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SEDNO: WIELu JEST DZISIAJ 
TAKICh, KTóRZY NAZWISKO 

MARCINA GODAWY KOJARZĄ 
NAJPIERW Z POEZJĄ, A DOPIERO 
POTEM Z KAPłAńSTWEM. CO W 
żYCIu KSIęDZA BYłO PIERWSZE: 
CIĄGOTKI DO PISANIA WIERSZY 
CZY MOżE MYŚL O POWOłA-
NIu?
KSIĄDZ MARCIN GODAWA: Hm…, co 
do statystyki kojarzenia, to nie wiem, czy 
tych kojarzących jest wielu … Na pewno 
jednak bardzo się cieszę każdym czytel-
nikiem i podziwiam tych, którzy w nieła-
twych czasach klęski urodzaju rozmaitych 
form spędzania czasu potrafią przyjść i 
to nie raz na wieczór autorski. To jakaś 
anomalia, której widocznie system jesz-
cze nie przetrawił. Myślę tu o eseju Tho-
masa Mertona pt. „Dzień obcego”, który 
jest mi bardzo bliski i traktuje o człowie-
ku niesformatowanym. Mnichu, poecie. 
Moja poezja też idzie w tę stronę, cho-
ciaż nie poprzez głośne pokrzykiwanie: 
„Hello! Nie jestem w systemie!” I tu po-
ezja spotyka się z duchowością. A co było 
najpierw? Poezja i powołanie zgłosiły się 
do mnie wcześnie.
W tematyce wierszy autorstwa Marcina 
Godawy znajdujemy nie tylko elemen-
ty religijne, znajdujemy w nich całe po-
kłady problematyki społecznej, często są 
to wiersze wzbudzające salwy zdrowe-
go śmiechu. Na ile może sobie pozwolić 
w słowie pisanym Ksiądz – Poeta? Czy 
Ksiądz – Poeta musi lub powinien róż-
nić się od poety „zwyczajnego”, świec-
kiego, a jeśli tak to czym?
Z poezją powinno być tak, że albo jest do-
bra albo nie. W tym mieści się także wy-

chodzenie w kierunku dobra i piękna, osta-
tecznie Boga. Jednak poezja nie musi być 
tylko spokojną modlitwą, jest w niej miej-
sce na szukanie, zmaganie się – to jasne. 
Ważne, aby piszący słuchał swego ludzkie-
go sumienia, bo wtedy będzie miał coś do 
powiedzenia oraz aby zwracał uwagę, czy 
pisze warsztatowo dobrze, bo wtedy będzie 
umiał o tym powiedzieć. Dwie proste rze-
czy, bez których nie ma poezji. Dwa źró-
dła jej kryzysu dzisiaj. 
Co najczęściej inspiruje Księdza do na-
pisania wiersza: proza życia, przemy-
ślenia, zaobserwowane zdarzenie, czy 
może są jakieś inne motywy, których 
my, czytelnicy tych wierszy nie znamy, 
a które powodują, że chwyta Ksiądz za 
pióro lub siada za klawiaturą kompu-
tera i pisze?
Technicznie rzecz biorąc, chwytam za pió-
ro lub długopis. A co inspiruje? Właśnie 
wymienił Pan te różne sfery: od pojedyn-
czych obserwacji, skojarzeń nośnych ar-
tystycznie po przemyślenia, przeżycia, tak-
że te najbardziej religijne, które noszę w 
sobie. Ludzie, sytuacje, sukcesy, poraż-
ki, oddech czasu, lęk i uśmiech … Wła-
śnie z tych różnych nici tworzy się tekst, 
czyli tkaninę.
Skąd u Księdza tak wspaniała, by nie 
rzec imponująca znajomość gwary gó-
ralskiej? Również i w niej powstają 
wiersze?
Z Pcimiem to jest tak, ze jak mos okna na 
połednie, to bedzies gwarom godoł, a jak 
na północ, to nie. No i jo mom na połednie 
…. Straśniek rod, ze sie te moje wiyrsyki, a 
jest ik doś duzo, widziały niejednymu i na 
Skalnym Podholu, i nie ino hań. I za wiyr-
syki miołek pasowanie na zbójnika w Bu-
kowinie Tatrzańskiej w 2002 roku. Krót-
kom, ale rzetelnom recenzje doł mi kiesik 
jedyn górol z Białki: „Te twoje wiyrsyki 
som straśnie w dupe”. To tako góralsko 
Nagroda Nike.
Korzenie Marcina Godawy to Pcim. 

Czy często przyjeżdża Ksiądz w rodzin-
ne strony, jak według Księdza zmienia 
się obraz współczesnego Pcimia, czy 
znajduje to odzwierciedlenie w treści 
wierszy?
Kiedyś więcej pisałem o moich kliszczac-
kich stronach, ale temat nie jest oczywiście 
zamknięty. Bywam regularnie w domu ro-
dzinnym, czasem jeszcze gdzieś. Pcim jest 
piękną wsią, w której mieszka wielu mą-
drych ludzi. W pewnym sensie wieś wyróż-
nia się tym, że można być sobą i szczęśli-
wym człowiekiem bez ekstrawagancji. To 
naprawdę nie zależy od ciuchów. Tak so-
bie generalnie rozważam … Widzę prze-
miany, wspominam piękne dzieciństwo, 
dziś jak z innej epoki. Kiedyś o tej porze 
roku ruszalibyśmy do siana. Dla mnie na 
polu rosła nie tylko trawa czy zboże, ale 
także wiele przenośni, obrazów, którymi 
karmiłem się długo jako poeta i człowiek. 
W pewnym sensie do dzisiaj. 
W biografii Księdza umieszczonej na 
stronie internetowej: www.marcingo-
dawa.pl czytamy o „serii dramatycz-
nych przeżyć przedszkolnych”, czy 
może nam Ksiądz przybliżyć o jakie 
przeżycia chodzi i czy mają one dzisiaj 
wpływ na życiową postawę Księdza, 
nie tylko tą znajdującą odzwierciedle-
nie w wierszach?
(Śmiech) … Ucieczka do ubikacji w celu 
uniknięcia konsumpcji kwaśnego mleka. 
Na przykład. 
Na tej samej stronie znajdujemy zdję-
cie Księdza, ale bez jakichkolwiek „in-
sygniów” kościelnych. Podobnie zresztą 
podczas swoich wieczorów autorskich 
nie ma Ksiądz na sobie nawet kolorat-
ki. Czy to jakiś rodzaj manifestacji czy 

może maniera?
Gdyby ktoś myślał, że szukam w ten spo-
sób sensacji czy czegoś podobnego, to był-
by, że zacytuję komedię „w mylnym błę-
dzie”. Są znacznie skuteczniejsze sposo-
by zwrócenia na siebie uwagi, zapewniam. 
Mój wygląd jest prostym i mam nadzieję 
pokornym znakiem pragnienia, by mówić 
w tych przestrzeniach jako Marcin Goda-
wa, który oczywiście jest księdzem (szczę-
śliwym). Taka jest po prostu droga po-
ezji i jej autonomia, o której Kościół wie 
i naucza, ale ludzie Kościoła nie zawsze 
uprzejmi są pamiętać. Myślę tu choćby o 
pewnym gniewnym e-mailu, o kimś kto na 
afiszu na uniwersytecie dosmarował dłu-
gopichem „ks”. W każdym razie wizja Ko-
ścioła zawsze powinna być większa, niż 
długość koloratki – takie prawo zachowa-
nia energii. Wyciągającym szybkie wnioski 
chciałbym powiedzieć, że naprawdę faj-
nie jest nie osądzać kogoś. Natomiast w 
swoim środowisku poetycko czuję się do-
brze, mówię o swoim doświadczeniu i nikt 
za mną z zapałkami nie gania. 
Jest Ksiądz pracownikiem naukowym 
uniwersytetu Papieskiego im. Jana 
Pawła II w Krakowie, posiada Ksiądz 
tytuł doktora habilitowanego. Czego 
uczy Ksiądz swoich studentów, jakie 
idee, jakie postawy stara się im wpo-
ić?
Bardzo lubię moją pracę. Serio! Jestem na 
swoim miejscu. Jestem teologiem, to zna-
czy uczę (siebie i innych), jak przyjmować, 
pojmować przychodzącego Boga. Jestem 
teologiem duchowości (i humanistą), więc 
przyglądam się ludzkiemu szeroko pojęte-
mu doświadczeniu, analizuję je, staram się 
zrozumieć, poszukać odpowiedzi w świe-
tle Bożego Objawienia na ważne pytania. 
Zależy mi na podkreślaniu wątków wspól-
nych dla teologii i literatury, zwłaszcza po-
ezji i retoryki. Temu poświęciłem moją ha-
bilitację, wydobywając m.in. kwestię, jak 
bardzo literatura pomaga rozumieć prze-

mawiającego Boga, by zjednoczyć się z 
Nim i być szczęśliwym. Nie na darmo dał 
nam Pan język. Chętnie mówię też o me-
dytacji, czyli prostej umiejętności zatrzy-
mania uwagi na słowie Bożym, aby poszu-
kać w nim prawdy, życia, radości. Chrze-
ścijańska medytacja jest bardzo skutecz-
ną i bezpieczną metodą spotykania Boga. 
Trzeba jednak poświęcić jej trochę czasu. 
Zapewniam, że korzyści są ogromne.  
Nie unikniemy zapewne w naszej roz-
mowie tematyki trudnej dla Kościoła. 
Jak Ksiądz postrzega dzisiaj jego rolę 
w Polsce, czy księża na różnej „wyso-
kości” kościelnego piedestału, ci pra-
cujący w zupełnie małych parafiach 
oraz ci, mówiąc kolokwialnie „z naj-
wyższej półki”, biskupi, kardynałowie 
często swoją postawą nie zrażają Pola-
ków do wiary?
Po pierwsze bardzo cenię pracę biskupów 
i księży, tym bardziej że często jej nie wi-
dać, albo bywa mniej czy bardziej bezczel-
nie zniekształcana. Taka jest cena pójścia 
za Chrystusem, żadne zaskoczenie. Raczej 
dziwi fakt, że ludzie krytykują Kościół tak 
emocjonalnie i nielogicznie. Choć może 
mają przekonanie, że na argumenty nie 
wygrają? A z drugiej strony – czy nic nie 
budzi mojego niepokoju? Budzi, budzi, 
niestety … Na przykład uważam, że po-
winniśmy odkleić się od toksycznej przy-
jaźni z politykami, nie dla budowania ja-
kiegoś wygodnego, sztucznego świata, ale 
właśnie dlatego, by zachować dystans, któ-
ry umożliwi bardziej wyraziste nauczanie, 
otwarcie na człowieka i po prostu zbawia-
nie świata przez Chrystusa. Kościół i pań-
stwo to dwa różne porządki, naucza So-
bór, więc pora dostrzec, jak bardzo ta za-
sada jest korzystna dla Kościoła. Tymcza-
sem wikłamy się niepotrzebnie i niebez-
piecznie w dwuznaczne sytuacje. W jed-
nym z najsłynniejszych kościołów w Pol-
sce jest tablica poświęcona ofiarom kata-
strofy smoleńskiej. Pytam: na jakiej pod-
stawie honorujemy w świątyni ludzi, któ-
rzy konsekwentnie i publicznie odrzuca-
li naukę Kościoła przez popieranie abor-
cji? Bo przecież tacy tam też się znaleźli 
… Jakkolwiek tragiczne, wydarzenie to nie 
było męczeństwem za wiarę. Pytam dalej: 
gdzie jest w (tej) świątyni miejsce na tabli-
cę dla matek czy ojców, którzy po prostu 
po cichu oddali swoje życie dzieciom, aby 
się urodziły i zostały wychowane? Jest o 
co pytać, prawda? Potrzeba nam wszyst-
kim pokory, która nie jest wcale wyciera-
niem sobą wszystkich kątów, ale prawdą 
o sobie i świecie. Musimy pamiętać, jak 
wielki jest nasz skarb i jak bardzo glinia-
ne są nasze naczynia, w których go nie-
siemy. Myślę, że potrzeba nam zdecydo-
wanego odrzucenia nadęcia i formalizmu, 
który bardzo zniewala i przeszkadza. Św. 
Ignacy Loyola naucza, że jeśli tylko coś 
przeszkadza w oddawaniu chwały Bogu, 
należy to po prostu wyrzucić. Popatrzmy: 
Bóg przyszedł na świat, bo chciał być wi-
dziany w ludzkim ciele, co dzieje się, gdy 
ludzie przestaną widzieć w nas człowie-
ka? Pokora jest jednak nie tylko dla księ-
ży. Weźmy pod uwagę określenie „zrażać 
do wiary” i zwróćmy uwagę, że to zależy 
także od ludzi świeckich, mianowicie czy 
pozwolą się zrazić, czy walczą o swoją 
wiarę, czy też dają jej łatwo odpłynąć, że-
gnając antyklerykalną wymówką … Czy 
szukają naprawdę Boga, czy może siebie 
i swojego duchowego komfortu? Czy się 
modlą za błądzących księży?
Jak w kontekście powyższego pyta-
nia ocenia Ksiądz zmianę na stanowi-
sku Prymasa Polski? Czy miał Ksiądz 
kiedykolwiek kontakt z Arcybiskupem 
Wojciechem Polakiem? Jakich „rzą-
dów” spodziewa się Ksiądz po nowym 
Prymasie?
Dobry jest ten cudzysłów nałożony na rzą-
dy. Prymas, jak wiemy, realnej władzy nie 
ma, ale przez służbę osiągnąć może cał-
kiem sporo, na przykład przez wypowie-
dzi dla mediów, bo chyba częściej będą 
go o różne rzeczy wypytywać. 
W jakim kierunku, zdaniem Księdza, 
powinien zmierzać dzisiaj polski Ko-
ściół, czy wzorem innych, świeckich in-
stytucji publicznych powinien „nadą-
żać za duchem czasu” czy może zacho-
wać swój konserwatyzm, nieco go tylko 
modelując? Jakie elementy działalności 

współczesnego Kościoła muszą ulec dzi-
siaj w obliczu zmian społecznych „re-
konstrukcji”?
Właściwie powiedziałem powyżej … Kon-
serwatyzm to ciekawe zagadnienie, bo wie-
le zależy od rozumienia pojęcia. Na pewno 
trzeba ciągle odkrywać, jak bardzo wol-
ny jest człowiek, który żyje w Chrystusie. 
Świadomie używam tego wyrażenia, gdyż 
jest krótką „definicją” Kościoła. Jeste-
śmy latoroślami winnego krzewu, żyjemy 
w Chrystusie. Z tego wynikają konkretne 
postawy. Wszystkim naszym działaniom 
sens nadaje miłość, nie ta sponiewiera-
na w telewizji, teatrze czy filmie, ale ta 
żywa, prawdziwa, ciągle obecna. Ta któ-
ra zaczyna się od Boga i ogarnia wszyst-
ko. W tym świetle trzeba widzieć i konser-
watyzm, który może być po prostu dobrą i 
żywą tradycją. Czasem spotykam jednak 
na łamach „konserwatystów” o dość wy-
sokim współczynniku nawiedzenia. Sobór 

Chcę być dobrym człowiekiem, poetą, księ-
dzem, teologiem. Chcę zachować w sobie i 
pogłębić radość z tego, że Jezus mnie kocha. 
Nie czekam na godności, swoje miejsce wi-
dzę w prostych sytuacjach, często zsekula-
ryzowanych przestrzeniach. Oby mi nie za-
brakło dobrego milczenia, spotkań z ludźmi, 
zwłaszcza tymi najbliższymi, ale nie tylko z 
nimi - Ksiądz Marcin Godawa

Chcę być dobrym człowiekiem, poetą, księdzem, teologiem
KS. MARCIN GODAWA:

rozmawiał wit balicki

Jego wiersze uczą, 
śmieszą, są powo-

dem głębokich reflek-
sji i zadumy nad ży-
ciem i wiarą. Niekiedy 
pisane są gwarą góral-
ską. Ksiądz Marcin Go-
dawa z Pcimia znany 
jest miłośnikom poezji 
z licznych spotkań au-
torskich i ze stron swo-
ich tomików. Dzisiaj 
rozmawiając z „Sed-
nem” Ksiądz porusza 
wiele ważnych spraw 
związanych z życiem, 
filozofią i wiarą, za-
gadnieniami, które (o 
czym nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę) to-
warzyszą nam na co 
dzień.

DRODZY CZYTELNICY
Wakacje w pełni. Korzystaj-
my z uroków lata, bo ... tak 
krótko trwa …
Po raz pierwszy w siedmio-
letniej historii naszej gaze-
ty na pierwszych jej stro-
nach wywiad z … księdzem. 
Marcin Godawa urodził się w 
Pcimiu, świetnie zna gwa-
rę góralską i pisze piękne 
wiersze. Jak postrzega swo-
ją rolę kapłana, nauczyciela i 
poety dowiecie się Państwo 
z wywiadu. Marcin Godawa 
mówi w nim także o swo-
jej przyszłości. Warto prze-
czytać.
Dobczycka kapela podwór-
kowa „Werdebusy” gra i 
śpiewa już czterdzieści lat. 
Siłą napędową zespołu jest 
jego współzałożyciel i lider 
Stanisław Żuławiński. Gdyby 
nie jego upór i konsekwen-
cja kapela dawno przesta-
łaby pewnie istnieć. A tak 
wciąż gra i śpiewa ku ucie-
sze nie tylko mieszkańców 
rodzinnych Dobczyc. Roz-
mowę ze Stanisławem Żu-
ławińskim znajdziecie Pań-
stwo wewnątrz numeru, tam 
także informacje o tym, kto 
na przestrzeni czterdziestu 
lat występował w szeregach 
„Werdebusów” i jakie były 
największe osiągnięcia ka-
peli. „Werdebusy” są dzisiaj 
jedną z ikon miasta i trudno 
wyobrazić sobie Dobczyce 
bez nich.
Piłkarze myślenickiego Da-
linu utrzymali się w tabeli 
III ligi. Uczynili to w 87 mi-
nucie kończącego rozgryw-
ki meczu strzelając zwycię-
ską bramkę Popradowi Mu-
szyna na bosiku rywala. O 
podsumowanie sezonu pił-
karskiego poprosiliśmy tre-
nera zespołu Krzysztofa Bu-
kalskiego. Szkoleniowiec zo-
staje w Myślenicach na ko-
lejny sezon. Jak ocenia mi-
nione rozgrywki? Czytajcie 
Państwo na stronie 15.
Raz jeszcze powracamy do 
I Myślenickiego Zlotu Samo-
chodów Zabytkowych bo-
wiem była to impreza ze 
wszech miar udana choć or-
ganizowana po raz pierw-
szy. Już niedługo bo za trzy 
dni czeka nas III Zlot Samo-
chodów Mini organizowany 
przez Władysława Hodur-
ka. Program zlotu na stro-
nie 13.
Wakacje w pełni. Korzystaj-
my z uroków lata, bo tak 
krótko trwa … Nie zapomi-
najcie, proszę, o nas w te 
wakacyjne dni. Czytajcie nas 
na papierze i w Internecie. 
Miłej lektury.
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rozmowa z księdzem dr hab. MARCINEM GODAWĄ , poetą rodem z Pcimia

Watykański - be, Jan Paweł II – celebry-
ta, a Franciszek to chyba sprawił, że so-
bie wpisali do komórek numer na pogoto-
wie. Panowie, trochę logiki. Jeśli wierzy-
cie, że Duch Święty kieruje Kościołem, to 
jak można nie przyjąć czegoś takiego jak 
Sobór? Chyba że nie wierzycie, ale wte-
dy uczciwiej będzie jasno to powiedzieć. 
A co do zmian … Mamy takie powiedze-
nie: Ecclesia semper reformanda, któ-
re oznacza, że Kościół ciągle potrzebu-
je zmian, nie w dogmatach czy zasadach 
moralności, ale w pewnych formach dzia-
łania. Mieści się tu dziś na pewno otwar-
te rozumienie świata i człowieka, uczci-
wy dialog na równych zasadach komu-
nikacji, jasne głoszenie nauki, która zba-
wia. Potrzeba tu jednak odrzucenia po-
stawy duszpasterskiego zdenerwowania. 
Święty Paweł pisze w Liście do Filipian, 
żeby wszystkim była znana „wyrozumiała 
łagodność” chrześcijan i nie jest to bynaj-
mniej ucieczka. Pisze to spodziewający się 
śmierci więzień do tych, którzy może też 
oddadzą życie za Chrystusa. On po pro-
stu wie, że siłą wyznawcy nie jest wyso-
kie EKG, ale spokój.
Coraz częściej, choć może jeszcze nie 
nagminnie, można spotkać się wśród 
Polaków z twierdzeniem: „do rozmo-
wy i kontaktu z Bogiem nie potrzebny 
jest mi ksiądz”? Do czego zatem po-
trzebny jest nam dzisiaj ksiądz? Jaką 
rolę, zdaniem Księdza, powinien peł-
nić, czy ta rola zmienia się wraz z upły-
wem czasu czy wciąż jest ważna, a jeśli 
tak, to na ile?
Do spotkania Boga potrzebny jest ksiądz, 
bo to jemu Pan Jezus zostawił swoją łaskę. 
Można napisać sto tysięcy książek ukazu-
jących, co zdaniem autorów Pan Bóg po-
winien był zrobić lepiej, ale to nie zmienia 
faktu, że po prostu tak postanowił. Przez 
łaskę Bóg mieszka w duszy człowieka i 
wtedy oczywiście można modlić się bez 
fizycznej obecności księdza, chociaż nad-
chodzi właściwy czas spotkania z nim, na 
przykład dzień spowiedzi czy Mszy. Kto 
twierdzi, że nie potrzebuje w ogóle księ-
dza, skąd wie, że rozmawia z Bogiem? 
Kto mu to potwierdzi? A może gada tylko 
z samym sobą? 
Jaką rolę widzi Ksiądz dla siebie we 
współczesnym świecie?
Chcę być dobrym człowiekiem, poetą, księ-
dzem, teologiem. Chcę zachować w sobie 
i pogłębić radość z tego, że Jezus mnie ko-
cha. Nie czekam na godności, swoje miej-
sce widzę w prostych sytuacjach, często 
zsekularyzowanych przestrzeniach. Oby 
mi nie zabrakło dobrego milczenia, spo-
tkań z ludźmi, zwłaszcza tymi najbliższy-
mi, ale nie tylko z nimi.
I na koniec naszej rozmowy, proszę po-
wiedzieć coś na temat swoich planów 
wydawniczych. Kiedy możemy spodzie-
wać się kolejnego tomiku wierszy, kie-
dy spotkać z Księdzem podczas wieczo-
ru autorskiego na terenie Myślenic czy 
Powiatu Myślenickiego? Czy wciąż po-
wstają nowe wiersze?
Wiersze powstawały i powstają, więc pora 
pomyśleć o tomiku. Może już w jesieni. A 
wieczór autorski byłby dla mnie czymś 
pięknym. Może uda się coś wymyślić w 
wakacje, mam nadzieję. A może ktoś my-
śli podobnie i udałoby się zwołać małe 
poetyckie pospolite ruszenie wspólnymi 
siłami? 

MARCIN GODAWA - poeta, ksiądz. Urodził się 24 wrze-
śnia roku 1973. W Myślenicach. Pochodzi jednak z Pci-
mia. Po serii dramatycznych przeżyć przedszkolnych, 
nie rezygnując z edukacji, ukończył szkołę podstawo-
wą (tamże) pisząc pierwsze wiersze o choince. Lata li-
cealne w I LO im. Kościuszki w Myślenicach stanowią 
szczególnie cenny okres życia ze względu na takie rze-
czy jak młodość, ludzie, zaliczanie „testu Kurasia”, ale 
przede wszystkim wiersze, nałogowe wyśpiewywa-
nie Beatlesów oraz zajęcia o charakterze jak najbar-
dziej pozalekcyjnym. Dodać należy ścieranie strun gita-
ry basowej w zespołach „Parafraza”, a przede wszyst-
kim „Nocny Patrol” i „Presto”. Zgubienie w dniu otrzy-
mania dyplomu centralnej Olimpiady Literatury i Języ-
ka Polskiego może być interpretowane jako zapowiedź 
nieukończenia polonistyki na UJ pomimo chlubnej koń-
cówki pierwszego roku.
Krakowskie seminarium duchowne stało się miejscem 

nadrabiania braków z religii 
oraz odkrywania wiary jako 
przygody, w czym niejeden 
pomógł, a czego nikt nie 
umiał zepsuć. Rok pracy w 
Białce Tatrzańskiej otworzył 
góralski rozdział życia arty-
stycznego kontynuowany w 
Rabce i Krakowie i uwień-
czony I miejscem w gwa-
rowej kategorii ogólnopol-
skiego konkursu im. T. Sta-
icha w Zakopanem (1999), 
tomikami: „Cyś widzioł po-
tok?” (2001), „Śrybny sno-
pek Zyta” (2004) oraz ga-
wędami nagradzanymi dwu-
krotnie I miejscem na Sa-

bałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej (2001 i 
2004). Uważny obserwator zechce zapytać o datę świę-
ceń kapłańskich i otrzyma odpowiedź: 2 czerwca 1999 
roku, a jeśli będzie drążył, dowie się, że omawiany tu 
przypadek jest już adiunktem Instytutu Teologii Ducho-
wości UPJPII w Krakowie z książką o medytacji siedem-
nastowiecznej pt.”Bogomyślność” (2006).
Sierpień 2006, w rok po zapuszczeniu brody, wyznacza 
powrót do wierszy „literackich”, co dało tomik „Księ-
dzu nie wypada ...” (2007), natomiast vipofobia, nie-
dosyt bycia sobą, fascynacja rzeczami Bożymi i ludzki-
mi stały się źródłem nowych wierszy, które właśnie się 
ukazały nakładem Księgarni Akademickiej w Krakowie 
ze wstępem Wojciecha Ligęzy.
Ostatni tomik wierszy księdza Marcina Godawy pocho-
dzący z 2011 roku nosi tytuł: „Przed następnymi igrzy-
skami”.
Dossier za stroną internetową Marcina Godawy wwww.marcingodawa.pl
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człowiek miesiąca

Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej “Zorza” w Myślenicach

Ks. KAROL JAROSZ
EMErytoWaNy ProboSZcZ

ParafII P.W. NarodZENIa NMP
W MyśLENIcach

(RED)
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7 czerwca obchodził jubileusz 50 – 
lecia święceń kapłańskich. Był pro-

boszczem m.in. w Chrzanowie i w No-
wej Hucie w słynnej Arce Pana. Ostat-
nie kilkanaście lat spędził jako pro-
boszcz myślenickiej parafii pod we-
zwaniem narodzenia NMP. Księdzu 
Karolowi Jaroszowi za wielkie odda-
nie i trwającą już pół wieku posługę 
Pańską przyznajemy miano Człowie-
ka Miesiąca lipca.

POwiAt MyŚleNiCKi uPlA-
sOwAł się NA wysOKiM, 

CzwArtyM MieJsCu w Ogól-
NOPOlsKiM rANKiNgu PO-
wiAtów związKu POwiA-
tów POlsKiCH – edyCJA 2013. 
lAur PrzyzNANy zOstAł 
w KAtegOrii POwiAtów O 
liCzBie MieszKAńCów PO-
wyżeJ 120 tysięCy.
wynik osiągnięty w rankingu orga-
nizowanym przez związek Powia-
tów Polskich i redakcję tygodnika 
„Nesweek” przez Powiat Myślenic-
ki stawia go na czwartym miejscu w 
kraju i na pierwszym w Małopolsce. 
to poprawa obu lokat w stosunku do 
edycji rankingu w 2012 roku, kie-
dy to Powiat Myślenicki zajął od-
powiednio 7 miejsce w skali kraju 
i trzecie w skali województwa ma-
łopolskiego.
Konkurencja jak zwykle była bardzo 
mocna. w chwili obecnej związek 
Powiatów Polskich zrzesza 316 po-
wiatów. w rankingu doceniono wy-
siłki Powiatu Myślenickiego m.in. 
w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych oraz ich inwestowanie w 
infrastrukturę drogową, w lecznic-
two i oświatę. (red)

Docenili Powiat
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55 MiliONów złOtyCH POzy-
sKAłA ze ŚrOdKów uNiJ-

NyCH gMiNA MyŚleNiCe NA MO-
derNizACJę KANAlizACJi w Mie-
ŚCie. Nie OMieszKAłA OdtrąBić 
tegO triuMfAlNie NAJstArszA 
gAzetA lOKAlNA. i dOBrze. Pie-
Niądze NA KANAlizACJę MieJsKą 
PrzydAdzą się JAK zNAlAzł, BO 
Od dAwNA rOBi ONA BOKAMi. JAK 
JedNAK w OBliCzu tyCH, sKąd 
iNąd POzytywNyCH dONiesień 
trAKtOwAć iNfOrMACJę O tyM, 
że w MyŚleNiCACH, NiedAle-
KO CeNtruM MiAstA (NA uliCy 
elizy OrzeszKOweJ), MiMO iż 
dOPrOwAdzONO tutAJ KilKA 
lAt teMu sieć KANAlizACyJNą, 
MieszKAJą ludzie Nie MOgąCy 
dO dzisiAJ KOrzystAć z JeJ dO-
BrOdzieJstw?

w 2003 roku starostwo powiatowe wydało 
stosowne pozwolenie na budowę kanaliza-
cji (także przy wspomnianej ulicy Orzesz-
kowej). w gronie tych, którzy podpisa-
li się wówczas pod oświadczeniem wy-
rażającym zgodę na realizację inwestycji 
na terenie swojej parceli była Maria Ślu-
sarczyk i jej mąż stanisław. Jak przeko-
nuje dzisiaj pani Maria, budując kanaliza-
cję w 2006 roku z niewiadomych powo-
dów pominięto wykonanie kolektora na 
ich działce (kolektor widniał na projek-
cie przedwykonawczym). Kiedy w 2007 
roku przy posesji Ślusarczyków pojawiła 
się ekipa techniczna mająca dokonać pod-
łączenia ich domu do kanalizacji sprzeci-
wił się temu sąsiad, twierdząc, że kolek-
tor, od którego ma zostać wykonane pod-
łączenie znajduje się na jego terenie i on 
nie wyraża zgody na dalsze prace.
Mija właśnie siedem lat od tego momentu 

i mimo licznych zabiegów pani Marii i jej 
męża sprawa nie drgnęła z miejsca. dzie-
siątki pism skierowanych na adres uMig, 
konkretnie zaś na ręce burmistrza miasta z 
prośbami o wyjaśnienie sytuacji i umożli-
wienie dokonania podłączenia się do sieci 
nie przyniosły żadnego efektu. Burmistrz 
miasta twierdzi, że powody, dla których 
nie może przyjść z pomocą małżeństwu 
Ślusarczyków są trzy: wygasłe pozwolenie 
na budowę kanalizacji uniemożliwiające 
prowadzenie jakichkolwiek prac budowla-
nych w tym miejscu, spory międzysąsiedz-
kie wynikające z nieuregulowania przebie-

gu granicy pomiędzy działkami oraz fakt, 
że administratorem kanalizacji jest myśle-
nicki MzwiK i że wszelkie sprawy spor-
ne należy kierować pod jego adresem (tak 
też w 2007 roku Ślusarczykowie uczyni-
li, otrzymując odpowiedź, że dokumenta-
cja dotycząca interesującego ich odcinka 
kanalizacji nie została jeszcze przekazana 
do MzwiK i że ze sprawą należy zwró-
cić się do … burmistrza).
skoro w oficjalnym piśmie z marca 2014 
roku skierowanym do Andrzeja Adam-
czyka, posła na sejm rP, do którego o 
pomoc w sprawie zwrócili się zdespero-

Skazani na ... szambo

Prezesi MyŚleNiCKieJ sPół-
dzielNi „zOrzA” zBigNiew 

liJewsKi i Jerzy ulMAN MOgą 
Przez NAJBliższy rOK sPAć sPO-
KOJNie. PrzyByli NA wAlNe ze-
BrANie CzłONKOwie sPółdziel-
Ni udzielili iM ABsOlutOriuM 
zA 2013 rOK. wyglądA NA tO, że 
OBAJ Prezesi MAJą wCiąż MOC-
Ne POzyCJe, CHOć Przed rOKieM, 
POdCzAs wAlNegO tAK dOBrze 
z NiMi (POzyCJAMi) Nie ByłO.
zanim do zebrania doszło w skrzynkach 
pocztowych mieszkańców Osiedla tysiąc-
lecia ii pojawił się „brzydki” w treści pasz-
kwil, w którym podpisani „Członkowie 
rady Nadzorczej i zaniepokojeni człon-
kowie spółdzielni” ostrzegają przed prze-
jęciem rządów w radzie Nadzorczej przez 
cyt: „grupę mieszkańców osiedla 1000-
lecia ii (…) w skład której wchodzą oso-
by nie posiadające kwalifikacji i doświad-
czenia, co może prowadzić w najgorszym 
przypadku do upadłości spółdzielni”. wię-
cej na temat treści listu ani słowa, bowiem 
jako obrzucający błotem ludzi z imienia 
i nazwiska sam anonimem będąc, nie za-
sługuje na większą uwagę. wspominając 
o nim chcemy tylko przybliżyć atmosferę, 
jaka poprzedziła walne zebranie.
zadziwiające w całej sprawie jest to, że 
wobec drastycznych podwyżek opłat za 
dostarczanie ciepłej wody wprowadza-
nych regularnie przez zarząd „zorzy”, 
pomimo wiecznych skarg z tego powodu 
i utyskiwań mieszkańców Osiedla tylko 
nieliczni z nich wykazują energię zmie-
rzającą do zmiany tego stanu rzeczy. w 
zasadzie walka, jaka toczy się od lat pod-
czas walnych zebrań „zorzy” to walka 
tych (czyt. zarząd), którzy uważają, że 
wszystko co robią jest dla spółdzielni ko-

rzystne zaś mający odmienne zdanie chcą 
przejąć władzę oraz tych (czyt. opozycja), 
którzy działania pierwszych oceniają źle, 
twierdząc nie bez racji, że są one dla spół-
dzielni i dla jej lokatorów niekorzystne i 
chcą ten stan rzeczy zmienić, niekoniecz-
nie wykazując zainteresowanie przejęciem 
samej władzy. z jednej strony mamy do 
czynienia z zarządem „zorzy” (czyt: pre-
zesem zbigniewem lijewskim i wicepre-
zesem Jerzym ulmanem), którzy odpie-
rają ataki opozycji przedstawiając racjo-
nalne ich zdaniem argumenty, z drugiej z 
rozgoryczoną grupą ludzi, którzy chcieli-
by mieć większy niż dotychczas wpływ 
na to, co dzieje się w spółdzielni poprzez 
n.p. wprowadzenie swoich przedstawicie-
li do rady Nadzorczej.
w chwili obecnej zarząd spółdzielni cze-
ka szczególnie twardy orzech do zgryzie-
nia. Chodzi o nieszczęśliwą kotłownię na 
górnym Przedmieściu, która musi przejść 
radykalną modernizację do stycznia 2016 
roku, bowiem jeśli jej nie przejdzie bę-
dzie musiała zostać zamknięta. Podczas 
walnego zebrania dyskutowano nad tym 
problemem. zarząd zaprezentował trzy 
warianty jego rozwiązania. zdania co do 
wyboru najbardziej korzystnego są moc-
no podzielone.
Absolutorium, to jedno zaś problemy 
mieszkańców „zorzy” to drugie. Pod-
czas walnego padło wiele gorzkich słów. 
ludzie skarżyli się na opieszałość działań, 
na ich nieskuteczność, zadawali trudne py-
tania. Próba wprowadzenia przez grupę 
„opozycyjną” swoich członków do nowo 
wybieranej rady Nadzorczej nie powio-
dła się. Ani jeden kandydat nie przeszedł 
w głosowaniu. – To nie koniec walki – za-
powiada opozycja. rodzi się tylko pytanie 
czy nie jest to walka z … wiatrakami?

(red)

Prezesi myślenickiej „Zorzy” Zbigniew Lijewski (z lewej) i Jerzy Ulman zyskali 
poparcie lokatorów spółdzielni. Ale nie wszystkich. Byli tacy, którzy głosowali 
przeciwko udzieleniu prezesom absolutorium. 

Prezesi trzymają się mocno
Prezesi „Zorzy” uważają, że istnieje grupa ludzi, którzy czy 

trzeba czy nie krytykują wszystkie ich poczynania uzna-
jąc je za błędne. Grupa krytykująca uważa z kolei, że „Zorza” 
jest źle zarządzana i że można to robić lepiej. Przy każdym 
kolejnym Walnym Zebraniu problem konfliktu odradza się na 
nowo. Niestety niewiele z tego wynika.

foto: maciej hołuj
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Godła i nagrody

Gr A d  N A -
gród i wy-

różNień POsy-
PAł się NA głO-
wy sAMOrzą-
dOwCów z PO-
wiAtu MyŚle-
NiCKiegO. Bur-
M i s t r z  d O -
B C z y C  M A r -
C i N  PAw l A K 
(PO rAz drugi) 
i MyŚleNiC MA-
CieJ OstrOwsKi 
uHONOrOwA -
Ni zOstAli MiA-
NeM sAMOrzą-
dOwegO MeNe-
dżerA regiONu 
2013, gMiNA dO-
BCzyCe Otrzy-
MAłA gOdłO te-

rAz POlsKA” zAŚ gMiNA suł-
KOwiCe wyróżNieNie Prezy-
deNtA rP BrONisłAwA KOMO-
rOwsKiegO zA PrOJeKt „gMi-
NA dlA ludzi”.

tytuł „samorządowego Menedżera 
regionu 2013” przyznawany jest w 
wyniku rankingu „filary Polskiej go-
spodarki”. Co roku organizuje go i 
przeprowadza czołowa polska agen-
cja badawcza „Puls Biznesu”. 
Jako główne kryteria oceny brane są 
pod uwagę: więź ze społecznościa-
mi lokalnymi, pozyskiwanie fundu-
szy zewnętrznych, budowa i moderni-
zacja obiektów sportowo – edukacyj-
nych, wreszcie inwestowanie w ochro-
nę środowiska czyli rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i utrzymanie czystości 
na terenie gminy (m.in. sposób i sku-
teczność wdrażania w życie ustawy 
„śmieciowej”).
gmina dobczyce, jako jedna z czter-
nastu gmin z terenu całej Polski otrzy-
mała godło „teraz Polska”. Była to już 
ósma edycja tego konkursu. Oceniano 
w nim między innymi: politykę inwe-
stycyjną gminy, dostępność do infra-
struktury technicznej (w dobczycach 
od lat funkcjonuje wzorcowa wręcz 
strefa przemysłowa, w której działa-
ją tak duże firmy jak choćby krakow-
ski „wawel”), realizację polityki spo-
łecznej, organizację i formę zarządza-
nia urzędu. Nagrodę w postaci godła 
„teraz Polska” odebrała podczas gali 
w teatrze wielkim w warszawie se-
kretarz gminy dobczyce Małgorzata 
góralik – Piętka.
godło jest nie tylko wyróżnieniem dla 
gminy, która je otrzymuje, jest tak-
że wspaniałym elementem promocji. 
to świadectwo potwierdzające nowo-
czesność gminy oraz jej unikalne wa-
lory.
za stymulowanie mechanizmów bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego 
prezydent rP Bronisław Komorow-
ski wyróżnił gminę sułkowice, która 
na swoim terenie realizowała projekt  
pod nazwą: „gmina dla ludzi”. wy-
różnienie przyznane zostało w kate-
gorii „wspólnota obywatelska”. Ode-
brał je w Pałacu Prezydenckim w war-
szawie burmistrz gminy sułkowice 
Piotr Pułka.
Cóż można jeszcze dodać do powyż-
szych informacji? Chyba tylko to, że 
cieszymy się my, mieszkańcy powiatu 
myślenickiego i poszczególnych gmin, 
że lokalni włodarze doceniani są i na-
gradzani w różnego rodzaju rankingach 
i konkursach. szkoda tylko, że kapituły 
konkursów i rankingów ustalając zwy-
cięzców i nagrodzonych nie biorą pod 
uwagę opinii lokalnych społeczności. 
te przecież najlepiej wiedzą komu na-
leży się nagroda, a komu nie.
Na zdjęciach od góry: burmistrzowie: 
Marcin Pawlak (Dobczyce), Piotr Puł-
ka (Sułkowice) i Maciej Ostrowski (My-
ślenice). (red)

SEDNO: JEST PAN AuTOREM LISTu OTWARTEGO DO RADY POWIA-
Tu MYŚLENICKIEGO. PADA W NIM WIELE GORZKICh SłóW. CO 

SKłONIłO PANA DO NAPISANIA TEGO LISTu?
JERZY KRYGIER: Napisałem ten list w trosce o lepszą polską szkołę, w przekonaniu 
że Koleżanki i Koledzy z Rady Powiatu przyjmą moją krytykę bez urazy i wszyscy ra-
zem spróbujemy poprawić sytuację. Wakacje sprzyjają refleksji nad szkolnictwem.
W treści listu porusza Pan kilka ważnych spraw i problemów dotyczących edu-
kacji w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu my-
ślenickiego i zarządzanych przez Starostwo Powiatowe. Który z tych problemów 
według Pana wymaga palącego rozwiązania?
Na drugie pytanie trzeba odpowiedzieć wprost. Wszystkie problemy związane z popra-
wą szkolnictwa średniego są palące. Można moim zdaniem więcej konstruktywnie dys-
kutować w lepszej atmosferze. Uważam, że nasze szkolnictwo wymaga: bardziej spra-
wiedliwego i transparentnego rozdzielania środków finansowych, zatrudnienia od no-
wego roku szkolnego lekarzy szkolnych przy czym jeden lekarz może obsługiwać nie 
jedną szkołę, zatrudnienia nauczycieli pedagogiki kulturalno-oświatowej, przecież je-
den nauczyciel może prowadzić np. trzy chóry, czy trzy teatry, zlecenia wyższym uczel-
niom przeprowadzenie profesjonalnych badań preferencji uczniów gimnazjum (np. przy 
okazji pisania prac magisterskich), ustalenia priorytetów dla danej szkoły oraz kie-
runków rozwoju na dalsze lata.
Wzywa Pan w swoim liście radnych powiatowych do większej kreatywności. Na 
czym Pana zdaniem powinna owa kreatywność polegać?
Wszyscy musimy być bardziej kreatywni, ale szczególnie samorządowcy bo od nich ocze-
kuje tego wyborca. Może Rada Powiatu powinna zorganizować konferencję nt. „Kie-
runki rozwoju szkół średnich w naszym powiecie”? Kreatywność w polityce oświato-
wej to też moim zdaniem pytanie doświadczonych nauczycieli o to, jak rozwiązywać 
problemy, pytanie do rodziców i młodzieży, co możemy zmienić, ulepszyć? Zachęcam 
do dyskusji. Najwięcej do powiedzenia w kwestii zmian powinna mieć władza państwo-
wa. Aktualna sytuacja polskiej średniej szkoły to jej „zasługa”. Moim zdaniem aktual-
ny system oświaty jest mało wydolny. Trzeba wrócić do systemu 7/8/+ 4,5,3, wrócić do 
egzaminów wstępnych do szkół średnich. Kto nie sprosta wymogom musi się uczyć za-
wodu w ZSZ. Należy także przywrócić obowiązek zdawania matury w LO i egzaminów 
na technika. Wszystkie imprezy patriotyczno - kulturalne, konkursy, olimpiady, zawody, 
jasełka itp. powinny odbywać się po zajęciach dydaktycznych. Te zagadnienia powinna 
regulować ustawa. Młodzież musi wiedzieć co jest ważne, a co jest społeczną aktyw-
nością. Wycieczki integracyjno - rekreacyjne powinny odbywać się poza lekcjami i ro-
dzice powinni w nich uczestniczyć jako opiekunowie. Kursy prawa jazdy powinny być 
organizowane przy szkołach tak, aby nie przeszkadzały szkolnej dydaktyce.
Czy pewnych problemów trapiących dzisiaj edukację „średnią” da się uniknąć na 
szczeblu powiatowym czy może wymagają one interwencji ze strony rządu?
Jeżeli rządzący nie przeznaczą więcej środków na edukację powiatową to zniszczą pol-
ską szkołę średnią, a uczelnie będą narzekać na jakość studentów. Podam przykład 
cyt: Proszę Państwa - mówi wykładowca na Politechnice Krakowskiej - ten materiał 
był przecież przerabiany w gimnazjum. Na AGH twierdzą że studenci z Ukrainy mają 
o wiele wyższy poziom wiedzy niż nasi, to jest symptomatyczne i smutne. Edukacja to 
kopalnia problemów trzeba więc dyskutować, a nie udawać że jest dobrze. Chyba nie 
umiemy postępować z POKOLENIEM Y. Albo nie wiemy co to jest. Który z radnych 
powiatowych dyskutował o problemach oświatowych z młodzieżą? Do szkoły młodzież 
musi przychodzić z przyjemnością. Moim zdaniem młodzież mamy wspaniałą, tylko z 
dorosłymi coś jest nie tak, szczególnie z tymi, którzy żyją z polityki: ministrowie, po-
słowie (senatorów zlikwidować), radni. Od tych ostatnich, na różnym szczeblu, zależy 
najwięcej. Jako zwykły wyborca liczę na Was!

Jerzy Krygier – major Wojska Polskiego w stanie spo-
czynku, nauczyciel i pedagog (aktualnie w Zespole 
Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w Dobczycach), pomy-
słodawca i założyciel klasy „mundurowej” we wspo-
minanej szkole, były radny powiatowy Powiatu My-
ślenickiego. Rozmowę z Jerzym Krygierem przepro-
wadziliśmy po tym, jak do redakcji trafił list otwarty 
jego autorstwa skierowany do Rady Powiatu Myśle-
nickiego (treść listu patrz strona internetowa: sed-
no.myslenice.org. pl)

Jako zwykły wyborca liczę na Was
foto: maciej hołuj

z miasta

WydziAł strAtegii rOzwOJu gOsPOdArCzegO i PrOMOCJi 
urzędu MiAstA i gMiNy MyŚleNiCe wystOsOwAł dO Miesz-

KAńCów NAPrAwdę dOBrą ANKietę. PewNe zAstrzeżeNiA Budzi 
stOsuNKOwO KrOtKi terMiN i tO, że POwrOtNe JeJ dOstArCzeNie 
MOże Być KłOPOtliwe, zwłAszCzA dlA PewNyCH gruP MieszKAń-
Ców, Ale POdOBNO dlA CHCąCegO NiC trudNegO ...
Materiał umożliwi na pewno planowanie, ale wcześniej przeprowadzenie kampanii sa-
morządowej. Nie jest to tylko i wyłącznie złośliwość z mojej strony, bowiem uważam, 
że mogą z niego nawet skorzystać kontrkandydaci obecnej ekipy. zainspirować musi 
każdą kreatywną jednostkę, a tacy powinni być nasi radni nie mówiąc o burmistrzu. 
Na kluczowe pytania postanowiłam odpowiedzieć publicznie. i tak najważniejsza dla 
mnie inwestycja to komunikacja miejska. Największe problemy, to bezrobocie i za-
nieczyszczone środowisko, do którego walnie przyczynia się fakt, iż miasto jest jed-
nym wielkim parkingiem. zmienić należy zarówno perspektywę postrzegania gminy 
i jej potencjału, jak i filozofię zarządzania nią. Jednym słowem musimy wypromować 
swoją „kremówkę”. Postawiłabym na miasteczko przyjazne dziadkom z małymi wnu-
kami. Ma być bezpiecznie, bezpiecznie i jeszcze raz bezpiecznie, aby osoby starsze z 
wnukami do nas zjeżdżały na wypoczynek bo blisko, bo bezpiecznie ...
Świętojańska impreza w domu greckim, wprawdzie poświęcona poezji, utwierdziła 
mnie jednak w przekonaniu, iż ludziom trzeba stworzyć kulturalne warunki do wyga-
dania się, zaprezentowania swoich poglądów, nie tylko wierszy!!! i siebie wzajemnie. 
A gdyby tak raz na jakiś czas otworzyć wolną trybunę i pozwolić cenzuralnie (nie je-
steśmy ministrami i prezesami banku!) wygadać się na tematy też ze szczęściem zwią-
zane, czyli obywatelskie? Może byłoby fajnie? zdaje się, że najpilniejsze zadanie, to 
uczenie się kultury politycznej. szalenie drogie prowadzone przez specjalistów od mar-
ketingu politycznego kampanie i tony makulatury temu zadaniu absolutnie nie służą. 
Nauczmy się wreszcie … rozmawiać. 

Nauczmy się wreszcie ... rozmawiać
antonina sebesta

wani Ślusarczykowie, burmistrz wymie-
nia te powody, to zapewne są one zgodne 
z prawem. z drugiej jednak strony wło-
darz miasta jest m.in. po to, aby poma-
gać mieszkańcom i przy pomocy wszel-
kich możliwych dla siebie środków roz-
wiązywać trapiące ich problemy. tak Ślu-
sarczykowie pojmują rolę burmistrza i są 
zdziwieni, że praktyka tak dalece rozmija 
się z teorią. Przez lata zabiegów o umoż-
liwienia dokonania podłącza do kanaliza-
cji Ślusarczykowie zwracali się z pisma-
mi o pomoc do posłów na sejm rP, eu-
roposła, Marszałka województwa Mało-

polskiego i oczywiście do burmistrza. do 
dzisiaj bez skutku. efektem ich zabiegów 
jest natomiast rosnąca z roku na rok ster-
ta urzędniczych pism. Ale z dokumentów 
niewiele w praktyce wynika. Nie wynika 
nic. Podłącza do kanalizacji jak nie było, 
tak nie ma.
- Myjemy się, pierzemy i gotujemy w domu 
brata – mówi Maria Ślusarczyk. – W XXI 
wieku, kiedy wszyscy cieszą się osiągnię-
ciami techniki, my żyjemy jak koczownicy. 
Nie jesteśmy w stanie korzystać z szmaba 
bowiem sąsiad zagrodził drogę i samo-
chód odbierający nieczystości nie jest w 
stanie dojechać na naszą posesję. Wyczer-
paliśmy już wszelkie możliwości interwen-
cyjne. Co mamy robić?
Nie wiemy jak odpowiedzieć na zadane 
przez Marię Ślusarczyk pytanie, ale wie-
rzymy w to, że odpowiedź na nie znajdą 
wreszcie kompetentni urzędnicy.

Skazani na ... szambo
interwencje

(red)

W MyŚleNiCACH uKONstytuOwAł się zArząd POwiAtOwy PrA-
wA i sPrAwiedliwOŚCi.

Jego przewodniczącym został Jarosław szlachetka, radny sejmiku województwa Ma-
łopolskiego. Na sekretarza wybrano Jolantę Majkę, zaś na członków: Marka łatasa 
(posła na sejm rP), Janusza Ambrożego oraz romana Knapika (radnego rady Miej-
skiej w dobczycach). do tej pory w strukturach lokalnych Pis działały koła tereno-
we. – Zaistniała potrzeba powołania zarządu powiatowego bowiem na terenie powia-
tu myślenickiego działa wielu członków PiS – mówi Jarosław szlachetka. – Chcemy i 
musimy ożywić naszą działalność w terenie.
zdaniem przewodniczącego powołanie zarządu Powiatowego Pis ułatwi kontakt za-
równo członkom partii, jak również mieszkańcom powiatu z politykami. - Zarząd Po-
wiatowy pracuje już pełną parą, kompletujemy listy wyborcze do rady Powiatu i Rady 
Miejskiej Myślenic, wszak wybory samorządowe już na jesieni – mówi Jarosław szla-
chetka. – Korzystając z okazji chciałbym podziękować mieszkańcom powiatu myślenic-
kiego za głosy oddane w wyborach do Europarlamentu na naszych kandydatów.

Jarosław Szlachetka przewodniczącym Zarządu Powiatowego PiS

(red)

PiS „powiatowy”
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XV Myślenickie Spotkania Integracyjne 

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
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mówi PIOTR GOFROŃ dyrektor PcPr w Myślenicach 

KtOŚ MOże zAdAć PytANie: 
PO CO PO rAz PiętNAsty 

OrgANizOwANe Były MyŚle-
NiCKie sPOtKANiA iNtegrACyJ-
Ne? KOMu i NA CO są POtrzeB-
Ne? dOCieKliwi zNAJdą OdPO-
wiedź w sAMeJ NAzwie iMPre-
zy, A zwłAszCzA w PrzyMiOt-
NiKu: iNtegrACyJNe.
Kto i z kim ma się podczas organizowa-
nych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
rodzinie i starostwo Powiatowe spotkań 
integrować? tu także wielkiej filozofii 
nie ma, a odpowiedź jest prosta: społecz-
ność i osoby niepełnosprawne. Musimy 
raz na zawsze uświadomić sobie prawdę, 
że niepełnosprawni nie żyją obok nas, ale 
z nami. Nie obok nas, ale wśród nas. Kto 
jeszcze nie zrozumiał tej prostej zależności 
powinien, a nawet musi, wziąć udział w 
Myślenickich spotkaniach integracyjnych. 
Najbliższe wprawdzie za rok, ale okazji do 
integracji z osobami niepełnosprawnymi 
życie niesie znacznie więcej.
Miejscem, w którym niepełnosprawni in-
tegrowali się w tym roku ze społecznością 
powiatu był tradycyjnie bar „Banderoza” 
na zarabiu. warunki do integracji są tu-
taj wyśmienite. dużo miejsca, zadaszo-
na scena, dobra kuchnia, wreszcie otwar-
ci i mili gospodarze. działo się tutaj wie-
le. Kto nie chciał uczestniczyć w konkur-
sie plastycznym mógł odbyć przejażdżkę 
konną na pochodzącym ze stajni Kazi-
mierza gurbisza hucule lub wybrać ko-
nie mechaniczne i dzięki członkom my-
ślenickiego Motosportu doznać wrażeń 
podczas podróży quadem lub samocho-
dem terenowym. zwolennicy nadmiaru 
adrenaliny w organizmie mogli wspiąć 
się po ścianie wspinaczkowej, która pod 
„Banzderozą” znalazła się dzięki straża-
kom z OsP w Pcimiu zaś miłośnicy tań-
ca zatańczyć w rytm granych przez zespół 
„Handycap” „kawałków”. Nie zabrakło 
występu teatrzyku oraz nauki gry w peta-
nque. Po co to wszystko? Proste. dla in-
tegracji, której w naszym społeczeństwie 
wciąż tak mało i mało.
Oprócz wspomnianych w tekście instytu-
cji i osób prywatnych w dzieło organiza-
cyjne spotkania włączyli się także: My-
ślenicki Klub fantastyki, firma Mart s.c. 
Państwo tomalowie oraz maltańska służ-
ba Medyczna w Myślenicach. (red)

Nie obok, ale wśród
foto: maciej hołuj

Jak co roku spotkaliśmy się z przychylnością osób i instytucji, które poma-
gają nam w organizacji tego spotkania. W tym roku spontanicznie dołączy-
ły do nas: OSP w Pcimiu i Myślenicki Klub Fantastyki. Chcieliśmy w ramach 
zmian zorganizować imprezę w innym miejscu, ale spotkało się to z dezapro-
batą uczestników. Są przywiązani do „Banderozy”, tu jest im dobrze, tu do-
brze się czują. Uważam, że nasze spotkania spełniają swoją integracyjną rolę. 
Oczywiście moglibyśmy sobie życzyć, aby jeszcze większa liczba osób peł-
nosprawnych brała udział w naszej imprezie, ale zauważyłem, że z roku na 
rok jest ich coraz więcej. Myślę, że gdybym powiedział, że w przyszłym roku 

spotkania nie będzie, sprawiłbym tym olbrzymi zawód. Uspokajam jednak - już teraz my-
ślimy nad organizacją XVI Myślenickich Spotkań Integracyjnych.

foto: maciej hołuj
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jak pozyskać środki unijne - radzi firma fLoW  (cz. III)

poznajmy się

OKres, Kiedy dOKuMeNty 
szCzegółOwe dO PrO-

grAMów KrAJOwyCH i re-
giONAlNyCH Będą wCiąż 
w PrzygOtOwANiu POtrwA 
dO KOńCA tegO rOKu. Czy 
wArtO CzeKAć BezCzyNNie 
NA OgłOszeNie PierwszyCH 
KONKursów NA dOfiNANsO-
wANie PrOJeKtów?
sądzę, że nie. doradzam klientom 
efektywne wykorzystanie tego cza-
su na przygotowanie firmy do apliko-
wania o środki unijne równolegle do 
postępu prac nad systemem wdraża-
nia funduszy unijnych. Proponuję już 
teraz podjąć działania w zakresie or-
ganizacji, koncepcji i pozyskiwania 
wiedzy, by precyzyjnie zaplanować 
projekty przeznaczone do wsparcia 
z funduszy unijnych. Poniższy sche-
mat przedstawia możliwy scenariusz 
postępowania.

Strategia
firma zainteresowana dofinansowa-
niem powinna dokonać przeglądu 
swojej strategii, a jeśli jej nie ma to 
spróbować określić przynajmniej pla-
nowane kierunki rozwoju biznesu. Na 
tej podstawie można dopiero sformu-
łować potrzeby projektowe, które będą 
spójne z założeniami strategicznymi. 
Koncentracja na tych potrzebach po-
winna stanowić priorytet dla firmy. 
Często zdarza się, bowiem, że zgła-
szane do dofinansowania projekty są 
bardziej „dopasowane” do kryteriów 
ogłaszanych konkursów, niż faktycz-
nych planów rozwojowych firmy, co w 
mojej ocenie nie jest racjonalne.

Dokumenty programowe
Kolejnym krokiem jest analiza do-
stępnych dokumentów publikowanych 
przez ministerstwa odpowiedzialne za 
poszczególne programy oraz samo-
rządy województw. Można tam zna-
leźć aktualizowane na bieżąco infor-
macje niezbędne w procesie przygo-

towania projektu.
Źródła finansowania

teraz kolej na zidentyfikowanie wszyst-
kich potencjalnych źródeł dofinansowa-
nia. tutaj potrzebna jest wiedza o obo-
wiązujących kryteriach wyboru projek-
tów w konkretnych programach, do któ-
rych planujemy aplikować. te kryteria po-
winny znaleźć odzwierciedlenie w plano-
wanym przedsięwzięciu.

Koncepcja
Przedsięwzięcie jest już fazie koncepcyj-
nej. Czas na ocenę zgodności jego zało-
żeń z wymogami programowymi instytu-
cji finansujących oraz wstępne oszacowa-
nie jego szans na dofinansowanie.

Dokumentacja
Nieodłączną częścią wniosku aplikacyj-
nego jest dokumentacja, która w zależno-
ści od typu projektu może obejmować po-
zwolenie na budowę, projekt techniczny, 
ocenę oddziaływania na środowisko, do-
kumentację badawczą, opinie ekspertów, 
umowy o współpracy, listy intencyjne od 
partnerów projektu, itd. zgromadzenie po-
dobnej dokumentacji jest procesem dłu-
gotrwałym. Czas pomiędzy ogłoszeniem 
naboru wniosków, a zakończeniem przyj-
mowania aplikacji jest najczęściej niewy-
starczający na jej przygotowanie. dlatego 
trzeba ją zacząć gromadzić już teraz.

Wkład własny
w dalszej kolejności można zająć się po-
zyskaniem finansowania na wkład własny 
do projektu. w przypadku, kiedy firma nie 
dysponuje środkami własnymi w wystar-
czającej wysokości można rozpocząć pro-
cedurę np. uzyskania kredytu.

Koordynator
wytypowanie osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie projektu do aplikowania 
jest konieczne biorąc pod uwagę duży za-
kres prac niezbędnych do wykonania w fa-
zie planowania. Osoba ta będzie nadzoro-
wać proces przygotowania wniosku przez 
firmę doradczą oraz kontrolować wyko-
nanie i rozliczenie projektu. taka strate-
gia działania, ma duże znaczenie w nowej 

perspektywie finansowania gdzie kontro-
la projektu może mieć miejsce zarów-
no w okresie realizacji, jak i w okresie 
trwałości projektu. wykryte uchybie-
nia podczas kontroli końcowej czy też w 
okresie trwałości projektu mogą skutko-
wać m.in. koniecznością zwrotu środków 
czy ograniczonym dostępem do aplikowa-
nia o dotacje.

Nowa perspektywa - nowa jakość 
projektów 

w nowym okresie finansowania, pozy-
skanie funduszy unijnych będzie wyma-
gało dobrze przemyślanego i dopracowa-
nego projektu. Nie wystarczy opis firmy i 
jej zamierzeń projektowych, należy wła-
ściwie go zaplanować, pozyskać kluczo-
wych partnerów do współpracy, zapewnić 
współfinansowanie oraz zadbać o wysoką 
jakość merytoryczną wniosku. firmy mu-
szą być przygotowane na wyższe niż przed 
2014 rokiem wymagania w stosunku do 
zgłaszanych projektów. wynikają one ze 
zmiany kryteriów Komisji europejskiej 
w zakresie przyznawania środków oraz 
wzrostu zainteresowania dotacjami unijny-
mi. dzisiaj prawie każdy podmiot (firma, 
instytucja, jednostka kościelna, fundacja, 
itd), który planuje inwestycję infrastruk-
turalną czy szkoleniową chce zrealizować 

ją z pomocą środków unijnych.
Czy potrzebny jest doradca?

firmy ubiegając się o dofinansowanie z 
programów unijnych często decydują się 
na współpracę z doradcą zewnętrznym. 
liczą na kompleksową usługę i profesjo-
nalnie przygotowane dokumenty aplika-
cyjne. Powodem jest także, szczególnie 
w przypadku firm produkcyjnych, brak 
kadry administracyjnej, która mogłyby 
zająć się „tematem”. doradca zewnętrz-
ny rzeczywiście jest wygodnym rozwią-
zaniem, jednak, jeśli ma być skuteczny - 
współpracę z nim należy rozpocząć odpo-
wiednio wcześniej. 
Często doradca spotyka się z sytuacją, kie-
dy krótko przed zamknięciem danego kon-
kursu zjawia się klient chcący złożyć „ja-
kiś” projekt, aby skorzystać z nadarzającej 
się okazji na pozyskanie dofinansowania. 
Opracowuje więc projekt ad hoc, szybko 
bez uprzedniej analizy potrzeb danej fir-
my, dopasowując go maksymalnie do wy-
mogów konkursowych, aby w trakcie oce-
ny wniosek uzyskał jak najwyższą lokatę. 
w rezultacie, gdy firma uzyska dofinanso-
wanie projekt może okazać się mało efek-
tywny ekonomicznie. dodatkowo będzie 
stanowić balast dla firmy, która musi wy-
pełnić zobowiązania zapisane w umowie 

dofinansowania. 
dlatego nie należy rezygnować z eta-
pu planowania i analizy strategii firmy, 
aby przyspieszyć opracowanie wnio-
sku. warto tutaj skorzystać z pomo-
cy doradcy, który jest w stanie wyszu-
kać program dofinansowania zgodny z 
kierunkiem rozwoju firmy klienta. Po-
zwoli to w stu procentach wykorzystać 
dofinansowanie unijne do rzeczywi-
stych potrzeb przedsiębiorstwa. Nale-
ży omijać funkcjonujące na rynku fir-
my doradcze proponujące opracowa-
nie wniosku w trybie „ekspresowym”, 
bez uwzględnienia specyfiki firmy i jej 
oczekiwań biznesowych.
Doradca unijny = doradca bizne-

sowy
w nowym okresie finansowania rola 
doradcy zmieni się. z eksperta od zawi-
łości formalnych i finansowych, dorad-
ca unijny będzie musiał stać się także 
doradcą biznesowym. Jego zadaniem 
będzie merytoryczne wsparcie klienta 
w poszukiwaniu rozwiązań, które naj-
efektywniej będą realizować potrze-
by biznesowe jego firmy i dodatko-
wo będą zgodne z panującymi na ryn-
ku tendencjami. 
Jednak nawet najbardziej doświadczo-
ny doradca nie będzie posiadał tak do-
brego wglądu w specyfikę firmy klien-
ta, jak osoby pracujące w niej, na co 
dzień. Bez informacji zgromadzonych 
od pracowników lub koordynatora pro-
jektu, ich wiedzy, pomysłów i reflek-
sji nie powstanie projekt, który ma rze-
telne uzasadnienie biznesowe. dlatego 
preferowany model współpracy z do-
radcą to wspólna praca już od momen-
tu analizy strategii firmy, aż do chwili 
złożenia kompletnego wniosku o do-
finansowanie wraz z wymaganą do-
kumentacją.
Beata Piątek właściciel firmy dorad-
czej Flow Projekty Szkolenia 
Myślenice, ul. Mickiewicza 7a,
www.flowprojekty.eu

Doradca mile widziany
Po raz trzeci Beata Piątek z myślenickiej firmy Flow 

radzi naszym przedsiębiorcom jak pozyskiwać środ-
ki unijne na swoją działalność. Dzisiaj procedura apliko-
wania krok po kroku. Co i jak należy zrobić i dlaczego 
tak ważna jest w tym rola doradcy biznesowego.

SAlON JANIA AuTOhAuS zAłOżONy Przez PAtryKA JANię Od 
grudNiA 2011 rOKu OferuJe swOiM KlieNtOM BOgAtą gAMę 

sAMOCHOdów używANyCH. NAtOMiAst Od CzerwCA 2014 rOKu 
zAPrAszA KlieNtów dO NOwO wyBudOwANegO sAlONu w JA-
wOrNiKu (KOłO MyŚleNiC Przy drOdze NuMer 7, POPulArNeJ 
„zAKOPiANCe”).
Jania Autohaus stawia nie tylko na rozmach i nowoczesną oprawę swojej działal-
ności, której wizytówką jest między innymi nowa siedziba firmy, ale przede wszyst-
kim na profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta. salon oferuje spraw-
dzone samochody używane średniej klasy, głównie marki: seat, Opel, ford i Volks-
wagen. samochody pochodzą od polskich, pierwszych, co w przypadku aut uży-
wanych jest niezwykle ważne, właścicieli, ale też sprowadzane są między innymi z 
grecji i z Hiszpanii. 
firma cieszy się zaufaniem najbardziej wymagających i ceniących dyskrecję klien-
tów, którzy mogą skorzystać z oferty Jania Premium Selective obejmującej samo-
chody najwyższej jakości. standard Jania Premium Selective pozwala na indywi-
dualną konfigurację poszukiwanego pojazdu, zarejestrowanie i ubezpieczenie w kra-
ju, montaż monitoringu gPs w samochodzie, czyli całościowe przygotowanie po-
jazdu do użytkowania na indywidualne życzenie klienta.
w salonie Jania Autohaus, każdy zainteresowany zakupem znajdzie samochód dla 
siebie. Oczywiście dodatkowo, w standardzie może uzyskać możliwość kredytowa-
nia i leasingu. w jednym i drugim pomogą mu pracownicy salonu, których Patryk 
Jania określa - rodziną i najcenniejszą wartością salonu, w którym nie ma hierar-
chii, a jest współpraca i zaangażowanie na rzecz wspólnie budowanej marki, jaką 
jest Jania Autohaus. 
firma może pochwalić się wysokimi wskaźnikami sprzedaży z poprzednich lat, jednak 
przede wszystkim stawia na przyszłość i rok 2015, w którym planuje sprzedać tysiąc 
(!) samochodów. wyniki są zadziwiająco wysokie, co pracownicy salonu tłumaczą - 
dobrymi cenami i szeroką ofertą lubianych i sprawdzonych samochodów. 
Mimo tych sukcesów na rynku motoryzacyjnym firma rozszerza swoją działalność 
również o rynek nieruchomości. Nowo powstała Jania Investment Group rozpo-
częła budowę ekskluzywnego apartamentowca na zarabiu w Myślenicach. zaplano-
wano w jego murach lokale użytkowe (na parterze) i mieszkania.
dynamiczny rozwój przedsiębiorstw Jania Autohaus i Jania Investment Group za-
wdzięczać należy zaangażowaniu i ambicji trójki rodzeństwa: Patryka Jani, Bogumi-
ły szewczyk i gabrieli Jani - Chodykin. firma podejmuje działania perspektywiczne 
planując inwestycje również na terenie Małopolski. Jednak główny nacisk kładzie na 
rozwój lokalnego rynku w powiecie myślenickim i podwyższenie standardu na tere-
nie samych Myślenic jak również na obszarze całego województwa. firma Jania Au-
tohaus jest członkiem izby gospodarczej ziemi Myślenickiej od tego roku.

Nowy salon Jania Autohaus zaprasza
tekst i zdjęcia   gabriela jachimowicz
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rozmowa ze STANISŁAWEM ŻUŁAWIŃSKIM współzałożycielem i liderem dobczyckiej kapeli

SEDNO: Czy to prawda, że „Wer-
debusy”, dobczycka kapela po-

dwórkowa, kto wie czy dzisiaj nie 
najstarsza już tego typu formacja 
w kraju zrodziła się przed czter-
dziestu laty ze zwykłej, pospolitej 
„baciarki”?
STANISŁAW ŻUŁAWIŃSKI: Tak rze-
czywiście było. W okresie wakacji, my 
młodzi ludzie, nudziliśmy się w Do-
bczycach. Razem z Józefem Płonką, 
dzisiaj nie żyjącym już obywatelem 
Dobczyc, wpadliśmy na pomysł noc-
nego śpiewania pod oknami dobczyc-
kich domów. Zbieraliśmy paczkę za-
paleńców i dalej w miasto. Bywało, że 
do domu wracało się … rano. Byliśmy 
wszyscy kawalerami, szumiało nam w 
głowach. „Baciarka” nas bawiła.
Ale z tego co wiem był jeszcze jeden 
powód, który przyczynił się do po-
wstania kapeli podwórkowej w Do-
bczycach?
W 1973 roku odbywał się turniej miast. 
Dobczyce rywalizowały w nim z Ra-
doczą. Podczas tej imprezy wystąpi-
ła kapela podwórkowa „Szmelcpa-
ka” z Krakowa. Kiedy ją zobaczyłem 
zaświeciły mi się oczy i powiedziałem 
do Józka Płonki: przydałaby się taka 
w Dobczycach. Józek podchwycił mój 
pomysł, a że mieliśmy już pewne do-
świadczenie z „baciarką” pozostawa-
ło tylko uzupełnić kapelę o takich co to 
chcą śpiewać i grać. Tak się złożyło, 
że rozpadowi uległ akurat działający 
przy TKKF zespół i mogliśmy z niego 
ściągnąć do „Werdebusów” kilku mu-
zyków, m.in. Tadka Węcława, Romka 
Piwowarczyka. Brakowało nam tylko 
akordeonisty. Pojechaliśmy wówczas 
do pobliskiej Skrzynki i tam namówili 
do gry w kapeli Grzesia Dudzika, który 
na akordeonie zasuwał aż miło.
Pierwszy, oficjalny występ „Werde-
busów” miał miejsce w nieistnieją-
cym już dzisiaj kinie?
Tak. Zagraliśmy i zaśpiewali dla na-
szych pań. Był to bowiem koncert z 
okazji Dnia Kobiet. Pamiętam do-
kładnie datę: 8 marca 1974 rok. Za-
śpiewaliśmy m.in. „Siedziała cyganka 
poza krzakiem”.
Z pamiętnego, pierwszego składu 
kapeli do dzisiaj gra w niej tylko 
dwóch muzyków?
Tak. To ja i Stefan Kopera. Józek Koło-
dziej, Jasiu Włodarczyk, Romek Piwo-
warczyk, Kaziu Kowalski, Józiu Płon-
ka i Władek Kowalski nie żyją. Tadek 
Węcław i Grzesiek Dudzik w różnym 
czasie odeszli z zespołu. Przez te czter-
dzieści lat przez „Werdebusy” prze-
winęło się około pięćdziesięciu mu-
zyków. Żaden z nich nie miał muzycz-
nego wykształcenia. Byli to szewcy, 
krawiec, elektromonter, fryzjer, pra-
cownicy fizyczni i rolnik. Ani jedne-
go muzyka. A grali jak z nut. Chociaż 
ich nie znali.
Jak pozyskaliście swoje „baciar-
skie” stroje?
Działająca w Dobczycach Świetlica 
Międzyspółdzielniana zastąpiona zo-
stała Miejskim Ośrodkiem Kultury i to 
właśnie ta instytucja poszyła dla nas 
stroje. W całą sprawę wmieszali się I 
sekretarz PZPR w Dobczycach i na-
czelnik miasta nakazując spółdziel-
ni krawieckiej uszyć dla nas stroje 
zaś pracowni szewskiej buty. Uszyto 
nam jednakowe spodnie i marynar-
ki w kratę. Czapkę każdy z nas pozy-
skał na własną rękę. Oryginalne stro-
je, które wspominam znajdują się dzi-
siaj w moim domu. Wytrzymały próbę 
czasu. No może poza moją marynarką. 
Zdzieram właśnie drugą. Nie korzysta-
my już dzisiaj z tamtych strojów głów-
nie dlatego, że większość z nas po pro-
stu się już w nich nie mieści.
Wspomniał Pan sekretarza PZPR. 
Na stronach prowadzonej przez 
Pańską żonę kroniki „Werdebusów” 
znajdujemy nie jeden ślad „tam-
tych” czasów.
Owszem. Na przykład w 1983 roku 
otrzymaliśmy podziękowania od Eg-

zekutywy Komitetu Miejsko - Gminne-
go PZPR w Dobczycach za „wysoki po-
ziom ideowy i wychowawczy” prezento-
wany przez naszą kapelę. Mieliśmy tak-
że okazję koncertować w 1989 roku pod-
czas Kongresu Ochrony Zabytków Państw 
Socjalistycznych, który odbywał się w Do-
bczycach.
Być może powinienem zapytać Pana 
o to wcześniej, ale pytam dopiero te-
raz: jakie pobudki kierowały Panem, że 
przyczynił się Pan do powstania „Wer-
debusów”?
Kiedy byłem małym chłopcem marzyłem 
o tym, aby móc kiedyś zaśpiewać na sce-
nie przed publicznością, aby ktoś mnie 
wysłuchał i docenił. Pasąc kozy na łące 
w Dobczycach zaszywałem się w krza-
kach i śpiewałem nie szczędząc gardła. 
Do dzisiaj odczuwam wielką przyjem-
ność, kiedy mogę przed kimś wystąpić i 
zaprezentować to co potrafię. Poza tym 
zdradzę Panu moją słodką tajemnicę: lu-
bię śpiewać.
Podobno w repertuarze „Werdebusów” 
znajduje się około pięćdziesięciu utwo-
rów. Co to za piosenki?
Różne. Takie, których autorów nikt nie 
zna, przekazywane przez nasze mamy czy 
dziadków, takie, które wniósł do kape-
li Józef Płonka, a których rodowód sięga 
podobno stu, a nawet więcej lat wstecz, 
wreszcie takie, które specjalnie dla „Wer-
debusów” napisał nie żyjący już dzisiaj do-
bczycanin Stanisław Słonka.
Która z tych piosenek jest Panu naj-
bliższa?
„Zagrajcież mi, może cofnie się świat”.
Czy były takie momenty w Waszej pra-
cy estradowej, które utkwiły Panu w pa-
mięci mocniej, niż wszystkie inne?
Owszem. Pamiętam jak występowaliśmy 
na rynku krakowskim z okazji święta „Ga-

zety Krakowskiej”. Z powodu choroby naszego „etatowego” akordeonisty zastąpił go awaryjnie inny mu-
zyk. Zaczynamy grać, a tu akordeonista co innego, a reszta kapeli co innego. Wstyd jak cholera, pod sce-
ną kilkuset słuchaczy, a tu taka plama. Przerwaliśmy „kawałek” i przeprosili widownię. Potem już poszło z 
„górki”. Podobnych przygód było przez te czterdzieści lat znacznie więcej. Kiedyś graliśmy na dobczyckim 
rynku dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który prowadził tutaj swoją kampanię wyborczą. Zagra-
liśmy mu między innymi trzykrotne „Sto lat”. Kiedy skończyliśmy podeszła do nas pani prezydentowa i za-
pytała czy wszystkim i zawsze gramy „Sto lat” trzy razy. Odpowiedziałem, że czynimy to tylko dla prezyden-
tów. Innym razem śpiewaliśmy i grali na zamku dobczyckim podczas jakiegoś spotkania z politykami. Nasze 
utwory wykonywał wraz z nami Jan Maria Rokita i burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak.
A który z koncertów jest dla Pana dzisiaj, z perspektywy czasu, najważniejszy? Podobno zagraliście 
ich na przestrzeni 40 lat ponad 2700?
Graliśmy koncert w Zielonej Górze z okazji winobrania. Miałem zaśpiewać „solówkę” traktującą o tym mie-

ście na melodię „Jak długo na Wawelu”. Koncert oglądało i słuchało cztery tysiące ludzi. Nigdy wcześniej, ani 
też później nie występowałem przed tak liczną publicznością. Pamiętam, że miałem nogi jak z galarety.
Jesteście grupą absolutnie amatorską. Nikt Was nie uczył grać na instrumentach, nikt nie uczył śpie-
wu. Czy za Wasze występy pobieracie honorarium?
Nie zarabiamy na naszych występach. Czasem ktoś zapłaci za nas nocleg, czasem poczęstuje obiadem. W 
1985 roku graliśmy podczas Spotkania Polonii Amerykańskiej z Rodzinami, które odbywało się w Dobczy-
cach. Nasz występ trwał od godziny 19 do północy. W nagrodę otrzymaliśmy … 7 dolarów amerykańskich. 
Po dolarze na głowę. Za dolara można było wtedy kupić pół litra wódki. W 1977 roku podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Orkiestr Podwórkowych otrzymaliśmy główną nagrodę, którą była … gitara. Wręczył nam 
ją sam Jarema Stępowski. W 1986 roku w nagrodę za wygranie festiwalu każdy z nas otrzymał … pięć bute-
lek piwa. Targaliśmy to piwo do Dobczyc, bo wówczas ten napój był wielką rzadkością. W Jarosławiu wrę-
czono nam po koncercie … 50 kilogramowy worek cukru. Po przyjeździe do Dobczyc sprawiedliwie rozwa-
żyliśmy i podzielili ten, na ówczesne czasy, rarytas spożywczy.
Czy to prawda, że wraz z nadejściem zimy „Werdebusy” zamieniają kraciaste marynarki na pastu-

sze baranice, czapki na góral-
skie kapelusze i stają się gru-
pą kolędniczą?
Grupa kolędnicza powstała za-
ledwie rok po powstaniu „Wer-
debusów”. Stwierdziliśmy, że 
kapela podwórkowa w zimie nie 
ma co robić i że trzeba dla niej 
znaleźć zajęcie. Tak narodziła 
się grupa kolędnicza, która trwa 
do dzisiaj. Kultywujemy trady-
cję kolędowania po domach, 

bierzemy udział w festiwalach 
i przeglądach grup kolędni-
czych odnosząc także na tym 
polu sukcesy. Chyba z piętna-
ście razy zdobywaliśmy spinki 
podczas Karnawału Góralskie-
go w Bukowinie Tatrzańskiej, 
jesteśmy laureatami Powiato-
wych Przeglądów Grup Kolęd-
niczych odbywających się rok 
rocznie w Myślenickim Ośrod-
ku Kultury i Sportu.
Wasze kolędnicze tradycje 
kultywuje grupa Pastusz-

Kiedy byłem małym chłopcem ma-
rzyłem o tym, aby móc kiedyś za-

śpiewać na scenie przed publicznością, 
aby ktoś mnie wysłuchał i docenił. Pa-
sąc kozy na łące w Dobczycach zaszy-
wałem się w krzakach i śpiewałem nie 
szczędząc gardła - Stanisław Żuławiński

foto: maciej hołuj

Dopóki Bozia pozwoli
StaNISŁaW ŻUŁaWIŃSKI:

rozmawiał   wit balicki
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ków?
Tak, są to chłopcy, którzy chcą pójść naszym śla-
dem i zastąpić nas kiedyś, w niedalekiej już chy-
ba przyszłości, w „Werdebusach”.
To przykład pięknej sztafety pokoleń?
Istotnie. W „Małych Werdebusach” i w grupie 
Pastuszków grają i śpiewają mój syn Krzysztof 
i wnuk Tomasz.
Czy może Pan przedstawić aktualny skład 
„Werdebusów”?
Jest nas dzisiaj siedmiu. Ja i Stefan Kopera jeste-
śmy w zespole od samego początku, Władysław 
Skóra jest z nami 23 lata, Andrzej Topa i Józef 
Wach 15 lat, Franciszek Karcz 20 lat i od dwóch 
lat najmłodszy „Werdebus” Piotr Kula.
Jesteście Panowie wszędzie, podczas uroczy-
stości gminnych i powiatowych? Zawsze i na 
każde zawołanie?
Tak się już przyjęło, że gdzie uroczystość gmina 
tam „Werdebusy”, gdzie coś ciekawego w powie-
cie – „Werdebusy”, gdzie jakieś święto strażackie 
– „Werdebusy”, gdzie jakieś otwarcie mostu czy 
drogi – „Werdebusy”, gdzie dożynki – „Werde-
busy” … I tak od czterdziestu lat. Być może za-
brzmi to nieskromnie, ale jesteśmy jedną z do-
bczyckich ikon, znaków rozpoznawalnych mia-
sta i gminy. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że za-
pomniano o nas w kilku sytuacjach, w których 
zapomnieć się nie powinno.
Na przykład?
Na przykład podczas obchodów 700 – lecia 
Dobczyc. Czuję żal do tych, którzy o nas za-
pomnieli.
Jak Pan przypuszcza lub jak Pan już wie, 
jak długo jeszcze grać i śpiewać będą „Wer-
debusi”?
Trudno mówić mi za cały zespół. Mogę nato-
miast mówić za siebie. Kiedyś w wywiadzie 
udzielonym w Polskim Radiu złożyłem dekla-
rację, że będę grał i śpiewał dotąd dopóki Bo-
zia pozwoli. Byłoby głupio i niepoważnie wyco-
fać się dzisiaj z niej tym bardziej, że usłyszała ją 
chyba cała Polska.

„WERDEBUSy” w obiektywie (1974 - 2014)

Kto wie więcej o „Werde-
busach” niż ich założyciel 

i lider Stanisław Żuławiński? 
To siła i motor napędowy ka-
peli. Tak było, jest i jeszcze 
długo będzie.

DOBCzyCKie „werdeBusy” grAJą i ŚPiewAJą Od 40 lAt. Przez te 
wszystKie lAtA zAłOżONy w 1974 rOKu Przez stANisłAwA żu-

łAwińsKiegO i JózefA PłONKę zesPół ANi NA CHwilę Nie zAPrze-
stAł swOJeJ dziAłAlNOŚCi. dzisiAJ uwAżANy Jest zA JedNą z NAJ-
stArszyCH KAPel POdwórKOwyCH w KrAJu, A KtO wie Czy tAK-
że Nie zA JedyNą?
Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie w dobczycach uroczystości czy święta bez „werde-
busów”, chociaż 700 – lecie miasto świętowało bez kapeli, czego do dzisiaj nie może 
mu wybaczyć założyciel i lider zespołu stanisław żuławiński. „werdebusy” są wszę-
dzie. Podczas uroczystości gminnych, podczas świąt strażackich, sportowych, pod-
czas zabawy dla dzieci oraz tam, gdzie potrzebna jest pomoc dla chorych. siedmiu 
dzisiaj (kiedyś było ich dwunastu) „baciarów’ w kraciastych marynarkach i kaszkie-
tach na głowach, z gitarą, akordeonem, kastanietami, banjo i harmonijką ustną w rę-
kach wrosło w krajobraz dobczyc tak samo silnie, jak ruiny zamczyska czy osiadłej 
u jego stóp zapory. w domu stanisława żuławińskiego od czterdziestu lat, co ponie-
działek odbywają się próby kapeli. w tym samym domu powstała kapela „Mali wer-
debusi”, w skład której wchodzą między innymi syn i wnuk pana stanisława, a któ-
ra zamierza pójść śladem swoich starszych kolegów. w każde kolejne Boże Narodze-
nie „werdebusi” stają się grupą kolędniczą i z szopką oraz lalkami kolędują w do-
bczycach. uczestniczą także w konkursach i festiwalach. zdobywają na nich liczne 
nagrody. Prowadzona przez żonę Pana stanisława kronika zespołu pęka w szwach od 
dyplomów, domowy regał ugina się od pamiątek i pucharów. to coś wspaniałego, że 
grupa ludzi, muzyków – amatorów, potrafi z tak niewyczerpanym zapałem kontynu-
ować dzieło, że wciąż ma siły i chęć do tego, że zaszczepia ten zapał i zaangażowa-
nie wśród młodych. Kolejnych dziesięciu lat działalności, drogie „werdebusy”, a po-
tem jeszcze pięćdziesiąt dalszych, aż do setki!
P.s. Obok prezentujemy Państwu serię zdjęć przedstawiających kapelę w różnym okre-
sie jej działalności. Część zdjęć pochodzi z kroniki „werdebusów”, część z naszych 
własnych zbiorów, kiedy to fotografowaliśmy „werdebusów” podczas różnych kon-
certów przy różnych okazjach.

muzycy, którzy występowali  w „Werdebusach” 

najważniejsze sukcesy, nagrody i wyróżnienia „Werdebusów” 

Przez „Werdebusów” przewinęło się 42 muzyków. Oto oni 
(w nawiasach podajemy lata spędzone w zespole): Stani-

sław Żuławiński (40), Stefan Kopera (40), Władysław Skóra 
(22), Józef Wach (15), Andrzej Topa (14), Piotr Kula (3), Jó-
zef Hujdus (8), Jan Irzyk (6), Kazimierz Łaszczyk (5). Wymie-
nieni muzycy stanowią aktualny skład zespołu. Oprócz nich w 
różnym okresie czasu w „Werdebusach” grali i śpiewali: Sta-
nisław Popielak (27), Franciszek Korcz (19), Jan Słonka (15), 
Robert Stoch (12), Stanisław Kuliński (10), Mirosław Kasprzyk 
(8), Edward Cieślik (8), Zbigniew Dudzik (5), Łukasz Topa (5), 
Grzegorz Michalski (4), Jan Szewc (3), Kazimierz Irzyk (3), 
Daniel Para (3), Ryszard Szymoniak (1), Eugeniusz Dudzik 
(1), Włodzimierz Juszczak (1), Jakub Ładyga (1), Piotr Łady-
ga (1), Dariusz Baran (1), Wojciech Leśniak (1). Muzycy, któ-
rzy w „Werdebusach” występowali krócej, niż jeden rok: Jan 
Włodarczyk, Kazimierz Kowalski, Władysław Kowalski, Józef 
Kordula, Franciszek Maniecki, Jan Dudek. Członkowie „Wer-
debusów”, którzy już dzisiaj nie żyją: Tadeusz Węcław (26), 
Ryszard Grabowski (23), Roman Piwowarczyk (22), Julian 
Węcław (20), Józef Płonka (15), Józef Kołodziejczyk (12) i 
Władysław Dyrcz (10).

PRZEZ 40 LAT DZIAŁALNOŚCI „WERDEBUSóW” NAZBIE-
RAŁO SIę NAGRóD, WYRóŻNIEń I KONCERTóW. PO-

DAJEMY JE W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ KORZY-
STAJąC ZE SPISU SPORZąDZONEGO PRZEZ JóZEFA RO-
ŚLICKIEGO.
1975 (luty) – udział w Przeglądzie Kolędniczym w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, (czerwiec) – I miejsce w Przeglądzie Ze-
społów Muzycznych w Myślenicach. 1976 – pierwszy wy-
stęp dla gości z zagranicy (ZSRR). 1977 – udział i nagro-
da w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Orkiestr Podwór-
kowych w Przemyślu, (lipiec) – pierwsze nagranie dla Te-
lewizji Polskiej, (wrzesień) – nagroda publiczności pod-
czas Święta Winobrania w Zielonej Górze. 1979 (maj) – 
puchar podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Or-
kiestr Podwórkowych w Przemyślu. 1983 – koncert z oka-
zji 60 – lecia Klubu Sportowego „Raba” Dobczyce, 1984 
– koncert jubileuszowy z okazji 10 – lecia działalności 
kapeli, 1985 (czerwiec) – koncert dla Polonii Amerykań-
skiej wywodzącej się z Dobczyc, koncert z okazji jubile-
uszu 110 – lecia OSP w Dobczycach. 1986 (maj) - nagro-
da podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Orkiestr 
Podwórkowych w Przemyślu, (wrzesień) – wyróżnienie 
podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej 
w Ciechocinku, (październik) – udział w Święcie Chmielo-
brania w Krasnymstawie, 1987 – wyróżnienie i nagroda 
podczas Międzygminnych i Regionalnych Przeglądów Ko-
lędników, (październik) – udział w nagraniach w Polskim 
Radiu w audycji „Kiermasz z Kogutkiem”, 1988 – koncert 
z okazji jubileuszu 25 – lecia PTTK w Dobczycach, 1989 
– pierwsza „Złota spinka” zdobyta podczas Ogólnopol-
skiego Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, 
(kwiecień) – koncert podczas Kongresu Ochrony Zabyt-
ków Państw Socjalistycznych w Dobczycach, (sierpień) – 
nagroda podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Strażackiej w Ciechocinku.
Przez piętnaście ostatnich lat „Werdebusy” zdobywały 
wiele cennych nagród i wyróżnień, między innymi 10 spi-
nek (4 złote, 4 srebrne i dwie brązowe) podczas kolejnych 
edycji Ogólnopolskiego Karnawału Góralskiego w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, jednego z najbardziej prestiżowych fe-
stiwali folklorystycznych w Polsce. 
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Już PO rAz drugi stOwA-
rzyszeNie „dOBCzyCKi 

KluB eurOPeJsKi” OrAz MieJ-
sCOwy MgOKis zOrgANizO-
wAły OgólNOPOlsKi turNieJ 
tAńCów POlsKiCH.
do regionalnego Centrum Oświato-
wo sportowego zjechały pary tanecz-
ne z: Puław, torunia, Piekar, Krako-
wa, warszawy, wilanowa, Poznania, 
gdańska, wronek i Olsztyna. gospo-
darzy turnieju reprezentowały pary 
na co dzień trenujące w zPit „do-
bczyce” pod okiem instruktora Ad-
riana Kulika. Powiatowa telewizja 
Myślenice przeprowadziła bezpo-
średnią transmisję z pierwszego dnia 
finałów.
Na parkiecie hali widowiskowo – 
sportowej królowały tym razem: kra-
kowiak, oberek, kujawiak i polonez. 
zanim pary przystąpiły do rozgry-
wania finałów swoją suitę rzeszow-
ską zaprezentował zPit „dobczy-
ce”. Nowością finałów było przepla-
tanie tańców konkursowych z po-
kazem laureatów festiwalu „talenty 
Małopolski 2014”. Pomysł choć nie-
co karkołomny ze względu na olbrzy-
mie różnice dzielące oba rodzaje tań-
ca okazał się jednak przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”.
Pary dobczyckie znacznie lepiej spi-
sały się w kategorii tanecznej B. w 
kategorii A w finałach pojawił się je-
dyny duet gospodarzy: Janusz Kozieł, 
lucyna sławińska - targosz (na zdję-
ciu) zajmując 4 miejsce w kategorii 
Vii. Pozostałe pary występujące w fi-
nałach kategorii B zajęły następujące 
lokaty: kat. i B - 8-9 m. Kamil stasik/
Kornelia Mistarz, kat. ii B - 13-14 m. 
Kornel woźniak/Julia Klimek, 15-16 
m. Maciej szewczyk/Maja Kolińska, 
18-19 m. Kacper Ptak/Jagoda Miąsko, 
kat iV B – 1m. Paweł Chlebda/wio-
letta Pudlik, 3 m. Krystian Przęczek/
Agnieszka zając, 4m. Paweł sawski/
Aleksandra siatka, 5m. rafał zając/
Anna Płonka i 7m. Michał Janas/do-
minika targosz.

RzeźBy zdzisłAwA słONiNy 
są JAK zwiAstuNy dOBryCH 

wiAdOMOŚCi. KOlOrOwe i PełNe 
OPtyMizMu. Od CzAsu dO CzAsu 
rzeźBiArz Musi zMąCić JedNAK 
NAsz sPOKóJ. rzeźBiąC POstAć 
CHrystusA frAsOBliwegO KAże 
NAM się zAtrzyMAć w Pół KrO-
Ku, POMyŚleć, zAduMAć.
słonina pochodzi z Bogdanówki. A Bog-
danówka i tokarnia to prawdziwe, rzeź-
biarskie zagłębie, gdzie tworzą m.in: fran-
ciszek Jędrocha, stanisław winter, Marian 
surlas, Andrzej słonina i największy z naj-
większych, legendarny twórca Kalwarii 
tokarskiej Józef wrona. Miał zatem sło-
nina od kogo się uczyć i kogo podpatry-
wać. Mimo tak wspaniałych możliwości 
nauki artysta nie poszedł na skróty i wy-
pracował swój własny, niepowtarzalny 
styl rzeźbienia. ten styl to zwarta, moc-
no osadzona, syntetyczna bryła i piękne, 
soczyste kolory, którymi słonina pokry-
wa powierzchnię swoich rzeźb. wpraw-
ne oko obserwatora natychmiast wyłowi 
rzeźbę słoniny z powodzi rzeźb innych 
twórców ludowych i bez „pudła” wy-
mieni nazwisko jej autora. – Rzeźbię od 
1974 roku – wspomina słonina. – Zaczy-
nałem będąc jeszcze uczniem szkoły śred-
niej. Mija właśnie 40 rocznica mojej przy-
gody z rzeźbą.
Chciał słonina uczyć się rzeźby w zako-
piańskiej szkole Kenara, ale jakoś nie wy-
szło. zamiast tego zgłębiał tajniki warsz-
tatu elektryka w technikum elektrycz-
nym. Może to i lepiej, że los skierował 
przyszłego twórcę drewnianych figur na 

„elektryczne” tory, bo dzisiaj rzeźby sło-
niny wciąż tchną potężną dawką auten-
tyzmu i świeżości, nie ma w nich grama 
wyuczonych zasad, kierunków czy kano-
nów tak często i skutecznie ograniczają-
cych twórczą wyobraźnię.
to co poza osobistym stylem wyraża-
nia swoich pomysłów w lipowym drew-
nie odróżnia słoninę od innych twórców 
ludowych, to tytaniczna wręcz pracowi-
tość i płodność. Mimo pełnienia tak waż-
nych funkcji i obowiązków jak ojcostwo, 
dyrektorowanie świątnickiemu Ośrodko-
wi Kultury czy prezesowanie Oddziałowi 
Krakowskiego stowarzyszenia twórców 
ludowych (słonina pełnił te funkcję w 
latach 1992-1996) spod dłuta artysty wy-
szły setki rzeźb, które dzisiaj znajdują się 
w różnych stronach kraju, europy i świa-
ta stanowiąc własność prywatnych kolek-
cjonerów i placówek muzealnych.
dzisiaj słonina przyznaje się do jeszcze 

jednej, poza rzeźbą, słabości. ta słabość to 
… malarstwo na szkle. – Przyglądam się 
i przyglądam malowidłom na szybie chy-
ba od dziesięciu lat, ale wciąż nie mam 
odwagi chwycić za pędzel i spróbować 
– zwierzał się słonina. – Siedziało to we 
mnie gdzieś głęboko i siedziało. Wreszcie 
powiedziałem sobie, a niech tam…
Przez ostatnie dwa lata słonina namalo-
wał grubo ponad setkę obrazów na szkle. 
Nikt nie policzył jeszcze ile okien można 
by oszklić tym szkłem, ale też komu i do 
czego takie dane są potrzebne? Jedno jest 
pewne: szkło nie poszło na marne.
w nowym dla siebie świecie szklanych 
malowideł słonina od razu poczuł się ni-
czym ryba w wodzie. stworzone przez 
niego sceny tchną tą samą radością i ko-
lorem, co rzeźby i tak samo jak one są 
zwiastunami dobrych wiadomości. Jest 
to o tyle wspaniałe, że nikt słoniny ma-
lować na szkle nie uczył, nikt nie pokazał, 

nie doradził, nie podpowiedział.
– Podglądałem trochę innych, Annę Bo-
gucką czy Janinę Maślankę z Nowego Tar-
gu – powie potem artysta. i doda: - Jest 
jakaś tajemnica w kolorach oglądanych 
pod światło przez szybę. Jakaś niezrozu-
miała fascynacja. Żadne inne malarstwo 
nie daje takich magicznych efektów. Tyl-
ko to na szkle.
Kiedy Anna Bogucka zobaczyła pierwsze 
obrazy namalowane przez słoninę powie-
działa jedno krótkie zdanie: coś z tego bę-
dzie. i jest. Nie tak dawno, bo przed dwo-
ma miesiącami czterdzieści prac artysty z 
Bogdanówki (mieszkającego notabene od 
lat w Świątnikach górnych) można było 
oglądać podczas dużej, indywidualnej 
wystawy zatytułowanej: „sceny pasyjne 
w rzeźbie i malarstwie”. ekspozycja pre-
zentowana była w murach krakowskiego 
Muzeum Archidiecezjalnego. Kilka ob-
razków słonina pokazał podczas targów 
rzemiosła Artystycznego, które zorgani-
zowane przez lokalną grupę działania 
„Klimas” odbyły się w ponad stuletniej, 
zabytkowej stodole brata słoniny Andrze-
ja w rodzinnej Bogdanówce.
Obrazki słoniny nawiązują do tematyki, 
z jaką artysta zmaga się od zarania swojej 
twórczości. Chrystus frasobliwy, Święta 
rodzina, sceny z Pisma Świętego.
– Szkicuję zwykłym ołówkiem, potem po-
prawiam kredką, kartkę z rysunkiem pod-
kładam pod szybę, zaznaczam kontury i 
dalej, jazda z kolorem – mówi słonina. – 
Używam farb akrylowych, na olej jeszcze 
się nie odważyłem.
zdzisławie, czekamy!

Parcie na szkło
foto: maciej hołuj

Jest jakaś tajemnica i 
fascynacja w kolorach 
oglądanych pod światło 
przez szybę. Żadne inne 
malarstwo nie daje ta-
kich magicznych efek-
tów. Tylko to na szkle - 
Zdzisław Słonina

foto: maciej hołuj

Do niedawna tylko rzeźbił. Teraz jeszcze maluje na szkle. Takich jak on 
jest niewielu. Zdzisław Słonina, twórca ludowy rodem z Bogdanówki 

(gmina Tokarnia), mieszka i pracuje w Świątnikach Górnych. W rodzinne 
strony zawsze powraca z sentymentem.

wit balicki

W więKszOŚCi PrzyPAdKów 
PrzeKrACzANie grANiC 

POMiędzy PAństwAMi Jest tyl-
KO fOrMAlNOŚCią. dO wielu 
POzAeurOPeJsKiCH PAństw wy-
stArCzy sAM PAszPOrt, CzAseM 
POtrzeBNA Jest wizA, Którą NA-
leży wCzeŚNieJ wyrOBić w AM-
BAsAdzie dANegO KrAJu, luB 
w NieKtóryCH PrzyPAdKACH 
OtrzyMAć BezPOŚredNiO NA 
grANiCy.
władze każdego kraju mają inne wyma-
gania wjazdowe, ale w dobie internetu 
większość potrzebnych informacji moż-
na znaleźć bezpośrednio na oficjalnych 
rządowych stronach internetowych lub 
na forach internetowych dla podróżni-
ków. Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze 
nie było internetu i Polacy rzadko zapusz-
czali się w bardziej odległe zakątki świa-
ta, zdobycie odpowiednich informacji było 
o wiele trudniejsze. 25 lat temu polecia-
łem w interesach do Bangkoku. Na miej-
scu okazało się, że na zamówiony towar 

muszę poczekać kilka dni, zastanawia-
łem się zatem, jak wykorzystać ten czas. 
w jednym z biur turystycznych dowie-
działem się, że pośredniczą w załatwie-
niu wizy do laosu. zostawiłem paszport 
i na drugi dzień miałem wizę. O laosie 
niewiele było wówczas informacji, bo kraj 
ten przez wiele lat był zamknięty dla ob-
cokrajowców i byłem jednym z pierw-
szych Polaków którzy tam zawitali. Po 
całonocnej podróży autobusem do Nong 
Khai udałem się na granicę. granicą jest 
rzeka Mekong. teraz można przejechać 
na drugą stronę przez most, jednak wte-

dy mostu jeszcze nie było i musiałem po-
czekać aż zbierze się kilka osób i za 1 do-
lara przepłynąłem Mekong łódką do wio-
ski thadeua, a dalej taksówką do stolicy 
laosu - Vientiane. stolica przypominała 
wtedy średniej wielkości polskie powia-
towe miasteczko. Najbardziej okazałym 
budynkiem była ambasada amerykańska. 
Po kilku dniach postanowiłem wrócić do 
tajlandii. wizę tajską bez problemu do-
stałem w ambasadzie tajlandii i pojecha-
łem na granicę. Na przystani dowiedzia-
łem się, że granicy jednak nie mogę prze-
kroczyć, bo pieczątka którą mam w pasz-

porcie uprawnia mnie jedynie do wjazdu 
do laosu, a żeby wyjechać muszę mieć 
inną pieczątkę - zezwolenie na wyjazd. 
Na granicy dostałem adres odpowiednie-
go departamentu do spraw cudzoziem-
ców i pojechałem taksówką do Vientian. 
Na szczęście to tylko kilkanaście kilome-
trów, więc kierowca szybko zawiózł mnie 
pod wskazany adres. Na miejscu okazało 
się, że pod tym adresem jest jakiś garaż z 
warsztatem zajmującym się naprawą ro-
werów. rozglądnąłem się dookoła szuka-
jąc jakiegoś urzędowego budynku, ale nic 
nie zauważyłem. Na pobliskim skrzyżo-

waniu dostrzegłem policjanta kierującego 
ruchem i pokazałem mu karteczkę z ad-
resem. Policjant wskazał ten sam warsz-
tat, do którego zawiózł mnie taksówkarz. 
wróciłem tam, wszedłem do środka i w 
głębi zauważyłem mały kantorek. Okaza-
ło się, że to jest właściwe miejsce. wypeł-
niłem formularz, uiściłem stosowną opłatę 
i otrzymałem zezwolenie na opuszczenie 
kraju. laos odwiedziłem jeszcze raz kilka 
lat później, widać było postęp w rozwo-
ju kraju, uproszczeniu uległy także prze-
pisy wizowe - nie było już potrzebne ze-
zwolenie na wyjazd z kraju.

Marek Kosiba wśród mieszkańców Laosu.

Jak ... wyjechać z Laosu?
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andrzej boryczko

(red)

Wokół Sobolowa

DziAłAJąCA POd OKieM 
zBigNiewA KAlety, A 

wCHOdząCA w sKłAd My-
ŚleNiCKiegO „teAtru Przy 
drOdze” gruPA dzieCięCA 
„MirAKl” zAPrezeNtOwA-
łA KOleJNą PreMierę. A w 
zAsAdzie dwie. PO uBiegłO-
rOCzNeJ, grudNiOweJ „CA-
liNeCzCe” tyM rAzeM Przy-
szłA KOleJ NA „KOtA w Bu-
tACH” i „KOPCiuszKA”.
wszystkie spektakle, a było ich w su-
mie sześć (jeden specjalnie dla dzieci 
pozostających pod opieką pcimskiej 
fundacji „radosne dziecko”), odbyły 
się na scenie gościnnej sali widowi-
skowej domu Parafialnego im. Księ-
dza Prałata Józefa Bylicy w Myśle-
nicach. Przewinęło się przez nią kil-
kanaścioro małych aktorów, którzy 
pod okiem zbyszka Kalety pracują od 
kilku co najmniej miesięcy. to wła-
śnie zbigniew Kaleta wyreżyserował 
oba spektakle, napisał do nich sce-
nariusze i przygotował oprawę mu-
zyczną. Nie sposób wymienić w tym 
miejscu nazwisk wszystkich aktorów, 
zatem powiedzmy tylko, że w rolach 
głównych obu przedstawień wystą-
pili: Jan Kaleta jako Jasiek i Ola Bo-
ryczko (na zdjęciu) jako Kopciuszek. 
tytułową rolę kota w butach zagrała 
Majka firek.
Każdy kolejny spektakl grupy „Mi-
rakl” to praca nie tylko samych akto-
rów, ale także dużej, oddanej teatrowi 
grupy osób. w tym konkretnym przy-
padku: Agnieszki słomki i sylwii fi-
rek, autorek scenografii, Moniki Ma-
dej, która przygotowała stroje, Marty 
tylko, opiekuna grupy, Jacka tylko i 
Arka firka operatorów światła. Po za-
kończeniu ostatniego, premierowego 
spektaklu cała grupa „Mirakl” zapro-
szona została przez Magdę dziadko-
wiec na lody do najstarszej w Myśle-
nicach cukierni. 

SEDNO
patronuje „Mirakl” premierowo

Gruchoty jak spod igły
SEDNO
patronuje

NAJstArsi MieszKAńCy My-
ŚleNiC Nie PAMiętAJą tylu 

sAMOCHOdów w JedNyM i tyM 
sAMyM CzAsie NA PłyCie ryNKu 
swOJegO MiAstA. PONAd OsieM-
dziesiąt zABytKOwyCH Aut (w 
tyM Pięć MOtOCyKli) POJAwi-
łO się tutAJ zA sPrAwą i My-
ŚleNiCKiegO zlOtu sAMOCHO-
dów zABytKOwyCH zOrgANi-
zOwANegO Przez frANCiszKA 
wOłKA, włAŚCiCielA wArsztA-
tu BOsCH serViCe i gruPy JegO 
PrzyJACiół.
Najstarszy pojazd, dodge władysława 
Płaczka z Krzeszowic liczył sobie … 97(!) 
lat. właściciel auta otrzymał za to pięk-
ny puchar ufundowany przez izbę gospo-
darczą ziemi Myślenickiej. Pucharów na-
gradzających właścicieli aut było zresztą 
znacznie więcej, ale o tym za chwilę.
Przygotowania do zlotu trwały od kil-
ku miesięcy, od dwóch intensywnie. ze 
wstępnych prognoz i przypuszczeń orga-
nizatora wynikało, że na płycie myślenic-
kiego rynku może pojawić się około trzy-
dziestu pięciu, w porywach około czter-
dziestu aut. w miarę zbliżania się termi-
nu zlotu lista chętnych do uczestnictwa 
w nim rosła i rosła, aż wreszcie stanęło 
na tym, że na zlot przyjedzie prawie sie-

demdziesiąt aut. Ostatecznie było ich 84 
plus pięć motocykli.
Przez kilka godzin myślenicki rynek tętnił 
życiem (co zdarza mu się raczej rzadko). 
Nie często dane jest myśleniczanom oglą-
dać liczące po kilkadziesiąt lat samochody, 
które praktycznie powinny być gruchota-
mi, a tymczasem są wspaniałymi okaza-
mi ludzkiej troski o zachowanie piękna i 
przejawem kultywowania historii (w tym 
konkretnym przypadku historii motoryza-
cji). Nie sposób wymienić wszystkim ma-
rek, których przedstawiciele pojawili się w 
Myślenicach. O dodge’u już wspominali-
śmy zatem wymieńmy jeszcze: fiaty (125 
p i 126 p, był także fiat z 1935 roku, wła-
sność pani Marii Kramarczyk z Krakowa, 
wyprodukowany w Polsce, egzemplarz, 
który otrzymał z rąk właściciela myśle-
nickiej firmy „sektor” edwarda Bodzio-
cha puchar za najstarszy samochód zlotu 
wyprodukowany w Polsce), porsche 911 
cabrio (puchar dla krakowianina Jerze-
go Kękusia za jeden z trzech najpiękniej-
szych samochodów zlotu), renaulty, fordy, 
gAz-y, willisy, cadillaki, chryslery, Mg, 
chevrolety, mercedesy, warszawy, syren-
ka, jaguar, wartburg, a nawet tak popular-
ne kiedyś w naszym kraju, a dzisiaj będą-
ce już pojazdami zabytkowymi: żuk i ny-
ska (ta ostatnia w wersji milicyjnej, tzw. 

„suka”). Miano jednego z trzech najpięk-
niejszych samochodów zlotu, a co za tym 
idzie puchar burmistrza Myślenic otrzy-
mał mini austin z 1987 roku wypieszczo-
ny w garażu myśleniczanina władysła-
wa Hodurka. to nie pierwszy laur zdoby-
ty przez ten samochód. wcześniej austin 
Hodurka dwukrotnie wygrywał konkurs 
piękności podczas myślenickich zlotów 
mini, których organizatorem był sam … 
Hodurek. trójkę „pucharowiczów” posia-
dających najpiękniejsze samochody zlo-
tu uzupełniła głogoczowianka pani Bo-
żena Kulig prezentująca wspaniały, po-
chodzący z początku lat 70 – tych model 
Mg. Nagrodę za najpiękniejszy motocykl 
zlotu otrzymał grzegorz włoch, mieszka-
niec Jawornika, właściciel kultowego już 
dzisiaj Junaka.
w głosowaniu na najpiękniejsze samocho-
dy zlotu wzięła udział imponująca liczba 
tysiąca pięciuset mieszkańców Myślenic. 

Poza możliwością głosowania czekały na 
nich liczne atrakcje. Na przykład występ 
trzebuńskiej orkiestry dętej „Orzeł” (naj-
starsza taka orkiestra na terenie powiatu 
myślenickiego), pokazy taneczne tance-
rzy tg „sokół” Myślenice, występ che-
erleaderek z tegoż samego „sokoła” czy 
ściana wspinaczkowa dla dzieci przywie-
ziona specjalnie na tę okazję przez druhów 
z OsP w Pcimiu (jeden z nich na naszą 
prośbę wspiął się na szczyt ściany i wy-
konał stamtąd zdjęcie, które prezentuje-
my powyżej).
wielką atrakcją dla uczestników zlotu była 
wyprawa do dobczyc, gdzie kawalkada 
kolorowych samochodów najpierw zatrzy-
mała się pod miejscowym regionalnym 
Centrum Oświatowo sportowym czyniąc 
przerwę na pyszny bigos, a potem udała 
się pod zaporę zalewu dobczyckiego by 
zwiedzić jej koronę i obejrzeć zapierające 
dech widoki z niej się roztaczające. Koniec 
dnia i zlotu to biesiada w progach baru 
„Banderoza” na zarabiu, gdzie wszyscy 
uczestnicy zlotu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki. Nie było ta-
kich, którzy nie obiecaliby, że za rok, kie-
dy zlot odbędzie się ponownie (a takie są 
zamiary organizatorów) przyjadą do My-
ślenic z wielką przyjemnością (i swoimi 
zabytkowymi samochodami).

Tylu starych samocho-
dów na myślenickim 

rynku jeszcze chyba nie 
było. Pierwszy ich zlot 
udał się na piątkę. Cze-
kamy na następny.

radosław  kula

foto maciej hołuj

NAzwA sOBOlów POJAwiAłA 
się w POPrzedNiCH OdCiN-

KACH MOJegO CyKlu Przy OKA-
zJi OPisywANiA grOdzisK NAd 
strAdOMKą. zArówNO grOdzi-
sKO CHrOstOwA JAK i KOCi zA-
MeK są JedNyMi z wielu iNtere-
suJąCyCH PrzystANKów NA 25 - 
KilOMetrOweJ, NiezwyKle MA-
lOwNiCzeJ trAsie sPACerOweJ 
„wzgórzA wOKół sOBOlOwA”.
trasa poprowadzona jest nie tylko dro-
gami utwardzonymi, lecz również leśny-
mi traktami i ścieżkami. Można ją prze-

być pieszo - wybranymi odcinkami, na ro-
werze, a także samochodem, gdyż więk-
szość godnych uwagi obiektów zlokali-
zowana jest w pobliżu lokalnych dróg as-
faltowych. inicjatorem pomysłu opraco-
wania trasy był proboszcz tut. parafii ks. 
mgr stanisław Jachym, a trasę zaprojek-
tował, opracowując przy tym barwny in-
formator – przewodnik wraz z mapą, mgr 
wojciech Pałka. 
ludzie, których spotykam i z którymi 
rozmawiam podczas swoich wędrówek 
są nadzwyczaj życzliwi. Chętnie udziela-
ją informacji, pokazują drogę, ale przede 

wszystkim są prawdziwą skarbnicą wie-
dzy o historii, folklorze i przyrodzie swo-
jej okolicy. wiele z tych spotkań zostaje 
w pamięci na zawsze. do takich zaliczyć 
mogę właśnie moje spotkanie z probosz-
czem sobolowskiej parafii. to postać nie-
przeciętna, niezwykły człowiek, społecz-
nik, oprócz wspomnianej trasy spacero-
wej z jego inicjatywy powstały w sobo-
lowie: szkoła muzyczna, orkiestra, przed-
szkole i klub sportowy, a planów ma jesz-
cze wiele. 
idąc po schodach z parkingu do kościoła 
usłyszałem wołanie: Halo! Proszę pana, 
czy chce pan oglądnąć wnętrze kościo-
ła? wołał do mnie niepozorny człowiek 
w czarnym, wełnianym swetrze, do któ-
rego przyczepionych było mnóstwo drew-
nianych wiórów i trocin. to był, jak się 
okazało, ksiądz proboszcz, który w so-
botnie przedpołudnie, wraz z pomocni-
kiem obsługiwał strugarkę wykonując 
gontowe deszczułki na obicie ścian ko-
ścioła. Pracę przerwał, by mnie oprowa-
dzić. Oprócz wielu ciekawych informacji 
otrzymałem od niego przewodnik, map-
kę oraz inne materiały dotyczące sobo-

lowa i okolic.
drewniany, zabytkowy kościół wszyst-
kich Świętych w sobolowie to budowla 
wzniesiona w końcu XVi wieku na miej-
scu wcześniejszej świątyni. Obecny wy-
gląd zawdzięcza przebudowie i rozbudo-
wie dokonanej w latach 1923-33. Jest to 
konstrukcja jednonawowa nakryta gon-
towym dachem. wnętrze zamyka pozor-
ne sklepienie kolebkowe. Ściany zdo-
bi polichromia ornamentalna autorstwa 
f. Przebindowskiego z 1929 roku. Nawę 
główną oddziela od prezbiterium belka tę-
czowa, na której umieszczona jest XViii 
wieczna rzeźba Chrystusa ukrzyżowa-
nego z aniołem podtrzymującym krzyż. 
w ołtarzu głównym znajduje się obraz 
Marki Boskiej z dzieciątkiem z XVii w. 
w bocznych, rokokowych: kopia obra-
zu w. Kasprzyka przedstawiająca Matkę 
Boską Śnieżną w lewym, oraz przedsta-
wienie Św. Józefa w prawym. z przeło-
mu XVii i XViii wieku pochodzą: baro-
kowa chrzcielnica z czarnego marmuru i 
bogato złocona, rokokowa, ambona z ob-
razem Jana Chrzciciela. Na wprost głów-
nego wejścia do kościoła stoi drewniana 

Sobolów odległy jest od Myślenic zaledwie o 50 km. To 
jak przysłowiowy rzut beretem. Słowem: Polska za pro-

giem. W wolny weekend powinniśmy wpaść do Sobolowa. 
Tak radzi nasz „dyżurny” podróżnik Andrzej Boryczko.
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mówi fraNcISZEK WoŁEK

Zaskoczyła nas liczba 
uczestników zlotu. Nie 
sądziliśmy, że organizu-
jąc imprezę po raz pierw-
szy, możemy liczyć na 
tak duży oddźwięk. Nie 
ustrzegliśmy się drob-
nych błędów organiza-
cyjnych, z których wy-
ciągniemy wnioski na 
przyszłość. Ogólnie jed-
nak impreza okazała się 
udana, powiem nieskromnie, że usłyszeliśmy 
wiele pochwał z ust uczestników. Chcieliby-
śmy, aby zlot odbywał się cyklicznie, ale to 
spora logistyka, zatem zobaczymy. Impre-
za nie odbyłaby się pewnie gdyby nie pomoc 
wielu ludzi i instytucji, chciałbym zatem wy-
mienić je wszystkie i serdecznie podziękować 
im za okazaną pomoc i olbrzymi wkład pra-
cy. Dziękuję Mirkowi Isbrandtowi, Maciejo-
wi Mirkowi, małżeństwu Bożenie i Tadeuszo-
wi Chruszczom, panu Jarosławowi Szlachet-
ce radnemu Sejmiku Wojewódzkiego, posło-
wi Markowi Łatasowi, restauratorowi Stani-
sławowi Filipkowi, dyrektorowi ZST-E w My-
ślenicach Jerzemu Kosińskiemu, Janowi Bur-
katowi, Zbigniewowi Olesiowi, Aleksandrowi 
Krzępkowi, Urzędowi Miasta i Gminy Myślenice 
z burmistrzem Maciejem Ostrowskim, Urzę-
dowi Gminy i Miasta Dobczyce z burmistrzem 
Marcinem Pawlakiem, firmom: „Mydło i Pach-
nidło”, „Maks”, „Familia”, AQQ, „Stelma”, „So-
nata”, „Wędzonka”, Cukierni Sawickich, firmie 
„Sektor”, „Hart” z Wieliczki, „Akuna”, „Alpha” z 
Dobczyc, „Sport Plus”, piekarni „Piątka”, Stu-
diu Mody z Myślenic, instytucjom: Izbie Go-
spodarczej Ziemi Myślenickiej, „Motosporto-
wi” Myślenice, TG „Sokół” Myślenice, zespo-
łowi muzycznemu „Rokosz Band”, orkiestrze 
dętej „Orzeł”, strażakom z OSP Pcim, redak-
cji „Głosu Myślenickiego” oraz tym wszystkim, 
których działania w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do przeprowadzenia tej wspania-
łej imprezy. Mam nadzieję, że w tym samym 
składzie zobaczymy się za rok.

dzwonnica z XVii wieku. Przy wejściu do 
niej umieszczona jest tablica na pamiąt-
kę akcji uwolnienia przez żołnierzy AK w 
dniu 15 stycznia 1945 roku kilkuset więź-
niów zamkniętych w kościele.
Ciężkie walki w grudniu 1914 roku ze-
brały w dolinie stradomki krwawe żni-
wo, czego konsekwencją są liczne tutaj 
cmentarze - pomniki wojenne. znam pa-
sjonatów, którzy odwiedzają i fotografują 
wszystkie, ale i takich, których tego typu 
obiekty nie interesują. Moim zdaniem 
zbędne jest oglądanie cmentarza nr 339 
w obrębie parafialnego cmentarza sobo-
lowskiego. Obiekt przez niefortunne go-
spodarowanie terenem cmentarza zatracił 
swoje pierwotne cechy architektoniczne i 
mogiły żołnierskie zmieszane są ze zwy-
kłymi nagrobkami. Polecam natomiast 
dużą, zadbaną nekropolię nr 340 w przy-
siółku zonia. udajemy się tam drogą na 
wschód z parkingu pod kościołem. Cmen-
tarz znajduje się w odległości ok. 3 km w 
lesie po lewej stronie drogi. w 17 mogi-
łach pojedynczych i 30 zbiorowych spo-
czywa tu 228 żołnierzy armii austriackiej 
i 270 armii rosyjskiej. 

Jedziemy dalej. Po kolejnym kilometrze 
droga główna skręca ostro w lewo. do-
jeżdżamy do wsi zawada, gdzie mamy 
do wyboru: udać się od razu w kierun-
ku na dąbrowicę-gierczyce, lub jeszcze 
skręcić w kierunku sobolowa – to wa-
riant dla miłośników cmentarzy z i-wojny. 
Mijamy wtedy odnowiony pałac w Nie-
prześni (obecnie własność prywatna) i za 
ostatnim domem z lewej strony dostrze-
żemy prowizoryczną tabliczkę kierującą 
do cmentarza nr 338. samochód zosta-
wiamy na poboczu. Można też wjechać 
na trawiasty mostek. Nikt nas nie prze-
pędzi. spacer kilkaset metrów lekko pod 
górę i potem trochę w prawo w kierunku 
wyższych drzew.
Cmentarz, zaprojektowany przez franza 
starka jest niewielki, ale prawdopodobnie, 
jako jedyny ma swoją opiekunkę. to ko-
lejna, nieprzeciętna osoba trzymająca pie-
czę nad nekropolią – pani irena saława. 
Od lat pani irena prowadzi także kronikę 
obiektu gromadząc w niej skrzętnie wpi-
sy odwiedzających cmentarz osób. Jest 
również organizatorką mszy polowych na 
cmentarzu. Przy odrobinie szczęścia mo-

żemy spotkać ją przy pracach porządko-
wych lub zajrzeć do jej domu (to ten ostat-
ni przy drodze). Naprawdę warto nawią-
zać rozmowę.
wracamy do zawady i teraz już w kie-
runku gierczyc i drogi 967 udajemy się 
do Myślenic. Po drodze mamy jeszcze 
jeden przystanek. tym razem nie chodzi 
o znajdujący się tam kolejny wojenny 
cmentarzyk nr 336 gierczyce-Czyżycz-
ka, lecz o jedną z ładniejszych panoram 
w tej części Polski. drogowskazu tam nie 
ma. droga szutrowa pomiędzy zabudowa-
niami nie jest łatwa do znalezienia. Moż-
na pytać mieszkańców o cmentarz. Naj-
lepszym jednak punktem orientacyjnym 
jest wielki, zielony zbiornik wody pitnej. 
Przy nim zostawimy samochód i wysia-
damy. Kto chce - oglądnie cmentarzyk. 
Przy nim znajduje się ciekawy znak trian-
gulacyjny założony przez Austriaków w 
1898 roku. Kto nie chce, podziwia wspa-
niałą panoramę. Przy dobrej widoczności 
mamy przed sobą pół Polski w kierunku 
północnym i wschodnim oraz wszystkie 
szczyty gór na południe i zachód. Pole-
cam zdecydowanie.

Obok kościółek w Sobolowie, powyżej 
cmentarz wojenny Gierczyce - Czyżycz-
ka, poniżej w Woli Nieszowskiej.

POPrzedNi, 
CzerwCOwy 

OdCiNeK OPO-
wieŚCi O „wy-
PrAwie MyŚle-
NiCKieJ” zAKOń-
CzyliŚMy w sA-

MyM ŚrOdKu AKCJi PrzePrO-
wAdzANeJ Przez gruPę AdA-
MA dOBOszyńsKiegO. rOz-
stAliŚMy się w MOMeNCie, 
w KtóryM CzłONKOwie teJ 
gruPy PróBuJą POdPAlić 
BOżNiCę.
w tym numerze zatem, zgodnie z 
obietnicą daną Czytelnikom, ciąg dal-
szy opowieści o tym wydarzeniu. re-
belianci planowali jeszcze pojmanie 
starosty myślenickiego Antoniego 
Basary i przykładne ukaranie go za 
„zdradę interesów narodowych”. Bo-
jówkarze wtargnęli do domu starosty, 
zdemolowali go i pobili gospodynię. 
starosty nie udało się pojmać, zasto-
sował on bowiem sprytny wybieg, po-
dając się za kuzyna gospodyni, które-
mu ona udzieliła gościny.
Nad ranem o godzinie 4.30 banda do-
boszyńskiego wycofała się na połu-
dnie. tymczasem trzy grupy opera-
cyjne Policji Państwowej pod do-
wództwem komisarza Królikiewi-
cza ruszyły w pościg za zbuntowany-
mi narodowcami. w pobliżu Poręby 
doszło do potyczki, jeden bojówkarz 
zginął, kilku zostało rannych, reszta 
w popłochu uciekła. w okolicy żu-
brzycy dolnej doszło do kolejnych 
potyczek i ofiar. doboszyński posta-
nowił wówczas samotnie dotrzeć na 
Orawę. szczęście mu jednak nie do-
pisało i został osaczony przez policję, 
poddał się. wkrótce też pozostali jego 
kompanii trafili za kraty. 
Marsz na Myślenice odbił się szero-
kim echem w całym kraju. władze 
państwowe ostro represjonowały na-
rodowców zwłaszcza tu w Małopol-
sce. Proces doboszyńskiego rozpo-
czął się w maju 1937 roku w Kra-
kowie. sąd uniewinnił 11 oskarżo-
nych, 36 skazał na kary więzienia 
od 10 do 20 miesięcy z zaliczeniem 
aresztu śledczego i często z warun-
kowym zawieszeniem kary. Parę dni 
później rozpoczął się proces same-
go doboszyńskiego, który bardziej 
przypominał wiec endecki niż zebra-
nie trybunału. Oskarżony miał okazję 
wygłosić przy aplauzie publiczności 
swoje poglądy. Obrońcy przedstawi-
li go, jako męża strzegącego narodo-
wych interesów. Natomiast świadków 
oskarżenia wyszydzono i zagłuszo-
no. sędziowie uniewinnili doboszyń-
skiego. Ponowny proces odbył się w 
1938 roku w lutym we lwowie, ska-
zano go na 2 lata pozbawienia wolno-
ści, ale tylko za wtargnięcie na poste-
runek policji, grabież broni i amuni-
cji oraz nielegalne posiadanie broni. 
Od reszty zarzutów sąd go uwolnił. 
Od wyroku strony odwoływały się i 
we wrześniu 1938 roku zapadł wy-
rok ostateczny, czyli cztery lata po-
zbawienia wolności. w lutym 1939 
roku Adam doboszyński wyszedł z 
więzienia na urlop zdrowotny. za kra-
ty już nie wrócił. Po wybuchu woj-
ny uciekł do Anglii. Powrócił do Pol-
ski w 1947 roku, został aresztowany i 
skazany przed sądem wojskowym na 
karę śmierci za prowadzenie wrogiej 
działalności przeciwko narodowi pol-
skiemu. Proces trwał dwa lata. wyrok 
został wykonany. sąd Najwyższy 26 
kwietnia 1989 roku uniewinnił Ada-
ma doboszyńskiego od popełnienia 
zarzucanych mu w 1949 roku czy-
nów. wydarzenie to oraz jego prze-
bieg do dziś szeroko jest komentowa-
ne zarówno w kręgach naukowych 
jak i wśród społeczeństwa. zapewne 
wielu z Państwa spotkało się z opo-
wieściami o „ wyprawie myślenic-
kiej”. Niewątpliwie jest to znaczący 
fakt historyczny z tamtego okresu, a 
jak oceniany to już zależy wyłącznie 
od nas samych i naszej wiedzy histo-
rycznej na ten temat.
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MuzeuM regiONAlNe „dOM greCKi” w MyŚleNiCACH i 
MyŚleNiCKA gruPA literACKA „tiliA” w sPOsóB udANy NA-

wiązAły dO trAdyCJi NOCy ŚwiętOJAńsKieJ. wigiliA ŚwiętegO 
JANA Jest JedNą z NAJwAżNieJszyCH w rOKu w NAszeJ Kulturze, 
zwłAszCzA ludOweJ. NAJKrótszA NOC, CiePłA i zwyKle uPOJNie 
PACHNąCA Od wieKów PrOwOKOwAłA dO zABAwy. ByłA CzAseM 
wyCzeKiwANyM, CzAseM „PierwszegO rAzu”, NAMiętNeJ, sPełNiO-
NeJ, CHOć rACzeJ NietrwAłeJ MiłOŚCi.
Muzeum jak na placówkę kulturalną i edukacyjną przystało postanowiło nieco ży-
wioł okiełzać i zamiast hulanki przy ognisku zaproponowało … inicjację, ale słowną, 
możliwość wypowiedzenia się na temat: „Mój kwiat paproci, czyli szczęście niejed-
no ma imię”. skorzystało z niej dwadzieścia osób, w tym kilkoro debiutantów, którzy 
z większą lub mniejszą tremą, głośno oklaskiwani, zaprezentowali swoją twórczość, 
swoje przemyślenia przedstawione w sposób bardzo różnorodny. Nie brakowało żar-
tu, ale było też poważnie i nostalgicznie. Publiczność, która pięknie dopisała rekruto-
wała się nie tylko z Myślenic, ale z większości gmin powiatu. Każdy chciał dopingo-
wać swojego bliskiego. 
usłyszeliśmy zarówno członków stowarzyszenia Pisarzy Polskich jak i tych, dla których 
był to pierwszy lecz na pewno nie ostatni raz. występowali znani na naszych scenach 
i mniej znani zwłaszcza w rodzinnym powiecie. Poinformować należy, że Pani prezes 
„tilii” Jadwiga Malina żądło od wiosny tego roku jest członkiem zarządu Oddziału 
w Krakowie. Prezentacjom towarzyszyli akordeoniści (patrz jedno ze zdjęć. po lewej 
daniel schnober, po prawej Kamil Pazdan) ze szkoły Muzycznej w Czasławiu, wspa-
niali uczniowie Piotra Marczyka, być może przyszli wirtuozi akordeonu i samorodny 
talent gry na tym instrumencie Kazimierz Marszałek.
wieczór „świętojański” poprowadziła Bogusława Michalik - górka i Jadwiga Mali-
na – żądło, swoje wiersze recytowali: teofila górka (trzemeśnia ), Janina irzyk (lip-
nik), Jan Bajgrowicz (Poręba), teresa Święch (Myślenice), Jan Koczwara (Myślenice), 
Janina sardyl - furtak (Myślenice), Kazimierz Budyn (stadniki), Małgorzata Kraus 
(Myślenice), lucyna dyrcz - Kowalska (dobczyce), Bogusława woźnica (Myśleni-
ce), Jolanta Proszek (tokarnia). „tilię” reprezentowali: ks. eligiusz dymowski (Kra-
ków), Antonina sebesta (Myślenice), Mariusz Michalak (Myślenice), Katarzyna do-
minik (dobczyce), dominika Ostafin (trzebunia), Agnieszka zięba (Myślenice), Bo-
gusława Michalik - górka (trzemeśnia), Jadwiga Malina – żądło (trzebunia).

świętojańska Noc Poetycka w „domu Greckim”

(red)

Poważnie i żartobliwie - świętojańsko
POd HAsłeM: „JesCe NOs HAw 

Nie ByłO” OdBędzie się w 
dNiACH Od 11 dO 13 liPCA iii My-
ŚleNiCKi zlOt MiNi. trAdyCyJ-
Nie JegO OrgANizAtOreM Jest 
włAdysłAw HOdureK.
Już w piątek 11 lipca w godzinach popo-
łudniowych „miniaki” zjadą na myślenic-
ki rynek, by koło 17 – tej kawalkadą udać 
się do dobczyc. tam przewidziano zwie-
dzanie zapory na zalewie dobczyckim i 
rejs statkiem spacerowym po wodach za-
lewu. z dobczyc samochody powrócą 
do Myślenic w progi gościnnej „Bande-
rozy”, gdzie zaplanowano wspólne grillo-
wanie. w sobotę (12 lipca) rano od 7.30 
wydawane będzie w „Banderozie” śnia-
danie, a po nim kawalkada samochodów 
uda się na rynek, gdzie dojdzie do oficjal-
nego otwarcia zlotu i gdzie można będzie 
podziwiać samochody. Koło godziny 9 
„miniaki” wyruszą w drogę do zakopa-
nego. w samym zakopanem kawalkada 
aut zaprezentuje się na ulicach miasta (w 
tym także na Krupówkach) docierając na 
Plac Niepodległości. Nocleg przewidziano 
w czterogwiazdkowym Hotel grand No-
salowy dwór. w niedzielę o 11 uczestni-
cy zlotu spodziewani są ponownie na my-
ślenickim rynku. zanim o 15 zlot dobie-
gnie końca zaśpiewa Natalia Hodurek i 
wybrane zostaną najładniejsze samocho-
dy zlotu oraz wręczone nagrody i pucha-
ry laureatom. 

(red)

„Mini” na KrupówkachSEDNO
patronuje

foto: maciej hołujfoto: maciej hołuj



słownik Jana Koczwary (30)
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(za)dymki Sedna

pies jaki jest każdy widzi kto jest na tym zdjęciu?

swojego psa narysował „sednu” stanisław funek, legendarny założyciel i szef zespołu 
regionalnego „Kliszczacy” z tokarni.

krótko
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co znaczy inicjatywa społeczna  

(red)

SEDNO
patronuje

Przez 2,5 roku prezentowali-
śmy Państwu na naszych ła-

mach słownik O/błędnej Polsz-
czyzny autorstwa Jana Koczwary. 
Jak wszystko, również ta publika-
cja kiedyś musiała dobiec końca. 
właśnie przyszedł ten moment. 
dzisiejszy odcinek słownika jest 
odcinkiem ostatnim. Mamy na-
dzieję, że fakt zakonczenia publi-
kacji nie jest równoznaczny z za-
kończeniem naszej dalszej, owoc-
nej współpracy?
Zaocznik – student studiujący za-
ocznie (z zezem), zapiekarz – za-
stępca szefa piekarni, zaprószenie 
– zaproszenie na pokaz zaprószenia 
ogniem …, zatopianka – tonąca w 
wodzie zakopianka, zawodniak – 
zawodnik regularnie zawodzący 
swoich kibiców, z b – dziurawy 
ząb, zepsuł – marny zespół, zdję-
ciak – taki, który najpierw fotogra-
fuje, a potem dopiero zdejmuje …, 
zgrzybek – stary, zgrzybiały grzyb, 
zópa – obrzydliwa zupa.
ż – żongler – matrymonialny 
oszust żonglujący między cudzy-
mi żonami, żont – rząd nieudol-
nie rządzący krajem, żubrawina – 
wina żubra, zwłaszcza po wypiciu 
butelki wina, albo piwa, ż ……s – 
przerwa w życiorysie. KONieC

WsPólNy KONCert w sAli 
widOwisKOweJ regiO-

NAlNegO CeNtruM OŚwiAtO-
wO sPOrtOwegO w dOBCzy-
CACH zAgrAłA MłOdzież 
dwóCH szKół MuzyCzNyCH: 
szKOły MuzyCzNeJ i stOPNiA 
w dOBCzyCACH i szKOły Mu-
zyCzNeJ w reyKJANesBAer 
w islANdii.
ze strony polskiej wystąpił Big Band 
szkolny ze strony islandzkiej orkie-
stra. Poza wspólnym koncertem od-
były się także jednodniowe warszta-
ty muzyczne. Koncert stał się możli-
wy dzięki realizacji przez dobczyc-
ką szkołę projektu pod tytułem: „w 
poszukiwaniu inspiracji – muzycz-
ne wędrówki młodzieży. Norwegia 
– islandia – Polska”, który odbywał 
się w ramach programu: „Promowa-
nie różnorodności kulturowej i ar-
tystycznej w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego”. Benefi-
cjentem programu jest Państwowa 
szkoła Muzyczna ii stopnia im. w. 
żeleńskiego w Krakowie zaś part-
nerami: szkoła Muzyczna i stopnia 
w dobczycach, froya Kulturskole, 
selbu Kulturskole (z Norwegii) oraz 
szkoły Muzyczne w reykjanesbaer 
i Akranes (islandia).
Patronat nad polską fazą projektu ob-
jął Marszałek województwa Małopol-
skiego Marek sowa zaś „regionalnie” 
starosta myślenicki Józef tomal i bur-
mistrz dobczyc Marcin Pawlak. 

Szukali inspiracji

OtrzyMAliŚMy NiedAwNO 
list Od NAszegO Czytel-

NiKA, Który NArzeKAł NA Nie-
POrządeK w CeNtruM MiAstA. 
CHOdziłO O sKrAweK zieleNi 
Przy uliCy słOwACKiegO, z Któ-

regO NOtOryCzNie „CzyJAŚ trO-
sKliwA ręKA” stArA się uCzyNić 
wysyPisKO ŚMieCi, i w KtóryM 
MieJsCe sPOtKAń wyzNACzAJą 
sOBie drOBNi PiJACzKOwie.
O ile trudno uwierzyć w to, aby ktokol-
wiek zainteresował się i poczuwał do od-
powiedzialności za ów skrawek ,,ziemi ni-
czyjej”, o tyle pocieszające jest to, że ist-
nieją w naszym mieście lokalne inicjaty-
wy, dzięki którym „kawałki” ziemi pięk-
nieją i są otaczane troskliwą opieką. Ja-
kiś czas temu odbyliśmy spacer po my-
ślenickim Osiedlu tysiąclecia. zarówno 
na ,,nowym” jak i na ,,starym” osiedli ła-
two zauważyć schludne, zadbane działecz-
ki przed blokami. rosną na nich kwiaty, 
drzewka i krzewy. wszystko zaś prze-
myślane. widać, że ktoś wkłada w pielę-
gnację tych miejsc wiele serca i uwagi. O 

ile ,,ogródki” przed i za blokami na ,,sta-
rym” osiedlu istnieją od zawsze i są inte-
gralną częścią tej przestrzeni to zaskaku-
je to, co można zobaczyć na ,,nowym” 
osiedlu zwłaszcza przed blokami w bez-
pośredniej okolicy kościoła. Jeszcze parę 
lat temu rosła tutaj dziko trawa i zalegało 
… błoto. Co jest dzisiaj? Przepiękne sady. 
Masa rozłożystych dających cień drzew 
okala nieomal geometrycznie klomby z 
pnącymi się kwiatami. Niesamowite jest 
to, że sady powstały od początku do koń-
ca wysiłkiem i nakładem pracy mieszkań-
ców owych bloków. sami posadzili kwia-
ty, drzewa i sami doglądają roślin. rzadko 
zdarza się, aby typowe przestrzenie wokół 
blokowisk były tak kolorowe i zadbane. 
Postanowiliśmy porozmawiać z mieszkań-
cami bloku numer 32 gdzie najbardziej do 
sukcesu lokalnego ogrodnictwa przyczy-

niają się od ponad roku trzy panie: Hali-
na, władzia, dorotka i jeden pan - Józef. 
- Dbamy o czystość podlewamy kwiaty i 
klomby. Kiedy panuje wysoka temperatura 
to nawet codzienne. Nie ustalamy dyżurów. 
Jeśli ktoś widzi, że jest taka konieczność - 
podlewa. Wodę nosimy z potoku. Obcina-
my krzewy, grabimy trawę – mówi jedna z 
lokatorek. Mieszkańcy bloku 32 podkre-
ślają zasługi Pani władzi, sprzątaczki, któ-
ra mimo, że musi dbać o utrzymanie czy-
stości w trzech blokach, ogarnia dodatko-
we zajęcie perfekcyjnie.
Banalny z pozoru temat urasta do miana 
symbolu. Okazuje się bowiem, że inicja-
tywa społeczna, spontaniczna i nie oglą-
dająca się na urzędniczą pomoc ma ol-
brzymią siłę przebicie i równie olbrzy-
mią moc przeobrażania świata szarego w 
świat … kolorowy.

Żyj kolorowo
karolina kmera
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Jeśli ktoś z Państwa na zdjęciu zamieszczonym w poprzednim numerze roz-
poznał wicestarostę tomasza susia może sobie pogratulować trafnej od-

powiedzi. w niniejszym numerze prezentujemy naszym Czytelnikom kolej-
ne zdjęcie pytając: kto się na nim znajduje? Mały chłopczyk w krótkich por-
ciętach pełni dzisiaj ważną rolę w samorządzie lokalnym. Jest w nim zresztą 
od wielu lat i cieszy się dużym zaufaniem ludzi.
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rozmowa z KRZySZTOFEM BUKALSKIM trenerem piłkarzy myślenickiego dalinu szachy na rynku

Pod gołym niebem

(red)

fo
to

: m
aciej h

o
łu

j

SEDNO: SEZON PIłKARSKI ZA NAMI. JAKIE TOWARZYSZĄ PANu DZI-
SIAJ, KILKA DNI PO ZAKOńCZENIu ROZGRYWEK ODCZuCIA?

KRZYSZTOF BUKALSKI: Powiem krótko: cel został osiągnięty.
Cel, to znaczy utrzymanie zespołu w szeregach trzeciej ligi?
Tak.
Ten cel Pańscy podopieczni osiągnęli na … trzy minuty przed zakończeniem ostat-
niego meczu sezonu. W 87 minucie spotkania z Popradem Muszyną Dalin zdobył 
upragnioną, zwycięską bramkę. Do tej chwili Wasz ligowy byt był raczej niepew-
ny? Czy bardzo się Pan denerwował podczas meczu w Muszynie?
Nie będzie w to łatwo uwierzyć, ale … nie. Nie denerwowałem się, bowiem nie dopusz-
czałem do siebie myśli, że możemy tego meczu nie wygrać.
Na czym opierał Pan tę pewność?
Miałem przeczucie, że dopisze nam szczęście, wiedziałem też, że jesteśmy nastawie-
ni do tego meczu w sposób szczególny, że wola walki jaką prezentujemy musi zaowo-
cować. I tak się stało.
Gratuluję Panu zatem silnych nerwów. Musiał je Pan wykazać nie tylko w samej 
końcówce sezonu, ale także zaraz na samym jego początku?
Tak. Kiedy przyjąłem propozycję prowadzenia Dalinu i wszedłem po raz pierwszy do 
szatni zastałem w niej ośmiu piłkarzy. Wówczas wyznaczyłem sobie cel, że w ciągu 
czterech, pięciu dni skompletuję drużynę. Powiedziałem sobie, że jeśli mi się to nie 
uda, odpuszczę.
udało się. Dzisiaj już to wiemy, ale przed kilku miesiącami żył Pan w wielkiej 
niepewności?
Tak. Początek sezonu był dla nas bardzo trudny. „Uciekło” nam sporo punktów bo 
drużyna była bardzo młoda i niedoświadczona.
Ale był w niej optymizm?
Tak. Optymizmu nam nie brakowało. Zwłaszcza zawodnikom. Na dodatek w okienku 
transferowym udało nam sie ściągnąć do Myślenic kilku bardziej doświadczonych za-
wodników: Kiwackiego, Górskiego, Wajdę, Piszczka, Balawendera i Ilińskiego. To ci 
zawodnicy m.in. stanowili trzon zespołu.
udało się Panu tej drużynie narzucić swoją myśl trenerską, swój trenerski styl. 
Dzisiaj widać to gołym okiem. Zespół z meczu na mecz grał lepiej, choć nie za-
wsze szczęśliwie?
Być może z tym stylem i myślą trenerską jest tak jak pan mówi, ale wiele, wiele pracy 
jeszcze przed nami. Ten zespół może grać znacznie lepiej, pod warunkiem, że uda się 
go utrzymać w obecnym składzie.
Czy istnieje taka szansa? Dalin nie miał do tej pory szczęścia, jeśli chodzi o sta-
bilizację składu, zawsze było tak, że z drużyny czy to w połowie czy na koniec se-
zonu, odchodziło po kilku zawodników?
Pierwsze rozmowy wskazują na to, że chłopcy chcą grać w Dalinie. Ale dopóki nie 
wystartuje sezon 2014/15 żadnej pewności co do personalnego składu zespołu mieć 
nie można.
Mówiliśmy przed chwilą o tym, że Krzysztofowi Bukalskiemu udało się narzu-
cić drużynie Dalinu swoją myśl taktyczną i styl gry. Jaki to jest styl? Czy pre-
feruje Pan styl defensywny, ostrożny oparty na solidnej obronie i wyprowadza-
niu kontr czy może styl ofensywny, zmuszający piłkarzy do ciągłej aktywności i 
ataku rywala?
Jestem zwolennikiem równowagi pomiędzy tymi oboma stylami.
Wiem, że nie lubi Pan wystawiać indywidualnych cenzurek swoim zawodnikom, 
zapytam zatem w ten sposób: czy zawiódł się Pan w którymś momencie na tych 
chłopakach?
Absolutnie nie! Jestem pod wrażeniem ich zaangażowania, wiary w sukces i podejścia 

do swoich obowiązków. Zrobili wszystko na co było ich stać, grali pod dużym ciężarem 
odpowiedzialności za wynik i udało im sie ten ciężar udźwignąć.
Powiedział Pan, że po wstępnych rozmowach można przypuszczać, iż zawodni-
cy grający dotychczas w Dalinie pozostaną w nim na kolejny sezon. A czy pozo-
stanie z nimi ten sam trener?
Wiele zależeć będzie w tym względzie od rozwoju sytuacji w najbliższym czasie.
Czy ma Pan na myśli renegocjację swoich warunków?
Nie zastanawiałem się nad swoimi warunkami, mam raczej na myśli to w jaki spo-
sób zostaną zabezpieczone warunki do gry w trzeciej lidze i do ciągłego w niej pod-
noszenia poziomu przez drużynę. W przyszłym sezonie w III lidze zagrają m.in. Gar-
barnia i Limanovia, zespoły zdegradowane z II ligi. Będzie naprawdę trudno. Przy 
tym wszystkim chcemy się rozwijać. Nie tylko bronić przed degradacją do niższej ligi. 
Chcemy podnosić nasze umiejętności i możliwości, ja, jako trener i zawodnicy, jako 
drużyna. Jeśli warunki ku temu zostaną spełnione, to jestem zainteresowany dalszą 
pracą w Myślenicach.
Jaką widzi Pan przyszłość dla tego zespołu, pod warunkiem oczywiście, że wej-
dzie on w kolejny sezon bez personalnych strat?

Budowanie siły zespołu to nie kwestia jednego roku. To proces znacznie bardziej dłu-
gotrwały. Cieszymy się wszyscy z tego, że w Myślenicach udało się zrobić coś z nicze-
go, ale siła zespołu nie przychodzi z dnia na dzień. Jeśli wszystko będzie jak należy, 
widzę przed tym zespołem świetlaną przyszłość. Pytanie tylko czy rzeczywiście uda się 
poukładać wszystko tak, abyśmy mogli pracować w spokoju i rozwijać się. Poza wspo-
mnianymi warunkami konieczne są jeszcze trzy inne: większe zaangażowanie kibiców, 
którzy przychodziliby na mecze i dopingowali swoją drużynę, większy napływ do dru-
żyny lokalnych zawodników i wreszcie obecność kogoś, kto wspomógłby zespół finan-
sowo czyli mówiąc najkrócej: sponsor.
Zapytam Pana jeszcze na koniec naszej rozmowy: jaki moment z minionego se-
zonu utkwił Panu najbardziej w pamięci?
To chwila, w której udało nam sie zdobyć zwycięskiego gola w Muszynie. Tak wielkiej 
radości zawodników dawno nie oglądałem. „Ruszyło” wszystkich, tych na boisku i tych 
na ławce rezerwowej. Z gratulacjami do strzelca gola ruszyli także zawodnicy rozgrze-
wający się za bramką. Przebyli długość boiska w iście zawrotnym tempie.
I jeszcze jedno pytanie. Wiemy i jest to wiedza bezsporna, że zawodnicy wiele 
nauczyli się od Pana, jako trenera, ale nie wiemy czy Pan też nauczył się czegoś 
przez ten rok pobytu w Dalinie?
Zdobyłem kolejne doświadczenie. Trudna sytuacja drużyny spowodowała, że praco-
wałem w ekstremalnych warunkach. To była dobra szkoła życia. Na szczęście byli przy 
mnie i pomagali mi tacy ludzie jak kierownik drużyny Krzysztof Kmiecik. Zresztą na 
sukces drużyny zapracowali wszyscy, Pani Dorotka, Pan Piotr, zarząd sekcji. Bardzo 
im za to dziekuję. 
I już zupełnie na koniec: kto wygra Mistrzostwa Świata w Brazylii?
Stawiam na gospodarzy.

Jestem pod wrażeniem zaangażo-
wania chłopaków, wiary w suk-

ces i podejścia do swoich obowiąz-
ków. Zrobili wszystko na co było 
ich stać, grali pod dużym ciężarem 
odpowiedzialności za wynik i udało 
im sie ten ciężar udźwignąć - trener 
Krzysztof Bukalski

Ta drużyna może grać tylko lepiej
KrZySZtof bUKaLSKI:

Obejmował piłkarską drużynę Dalinu 
na kilka dni przed rozpoczęciem roz-

grywek mając do dyspozycji … 8 piłkarzy. 
Zdołał na czas skompletować skład i obro-
nić nim miejsce w III lidze. Trener Krzysz-
tof Bukalski nie jest cudotwórcą, ale solid-
nym trenerem z bardzo dużym bagażem 
umiejętności. Byłoby dobrze, gdyby pozo-
stał wraz z piłkarzami na następny sezon 
i sięgnął z nimi po sukcesy.

foto: maciej hołuj

rozmawiał   wit balicki

Trener K
rzysztof Bukalski udzielił w

yw
iadu „Sednu” 13 czerw

ca 2014 roku.

SEDNO
patronuje

TurNieJ szACHOwy rOz-
grywANy w MyŚleNi-

CACH „POd CHMurKą” Cie-
szy się NieustANNyM zAiN-
teresOwANieM. w tyM rOKu 
w NAMiOCie rOzłOżONyM 
u stóP MyŚleNiCKiegO MA-
gistrAtu zAsiAdłO 136 zA-
wOdNiKów z tereNu CAłe-
gO KrAJu (A tAKże z ... uKrA-
iNy).
Organizatorzy V spotkań szacho-
wych na Myślenickim rynku – 
MlKsz Myślenice (z Marcinem su-
drem, pomysłodawcą turnieju na cze-
le), wdK i swig głogoczów oraz 
uMig i starostwo Powiatowe w My-
ślenicach byli doskonale przygotowa-
ni na taką liczbę zawodników. tur-
niej odbył się bardzo sprawnie i prze-
biegł bez większych zakłóceń. tym 
razem zabrakło w gronie zawodni-
ków szachowych arcymistrzów, ale 
byli m.in. mistrzyni Polski do lat 12 
Honorata Kucharska z Chrzanowa i 
Jakub suder mistrz Polski do lat 10 
z Myślenic. 
w poszczególnych kategoriach, któ-
rych po raz pierwszy w historii tur-
nieju było pięć zwyciężali: kategoria 
wiekowa 2001 i młodsi – Marek Pnia-
czek (uKs Chrzanów), 2004 i młod-
si – Konrad łyszczarz (uKs Chrza-
nów), 2007 i młodsi – Krzysztof Pnia-
czek (uKs Chrzanów), 1998 i młodsi 
– sebastian Kuźma (MOs wieliczka) 
i w kategorii open – radosław Barski 
(ts wisła Kraków). 
Organizacyjnie i sponsorsko tur-
niej wsparli: stanisław Bisztyga, Ar-
chon, raba, tymbark, Horyzont, de-
kada, Nałęczowianka, Cukiernia Jana 
dziadkowca i sPsM. Patronat me-
dialny nad zawodami sprawowało 
m.in. „sedno”.
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