnych, ośmiu było przeciwnych 
i jeden wstrzymał się od głosu. W ten sposób naj-
większy klub w strukturach Rady Miejskiej Myśle-
nic po piętnastu miesiącach funkcjonowania Rady 
doczekał się swojego przedstawiciela w jej pre-
zydium. Do tej pory w składzie tego ostatniego 
zasiadało dwoje radnych z KWW Macieja Ostro-
wskiego oraz jedna radna z KWW „Bez układów”. 

zmiany w Radzie 

(MH)

Mirosław (Fita) za Grażynę (Ambroży)
foto:maciej hołuj

Z inicjatywy przedsiębiorców 
zrzeszonych w dobczyckiej Iz-

bie Gospodarczej Dorzecza Raby 
i przy logistycznym współudziale 
UGiM Dobczyce przy Centrum Han-
dlowym Jan w Dobczycach usta-
wione zostały pierwsze w powie-
cie: Jadłodzielnia (lodówka) oraz 
szafa na ubrania. Każdy mieszka-
niec Dobczyc będzie mógł umieś-
cić w lodówce nadmiar posiada-
nej żywności zaś w szafie nadmiar 
odzieży. Każdy z mieszkańców na-
tomiast będzie mógł z pozostawio-
nej żywności i ubrań skorzystać. 
Nadzór nad sprawnym funkcjono-
waniem Jadłodzielni i szafy sprawo-
wał będzie specjalnie wyznaczony 
do tego pracownik CH „Jan”. (RED.)
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człowiek miesiąca
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To dzięki nim, Magdzie i Janowi Dziadkow-
com, działa dzisiaj w Myślenicach LKS Re-

spekt - żeńska drużyna piłkarska walcząca o 
punkty w I lidze. Dzięki Ich uporowi i konsekwen-
cji. Także dzięki prywatnym środkom, których 
nie szczędzą dla klubu, w którym On pełni rolę 
prezesa, Ona kierownika drużyny. Magda i Jan 
byli głównymi organizatorami bardzo udane-
go, międzynarodowego turnieju halowego, któ-
ry dobył się w lutym w hali na Zarabiu (notabe-
ne wygranego przez drużynę Respektu). Za ich 
wspaniałą, społeczną pracę na rzecz rozwoju lo-
kalnego sportu przyznajemy Im miano Człowie-
ka Miesiąca marca.

MAGDALENA  i JAN
DZIADKOWCOWIE

CZY GMINA RACIECHOWI-
CE WYCHODZI NA PROSTĄ? 

CZY PRZETRWA TRUDNY OKRES, 
CZAS ZAŁAMANIA FINANSOWE-
GO ZGOTOWANY JEJ PRZEZ PO-
PRZEDNIĄ EKIPĘ, W SZCZEGÓL-
NOŚCI ZAŚ PRZEZ JEJ LIDERA 
(CZYT. WÓJTA)?
Wygląda na to, że dla gminy Racie-
chowice pojawiło się światełko w tu-
nelu. Czy i kiedy rozbłyśnie pełnym 
blaskiem zależeć będzie od tego z 
jaką konsekwencją zrealizowany zo-
stanie program naprawczy przygo-
towany przez ekipę obecnego wój-
ta. Jedno jest pewne: po raz pierwszy 
od pięciu lat gmina mogła zaprojek-
tować i uchwalić swój budżet sama. 
Do tej pory czyniła to za nią na spe-
cjalnych warunkach RIO (Regionalna 
Izba Obrachunkowa). Ta sama zresz-
tą, która teraz zaakceptowała pro-
gram naprawczy zapalając w ten spo-
sób dla Raciechowic zielone światło.
- Chcę podziękować szczególnie pani 
Annie Wach, naszemu, gminnemu 
skarbnikowi za wytężoną pracę nad 
budżetem - mówił podczas jednej z 
ostatnich sesji wójt Raciechowic Wac-
ław Żarski.
- Przed nami bardzo trudny okres. Lek-
ko nie będzie. Musimy zachować reżim, 
który narzuciliśmy sobie konstruując 
rygorystyczny program naprawczy. 
Obiecuję jednak, że dołożę wszelkich 
starań, aby zdobyć środki europejskie 
na pokrycie kosztów związanych z pla-
nowanymi inwestycjami. W tamtym 
roku się udało, może uda się i w tym. 
Proszę także wszystkich radnych o to, 

aby wykorzystywali w tym względzie swoje możliwości.
Za uchwaleniem projektu budżetu głosowało 15 radnych Rady Gminnej Ra-
ciechowic. Komplet. Jak jeden mąż. Mimo wcześniejszych rozbieżności zdań 
w kilku innych kwestiach. Wacław Żarski podziękował radnym nie tylko za 
to, że tak zgodnie zagłosowali, ale także za to, że poświęcili tak dużo czasu 
na wypracowanie budżetu, który z jednej strony choć po części zaspakaja 
oczekiwania mieszkańców, z drugiej bierze pod uwagę aktualne możliwości 
finansowe gminy. Te zaś są bardzo skromne, praktycznie zerowe, ale od cze-

goś przecież trzeba zacząć.
Gmina Raciechowice dysponuje w 
tym roku budżetem w wysokości 
36 639 290 złotych, z czego wydatki 
wyniosą 35 218 5654 złotych. Więk-
szość środków przeznaczonych zo-
stanie na spłatę długu oraz obsługę 
statutowych płatności gminy (m.in. 
edukację).

WACŁAW ŻARSKI: 
Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się 
do powstania nasze-
go budżetu, skarbnicz-
ce oraz radnym. Nie bę-
dzie łatwo zrealizować 
ten budżet, ale przy od-
powiednim reżimie jest 
to możliwe. 

foto:maciej hołuj

Czy możliwość samodzielnego uchwalenia budżetu po raz 
pierwszy od pięciu lat jest sygnałem finansowego odrodze-
nia gminy Raciechowice? Pokaże czas. Wiele zależeć bę-
dzie od konsekwencji i rozsądku.

Światełko w tunelu
(MH)

foto:maciej hołuj
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co dalej ze starą szkołą w Krzyszkowicach?

felieton

Od zarania dziejów człowiek ko-
egzystuje ze zwierzętami i jako 

homo sapiens wykorzystuje je na 
wszelkie sposoby dla swoich par-
tykularnych celów. Praca, ochro-
na, myślistwo, sport, nauka, woj-
sko, policja, itp. Jeżeli są to dzia-
łania oparte o zasady etyczne, to 
wszystko w porządku. Problem za-
czyna się wtedy, kiedy stosunek 
człowieka do zwierząt trzeba regu-
lować prawnie, bo nie pomaga hu-
manizm, zasady religijne czy zwy-
kłe człowieczeństwo.
Uregulowania prawne, które nie-
stety często bywają łamane nie 
rozwiązują problemu, bądź już „na 
pniu” uchwalane są jako złe, na 
przykład aktualna specustawa, któ-
ra tworzy tzw.„rzeczpospolitą my-
śliwską”. Sposób uboju zwierząt ho-
dowlanych także pozostawia wie-

le do życzenia. Często jest on niehu-
manitarny, zwierzęta cierpią (w kato-
lickim kraju?). Służby weterynaryjne 
nadal reagują za wolno i często po-
błażliwie. Konieczna jest świadomość 
ludzi, że zwierzęta mają swój instynkt, 
odczuwają, kochają, tęsknią itp, a na-
wet niektóre myślą. Potrafią być wier-
ne, przyjacielskie, ale i w sytuacji za-
grożenia agresywne.
Nigdy nie popierałem corridy, łowie-
ctwa czy wędkarstwa uprawianych w 
aspekcie rozrywki. Dużo w tym hobby  
niestety kłamstwa, nieprzestrzegania 
przepisów i wręcz w świetle szczytnych 
celów działań bezprawnych.
Całkowicie nie akceptuję tresury zwie-
rząt w cyrku. Kojarzy mi się ona z nie-
wolnictwem i działaniem pod presją 
strachu. Pamiętam jak źle traktowane 
były konie przez górali. Gdzie religia? 
- pytam. Gdzie nauki św. Franciszka? 

Gdzie prokurator? Gdzie zwykła ludz-
ka wrażliwość?
Nie akceptuję zabijania zwierząt z wy-
jątkiem selekcji sanitarnej. Zabicie żu-
bra, o czym donoszą media, to prymi-
tywizm  i zwykły bandytyzm. Spraw-
ca powinien być pokazowo ukarany, 
rok w „zawiasach” to śmiech na sali.
Porzucanie zwierząt, szczególnie psów, 
z byle powodu jest nieludzkie i powin-
no również podlegać surowej karze. 
Brak jest działań edukacyjnych w szko-
łach na temat stosunku ludzi do zwie-
rząt. Jeśli ktoś choć przez chwilę nie 
był właścicielem zwierzęcia (nie „zwie-
rzaka” jak piszą i mówią obecnie), ale 
właśnie zwierzęcia, ten problemu prze-
ze mnie poruszanego raczej nie zro-
zumie.
Przez całe swoje życie, od czasów dzie-
ciństwa, aż do dnia dzisiejszego je-
stem właścicielem jakiegoś zwierzę-

cia. W moim domu, w różnym cza-
sie, było kilka psów, kotów, żółwi, 
chomików, ptaków, rybek. Wszyst-
kie zwierzęta, a szczególnie czwo-
ronogi, traktowane były jak człon-
kowie rodziny. Zwierzęta uczą po-
kory, dyscypliny, szacunku do lu-
dzi i do zwierząt. Psy zachęcają 
do spacerów. Koty uczą wypoczy-
wać. Zwierzęta należy kochać bo 
są wspaniałe i pomagają ludziom w 
życiu. Ich wizerunki często widnie-
ją na godłach czy flagach państw, 
stanów, drużyn sportowych itp. bo-
wiem symbolizują męstwo, odwa-
gę itp. Są apartyjne, a nawet apo-
lityczne. Tak samo wspaniały jest 
kot Pana Kaczyńskiego jak i pies 
Państwa Kwaśniewskich. Zgadzam 
się z powiedzeniem, że: „kogo zwie-
rzęta lubią, ten jest dobrym czło-
wiekiem”. Jerzy Krygier

NIE MA TO JAK NABROIĆ I PODRZUCIĆ BAŁAGAN KOMU INNEMU. Z CA-
SUSEM KUKUŁCZEGO JAJA MAMY DO CZYNIENIA W PRZYPADKU BU-

DYNKU STAREJ SZKOŁY W KRZYSZKOWICACH. CHOCIAŻ TO POPRZED-
NI BURMISTRZ NAKAZAŁ JEJ ROZBIÓRKĘ, ODBUDOWAĆ MUSI OBECNY.
Warto przypomnieć jak to Maciej Ostrowski, burmistrz poprzednich kadencji, 
rozmawiał z mieszkańcami Krzyszkowic podczas pamiętnego zebrania wiejskie-
go, kiedy to społeczność Krzyszkowic zaciekle broniła budynku przed rozbiór-
ką. Ówczesny burmistrz twierdził, że budynek nie znajduje się w gminnym re-
jestrze budynków zabytkowych i że w związku z tym można go wyburzyć. Sam 
fakt, że budowla wzniesiona została w 1884 roku powinien wzmóc czujność bur-
mistrza, ale nie wzmógł. A może nie miał wzmóc? Nie wiemy. Wiemy natomiast, 
że podczas wspomnianego zebrania Maciej Ostrowski obiecał społeczności wiej-
skiej, iż wyjaśni do końca sprawę, by zaraz niedługo potem, zamiast wyjaśnień, 
przysłać do Krzyszkowic ekipę, która dziarsko zabrała się za rozbiórkę. Zdąży-
ła zdemolować jedno skrzydło budynku, kiedy do akcji wkroczył zaalarmowa-
ny przez konserwatora zabytków Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. Dalszą dewastację powstrzymano, ale oszpecony budynek pozostał. Dzi-
siaj jest dowodem niefrasobliwości urzędniczej. jej wiekopomnym pomnikiem.
Najbardziej zadziwiające jest to, że nikt nie poniósł za ową niefrasobliwość odpowie-
dzialności. Jedną trzecią zabytkowego budynku wyburzono bezprawnie, a tymczasem 
animator całego zamieszania dumnie sprawuje dzisiaj mandat radnego powiatowego.
Jaki jest aktualny stan? Konserwator domaga się od gminy rekonstrukcji budynku. 
Chodzi mu o odbudowanie wyburzonego skrzydła i remont całości. Grozi karą finan-
sową w razie niespełnienia tych żądań. Bogu ducha winny burmistrz Szlachetka musi 
przełknąć śmierdzące jajo, zbuka spreparowanego przez swojego poprzednika. Na-
pięty budżet gminny nie przewiduje środków finansowych na remont starej szkoły. 
Włodarz twierdzi, że są w mieście i gminie inwestycje daleko ważniejsze (między in-
nymi w sferze oświaty). Na razie gmina przygotowała projekt rekonstrukcji budynku, 
obiecuje też, że w tym roku postara się o pozwolenie na budowę. Rozważany jest bo-
wiem wariant wyburzenia szkoły do reszty i postawienia na jej miejscu nowego, na-
wiązującego stylem do XIX wieku budynku. - Tak byłoby najlepiej, mury obecnego bu-
dynku są popękane, zawilgocone, według mnie jedynym rozwiązaniem jest wyburzenie 
starego i postawienie stylowego budynku w tym miejscu - mówi Jarosław Szlachetka.
Jest jeszcze jeden szkopuł, o którym już wspomnieliśmy - brak fundu-
szy. Gmina obiecuje, że będzie się o nie starać, ale proces ten może wydłu-
żyć się w czasie. Kukułcze jajo musi zatem jeszcze jakiś czas ... poczekać.

Kukułcze jajo
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Współpracujemy z Medicover

reklama

W murach myślenickiej Małopolskiej Szkoły Gościnności im. 
Tytusa Chałubińskiego odbyła się akcja rejestracji poten-

cjalnych dawców szpiku kostnego. Pod okiem katechetki Re-
naty Piekarz i nauczycielki wf-u Agnieszki Borówki pełnoletnia 
młodzież “Tytusa” rejestrowała się przechodząc proces pole-
gający na pobieraniu materiału (wymazu) z jamy ustnej przy 
pomocy specjalnych szpatułek. W sumie zarejestrowanych zo-
stało 84 uczniów (zdecydowana przewaga dziewcząt). Ich wy-
mazy przesłane zostały do DKMS-u, gdzie zostaną teraz prze-
badane. W okresie pół roku potencjalny dawca może znaleźć 
się w bazie dawców, gdzie będzie oczekiwał na ewentualnego 
odbiorcę. W “Tytusie” na przemian co roku prowadzone są ak-
cje ścinania włosów na peruki dla osób, które przeszły chemio-
terapię z pozyskiwaniem dawców szpiku kostnego.

Szpatułki nadziei

(RED.)
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MYŚLENICCY SENIORZY NIE WIEDZĄ CO 
TO NUDA. I TAK OD ... DWUDZIESTU LAT. 

DZIAŁAJĄCY PRZY MYŚLENICKIM OŚRODKU 
KULTURY I SPORTU KLUB SENIORA POWSTAŁ 
4 LUTEGO 2000 ROKU. RACHUNEK JEST ZA-
TEM PROSTY.
Z piękną inicjatywą powołania do życia Klubu Se-
niora wyszła Felicja Uchacz, kiedyś wieloletni pra-
cownik MOKiS zaś pierwszym prezesem klubu zo-
stał nie żyjący już dzisiaj Adam Gazda. Gazdował 
(czyt. prezesował) dwudziestu wówczas człon-
kom klubu. Dzisiaj myślenicki Klub Seniora sku-
pia 60 członków i wciąż otwarty jest na nowych. 
„Gazduje” im nieprzerwanie od 2005 roku Barba-
ra Piwowarska. 
Członkami klubu są nie tylko mieszkańcy samych 
Myślenic. Na coczwartkowe spotkania do siedzi-
by MOKiS przyjeżdżają seniorzy m.in. z: Jaworni-
ka, Stróży, Pcimia, Zawady i Trzemeśni. Co przy-
ciąga ich do klubu? Co powoduje, że tak chętnie 
go odwiedzają? Klub oferuje swoim członkom wie-
le atrakcji. Między innymi spotkania z ciekawy-
mi ludźmi. W różnym okresie czasu seniorów od-
wiedzali: prawnik, podróżnicy, artyści, policjanci, 
przedstawiciele służby zdrowia, strażacy, strażni-
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BARBARA PIWOWARSKA, prezeska myślenickiego Klubu 
Seniora – Staramy się o to, aby wszystkie należące do Klubu 
osoby współuczestniczyły w jego działalności, aby czuły się po-
trzebne, doceniane, nie odczuwały samotności i aby zawsze 
„chciało im się chcieć”.

Działający w Myślenicach Klub Seniora li-
czy 20 lat. Okazuje się, że seniorska orga-
nizacja jest jedną z najprężniej działających 
organizacji pozarządowych na terenie mia-
sta. Seniorzy potrafią wspaniale zorgani-
zować sobie czas. Spotykają się, jeżdżą na 
wycieczki i wciąż ich w klubie przybywa.
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jubileusz myślenickiego Klubu Seniora

cy miejscy, misjonarka, a nawet działacz społeczny z ... Białorusi.
Niczym magnes działają na seniorów proponowane przez klub zajęcia. Na przykład nau-
ka obsługi komputera, różnego rodzaju konkursy, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, Dnia kobiet, Dnia Matki czy impreza andrzejkowa. Seniorzy podróżują. I to całkiem 
sporo. Widziani byli we Wrocławiu, w: Mosznej, Przemyślu, Rzeszowie, Łańcucie, Zakopa-
nem, Ludźmierzu, Sandomierzu, Kielcach, Inwałdzie, Pszczynie, Cieszynie, Wadowicach, 
Katowicach i Niepołomicach. Także na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, w ko-
palniach soli w Bochni i Wieliczce, na wodach Dunajca podczas spływu tą rzeką, na pokła-
dzie statku spacerowego płynącego do Tyńca, a nawet w ... gmachu sejmu w Warszawie. 
Myślenickich seniorów nie zabrakło w obcych krajach. Na Węgrzech oraz na Ukrainie. I jak 
tu mówić o nudzie?
Gdyby i tego było mało członkowie Klubu Seniora zrealizowali zadanie publiczne pod ha-
słem: „Łączy nas wolność”, „Biała niedziela” (to przy współpracy z myślenickim SP ZO-
Z-em) oraz dwa, małe granty: „Senior bliżej kultury” (wyjazdy do filharmonii oraz do tea-
trów) i „Ruch to twój przyjaciel” (w ramach tego grantu odbyła się spartakiada sportowa 
oraz wyjazd do chochołowskich term). Klub Seniora to także pozaklubowa działalność jego 
członków. To właśnie z szeregów klubu wywodzą się Aniołki ZOL-u, o których pisaliśmy w 
poprzednich numerach naszej gazety, czyli dwie Panie Anny, które regularnie, co wtorek, 
odwiedzają pacjentów myślenickiego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego karmiąc ich przy-
gotowanymi własnoręcznie smakołykami, rozmawiając i pocieszając. 
Swój jubileusz seniorzy świętowali w murach placówki, w której siedziba ich klubu mieści 
się od pierwszych chwil powstania. W MOKiS. Były wyróżnienia, pochwały i podziękowa-
nia dla seniorów o najdłuższym stażu. Były listy gratulacyjne od wiceburmistrza Myślenic 
oraz starosty myślenickiego. Był występ młodych śpiewaczek oraz życzenia kolejnych lat 
działalności. Do tych ostatnich dołączamy i my. Wszystkiego dobrego! (MH)

Aby zawsze chciało się chcieć
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KILKA TON KOMPLEMENTÓW SPŁYNĘ-
ŁO NA CZŁONKÓW STOWARZYSZE-

NIA MYŚLENICKA GRUPA FOTOGRAFICZ-
NA mgFOTO PODCZAS DOROCZNEJ WY-
STAWY, WYDARZENIA MAJĄCEGO MIEJ-
SCE W MURACH MOKiS. TRUDNO SIĘ DZI-
WIĆ. JEST CO I ZA CO KOMPLEMENTO-
WAĆ. FOTOGRAFIE EKSPONOWANE NA 
WYSTAWIE PREZENTUJĄ NAJWYŻSZY 

POZIOM ZAŚ ZRZESZENI W mgFOTO FO-
TOGRAFOWIE TO CZŁONKOWIE JEDNEJ Z 
NAJPRĘŻNIEJ DZIAŁAJĄCYCH GRUP PO-
ZARZĄDOWYCH W MYŚLENICACH (A KTO 
WIE CZY NIE W CAŁYM POWIECIE?).
Regularne wystawy w autorskiej galerii w mu-
rach czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. księdza Jana Kruczka w Myślenicach, licz-

ne plenery, wyjazdy, organizacja warsztatów foto-
graficznych, wykłady, pogadanki, konkursy (o za-
sięgu europejskim, a nawet ... światowym), to do-
konania, których nie sposób pominąć. Zresztą wy-
starczy przejrzeć CV mgFoto, które roi się od fak-
tów, dat i zacnych nazwisk.
Tegoroczna wystawa przekrojowa nosiła tytuł 
„Mocny punkt” zaś jej kuratorem był znany my-
ślenicki artysta grafik, absolwent Wydziału Grafi-
ki ASP w Krakowie Rafał Zalubowski. Na Zalubow-
skiego „padło” w tym roku między innymi dlate-
go, że mgFoto przyjęło zasadę, iż w każdym kolej-
nym roku kuratorem wystawy jest kto inny. W ten 
sposób „przerobiono” już siedmiu kuratorów. Zalu-
bowski to bardzo utalentowany i błyskotliwy gra-
fik (chociaż nie wiedzieć dlaczego ze skłonnościa-
mi do malarstwa) zatem współpraca z fotografika-
mi, choć sam fotografem nie jest, ułożyła się wspa-
niale. Owoce tej współpracy okazały się, mówiąc 
najkrócej, doskonałe. Kilkanaście wielkoformato-
wych fotografii wybranych przez Zalubowskiego 
i rozmieszczonych w foyer MOKiS robi duże wra-
żenie. Widz, który znajdzie się wśród nich doznaje 
nieodpartego wrażenia, że ma do czynienia z gru-
pą fotografujących profesjonalistów.
Jako kurator wystawy Rafał Zalubiowski obarczo-
ny został niewdzięcznym zadaniem wybrania naj-
lepszej, jego zdaniem, fotografii i wręczenia jej au-
torowi symbolicznego „gwoździa”  (w tej roli au-
tentyczny, całkiem pokaźnych rozmiarów hufnal). 
Kurator krygował się przez chwilę, twierdząc, iż 
„gwóźdź” należy się wszystkim, zgromadzonym 
na wystawie fotografiom, poczym nagrodził nim 

Pawła Boćkę. Zdjęcie przedstawiające wystają-
cą z gładkiej toni trawę, bardzo oszczędne w for-
mie, ale przez to wymowne, podobało się nie tyl-
ko kuratorowi.
Podczas wernisażu wręczono jeszcze jedną nagro-
dę. „Aparat roku”, bo taką nazwę nosiła, jest wy-
konaną z autentycznego sprzętu fotograficznego 
marki “Yashica” statuetką. Członkowie mgFoto 
przyznali ją naszemu redakcyjnemu koledze, Ja-
nowi Koczwarze za: „nieoceniony wkład w kulturo-
wy rozwój naszego regionu, pielęgnowanie pamię-
ci o historii i tradycji. Bezcenną działalność archiwi-
sty i dokumentalisty wydarzeń społecznych, kultu-
ralnych oraz artystycznych, co czyni Go wyjątkową 
postacią w myślenickim krajobrazie sztuki i dziedzi-
ctwa kulturowego. Dla nas zaś szczególnie za wie-
loletnią obecność w życiu mgFoto”. 
Na kolejną, coroczną, przekrojową wystawę człon-
ków mgFoto przyjdzie nam poczekać kolejne dwa-
naście miesięcy. Ale tych, którzy martwią się tak 
odległym terminem uspakajamy: lada moment po-
jawi się pewnie kolejna ekspozycja fotograficzna w 
autorskiej galerii mgFoto w murach biblioteki. Tam 
wystawy odbywają się przecież co kilkanaście dni.
Na tegorocznej wystawie przeglądowej mgFo-
to swoje fotografie prezentowali: Paweł Boćko, 
Anna Faber, Grażyna Gubała, Marek Gubała, Rafał 
Hechsman, Stanisław Jawor, Marcin Kania, Witold 
Koleszko, Marek Kosiba, Mariusz Kowalik, Aneta 
Mudyna, Dariusz Pietrzyk, Joanna Rachtan, Piotr 
Rachtan, Paweł Stożek, Ewa Szymańska, Mariusz 
Węgrzyn, Robert Wilkołek, Lilianna Wolnik, Grze-
gorz Żądło i Janusz Żołnierczyk.

„Gwóźdź”za„trawkę”
maciej hołuj

foto:maciej hołuj

Doroczna wystawa członków 
Myślenickiej Grupy Fotograficz-
nej mgFoto w MOKiS jak zwy-
kle przyciągnęła uwagę miłoś-
ników fotografii bardzo udany-
mi pracami. Warto zobaczyć tę 
wystawę.

PAWEŁ BOĆKO: Zdjęcie wykonałem podczas prowadzonych przeze mnie 
warsztatów. Mgła o wschodzie słońca, jeziorko i trawka. W zasadzie nic ta-
kiego, ale zauroczył mnie ten widok. To zdjęcie pokazuje, że trzeba widzieć, a 
nie tylko patrzeć. Zdjęcie jest w pewien sposób dla mnie charakterystyczne, 
tzw. high key. High key to technika wykonywania fotografii polegająca na do-
braniu odpowiednich tematów o przewadze nienasyconych, jasnych tonów. 
W tej technice skala zaczernień jest ograniczona do minimum – w zasadzie 
unika się czarnych płaszczyzn, starając się dobrać jak najwięcej jasnych plam. 
Bardzo lubię stosować ten rodzaj fotografii. Można w ten sposób pokazywać 
w zasadzie dowolny temat począwszy od portretu na pejzażu skończywszy.

SEDNO
patronuje
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doroczna wystawa mgFoto

GRAŻYNA GUBAŁA, prezes Stowarzyszenia Myślenicka Grupa Foto-
graficzna mgFoto: Zawsze staramy się o to, aby wystawa naszych foto-
grafii posiadała wspólny mianownik. Tak było również w tym roku. Tym ra-
zem tematem był „Mocny punkt”, oczywiście staraliśmy się zinterpretować 
go znacznie szerzej, niż tylko jako punkt wynikający z trójpodziału kadru. Na 
tegoroczną wystawę składa się 49 fotografii 21 autorów. A więc 21 różnych 
spojrzeń na temat wiodący. Każdy rok stawia przed nami, członkami mgFo-
to nowe fotograficzne wyzwania. Jednym z nich, na ten rok, jest nasz wio-
senny plener mający odbyć się w Mięćmierzu. Plener połączony zostanie z 
warsztatami prowadzonymi przez znakomitego fotografa światowej klasy To-
masza Sikorę. Nie mam wątpliwości, że warsztaty te przygotują nas do ko-
lejnej wystawy w temacie street photo. To oczywiście nie jedyny plener jaki 
mamy w planach w tym roku. Nie zabraknie wernisaży i wystaw w naszej 
galerii mgFoto w MBP w Myślenicach, nowych rozdań konkursów fotograficz-
nych, będą też organizowane warsztaty i spotkania tematyczne, ukażą się 4 
numery kwartalnika „Magazyn mgFoto”, który, jest szansa, od marca będzie 
wydawany również w wersji papierowej. 

RAFAŁ ZALUBOWSKI, kurator wystawy mgFoto „Mocny punkt” - Mam 
szczególny szacunek do Stowarzyszenia mgFoto odkąd powstało, bowiem uwa-
żam ich pasję za nobilitującą i uszlachetniającą. Każdą swoją wystawą, kon-
kursem, publikacją przypominają nam o urodzie i fenomenalnej naturze świa-
ta wokół nas. Z podziwem patrzę na ich społeczność, współdziałanie, wspólne 
inicjatywy i pomysły. Na konsekwencję i aktywność. Wciąż się doskonalą, wy-
mieniają doświadczenia, zacieśniają przyjaźnie. I nieustannie „polują” na zdję-
cia. Ta wystawa nazwana „Mocny punkt” ma właśnie taki cel - polowanie. Sfo-
tografowanie „mocnego punktu” nie jest łatwe. „Mocne punkty” nie paradu-
ją otwarcie po chodnikach. Trzeba mieć szczególnie wrażliwe oko, aby je wy-
patrzyć i zręczność, aby je „ustrzelić”. Od wielu lat obsewruje mgFoto w tym 
jak rośnie jego kultura estetyczna i techniczna, jak urzekające są, nie tylko 
utrwalone wrażliwością emocjonalną treści, ale także formalne aspekty foto-
grafii członków stowarzyszenia. Miałem duży problem z wyborem najlepszej 
fotografii podczas przyznawania „gwoździa” wystawy. Dla mnie wszystkie pre-
zentowane fotografie godne są tej nagrody. Było mi bardzo miło współpraco-
wać przy ustawianiu wystawy, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nasze drogi 
artystyczne zejdą się ze sobą.
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W trosce o najmłodszych mieszkańców 
Miasta i Gminy Myślenice wszystkie Przed-
szkola Samorządowe, oddziały przedszkol-
ne przy Szkołach Podstawowych na terenie 
całej gminy oraz Żłobek Samorządowy w 
Myślenicach zostały wyposażone w oczysz-
czacze powietrza.
Całkowity koszt zakupu 35 urządzeń 
oczyszczających powietrze wyniósł 51 660 
zł i został pokryty w całości z budżetu Mia-
sta i Gminy Myślenice. 32 oczyszczacze 
trafią do gminnych przedszkoli, natomiast 
Żłobek Samorządowy został wyposażony 
w trzy urządzenia, po jednym dla każde-
go oddziału.
- Wszystkie przedszkola i żłobek samorzą-
dowy zostały zaopatrzone w oczyszcza-
cze powietrza. Podjąłem decyzję o zakupie 
tego typu urządzeń w trosce o zdrowie dzie-
ci, które są najbardziej narażone na skutki 
oddychania zanieczyszczonym powietrzem. 
Jestem przekonany, że ten krok w ramach 
przeciwdziałania następstwom smogu wpły-
nie pozytywnie na zdrowie i samopoczucie 
najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy 
Myślenice, chroniąc ich nie tylko przed za-
nieczyszczeniami, ale także przed wirusami. 
W przyszłości planujemy wyposażyć w takie 
urządzenia wszystkie oddziały przedszkolne 
w naszej gminie – mówi Jarosław Szlachet-
ka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Oczyszczacz marki Warmtec AP Neo to bar-
dzo wydajne urządzenie, które może być 
stosowane w pomieszczeniach o powierzch-
ni nawet do 100 metrów kwadratowych. 
Dwie warstwy filtra HEPA umieszczone 
w kasecie filtrującej skutecznie oczyszcza-
ją powietrze z cząsteczek PM 2,5, grzybów 
lub bakterii. Oczyszczacz AP Neo jest kom-
pleksowym urządzeniem, które szczególnie 
dba o zdrowie i komfort życia alergików, 
astmatyków oraz osób uskarżających się na 
dolegliwości związane z coraz powszech-
niejszym zjawiskiem smogu. Oczyszczacz 
posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje 
skalę zanieczyszczenia powietrza. Poziom 
smogu mierzony jest dla cząsteczek PM2,5 
i wyświetlany na przednim panelu jednym 
z czterech kolorów, wskazując stan jakości 
powietrza na bardzo dobry (zielony), dobry 
(niebieski), akceptowalny (żółty) oraz zły 
(czerwony).

Czyste powietrze
dla dzieci
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MIROSŁAW FITA
NOWY WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Kilka dni temu został Pan wybrany nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w 
miejsce dotychczasowej wiceprzewodniczącej Grażyny Ambroży. Skąd taka zmiana? 
Mirosław Fita: Jestem członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, największego klubu rad-
nych w Radzie Miejskiej Myślenic. Do tej pory nasz klub pozbawiony był miejsca w prezy-
dium rady. Wynikało to z dziwnie pojmowanych przez większość radnych zasad demokra-
cji. Stąd ostatnią decyzję radnych o odwołaniu Pani Ambroży i powołaniu mojej osoby na tę 
funkcję należy potraktować jako przywracania naturalnej równowagi w Radzie. 
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni musieli zmierzyć się z trudnymi decyzja-
mi związanymi z wygaszaniem dwóch szkół podstawowych. Jakie były główne przyczy-
ny tych decyzji?
To zdecydowanie nie są łatwe decyzje, jednak trzeba było się z nimi zmierzyć. Obie szkoły, 
które będą wygaszone, borykały się od dłuższego czasu z problemami z naborem uczniów. Nie 
wszyscy rodzice z rejonu funkcjonowania szkół decydowali się posyłać do nich swoje dzieci. 
Wiązało się to myślę głównie z lepszymi warunkami nauki, jakie niesie ze sobą możliwość 
posyłania dzieci do większych placówek. I nie mam tutaj na myśli tylko poziomu kształcenia, 
ale także, a może przede wszystkim, kwestii związanych z funkcjonowaniem dzieci w więk-
szej grupie rówieśniczej. Przypomnę, że niektóre z klas w tych szkołach liczą dzisiaj jednego 
czy dwóch uczniów i często zajęcia odbywają się na zasadzie łączenia klas.
Na ile na te decyzje wpłynęły kwestie finansowe? 
W dużym stopniu. Wystarczy spojrzeć na liczby. Koszt utrzymania jednego ucznia na Cheł-
mie czy w szkole Nr 5 był kilkukrotnie wyższy od kosztu np. w szkole nr 2 czy 4. Wynika 
to wprost z liczby uczniów w tych placówkach. Zawsze kształcenie może odbywać się taniej 
w większych szkołach. Myślę, że każdy odpowiedzialny Radny, który zna budżet jakim dys-
ponujemy, bierze te kwestie bardzo mocno pod uwagę. Przypomnę, że w gminie Myślenice 
subwencja oświatowa wystarcza zaledwie na 50% pokrycia kosztów funkcjonowania oświa-
ty. Ponad 40 milionów złotych mieszkańcy na edukację wykładają ze swoich podatków, któ-
re zasilają budżet gminy. W sprawach oświaty mamy także wieloletnie zaniedbania związa-
ne z brakiem dostatecznych remontów placówek. W większości z nich jest jeszcze wiele do 
zrobienia, aby osiągnąć stan odpowiedni do naszych czasów. Oświata to najważniejsze, ale 
nie jedyne zadanie samorządu. Mieszkańcy oczekują także modernizacji dróg, rozbudowy ka-
nalizacji czy wodociągów. Wspólnie z burmistrzem musimy mierzyć się z tymi zadaniami i 
szukać środków finansowych na ich realizację.
Jak Pan jako już wiceprzewodniczący Rady ocenia stan budżetu gminy? 
Jak mogę oceniać? Zdecydowanie negatywnie. Olbrzymie zadłużenie, które wisi nad nami już 
od lat wskutek działań poprzednich władz jest po prostu karygodne. To co pociągnęło nas w 
dół najbardziej to projekt „Czysta Woda dla Krakowa”, który zadłużył gminę na 90 milionów 
złotych. To niewyobrażalne jak można było do tego dopuścić. Okazało się, że wizje roztaczane 
przez Macieja Ostrowskiego podczas realizacji tego projektu nijak się miały do rzeczywisto-
ści. Uważam, że projekt był ważny ale zdecydowanie został przeinwestowany, a jego koszty 
zostały przerzucone na mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Jakby tego było mało do-
łożone zostały kolejne cegiełki, jak budowa Muzeum Niepodległości pochłaniająca kilkana-
ście milionów złotych i rewitalizacja rynku, która kosztować będzie kolejne kilkadziesiąt mi-
lionów. Można realizować takie cele, ale nie wtedy kiedy nad gmina wisi tak potężny dług.
Czego możemy spodziewać się po Mirosławie Ficie, jako po nowym wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej Myślenic?
Mogę obiecać duże zaangażowanie w to, aby prace Rady Miejskiej były przeprowadzane 
sprawnie i przejrzyście. Nie jestem radnym od wczoraj, mam w tym zakresie duże doświad-
czenie. Będę chciał, aby wszyscy radni przychodzili na sesje z chęcią współpracy i współ-
działania na rzecz lokalnej społeczności. Zostaliśmy wybrani po to, aby służyć mieszkańcom 
i na pewno dołożę wszelkich starań by tak właśnie było.

MOGĘ OBIECAĆ
DUŻE

ZAANGAŻOWANIE

15/marzec 2020
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DEWELOPER
Biuro Sprzedaży 

+ 48 605 33 33 07
raba-sloneczne.pl

32-400 Myślenice 
ul. Drogowców 8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
RABA Dyczkowski i spółka sp. z o. o. 

5%
r a b a t u 
na zakup mieszkania
o powierzchni powyżej 
70m kwadratowych.

reklama

Jaroszowice 324 | 34-100 Wadowice

tel. +48 33 873 46 20 fax +48 33 873 46 22

e-mail: biuro@grafikon.com.pl www.grafikon.com.pl
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POLECAM:

Selfie dla pana redaktora,
który pisze o mnie tekst
jurek fedirko
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razem lubimy oglądać wystawy (4)

Krowa jaka jest – nie każdy widzi. Jak 
kobieta – najpiękniejsza, najwspa-
nialsza, tajemnicza, uwodzicielska, 
zmienna, sensualna. Jak tu nie ko-
chać ? – niemożliwe. 

Kinga Piwowarczyk, malarka, tworzy sel-
fie – a nie robi sobie. To świat wyobraźni. 

Przedstawienia. Poczucia humoru. Autoironii. 
Najważniejszy w tym tworzeniu przedstawie-
nia jest czas. Czas stworzenia selfie. Teatr. Do 
wyjścia na scenę potrzebujesz ubrać ... się. To 
„się” – zwrotne – musi zaskoczyć ubraniem. 
Kostiumem czasu. Podkreślone makijażem, 
majkapem, podkładem, pudrem, konturów-
ką. Z niezbędnymi rekwizytami czasu. Biżu-
terią. Kostium czasu, makijaż i fryzura czasu, 
rekwizyt czasu. Malarka wybiera czas. Ten 
czas tworzy. Tym czasem – zatrzymanym – 
bawi się. Za - trzyma go. To czas karnawału, 
przebieranek, radości, świata wywróconego 
na opak. Z Rabelais’ego. Z Gargantui i Pan-
tagruela. Z cudownych lat komedii filmowej 
kina niemego. Czas slapstickowego śmiechu. 
Czas satyry. Czas groteski.
To czas jej. Jej wysokości nam miłościwie 
panującej - KROWY. Jestem krową. Byłam. 
Będę. Jestem panią świata. A świat, a czas się 
we mnie przegląda. Chcę zobaczyć ten świat. 
Robię sobie swoje selfie. Krowa je robi sobie. 
Malarka je tworzy. Nie jest wizerunkiem na 
bitych monetach, nie na publicznych portre-

tach, nie na świątynnych obrazach, ani 
politycznych. Sama sobie, sama dla sie-
bie robi selfie. Swoje. Wielokrotnie. Mno-
gie. Zmienne. Ciągłe selfie czasu. Czasów. 
Cykl, wariacje. Mojego ze mną czasu. Wy-
wołuję siebie z siebie. Naciśnięciem mi-
gawki, pociągnięciem pędzla. Mam okula-
ry. Różowe. W nich mój świat. I przez nie. 
Koniecznie muszę mieć lampkę czerwo-
nego wina. Sączę czas. Mój. Upajam się. Z 
tobą. I dla ciebie. Moje selfie. Zachowaj je.
Smakowanie. Wyśmienite danie. Mogę 
dalej żyć. Jestem kadrem. Jestem fil-
mem. Czasem czasu. Zapraszam cię do 
siebie. Smakuj selfie. Sącz. Sącz. Upa-
jaj się. Śmiej się, raduj i uśmiechaj. Jed-
no z wielu.
To – ostatnie. „SELFIE dla pana redaktora 
piszącego o mnie tekst”. Ten tekst, któ-
ry czytasz. Dziękuję mu sobą. Akryl do-
skonały. Świetne płótno. Lubię się. Lubię 
cię. Jestem Ktoś. Miłościwie Wam panu-
jąca. Krowa.
O Krowie – zwierzęcym symbolu kobie-
cości napisał Koń – zwierzęcy symbol mę-
skości. Zachwycony twoim selfie. Tobą!

Kinga Piwowarczyk, „Selfie dla pana redaktora, który 
pisze o mnie tekst”, akryl na płótnie, 2020
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poznajmy się: BOGDAN CZYŻYCKI tenisista stołowy, trener II-ligowej drużyny UKS Zarabie
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grażyna drożdż

Imię - Bogdan, nazwisko - Czyżycki, urodzony - 20 kwietnia 1968 roku w Myślenicach, 
miejsce zamieszkania - Myślenice, waga - 70 kilogramów, wzrost - 173 centymetry, wy-
kształcenie - średnie - Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach, dyplom I klasy trenera te-
nisa stołowego, zawód wyuczony i wykonywany - trener UKS Zarabie Myślenice, hobby - 
wycieczki górskie, podróże, stan cywilny - kawaler, dzieci - na razie brak, ulubiona potra-
wa - risotto, ulubiony owoc - mandarynka, ulubiony aktor - Jack Nicholson, Jan Nowicki, 
ulubiony kolor - niebieski, ulubiona dyscyplina sportu - tenis stołowy, tenis ziemny, ulu-
bione zwierzę - pies, ulubiony polityk - Robert Górski, a tak poważnie, to róbmy swoje, 
ulubione zajęcie - słuchanie dobrej muzyki, kraj, który chciałbym zobaczyć - Nowa Ze-
landia, w wolnych chwilach najchętniej - czytam książki lub gram w ... brydża, jeżdżę sa-
mochodem marki - seat ibiza, używam kosmetyków firmy - nie przywiązuję wagi, może 
być nivea, używam telefonu marki - huawei, gdybym wygrał milion, moim pierwszym 
zakupem byłoby - mieszkanie, moją mocną stroną jest - wytrwałość, do swoich słabo-
ści zaliczam -  spożywanie zbyt dużej ilości słodkich przekąsek, w mojej pracy najważ-
niejsza jest - cierpliwość, nigdy nie przykładam większej wagi do - posiadania telefo-
nów, samochodów i takich tam podobnych, nie lubię, kiedy - pada deszcz, u innych naj-
bardziej cenię sobie - szczerość, mało kto wie o tym, że - istnieje taki klub jak UKS Za-
rabie, największe wrażenie robią na mnie - zimowi wojownicy, nawyk, z którym mu-
szę walczyć, to - nie muszę walczyć z nawykami, tu wszystko w normie, największym 
moim osiągnięciem życiowym jest - to, że staram się poprzez sport propagować zdro-
wy styl życia, kiedy idę na spacer, to najchętniej - siadam na ławce i ... patrzę w niebo, 
gdybym mógł zmieniłbym w swoim otoczeniu - ... powietrze, marzę o tym, aby - po-
jechać na narty i aby otrzymać atrakcyjny ... przelew z banku.

Lata 70. XIX wieku; barwne karaibskie miasto 
portowe rozpoznawalne jako Cartagena de In-

dias. Targane wojnami domowymi i epidemiami 
cholery pulsuje wciąż zmysłowością i radością ży-
cia. Jedno spojrzenie egzaltowanego telegrafi-
sty Florentina Arizy wystarczyło, aby, jak w baś-
niach, obdarzona nim Fermina Daza zamieszka-
ła dozgonnie w jego sercu przez pięćdziesiąt trzy 
lata, siedem miesięcy i jedenaście dni „łącznie z 
nocami”. Tak najkrócej można streścić „Miłość w 
czasach zarazy” - powieść kolumbijskiego nobli-
sty Gabriela Garcii Marqueza wydaną w 1985 roku. 
Zaliczana do najważniejszych utworów XX wie-
ku utorowała drogę nowemu spojrzeniu na pod-
stawową ludzką zgryzotę – przemijanie i starość.                                                                                                                                   
Akcja książki rozpoczyna się, kiedy główna bo-
haterka - siedemdziesięciodwuletnia już Fermi-
na - wiedzie szczęśliwe życie u boku prominen-
tnego, powszechnie szanowanego męża, dok-
tora Juvenala Urbino. W feralną niedzielę Zielo-
nych Świątek zacny lekarz ginie w najbardziej nie-
prawdopodobnych okolicznościach, spadając z 
migdałowca podczas łapania swej papugi. Wdo-
wieństwo ukochanej jest dla niemal osiemdzie-
sięcioletniego Florentina bramą długo wyczeki-
wanego raju. Od nowa, tym razem z powodze-
niem, wkrada się w jej łaski, aby smakować wza-
jemne uczucie już do końca, czyli „przez całe życie”.                                                                                                                 
Pierwsza i ostatnia część powieści zostały zarezer-
wowane, gdy „oboje niczego już nie oczekiwali (…)”. 
Od drugiego rozdziału rozpoczyna się seria precy-
zyjnie wbudowanych retrospekcji - historia mło-
dzieńczego romansu głównych bohaterów, dzie-
je małżeństwa Ferminy i Juvenala, wreszcie droga 
kariery i nierzadko szokujące doświadczenia oso-
biste Florentina. Mylne byłoby przypuszczenie, że 

całością zawładnie gorzka refleksja doktora Urbi-
no z pierwszych stron książki: „Starość to obrzyd-
liwy stan, który należałoby odpowiednio wcześnie 
udaremnić”. Zostaje skutecznie rozwiana dalszym 
rozwojem wypadków, zwłaszcza happy end’em, 
dalekim jednak od idealizowania schyłku życia. Pi-

sarz przytacza żywe dowody, jaką zawadą może 
być dla człowieka własne ciało. Podąża jednak szla-
kiem bliższym przekonaniu, że nawet starość i nie-
dołężność mogą stać się pożywką dla dobrego hu-
moru. Z właściwą sobie szczerością i bezpośred-
niością opisuje stany miłosnego zatracenia  Floren-
tina, wywołując co rusz śmiech czytelnika. Prawdzi-
wą kulminację stanowi fragment, gdy zaszokowa-
ny nagłą przychylnością wdowy staruszek walczy z 
atakiem skrętu kiszek. Zamiast radować się chwilą, 
zmuszony jest uciec do czekającego nań samocho-
du, by tam poddać się całkowicie woli swojego cia-
ła. ,,Proszę uważać, don Floro, to wygląda na chole-
rę” - skwitował fakt niczemu już niedziwiący się szo-
fer. Humor – zbawienny sposób na zrobienie uniku 
wobec życia - stanowi największą siłę całej historii.                                                                                                                            
Marquez przedstawia w niej miłość jako chorobę, 
której nie można powstrzymać. Bada to uczucie 
we wszystkich porach życia. Śledzi całą gamę mi-
łosnych wariantów i ich kulminację u progu śmierci. 
„Wielki linowiec oceaniczny przemierzający ludzkie 
życie od młodości do starości. Widzę w nim moich 
rodziców, siebie za młodu, siebie i przyjaciół obec-
nie” – pisał po ukończeniu książki. Przyznał też, że 
dla niego w tej powieści nie powieść jest najważ-
niejsza, ale fakt, że przez niemal dwa lata zamykał 
się na osiem godzin dziennie, ,,aby rozmyślać o mi-
łości, starości i śmierci”. Swoje przemyślenia prze-
łożył pisarz na konkretne postaci, sceny i obrazy z 
ich własną poetycką siłą wyrazu. W ostatnim, gdy 
bohaterowie płyną w późną podróż poślubną pa-
rowcem chronionym żółtą flagą oznaczającą cho-
lerę, pokazał, że największa choroba, jaka zżera 
wszystko - czas - została, choć chwilowo, pokonana.                                                                                                                                        
GABRIEL GARCIA MARQUEZ: „MIŁOŚĆ W 
CZASACH ZARAZY”, MUZA SA, W-WA, 1997.                                                                                                                                            

Pokonać czas
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sylwetki Sedna - DARIUSZ ŻĄDŁO

Ja, kioskarz ...
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INŻYNIER OCHRONY ŚRODOWISKA KIO-
SKARZEM. CZY TO MOŻLIWE? W PRZYPAD-

KU DARIUSZA ŻĄDŁY - TAK. OSIEMNAŚCIE 
LAT TEMU, KIEDY DAREK BYŁ JESZCZE STU-
DENTEM I DORABIAŁ PRACUJĄC W ... KIO-
SKU, PADŁA PROPOZYCJA, ABY OBJĄŁ ÓW 
OBIEKT I POPROWADZIŁ GO NA WŁASNY RA-
CHUNEK. DZISIAJ PAN INŻYNIER WITA SWO-
ICH KLIENTÓW W KIOSKU PRZY ULICY SŁO-
WACKIEGO W MYŚLENICACH.
Praca, pracą, ale jest jeszcze wielka pasja - biega-
nie. Pasja, której Dariusz Żądło oddaje się z wielką 
przyjemnością, kiedy tylko pozwala mu na to czas.
Dariusz Żądło bardzo lubi swoją pracę, chociaż to 
właśnie przez nią musi zrywać się z łóżka dzień w 
dzień o ... piątej rano. - Nie pamiętam dnia, w któ-
rym wstawałbym do pracy niechętnie - mówi kio-
skarz. - Moja praca daje pozytywne nastawienie 
do świata, głównie przez to, że dzięki niej mam sta-
ły kontakt z ludźmi. Z kolei ten kontakt uczy otwar-
tości na innych.
Na pytanie czy praca kioskarza jest trudna Darek 
Żądło odpowiada z uśmiechem: - Myślę, że nie jest 
ona tyle wyczerpująca fizycznie, co raczej ... psy-
chicznie. Nie jest to praca dla mruków czy dla osób 
niecierpliwych. Trzeba być pogodnym, otwartym na 
ludzi i cierpliwe wysłuchiwać tego, co mają do po-
wiedzenia. Czasem służyć radą, innym razem tyl-

ko wysłuchać. Klienci są różni i różnie się zachowu-
ją. czasem bywa, że któryś z nich ma gorszy dzień. 
Kioskarz musi to uszanować. Klient musi wyjść z kio-
sku zadowolony.
Opinia ta wynika raczej z pogodnego nastawienia 
do życia, niż z realnej oceny szarej codzienności. 
Kioskarz, jak już wspomniano, musi wstać o pią-
tej rano, aby już o szóstej otworzyć drzwi przed 
pierwszymi klientami. Potem jest rozkładanie świe-
żej pracy oraz artykułów ... łatwo zbywalnych, ta-
kich, dzięki którym kiosk wciąż prosperuje i przy-
nosi dochód. Jeszcze seria zamówień i tak do ... 17-
tej. - Pracuję codziennie przez cały tydzień, w soboty 
do 13-tej. Dopiero w niedzielę mam czas na relaks.
A relaks to w przypadku Darka Żądły głównie bie-
ganie. - Pasja biegania rozpoczęła się u mnie od ką-
pieli w głębokiej wodzie - wspomina kioskarz. - Czyli 
od udziału w ... maratonie krakowskim. Wystartowa-
łem w nim za namową kolegi niejako z marszu, bez 
przygotowania, bez treningu. Kiedy biegłem miałem 
w głowie tylko jedno: dotrzeć do mety. Dotarłem do 
niej po ... pięciu godzinach. 
Od tego czasu Darek dużo biega. Można go zoba-
czyć na starcie wielu organizowanych na terenie 
powiatu imprez. Na pytanie czy jest najszybszym 
biegaczem wśród kioskarzy i najlepszym kioska-
rzem wśród biegaczy Żądło odpowiada z uśmie-
chem: Nie zastanawiałem się nad taką klasyfika-

cją, ale jest to możliwe. Czym jest dla nie-
go bieganie? - To wspaniała odskocznia od 
szarej codzienności. Jak długo będzie bie-
gał, a jak długo prowadził kiosk? - To pierw-
sze, dopóki starczy zdrowia, to drugie dopóki 
pozwoli ... ekonomia. Najbliższe zawody, w 
których weźmie udział? - Bieg Wilczym tro-
pem w Myślenicach i ... maraton krakowski.
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rozmowa z dyrektorem Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu PIOTREM SZEWCZYKIEM

PIOTR SZEWCZYK – myśleniczanin, 
absolwent UJ oraz UP w Krakowie, peł-
nił funkcję przewodniczącego istnie-
jącej przed laty w Myślenicach Mło-
dzieżowej Rady Powiatu. Był rzeczni-
kiem prasowym Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Małopolskiego, 
pracował w strukturach Urzędu Mia-
sta i Gminy Myślenice (Wydział Stra-
tegii, Rozwoju Gospodarczego i Pro-
mocji). Jest prezesem Myślenickie-
go Towarzystwa Kultury oraz dyrek-
torem Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia 
Myślenicka”. Pomysłodawca i orga-
nizator Międzynarodowych Małopol-
skich Spotkań z Folklorem. Obecnie 
dyrektor MOKiS.

SEDNO: PRZEZ DWA OSTATNIE LATA OD-
NOTOWAŁ PAN JAKO P.O. DYREKTOR 

MOKiS KILKA SUKCESÓW. CZYM WEDŁUG 
PANA, DZISIAJ JUŻ DYREKTORA, JEST SUK-
CES ODNIESIONY W OBSZARZE KULTURY?
PIOTR SZEWCZYK: Sukces w tym obszarze to prze-
de wszystkim umiejętność prowadzenia dialogu za-
równo ze sobą, jak i z widownią. Wbrew pozorom, to 
nie przychodzi tak łatwo, ale jeśli już człowiek nauczy 
się słuchać i prowadzić dialog może mówić o sukce-
sie, choć na ten pracuje się całe życie.
Czy zatem udało się Panu taki sukces odnieść?
Myślę, że wciąż jestem na drodze do sukcesu. W 
swojej pracy miewam jednak wiele drobnych zwy-
cięstw, które są dla mnie częścią drogi do sukcesu. 
W codziennej pracy nie jestem jednak skoncentro-
wany na osiągnięciu sukcesu lecz na upowszech-
nianiu kultury.
Z jakimi problemami wiąże się dzisiaj kierowa-
nie MOKiS-em?
Problemów jest sporo, bo to nie jest łatwa praca, ale 
na szczęście są też przyjemności. Najtrudniej zainte-
resować ludzi naszą ofertą, która jest bardzo boga-
ta. Dziś jest wiele do wyboru i trafić w konkretne gu-
sta czy oczekiwania, to proces, który cały czas trwa.
Jakie miejsce Pana zdaniem zajmuje dzisiaj na 
kulturowej mapie powiatu MOKiS?
To, które powinien zajmować od wielu, wielu lat. 
Jest nie tylko miejscem twórczych spotkań, ale tak-
że inspiracji. Wspólną przestrzenią, gdzie razem sta-
ramy się realizować wydarzenia i projekty zwiększa-
jące nasz udział w kulturze.
Co udało się zrobić dla dobra tej placówki przez 
ostatnie dwa lata?
Najlepiej przyjść do nas i przekonać się o tym osobi-

ście. Razem z zespołem najbliższych współpracow-
ników dokonaliśmy „nowego otwarcia”. Dziś śmia-
ło można powiedzieć, że jesteśmy wspólnym do-
mem kultury … ale także i sportu dla wielu naszych 
mieszkańców, stowarzyszeń, grup nieformalnych, 
twórców indywidualnych i każdego kto ma ochotę 
uczestniczyć z nami w kulturze.

Co w obecnej chwili jest najważniejsze w funk-
cjonowaniu MOKiS, jakie kierunki czy kierunek?
To co pokazała przeprowadzona przez nas ankieta 
diagnostyczna. Włączenie do naszej pracy młodzieży. 
Ta, póki co, wciąż jeszcze nie kojarzy Myślenickiego 
Ośrodka Kultury i Sportu z takim miejscem, w któ-
rym przy wsparciu naszych pracowników może re-
alizować swoje własne projekty. Chcielibyśmy taką 
relację zbudować. Mamy świetnie zorganizowa-
ny ruch senioralny, ofertę rodzinną, programy dla 
dzieci i dorosłych, ale wciąż szukamy propozycji dla 

nastolatków i to jest wyzwanie na najbliższe lata.
Jakie są plany czy pomysły na dalszy rozwój MO-
KiS? Teraz przed Panem perspektywa pięciu lat 
kierowania tą placówką zatem może Pan snuć 
plany długofalowe, nie zaś doraźne.
Pomysłów jest aż nadto. Planów jeszcze więcej. W 
perspektywie długofalowej chciałbym jednak skon-
centrować się na dywersyfikacji naszej oferty w opar-
ciu o potencjał lokalny. Brzmi to dość enigmatycz-
nie, ale intencja jest taka, żeby do współpracy zapra-
szać różne osoby, które swoją ofertą będą wstanie 
zbudować pluralistyczne miejsce aktywności kultu-
rowej. Nie chodzi o to żeby było dużo, ale żeby było 
jakościowo dobrze. 

Nowego, „starego” dy-
rektora (bo już kiedyś nim 
był) ma także Sułkowicki 
Ośrodek Kultury. Krzysz-
tof Trojan stracił swoje 
stanowisko za poprzed-
niego burmistrza, teraz 
wygrywając konkurs od-
zyskał je. Rozmowa z 
Krzysztofem Trojanem w 
kwietniowym numerze 
„Sedna”. 

foto:maciej hołuj

foto:maciej hołuj

Przez dwa lata Piotr Szewczyk peł-
nił obowiązki dyrektora MOKiS. 
Nie dalej jak kilka tygodni temu 
został powołany na to stanowisko 
na okres pięciu najbliższych lat. To 
dobry wybór. „Sedno” rozmawia z 
dyrektorem Piotrem Szewczykiem 
o sukcesie w kulturze i planach kie-
rowanej przez niego instytucji.

Na sukces pracuje
się całe życie

PIOTR SZEWCZYK:

rozmawiał:maciej hołuj
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sylwetki Sedna - JAN KOCZWARA

POJAWIŁ SIĘ W MYŚLENICACH 60 LAT 
TEMU, ABY ROZPOCZĄĆ SWOJĄ PRZY-

GODĘ Z SZEROKO POJMOWANĄ KULTURĄ. 
NA SAMYM POCZĄTKU JAKO ... INSTRUKTOR 
ŚWIETLICOWY W POWIATOWYM DOMU KUL-
TURY W MYŚLENICACH.
Siedziba tegoż znajdowała się wówczas w budyn-
ku przy ulicy Reja. Przybył do Myślenic, ponieważ 
w tym mieście mógł akurat liczyć na pracę. Od 60 
lat, Jan Koczwara zaznacza swoją obecność w my-
ślenickiej kulturze i jak na razie wygląda na to, że 
to nie koniec Jego aktywności.
Od instruktora do ... dyrektora. Tak w czterech 

słowach można by streścić zawodową karierę 
Jana Koczwary. Byłaby to jednak droga bardzo 
na skróty. Sześćdziesiąt lat w czterech słowach? 
To niemożliwe. Tym bardziej, że czytając biogra-
fię Jana Koczwary, od faktów, dat i liczb aż kręci 
się w głowie.
Zanim Jan Koczwara ukończył szkołę podstawo-
wą w Nowy Miasteczku (1950) pilnie uczęszczał 
do Ecole de Commune w rodzinnym Dompierre 
en Santerre we Francji. W Polsce rodzina Koczwa-
rów, jako repatrianci, znalazła się w 1950 roku. Już 
w kraju Jan (wówczas jeszcze Jasiu) najpierw do-
kończył edukację na etapie podstawowym, by 
następnie, po kolejnych latach nauki, zostać ab-
solwentem Państwowego Liceum Kulturalno - 
Oświatowego w Krakowie (specjalność ... teatr!). 
Potem była jeszcze nauka w Państwowym Zaocz-
nym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Kra-
kowie oraz studia na kierunku Pedagogika Pracy 
Kulturalno - Oświatowej na Uniwersytecie Śląskim. 
Jan Koczwara jest także absolwentem kursów: te-
atralnego przy PWST w Krakowie, ceramicznego 
przy PWSSP we Wrocławiu oraz kursu kierowni-
ków i instruktorów Powiatowych Domów Kultury.

W 1965 roku z instruktora świetlicowego Jan 
Koczwara awansował na stanowisko kierownika 
Powiatowego Domu Kultury w Myślenicach, w 
1974 na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury natomiast w 1996 na stanowisko dyrek-
tora Myślenickiego Ośrodka Kultury.
W 2003 roku po 43 latach pracy na rzecz kolejno: 
PDK, MDK i MOK Jan Koczwara został zwolniony 
z zajmowanego przez siebie stanowiska z dnia na 
dzień. Dzisiaj niechętnie wspomina tamte chwile 
nie rozumiejąc jednak decyzji o odwołaniu i wyra-
żając żal do ówczesnych władz za jej nieuzasad-
nione podjęcie.

Nie da się Jana Koczwary zaszufladkować. Bo to, 
że dyrektor (dzisiaj już były) wiedzą wszyscy. Ale, 
że także: kolekcjoner, archiwista, malarz, reżyser, 
prezenter, juror (także w imprezach zagranicz-
nych, na przykład członek Sądu Niezależnych Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych w 
Paryżu), lektor radiowy, scenarzysta imprez kultu-
ralnych, realizator scenografii teatralnych, autor 
tekstów (w tym także prasowych) już niekoniecz-
nie. Przez lata pracy na stanowisku dyrektora Jan 
Koczwara okazał się autorem 80 różnych projek-
tów. Na przykład stworzony przez niego konkurs 
„Kwiaty polskie” gromadził przed laty 150 twórców 
(dzisiaj gromadzi ich w porywach ... dziewięciu).
Lista osiągnięć i dokonań Jana Koczwary: wystaw, 
artykułów prasowych, nagród i wyróżnień to nie-
kończąca się lektura. Wymieńmy zatem tylko naj-
ważniejsze z nich: Foto - Fono - Expo - Disc, Sa-
lon Młodych, Niedzielne Randez Vous ze Sztuką, 
Polonijny Salon Sztuki, Myślenicki Klub Twórczo-
ści Ludowej, Praca i Piękno, Kwiaty Polskie, Koło 
Młodych Plastyków, Galeria Sztuki Dziecka, Estra-
da Folkloru, 3 Razy R - Relaks - Rozrywka - Rekre-
acja, Kolekcje Małe - Duże, Festiwal Anioły, Nie-

dzielne rozmowy o sztuce, Dzieło - twórca, Kar-
nawał po staropolsku.
Dzisiaj Jan Koczwara, od 14 lat prawem usankcjo-
nowany emeryt, wciąż wykazuje sporą aktywność. 
Jego obecność podczas wielu imprez kulturalnych 
organizowanych nie tylko w samych Myślenicach, 
ale także na terenie powiatu, ma jeszcze drugi wy-
miar. Od 2000 roku Jan Koczwara archiwizuje bo-
wiem życie kulturalne miasta i powiatu. Czyni to 
z ponadprzeciętną skrupulatnością, pedanterią i 
sumiennością. 136 pękających w szwach segre-
gatorów, w których archiwista zgromadził: doku-
menty, plakaty, ulotki, artykuły prasowe i zdjęcia 
są dzisiaj kopalnią wiedzy związanej z lokalną kul-
turą miasta i regionu. Ponad pięćdziesiąt segrega-
torów znalazło już swoje miejsce poza domem ar-
chiwisty. Do swoich zbiorów przyjęły je: Bibliote-
ka Pedagogiczna oraz Muzeum Niepodległości w 
Myślenicach. Ile segregatorów zostanie jeszcze za-
pełnionych? Na to pytanie nie umie odpowiedzieć 
nawet sam Jan Koczwara. Praca wre. Nieustannie. 

Codziennie. Po kilka godzin.
I na koniec kolekcjonerstwo. U Jana Koczwary jest 
ono nieodłącznie związane ze sztuką. Najpierw 
anioły. Gromadzone od 1981 roku. Wszelkiego ro-
dzaju i autoramentu. Jest ich dokładnie 1338. Do-
brze, że nie potrafią fruwać. Umiejętność ta mo-
głaby bowiem nieźle uprzykrzyć kolekcjonerowi ży-
cie. Są za to wszędzie. Na ścianach, półkach, stoli-
kach i regałach. Imponujący jest także zbiór płyt. 
Winylowych, oczywiście, gromadzonych przez 
lata. Jan Koczwara ma ich w swojej kolekcji 2147! 
Zbiór jadłospisów nie jest wprawdzie związany ze 
sztuką (jeśli już to z kulinarną), ale liczba 15 tysię-
cy podmiotów robi wrażenie. W tym 253 jadłospi-
sy ekskluzywne i 800 kart menu.
Jubileusz 60 - lecia pracy na niwie kultury Jan 
Koczwara uczcił wystawą w myślenickiej restau-
racji „Na Stradomiu”. To już 101 wystawa, jaką ju-
bilat zaprezentował w tym miejscu. Ekspozycja w 
niewielkim tylko stopniu przywołała dotychczaso-
we osiągnięcia Pana Jana. Była zaledwie smugą 
światła, jednym kęsem wspaniałej, obfitej uczty, 
którą myśleniczanie mają okazję raczyć się od ... 
60-ciu lat. 

Setki wystaw, tych autorskich i tych zaaranżowanych na rzecz innych artystów, 
43 lata dyrektorowania najważniejszej placówce kulturalnej Myślenic, 80 zrea-
lizowanych projektów autorskich, stworzenie bogatego, nie mającego swoje-
go odpowiednika na terenie powiatu archiwum kulturalnego, to tylko niektó-
re z osiągnięć 60 lat pracy myślenickiego animatora kultury Jana Koczwary.
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Sześć dekad
Jana Koczwary

maciej hołuj

Na zdjęciu: Jan Koczwara na tle swojej jubileuszowej wystawy
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Alef Bet Judaizmu - Quf - Pesach
ALEF - BET JUDAIZMUhistoryczne podróże MARKA STOSZKA

maciej hołuj

Szalosz Regalim czyli Pesach, Szawuot i Sukot 
to trzy różne święta żydowskie, wywodzące 

się z bardzo dawnych, jeszcze „przedświątyn-
nych” tradycji, związanych z cyklem rolniczym 
i historiozofią narodu wybranego.
Wyjście z Egiptu, przyjęcie Tory i wędrówka do 
Ziemi Obiecanej stworzyły podwaliny konstruk-
cji filozoficzno - etycznej zwanej judaizmem. Sło-
wotwórczo - szalosz regalim to „trzy święta piel-
grzymie”. Konsekwencją powstania Świętego 
Przybytku, jako epicentrum żydowskiego świa-
ta, stało się bowiem pielgrzymowanie. Jerozo-
lima ukonstytuowała się wówczas jako jedynie 
akceptowalne miejsce obchodzenia najważniej-
szych dla całej żydowskiej społeczności świąt.
W tradycyjnym, rolniczym cyklu, Pesach (rozpo-
czynające się 15 dnia miesiąca Nisan) przypadało 
w momencie dojrzewania pierwszych, po okre-
sie zimowym, owoców i ziaren. Złożenie ich w 
ofiarnym darze miało zapewnić całoroczną bo-
ską przychylność i opiekę. Z czasem jednak, nad 
rolniczym charakterem świąt pielgrzymich za-
częły dominować inne narracje, te związane z 
opowiadanymi w Torze dziejami żydowskiego 
narodu. Głównym tematem święta Pesach stał 
się temat „wyjścia” z Egiptu, czyli transforma-
cji zniewolonych plemion w wolny i samoświa-
domy naród, szanujący życie i prawa jednostki 
i rządzony przez system skodyfikowanych war-
tości etycznych. 
Według tradycji, niewoleni w Egipcie przez ponad 
dwieście lat Żydzi nigdy nie ulegli asymilacji, za-
chowując kulturową i religijną odrębność. Prze-
trwanie swojej narodowej tożsamości zawdzię-
czali przywiązaniu do tradycyjnych imion, ubio-
ru i języka Boska interwencja opisana w Haga-
dzie, czyli historii wyzwolenia, czytana podczas 
uroczystej kolacji sederowej pierwszego i drugie-
go wieczoru święta Pesach, stała się tak atrak-
cyjnym tekstem kulturowym, że przejęło go nie 
tylko chrześcijaństwo, ale wiele innych, wywo-
dzących się z judaizmu nurtów filozoficznych.
Seder to po prostu porządek, według którego 
z roku na rok opowiadana jest ta sama historia 
i spożywana jest wspólna wieczerza. Nie może 
na niej zabraknąć macy, gorzkich ziół ani chrza-
nu, nie może też zbraknąć słonej wody – symbo-
lu łez wylanych przez wieki niewoli.
Ma nisztana halajla haze? Czym ta noc różni się 
od wszystkich innych nocy? Jak odróżnić wol-
ność od niewoli? Według Hagady, i Tory, zrzuce-
nie jarzma niewoli wymagało wspólnego działa-
nia Boga i człowieka.
Po rozmowie z Najwyższym Mojżesz stanął przed 
obliczem Faraona. „Wypuść moich ludzi” - powie-
dział do niego w boskim i własnym imieniu. Jed-

nak serce Faraona, utwardzone przez Najwyż-
szego, pozostało niewzruszone nawet po tym, 
jak wody Nilu zamieniły się w krew i na Egipt za-
częły spadać kolejne nieszczęścia: plagi żab, ko-
marów, much, pomoru bydła, wrzodów, gradu, 
szarańczy i ciemności. 
Kiedy wydawało się, że nic nie pomoże i naród 
żydowski pozostanie w Egipcie na zawsze Moj-
żesz stanął przed Faraonem z zapowiedzią ostat-
niej, najbardziej przerażającej plagi, plagi śmier-
ci. Wcześniej nakazał jednak wszystkim Żydom 
złożyć ofiarę z jagniąt i oznaczyć ich krwią fra-
mugi swoich domostw (symbolem tej ofiary pod-
czas sederowej wieczerzy jest jajko i pieczony 
udziec z kością).
W ten sposób ofiara niewinnych zwierząt stała się 
gwarantem życia narodu wybranego. Przecho-
dzący przez Egipt anioł śmierci, zabrał wszyst-
kich pierworodnych, z synem samego faraona 
włącznie, ale ominął wszystkie żydowskie domy, 
„chronione” krwią ofiarnych baranków.
Upokorzony i złamany osobistą tragedią fara-
on zgodził się wreszcie na wypuszczenie Żydów 
z niewoli. Mojżesz wiedział jednak, że słabość 
władcy może okazać się krótkotrwała i najlepiej 
będzie opuścić Egipt natychmiast. Uciekano tak 
pospiesznie, że przygotowane na drogę chleby 
nie zdążyły wyrosnąć. Na pamiątkę tego pośpie-
chu w Pesach obowiązuje całkowity zakaz spoży-
wania produktów zawierających „chamec” (czy-
li zakwas, wytwarzany podczas każdego trwa-
jącego ponad 17 minut kontaktu ziaren zbóż z 
wodą). W gastronomicznej praktyce oznacza to 
tyle komplikacji, że produkty przeznaczone na 
Pesach przygotowuje się według osobnych pro-
cedur i oznacza specjalnymi, dodatkowymi sym-
bolami koszerności: „koszer na Pesach”. Dla reli-
gijnych Żydów przygotowanie do Pesach ozna-
cza nie tylko opróżnienie domu z każdego naj-
mniejszego ziarenka chamecu, ale także wymia-
nę kuchennych naczyń, zastaw i sztućców na ich 
„podwójnie koszerne”, pesachowe odpowiedniki. 
Wieczerza sederowa, z całym zestawem rytua-
łów, z pieśniami i modlitwami, z kielichem Elia-
sza i Afikomanem, z kanapką Hilela i najważniej-
szym pesachowym symbolem - sederowym pół-
miskiem, należy do najczęściej i najchętniej ob-
chodzonych żydowskich tradycji.
Według trzech z czterech ewangelii Nowego 
Testamentu Ostatnia Wieczerza była właśnie 
wieczerzą sederową. Punkt styczny judaizmu i 
chrześcijaństwa, centralny element obu religii, 
stał się jednak źródłem ich rozłamu. To, co po-
łączyło obie religie, rozdzieliło je na zawsze. O 
połączeniu i rozdzieleniu, czyli wszystkim, co 
najważniejsze, w kwietniowym numerze Sedna.

Dawne życie towarzyskie, ale także i re-
ligijne, skupiało się wokół dworów zie-

miańskich. Niejednokrotnie księża z diecezji 
mieli nawet specjalne pozwolenia na odpra-
wianie w nich mszy. Rozpowszechniony był 
także zwyczaj odprawiania w dworach drogi 
krzyżowej. Zwykle prowadziły je panie domu, 
i to zarówno dla państwa jak i służby. Więk-
sze dwory posiadały własne kaplice, zwłasz-
cza tam, gdzie odległość od najbliższego koś-
cioła oznaczała prawdziwa wyprawę. Właśnie 
w czasie Wielkiego Postu przybywał ksiądz, 
aby odprawić mszę, i aby rodzina oraz służ-
ba mogła przystąpić do spowiedzi. Duży sa-
lon stawał się wówczas kaplicą.
Post, czyli umartwienie ciała, był praktyko-
wany w polskich dworach podczas liturgicz-
nego Wielkiego Postu z całą sumiennością. 
Nie było tak modnego dziś przeciwstawiania 
sobie umartwienia ciała i serca. Post właśnie 
temu służył, aby człowiek wzniósł się na wy-
żyny moralne. Dziś świat wyśmiewa, kryty-
kuje i pomniejsza dawne katolickie nakazy 
z powodu odczuwania szczególnej niechęci 
do pomysłu, aby człowiek kontrolował swo-
je zmysły według lansowanego wizerunku 
- ma być ich niewolnikiem, nie zaś panem. 
W rodzinach ziemiańskich poszczono przez 
czterdzieści dni Wielkiego Postu, w poście 
pierwszorzędną rolę odgrywała wstrzemięź-
liwość. W czasach Rzeczypospolitej szlache-
ckiej post we dworach był skrupulatnie prze-
strzegany od strony jakościowej, nie zawsze 
jednak oznaczał, że jadano mniej niż w in-
nych porach roku liturgicznego. W domach 
zamożnej szlachty i magnaterii rozgrywała 
się prawdziwa walka Postu z Karnawałem i 
bój ten bywał zacięty. Zarazem religijna tra-
dycja rodzinna to instrument delikatny, na-
wet w dniach surowego postu dostrzec po-
trafi potrzeby ludzkiego ciała, które zlekce-
ważone być nie powinny. Religijny wymóg 
poszczenia dużej grupy ludzi stawiał właś-
cicieli majątków, którzy czuli się odpowie-
dzialni moralnie za służbę i pracowników, 
wobec wyzwania; był gospodarczym przed-
sięwzięciem, które musiało być zaplanowa-
ne i sprawnie przeprowadzone. 
Wielki Post w ciągu roku i czasu w jakim funk-
cjonował dwór był szczególnym okresem, w 
którym wszelkie działania i prace były nie-
co determinowane praktykami religijnymi. 
Jednak ten szczególny czas w żaden spo-
sób nie wpływał negatywnie na funkcjono-
wanie dworu, a wręcz przeciwnie dodatko-
wo scalał i integrował dworską społeczność.

Post
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Maria Maślerz 
(1925 - 2020)
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Na Ponidziu wiosna nieustanna (4)jan koczwara 

Nowy Korczyn - synagoga żydowska.

foto:autor

Maria Maślerz urodziła się 1 
marca 1925 roku. W świe-

cie sztuki nieprofesjonalnej była 
postacią niepowszedniego do-
robku: autentyczną malarką sa-
morodnego żywiołu i talentu. 
Od dzieciństwa interesowała 
się ręcznymi robótkami (sztucz-
ne kwiaty, dekoracje, haft), a 
zwłaszcza malarstwem, które z 
czasem stało się główną pasją Jej 
życia. Pierwsze próby malarskie podjęła w 1962 roku. W 
rok później uczestnicząc w „Ekspozycji twórczości ludo-
wej i amatorskiej powiatu myślenickiego” została uho-
norowana zaszczytnym wyróżnieniem za „niepozorny” 
- jak wówczas określono - „Dom Nosanów”. Uskrzydlo-
na tym powodzeniem uczestniczyła odtąd we wszyst-
kich, organizowanych wówczas konkursach i przeglą-
dach twórczości artystów samorodnych. W 1976 roku 
jako jedna z pierwszych przystąpiła do założonego w 
tym czasie Myślenickiego Klubu Twórczości Ludowej i 
Amatorskiej uczestnicząc we wszystkich spotkaniach, 
wystawach klubowych i spotkaniach konsultacyjnych 
sekcji malarstwa. Zawsze otwarta była na wszelkie rady 
i wskazówki usprawniające Jej warsztat malarski. Tylko 
w 1967 roku trzynastokrotnie korzystała z pomocy kon-
sultantów Myślenickiego Domu Kultury. Niewątpliwym 
sukcesem Marii Maślerz było m.in. uzyskanie III nagro-
dy w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Nico-
laus Copernicus” (1981) tym bardziej, że do tej rywaliza-
cji przystapiło grono 35 malarzy z Krakowa i wojewódz-
twa. Sukcesy odnoszone na niwie malarstwa  w istocie 
nigdy Jej nie opuszczały. Na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat Pani Maria była sześciokrotną laureatką głównych 
nagród we wszystkich, jubileuszowych edycjach prze-
glądów „Praca i Piękno”. Szczególnym wyróżnieniem 
i zaszczytem były dla Niej wystawy autorskie zorgani-
zowane  m.in. w siedzibie Krakowskiego Domu Kultury 
„Pałac pod Baranami” (1978) w ramach tzw. „Dni My-
ślenic w Krakowie”, a ponadto w 1981 roku w Myśleni-
ckim Domu Kultury w ramach 44. edycji „Salonu Plasty-
ki Amatorskiej”, a w 2005 roku w myślenickim Domu Pa-
rafialnym im. Księdza Prałata Józefa Bylicy. Świat ma-
larski artystki z Drogini podziwiali także mieszkańcy tej 
wsi w murach Szkoły Podstawowej oraz pasjonaci sztu-
ki nieprofesjonalnej Lipska i Bratysławy.
Co stanowiło główny atut Jej sztuki? Jej malarstwa? Za-
pewne to, że kochała swoją wieś, kochała Droginię, jej 
historię i jej krajobrazową rzeczywistość. Z niebywałą 
miłością i zapałem rejestrowała jej piękno i urodę, kom-
ponując równocześnie pełen wiary i pobożności, rozle-
gły wachlarz obrazów religijnych. Maria Maślerz zmar-
ła 10 stycznia 2020 roku.

W imieniu swoim oraz mojej mamy Marii Spytkowskiej i mo-
jej siostry Moniki Firlej pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania panu Janowi Koczwarze za ciepłe słowa, skierowane 
pod adresem mojego zmarłego ojca Adama Spytkowskiego 
w artykule „Na strunach pamięci” w poprzednim numerze 
„Sedna”. Pozwolił on nam jeszcze głębiej uświadomić so-
bie jak wielkim szacunkiem i uznaniem cieszył się mój oj-
ciec. Tata poświęcał wiele czasu swojemu hobby artystycz-
nemu i angażował się w nie całym sobą. Był dumny z tej 
pracy, pracy która była dla niego niezwykle ważna. Jeszcze 
raz dziękujemy za miłe słowa oraz życzliwość kierowane w 
stronę naszego ojca i męża. Żona Maria Spytkowska, cór-
ki: Blandyna Święch i Monika Firlej.

Na rozwój i pozycję gospodarczą Nowego Korczy-
na znaczący wpływ miała gmina żydowska. Pierw-

si wyznawcy Jehowy napłynęli do miasta mniej więcej 
w połowie XVI wieku i chociaż początkowo podejmowa-
ne były próby ograniczenia rozwoju gminy, to przywi-
leje - Niepołomicki z 1585 roku nadany przez króla Ste-
fana Batorego, a potwierdzony następnie przez Augu-
sta II Mocnego, świadczyły o wzroście gospodarczym 
miasta kreowanym właśnie przedsiębiorczością pro-
dukcyjną i handlową Żydów. Dla nich największe zna-
czenie miał przywilej wystawiony w Warszawie w roku 
1659 przez króla Jana Kazimierza. Pozwalał on na zbu-
dowanie synagogi, kirkutu, oraz swobodne wykonywa-
nie religijnych praktyk i obrzędów. W dziedzinie gospo-
darczej istotnym było nadanie tym samym przywilejem 
prawa do propinacji, czyli produkcji piwa, miodów i go-
rzałki, oraz handlu szeroką gamą towarów, w tym mię-
sem. Kolejni królowie Polski, aż do ostatniego - Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, jak jeden potwierdzali 
przyznane Żydom prawa.
Najlepszym dowodem na dużą rolę społeczności żydow-
skiej w Nowym Korczynie było włączenie przez króla 
Augusta III rabina Saula Symchowicza i kupca Kalmana 
Jachimowicza w poczet faktorów królewskich. W tym 
okresie gmina żydowska poza synagogą i kirkutem była 
właścicielem murowanej, piętrowej kamienicy, w której 
mieściła się szkoła, innego murowanego budynku będą-
cego mieszkaniem rabina i łaźni.
W okresie rozbiorów – pod uciskiem rosyjskiego zabor-
cy, zarówno ranga i znaczenie miasta, jak i dobrobyt ca-
łej jego społeczności znacznie spadły. Ostatnich Żydów z 
Nowego Korczyna wysiedlono do obozu zagłady w Treb-
lince. Obecnie jedynym obiektem stanowiącym świade-
ctwo wieloletniego pobytu Żydów w miasteczku są ru-
iny synagogi. Budowla wzniesiona została w 1659 roku 
z ciosanego kamienia i cegły – materiału pozyskanego 
z rozbiórki królewskiego zamku. Ulokowana na brzegu 
Nidy, dokładnie vis a’ vis rozbieranej rezydencji królew-
skiej do dzisiaj, pomimo zniszczeń, przedstawia się im-
ponująco. Odbudowana w 1724 roku po zniszczeniach 
będących rezultatem zbrojnych działań III wojny pół-

nocnej, była w późniejszych latach jeszcze rozbudowy-
wana. W 1895 roku zyskała dodatkowy przedsionek z 
kolumnowym frontonem i sklepienie pozorne zdobio-
ne hebrajskimi inskrypcjami i malowidłami z motywa-
mi zwierzęcymi.
W czasie II wojny światowej synagoga uległa poważnej 
dewastacji, jednakże od 2012 roku prowadzone były na 
obiekcie prace zabezpieczające, dzięki którym może-
my teraz obejrzeć to co ocalało. Samochód bez prob-
lemu parkujemy tuż obok budowli. Miejsca jest wystar-
czająco wiele nawet dla sporej kawalkady pojazdów. Kil-
kanaście metrów przed nami Nida toczy leniwie swoje 
wody. Samo miejsce tchnie spokojem i pozytywną ener-
gią. Jest znakomite do robienia zdjęć. Warto, bo synago-
ga to obiekt wyjątkowo fotogeniczny, posiadający przy 
tym znaczną rangę jako zabytek. Zbudowana w stylu kla-
sycystycznym, na planie prostokąta, składa się z dużej 
głównej sali modlitewnej i prowadzącego do niej dwu-
dzielnego przedsionka. Nad nim, na piętrze, zlokalizo-
wano pomieszczenie dla kobiet. Duże wrażenie wywie-
ra frontowy portyk z ośmiu kolumn ustawionych na wy-
sokim cokole. Wewnątrz zachowały się dwa symetrycz-
ne biegi schodów prowadzących do babińca. 
Gospodarzy obiektu należy pochwalić za sposób zabez-
pieczenia budowli, pozwalający na dokładne obejrzenie 
synagogi nie tylko z zewnątrz, lecz także ocalałych ele-
mentów wnętrza. Na drewnianym sklepieniu głównej 
sali oraz na bocznych ścianach zachowały się resztki poli-
chromii. Na wschodniej ścianie zwraca także uwagę kla-
sycystyczna oprawa Aron ha-kodesz. To szafa ołtarzowa 
– tutaj w formie wnęki w ścianie ujętej bocznie dwoma 
kolumnami doryckimi i zwieńczonej od góry tablicami 
dekalogu, oraz koroną podtrzymywaną przez parę lwów. 
Sala modlitewna oświetlana była półokrągle sklepiony-
mi oknami. Boczne ściany – północna i południowa po-
siadały ich po trzy, natomiast wschodnia dwa, po obu 
stronach ołtarza. Dodatkowo nad nim znajdowało się 
jeszcze okrągłe okno – occulus, obecnie zamurowane.
Czas ruszać w dalszą drogę. Niedaleko, gdyż na Poni-
dziu jest wszędzie blisko i wszędzie możemy spotkać 
coś ciekawego do obejrzenia.
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dieta antyhistaminowa          dietetyk radzi (54)

agnieszka zięba 
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wernisaż wystawy Lilianny Wolnik

Dieta antyhistaminowa wskazana jest dla osób z nietolerancją histaminy lub uczule-
niem na nią. Przyczyną nietolerancji jest brak enzymu DAO, który unieczynnia hi-

staminę. Objawami nietolerancji są: niestrawność, pokrzywka, bóle głowy, katar, pie-
czenie oczu, nadciśnienie, opuchlizna, refluks, astmatyczne zapalenie oskrzeli. Nietole-
rancja pojawia się przeważnie w średnim wieku, częściej jej objawy wykazują kobiety.
Histamina to nie tylko problemy: jest niezbędna w regulowaniu napięcia mięśni gład-
kich, pracy serca, wspomaga procesy koncentracji, snu i czuwania, wzmaga proces 
krwiotwórczy oraz gojenie się ran. Jest konieczna do prawidłowego rozwoju płodu. 
Do krwi jest uwalniana w momencie ataku patogenów lub silnego stresu, a kiedy nie 
jest już potrzebna – u zdrowego człowieka zostaje zmetabolizowana. Nietolerancja 
pojawia się, kiedy czynnej formy związku w organizmie jest zbyt wiele. Trudno zdiag-
nozować ten problem, ponieważ objawy są niespecyficzne, we krwi nie ma przeciwciał 
przeciwko histaminie. Skuteczną metodą diagnostyki jest zbadanie aktywności DAO.
Z diety należy wykluczyć: zboża zawierające gluten (przede wszystkim pszenicę), sery 
żółte, pleśniowe, kefir, mięso wołowe, wieprzowe, surowe, wędzone, kiełbasy, węd-
liny dojrzewające. Niewskazane są ryby takie jak: tuńczyk, sardynka, makrela, ryby 
wędzone, marynowane, surowe. Wyeliminować trzeba także soję, inne rośliny strącz-
kowe, owoce morza, pomidory, szpinak, bakłażany, kiszonki. Owoce również mogą 
pobudzać reakcję organizmu: awokado, czerwone śliwki, gruszki, winogrona, anana-
sy, maliny, banany, truskawki. Produkty wysokoprzetworzone, gotowe dania, kostki 
rosołowe, keczup, grzyby, anyż, cynamon, goździki, curry, chili mogą nasilać objawy. 
Posiłków nie należy długo przechowywać oraz wielokrotnie odgrzewać.
W diecie należy uwzględnić: ryż, kaszę gryczaną, jaglaną, amarantu, komosę ryżową, 
warzywa (poza wyżej wymienionymi), ziemniaki. Dozwolone są płatki jaglane, sie-
mię lniane. Można spożywać jajka oraz twaróg. Z produktów białkowych dozwolo-
ne są: króliki, indyki, kurczaki, dziczyzna, ryby o jasnym mięsie. W diecie mogą poja-
wiać się: jabłka, melony, borówki, wiśnie, brzoskwinie, morele, mango, a także mak, 
kokos i migdały.

Podobno zafascynowała 
go ostatnio biografia

Napoleona

Spójrz na Jasia

Lilianna Wolnik mieszka w Zabierzowie. Od 2016 roku jest człon-
kiem Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto. Fotografie 

Lilianny mieli wcześniej okazję oglądać myśleniczanie (2017, wystawa 
w galerii mgFoto w Miejskiej Bibliotece Publicznej), teraz okazję 
taką otrzymali mieszkańcy Dobczyc. W tutejszej galerii mieszczącej 
się w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej fotografka zaprezento-
wała owoce wyprawy do stolicy Francji. Wydarzenie zgromadziło w 
bibliotece miłośników fotografii z Dobczyc i Myślenic, sympatyków 
autorki oraz członków wspomnianej grupy mgFoto. Kuratorem 
wystawy był nasz redakcyjny kolega Jurek Fedirko, gospodarzem 
Paweł Piwowarczyk, dyrektor dobczyckiej biblioteki natomiast 
współorganizatorem dobczyckie stowarzyszenie KAT (Kreatywni 
Aktywni Twórczy). Kolejną odsłoną wystawy zatytułowanej “Paris, 
Paris” był odbywający się 5 marca (kiedy niniejszy numer “Sedna” 
znajdował się w drukarni) wernisaż wystawy fotografii dobczyckiego 
fotografa Pawła Stożka. (MH)

foto:m
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Kto choć odrobinę interesuje się zapasami, zwłaszcza tymi w wyda-
niu zapaśników KS Dalin Myślenice, ten bez trudu na zdjęciu sprzed 
miesiąca rozpoznał doskonałego trenera, a wcześniej zawodnika Ry-
szarda Szpakiewicza. Dzięki trenerowi zapasy w Myślenicach wciąż 
żyją, podtrzymywane są piękne tradycje tego sportu. Tymczasem 
mamy dla Państwa kolejne pytanie: kto jest na zdjęciu poniżej? Od-
powiedź jak zwykle za miesiąc.
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co dzieje się z myślenicką siatkówką

(MH)

KIBICÓW SIATKÓWKI W MYŚLENICACH 
USPAKAJAMY - SIATKÓWKA WCIĄŻ ŻYJE, 

CHOĆ MOŻE Z ZEWNĄTRZ NA TO NIE WYGLĄ-
DA. JEST ZNACZNIE SKROMNIEJ, ALE GRZE-
CHEM BYŁOBY STWIERDZENIE, ŻE W TEJ PIĘK-
NEJ DYSCYPLINIE SPORTU W MYŚLENICACH 
NIC SIĘ NIE DZIEJE.
- Po raz pierwszy od wielu lat nie zgłosiliśmy do roz-
grywek drużyny seniorek i seniorów - mówi długolet-
ni trener i współtwórca niegdysiejszych sukcesów 
myślenickiej siatkówki Jerzy Bicz. - Przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest wiele. Jedną z głównych, o ile nie 
naczelną, jest to, że młodzież stawia dzisiaj na naukę, 
a nie na sport. Trwające do późnych godzin zajęcia 
szkolne, zajęcia dodatkowe, przygotowania do ma-
tury to wszystko zajmuje mnóstwo czasu. Poza tym 
ilość atrakcji, jakie dzisiaj czekają na młodzież powo-
duje, że poświęcenie „wszystkiego” dla siatkówki nie 
stanowi już priorytetu.
Trener Bicz twierdzi także, że utalentowane siatkar-
ki  po ukończeniu nauki w szkole podstawowej szu-
kają w okolicy szkół średnich, w których funkcjonu-
ją klasy sportowe, a takich brakuje w Myślenicach. 
- Nie bez znaczenia jest tutaj także kwestia finan-
sowa - mówi Jerzy Bicz. - Mimo pomocy ze strony 
przede wszystkim Urzędu Miasta i Gminy w Myśle-
nicach oraz firmy Blachotrapez, a także między in-
nymi Jerzego Kasperczyka czy Jana Sawickiego i in-
nych osób wciąż jako klub borykamy się z kłopotami 
natury finansowej. Aby mogła istnieć w SMS-ie Da-
lin Myślenice drużyna seniorska niezbędny jest spon-
sor strategiczny. 
Jaki jest zatem aktualny stan myślenickiej siatków-
ki? - Wbrew pozorom sporo się dzieje - twierdzi Jerzy 
Bicz. - Codziennie od poniedziałku do piątku w hali 
na Zarabiu odbywają się treningi: juniorek i kadetek 

pod okiem trener Elżbiety Gablankowskiej, młodzi-
czek, które prowadzę ja, zespołów mini - siatkówki 
Elzy Wojtan, grupy siatkarskiego narybku, klasy I - III 
trenowanej przez Teresę Sikorę i Bożenę Kossakow-
ską oraz kadetów i juniorów trenujących pod okiem 
Pawła Wojtana. Zespoły te uczestniczą w rozgryw-
kach na poziomie województwa, Ogólnopolskich Za-
wodach Mini - Siatkówki, zapraszane są na turnie-
je towarzyskie w całym kraju. Sami, jako klub też je-
steśmy organizatorami turniejów, czy to w plażowej 
piłce siatkowej czy też pod dachem hali, na przykład 
Memoriału im. Krzysztofa Murzyna czy Turnieju Mi-
kołajkowego. Współpracujemy także z amatorskim 
Stowarzyszeniem Siatkarskim „Las pod Dalinem”.
Czy w związku z tym można z optymizmem patrzeć 
w przyszłość myślenickiej siatkówki? Zdaniem Jerze-
go Bicza tak, chociaż nic nie stanie się zaraz. - Prio-
rytetem jest dla nas osiąganie jak najlepszych wyni-
ków w rozgrywkach młodzieżowych, co umożliwi nam 
grę w finałach turniejów wojewódzkich oraz przynie-
sie awans do rozgrywek centralnych. Pracujemy nad 
tym, aby zbudować zespół oparty na najlepszych za-
wodniczkach. Przez cały czas usilnie działamy także 
nad naborem do klasy sportowej SP 3. Wraz z wice-
prezesem SMS Dalin Myślenice Markiem Bałą organi-
zujemy spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół 
podstawowych oraz z rodzicami namawiając ich do 
pracy na rzecz siatkówki. Od zeszłego roku wspólnie 
z trenerami i nauczycielami SP 3 organizujemy Mini 
Olimpiadę dla dzieci z klas I - III. W pierwszej edycji 
uczestniczyło 20 zespołów - około 200 dziewczynek 
i chłopców. W tym roku Olimpiada rozegrana zosta-
nie 16 kwietnia. Tak więc, jak widać, mimo wielu trud-
ności pracujemy z młodzieżą oraz wszystkimi, którzy 
chcą nam i myślenickiej siatkówce pomóc, z nadzieją 
na przyszłe sukcesy.

Czasy świetności myślenickiej 
siatkówki żeńskiej dawno mi-
nęły. Co zrobić, aby powrócić 
do tamtych, wspaniałych trady-
cji, kiedy drużyna KS Dalin My-
ślenice walczyła w najwyższej, 
krajowej kategorii rozgrywek? 
Jerzy Bicz, legendarny trener 
uważa, że praca u podstaw, jaka 
trwa w chwili obecnej w klubie 
może kiedyś przynieść oczeki-
wane przez myślenickich fanów 
siatkówki owoce.

Praca u
podstaw


