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Są założycielami pierwszej na terenie powiatu myśle-
nickiego telewizji internetowej. Ich działania od same-

go początku charakteryzuje duża dynamika. Są wszędzie 
tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, coś co może zain-
teresować potencjalnego telewidza internetowego. Bar-
tosz Cwynar i Jarosław Chęć postawili wszystko na jed-
na kartę. Z dużą determinacją i pracowitością rozwijają 
zaproponowaną przez siebie formę przekazu. W rozmo-
wie z „Sednem” Bartek i Jarek zdradzają kulisy telewi-
zji internetowej, mówią o trapiących ją problemach, opo-
wiadają o swoich sukcesach i porażkach.

Ten z mikrofonem w ręku to Bartek Cwynar ...

Ci, którzy nie mogli docze-
kać się mrozu i śniegu 

wreszcie mogą czuć się usa-
tysfakcjonowani. Ci, którym 
mróz i śnieg nie w smak nie 
kryją swojego niezadowo-
lenia. Tak czy inaczej zima 
przypomniała sobie wreszcie 
o nas bez względu na to czy 
ktoś ją lubi czy nie. Czeka-
jąc na nadejście wiosny po-
prosiliśmy o rozmowę dwóch 
mieszkańców Myślenic, któ-
rzy jako pierwsi w historii 
miasta postanowili powołać 
do życia telewizję. Wpraw-
dzie wykorzystującą moż-
liwości Internetu, ale czyż 
sposób przekazu i narzędzie 
są najważniejsze w obliczu 
doniosłości faktu, że oto My-
ślenice też mają swoją tele-
wizję? Zapytaliśmy Bartka 
Cwynara i Jarka Chęcia o to 
jak im się wiedzie na nowej 
drodze zawodowej, z jakimi 
problemami musi borykać się 
medium przez nich zapropo-
nowane i jakie są techniczne 
kulisy działania Powiatowej 
Telewizji Internetowej. Co 
powiedzieli? – można prze-
czytać obok.
Zima to także niskie tempe-
ratury. Grzejemy się zatem 
kto jak i czym może. Część 
mieszkańców myślenickie-
go Osiedla Tysiąclecia mu-
siała pogodzić się z podwyż-
ką opłat za dostarczenie cie-
płej wody. To nie pierwsza 
taka podwyżka zaserwowana 
przez zarząd Spółdzielni „Zo-
rza” mieszkańcom. Na tema-
ty związane z działalnością 
„Zorzy” rozmawiamy z no-
wym członkiem Rady Nad-
zorczej Andrzejem Urbań-
skim. Obraz jaki roztacza 
przed nami nie jest opty-
mistyczny. Wręcz odwrot-
nie. Polecamy tekst na stro-
nie 5.
Wiele wydarzeń kulturalnych 
mających miejsce w styczniu 
i w lutym ma wciąż charak-
ter nawiązujący do Świąt Bo-
żego Narodzenia. Wewnątrz 
numeru znajdziecie Państwo 
relacje z Myślenickiego Fe-
stiwalu Pieśni Chóralnej Ko-
lędy i Pastorałki, z warszta-
tów gospel odbywających się 
w Sieprawiu oraz Powiato-
wego Przeglądu Grup Kolęd-
niczych w Dobczycach. Poza 
tym prezentujemy obszernie 
Big Band Dobczyce, formację 
zdobywającą sobie na rynku 
muzycznym coraz większe 
uznanie tak słuchaczy, jak i 
jurorów konkursów i prze-
glądów muzycznych zaś w 
rubryce sport relacjonujemy 
otwarcie ośrodka sportowe-
go Wisły Kraków na myśle-
nickim Zarabiu.
Czytajcie nas na papierze i na 
ekranie monitorów (sedno.
myslenice.org.pl). Wszyst-
kiego Najlepszego.

Redakcja

SEDNO: Jesteście Panowie twórcami pierwszej na terenie powiatu myślenic-
kiego telewizji internetowej. Sam pomysł nie jest nowy, w Myślenicach przed 

laty działało radio internetowe, ale nikt przed Wami nie podjął się zadania po-
wołania do życia telewizji. Jakie względy zadecydowały o jej powstaniu, czy bar-
dziej kierowaliście się komercją czy raczej stworzeniem czegoś, czego na terenie 
miasta i powiatu jeszcze nie było?

JAROSŁAW CHĘĆ: O założeniu telewizji internetowej myślałem już od kilku lat. Fil-
mowanie i tworzenie tego typu produkcji to, odkąd pamiętam, moja pasja. Wiadomo, 
że każdą działalność gospodarczą prowadzi się po to, aby na niej zarabiać, aby z cze-
goś żyć. Jednak o założeniu telewizji w moim przypadku zdecydowała przede wszyst-
kim chęć stworzenia czegoś nowego, oryginalnego, czegoś w czym mógłbym się spełnić 
i realizować. Zawsze marzyłem o pracy w telewizji, ale ze względu na brak funduszy 
mogących pokryć koszty drogich studiów nie było mi to dane. Postanowiłem więc, że 
sam stworzę sobie miejsce pracy. Na terenie powiatu nie istniało jeszcze tego rodzaju 
medium, więc zacząłem dążyć do jego stworzenia. Jedyną opcją była telewizja inter-
netowa. Początki nie należały do łatwych. I nie mam tu na myśli tylko finansów. Przy-
gotowując pierwsze materiały spotkykałem wiele osób, którym opowiadałem o swo-
ich planach. Wielu uważało, że to pomysł, który nie ma szans realizacji. Uważano, że 
przy prawie zerowym budżecie to niemożliwe.
BARTOSZ CWYNAR: Spotkałem Jarka w 2012 roku na jednej z imprez, którą rela-
cjonowałem wtedy dla Gazety Myślenickiej. Zainteresował mnie pomysłem stworze-
nia w powiecie telewizji internetowej, do której potrzebował dziennikarza. Po prze-
myśleniu sprawy, zdecydowałem się zaangażować w ten projekt. W mediach praco-
wałem z przerwami od 2002 roku, jednak nigdy nie była to stacja telewizyjna. Lubię 
wyzwania i nowe doświadczenia, więc postanowiłem współtworzyć z Jarkiem telewi-
zję powiatową.
Czy możecie Panowie zdradzić, jak technicznie funkcjonuje telewizja interneto-
wa, na czym polegają jej zasady, co należy zrobić, aby Was oglądać? Jaki sprzęt 
potrzebny jest Wam, a jaki tym, którzy chcą Was oglądać?
J.Ch.: Na tym etapie na jakim się obecnie znajdujemy nasza telewizja nie nadaje pro-
gramów, ani audycji „na żywo”. Tworzymy reportaże, które po około dwóch dniach od 
nakręcenia materiału, publikujemy na naszym portalu i są one ogólnie dostępne. Do 
tworzenia telewizji jest oczywiście potrzebny odpowiedni sprzęt. W naszym przypadku 

jest to półprofesjonalna kamera i w pełni profesjonalny sprzęt dźwiękowy, oprogramo-
wanie oraz oświetlenie. Cały czas, wraz ze zdobywanym doświadczeniem i wiedzą rośnie 
zapotrzebowanie na sprzęt, który pozwoli nam na dużo więcej niż dotychczas. Niestety 
w tej branży jest to sprzęt bardzo drogi, mamy jednak nadzieję, że w miarę rozwoju or-
ganizacyjnego firmy, będziemy mogli dysponować sprzętem najwyższej jakości. 
Tworzenie reportażu rozpoczynamy od wykonania niezbędnych ujęć wraz z dźwiękiem, 
który rejestrujemy niezależnie na 2 kanałach. Podczas wywiadów dźwięk nagrywamy 
przez microporty lub profesjonalny mikrofon pojemnościowy, który eliminuje dźwię-
ki z otoczenia. Jest to bardzo przydatne, szczególnie jeśli nie mamy możliwości wyj-
ścia z rozmówcą w zaciszne miejsce. Nierzadko podczas kręcenia tzw. „setek” stosu-
jemy lampy z filtrami, aby nadać scenie głębię. Po zgromadzeniu materiału już w stu-
diu, przy pomocy profesjonalnego programu do obróbki video zgrywamy go. Następ-
nie po nałożeniu na ścieżki edycyjne dokonujemy wstępnego cięcia wywiadów i na-
kreślamy scenariusz materiału czyli co i jak chronologicznie chcemy pokazać widzo-
wi. Na podstawie tych danych Bartek przygotowuje dubbing, który następnie nagry-
wamy i wstawiamy w odpowiednie miejsca. Po tak wstępnie przygotowanym materia-
le przychodzi czas na dokładny montaż. Jest to element najbardziej czasochłonny, któ-
ry wymaga niejednokrotnie „weny twórczej”. Tymczasem przy montowaniu około 350 
materiałów rocznie niestety czasami jej brakuje. Z pomocą przychodzi wówczas mu-

zyka. Znając klimat w jakim powstaje dany reportaż, wyszukuję utworów, które kom-
ponują się z nim i po podłożeniu muzyki na odpowiednie ścieżki montuję całość, do-
dając przebitki i wywiady. Przedostatnim etapem jest poprawienie kolorów i ostrości, 
synchronizacja oraz wiele innych detali. Warto przy tym zaznaczyć, że w naszych re-
portażach wykorzystujemy utwory z biblioteki Universal Production Music, na którą 
wykupiliśmy licencję. Gdy mamy już zmontowany materiał eksportujemy go do forma-
tu i jakości takiej, jaka jest nam na daną chwilę potrzebna, w zależności gdzie dany 
materiał będzie publikowany.
B.C: Reportaże, które tworzymy, po zmontowaniu umieszczamy na serwerze, a następ-
nie na naszej stronie internetowej www.myslenice-itv.pl. Do oglądania naszej telewizji 
potrzebny jest zatem tylko komputer z dostępem do Internetu. Realizowane przez nas 
reportaże można oglądać również w jakości HD, ale do tego, aby swobodnie je wy-
świetlać na komputerze, potrzebne jest szybsze łącze internetowe. W niedalekiej przy-
szłości zamierzamy także uruchomić mobilną wersję naszej strony, tak aby każdy z fil-
mów mógł być wyświetlany także na smartfonach, tabletach itp. Linki do naszych fil-
mów zamieszczamy także na fanpagu telewizji na Facebooku. Umieszczamy tam rów-
nież ciekawostki oraz zdjęcia z „miejsca akcji”. 
Jak muszą być przygotowani do realizacji tego rodzaju przekazu dziennikarze? 
Czy macie Panowie doświadczenie w takiej pracy?
B.C. Jak wspomniałem wcześniej, doświadczenie w branży medialnej zdobywam od 
2002 roku. Składają się na to: staż w lokalnej rozgłośni radiowej w moim rodzinnym 
Kędzierzynie-Koźlu, praca w jednej z tamtejszych gazet, a także w biurze prasowym 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, gdzie z różnego typu mediami miałem do czynienia 
codziennie, lecz „od drugiej strony”. To pozwoliło mi, moim zdaniem, bardziej doj-
rzale spojrzeć na zawód dziennikarza. Niedługo po przeprowadzce do Myślenic roz-
począłem współpracę z Gazetą Myślenicką, gdzie jak zapewne czytelnicy wiedzą, zaj-
mowałem się przede wszystkim działem kulturalnym, choć nie tylko. Współpraca ta za-

Jeśli chodzi o krytykę, to jesteśmy na nią 
przygotowani i nie boimy się jej. Jednak 
to, co uprawia większość użytkowników 
forum lokalnego portalu internetowego 
to nie krytyka, a pozbawione jakichkol-
wiek konstruktywnych przesłanek, kry-
tykanctwo - Bartek Cwynar

Postawiliśmy na iTV

Jarek i Bartek udzielili wywiadu „Sednu” 25 stycznia 2014 roku. 

bARTOSz CWynAR – urodzony 19 lutego1983 roku w 
Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie). W Myślenicach miesz-
ka od listopada 2010 roku. Żonaty, jedno dziecko (córka 
Zosia, 16 miesięcy). Z wykształcenia magister politolo-
gii, studia na Uniwersytecie Opolskim ukończone w 2008 
roku. Z zamiłowania i wykonywanego zawodu: dziennikarz. 
W rodzinnym mieście pracował między innymi w lokalnej 
gazecie, rozgłośni radiowej i biurze prasowym Prezydenta 
Miasta. W Myślenicach od lutego 2011 do czerwca 2012 
współpracował z redakcją „Gazety Myślenickiej”. Nieformal-
nie od marca 2012, formalnie od października 2012, wraz 
z Jarosławem Chęciem współtworzy internetową telewizję 
powiatu myślenickiego – Myślenice iTV. Zainteresowania: 
polityka, sport (szczególnie siatkówka, piłka nożna i tenis 
ziemny), muzyka rozrywkowa, turystyka górska. Cieka-
wostki: trzykrotnie (pierwszy raz w 2008 roku), w sumie 
6 odcinków, brał udział w programie „Jaka to melodia” i 
raz (w 2011) w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.
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... ten z kamerą na ramieniu to Jarek Chęć.

kończyła się w czerwcu 2012 roku, a 2 miesiące wcześniej rozpoczęła się moja przy-
goda z Myślenice iTV.
Od pewnego czasu jesteście widoczni na rynku, Wasza obecność na wszelkiego 
rodzaju imprezach, uroczystościach, wydarzeniach jest bardzo regularna. Czy 
mogę zapytać Was o specyfikę pracy? Na czym polega i czy jest bardzo absorbu-
jąca? Jak wygląda podział ról?
J.Ch.: Z racji tego, że obsługujemy cały powiat myślenicki, a przy tym nasza redakcja 
liczy tylko dwie osoby, praca jest niezwykle absorbująca. Pracujemy praktycznie od 
poniedziałku do niedzieli. Wiele wydarzeń czy imprez ma miejsce w weekendy, rzadko 
się zdarza zatem, abyśmy sobotę i niedzielę spędzali w domach. W sezonie letnim czę-
sto było tak, że w niedzielę, zaczynaliśmy pracę o 10 rano a kończyliśmy o 22, w mię-
dzyczasie realizując 5 czy 6 reportaży w różnych miejscach. W tzw. tygodniu roboczym 
przeważnie spędzamy czas na postprodukcji, czyli montażu, ale coraz częściej zdarza 
się, że również wtedy podróżujemy po powiecie z naszą kamerą.
B.C: Zdarza się też tak, że montujemy w studiu materiały, a nagle musimy wszystko po-
rzucić i jechać na reportaż, bo zdarzył się poważny wypadek lub inne nieprzewidziane 
zdarzenie, które trzeba nagrać, a potem pilnie zmontować i umieścić na stronie inter-
netowej. Jeśli chodzi o podział ról ja zajmuję się stroną dziennikarską: przygotowa-
niem i przeprowadzaniem wywiadów na miejscu, zebraniem potrzebnych informacji, 

a podczas montażu napisaniem i nagraniem odpowiedniego podkładu lektorskiego do 
każdego z materiałów. Jarek natomiast ma na głowie całą resztę czyli wykonanie ujęć, 
ostateczny montaż i inne sprawy techniczne, w tym załadowanie filmów na serwer. Kie-
dy dany materiał filmowy znajduje się już na serwerze, moją rolą jest opublikowanie 
go na naszej stronie internetowej wraz z odpowiednim tytułem i opisem. 
Czy przed nagraniem programu, czy to z koncertu czy z otwarcia jakiegoś obiek-
tu czy też z wydarzenia sportowego przygotowujecie sie Panowie merytorycznie 
do zadania czy może raczej preferujecie taktykę pójścia na „żywioł”?
B.C. To zależy od specyfiki każdego z materiałów. Z racji doświadczenia wiele jest ta-
kich reportaży, do których specjalnie nie trzeba się przygotowywać od strony dzien-
nikarskiej. Wystarczy przeczytać kilka informacji na dany temat i reszta przychodzi 
sama. Pójście „na żywioł” jest czasami też wkalkulowane na przykład przy wypad-
kach samochodowych, kiedy dopiero na miejscu widzimy co się dzieje, a sytuacja jest 
dynamiczna i nie sposób przewidzieć co się wydarzy. Od strony dziennikarskiej mu-
szę się mocniej przygotować z kolei przed nagraniem podsumowania poważniejszego 
wydarzenia wprost do kamery czyli tzw. „stand up ‘a”. Dłużej przygotowywałem się 
również przed wejściami „na żywo”, podczas jedynej do tej pory naszej bezpośred-
niej transmisji, jaką zrealizowaliśmy podczas finału „Festiwalu Form Muzycznych i 
Tanecznych „Talenty Małopolski” w maju 2013 roku.
J.Ch.: Jeśli chodzi o ujęcia to znając program imprezy mogę przewidzieć pewne uję-
cia i scenariusz, aczkolwiek staram się wyszukiwać i tworzyć unikalne zdjęcia i w każ-
dym wydarzeniu znaleźć coś, co podkreśli wyjątkowość imprezy. Natomiast w mate-
riałach, które robimy niespodziewanie, działam pod wpływem chwili, zdając się na in-
tuicję i doświadczenie.
Naraziliście się kiedyś na krytykę widzów prezentując drastyczne ujęcia z wypad-
ku. Jak daleko sięga etyka dziennikarska, co Waszym zdaniem jest w niej ważniej-
sze: chłodny, by nie rzec bezlitosny, podnoszący oglądalność przekaz czy „ludz-

kie” często skazane na miałkość i słaby 
odbiór przez widza podejście?
B.C: Jeśli chodzi o krytykę, to jesteśmy na 
nią przygotowani i nie boimy się jej. Jed-
nak to, co uprawia większość użytkowni-
ków forum lokalnego portalu internetowe-
go to nie krytyka, a pozbawione jakichkol-
wiek konstruktywnych przesłanek, kryty-
kanctwo. Myślę tu nie tylko o tym co dzia-
ło się po przytoczonym przez Pana wy-
padku w Bulinie, ale większość wpisów 
na nasz temat, jakie pojawiają się na tym 
forum. Przestaliśmy zresztą na nie odpo-
wiadać i z nimi polemizować, bo po pro-
stu nie warto. 
J.Ch.: Budujące w naszej pracy jest to, że 
materiały promujące pozytywne aspekty 
rzeczywistości i pokazujące ciekawe ini-
cjatywy społeczności lokalnej dorównu-

ją oglądalnością reportażom z wydarzeń 
dramatycznych, a nawet tragicznych. Pew-
nie, że tych ostatnich wolelibyśmy nie po-
kazywać, wolelibyśmy, aby ich po prostu 
nie było, ale naszym obowiązkiem jest in-
formowanie widzów również o tego typu 
zdarzeniach. Tym samym musimy pokazać 
ujęcia z miejsca wypadku. W swoich ma-
teriałach staramy się jednak nie prezen-
tować zbyt drastycznych szczegółów, a to 
co najbardziej „ostre” po prostu zamazu-
jemy. Warto przy tym podkreślić, że spo-
sób naszej realizacji reportaży z wypad-
ków doceniają zarówno służby obecne na 
miejscu, jak i fachowcy z innych stacji te-
lewizyjnych. Także rodziny i bliscy znajomi 
ofiar z uznaniem wypowiadały się o wy-
czuciu sytuacji, jaka nas cechuje przy tej 
okazji, więc chyba jednak wykonujemy tę 
pracę tak jak należy … Wielką satysfak-
cję sprawiają nam statystyki oglądalno-
ści. Stąd wiemy, że poza widzami w woje-
wództwie i kraju, ogląda nas na przykład 
coraz więcej polonii. Budząc się w nocy 
możemy zauważyć, że nawet wtedy nasza 
strona internetowa tętni życiem. Myśleni-
ce iTV oglądana jest w krajach, w których 

byśmy nawet nie przypuszczali, że możemy mieć w nich widzów. Z satysfakcją muszę 
przyznać, że nie ma kontynentu, do którego nie dotarłyby nasze reportaże. Oglądają 
nas widzowie w: Wietnamie, Korei Południowej, Kirgistanie, Izraelu, Peru, Indiach, 
Kenii, nie wspominając już o niemal wszystkich krajach Europy i Stanach Zjednoczo-
nych, na terenie których mamy już stałych fanów.
Działając od pewnego czasu na terenie powiatu i mając stały kontakt z ludźmi 
niejednokrotnie decydującymi o kształcie jego rozwoju jesteście na pewno w sta-
nie powiedzieć jakie problemy natury społecznej i gospodarczej nurtują obec-
nie powiat i jego gminy. Zapytam zatem o Wasz komentarz do tych zagadnień. 
Jaki jest główny nurt problemowy, na co narzekają ludzie, co chcieliby, aby ule-
gło zmianie? Jakie są Wasze osobiste odczucia w tym względzie, co Waszym zda-
niem należałoby jak najszybciej zmienić, poprawić, tak, aby ludziom żyło się le-
piej? A może nie trzeba nic zmieniać, bo jest aż tak dobrze?
J.Ch: Naszym zadaniem i celem jest promowanie regionu oraz lokalnej społeczności i 
jej działania. Na razie prócz materiałów, które mają na celu pomoc w zbieraniu fun-
duszy na rzecz chorych dzieciaków, bądź potrzebujących rodzin, nie zajmujemy się in-
nymi sprawami i problemami społecznymi.
B.C: Dziennikarz nie jest od tego, aby prezentować osobiste zdanie na temat lokalnej 
rzeczywistości, więc zachowam to tylko dla siebie i najbliższych. 

Skoro rozpoczęliśmy wątek dotyczący problemów to może zapytam o to jak wy-
glądają Wasze problemy na jakie napotykacie podczas pracy? Co chcielibyście 
w niej zmienić, poprawić?
J.Ch: Do braku czasu zdążyliśmy się przyzwyczaić, taka praca. Chcielibyśmy mieć tro-
chę lepszy sprzęt który pozwoli na lepsze wykorzystanie naszego potencjału. Chcemy 
również, aby widzów dalej tak intensywnie przybywało jak do tej pory. 
A teraz z trochę innej beczki. Czy Waszym zdaniem na terenie powiatu dużo się 
dzieje? Których imprez jest więcej, tych organizowanych przez samorządy czy 
może tych wynikających z inicjatywy ludzi? Które środowiska uważacie Pano-
wie za najbardziej aktywne w tym względzie, a może nawet precyzyjniej, które 
gminy, organizacje?
B.C.: Jeździmy praktycznie po wszystkich gminach powiatu myślenickiego, odwiedza-
jąc zarówno duże ośrodki, jak i te najmniejsze miejscowości. Nie chcielibyśmy tu ni-
kogo wyróżniać, bo w każdej z gmin dzieje się coś wartościowego i godnego uwagi, 
niezależnie czy są to imprezy organizowane przez samorządy czy wynikające z inicja-
tywy społeczności lokalnej. 
Czy staracie się w swoich przekazach prezentować swoje komentarze do prezen-
towanego akurat zjawiska czy jesteście neutralni i tylko poprzez odpowiednie 
ukazanie problematyki dajecie widzowi wolną rękę w ocenie zjawiska, wydarze-
nia, problemu? Słowem czy jeśli trzeba „przywalić” - „przywalacie”, jeśli „po-
głaskać” – „głaszczecie” wreszcie pochwalić – chwalicie?
B.C.: Jak już wspomniałem wcześniej, uważam, że dziennikarz nie powinien narzucać 
swojego zdania odbiorcom, w tym przypadku widzom. Dziennikarstwo moim zdaniem 
nie powinno polegać na kreowaniu, a pokazywaniu rzeczywistości taką jaka jest. Sta-
ramy się zatem nie sugerować swojego zdania, a pozostawić wolną rękę widzom. 
J.Ch.: Jeśli ktoś lub coś jest godne pochwały to robimy to z czystym sumieniem, je-
śli natomiast czyjeś postępowanie zasługuje na skrytykowanie to nie udajemy, że jest 

Z satysfakcją muszę przyznać, że nie 
ma kontynentu, do którego nie dotar-
łyby nasze reportaże. Oglądają nas 
widzowie w: Wietnamie, Korei Połu-
dniowej, Kirgistanie, Izraelu, Peru, In-
diach, Kenii i Stanach Zjednoczonych - 
Jarek Chęć

Postawiliśmy na iTV
JAROSŁAW CHĘć - urodzony 26 marca 1984 roku w 
Krzczonowie (gm. Tokarnia). Obecnie (od 2009 roku) miesz-
ka w Osieczanach (gm. Myślenice). Żonaty, jedno dziecko 
(syn Jakub). Wykształcenie średnie. W 2004 roku ukoń-
czył Technikum Ekonomiczne im M. Reja w Myślenicach w 
specjalizacji finanse i rachunkowość. Studiował na kierun-
ku wychowanie techniczno - informatyczne na Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie. W 2006 roku odbył zasadniczą 
służbę wojskową w Drugiej Mazowieckiej Brygadzie Sape-
rów w Kazuniu. W latach 2007 - 2009 pracował w Niem-
czech na stanowisku: programista i serwisant zrobotyzo-
wanej linii produkcyjnej, a od 2009 do 2011 roku w przed-
siębiorstwie Mota Engil Polska. W latach 2009 - 2012 pra-
cował dorywczo przy filmowaniu i montażu filmów okolicz-
nościowych. Od czasu technikum interesuje się technika-
mi filmowymi i produkcją telewizyjną, a także lotnictwem. 
Założyciel i właściciel internetowej telewizji powiatu myśle-
nickiego – Myślenice iTV.

c.d. str. 4
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KOlARZ Z ZEGARTOWIC
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(RED)

Rafał Majka, młody kolarz za-
wodowy z Zegartowic (gmi-

na Raciechowice) robi zawrotną ka-
rierę, ale przy okazji nie zapomina 
o potrzebujących. Ostatnio prze-
znaczył swoją koszulkę kolarską 
na licytację. Uzyskane w ten spo-
sób środki przeznaczono na sprzęt 
dla hospicjum w Wiśniowej. Za ten 
piękny gest przyznajemy kolarzowi 
z Zegartowic miano Człowieka Mie-
siąca lutego.

inaczej.
W jakim kierunku powinien iść roz-
wój telewizji internetowej, czy ma ona 
w dobie tak olbrzymiego, dynamiczne-
go rozwoju telewizji tradycyjnej szan-
se rywalizacji z nią? W jakim kierun-
ku będzie rozwijać się Wasza telewizja, 
bo przecież, aby zainteresować widza, 
musi to czynić?
J.Ch: Nie zamierzamy rywalizować z te-
lewizją tradycyjną, tzw. naziemną. Myśle-
nice iTV wypełnia tę lukę, tę niszę, jakiej 
telewizja tradycyjna nie jest w stanie wy-
pełnić z różnych przyczyn. Głównie z po-
wodu braku środków czy ludzi poza tym 
szkoda im czasu na pokazywanie tak ma-
łych środowisk i życia tak małych spo-
łeczności. 
B.C. Nie zgodzę się z przytoczonym przez 
Pana określeniem „dynamicznego rozwo-
ju tradycyjnej telewizji”. Największe sta-
cje telewizyjne, zarówno TVP jak i komer-
cyjne, odchodzą powoli od tradycyjnego 
nadawania programu, na rzecz właśnie 
uruchamiania internetowych oddziałów 
swoich stacji. Internet to bowiem przy-
szłość telewizji i wszyscy, zdają sobie z 
tego sprawę coraz bardziej. 
J.Ch. Co do rozwoju naszej telewizji to 
zamierzamy w miarę możliwości finanso-
wych poszerzać ekipę, przynajmniej o do-
datkowego dziennikarza i operatora. Do-
celowo chcielibyśmy mieć dwuosobową 
ekipę reporterską w każdej gminie nasze-
go powiatu. Niedługo natomiast ruszymy 
z transmisjami „na żywo” z najważniej-
szych wydarzeń w powiecie.
Na koniec zapytam o to, co zapewne 

interesuje czytelników. Skąd pienią-
dze na „robienie” telewizji interneto-
wej, czy przedsięwzięcie jest dochodo-
we, wszak zrezygnowaliście ze swoich 
dotychczasowych zajęć stawiając na 
telewizję, a wszyscy wiemy, że z czegoś 
trzeba żyć?
J.Ch.: Finanse to złożona sprawa. Na za-
kup większości sprzętu, który posiadam 
pracowałem od ukończenia szkoły śred-
niej, niejednokrotnie za granicą, moc-
no „zaciskając pasa”. Jednak odłożone 
fundusze nie były wystarczające i zaczą-
łem starać się o dotacje unijne. Bez odpo-
wiedniej wiedzy, jak napisać dobry projekt, 
pomimo wielu prób długo nie przynosiło 
to rezultatu. Nie miałem z kolei pieniędzy 
na to, by wynająć osobę lub firmę, która 
profesjonalnie zajmuje się pisaniem pro-
jektów. Po wielu staraniach w końcu uda-
ło mi się otrzymać dotację z Powiatowe-
go Urzędu Pracy na założenie firmy, lecz 
była to kwota zaledwie 15 tysięcy złotych. 
Dobrze, że na kamerę sam zdobyłem pie-
niądze, bo dotacja wystarczyła jedynie na 
zakup oprogramowania i sprzętu do mon-
tażu, mikrofonów oraz paru drobiazgów. 
Stronę internetową uruchomiliśmy dzięki 
życzliwości i pomocy młodego pasjonata, 
a przy tym bardzo zdolnego informatyka, 
jakim jest Marek Bala. Przez rok od zało-
żenia firmy zarobki były znikome. Pocho-
dziły one z materiałów sponsorowanych i 
od reklamodawców, których nie było i nie 
ma zbyt wielu. Pierwszy rok, a nawet dwa 
to najtrudniejszy okres w funkcjonowaniu 
nowej firmy. Jednak powoli rozwijamy 
skrzydła. Nie osiągamy jeszcze zadowa-

lających wyników finansowych, gdyż po-
nosimy dużo kosztów, związanych z utrzy-
maniem i przeglądem sprzętu, opłaceniem 
serwerów, licencji na muzykę itp. Z racji 
tego, że obsługujemy teren całego powia-
tu, również koszty dojazdu na poszczegól-
ne materiały często są wysokie. Nasze sza-
cunkowe zarobki póki co nie przekracza-
ją połowy minimalnego wynagrodzenia. 
Mamy jednak nadzieję, że w miarę zdo-
bywania popularności telewizji przybędzie 
reklamodawców. Pozwoli to na utrzyma-
nie i rozwijanie działalności Telewizji Po-
wiatowej Myślenice iTV.
I jeszcze jedno, już absolutnie na koniec 
naszej rozmowy: na co może liczyć widz 
z Waszej strony w 2014 roku, czego się 
po Was spodziewać?
J.Ch. Jak wspomniałem wcześniej w tym 
roku nowością będą transmisje online z 
najciekawszych wydarzeń mających miej-
sce na terenie powiatu. Poza tym będzie-
my utrzymywać a na pewno podnosić po-
ziom zarówno techniczny, jak i dziennikar-
ski naszych materiałów. 
B.C. W związku z tym, że zbliżają się wy-
bory samorządowe zamierzamy zorgani-
zować i przeprowadzić debaty kandydatów 
na wójtów i burmistrzów w każdej gminie 
naszego powiatu, jeśli tylko będzie zapo-
trzebowanie na tego typu inicjatywę. Oczy-
wiście będę to debaty transmitowane na 
żywo. Chcemy również nadawać cyklicz-
ny program, pod roboczym tytułem „Gość 
Myślenice iTV”, do którego będziemy za-
praszać ciekawe osobowości związane z 
powiatem myślenickim: sportowców, po-
lityków, przedsiębiorców itp.

foto: maciej hołuj

Od pOChWał ROZpOCZę-
ła sWOją WiZytę W Ze-

spOle sZkół pOnadgiMna-
ZjalnyCh iM. tytUsa Cha-
łUbińskiegO MałOpOlska 
sZkOła gOśCinnOśCi W My-
śleniCaCh ania staRMaCh, 
jURORka W eMitOWanyM 
pRZeZ tVn pROgRaMie „Ma-
steR Chef”. CO ChWaliła? 
Wspaniałą pRaCOWnię ga-
stROnOMiCZną, jej WypO-
sażenie i nOWOCZesnOść.
- Kiedy sama uczyłam się gotować 
nie miałam dostępu do tak wspania-
le wyposażonej kuchni, jak ta w wa-
szej szkole – mówiła ania. – Mogę 
wam zatem tylko pozazdrościć. Po-
tem był wywiad prowadzony przez 
dwoje uczniów i mnóstwo pytań 
(także z sali) dotyczących przebiegu 
kariery i przygody z gotowaniem. 
ania starmach studiowała historię 
sztuki przygotowując się do pracy w 
rodzinnej firmie, ale szybko stwier-
dziła, że jej życiową pasją jest goto-
wanie i zmieniła studia artystyczne 
na … kulinarne. Celebrytka obieca-
ła, że przyjedzie jeszcze do „tytusa” 
i tym razem coś … ugotuje!

WybORy saMORZądOWe dO-
pieRO Za kilka MiesięCy, 

ale jUż Widać ZWiąZane Z niMi 
OżyWienie na „RynkU WybOR-
CZyM”. pieRWsZyM jegO syMp-
tOM byłO OfiCjalne ZgłOsZe-
nie sWOjej kandydatURy na 
bURMistRZa MyśleniC pRZeZ ja-
ROsłaWa sZlaChetkę.
sprawa nie budziłaby być może więk-
szych emocji, wszak jak powiedział w 
wypowiedzi dla „dziennika polskiego” 
obecny burmistrz Myślenic kandydatem 
na burmistrza może być każdy, kto speł-
ni formalne wymogi, może nim być ja-
rosław szlachetka, a może nawet wójt 
pcimia daniel Obajtek (na miejscu pana 
Obajtka nie pozostawilibyśmy takich słów 
bez odpowiedzi). istnieje jednak pewien 
„smaczek”. solą i pieprzem sytuację całą 
przyprawił nie kto inny jak sam poseł Ma-
rek łatas – szef zarządu terenowego pis 
w Myślenicach. Zamiast entuzjastycznie 
poprzeć kandydaturę młodego szlachet-
ki, poseł zastanawia się na łamach tegoż 
samego „dziennika polskiego”, czy aby 
koło terenowe udzieli swojego poparcia 
szlachetce i czy przypadkiem nie znaj-
dzie się jeszcze jeden kandydat pis-u na 
burmistrza Myślenic? poseł nie deklaru-
je także oficjalnie tego, jak będzie głoso-
wał, kiedy zbierze się koło terenowe, aby 
zdecydować o poparciu lub jego braku dla 
szlachetki i nie chce komentować działań 
kandydata. być może częściowym wy-
tłumaczeniem tajemniczej postawy po-
sła łatasa będzie przypomnienie faktu, 
że w dwóch poprzednich wyborach pis 
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czym żyje gmina rozmowa z AnDRzEJEM URbAŃSkIM nowym członkiem Rady Nadzorczej  Spółdzielni “Zorza”

Chcę usłyszeć odpowiedzi
rozmawiał  radosław kula

foto: maciej hołuj

SEDNO: JEST PAN CZłONKIEM 
RADY NADZORCZEJ SPół-

DZIELNI MIESZKANIOWEJ – LO-
KATORSKO – WłASNOŚCIOWEJ 
„ZORZA” W MYŚLENICACh OD 
Pół ROKu. ZASTĄPIł PAN W 
NIEJ ZMARłEGO CZłONKA. CO 
PO OKRESIE SZEŚCIu MIESIęCY 
MOżE PAN POWIEDZIEć NA TE-
MAT PRACY TEJ RADY I SAMEJ 
SPółDZIELNI?
ANDRZEJ URBAŃSKI: Obawiam się, że 
niewiele dobrego.
To znaczy ...?
Według mnie można wymienić trzy głów-
ne cechy, które charakteryzują pracę tak 
Rady Nadzorczej „Zorzy”, jak również sa-
mej spółdzielni. Pierwsza to próby utaje-
nia tego wszystkiego, co dzieje się na po-
siedzeniach rady i w spółdzielni przed 
mieszkańcami, druga to totalny bałagan, 
jaki panuje w samej spółdzielni, zaś trzecia 
to brak woli do obniżania kosztów dzia-
łalności spółdzielni. Jest jeszcze czwarta 
cecha, która wyłoniła się po zebraniu z 
mieszkańcami – lekceważący stosunek do 
ludzi, którzy chcą załatwić swoje sprawy 
w spółdzielni. 
To rzeczywiście niezbyt optymistycz-
ny obraz. Czy może Pan poprzeć swo-
je spostrzeżenia konkretnymi przykła-
dami?
Podczas pierwszego posiedzenia rady nad-
zorczej otrzymałem do podpisania oświad-
czenie. Podpisując je nie mógłbym prze-
kazywać członkom spółdzielni informacji 
o problemach poruszanych podczas spo-
tkań rady. Tymczasem rada jest właśnie po 
to, aby kontaktować się z członkami spół-
dzielni i informować ich o prowadzonych 
przez siebie pracach. Kolejna rzecz, która 
rzuciła mi się w oczy to kwestia dokumen-
tów, na podstawie których rada podejmuje 
uchwały. Są one wręczane członkom rady 
na kilka minut przed posiedzeniem, a na-
stępnie ... odbierane. Bywa czasem tak, że 
niektórzy członkowie rady głosują nie wie-
dząc czego dotyczy to głosowanie, bo nie 
widzieli wcześniej treści uchwały na oczy. 
Niestety nie istnieje też strona interneto-
wa spółdzielni, z której można byłoby się 
czegoś dowiedzieć, mimo iż w przypadku 
innych spółdzielni funkcjonowanie takiej 
strony to standard. Ogromnym problemem 
jest też udostępnianie kopii dokumentów, 
które obligatoryjnie powinny być dostęp-
ne dla członków spółdzielni.
Wspomniał Pan o panującym w spół-
dzielni bałaganie, na jakiej podstawie 
konstruuje Pan takie spostrzeżenie?
Na przykład spółdzielnia wzywa ludzi do 
siebie, aby uregulowali opłaty za wodę 
zgodnie z ryczałtem, tymczasem opłaty 
zostały już dawno zapłacone i to według 
wskazań zainstalowanych w mieszkaniach 
tych ludzi wodomierzy. Niewiedza ze stro-
ny spółdzielni kto, ile i czy w ogóle zale-
ga z płatnościami to moim zdaniem prze-
jaw bałaganu. Ludzie starają się o urlopy 
i tracą czas, tylko po to, aby tłumaczyć się 
z czegoś, czego nie zrobili. Inny przykład - 
pracownik windykacyjny podczas komisji 
społeczno – samorządowej w trakcie roz-
mów z dłużnikami nie potrafi udzielić od-
powiedzi na pytanie z czego wynikają za-
ległości w stosunku do spółdzielni. Jaka 
jest wobec tego wiarygodność dokumen-
tów finansowych przedstawianych nam 
przez zarząd?
Skąd natomiast przypuszczenie, że w 
kierownictwie spółdzielni i w Radzie 
Nadzorczej brak woli do działań zmie-
rzających do obniżenia kosztów funk-
cjonowania, podczas Walnego Zebra-
nia prezesi byli innego zdania, pada-
ły deklaracje?
Jedna z pań, członkiń Rady Nadzorczej 
wypowiedziała się w ten sposób, że: nie 
warto nic robić, bo i tak ludzie będą nie-
zadowoleni. To zdanie szczególnie utkwi-
ło mi w pamięci, bo najdobitniej obra-
zuje podejście władz spółdzielni do kwe-
stii oszczędzania. Trzeba szukać oszczęd-
ności. Na przykład w kotłowni ogrzewa-
jącej osiedle Tysiąclecia i dostarczają-
cej ciepłą wodę. Sam opał w tej kotłowni 
kosztuje spółdzielnię milion złotych rocz-
nie. Koszty zarządzania kotłownią to 300 
tys. zł. i nie są to koszty generujące pen-
sje pracowników, którzy w niej pracują, bo 
te koszty to kolejne 300 tysięcy. Skąd więc 

tak duże koszty zarządzania tą kotłownią? 
Skąd taka kwota? Przecież do zarządza-
nia kotłownią wystarczy jeden człowiek na 
dodatek pracujący na pół etatu. Do 2015 
roku ze względu na przepisy unijne ogra-
niczające emisję znowu będziemy musieli 
zainwestować w kotłownię po to, aby speł-
nić narzucone przez UE wymogi. Czy nie 
korzystniej byłoby w takiej sytuacji przejść 
na inny system grzewczy? Spółdzielnia po-
winna zmierzać w kierunku montowania w 
każdym bloku osobnej instalacji do pod-
grzewania wody i centralnego. To dzisiaj 
bodaj najbardziej efektywne rozwiązanie. 
Zarząd opracował taką koncepcję, ale jej 
nie realizuje tłumacząc się brakiem środ-
ków finansowych. Tymczasem z dostęp-
nych funduszy zewnętrznych też skorzystać 
nie chce. Zamiast tego w 2013 roku pod-
niósł cenę za podgrzanie ciepłej wody o 
kolejne 6 złotych, bo takie rozwiązanie jest 
najprostsze i nie wymaga żadnego wysiłku. 
Innym przykładem możliwych oszczędno-
ści jest obniżenie ilości członków zarządu 
i rady nadzorczej. Czy zamiast piętnastu 
członków rady nie mogłoby być ich sze-
ściu, a zamiast dwóch członków zarządu 

nie mógłby być jeden? Po co komu tak 
rozbudowane zarządzanie przy tak małej 
spółdzielni i tak niewielkich jej możliwo-
ściach finansowych?
Skoro o możliwościach finansowych 
spółdzielni, to jakie są one obecnie?
Sytuacja finansowa spółdzielni nie jest do-
bra. Zobowiązania długoterminowe wyno-
szą ponad 20 mln złotych zaś krótkoter-
minowe ponad 3 mln złotych. To znacz-
nie ogranicza możliwości działania. Ha-
muje rozwój i inwestycje. Efektem takie-
go zarządzania będzie wzrost cen za eks-
ploatację, ciepłą wodę i ogrzewanie, które 
urosną do takich rozmiarów, że ludzie nie 
będą ich w stanie już udźwignąć.
I co wtedy?
Wówczas ludzie zaczną zakładać wspól-
noty (tak jak uczynili to w Dobczycach) 
lub wymienią Zarząd spółdzielni. Ludzie 
są dzisiaj bardzo rozgoryczeni, czemu dali 
świadectwo podczas spotkania jakie zor-
ganizowałem w styczniu. Przyszło na nie 
około 130 osób. Wiele z tych osób nie po-
siadało wiedzy na temat działań podejmo-

wanych przez spółdzielnię, bo ta ich o nich 
nie informuje. Ostatnio dotarła do nas in-
formacja, że niedopłaty za ciepłą wodę za 
poprzedni rok będą musieli jednak zapła-
cić mieszkańcy, pomimo uchwały Walne-
go. Jeden z mieszkańców ulicy Słowackie-
go, członek spółdzielni, skierował do sądu 
pozew przeciwko tej uchwale twierdząc, 
że nie jest ona zgodna z prawem, mimo 
iż treść uchwały została przygotowana 
przez spółdzielnię zaś jej radczyni praw-
na oficjalnie na tymże zebraniu przyznała, 
że jest z prawem zgodna. Nie wiem jakimi 
pobudkami kierował się ów człowiek dzia-
łając przeciwko inicjatywie społecznej, bo 
to właśnie mieszkańcy Osiedla Tysiącle-
cia doprowadzili do tego, że uchwała zo-
stała wprowadzona pod obrady i przyję-
ta? Głosowali za nią nawet sami prezesi 
spółdzielni. Najbardziej bulwersujący w tej 
sprawie jest jednak fakt, że nikt z Zarzą-

du spółdzielni nie pojawił się na rozpra-
wie sądowej i nie desygnował nikogo do 
obrony uchwały w sądzie. Wobec tak lek-
ceważącego podejścia przez Zarząd, sąd 
uznał, że uchwałę należy uchylić. W tym 
miejscu należałoby się zastanowić jeszcze 
nad jedną sprawą. Skoro taka forma reali-
zacji dopłat za ciepłą wodę jest niezgodna 
z prawem, to dlaczego Zarząd spółdzielni 
korzystał z niej we wcześniejszych latach? 
Czy to oznacza, że wcześniej doszło do zła-
mania prawa przez Zarząd?
Jaka będzie dalsza Pana działalność w 
strukturach Rady Nadzorczej?
Kadencja Rady kończy się w tym roku. Li-
czę na to, że uda nam się powołać nową 
Radę, która radykalnie zmieni sposób za-
rządzania spółdzielnią. Chciałbym też, aby 
Zarząd spółdzielni odpowiedział na kilka 
moich pytań. Na przykład: z czego wynika-
ją ponad dwudziestomilionowe zobowią-
zania spółdzielni, dlaczego Zarząd spół-
dzielni twierdzi dzisiaj, że uchwała o ja-
kiej wspominam powyżej jest niezgodna z 
prawem, skoro radczyni prawna stwierdzi-

ła, że jednak jest, dlaczego nikt nie repre-
zentował spółdzielni przed sądem, kiedy 
uchwała została zaskarżona? Skąd bio-
rą się tak wysokie koszty zarządzania ko-
tłownią i jak wpłyną one na ceny ciepłej 
wody i ogrzewania oraz zaplanowane w 
najbliższych latach remonty? Co dalej z 
kredytem zaciągniętym na remont bloków 
w Dobczycach, jeśli tamtejsi członkowie 
spółdzielni nie zechcą go spłacać, twier-
dząc, że został zaciągnięty bez ich zgody? 
Wreszcie skąd bierze się tak duże niezado-
wolenie członków „Zorzy” z działań Za-
rządu spółdzielni?
Liczy Pan na to, że kierownictwo spół-
dzielni odpowie na tak zadane przez 
Pana pytania?
Mam nadzieję, że tak. Jest to winna człon-
kom spółdzielni, którzy mają prawo po-
znać zdanie Zarządu w wyżej wymienio-
nych kwestiach.

Sytuacja finansowa spółdzielni nie jest do-
bra. Zobowiązania długoterminowe wyno-
szą ponad 20 mln złotych zaś krótkoter-
minowe ponad 3 mln złotych. To znacznie 
ogranicza możliwości działania. Hamuje 
rozwój i inwestycje - Andrzej Urbański

reklama/ogłoszenie

udzielił swojego poparcia … Maciejowi 
Ostrowskiemu. no, ale wówczas na hory-
zoncie wyborczym nie było kandydata tej 
partii na burmistrza Myślenic, a teraz jest.
sam Maciej Ostrowski tradycyjnie krygu-
je się unikając jeszcze dzisiaj odpowiedzi 
na pytanie czy będzie ubiegał się o reelek-
cję czy nie. tak samo czynił przez kilka 
ostatnich lat stając ostatecznie do wal-
ki o burmistrzowski fotel, trudno zatem 
w oparciu o tamte doświadczenia przy-
puszczać, że Ostrowskiego zabraknie w 
tym wyścigu. Musi przecież, zgodnie ze 
słowami byłego senatora stanisława bisz-
tygi, dokończyć misji. nie wiemy tylko o 
jaką misję chodzi senatorowi, bowiem to 
co na co dzień robi burmistrz to nic inne-
go jak zestaw jego obowiązków, które z 
misją mają tyle wspólnego co lody ark-
tyki z piaskami sachary.
P.S. Z ostatniej chwili: Zarząd terenowy 
PiS podczas swojego posiedzenia osta-
tecznie udzielił (chociaż nie jednogło-
śnie, co też jest sprawą zastanawiają-
cą) swojego poparcia Jarosławowi Szla-
chetce w jego wyścigu do burmistrzo-
wieskiego fotela. 
sprawa ma, jak się okazuje, swój ciąg dal-
szy, który rozegrał się na sali obrad myśle-
nickiego magistratu. podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej Myślenic z wnioskiem 
o odwołanie dotychczasowego wiceprze-
wodniczącego rady jana bylicy, członka 
pis, który oficjalnie poparł kandydaturę 
jarosława szlachetki na burmistrza My-
ślenic, wystąpiło siedmiu radnych należą-
cych do komitetu Wyborczego Wyborców 
Macieja Ostrowskiego, obecnego burmi-
strza Myślenic. Zapytany o podanie przy-
czyn takiej decyzji jan podmokły, jeden z 
grupy wnoszących wniosek radnych, nie 
udzielił odpowiedzi zasłaniając się tym, że 
statut zwalnia go z takiego obowiązku. Za-
tem oficjalnie nie wiemy co powodowało 
radnymi, którzy skonstruowali wniosek. 
Możemy się tego tylko domyslać. Miej-
sce odwołanego z funkcji wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Myślenic jana 
bylicy zajęła eleonora lejda.
sprawę całą można komentować. Rodzi 
się jednak pytanie o sens takiego komenta-
rza. nie od dziś wiadomo, że okres przed-
wyborczy rządzi się swoimi, najczęściej 
i niestety brutalnymi prawami. przykład 
pozbawienia jana bylicy pełnionej przez 
niego funkcji jest przykładem pierwszym, 
ale zapewne nie ostatnim na to, wdług ja-
kiego scenariusza przypuszczalnie może 
rozgrywać się  walka o samorządowe stoł-
ki. i chociaż wybory samorządowe dopie-
ro na jesień, już teraz prawdopodobnie 
obserwować będziemy „ruchy” i działa-
nia zmierzające do wypracowania sobie 
jak najlepszej pozycji w „blokach starto-
wych”. grono zawodników głodnych suk-
cesu jest już do biegu gotowe. 

(...) LOKALNI RZąDCY BOJą 
SIĘ LUDZI ZAANGAżOWANYCH 
W SPRAWY PUBLICZNE I NIE-
ZALEżNYCH. SąDZą, żE KTO 
USZCZUPLA WŁADZĘ NOTABLI, 
TEN MąCICIEL.  I NALEżY GO 
ZWALCZAĆ - Marek Beylin 
działacz opozycji demo-
kratycznej, dziennikarz, 
publicysta.
nie zgadzający się z tą opinią, jako 
koronny argument mogą wskazywać 
na inicjatywę powoływania rad se-
niorów i rad młodzieży wspomaga-
jących samorządy. O tym, że w na-
szym powiecie działała legendarna 
powiatowa Rada Młodzieży niko-
mu przypominać nie trzeba, zwłasz-
cza gdy jej były lider, który zasiada 
w sejmiku deklaruje kandydowa-
nie na najwyższy urząd w gminie, 
a jego koledzy piastują często od-
powiedzialne funkcje. Co do senio-
rów, rzecz przedstawia się inaczej, 
chcą po prostu ułatwić życie swoje-
mu środowisku. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego powołał właśnie 
ich radę, o czym informuje zaintere-
sowanych Wicemarszałek Wojciech 
kozak. Rada ma być organem opi-
niująco - doradczym i działać spo-
łecznie. jej kompetencje dotyczyć 
będą polityki senioralnej i relacji 
międzypokoleniowych. Zasiadać w 
niej mają (oprócz profesjonalistów) 
przedstawiciele wybrani przez Uni-
wersytety trzeciego Wieku w pię-
ciu subregionach. Wyróżnienie tych 
placówek nie powinno dziwić niko-
go, wszak UtW to największy ruch 
społeczny od czasów powstania ... 
„solidarności”. lista Zarządu obej-
muje 47 UtW (w naszym powiecie 
trzy: jeden w Myślenicach, drugi w 
dobczycach i trzeci w Raciechowi-
cach). Od jesieni 2013 roku istnieją 
możliwości prawne, aby odpowied-
nie rady powstały w powiatach, a na-
wet gminach. 
noworoczne spotkanie studentów 
UtW zaszczyciły po raz pierwszy 
władze miasta i powiatu, ku nieukry-
wanej radości zebranych. Wizyta jest 
tym bardziej cenna, iż była to sobo-
ta 18 stycznia i nie był to bynajmniej 
jedyny opłatek w mieście. spotka-
nie odbyło się w gościnnych pro-
gach Zst-e (UtW składa podzię-
kowanie dyrekcji), a do jego orga-
nizacji (menu) przyczyniła się rów-
nież szkoła prywatna pana andrze-
ja Osińskiego. Miła rozmowa  mia-
ła swoją kontynuację w UMig w 
Myślenicach. 
sprawą numer jeden, dyskutowaną 
w środowisku zarówno osób star-
szych jak i rodziców małych dzie-
ci, jest nadchodzący termin przeno-
sin przychodni, w której pracują le-
karze pierwszego kontaktu - interni-
ści i pediatrzy. seniorzy są zaniepo-
kojeni. Zachęta do spaceru to pięk-
na sprawa, ale nie dla osób z an-
giną czy dzieci z zapaleniem krta-
ni. senior (najczęściej niedowidzą-
cy, niedosłyszący) i matka z dziec-
kiem, często dziećmi, pokonać będą 
musieli prawdziwy tor przeszkód 
„skrzyżowanie ze światłami”, pod-
ziemne przejście, pochylnie (cza-
sem bywa b. śliska), schody. Zej-
ście i wyjście do przejścia pod zie-
mią już dziś winno być zaopatrzone 
w barierki i doświetlone. najwyższa 
pora, aby w naszym mieście kurso-
wać zaczęła prawdziwa miejska ko-
munikacja (trasa okrężna) busik z 
podłogą przystosowaną do wjazdu 
zarówno wózków dziecięcych, jak 
i inwalidzkich. na pewno pojawi 
się tam apteka i taksówki. nie każ-
dy jednak pacjent ma prawo jazdy, 
no i przede wszystkim samochód, a 
na taksówkę nie stać większości pa-
cjentów nfZ.

Rada ... seniorów
antonina sebesta

(Red)
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VIII warsztaty gospel w Sieprawiu

niepubliczny zakład Opieki zdrowotnej „CERTUS”
Myślenice ul. Drogowców 5

budynek Centrum Medycznego Tele-fonika
Tel.  (12)  272-56-70, 272-56-71, 372-75-30

Tel. kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów :

choroby wewnętrzne:
lek. A Cyganek, lek. A. Homenda,

chirurgia ogólna:
Prof. P. Kołodziejczyk, dr.med W. Dutkiewicz, 

lek.med J. Pucz, lek.med R. Gdula, lek.med K. Panuś
chirurgia naczyniowa:

lek.med J. Radwan, dr.med J. Krzywoń
chorób sutka:

dr.med W Dutkiewicz, lek.med J. Pucz
chorób metabolicznych:

dr. med. Beata Brzezińska - Kolarz
dermatologia:

lek.med M. lijowska - Bochnia
endokrynologia:
dr.med T. Koblik

gastroenterologia:
dr. med. P. Szulewski

ginekologia:
lek. med. Rita Tomczyk

kardiologia:
doc. dr. hab. J. Dropiński

kardiochirurgia (gab. konsultacyjny):
dr.med J. Stoliński

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

medycyna pracy:
lek.med T. Mrowca - Kliś, lek. med A. Delikat

nefrologia:
lek.med. A.Wojton

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

okulistyka:
lek.med. W. Moczulski,

lek.med. A. Łukasik - Skrzypczak
ortopedia:

lek. M. Święch, lek. P. Ślęczka, lek. W. Satora,
lek. W.Ambroży
reumatologia:

lek.med. A. Murzyn
urologia:

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

narządu ruchu,
usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych

usg dziecięce: jamy brzusznej,
stawów biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg,
spirometrii,

rtg (mammografia, urografia, cystografia)
Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia,

kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż,

terapia energotonowa, ESWT, Hi-Top
zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji

na indywidualne cykle rehabilitacji
przedoperacyjnej.

zapraszamy do  udziału w bezpłatnych
badaniach kolonoskopowych:

realizowanych w ramach
Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego

prowadzonego przez
Ministerstwo zdrowia dla pacjentów w wieku

50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie

jest wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej.
zapraszamy do korzystania

z bezpłatnych badań mammograficznych
W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

prowadzonego przez nfz przeznaczonego
dla pacjentek w wieku 50-69 lat

dobczycki KAT zaprasza

DWie iMpReZy ZaplanOWałO 
na lUty dObCZyCkie stO-

WaRZysZenie kat (kReatyWni 
aktyWni tWóRCZy). pieRWsZa 
OdbędZie się 15, dRUga 22 lU-
tegO.
podczas pikniku z kat-em, 15 lutego, o 
godzinie 14 w foyer Regionalnego Cen-
trum Oświatowo sportowego podsumo-
wane zostaną zajęcia sportowo – rekre-
acyjne, które kat organizował od listopa-
da 2013 roku. podczas spotkania odbędzie 
się pokaz umiejętności uczestników tych 
zajęć. Ci, którzy przyjdą do RCOs-u zo-

baczą pokazowy trening gimnastyki spor-
towej, układy taneczne grupy gimnastyki 
artystycznej, wezmą udział w konkursach 
sprawnościowych, sportowych i plastycz-
nych. partnerem projektu, dofinansowane-
go przez state street, jest Miejska biblio-
teka publiczna w dobczycach. Z kat-em 
będą także: Rucola Caffe i harcerze z do-
bczyckiej drużyny Mini kinderki. 
22 lutego kat zaprasza na powiatowe 
Mistrzostwa Robotów. impreza odbę-
dzie się także w murach RCOs-u, począ-
tek o godz. 10. W ramach mistrzostw za-
planowano m.in. walki robotów wyko-
nanych z klocków lego. Współorgani-
zatorami tej imprezy są: Miejska biblio-
teka publiczna w dobczycach oraz gO-
kis w pcimiu. (Red)

SEDNO
patronuje

baw się z kAT-em

Trening gimnastyczny z KAT-em.
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w Myślenicach powstało nowe centrum kulturalne

Na Mapie MyśleniC pOjaWił 
się „galalit”. NIE MYLCIE NAS 

Z DYSKOTEKą - ZaZnaCZają jegO 
tWóRCy.
galalit? przecież galalit już był …? nie, 
nie, Moi drodzy takiego miejsca u nas 
jeszcze nie było. Miejsca, które wzbu-
dzałoby emocje zanim jeszcze zostało 
otwarte. Mowa o obiekcie przy ulicy dro-
gowców w Myślenicach, mowa o rozle-
głym hangarze - pozostałości po byłej fa-
bryce guzików ,,galalit”. Mądre głowy 
zaadaptowały go na przestrzeń. na co? 
no właśnie na pRZestRZeń. Miałam 
przyjemność być oprowadzona po niej i 
mogę stwierdzić, że jest to najwłaściw-
sza nazwa dla tego miejsca. nie bar, nie 
dyskoteka, nie teren pod wynajem, ale 
pRZestRZeń.
specjalnie dla sedna ekipa z „gala-
litu” zgodziła się odpowiedzieć na kil-
ka pytań.
SEDNO: Czym docelowo ma być „Ga-

lalit”, jaką funkcję pełnić?
Galalit to nowa przestrzeń działań kul-
turalno - rozrywkowych w Myślenicach, 
przestrzeń dawnej fabryki przeobraziła 
się w miejsce dla koncertów, warsztatów i 
spotkań. Nie mylcie nas z dyskoteką.
Jak doszło do narodzin tego pomysłu?
Grupa osób wzięła po prostu sprawy w 
swoje ręce i postanowiła zmienić rzeczy-
wistość na bardziej … kolorową. 
Jakie są plany na ten rok?
Przede wszystkim chcemy dać szansę 
wszystkim tym, którzy posiadają pasję i 
zainteresowania, a nie mają gdzie podziać 
się ze swoimi pomysłami. Mówiąc najpro-
ściej udostępniamy naszą przestrzeń dla 
ludzi z pomysłem, aby mogli te pomysły 
realizować. Chcemy też prowadzić cieka-
we warsztaty - okazuje się, np. że dzieci 
nie potrafią dzisiaj przyszyć guzika (a gu-
zik to nasze logo), zatem będziemy uczyć 
przyszywania guzika (może nawet z pętel-
ką?). Ponieważ dysponujemy dużą prze-

strzenią będą mogły odbywać się u nas 
konferencje i szkolenia. Generalnie nie 
chcemy się ograniczać. O wszystkim co 
będzie się działo w „Galalicie” poinfor-
mujemy na naszej stronie i na profilu na 
facebooku.
Gdzie należy się zgłaszać, aby nawią-
zać z Wami współpracę i zaprezento-
wać swoje pomysły?
Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, 
więc wystarczy napisać do nas na adres 
damian@galalit.pl
pozostaje tylko czekać aż galalit otworzy 
przed nami swoje żelazne podwoje. jedno-
cześnie proszę pamiętać o tym, że to ludzie 
mają moc ożywiania takich miejsc. naj-
lepiej zagospodarowane pRZestRZe-
nie nie mają racji bytu bez nich. już te-
raz zachęcam do skorzystania z oferty 
„galalitu”, który otwiera się dla nas i na 
nas. Warto zajrzeć i zobaczyć co ma nam 
do zaoferowania i pomyśleć co my mo-
żemy dać jemu.

Po torze pumptrackowym na 
Zarabiu to druga, duża inicja-

tywa prywatna, którą do życia po-
wołują ludzie nie oglądający się 
na pieniądze samorządowe. Cen-
trum kulturalne w dawnym „Gala-
licie” ma szansę zawstydzić wie-
le instytucji państwowych o tym 
charakterze działających na tere-
nie miasta i powiatu.

Drugie życie „Galalitu”
karolina  kmera

JUż pO RaZ ósMy pRZeZ tRZy 
dni siepRaW pełnił ROlę pOl-

skiej stOliCy MUZyki gOspel. 
dOkładnie 235 Osób pRZyjętO 
na WaRsZtaty naUki śpieWU. 
WięCej siepRaW pRZyjąć nie 
Mógł Z pOWOdóW lOgistyCZ-
nyCh. „na lOdZie” MUsiałO pO-
ZOstać kilkUdZiesięCiU Chęt-
nyCh, któRZy na listę Wpisali 
się jakO Ostatni.
efektem dwóch dni ciężkiej pracy uczest-
ników i instruktorów (w tym roku byli 
nimi znakomici „gospelowcy”, gwiazdy 
pierwszej wody tego gatunku: Ruth Wal-
dron, gerald t.smith i howard francis) 
był koncert finałowy zorganizowany w 
sali widowiskowo – sportowej w siepra-
wiu (polecamy włodarzom hali myślenic-

kiej, aby choć raz wzięli udział w koncer-
cie finałowym gospel i zobaczyli jak po-
winno wyglądać wzorcowe wręcz wyko-
rzystanie takiego obiektu). sala trzesz-
czała w szwach. gospel jest w siepra-
wiu coraz bardziej doceniany i z roku na 
rok na koncert finałowy przychodzi lub 
przyjeżdża coraz więcej słuchaczy. trud-
no opisać atmosferę, jaka panuje podczas 
koncertu. aby poznać jej smak trzeba po 
prostu w tym wydarzeniu uczestniczyć. 
Za każdym razem koncert staje się pre-
tekstem do zbiórki na cele charytatywne. 

W tym roku uczestnicy koncertu zbiera-
li do puszek pieniądze, aby wspomóc za-
łożoną przez znanego dziennikarza szy-
mona hołownię fundację kasisi wspie-
rającą dzieci z małej wioski położonej na 
terenie Zambii. szymon hołownia był 
zresztą obecny na koncercie, opowiadał 
o swojej fundacji i dzielił się wrażenia-
mi z koncertu.
Organizatorami warsztatów gospel trady-
cyjnie były: gOkis, gimnazjum i Urząd 
gminy w sieprawiu. głównym sponso-
rem były Wodociągi kraków. 

Hala trzeszczała w szwach
wit  balicki
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program partnerski - Południe się rozwija

kupujący zyska rabat, sprzedający nabywcę

FiRMa fOtOgRafiCZna piO-
tRa pOlka tO jedna Z pieRW-

sZyCh tegO typU fiRM dZiała-
jąCyCh na teRenie MyśleniC. W 
WielU pRZypadkaCh piOtR pO-
lek OkaZyWał się lOkalnyM 
pRekURsOReM bRanży fOtO-
gRafiCZnej. jakO pieRWsZy ZbU-
dOWał stUdiO fOtOgRafiCZne Z 
pRaWdZiWegO ZdaRZenia, jakO 
pieRWsZy też ZakUpił MasZy-
nę dO ObRóbki Zdjęć analOgO-
WyCh, a pOteM CyfROWyCh.
- Moja firma funkcjonuje nieprzerwanie 
na myślenickim rynku fotograficznym od 
1991 roku – mówi piotr polek. – Począt-
kowo działałem na telefon, po kilku mie-
siącach, pod koniec 1991 roku znalazłem 

lokal w budynku dworku dolnowiejskiego 
w Myślenicach i osiadłem tam ze swoim 
studiem. Jestem tutaj do dziś.
W 1995 roku piotr polek nabył maszynę 
do obróbki zdjęć analogowych. W dziesięć 
lat później jako pierwszy w Myślenicach 
posiadał w swoim laboratorium fotogra-
ficznym maszynę do obróbki zdjęć cyfro-
wych. - Staramy się zaspokoić wszystkie 
oczekiwania miłośników fotografii – mówi 
piotr polek. – Wykonujemy zdjęcia repor-
tażowe, ślubne, dokumentacyjne, zdjęcia 
do legitymacji i paszportu, zdjęcia pro-
duktów wykorzystywane potem przy pre-
zentacjach czy w katalogach, świadczy-
my usługi w videofilmowaniu. Wydaje mi 
się, że na chwilę obecną nasza oferta jest 
ofertą kompletną.

Równocześnie z pakietem usług firma 
piotra polka prowadzi sprzedaż arty-
kułów fotograficznych. klient może 
na miejscu dokonać zakupu błon foto-
graficznych, kart pamięci, baterii, aku-
mulatorków, albumów na zdjęcia, ram 
i antyram. piotr polek jest autorem je-
dynego jak na razie zdjęcia mieszkań-
ców Myślenic. Wykonał je dwanaście 
lat temu podczas finału WOśp. jest 
także laureatem wyróżnienia ii foto-
graficznych Mistrzostw polski w ka-
tegorii fotografii studyjnej. pod dyplo-
mem jaki otrzymał z tej okazji podpi-
sany jest sam edward hartwig. firma 
piotra polka należy do izby gospodar-
czej Ziemi Myślenickiej od początku 
jej działalności.

Piotr Polek przy jednej ze swoich maszyn. foto: maciej hołuj

SZkOła RysUnkU MyśleniC-
kiegO gRafika, absOlWen-

ta WydZiałU gRafiki kRakOW-
skiej akadeMii sZtUk pięknyCh 
Rafała ZalUbOWskiegO istnie-
je Od 2002 ROkU.
początki tej szkoły to kurs rysunku pro-
wadzony przez Zalubowskiego najpierw 
w murach galerii sztuki Współczesnej 
w Myślenicach, potem, w murach Mu-
zeum Regionalnego „dom grecki” w 
Myślenicach.
W 2009 roku Rafał Zalubowski powołał 
do życia w swoim rodzinnym domu przy 
ulicy pardyaka galerię Zalubowski, w któ-
rej do dzisiaj prowadzi szkołę rysunku i 
malarstwa. W szkole tej uczą się rysować i 
malować dzieci, młodzież oraz osoby do-

rosłe. – Szkoła rysunku powstała między 
innymi po to, aby pomóc młodym ludziom 
w przygotowaniach do egzaminów na stu-
dia artystyczne – mówi Rafał Zalubowski. 
– Ale nie tylko. Również dlatego, aby tym, 
którzy chcą posiąść umiejętności spraw-
nego rysowania czy malowania umożliwić 
zdobycie takich umiejętności.
szkoła nie tylko uczy rysunku i pomaga 
nabyć umiejętności manualne, prowadzi 
także kursy z historii sztuki dla maturzy-
stów. – Dysponujemy wszystkim, co nie-
zbędne do nauki rysunku, profesjonalny-
mi sztalugami, narzędziami, pracujemy z 
modelem. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu po trzy godziny.
nie dalej jak kilka tygodni temu Rafał Za-
lubowski uruchomił filię swojej myślenic-

kiej galerii w krakowie (przy ulicy ką-
cik 9). Oprócz niego w krakowie ry-
sunku uczy nauczyciel akademicki, ga-
leria współpracuje także z historykiem 
sztuki. Oprócz działalności czysto edu-
kacyjnej galeria Zalubowski organizu-
je również wystawy.
aktualnie w krakowskim oddziale moż-
na oglądać wystawę rysunków młode-
go, uzdolnionego grafika, absolwenta 
krakowskiej asp krzysztofa Marci-
niaka, notabene jednego z pierwszych 
uczniów szkoły rysunku Rafała Zalu-
bowskiego.
galeria Zalubowski jest jednym z naj-
młodszych członków izby gospodar-
czej Ziemi Myślenickiej, należy do niej 
bowiem zaledwie od paru miesięcy.
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FiRMa pOligRafiCZna „gRa-
fipaCk”, któRej WłaśCiCie-

leM i jednOCZeśnie ZałOżyCie-
leM jest MyśleniCZanin MiRO-
słaW isbRandt dZiała W My-
śleniCaCh Od 24 lat! jest tO 
jedna Z pieRWsZyCh fiRM Ofe-
RUjąCyCh Małą pOligRafię na 
teRenie Miasta.
początkowo „grafipack” mieścił się w 
oficynie rodzinnego domu Mirosława is-
brandta na myślenickim Zarabiu. była to 
wówczas firma jednoosobowa. Wszystkie 
prace wykonywał w niej sam właściciel. 
potem, w miarę rozrastania się w „grafi-
packu” przybywało pracowników. dzie-
sięć lat temu Mirosław isbrandt nabył 
obszerny budynek przy ulicy słonecznej 

i przeniósł do niego swoją firmę zatrud-
niając w niej kolejnych pracowników. – 
Powiększyliśmy wówczas znacznie park 
maszynowy czyniąc duży krok technolo-
giczny do przodu – wspomina dzisiaj wła-
ściciel „grafipacku”. – Od tamtego cza-
su systematycznie staramy się unowocze-
śniać i wzbogacać ten park o nowe, co-
raz bardziej nowoczesne maszyny poli-
graficzne.
dzisiaj „grafipack” nie obawia się żad-
nego zamówienia. szeroka oferta rynko-
wa rozpoczyna się od wizytówek, papie-
ru firmowego, ulotek, zawieszek poprzez 
afisze, katalogi reklamowe, kalendarze, 
foldery na drukowaniu gazet (w tym tak-
że „sedna”) skończywszy. Oprócz trady-
cyjnych metod druku „grafipack” oferu-

je także druk cyfrowy oraz najnowszą 
technologię Ctp do obróbki płyt off-
setowych.
W chwili obecnej firma zatrudnia dwa-
naście osób. W tym składzie znajduje 
się m.in: dwóch grafików komputero-
wych, trzech drukarzy oraz kilka osób 
obsługujących maszyny introligator-
skie. – Stawiamy przede wszystkim na 
jakość naszych usług, dlatego też dba-
my o to, aby sprzęt w jaki wyposażona 
jest nasza drukarnia też należał do naj-
lepszych. Chcemy w najbliższej przy-
szłości pójść jeszcze dalej i zaofero-
wać druk w formacie B2.
„grafipack” należy do izby gospodar-
czej Ziemi Myślenickiej od początku 
jej powstania.

Mirosław Insbrandt w swojej drukarni.

Dyrektor Andrzej Osiński z młodzieżą w pracowni gastronomicznej. Jedyna W ChWili ObeCnej na 
teRenie MyśleniC pRyWat-

na sZkOła pOnadgiMnaZjal-
na - sZkOła teResy i andRZeja 
OsińskiCh będZie W pRZysZłyM 
ROkU ObChOdZić jUbileUsZ 20-
leCia pOWstania.
- Naszą szkołę powołaliśmy do życia w 
1995 roku – wspomina andrzej Osiński, 
założyciel i dyrektor szkoły. – Początko-
wo była to jedna klasa licząca 27 uczniów 
zaś siedziba placówki mieściła się w bu-
dynku Szkoły Podstawowej numer 3 w My-
ślenicach. W ciągu trzech lat nauki szko-
le przybyło kilka oddziałów i jej dyrekcja 
zmuszona została do wynajęcia aż dziesię-
ciu klas. W 2001 roku szkoła Osińskich 

przeniesiona została do budynku przy uli-
cy kazimierza Wielkiego 53, gdzie zresztą 
znajduje sie do dzisiaj. budynek poddany 
został gruntownemu remontowi i dzisiaj 
może pochwalić się między innymi no-
woczesna pracownią gastronomiczną. W 
chwili obecnej w prywatnej szkole Osiń-
skich działa 19 oddziałów. Młodzież i do-
rośli uczą się w Wielozawodowej szko-
le Zasadniczej, w technikum w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, w liceum Ogólnokształcącym dla 
dorosłych, w technikum Uzupełniającym 
dla dorosłych oraz w studium policealnym 
dla dorosłych. grono nauczycielskie liczy 
25 osób w tym trzynastu nauczycieli eta-
towych. prywatna szkoła Osińskich ofe-

ruje młodzieży: bezpłatna naukę, bez-
płatne podręczniki, rodzinną atmosfe-
rę. szkoła znajduje się w takim punk-
cie miasta, że można do niej wygodnie i 
szybko dojechać. Zajęcia odbywają się 
w nowocześnie wyposażonych pracow-
niach, budynek szkolny jest objęty mo-
nitoringiem, posiada internet. Ucznio-
wie mogą skorzystać z wielu zajęć po-
zalekcyjnych, takich choćby jak: fakul-
tety przygotowujące do matury, wyjaz-
dy edukacyjne do m.in. opery, teatru, 
filharmonii czy muzeum oraz zagra-
nicznej wymiany młodzieży. prywatna 
szkoła Osińskich jest członkiem izby 
gospodarczej Ziemi Myślenickiej od 
samego początku jej powstania.

IZba gOspOdaRCZa ZieMi My-
śleniCkiej WdRaża aktU-

alnie W żyCie pROjekt pRO-
gRaMU paRtneRskiegO pOd 
naZWą „pOłUdnie się ROZWi-
ja”. głóWne Cele jakie sta-
Wia pRZed sObą óW pROjekt 
tO pRZede WsZystkiM ZWięk-
sZenie RynkU spRZedaży dla 
fiRM ZRZesZOnyCh W OpaRCiU 
O iCh bliską WspółpRaCę.
Mówiąc najprościej program poległ bę-
dzie na wzajemnym udzielaniu rabatów 
na usługi i towary przez firmy zrzeszo-
ne w izbie innym firmom, także należą-
cym do struktur igZM. system ten ma 
uaktywnić i zdynamizować współpracę 
podmiotów należących do izby. – Przy-
gotowaliśmy dla naszych przedsiębior-
ców bardzo ciekawy system współpracy 
– mówi jakub Rąpała, dyrektor igZM, 
pomysłodawca programu. Głównymi za-

łożeniami programu są: promocja naszych 
firm oraz powiększenie grona odbiorców 
ich usług. Dajemy im narzędzie w postaci 
systemu kart wraz z poświęconą progra-
mowi stroną internetową, dzięki którym 
będą mogli korzystać z wielu zniżek w lo-
kalnych firmach. Karta programu będzie 
też bardzo ciekawą ofertą dla Myśleniczan, 
gdyż dzięki niej będą mogli w wybranych 
punktach dokonywać tańszych zakupów. 
Nie muszę chyba dodawać, że zakupy te 

będą dokonywane w firmach należących 
do stowarzyszenia. Dzięki karcie nie tylko 
pozyskamy ale również zatrzymamy klienta 
w naszym gronie. Ten program ma spra-
wić że kupowanie u „swoich”, miejsco-
wych przedsiębiorców stanie się modne i 
opłacalne dla nas wszystkich.
W programie „południe się rozwija” na 
obecną chwilę bierze udział około sie-
demdziesięciu firm, a ich grono cały czas 
się powiększa. karty programu typu pre-

mium otrzymają właściciele przystępu-
jących do niego firm, karty standard zaś 
ich pracownicy, kontrahenci lub klienci – 
pozostaje to w gestii właściciela danej fir-
my. Wszyscy posiadacze kart będą dzięki 
nim upoważnieni do atrakcyjnych zniżek i 
promocji w segmencie standaRd lub 
pReMiUM. pełen katalog proponowa-
nych rabatów będziemy mogli znaleźć na 
stronie internetowej www.igzm.pl klika-
jąc baner „program lojalnościowy”. prze-

gląd oferty na stronie ułatwi nam po-
dział firm na kategorie branżowe oraz 
ich spis alfabetyczny. Odnalezienie w 
terenie będzie prostsze dzięki interak-
tywnej mapie regionu.
dodatkowym atutem będzie również 
możliwość przeczytania opisu firmy, 
przekierowania się osoby zaintereso-
wanej na jej stronę internetową oraz 
sprawdzenia jakie firma ta oferuje nam 
rabaty na swoje usługi.

zarząd Izby Gospodarczej Ziemi My-
ślenickiej nie zasypuje gruszek w po-

piele i występuje z kolejną, ciekawą ini-
cjatywą dla swoich członków (i nie tyl-
ko). Program lojalnościowy wdrażany 
właśnie w życie ma przynieść wiele ko-
rzyści. Przystąpiło do niego już 70 firm 
i wciąż ich przybywa.
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rozmowa z ERnESTEM HEkSELEM bandleaderem „Big Bandu Dobczyce” 

Ernest Heksel

foto:maciej hołuj

Big band dObCZyCe pOWstał 
W 2008 ROkU i Od pOCZątkU 

sWOjegO istnienia dZiała pOd 
patROnateM MiejskO - gMinne-
gO OśROdka kUltURy i spORtU 
W dObCZyCaCh. W skład ZespO-
łU WChOdZi pOnad 20 Osób. są 
WśRód niCh OsOby ZajMUjąCe 
się MUZyką ZaWOdOWO (stU-
denCi i absOlWenCi akadeMii 
MUZyCZnyCh ORaZ sZkół MU-
ZyCZnyCh ii stOpnia), są RóW-
nież OsOby tRUdniąCe się inną 
pROfesją. WsZystkiCh jednak 
łąCZą WysOkie UMiejętnOśCi 
ORaZ pasja dO MUZyki. pOMy-
słOdaWCaMi i ZałOżyCielaMi 
ZespOłU są: janUsZ Zapał i Wal-
deMaR jaRZąbek. pRZeZ pieRW-
sZe tRZy lata sWOjej dZiałal-
nOśCi Zespół pROWadZOny był 
pRZeZ WładysłaWa ChORObika. 
dWa lata teMU bandleadeReM 
bbd ZOstał eRnest heksel, ab-
sOlWent kieRUnkU jaZZU i MU-
Zyki estRadOWej akadeMii MU-
ZyCZnej We WROCłaWiU (ROZ-

MOWę Z eRnesteM hekseleM 
pROsiMy CZytać ObOk). 
big band dobczyce wykonuje muzykę 
rozrywkową o dużym zróżnicowaniu sty-
listycznym. Zespół posiada bogaty reper-
tuar złożony ze standardów z epoki swin-
gu i jazzu oraz nowatorsko zaaranżowa-
nych przebojów muzyki rozrywkowej. big 
band dobczyce wykonuje również kolę-
dy, czego dowód dał niedawno występu-
jąc z takim repertuarem podczas tradycyj-
nego koncertu noworocznego „dziecinie 
małej kolędujmy”. na takie zróżnicowa-
nie muzyczne pozwala bogate instrumen-
tarium przypisane klasycznemu big ban-
dowi, a zatem sekcja rytmiczna (bas, for-
tepian, gitara, perkusja, instrumenty per-
kusyjne), sekcja dęta: trąbki, puzony i sak-
sofony, a także wokaliści o szerokich za-
interesowaniach stylistycznych. jak na big 
band przystało, utwory opierają się na pre-
cyzyjnych aranżacjach, ale słuchacz od-
najdzie tu również wiele elementów im-
prowizowanych. ta elastyczność spra-
wia, że zespół z powodzeniem towarzy-
szy wielu wydarzeniom kulturalnym (fe-
stiwale, konferencje, gale czy wydarzenia 

Tym razem nasza prezentacja związana jest z muzyką. Big 
Band Dobczyce choć powstał sześć lat temu jest dzisiaj 

formacją, o której słyszy się nie tylko w samych Dobczy-
cach. Liczne nagrody i bardzo pozytywne recenzje pozwa-
lają przypuszczać, że BBD czeka świetlana przyszłość. Nie 
ma na razie podobnej formacji na terenie powiatu myślenic-
kiego. Ta wyjątkowość oraz wysoki poziom sprawiają, że na 
koncerty BBD fani muzyki z pogranicza jazzu i muzyki roz-
rywkowej chętnie przychodzą. I przychodzić będą.

SEDNO: CZY OBEJMuJĄC 
ROLę BANDLEADERA BIG 

BANDu DOBCZYCE MIAł PAN 
WCZEŚNIEJ JAKIEŚ DOŚWIAD-
CZENIA ZWIĄZANE Z PROWA-
DZENIEM TEGO RODZAJu ZE-
SPOłu?
ERNEST HEKSEL: Do tej pory moja 
rola w big bandach ograniczała się do 
grania na trąbce.
Jak doszło do tego, że związał się 
Pan z Big Bandem Dobczyce, w ja-
kich nastąpiło to okolicznościach i w 
jakim czasie?
Zanim to nastąpiło, kilka razy grałem z 
tym zespołem, nagrywałem także płytę z 
kolędami. W momencie, w którym Pan 
Władysław Chorobik, pierwszy bandle-
ader i współtwórca zespołu zakończył 
współpracę z Big Bandem, muzycy za-
proponowali mi prowadzenie zespołu. 
Postanowiłem spróbować i tak próbu-
ję od dwóch lat.
Gdyby przyszło Panu w kilku sło-
wach scharakteryzować prowadzo-
ny przez siebie zespół i zaprezento-
wać go komuś, kto nigdy go wcze-
śniej nie słyszał, zareklamować, po-
lecić, co by Pan powiedział?
Big Band Dobczyce to duża orkiestra 
rozrywkowa, jakiej większość ludzi w 
życiu na żywo nie słuchała. 4 trąbki, 4 
puzony, 5 saksofonów, sekcja rytmicz-

na i wokaliści. Coś jak zespół Adama 
Sztaby. Gramy różnorodnie stylistycz-
nie: pop, rock, jazz …
A od kuchni?
A od kuchni to grupa przyjaciół, z któ-
rych część przyjeżdża z Krakowa czy z 
Bochni do Miejsko - Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Dobczycach, 
do tutejszego Regionalnego Centrum 
Oświatowo - Sportowego, aby wspól-
nie grać i tworzyć coś naprawdę wy-
jątkowego.
Jaki zakres umiejętności i wiedzy 
wymagany jest od kogoś, kto pro-
wadzi big band?
Prowadzenie Big Bandu, w tym kon-
kretnym przypadku Bog Bandu Do-
bczyce wymaga umiejętności organiza-
cji pracy i współpracy z ludźmi. Przy-
daje się też wiedza i moje doświadcze-
nie jako muzyka.
Czy muzyka grana przez taki zespół 
jest muzyką specyficzną, słowem czy 
możemy wyodrębnić gatunek muzyki 
nazwijmy ją „big bandowej”?
Mówiąc prawdę nie znam się najlepiej 
na gatunkach. Osobiście widzę to tak, 
że my gramy różne gatunki, używając 
takiego, a nie innego instrumentarium. 
Czasem jazz, czasem pop…. jeśli ktoś 
bardzo tego zechce to i … Disco Polo 
pociągniemy (śmiech). Oczywiście jak 
w przypadku każdej grającej muzykę 
formacji bardzo ważny jest charakter 
i dobór repertuaru.
Zatem jaki repertuar gra Big Band 
Dobczyce, czy są to w przeważają-
cej większości utwory zapożyczone 
czy kompozycje własne?
Nie piszemy własnych piosenek czy 
utworów. Jedynie gramy je w orygi-
nalnych aranżacjach, albo tworzymy 
aranżacje specjalnie dla potrzeb na-
szego zespółu. Jak to mówią: ”utwory 
znane i lubiane w nowych ciekawych 
aranżacjach”.
Kto zatem komponuje i aranżuje 
utwory grane przez Big Band Do-
bczyce?
Współpracujemy z różnymi aranżera-

mi spoza zespołu, między innymi piszą dla 
nas: Bartek Szułakiewicz, Leszek Nowo-
tarski, Ignacy Stojek. To grono cały czas 
się poszerza. Kupujemy także oryginalne 
aranżacje światowych mistrzów.
Jest Pan bandleaderem dobczyckiej for-
macji od dwóch lat, co w tych dwóch la-
tach wspólnej działalności uważa Pan 
za największy sukces swój czy też ze-
społu?
Dla mnie największym sukcesem jest fakt, 
że cały czas istniejemy i do tego jeszcze 
się rozwijamy.
Zapewne ma Pan swoją wizję rozwo-
ju Big Bandu Dobczyce, w którą stro-
nę chciałby Pan zmierzać z zespołem, 
jakie sukcesy czy cele osiągnąć w naj-

bliższym lub dłuższym czasie?
Staram się, aby ten zespół zapewnił jego 
członkom, ale i słuchaczom doświadczenia 
i wrażenia natury estetycznej, w tym wy-
padku muzycznej, które trudno jest znaleźć 
gdziekolwiek indziej. Dla muzyków granie 
muzyki na wysokim poziomie, profesjonal-
nie zorganizowane próby, koncerty w cie-
kawych miejscach, nagrywanie płyty, na-
grywanie teledysku, granie na wystaw-
nym balu, na stadionie dla dziesięciu ty-
sięcy osób, trasy koncertowe, wyjazdy do 
egzotycznych miejsc, wywiady w gazecie, 
radio czy telewizji, sesje zdjęciowe. Ta-
kie rzeczy przyciągają muzyków. Dla słu-
chaczy to różnorodność stylistyczna, roz-
miar i jakość brzmienia zespołu, ale tak-

że inne składowe koncertu: nagłośnie-
nie, oświetlenie, konferansjerka, tance-
rze, scenografia … itd 
Jakie miejsce wyznaczyłby Pan Big 
Bandowi Dobczyce na kulturalnej 
mapie Dobczyc i regionu? Czy po-
dobne zespoły działają na terenie po-
wiatu myślenickiego, czy posiada Pan 
taką wiedzę?
Jeśli się dobrze orientuję, to istnieją 
jedynie zespoły w typowo „szkolnym” 
kształcie, tworzone na wzór big ban-
dów – w szkołach muzycznych w Do-
bczycach i w Myślenicach, a od przy-
szłego roku także w Świątnikach Gór-
nych. Nasz zespół, który istnieje w Do-
bczycach to wyjątkowe zjawisko w ska-

li całej Małopolski – mówię to z pełnym 
przekonaniem.
Nad czym aktualnie pracuje Pan z 
Big Bandem i gdzie zamierzacie kon-
certować?
Planów mamy więcej, niż możliwości 
„przerobowych”. Aktualnie szyjemy 
garnitury, nagrywamy dwa teledyski, 
przygotowujemy koncerty promujące 
płytę, która niebawem (wreszcie) zo-
stanie ukończona, przygotowujemy się 
do stworzenia musicalu (to takie moje 
marzenie od samego początku prowa-
dzenia Big Bandu Dobczyce). Mógł-
bym tak jeszcze długo (śmiech) Pomy-
słów jest mnóstwo, ale … nie wszyst-
ko na raz.

bbD to coś wyjątkowegoro
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Staram się, aby ten zespół zapewnił 
jego członkom, ale i słuchaczom do-
świadczenia i wrażenia natury es-
tetycznej, w tym wypadku muzycz-
nej, które trudno jest znaleźć gdzie-
kolwiek indziej - Ernest Heksel
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dossier
plenerowe). W ostatnim czasie big band 
dobczyce wraca do tradycji i występu-
je w gwarnych salach tanecznych. Odpo-
wiednio dobrany repertuar i ekspresyjne 
wykonanie sprawia, iż zespół wprost pro-
wokuje do tańca.
indywidualne umiejętności muzyków, 
zgranie zespołu i ciekawe koncepcje pro-
wadzenia big bandu zostały docenione nie 

tylko przez słuchaczy licznie goszczą-
cych na koncertach w klubach muzycz-
nych i salach koncertowych całej Mało-
polski, ale również przez jurorów rozma-
itych konkursów i przeglądów. big band 
dobczyce odbywa swoje próby w murach 
Regionalnego Centrum Oświatowo spor-
towego w dobczycach w siedzibie tutej-
szego MgOkis-u.
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Niestety nie udało nam się zebrać w jednym miejscu i o jed-
nym czasie wszystkich członków BBD. Wynikło to z faktu, że 
poza grą w Big Bandzie jego członkowie maję jeszcze wiele in-
nych, równie ważnych obowiązków. lista brakujących muzy-
ków znajduje się w poniższym spisie. A oto Big Band Dobczy-

ce (w okrojonym nieco składzie) na zdjęciu powyżej (zamieszczamy tak-
że portrety muzyków w takiej samej kolejności, w jakiej stoją na zdjęciu 
głównym). Od lewej: kinga Sędzik (wokalistka), Piotr Skóra (wokali-
sta), Roman Głowacki (saksofon), Mateusz Łężniak (saksofon), Ma-
ciej Irzyk (saksofon), Janusz zapał (saksofon), katarzyna Oleś (sak-
sofon), Tomasz nalepka (saksofon), Maciej Sabal (trąbka), Arkadiusz 
Baran (trąbka), Jakub krokosz (puzon), Maciej Słonka (perkusja), 
Marcin kasza (gitara basowa), Marlena Skoczylas (puzon), Marcin 
Wrazidło (trąbka), krzysztof Wołowiec (puzon).
Na zdjęciu brak: Ernesta Heksela (patrz zdjęcie przy rozmowie obok), 
Marii Niewitały (wokalistka), Łukasza Płatka (saksofon), Szymona Nykla 
(saksofon), Romana Głowackiego (saksofon), Waldemara Jarząbka ((pu-
zon), Jana Szymańskiego (puzon), Grzegorza Prusaka (puzon), Łukasza 
lisa (trąbka), Zbigniewa Szwajdycha (trąbka), Jacka Dudka (trąbka), Bar-
tłomieja Knapika (trąbka), Waldemara Różańskiego (fortepian), Mateusza 
Honisza (gitara basowa) i Krzysztofa Rozwadowskiego (perkusja).

Big-band (dosłownie „duży zespół”) – zespół muzyczny wykonujący muzykę jazzową lub rozrywko-
wą. największą popularność ten typ zespołu osiągnął w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku w 
czasach epoki swingu. Zwykle muzyka dla big bandów jest w wysokim stopniu aranżowana, co pozosta-
wia mniejsze pole manewru dla solistów jazzowych, w przeciwieństwie dla małych formacji jazzowych, 
gdzie dużą rolę odgrywa improwizacja. W epoce free jazzu istniały też big bandy, które nie używały zapi-
sanych aranżacji (np. sun Ra Orchestra, the art ansamble Of Chicago). big-band nigdy nie miał do koń-
ca ustalonego składu instrumentalnego, ani też liczby muzyków w nim grających. Zwykle było ich od kil-
kunastu do kilkudziesięciu, podzielonych na sekcje. klasyczny skład big bandu składa się z sekcji rytmicz-
nej (złożonej z perkusji, fortepianu, kontrabasu, gitary) i sekcji dętej podzielonej zazwyczaj na trzy pod-
sekcje: sekcja trąbek, sekcja puzonów i sekcja saksofonów. Oprócz tego stosuje się także inne instrumen-
ty dęte, zarówno drewniane (głównie flety i klarnety), jak i blaszane (flugelhorny i czasami tubę) - defini-
cja za Wikipedią.

big band - co to takiego?

„Duży zespół”20 maja 2012 roku - II miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie 
XXXV Festiwalu Echo Trombity w Wieliczce, 24 czerwca 2012 roku 
- I miejsce na XXXV Festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu, 2 li-
stopada 2012 roku - Wyróżnienie Honorowe na V Międzynarodowym 
Festiwalu Azoty Tarnów International Jazz Contest, 20 maja 2013 
roku - Honorowe Wyróżnienie na Międzypowiatowym Przeglądzie 
XXXVI Festiwalu Echo Trombity w Wieliczce, 23 czerwca 2013 roku 
- I miejsce na XXXVI Festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu.

sukcesy odniesione w 2012 i 2013 roku
przygotował (WB) foto: maciej hołuj
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Twarze Sedna - TOMASz DyRDA

podróże Marka Kosiby (3)

TOMasZ dyRda jest dZi-
siaj WiCeMistRZeM śWia-

ta W jUdO. WpRaWdZie W kate-
gORii MasteRs, ale nie Ma tO 
WięksZegO ZnaCZenia W Obli-
CZU faktU, że WiCeMistRZOWie 
śWiata nie ChOdZą pRZeCież pO 
UliCaCh MyśleniC stadaMi.

Początek drogi
jak do tego doszło, że tomasz dyrda, 
mieszkaniec Myślenic został wicemi-
strzem świata zdążymy jeszcze opowie-
dzieć. aby tytuł dyrdy mógł stać się fak-
tem musiało nastąpić wiele zdarzeń sta-
nowiących kolejne etapy drogi prowa-
dzącej do niego. pierwsze miało miejsce 
dość dawno temu. jakieś trzydzieści lat. 
Wydarzeniem tym było rozpoczęcie tre-
ningów przez dwunastoletniego chłopca, 
który postanowił zasilić szeregi sekcji 
judo krakowskiej Wisły (wówczas jesz-
cze gwardyjskiego towarzystwa sporto-
wego). filia tej sekcji istniała w Myśleni-
cach za sprawą edwarda bodziocha, dzi-
siaj legendy myślenickiego judo. tomek 
dyrda mówi, że rozpoczęcie treningów 
przez dwunastolatka to w czasach współ-
czesnych nieomal profanacja. – Dzisiaj 
treningi zaczynają dzieci w wieku pięciu, 
sześciu lat, jeśli chce się myśleć o sukce-
sach nie może być inaczej. Jako dwuna-
stolatek byłem mocno opóźniony już na 
starcie, ale nie myślałem o tym. Chciałem 
trenować judo. Zresztą w tamtych czasach 
dużego wyboru nie było.

Przydatny w drużynie
Mimo późnych początków dyrda okazał 
się pojętnym uczniem. Wykazywał spory 
talent. jego przejawem były kolejne suk-
cesy odnoszone na matach krajowych i 
zagranicznych. dyrda okazał się bardzo 
pomocny drużynie. Cztery razy pod rząd 
zdobywał z nią tytuł zespołowego mistrza 
polski w judo. indywidualnie też radził so-
bie nie najgorzej. już w rok po rozpoczę-
ciu treningów myśleniczanin wywalczył 
trzecie miejsce w kategorii wagowej 42 
kilogramów podczas międzynarodowych 
turniejów w lipsku i koszycach. był tak-
że dwukrotnie piątym zawodnikiem Mi-
strzostw polski w bielsku - białej i we 
Wrocławiu. – Moje ówczesne sukcesy były 
owocem ciężkiej pracy, odrobiny talentu 
i mocnej psychiki, nad którą pracowałem 
sam, bowiem w tamtych czasach psycho-
log sportowy należał do wielkich rzadko-
ści – wspomina tomasz dyrda.

Z zawodnika trener
W wielu przypadkach to naturalna dro-
ga kontynuacji przygody ze sportem. W 
2000 roku, po dziewiętnastu latach czyn-
nej kariery, tomasz dyrda podjął decyzję 
o rozstaniu się z matą. Rozłąka nie odsunę-
ła jednak zawodnika od sportu. nie moż-
na było dopuścić do tego, aby ktoś z ta-
kim doświadczeniem i sukcesami odszedł 
bezpowrotnie i odwrócił się od judo. – W 
2002 roku poproszono mnie, abym pod-
jął się roli trenera w sekcji judo Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” w Myśle-
nicach – wspomina dyrda. – Oczywiście 
nie odmówiłem. Pełniłem tę funkcję przez 
sześć kolejnych lat. Dzisiaj jestem trene-

rem wspomagającym. Jeśli któryś z kole-
gów z różnych przyczyn nie może popro-
wadzić zajęć, co raczej zdarza się rzadko, 
wówczas zastępuję go na macie. 

Reaktywacja
będąc któregoś razu przejazdem w Wiśle 
tomek dyrda spotkał się z dawnymi ko-
legami uprawiającymi judo. – Pamiętam, 
że oglądaliśmy zawody judo na ekranie te-
lewizora i któryś z moich kolegów powie-
dział, że niedługo zostaną rozegrane mi-
strzostwa Polski w kategorii masters w So-

bótce – wspomina tomasz dyrda. – Pod-
jąłem szybką decyzję udziału w tych mi-
strzostwach. Pojechałem do Sobótki, po-
walczyłem i wróciłem ze złotym medalem 
w kategorii wagowej 60 kilogramów.
Medal zdobyty w sobótce zdopingował 
i zmotywował zawodnika do reaktywa-
cji. kategoria masters (sportowcy, którzy 
ukończyli 30 rok życia) stała otworem. 
dyrda mógł dzięki niej nadal uprawiać 
czynnie sport. Z trwającego kilka lat sta-
nu spoczynku zawodnik przeszedł w stan 
aktywacji. pojechał na Mistrzostwa euro-
py masters rozgrywane w leibnitz. W ka-
tegorii 60 kilogramów zajął w nich piąte 
miejsce przegrywając między innymi wal-
kę z Rosjaninem, notabene tym samym, 
któremu zrewanżował się zwycięstwem 

podczas ostatnich Mistrzostw świata w 
abu dhabi, gdzie wywalczył srebrny me-
dal i tytuł wicemistrza świata.

Na podbój świata
W maju 2012 roku tomasz dyrda został 
wicemistrzem europy (Opole) oraz zdo-
był brąz z drużyną. W tym samym roku 
wraz z innym myślenickim judokiem Wik-
torem siłuszykiem wyjechał na Mistrzo-
stwa świata do Usa, konkretnie do Mia-
mi. pierwotnie zawody miały zostać roze-
grane w brazylii, ale ze względu na fakt, 

że brazylijczycy nie potrafili zagwaranto-
wać im bezpieczeństwa, Międzynarodowa 
federacja judo przeniosła je na teren sta-
nów Zjednoczonych. – Zawody rozegra-
ne i zorganizowane zostały z wielkim roz-
machem, wzięło w nich udział około 600 
zawodników reprezentujących barwy 60 
państw, na starcie stanęli m.in. byli mi-
strzowie świata i Europy – wspomina dyr-
da. –  Na sali pojawiło się wiele znakomi-
tości. W pewnej chwili obok mnie stanął 
jakiś gość. Dopiero potem zorientowałem 
się, że był to sam ... Donald Trump.
Z Miami tomasz dyrda przywiózł brązo-
wy medal. Wywalczył go w kategorii 66 
kilogramów. sukces zachęcił zawodnika 
do dalszej aktywności i w 2013 roku jego 
nazwisko pojawiło się na liście startowej 

Mistrzostw świata rozgrywanych w egzo-
tycznych stronach, bo aż w ... abu dha-
bi. tutaj dyrda otarł się o „złoto” prze-
grywając decydującą o wejściu do fina-
łu walkę z reprezentantem azerbejdżanu 
przez wskazanie. – W samej końcówce po-
jedynku z Azerem zaistniała szansa na jej 
wygranie, miałem gościa na przysłowio-
wym „widelcu”, ale nie udało mi się jej 
wykorzystać – mówi dyrda.

Plany na ten rok
tomasz dyrda zasmakował w turniejach 

mistrzowskich. Zamierza w tym roku 
wziąć udział w zawodach o Me rozgry-
wanych w hiszpanii, potem, na początku 
czerwca, chce pojechać na Mś do doniec-
ka na Ukrainę. Wyjazdy na zawody zarów-
no pod względem logistycznym, jak i fi-
nansowym organizuje sam. polski Zwią-
zek judo ogranicza swoją aktywność za-
ledwie do przesłania stosownego doku-
mentu na adres europejskiej lub świato-
wej federacji judo. Zawodnik musi na za-
wody sam dojechać, sam się podczas ich 
trwania wyżywić i zapewnić noclegi. to 
jednak nie zraża tomasza dyrdy. Marzy 
o złotym medalu Mistrzostw świata i eu-
ropy. a marzenia, o czym wszyscy dobrze 
wiemy, mają to do siebie, że jeśli poprzeć 
je pracą i uporem, często się spełniają.

Tomasz Dyrda potwierdza swoją postawą opinię, że życie zaczyna się po … „czterdziest-
ce”. Biorąc udział w zawodach judo o randze mistrzostw świata i Europy w kategorii ma-
sters i zdobywając w nich medale myśleniczanin pokazuje, że na realizację życiowych pa-
sji i zamierzeń nigdy nie jest za późno. 

następne będzie „złoto”
wit   balicki
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Tomasz Dyrda

Styczeń zarezerwowany jest w 
kalendarzu dla babć i dziadków. 

dzieci doskonale o tym pamięta-
ją. W dniu święta przygotowały dla 
swoich babć i dziadków sporo nie-
spodzianek. byliśmy tam, gdzie ży-
czenia składały dzieci z myślenickie-
go przedszkola numer 3 (Zarabie).
Maluchy przygotowały pod okiem 
swoich pań program artystyczny. 
składały się nań tradycyjne jaseł-
ka. Mali pasterze, małe aniołki, mali 
trzej królowie, wreszcie Rodzina 
święta pojawiły się na scenie go-
ścinnej remizy Osp Myślenice – Za-
rabie. dzieci śpiewały kolędy wraz z 
zaproszonymi na imprezę dziadka-
mi, potem wspólnie bawiły się tań-
cząc i śpiewając, był także słodki po-
częstunek i wiele, wiele życzeń.
na zdjęciach od góry: pastuszkowie 
mieli swoje pięć minut. któż lepiej 
ukoi łzy, niż … babcia oczywiście? 
Rzesza aniołków kilka razy pojawia-
ła się na scenie.

babciu kochana ...

(Red)
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BaRdZO CiekaWyM dOśWiad-
CZenieM MOże być pOdRó-

żOWanie aUtObUseM pO gWa-
teMali. pOdstaWą kOMUnika-
Cji MiędZyMiastOWej W gWa-
teMali są ZUżyte, WyCOfane 
Z UżytkU aMeRykańskie aUtO-
bUsy sZkOlne. pRZedsiębiORCZy 
gWateMalCZyCy spROWadZają 
te aUtObUsy Z Usa, ReMOntUją 
i UżyWają jesZCZe Wiele lat.
na gwatemalskich drogach można spo-
tkać znane nam z filmów pomarańczowe 
autobusy z napisem „school bus”, jed-
nak zdecydowana większość autobusów 
jest tak zaadaptowana, że na pierwszy rzut 
oka trudno rozpoznać, że początkowo były 
autobusami szkolnymi.
każdy autobus jest inny, pomalowany 
na inny kolor, inaczej ozdobiony. punk-
tem honoru każdego kierowcy jest takie 
ozdobienie autobusu, żeby wyróżniał się 
wśród innych i przyciągał uwagę. Więk-
szość gwatemalskich autobusów nie ma 
rozkładu jazdy. Z reguły kierowca cze-

ka na początkowym przystanku, aż auto-
bus się zapełni i dopiero wtedy rusza. tak 
więc czasami można wejść do autobusu i 
czekać na odjazd tylko 5 minut, a czasami 
godzinę. jednak jeśli tylko autobus ruszy, 
zaczyna się wyścig z innymi autobusami, 
wyprzedzanie, trąbienie. każdy kierowca 
chce zdobyć po drodze jak najwięcej pasa-
żerów i dlatego chce być pierwszy.
gwatemalskie autobusy nazywane są 
„chickenbusami”, ponieważ służą do 
przewozu nie tylko ludzi, ale w zasadzie 
wszystkiego: żywych zwierząt (kury, 
owce), worków z mąką czy ziemniaka-
mi, dużych pudeł. Zwierzęta zwykle po-
dróżują z pasażerami, a większe bagaże 
są umieszczane na dachu. aby nie tracić 
czasu i nie dać się wyprzedzić innym au-
tobusom, pasażerowie z dużym bagażem 
wsiadający po drodze wchodzą do auto-
busu, a konduktor zabiera bagaż i wcho-
dzi z nim po drabince na dach. kierowca 
nie czeka na konduktora, tylko rusza od 
razu. konduktor podczas jazdy mocuje ba-
gaż na dachu, a następnie także podczas 

jazdy schodzi po drabince, otwiera sobie 
drzwi i wchodzi do autobusu pędzącego 
100 km/h. jeśli autobus jest tak zapełnio-
ny, że nie da się wejść drzwiami, konduk-
tor wchodzi oknem.
podobnie wygląda sprawa przy wysia-
daniu. pasażer wcześniej informuje kon-
duktora gdzie chce wysiąść, konduktor w 
czasie jazdy wychodzi na dach, przygo-
towuje bagaż, i kiedy autobus się zatrzy-
ma, podaje pasażerowi bagaż. kierowca 
od razu odjeżdża, a konduktor wraca do 
wnętrza autobusu podczas jazdy. autobu-
sy nie mają przystanków, można wsiąść i 
wysiąść gdziekolwiek. na każdym więk-
szym skrzyżowaniu czekają naganiacze, 
którzy pytają się wysiadających pasaże-
rów, czy jadą gdzieś dalej, prowadzą do 
następnego autobusu, pomagają załado-
wać bagaż na dach.
dla turystów istnieją także nowoczesne 
klimatyzowane autobusy, jednak są po-
nad 10 razy droższe i nie zapewniają ta-
kich wrażeń jak chickenbusy.

Chickenbusy
marek  kosiba

Cdn

foto: autor
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SłOneCZny, niedZielny pORa-
nek nastRaja OptyMistyCZ-

nie. nOWa naWieRZChnia dRO-
gi nR 980 pOZWala, MiMO liCZ-
nyCh, OstRyCh ZakRętóW na 
płynną jaZdę. teRaZ tURysta 
WeekendOWy Ma pełny kOM-
fORt. nie tak jak kiedyś, kie-
dy W 1977 ROkU pO RaZ pieRW-
sZy pOdRóżOWałeM tą tRasą. 
Wtedy dOjaZd dO binaROWej i 
dROga pOWROtna dO MyśleniC 
ZajMOWały nieMal Cały dZień, 

a MOżliWOść ZWiedZenia Wnę-
tRZa WspaniałegO ZabytkU, ja-
kiM jest beZ Wątpienia dReW-
niany kOśCiół pOd WeZWanieM 
śW. MiChała aRChaniOła, gRa-
niCZyła Z CUdeM. najCZęśCiej 
kOńCZyłO się na kilkU Zdję-
CiaCh Z ZeWnątRZ i pORUsZa-
niU … klaMką. 
to wszystko na szczęście należy już do 
niechlubnej przeszłości. Od kilku lat w 
ramach projektu „Otwarty szlak archi-
tektury drewnianej” współfinansowane-

go przez Unię europejską z europejskiego 
funduszu społecznego oraz Wojewódz-
two Małopolskie, w okresie od 16 maja 
do 30 września - od czwartku do niedzie-
li wszystkie najciekawsze, godne zoba-
czenia obiekty stoją przed zwiedzający-
mi otworem. Można je zwiedzać nieod-
płatnie - indywidualnie i grupowo. Można 
dowiedzieć się wielu interesujących rze-
czy w czasie rozmowy z przewodnikiem 
- opiekunem zupełnie za darmo. jedy-
nym obowiązkiem, jaki musimy spełnić 
jest wpis do specjalnej księgi.

Wraz z niniejszym numerem „Sedna” rozpoczynamy publikację tekstów Andrzeja Boryczki, my-
ślenickiego miłośnika historii sztuki i zapalonego turysty. W każdym kolejnym materiale au-

tor prezentował będzie zabytki, które znajdują się w niedalekiej odległości od Myślenic, a o ist-
nieniu których nie wszyscy z nas wiedzą. Warto je odwiedzić i zobaczyć na własne oczy, tym bar-
dziej, że wyprawy do „Polski za progiem” nie są ani czasochłonne, ani drogie, a przynoszą wie-
le estetycznej satysfakcji. Rozpoczynamy od Binarowej, miejscowości odległej od Myślenic o 103 
km. Można do niej dojechać jadąc przez: Gdów, Łapanów, Lipnicę Murowaną, Jurków, Zakliczyn, 
Gromnik i Biecz.

Piękne, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO freski z kościoła w Binarowej. 

103 kilometry do piękna binarowej
andrzej boryczko

foto: autor

Na zdjęciu po lewej Andrzej Boryczko. Foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj
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Jak UbieRanO się W OkRe-
sie śRedniOWieCZa, jak 

tańCZOnO, WResZCie jak 
WalCZyli żyjąCy WóWCZas 
RyCeRZe MOżna byłO ZO-
baCZyć pOdCZas WeRnisa-
żU OtWieRająCegO Wysta-
Wę „dZień Ze śRedniOWie-
CZa” W MyśleniCkiM MU-
ZeUM RegiOnalnyM „dOM 
gReCki”.
pokaz tańca dworskiego, średnio-
wiecznego ubioru, wreszcie toczo-
nej w przymuzealnym ogrodzie wal-
ki rycerskiej przygotowali członko-
wie krakowskiej fundacji „historia 
Vita”. najbardziej efektownym, a 
zarazem najgłośniejszym elementem 
wernisażu było strzelanie z hakow-
nic. Odgłosy strzałów słychać było 
daleko poza obszar ogrodu. szko-
da tylko, że walka rycerska, bardzo 
autentyczna i dynamiczna, odbywa-
ła sie w całkowitych ciemnościach, 
które uprzykrzały się nie tylko oglą-
dającym, ale zapewne także samym 
walczącym. Ciemności natomiast 
sprzyjały kuglarzom średniowiecz-
nym, którzy zaprezentowali pokaz 
z ogniem w roli głównej. 

Łyk historii

MaRna W tyM pRZeglądZie była tylkO fRekWenCja. Cała 
ResZta: UCZestniCy, pUbliCZnOść i ORganiZatORZy spisa-

li się na piątkę.
kolejny powiatowy przegląd grup kolędniczych odbył się w dobczyckim Regional-
nym Centrum Oświatowo sportowym, a nie jak dotychczas w MOkis zaś gospoda-
rzem imprezy był mieszczący się w tym budynku MgOkis. do dobczyc zjechało za-
ledwie sześć grup kolędniczych, w tym aż trzy z terenu gminy dobczyce (dwie z sa-
mych dobczyc: „pasterze z dobczyc” – grupa młodzieżowa, „szopka z lalkami” fir-
mowana przez dobczyckie „Werdebusy” oraz „pasterze ze stojowic”). trzy pozosta-
łe wywodziły się z: tenczyna („toporzanie”), tokarni („pasterze z tokarni”) i z Wi-
śniowej („herody”).
trudno dociec przyczyn tak słabej frekwencji w czasie przeglądu, grup kolędniczych 
na terenie powiatu działa zapewne wiele więcej, niż sześć. być może w roku przy-
szłym organizator imprezy powinien pofatygować się, pojechać w tak zwany teren i 
osobiście zapraszać kolędników do udziału w przeglądzie? Może takie postępowanie 
mogłoby stać się lekarstwem na frekwencyjny bezwład?
W tym roku bezkonkurencyjni okazali się dowodzeni przez stanisława funka „pa-
sterze z tokarni”. trzon tej grupy tworzą członkowie zespołu regionalnego „klisz-
czacy”. 700 złotych nagrody za pierwsze miejsce powędrowało do tokarni. 500 zło-
tych za drugie do tenczyna zaś 400 za trzecie do stojowic. Wszystkie trzy nagrodzo-
ne grupy będą reprezentować powiat myślenicki (fundatora nagród i patrona przeglą-
du) podczas Ogólnopolskiego konkursu grup kolędniczych „góralski karnawał” w 
bukowinie tatrzańskiej natomiast grupa kolędnicza „pasterze z dobczyc” składająca 
się z młodzieży wyjedzie na Ogólnopolskie spotkania dziecięcych i Młodzieżowych 
grup kolędniczych do podegrodzia.

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych - Dobczyce 2014

kolędników jak na lekarstwo
Na zdjęciu: laureaci I nagrody „Pasterze z Tokarni”foto: maciej hołuj

(Red.)
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W murach „black and Whi-
te” na Zarabiu miała miej-

sce premiera sztuki Myślenickie-
go teatru w stodole. ,,testament” 
opowiada o rodzinie płaskich, któ-
ra w okolicznościach śmierci nestora 
rodu próbuje podzielić między sie-
bie jego spadek. sprawa kompliku-
je się wtedy, kiedy okazuje się, że 
zostawił on po sobie tytułowy te-
stament ze specjalnymi wytyczny-
mi. jak nie trudno się domyślić ro-
dzina, co do której idealnie pasuje 
sformułowania, że dobrze wygląda 
ze sobą tylko na zdjęciu - nie zga-
dza się z ostatnią wolą ojca.
W przedstawieniu występują m.in.: 
krystian panek, krystian Rogowiec, 
ewa kmera, Renia piekarz i doro-
ta Ruśkowska.

Testament
karolina kmera

Chór za chórem sznurem
KOlejna XXiii jUż edyCja MyśleniCkiegO festiWalU pieśni 

ChóRalnej – kOlędy i pastORałki Za naMi. W kOnkURsOWe 
sZRanki stanęłO tyM RaZeM dWadZieśCia ChóRóW.
nie uzurpujemy sobie prawa do znawstwa muzyki chóralnej na poziomie wiedzy pro-
fesora jerzego kurcza zasiadającego od lat w jury myślenickiego festiwalu, ale nas te-
goroczny konkurs na kolana nie powalił. Zresztą mówił o tym sam wywołany przez 
nas juror, który podczas rozdania nagród stwierdził, że w tym roku nie zauważył dra-
stycznego spadku formy poszczególnych chórów, ale też nie widzi jej nadzwyczajnej 
zwyżki. Opinia ta znalazła potwierdzenie w fakcie, że jury przyznało pierwsze miej-
sce w jednej tylko kategorii (chóry kameralne).
nie będąc ekspertem w dziedzinie muzyki chóralnej mogę stwierdzić tylko co mi się 
podobało, a co mniej. Otóż najbardziej podobał mi się zespół wokalny „ambitus” z 
katowic, który jako jedyny w całym zestawie wykonawców potraktował kolędy nie-
co lżej, nadając im delikatnej, popowej nuty i używając do pomocy fortepianu i bę-
benków. dyrygentka „amtibusa” nie ograniczyła swojej aktywności do wymachiwa-
nia rękoma, ale poszerzyła ją o śpiew wspomagając w nim resztę zespołu.
po raz kolejny wspaniale zaprezentowała się myślenicka „Cantata” ze szkoły Muzycz-
nej (rozmowa z dyrygentką zespołu wokalnego Moniką szymską obok), oklaski nale-
żą się także dla myślenickiego chóru z parafii narodzenia nMp pod batutą agniesz-
ki starzec za odwagę i chęć wystąpienia w festiwalu oraz dla zdobywcy grand prix, 
perfekcyjnego do bólu zespołu kameralnego „santarello” z katowic pod dyrekcją naj-
lepszej dyrygentki festiwalu iwony bańskiej.
a teraz co mi się nie podobało. tradycyjnie rachityczna frekwencja na sali koncerto-
wej (zwłaszcza w niedzielę, drugiego dnia festiwalu), tradycyjne dyplomiki oprawio-
ne w ... folię wręczane dyrygentom po zakończeniu występu, nieobecność przedsta-
wicieli kościoła (zwłaszcza lokalnego) podczas przesłuchań oraz osób, które festiwal 
objęły swoim honorowym patronatem, a które chyba o tym zapomniały.Śpiewająca dyrygentka „Ambitusa” Krystyna Krzyżanowska - Łoboda.

foto: maciej hołuj wit balicki
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wernisaż wystawy Krzysztofa Marciniaka w Galerii Zalubowski

tym razem wiozę kolejną grupę moich 
znajomych i choć wiem, że nie będą mo-
gli zobaczyć całego bogactwa wnętrza, ze 
względu na znaczne szkody, które spowo-
dował wylew niewielkiej rzeczki, jestem 
przekonany, że jak wszyscy inni będą pod 
wrażeniem tego, co zobaczą. drewniany 
kościół w binarowej został zbudowany 
ok. 1500 roku. W końcowych latach XVi 
wieku został rozbudowany – wzniesiono 
wieżę i podcienia. budowla składa się z 
nawy i sąsiadującej z nią kaplicy anio-
łów stróżów. Zarówno dachy, ściany jak i 
ostrosłupowy hełm wieńczący wieżę pod-
bite są gontem, którego przywracanie zo-
stało zakończone dopiero w 2008 roku, 
po niefortunnym pokryciu budowli bla-
chą w 1908 roku. 
jak do tej pory, można rzec - nic nowego, 
cały obszar podkarpacia jest usiany drew-
nianymi, podobnymi zewnętrznie do tego 
z binarowej kościołami. ale już wnętrze 
po prostu „rzuca na kolana”. dekoracje 
malarskie szczelnie pokrywają sufit i ścia-
ny. polichromia pochodzi z różnych okre-
sów XVi i XVii wieku. Część najstarszą 
- późnogotycką stanowią motywy wyko-

nane za pomocą specjalnych szablonów. 
ściany prezbiterium zdobi późnorenesan-
sowy cykl 21 scen Męki pańskiej, północ-
ną ścianę nawy malowidła przedstawia-
jące sąd Ostateczny, a południową - na-
ukę dobrego umierania i Rozdroża życia 
ludzkiego. najciekawszym jednak moty-
wem malarskim jest malowidło w kapli-
cy aniołów stróżów przedstawiające nie-
ziemskie istoty z … wąsami. Ze względu 
na niepowtarzalną, unikatową formę po-
lichromia z binarowej została wpisana na 
listę światowego dziedzictwa UnesCO, 
ale… sama polichromia – bez ścian i su-
fitów. to prawdopodobnie niedopatrze-
nie, które jednak przysparza konserwato-
rom i opiekunom zabytku wielu proble-
mów. najcenniejszymi elementami wy-
posażenia kościoła są drewniane, gotyc-
kie rzeźby: Matki boskiej z dzieciątkiem 
z pierwszej połowy XV wieku umieszczo-
na w ołtarzu głównym oraz płaskorzeź-
by świętych: barbary, katarzyny, doro-
ty i Małgorzaty. Z okresu późnego goty-
ku pochodzi również kamienna chrzciel-
nica. Reszta wyposażenia – sam ołtarz 
główny, ambona, ławki, umeblowanie 

zakrystii i rewelacja – jedyny chyba za-
chowany na świecie konfesjonał do gru-
powej spowiedzi dla pięcioosobowej ro-
dziny - pochodzą z XVii w.
ponieważ każdy przedmiot znajdujący się 
we wnętrzu- nie wyłączając klucza jest 
oryginalny – ten sam od początku - war-
tość całego obiektu ma dla miłośników 
historii i piękna niewyobrażalne wprost 
znaczenie. doceniali to słynni polscy ar-
tyści – stanisław Wyspiański i józef Me-
hoffer. doceniają też turyści licznie od-
wiedzający ten wspaniały obiekt. tylko 
w 2012 roku była to liczba ponad 60 tys. 
osób - w tym niemal połowa to cudzo-
ziemcy: amerykanie, niemcy, anglicy, 
japończycy, francuzi, a nawet kubańczy-
cy. jak mówiła pani przewodnik od czasu 
gdy obiekt został umieszczony w zagra-
nicznych przewodnikach po polsce, tury-
ści zaraz po zwiedzeniu Wawelu życzą so-
bie binarową. nie powinniśmy być gor-
si od nich. Warto poświęcić trochę czasu, 
tym bardziej, że tu obok znajduje się wiele 
innych atrakcji turystycznych w tym biecz 
zwany „Małym krakowem”.
gorąco polecam.Piękne, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO freski z kościoła w Binarowej. 
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foto: maciej hołuj

Dla Ryśka

(Red.)

KOMitet spOłeCZny 
„głOgOCZóW RaZeM” 

pOWstał M.in. pO tO, aby 
pOMagać tyM MiesZkań-
COM Wsi, któRZy pOMOCy 
tej pOtRZebUją. jedną Z 
fORM WspaRCia, pRZyjMUją-
Cą pOWOli CeChy tRadyCji, 
jest nOWOROCZny kOnCeRt 
ORganiZOWany W MURaCh 
Wdk (WiejskiegO dOMU kUl-
tURy), pOdCZas któRegO 
ZbieRane są śROdki pRZe-
ZnaCZOne dla pOtRZebU-
jąCyCh.
W tym roku potrzebującym okazał 
się Ryszard Woźniak, mężczyzna, 
który doznał wypadku i wymaga cią-
głej rehabilitacji. Uczestnicy koncer-
tu wypełnili datkami specjalnie prze-
znaczoną na ten cel puszkę, dodatko-
wo zlicytowano szopkę, za którą je-
den z mieszkańców głogoczowa za-
płacił 300 złotych. 
program artystyczny koncertu wy-
pełniły dwa zespoły: rodzinnie ko-
lędujący „jasia band i przyjaciele” 
z głogoczowa oraz „big band do-
bczyce” formacja występująca pod 
batutą ernesta heksela, odnoszą-
ca coraz większe sukcesy poza ro-
dzinnymi dobczycami. Motywem 
przewodnim koncertu były, zgodnie 
z jego tytułem – „dziecinie małej – 
kolędujmy” – kolędy i pastorałki, ale 
big band dobczyce zagrał także kil-
ka standardów oraz wiązankę melodii 
ze znanych ... kreskówek. formacji 
muzycznej z dobczyc towarzyszyły 
dwie solistki i solista.
noworoczne koncerty w głogo-
czowie stają się tradycją. ten, te-
goroczny, zorganizowany został po 
raz czwarty. Za każdym razem zbie-
rane były podczas ich trwania środ-
ki mające wspomóc skrzywdzonych 
przez życie i los głogoczowian. siłą 
napędową i motorem działań głogo-
czowskich koncertów noworocznych 
są: Marcin tylek, agnieszka Wę-
grzyn oraz gospodyni Wdk graży-
na głąb. W tym roku uczestników 
koncertu tradycyjnie odwiedził św. 
Mikołaj, w którego postać, już nie 
po raz pierwszy, wcielił się Zdzi-
sław Uchacz, aktor amator z Myśle-
nic, kto wie czy nie najbardziej zna-
ny ostatnimi laty św. Mikołaj w mie-
ście i jego okolicach?

N
a zdjęciach: od góry „Big Band D

obczyce”, na dole „Jasia Band &
 Przyjaciele”. 

historyczne wędrówki Marka Stoszka

rozmowa z MOnIkĄ SzyMSkĄ dyrygentką Cantaty

SEDNO: PO RAZ KOLEJNY 
STWORZONY I PROWADZONY 

PRZEZ PANIĄ ZESPół WOKAL-
NY „CANTATA” WZIĄł uDZIAł 
W MYŚLENICKIM FESTIWALu 
PIEŚNI ChóRALNEJ KOLęDY I 
PASTORAłKI ZDOBYWAJĄC NA-
GRODę. ROZPOCZĄł SIę KOLEJ-
NY ROK DZIAłALNOŚCI ZESPO-
łu. CZY MINIONY BYł DLA PANI 
I DLA „CANTATY” uDANY?
MONIKA SZYMSKA: Myślę, że tak. Przed 
rokiem zdobyliśmy po raz kolejny nagrodę 
na myślenickim festiwalu, poza tym po raz 
pierwszy w historii zespołu zaśpiewaliśmy 
godzinny recital w murach myślenickiego 
kościoła pod wezwaniem Narodzenia NMP 
prezentując słuchaczom, którzy wypełni-
li szczelnie wnętrze świątyni dziesięć pie-
śni różnych kompozytorów. Bisowaliśmy 
aż dwa razy. Dla mnie osobiście, a myślę, 
że także dla zespołu było to uwieńczenie 
ciężkiej pracy.
Był także koncert w Filharmonii Kra-
kowskiej?
Tak. Zostaliśmy zaproszeni na ten koncert 
przy okazji trwania dwudniowej Ogólno-

polskiej Kon-
ferencji „Wo-
kół postaci i 
idei Stanisława 
Wiechowicza” 
odbywającej 
się na krakow-
skiej AM. To dla nas wielkie wyróżnienie. 
Zaśpiewaliśmy dwie kolędziołki beskidzkie 
autorstwa Stanisława Wiechowicza.
Ile nagród zespół „Cantata” zdobył już 
podczas myślenickiego festiwalu?
Zaraz, niech policzę ... Dwa razy pierwszą 
i pięć razy drugą. W sumie siedem. 
Ile dzieci śpiewa aktualnie w „Can-
tacie”?
31. Pięć dobrych głosów niedawno ode-
szło i konieczny był szybki nabór.
Czy jest ktoś, kto w „Cantacie” śpie-
wa od samego początku, od momentu 
jej powstania?
Zespół istnieje od ośmiu lat i nie ma w 
nim już nikogo, kto śpiewałby przez cały 
ten czas.
Jakie plany na ten rok?
Ciągłe podnoszenie poziomu i jak najwię-
cej występów.

To był udany rok

W tRZeCh kOlejnyCh nU-
MeRaCh sedna ChCiał-

byM ZapReZentOWać państWU 
pOstać nieZWykłą, WRęCZ le-
gendaRną. nie CZęstO Zda-
RZa się dZisiaj, aby OdkRyć na 
kaRtaCh histORii kOlejnegO, 
pRaWdZiWegO bOhateRa, a ta-
kiM Właśnie był i jest gene-
Rał stefan kleMens jeRZy ba-
łUk ps. „staRba”, „niR”, „kUbUś”, 
Vel MiChał ZaWistOWski, Mi-
Chał bałUCki.
nasz bohater urodził się w Warszawie 15 
stycznia 1914 roku. generał stefan bałuk 
był synem Władysława bałuka, zesłań-
ca syberyjskiego i późniejszego przed-
siębiorcy, oraz Marii Uszyńskiej – ba-
łuk. Ojciec generała, Władysław bałuk, 
był jednym z piątki braci, jego brat ste-
fan znany jest myśleniczanom jako póź-
niejszy burmistrz miasta. W Myślenicach 

mieszka również stryjeczna siostra stefa-
na bałuka, pani stanisława kawa, córka 
stanisława bałuka. tak więc związki ge-
nerała z Myślenicami są aż nadto wyraź-
ne, zresztą stefan bałuk wielokrotnie w 
Myślenicach bywał.
jak wspomniałem już wcześniej stefan 
„starba” bałuk urodził się 15 stycznia 
1914 roku w Warszawie. jako młodzieniec 
odebrał gruntowne wychowanie, uczęsz-
czając najpierw do gimnazjum koeduka-
cyjnego w Milanówku, potem do gimna-
zjum oo. Marianów na bielanach gdzie 
ukończył klasę ii, następnie do gimna-
zjum im. jana Zamoyskiego oraz do gim-
nazjum im. s. konarskiego oo. pijarów, 
wówczas w Rakowicach pod krakowem. 
tam też zdał maturę. po pozytywnym zali-
czeniu egzaminu dojrzałości stefan bałuk 
podjął studia w szkole głównej handlo-
wej, a w późniejszym czasie także studia 
na Wydziale prawa Uniwersytetu j. pił-
sudskiego w Warszawie. W czasie stu-
diów pracował jako urzędnik w magi-
stracie miasta Warszawy. Ukończył rów-
nież szkołę nauk politycznych. W sierp-
niu 1933 roku wstąpił w szeregi słucha-
czy szkoły podchorążych Rezerwy ka-
walerii w grudziądzu, gdzie ukończył 
trzymiesięczny kurs. niestety ze szko-
ły podchorążych został przedterminowo 
zwolniony z powodu zapalenia płuc. We 
wrześniu 1939 roku stefan bałuk nie zo-
stał zmobilizowany jednak mimo to, do-

łączył do dowodzonego przez ppłk józefa 
Rokickiego iX baonu pancernego w lu-
blinie, z którym dotarł w okolice Zamo-
ścia. W trakcie walk baon został rozbity. 
nasz bohater ewakuował się przez szereg 
miejscowości, jednak w hryniawie został 
aresztowany przez bolszewików. po aresz-
towaniu przewieziono go do kut, następ-
nie zaś do kołomyi …
Z ostatniej chwili:
Kiedy Marek Stoszek napisał 
już swój tekst zaś my umie-
ściliśmy go na naszych ła-
mach, dotarła do nas smut-
na wiadomość o śmierci Ge-
nerała Stefana Starby Bału-
ka. Generał zmarł w Warsza-
wie. Nie dalej jak 15 stycz-
nia Stefan Starba Bałuk ob-
chodził swoje setne urodzi-
ny.

Cdn.

Tryptyk, jaki dzisiaj inau-
gurujemy za sprawą na-
szego „dyżurnego” history-
ka Marka Stoszka związany 
będzie z osobą nietuzinko-
wą – Generałem Stefanem 
Starbą Bałukiem. Prosimy 
śledzić losy tego człowieka 
przez trzy kolejne numery 
naszej gazety. Naprawdę 
warto …

Generał
marek stoszek

U „Rudego”

Krzysztof Marciniak

W kRakOWskiej galeRii Ra-
fała ZalUbOWskiegO peł-

niąCej jednOCZeśnie siedZi-
bę pROWadZOnej pRZeZ niegO 
sZkOły RysUnkU OtWaRtO Wy-
staWę dObCZyCkiegO gRafika 
kRZysZtOfa MaRCiniaka. seRia 
WspaniałyCh gRafik (RysUn-
kóW) ZaWisła W lOkalU na pię-
tRZe stOjąCegO pRZy UliCy ką-
Cik 9 bUdynkU. 
Marciniak to bardzo utalentowany grafik 
młodego pokolenia, absolwent wydziału 
grafiki krakowskiej asp, były uczeń … 
Rafała Zalubowskiego, wykładowca w 
jednej z wyższych uczelni artystycznych 
w Warszawie. Otwierając wystawę po-
pularny „Rudy” powiedział m.in. że za-
zdrości tego, iż prezentowane prace nie są 
jego, a krzysztofa autorstwa. W wernisażu 
uczestniczyła spora grupa przyjazciół au-
tora i właściciela galerii. przybyli goście 
z krakowa i z Myślenic. autor prac wy-
stąpił w asyście swojego ... psa.
Wystawę można oglądać w godzinach 
otwarcia galerii.

(Red)

foto: maciej hołuj
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słownik Jana Koczwary (24)
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(za)dymki Sedna

pies jaki jest każdy widzi rysuje Marzec

C.d.n.

swojego psa narysował „sednu” stanisław żuławiński lider dobczyckich „Werdebusów”.
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Stan nienaruszony!
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pisaliśmy o tym przed ... rokiem 

sendzina – sędzia nagminnie śpią-
cy podczas rozpraw sądowych lub 
śniący o karierze zawodowej, sen-
jorka – sen sędziwego jorka, senop-
tyk – meteorolog prognozujący po-
godę na podstawie sennych marzeń, 
senpy – sępy w stanie śpiączki, sen-
trala – centrala słodkich snów i ma-
rzeń, sentrolewica – sen centrolewi-
cy o powrocie do władzy, sentrum – 
centrum ospałych urzędników, senty-
metr – nowa jednostka miary: jeden 
centymetr snu …, sentymęt – sen-
tymentalny sen z odrobiną mętne-
go wątku, serkozy – kosi ser, serty-
fikat – certyfikat jakości produktów 
mlecznych i seropodobnych, shoom 
– szum na peryferiach londynu, sia-
tanista – domowy dostawca lub do-
nosiciel produktów żywnościowych, 
sindyk – syndyk ogłaszający upa-
dłość firmy hodowli indyków, skarb-
peta – skarpeta z wkładem kilku ty-
sięcy złotych, s … t – skrót znacz-
nie skrócony, skura – skóra podłej 
jakości, służewidz – uczestnik festi-
walu na służewcu, snyczek – wy-
śniony czek bankowy, sobielizant – 
solenizant samotnie świętujący swój 
dzień, solufka – lufka w ustach śpie-
waka operowego, sógces – nie sukces 
lecz porażka, spokolenie – pokolenie 
wyluzowanych leniuchów.

Nie dalej, jak ROk teMU, dOkładnie W nUMeRZe lUtOWyM, Za-
MieśCiliśMy tekst ZatytUłOWany: „ZaRabie Wita Was” ilU-

stRUjąC gO kilkOMa ZdjęCiaMi ObRaZUjąCyMi bałagan i niepO-
RZądek, jaki panOWał WóWCZas na MyśleniCkiM ZaRabiU.
We wspomnianym tekście znalazło się także, między innymi, zdjęcie zdewastowanej 
rynny w budynku stanowiącym wypożyczalnię sprzętu narciarskiego (a tak a propos 
kto ostatnio i kiedy wypożyczał w niej narty?). dokładnie w rok po sfotografowaniu 
rynny wybraliśmy się w to samo miejsce gnani ciekawością czy znalazł sie ktoś, komu 
widok urwanej rynny przeszkadzał i psuł poczucie ogólnie pojętej estetyki i w związ-
ku z tym postanowił ją wymienić.
Możemy donieść (bez satysfakcji), że rynna jest, trwa i do dziś nie zmieniła swoje-
go odstraszającego wyglądu. Można rzec krótko: stan nienaruszony. polecamy gorą-
co zepsutą rynnę uwadze tych, którzy w pocie czoła podjęli dzieło rewitalizacji Zara-
bia. być może rynna to szczegół w ogólnym obrazie tej części Zarabia, ale ktoś mą-
dry powiedział kiedyś, a życie potwierdza to w całej rozciągłości, że szczegóły skła-
dają się na obraz całości.
po lewej zdjęcie wykonane w styczniu 2013 roku, po prawej zdjęcie ze stycznia 2014 
roku. (Red.)

foto: maciej hołuj

Wspólne śpieWanie kO-
lęd W jednyM ChóRZe 

pRZeZ MiesZkańCóW, URZęd-
nikóW, pRZedstaWiCieli OR-
ganiZaCji pOZaRZądOWyCh, 
dZieCi, haRCeRZy i stRaża-
kóW nie jest pOMysłeM Od-
kRyWCZyM bOWieM tegO RO-
dZajU pRaktyki Mają Miej-
sCe W WielU pOlskiCh Mia-
staCh i gMinaCh. W dObCZy-
CaCh taki kOnCeRt Odbył 
się jednak pO RaZ pieRW-
sZy.
pomysł wyszedł od Moniki gubały, 
dyrektorki prężnie działającej w do-
bczycach szkoły Muzycznej. pod-
chwyciły go: MgOkis, józef Ma-
niecki, dyrygent orkiestry dętej Osp 
dobczyce (notabene laureata i nagro-
dy powiatowego przeglądu Orkiestr 
dętych Myślenice 2013), paweł pi-
wowarczyk, dyrektor Miejskiej bi-
blioteki publicznej w dobczycach 
(obchodzącej swoją 65 rocznicę po-
wstania i działalności) oraz Urząd 
gminy i Miasta dobczyce. W pięk-
nej auli widowiskowej Regionalnego 
Centrum Oświatowo – sportowego 
kolejne chóry składające się z przed-
stawicieli władz samorządowych (w 
tym sołtysów, radnych i urzędników 
– patrz zdjęcie), dobczyckich stowa-
rzyszeń, organizacji pozarządowych, 
dzieci i harcerzy, Warsztatów terapii 
Zajęciowej oraz strażaków zaśpie-
wały najpiękniejsze polskie kolędy. 
były życzenia od burmistrza dobczyc 
Marcina pawlaka i na koniec koncer-
tu słodki poczęstunek. dobczycanie 
już teraz umówili sie w auli RCOs-u 
na kolędowanie za ... rok.

JAN MAREK LENCZOWSKI - pReZes lOkalnej gRUpy dZiałania „tURystyCZna pOdkOWa” W siepRaWiU
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ośrodek sportowy Wisły Kraków na Zarabiu otwarty

 po raz kolejny rajdowa WOŚP zagrała pod dobczycką zaporą i na myślenickim Zarabiu

naszym zdaniem

zagrali jeżdżąc rajdówkami!
RajdOWa Wielka ORkiestRa 

śWiąteCZnej pOMOCy Za-
gRała W tyM ROkU W dObCZy-
CaCh i W MyśleniCaCh. U stóp 
ZapORy W dObCZyCaCh dZięki 
dZiałaCZOM aUtOMObilklU-
bU galiCyjskiegO, W Myśleni-
CaCh na płyCie RynkU i na Za-
RabiU (pRZy góRnyM jaZie) dZię-
ki CZłOnkOM klUbU MOtOspORt 
MyśleniCe.
jak nie trudno się domyśleć głównymi 
atrakcjami obu tych imprez były jazdy sa-
mochodami rajdowymi. W Myślenicach 
zwolenników mocniejszych wrażeń na 
prawych fotelach swoich rajdówek wo-
zili między innymi: aleksander łabędź, 
Mariusz Malinowski i Marek temple. W 

dobczycach stawkę kierowców otwierał 
Marcin swobodzian, wicemistrz polski 
grupy n w górskich samochodowych 
Mistrzostwach polski. dobczycka impreza 
trwała dwa dni. W przeddzień 22. finału 
WOśp na trasie zlokalizowanej pod zapo-
rą rywalizowali uczestnicy Ralli sprintu. 
Z czternastu zgłoszonych załóg najszyb-
si okazali się adam tochowicz i andrzej 
Włodarski w bMW 318 is. W drugim dniu 
miłośnicy szybkiej jazdy po uprzednim za-
sileniu puszki WOśp biletami emitowa-
nymi przez narodowy bank polski mo-
gli odbyć przejażdżkę z dowolnie wybra-
nym kierowcą.
W Myślenicach rajdowa WOśp zebrała 
kwotę 3300 złotych. – Kiedy kończyliśmy 
jazdy o godzinie 14, bo do tego czasu obo-

wiązywało zamknięcie drogi, wciąż stała 
kolejka chętnych. Niestety musieliśmy im 
odmówić – powiedział nam prezes Moto-
sport Myślenice Władysław hodurek. W 
dobczycach na konto dyrygowanej przez 
jurka Owsiaka orkiestry przekazano kwo-
tę 5931,40 złotych (z puszek) i około 4 ty-
sięcy złotych z licytacji rajdowych gadże-
tów. pełna kwota znana będzie wówczas, 
kiedy do kraju powróci puszka podróżu-
jąca z uczestnikami Rajdu dakar.
na zdjęciach obok: (górne) Mitsubishi 
lancer evo 10 Marka temple na trasie  
dobczyckiej próby, (poniżej, od lewej): 
lancer wicemistrza polski w gsMp w 
grupie n Marcina swobodziana i peuge-
ot 106 kamila Wróbla, kierowcy z My-
ślenic.

SEDNO
patronuje

wit balicki

W RekORdOWyM teMpie kil-
kU ZaledWie MiesięCy pO-

Wstał na MyśleniCkiM ZaRa-
biU Obiekt tReningOWy dla pił-
kaRZy Wisły kRakóW. gdybyż 
inne bUdOWle O pRZeZnaCZe-
niU pUbliCZnyM pOWstaWały W 
MieśCie tak sZybkO jak ten ...
kompleks posiada wszystkie niezbędne 
cechy do tego, aby nazwać go nowocze-
snym. podobno tak wspaniałego obiektu 
nie ma w promieniu kilkuset kilometrów, 
a w całej polsce można je policzyć na pal-
cach jednej ręki. W słowie nowoczesność 
nie ma cienia przesady. budynek mie-
ści wszystko, co niezbędne dla piłkarzy. 
przede wszystkim przestronne szatnie, bo-
gato wyposażoną siłownię, basen i jacuzzi, 
gabinet odnowy biologicznej, salę odpraw, 
salę konferencyjną, pokoje dla trenerów, 
magazyny, a nawet pomieszczenie do my-
cia piłek i piłkarskiego obuwia. W sumie 
nieco ponad tysiąc metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej. na zewnątrz dwa 
pełnowymiarowe boiska, oba z oświetle-
niem, jedno z podgrzewaną murawą. ni-
czego piłkarzom i sztabowi szkoleniowe-
mu w obiekcie na Zarabiu nie powinno za-
braknąć. nie może, wszak na jego budo-
wę gmina wydała ponad 10 milionów zło-
tych, chociaż wstępnie była mowa o sied-
miu (jak podczas bankietu towarzyszącego 
oficjalnemu otwarciu obiektu powiedział 
burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski ani 
gmina, ani zarządzająca obiektem spółka 
sport Myślenice nie wydały dotychczas na 
jego powstanie złotówki bowiem ośrodek 

wzniesiony został systemem: projektuj – 
buduj i na razie zapłacił za niego wyko-
nawca, który zwrot pieniędzy otrzyma w 
miesięcznych ratach z dzierżawy uiszcza-
nej przez telefonikę).nikt z wiślackiego 
sztabu, z kim mieliśmy okazję porozma-
wiać nie wyrażał się o obiekcie negatyw-
nie. Z ust naszych rozmówców usłysze-
liśmy same superlatywy. a rozmawiali-
śmy lub wysłuchaliśmy opinii m.in: Zdzi-
sława kapki, niegdyś wspaniałego piłka-
rza spod znaku białej gwiazdy i członka 
reprezentacji kazimierza górskiego, tre-
nera franciszka smudy, rzecznika pra-
sowego Wisły adriana Ochalika. trud-
no się opiniom tych panów dziwić, skoro 
obiekt istotnie jest okazały.podczas kon-
ferencji prasowej na dzień przed oficjal-
nym otwarciem kompleksu trener smuda 
spotkał się z dziennikarzami i odpowia-
dał na zadawane przez nich pytania. Mó-

wił o przygotowaniach prowadzonej przez 
siebie drużyny przed rozpoczynającą się 
jeszcze w tym miesiącu rundą wiosenną, 
o planach transferowych, o formie piłka-
rzy i celach, jakie postawił przed zespo-
łem. Odpowiedzi na tak postawione pyta-
nia bardziej mogły zainteresować fanów 
białej gwiazdy jako takiej, niż kibiców 
czy dziennikarzy z Myślenic. tych ostat-
nich interesowały sprawy o charakterze 
lokalnym. na pytanie dziennikarza my-
ślenickiej powiatowej telewizji interne-
towej bartosza Cwynara czy trener smu-
da przewiduje współpracę z iii – ligowym 
dalinem polegającą na obserwacji grają-
cych w tej drużynie zawodników i ewen-
tualnym zainteresowaniu nimi w kontek-
ście przydatności w Wiśle, szkoleniowiec 
odpowiedział dyplomatycznie, mało kla-
rownie i dodał na końcu wypowiedzi, że 
… pewnie tak.

To wspaniały obiekt, 
gdyby wszystkie ze-
społy grające w na-
szej ekstraklasie 
dysponowały takim 
kompleksem, jak 
ten, polska piłka by-
łaby pewnie znacznie 

wyżej, niż jest. Mamy do swojej 
dyspozycji dwa wspaniałe boiska 
o idealnie równej murawie, co po-
zwala zawodnikom na skoncentro-
wanie się na piłce, futbolówka nie 
odskakuje im od nogi. To bardzo 
ważne w doskonaleniu techniki. 
Jeśli chodzi o oczekiwania i cele, 
to charakter właściciela drużyny 
jest taki, że choćby była tutaj par-
tyzantka, to i tak wymagałby od 
nas tytułu mistrzowskiego. 

mówi trener

foto: maciej hołuj

AbstRahUjąC Od fak-
tU pOWstania OśROd-

ka tReningOWegO Wisły 
kRakóW na teRenie Myśle-
niC, jegO nOWOCZesnOśCi i 
ZWiąZanegO Z tyM fakteM 
sZUMU MedialnegO spRaWa 
bUdZi kilka Refleksji na-
tURy spOłeCZnej.
Można zastanawiać się nad tym, czy 
fakt istnienia tego ośrodka w Myśle-
nicach w sposób istotny zmieni życie 
codzienne jego mieszkańców. przy-
puszczać należy, że dla zabieganego 
obywatela, który najczęściej musi 
zmagać się z problemem braku pracy 
(bezrobocie na terenie powiatu my-
ślenickiego wynosi powyżej 14 pro-
cent i jest wyższe niż w Małopolsce 
i w całym kraju), wiązaniem końca z 
końcem i troską o rodzinę fakt istnie-
nia ośrodka, choćby był on nie wia-
domo jak nowoczesny, nie ma więk-
szego, a może nawet żadnego zna-
czenia. statystycznemu obywatelowi 
Myślenic obojętne jest to czy piłka-
rze Wisły kraków trenować będą w 
Myślenicach, skotnikach czy w pci-
miu. nie jest to zapewne obojętne ki-
bicom białej gwiazdy, którzy swo-
ich idolów będą mieć teraz na wy-
ciągnięcie ręki zaś ich treningi będą 
mogli oglądać zza siatki okalającej 
boiska, ale umówmy się, że kibice 
Wisły nie są w Myślenicach przewa-
żającą grupą społeczną, a można na-
wet rzec bez większego ryzyka, że są 
w ogromnej mniejszości w popula-
cji całego miasta. euforia zatem ja-
kie to korzyści płyną z faktu istnie-
nia ośrodka treningowego dla My-
ślenic wydaje się być, naszym zda-
niem, odrobinę przesadzona.
druga sprawa, która rzuciła nam się 
w oczy (nie po raz pierwszy zresz-
tą) to wystawność bankietów towa-
rzyszących otwarciu tego czy inne-
go obiektu na terenie gminy. przy-
jęcie na kilkaset osób zorganizowa-
ne z okazji otwarcia kompleksu Wi-
sły musiało sporo kosztować, co w 
dobie kryzysu gospodarczego po-
winno zastanowić podatnika. Obec-
ność na uroczystości otwarcia ośrod-
ka wiślackiego piłkarzy klubu, jego 
władz, pracowników jest ze wszech 
miar wytłumaczalna, podobnie jak 
obecność włodarzy powiatu i gmi-
ny, ale już obecność urzędników czy 
osób niewiele, albo nic nie mających 
wspólnego z otwieranym obiektem 
może i powinna dziwić.
przy okazji rodzi się pytanie: skoro 
obecność piłkarzy Wisły niesie ze 
sobą tak olbrzymie korzyści promo-
cyjne dla miasta, dlaczego o to, aby 
ośrodek treningowy funkcjonował 
na ich terenie nie biły się inne, zlo-
kalizowane wokół krakowa miasta, 
takie choćby jak Wieliczka?

(Red.)

Kompleks treningowy Wisły Kraków na myślenickim Zarabiu zo-
stał oficjalnie otwarty. Jest jednym z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w kraju. Chwalą go: trener, władze klubu oraz sami 
piłkarze. Powstał nakładem 10 milionów złotych. 

Wiślacy w luksusie
radosław   kula
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