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rozmowa z MichałeM baSiSTą młodym pianistą z Myślenic

SEDNO: PO RAZ PIERwSZY ROZMAwIAMY I PO RAZ PIERw-
SZY PRZEPROwADZAMY NA NASZYCH CZOŁOwYCH STRO-

NACH ROZMOwę Z TAK MŁODYM CZŁOwIEKIEM, DO TEGO 
MuZYKIEM. MASZ DOPIERO DwANAŚCIE LAT, A Z MuZYKĄ 
ZwIĄZANY JESTEŚ Już OD CZwARTEGO ROKu żYCIA?
MICHAŁ BASISTA: Tak. Mając cztery lata zostałem zapisany przez rodziców 
do ogniska muzycznego w myślenickiej Państwowej Szkole Muzycznej.
Czy fakt, że Twój tata, Jacek Basista jest organistą i muzykiem miał wpływ 
na to, że znalazłeś się w tym ognisku?
Miał. Często jako mały chłopiec przysiadałem się do taty, kiedy grał w domu 
na pianinie i słuchałem. Potrafiłem w wieku czterech lat rozpoznawać utwo-
ry, jakie wykonuje tata, powiedzieć na przykład, że to jest Bach, a tamto Su-
rzyński. Rozpoznawałem również niektóre interwały, których wcześniej na-
uczyłem się także od taty.
Nic dziwnego, że rodzice zapisali Cię do ogniska muzycznego, a potem, 
kiedy uzyskałeś stosowny wiek i byłeś uczniem pierwszej klasy szkoły 
podstawowej przedłużyli Twój pobyt w szkole muzycznej. Czy już wte-
dy, kiedy rozpoczynałeś naukę w PSM w Myślenicach wiedziałeś, że mu-
zyka będzie Twoją pasją, że będziesz się nią interesował bardziej, niż 
wszystkim innym?
Tak. Będąc w drugiej klasie naprawdę polubiłem grę na fortepianie. Wcze-
śniej nie byłem do końca pewien czy rzeczywiście ją lubię.
Kto był Twoim pierwszym nauczycielem gry na fortepianie, poza tatą 
oczywiście?
W ognisku muzycznym moją nauczycielką była pani Agnieszka Tyrała, potem 
już w szkole muzycznej byli to: pani Elżbieta Leśniak, a od trzeciej klasy pan 
Jarosław Olszewski oraz pani Milena Kędra z Krakowskiej Akademii Muzycz-
nej. Wszystkim, tym pierwszym i tym obecnym nauczycielom wiele zawdzię-
czam i przy tej okazji, za ich trud bardzo im dziękuję.
Przez cały ten czas korzystałeś i nadal korzystasz z pomocy swoich rodzi-
ców, którzy są muzykami?
Tak. Mama i tata wciąż pomagają mi w mojej muzycznej edukacji.
Dzisiaj masz na swoim koncie wiele występów i udziałów w konkursach 
pianistycznych. Powiemy sobie o nich jeszcze w dalszej części naszej roz-
mowy, ale teraz chciałbym Cię zapytać o to, czy pamiętasz swój pierw-
szy, oficjalny występ przed publicznością?
Tak. Miał on miejsce podczas audycji muzycznej odbywającej się w ognisku 
muzycznym. Miałem wówczas pięć lat zaś publicznością były przedszkolaki 
głównie z ogniska muzycznego oraz ich rodzice.
Czy byłeś zdenerwowany przed tym występem? Odczuwałeś tremę?
Chociaż grałem wówczas utwór, który trwał … 30 sekund, czułem duże zde-
nerwowanie.
Czy trema towarzyszy Ci do dzisiaj?
Tak, chociaż pewnie jest ona z koncertu na koncert coraz mniejsza. Myślę po-
nadto, że jest to już inna trema, nie paraliżująca, ale bardziej mobilizująca.
Twój koncertowy debiut miał miejsce w …?
… Sieradzu. Byłem wówczas uczniem II klasy, miałem dziewięć lat. 
Sukcesu wielkiego nie było?
Nie. Nie było go przez dwa pierwsze konkursy, w jakich brałem udział. Sukces 
przyszedł dopiero za trzecim razem. Biorąc udział w konkursie pianistycznym 
w Zamościu udało mi się zająć trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
To chyba bardzo mobilizujące wydarzenie dla tak młodego muzyka?
Tak. Byłem dumny z osiągniętego wyniku, który zadziałał na mnie niezwy-
kle mobilizująco. 

Czy możesz powiedzieć jak zaczynasz pracę nad kolejnym, nowym utwo-
rem, który chcesz potem zaprezentować podczas konkursu?
Pierwszą czynnością, jaką muszę wykonać to wybór repertuaru. Tutaj poma-
gają mi bardzo moi nauczyciele i rodzice. Wybór utworów wiąże się ściśle z 
regulaminem danego konkursu. Kiedy już wiem co będę grał zaczynam roz-
czytywać nuty.
Co to znaczy?
Muszę po prostu fizycznie zagrać dany utwór, aby wybrzmiał.
 Co dalej?
Potem szukam różnych sposobów interpretacji. Staram się, aby utwór za-
brzmiał jak najlepiej, tak jak życzy sobie tego kompozytor. Ćwiczę w domu, 
gdzie stoi pianino, albo w szkole, gdzie gram na fortepianie. 
Czy na konkurs przygotowujesz zazwyczaj jeden utwór czy jest ich wię-
cej?
To najczęściej trzy do pięciu różnych utworów, bo tak najczęściej życzą so-
bie konkursowe regulaminy. Dla utrudnienia są to najczęściej utwory z róż-
nych epok muzycznych.
A którą epokę muzyczną preferuje Michał Basista?
Lubię barok, a w nim utwory Jana Sebastiana Bacha. 
Bach nie jest dla pianisty kompozytorem łatwym?
Bach jest bardzo trudny w grze, ale mnie się podoba. Póki co, gra mi się jego 
utwory dobrze. Są to utwory zazwyczaj nie za długie, bardzo zwarte i konkret-
ne. Z drugiej strony z Bachem nie jest łatwo, bowiem grając jego dzieła piani-
sta nie może sobie pozwolić na to, aby choć na ułamek sekundy wypaść z ryt-
mu, bowiem słuchacz od razu wyłapie ten błąd, czego może nie uczynić słu-
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Już nie chcę być pilotem
Kiedy słuchamy gry dwunastoletniego Michała Basisty 

nasuwa się myśl, że oto w Myślenicach rośnie następ-
ca Blecharza, Palecznego czy Zimermana. Powie ktoś – 
zbyt śmiałe prognozowanie przyszłości. Odpowiem – tak. 
Ale zbyt śmiałe na razie. Kto wie bowiem na ile okaże się 
śmiałe, kiedy Michał osiągnie wiek dojrzały, a w tak zwa-
nym międzyczasie nie zabraknie mu wytrwałości i zapału 
do pracy? Po raz pierwszy na naszej okładce pojawia się 
tak młody człowiek. Dajemy mu szansę bowiem wierzy-
my w to, że czeka go świetlana przyszłość. A wówczas 
„Sedno” będzie mogło szczycić się tym, że jako pierwsze 
przeprowadziło z Michałem Basistą wywiad.

Michał z rodzicami muzykami: mamą Moniką (nauczycielką gry na gitarze) oraz tatą Jackiem (organistą).

MICHAŁ BASISTA:

rozmawiał wit balicki

DRODZY cZYtELNicY
Wakacje trwają w najlepsze. 
są jednak tacy, dla których 
nie jest to okres całkowicie 
beztroskiej laby. młody piani-
sta z myślenic, michał basista 
jeśli chce, a wiemy, że chce, 
zostać kiedyś wirtuozem for-
tepianu musi ćwiczyć grę tak-
że w wakacje. mimo bardzo 
młodego wieku michał ma  na 
swoim koncie wiele sukce-
sów osiągniętych w konkur-
sach i festiwalach pianistycz-
nych. czy za kilka lat chłopiec 
stanie się znanym pianistą? 
Nikt dzisiaj nie zna jeszcze 
odpowiedzi na tak postawio-
ne pytanie, bo też za wcze-
śnie na stawianie tez, kiedy 
możemy tylko prognozować. 
W rozmowie z „sednem” mi-
chał basista mówi o swojej 
pasji i o tym w jaki sposób 
ją realizuje.
O realizacji planów na najbliż-
szą przyszłość mówi także w 
wywiadzie dla „sedna” Piotr 
hajduk, który po półrocznym 
okresie pełnienia funkcji za-
stępcy wójta Pcimia doczekał 
się oficjalnego wyboru na to 
stanowisko pokonując w wy-
borach uzupełniających jedy-
nego rywala. hajduk nie chce 
być rewolucjonistą, chce kon-
tynuować kierunki rozwoju 
gminy przyjęte przez swo-
jego poprzednika i doprowa-
dzić do końca to, co w prze-
szłości zostało rozpoczęte, a 
co wciąż czeka na finał. O ja-
kie niedokończone inwestycje 
chodzi dowiecie się Państwo z 
wywiadu na stronach 4 i 5.
trzecią rozmowę, jaką w tym 
miesiącu przeprowadziliśmy 
dla Państwa, to rozmowa z 
Jerzym moskalem, prezesem 
sekcji piłki nożnej w Ks Dalin 
myślenice. Drużyna piłkarska 
Dalinu wychodzi z dołka. W 
pierwszym sezonie po olbrzy-
mich perturbacjach w szere-
gach klubu i rocznej nieobec-
ności zespołu na ligowych bo-
iskach drużyna sięgnęła po 
awans do iV ligi czyniąc to w 
bardzo przekonywający spo-
sób. to zasługa głównie za-
wodników, ale także prezesa 
i całego zarządu klubu. O ku-
lisach awansu i o innych pro-
blemach związanych z sekcją 
piłki nożnej Jerzy moskal roz-
mawia z „sednem” na stro-
nach 8 i 9.
Nasze następne spotkanie we 
wrześniu. Wielu z nas wróci 
już wówczas z wakacji z na-
ładowanymi akumulatorami, 
inni będą dopiero wybierać 
się na zasłużony odpoczy-
nek. Jednych i drugich za-
chęcamy do lektury naszej 
gazety i do … przeczytania 
za miesiąc!
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chając interpretacji utworów na przykład Fryderyka Chopina.
Z jakich innych powodów jeszcze tak bardzo polubiłeś Bacha?
Ponieważ jego kompozycje są napisane zazwyczaj w szybkim tempie. Są to 
utwory wielogłosowe wymagające niemałych umiejętności technicznych i są 
przy tym, albo dlatego, bardzo rozwijające.
Skoro weszliśmy na pole umiejętności technicznych zapytam Cię teraz o 
to jak często ćwiczysz?
Codziennie średnio po dwie godziny. Ćwiczę w domu oraz w szkole ze swoim 
nauczycielem. Przed południem i po południu. Ćwiczę dość często pod okiem 
wspomnianej wcześniej pani Mileny Kędry z krakowskiej AM.
Gdzie lepiej Ci się ćwiczy w domu czy w szkole?
Zdecydowanie w szkole, gdzie mam do czynienia z prawdziwym fortepianem, 
w domu mam do dyspozycji „tylko” pianino.
Czy kiedy czeka Cię udział w konkursie ćwiczysz częściej?
Oczywiście. Bywa wówczas nawet tak, że nie idę do szkoły na zajęcia tylko 
ćwiczę w domu.
Porozmawiajmy teraz przez chwilę o Twoim udziale w konkursach. Za-
częły się kiedy byłeś uczniem II klasy podstawówki?
Tak. W 2012 roku wziąłem udział w dziewięciu konkursach, z tego w siedmiu 
byłem laureatem. Grałem w: Zamościu, Włocławku, Dębicy i Warszawie, Tu-
chowie, Krakowie i w Myślenicach. 
A który z konkursów, w których dotąd brałeś udział wspominasz naj-
milej?
Ten w Szafarni. Wprawdzie nie zdobyłem podczas jego trwania żadnej nagro-
dy, ale pamiętam, że miał on wspaniałą atmosferę.
Zapytam zatem inaczej. Który sukces jest dla Ciebie najważniejszy, któ-
ry cenisz sobie najwyżej?
Myślę, że była to wygrana w Międzynarodowym Konkursie Srebrna Szybka w 
Krakowie. Zdobyłem tam pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. W kon-

kursie nie przyznano drugiego miej-
sca, tylko trzecie i wyróżnienia. Wy-
soko cenię sobie także podwójną na-
grodę w konkursie odbywającym się 
w 2014 roku w Sieradzu oraz potrój-
ną wygraną, w tym Grand Prix, pod-
czas konkursu im. Aleksandra Tan-
smana w Łodzi w 2015 roku.
Gdybyśmy, używając nomenklatu-
ry sportowej, zapytali Cię jakie są 
Twoje mocne, a jakie słabsze stro-
ny jako pianisty?
Mam chyba dobrą pamięć muzyczną. 
Nauczyciele mówią też, że mam abso-
lutny słuch. Tutaj przy tej okazji może 
wspomnę, że uczestniczyłem trzykrot-
nie w konkursach z kształcenia słu-
chu, za każdym razem będąc laure-
atem jakiegoś miejsca lub wyróżnie-
nia. Przygotowywałem się pod kie-
runkiem pani Moniki Szymskiej, któ-
rej jestem bardzo wdzięczny za po-
świecenie mi czasu na indywidualne 
zajęcia wykraczające poza obowią-
zującą siatkę godzin. Wyrażam także 
uznanie dla Pani Moniki za jej kom-
petencje i profesjonalizm zawodowy. 
Moja słaba strona to przede wszyst-
kim słabsze czytanie nut, co wynika z 

bardzo trudnych programów niektó-
rych konkursów. Muszę także wciąż 
pracować nad techniką gry. 
Jakie są sposoby na to, aby wciąż 
podnosić umiejętności związane z 
techniką gry?
Trzeba dużo grać. Technikę aparatu 
wykonawczego podnoszą także etiudy, 
które po to właśnie powstały. Dlate-
go gram dużo etiud. Dodam, że bar-
dzo lubię je grać.
Czy teraz w wakacje także?
Oczywiście. W okresie wakacji nie ma 
konkursów zatem siadam do domowe-
go pianina z wielką przyjemnością, bo 
mogę grać to, na co mam ochotę.
Od Twojej mamy dowiedziałem 
się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. 
Tej oto, że oprócz gry na fortepia-
nie ćwiczysz także … taniec towa-
rzyski?
Trenuję taniec towarzyski w szkole 
tańca Professional Dance w Mogi-
lanach. Biorę udział w turniejach ta-
necznych, podczas których też udaje 
mi się zdobywać puchary i nagrody.
Zastanawiam się, kiedy przy takim 
nawale zajęć przygotowujesz się do 
lekcji szkolnych?
Często bywa tak, że wstaję o 6 rano i 
odrabiam lekcje. 
wolisz język polski czy matema-
tykę?
Zdecydowanie język polski.
Podobno lubisz także śpiewać?
To prawda, śpiewam w chórze szkol-
nym.
Jakiej muzyki słuchasz najczę-
ściej?
Zdziwi się pan - … hip – hopu.
Hmmm? Reczywiście zaskoczyłeś 
mnie torchę. A kto jest w takim ra-
zie Twoim pianistycznym idolem?
Rafał Blechacz. 
widziałeś i słyszałeś jak gra?
Tak. Oglądam konkursy chopinowskie 

i podglądam najlepszych pianistów w 
tym także pana Blechacza.
Rozumiem, że chciałbyś kiedyś w 
przyszłości zostać wirtuozem for-
tepianu i grać jak najlepsi?
Jeszcze dwa lata temu chciałem być 
… pilotem. Często oglądałem filmy 
dokumentalne o katastrofach lotni-
czych. Ale dzisiaj już nie chcę latać. 
Chcę grać na fortepianie.
Oczywiście wiesz, że wiąże się to z 
olbrzymią, tytaniczną wręcz pra-
cą?
Nie boję się pracy, która jest przede 
mną, choć może nie zdaję sobie do 
końca sprawy z tego, co ... mówię …
Czy próbowałeś już swoich sił w 
grze na … organach? Pytam dla-
tego, że Twój tata to znany nie tyl-
ko w Myślenicach organista.
Owszem, podgrywam z tatą. Czasem 
jeżdżę z nim także na koncerty orga-
nowe, przerzucam nuty, pomagam w 
rejestracji. 
Jakie są różnice gry na organach i 
fortepianie?
Moim zdaniem fortepian jest instru-
mentem trudniejszym w grze, niż or-
gany. Ale może myślę tak, bo chyba 
jeszcze za mało gram na organach i 
za mało znam ten instrument.
Czy mógłbyś na zakończenie naszej 
rozmowy powiedzieć słów kilka o 
swoich planach na jesień?
Pod koniec sierpnia będę ćwiczył z pa-
nią Mileną Kędrą w Niepołomicach, 
w ramach letniego kursu fortepiano-
wego. Po wakacjach wezmę udział w 
Międzynarodowym Konkursie Pia-
nistycznym im. Beli Bartoka w War-
szawie. Będę grał także podczas kon-
kursów organizowanych w Szafarni i 
Głubczycach. Już teraz powoli przy-
gotowuję się do nich.
A zatem – powodzenia!
Dziękuję.

MiChAł BASiStA - urodził się 30 września 2004 r. w myślenicach. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Obecnie jest uczniem V klasy Państwowej szkoły muzycz-
nej i stopnia w myślenicach. Kształci się pod kierunkiem: mgr Jarosława Olszewskiego i dr mileny Kędry. W 2014 roku brał czynny udział w spektaklu dla dzieci pt: „Profesor Wiolinek 
w Operze Krakowskiej”. brał również udział w lekcjach otwartych prowadzonych m. in. przez profesora Edwarda Wolanina i profesora michała szczepańskiego. Wielokrotnie brał udział 
w dziecięcych audycjach, koncertach dla dzieci i młodzieży, koncertach szkolnych, koncertach laureatów konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W latach 2013 
- 2016 był laureatem następujących konkursów: iii m. - międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „młodzi wirtuozi”, Zamość 2013, i m. - ogólnopolski konkurs pianistyczny Vi Włocław-
skie spotkania Pianistyczne, Włocławek, 2013, i m. - Vi Wiosenne spotkania Pianistyczne „Od siedmiolatka do nastolatka”, Dębica, 2013, iii m. - Vi Ogólnopolski Konkurs Pianistycz-
ny „mistrz klawiatury”, Warszawa, 2013, wyróżnienia - XVi małopolski Konkurs Pianistyczny im. J. i. Paderewskiego, tuchów 2013 - iii Ponadregionalny Konkurs Pianistyczny „mały Pia-
nista”, myślenice 2013, ii m. - i Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Lutosławski w oczach dzieci”, Kraków 2013, i m. - Vi międzynarodowy Konkurs Współczesnej muzyki Dziecięcej i 
młodzieżowej „srebrna szybka”, Kraków 2014, iii m. – Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny - bukolikowe bajania 2, Kraków 2014, iii m. – Vii Ogólnopolski  Konkurs Pianistyczny Dzie-
sięciolatków, Opole 2014, i m. – Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - Xi spotkania Najmłodszych Pianistów, sieradz 2014, Nagroda specjalna Profesora andrzeja tatarskiego, Ogólno-
polski Konkurs Pianistyczny - Xi spotkania Najmłodszych Pianistów, sieradz 2014, i m. – Vii międzynarodowy Konkurs Pianistyczny młodzi Wirtuozi im. carla czernego, Zamość 2015, 
ii m. - XV międzynarodowy Konkurs muzyczny im. Juliusza Zarębskiego – łomianki/izabelin/Warszawa, 2015, i m. – ii Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. aleksandra tansmana, 
łódź 2015, Grand Prix - ii Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. aleksandra tansmana, łódź 2015, Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu aleksandra tansmana - ii Ogól-
nopolski Konkurs Pianistyczny im. aleksandra tansmana, łódź 2015, iii m. - X międzynarodowy Festiwal młodych Pianistów Głubczyce, 2015, iii m. - Ogólnopolski Konkurs Pianistycz-
ny, trzciana 2016, iii m. – Xi Ogólnopolski Konkurs młodych instrumentalistów im. stefani Woytowicz, Jasło 2016, i m. – i Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla szkół muzycznych i i 
ii stopnia, Żywiec 2016, i m. – XXiii małopolski Przegląd Uczniów Klas Fortepianu, Krynica 2016, iii m. - skawińskie Konkursy muzyczne, skawina 2016, iii m. - ii Ogólnopolski Kon-
kurs młodych Pianistów, chopin pod Wawelem, Kraków 2016, i m. - ii Regionalny Konkurs Kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych i stopnia, Dobczyce 2014, wyróżnienie – 
XiV Regionalny Konkurs Kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych i stopnia, Kraków 2015, ii m. - XV Regionalny Konkurs Kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych i 
stopnia, Kraków 2016.

dossier

Michał Basista udzielił wywiadu „Sednu” 18 lipca 2016 roku. 

JACEK BASiStA, tata Michała: Dla mnie, jako rodzica 
zaangażowanie michała w naukę muzyki i gra na fortepianie 
jest oczywiście źródłem niewątpliwej satysfakcji. Niemniej 
jednak jestem świadom, iż moją rolą jest głównie troska o 
jego rozwój i jego przyszłość, stąd też moje indywidualne 
odczucia muszą pozostać na drugim planie. Wszystko na-
tomiast trzeba podporządkować staraniom o jego praw-
dziwe dobro. Na dzień dzisiejszy dokładamy i będziemy 

dokładać wszelkich starań, by michał w tej swojej pasji najbardziej się 
rozwinął, by później, jeśli wybierze przyszłość jako pianista, czy w ogóle 
jako muzyk, posiadał jak najlepsze do tego przygotowanie. Jeśli wybierze 
inną drogę w życiu to z pewnością cały ten depozyt będzie mu służył w 
inny sposób i nie zostanie zmarnowany. Pragnę jeszcze, przy tej okazji, 
wyrazić wielkie uznanie i głęboką wdzięczność tym osobom, które nam 
w przeszłości towarzyszyły lub towarzyszą obecnie w tym zadaniu, jako 
pedagodzy, lub też tym, które  w jakikolwiek inny, choćby najmniejszy 
sposób przyczyniają się do rozwoju naszego syna michała.
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w “Kasztelanie” o Zalewie Dobczyckim

(RED)

kontrowersje

(RED)

Od kilku, jeśli nie kil-
kunastu lat wałko-

wana jest sprawa udo-
stępnienia Zalewu do-
bcZyckiego do celów 
rekreacyjnych. od daw-
na, niestety beZskutecZ-
nie, gmina dobcZyce Za-
biega o to, aby wody Za-
lewu mogły prZyjąć że-
glarZy, wędkarZy, ką-
piących się. od lat odpo-
wiedź ZarZądcy Zalewu 
(rZgw) brZmi: nie! dZię-
ki Zabiegom parlamen-
tarZystów oraZ dZięki 
lobbingowi rożnych or-
ganiZacji, w tym także 
urZędu miasta i gminy 
dobcZyce sytuacja ma 
sZansę się Zmienić.
spotkanie, jakie zaaranżowane zo-
stało m.in. przez posła jarosława 
szlachetkę z wojewodą małopol-
skim józefem pilchem w dobczyc-
kim hotelu „kasztelan” w całości 
poświęcone zostało zagadnieniom 
udostępnienia Zalewu dobczyckie-
go turystom. na spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele rZgw, kra-
kowskiego mpwik, reprezentan-
ci wędkarzy z prezesem krakow-
skiego oddziału pZw na czele oraz 
samorządowcy z gmin bezpośred-
nio zainteresowanych losami za-

lewu (myślenice, siepraw, dobczy-
ce). dla gmin udostępnienie wód za-
lewu pod działalność turystyczno – 
rekreacyjną byłoby szansą na dodat-
kowe wpływy do budżetów. turyści 
mają to do siebie, że muszą jeść, pić, 
spać i wypoczywać. na dodatek za to 
wszystko płacą. trudno się zatem dzi-
wić, że gminy dążą do tego, aby za-
lew zaczął przynosić zyski. - Od trzy-
dziestu lat, odkąd funkcjonuje zbior-
nik nie udało nam się uzyskać dostę-

pu do niego – mówił paweł machnic-
ki, burmistrz dobczyc. - Na jakie za-
tem realne możliwości możemy liczyć 
dzisiaj? Mamy podpisaną umowę po-
między gminami, mamy dzięki temu 
możliwości aplikowania do MRPO o 
środki przeznaczone na rozwój tury-
styki. Dla nas ważna jest także kwestia 
statku spacerowego, który już istnieje 
i należy do MPWiK, ale niestety może 
odbywać tylko rejsy edukacyjne, a my 
chcielibyśmy, aby odbywał rejsy ogól-

nodostępne i odpłatne, takie, aby gmi-
na mogła mieć z nich wymierne korzy-
ści. Władze MPWiK popierają nasze 
dążenia i są im przychylne. Z tego co 
wiem nasz zbiornik jest obwarowany 
największą liczbą obostrzeń. To nie-
sprawiedliwe.
wojewoda małopolski józef pilch wy-
kazał podczas spotkania w dobczy-
cach dużą energię. Z jego słów wyni-
ka, że jest otwarty na problem i chce 
pomóc gminom w jego rozwiązaniu. - 

Jaka będzie najbliższa przyszłość Zalew
u D

obczyckiego?
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SEDNO: GRATuLuJEMY wYGRANEJ 
wYŚCIGu PO fOTEL wóJTA PCI-

MIA. POKONAŁ PAN SwOJEGO RYwA-
LA DOŚć wYRAźNIE?
PIOTR HAJDUK: Dziękuję za gratulacje. Istot-
nie udało mi się pokonać rywala stosunkiem 
głosów około 1800 do 200.
Proszę powiedzieć jak wyglądała Pańska 
kampania wyborcza? Czy to jej m.in. za-
wdzięcza Pan wygraną?
Nie prowadziłem zbyt dynamicznej kampa-
nii wyborczej, ograniczyłem się w niej do wy-
drukowania plakatów i ulotek. Moją kampa-
nią wyborczą była półroczna działalność na 
stanowisku zastępcy wójta. Nie ta pijarowska, 
ale ta mająca za zadanie niesienie pomocy w 
rozwiązywaniu codziennych problemów miesz-

kańców gminy. Mogłem w tym względzie liczyć 
na radnych oraz na pracowników Urzędu Gmi-
ny. Przez ostatnie pół roku odwiedziłem pra-
wie wszystkie role i przysiółki Pcimia, aby zo-
rientować się w aktualnych problemach, jakie 
nurtują pcimską społeczność.
wspomniał Pan o radnych Rady Gminy mó-
wiąc, że przychodzili Panu z pomocą. Czy 
to oznacza, że w strukturach rady wójt Haj-
duk nie ma opozycji?
Rada stoi raczej za mną chociaż nie w każdym 
punkcie zgadzamy się ze sobą. Należę do tych 
ludzi, którzy szanują odmienne zdanie, inny po-
gląd. Poza tym myślę, że merytoryczne spory 
na linii wójt – rada są elementem docierają-
cym współpracę obu tych organów.
Czego nauczyło Pana owe pół roku na sta-
nowisku zastępcy wójta?
Obejmując to stanowisko miałem już pewne do-
świadczenie w pracy samorządowej. Pozwoliło 
mi ono odnaleźć się w nowej roli. Ale napotka-
łem także wiele elementów nowych. Czego na-
uczyłem się przez pół roku pełniąc rolę zastęp-
cy wójta? Przede wszystkim tego, że należy słu-
chać ludzi, a nie zamykać się w swoim myśle-
niu. Tylko taka postawa daje bowiem gwaran-

Najważniejsze to rozmawiać z ludźmi
PIOTR HAJDUK:

Bez pracy takich ludzi jak gosia 
aleksandrowicz światowe dni 

młodzieży pewnie by się nie odby-
ły. przez kilka miesięcy poprzedza-
jących śdm oraz podczas samego 
święta gosia pełniła bardzo odpowie-
dzialną i pochłaniającą mnóstwo pry-
watnego czasu funkcję przewodniczą-
cej komitetu parafialnego śdm para-
fii nnmp w myślenicach. Za ogrom 
bezinteresownej pracy i poświęcenie 
przyznajemy jej miano człowieka 
miesiąca sierpnia.

MAŁGORZATA ALEKSANDROwICZ
prZewodnicZąca komitetu paraFialnego śdm 

paraFii nnmp w myślenicach

DowiedZieliśmy się o 
tym, że bożena kobiał-

ka, pełniąca prZeZ kilka-
naście ostatnich lat Funk-
cję dyrektorki myślenic-
kiego muZeum regionalne-
go „dom grecki” ma Zostać 
prZeniesiona prZeZ swoje-
go pracodawcę (burmistrZ 
myślenic) na stanowisko 
do myślenickiego ośrod-
ka kultury i sportu.
miasto (czytaj: osoby związane i sym-
patyzujące z muzeum) zaskoczone jest 
tą decyzję. my także. bożena kobiał-
ka pełni przecież swoją funkcję dyrek-
tora „domu greckiego” wręcz wzo-
rowo, by przypomnieć w tym miej-
scu wspaniałe wystawy dzieł: picas-
sa, miro, chagalla czy beksińskie-
go, których w oryginale myślenice 
nigdy prawdopodobnie nie zobaczy-
łyby gdyby nie dyrektorka muzeum. 
skąd zatem pomysł tej zmiany, sko-
ro jest tak dobrze? aby nie żyć w nie-
pewności postanowiliśmy sprawdzić 
rzecz całą u źródeł czyli zapytać obie 
strony o to czy informacje jakie do nas 
dotarły są prawdziwe. w tym celu wy-
słaliśmy (bo taka jest oficjalna dro-
ga, aby uzyskać informacje z urzędu 
miasta i gminy w myślenicach) py-
tania do wydziału strategii, rozwo-
ju gospodarczego i promocji wspo-
mnianego urzędu. oto zestaw tych 
pytań oraz odpowiedzi jakie w imie-

niu burmistrza nadesłał do naszej re-
dakcji ów wydział strategii, rozwo-
ju gospodarczego i promocji. Proszę 
o zdementowanie lub potwierdzenie 
krążących po mieście informacji o 
tym, że obecna dyrektorka Muzeum 
Regionalnego „Dom Grecki” Boże-
na Kobiałka ma zostać przeniesiona 
z zajmowanego do tej pory stanowi-
ska na stanowisko w Myślenickim 
Ośrodku Kultury i Sportu. Pani Bo-
żena Kobiałka dyrektor Muzeum Re-
gionalnego „Dom Grecki” w Myśle-
nicach otrzymała propozycję objęcia 
stanowiska w Myślenickim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Jakie stanowisko 
ma zajmować po przeniesieniu do 
MOKiS Bożena Kobiałka? Pani Bo-
żena Kobiałka miałaby pełnić funk-
cję zastępcy dyrektora Myślenickiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, a równo-
cześnie kierownika działu upowszech-
niania kultury i upowszechniania fil-
mów, do którego zadań należeć będzie 
m. in. planowanie i realizacja wszyst-
kich wydarzeń z zakresu kultury re-
alizowanych przez MOKiS. Jakie są 
przyczyny przeniesienia i jaki ma ono 
cel, skoro Bożena Kobiałka wzorowo 
i z dużymi sukcesami piastuje swoją 
funkcję w muzeum? Podstawą decy-
zji jest dotychczasowy przebieg karie-
ry zawodowej pani Bożeny Kobiałki. 
Pani Bożena Kobiałka jest osobą o 
dużej wrażliwości na rozmaite prze-
jawy życia artystycznego widać to w 
ilości, różnorodności i poziomie or-
ganizowanych imprez kulturalnych. 
Stanowisko w Myślenickim Ośrodku 
Kultury i Sportu stwarza jej większe 
możliwości rozwoju w dziedzinie upo-
wszechniania kultury w Myślenicach. 
Czy gmina potwierdza informację, 
że na zajmowanym dotychczas przez 

Bożenę Kobiałkę stanowisku ma za-
stąpić ją Jarosław Pietrzak, nauczy-
ciel Gimnazjum nr 1 w Myślenicach? 
Jak gmina tłumaczy ten wybór per-
sonalny? Czy pan Jarosław Pietrzak 
posiada kwalifikacje i doświadczenie 
w kierowaniu taką instytucją jak Mu-
zeum Regionalne „Dom Grecki” w 
Myślenicach? Na stanowisko dyrekto-
ra nowego muzeum, które planowo ma 
rozpocząć swoją działalność w listo-
padzie 2018 roku przeprowadzony zo-
stanie konkurs. Czy prawdziwe są in-
formacje mówiące o docelowej likwi-
dacji Muzeum Regionalnego „Dom 
Grecki” w Myślenicach i przekazaniu 
znajdujących się w nim eksponatów 
do jednego ze skansenów? Kiedy zli-
kwidowane zostanie Muzeum Regio-
nalne „Dom Grecki” (gmina obecnie 
wynajmuje jego budynek), wszystkie 
zbiory zostaną przeniesione do nowe-
go muzeum, a pracownicy zostaną za-
trudnieni w nowej instytucji.
trudno w oparciu o uzyskane z urzę-
du odpowiedzi zbudować tok myślo-
wy, który trzymałby się sensu i opie-
rał na logice. co znaczy - otrzymała 
propozycję? Z naszej wiedzy wyni-
ka, że była to propozycja z gatunku 
„nie do odrzucenia” - albo przyjmu-
jesz, albo ... skąd teoria, że mokis 
jest tą placówką, która stworzy Boże-
nie Kobiałce większe możliwości roz-
woju w dziedzinie rozpowszechniania 
kultury? skoro doskonale rozwija te 
możliwości w murach muzeum, po co 
i dla jakiej idei „uszczęśliwiać” ją na 
siłę pracą w mokis-ie? no chyba, że 
w placówce tej, wśród zatrudnionych 
tam osób nie ma nikogo, kto potrafił-
by w tak doskonały sposób, jak czy-
ni to pani kobiałka, rozpowszechniać 
kulturę, ale to zupełnie inna kwestia, 

kwestia która powinna dać wiele do 
myślenia pracodawcy (czyt: burmi-
strzowi) i skłonić go wreszcie do re-
fleksji w tym temacie, refleksji, któ-
rej od dawna domaga się kulturalne 
środowisko myślenic. 
gmina obiecuje, że wszystkie ekspo-
naty znajdujące się obecnie w mu-
zeum regionalnym zostaną kiedyś 
przeniesione do budynku nowego, 
mającego powstać w myślenicach w 
2018 roku muzeum. mówi się jed-
nak (a w każdej plotce jest cząstka 
prawdy), że nowe muzeum mieć bę-
dzie zupełnie inny charakter i że eks-
ponaty z „domu greckiego” oddane 
zostaną do skansenu.
cała sprawa, wobec absurdalnego 
wydźwięku wydaje się mieć drugie 
dno, dno, którego na razie nie zna-
my. o tym, że mokis jest placów-
ką drętwą i źle zarządzaną wie wielu, 
ale mało jest wśród posiadających tę 
wiedzę takich, którzy chcieliby o tym 
mówić głośno. przesunięcie bożeny 
kobiałki z muzeum do mokis za-
pewne ożywiłoby kulturalny moloch, 
tchnęło w niego nowy, ożywczy od-
dech, odświeżyło, zdynamizowało, do 
takich działań bowiem przyzwyczaiła 
nas dyrektorka muzeum. włodarze i 
decydenci powinni jednak wiedzieć, 
że aby tak się stało bożena kobiał-
ka powinna zostać dyrektorem mo-
kis-u, aby mieć w tej instytucji wła-
dzę absolutną. 
na koniec zapytaliśmy samą zainte-
resowaną jak komentuje całą sprawę. 
usłyszeliśmy: propozycji objęcia sta-
nowiska Zastępcy Dyrektora w tutej-
szym Myślenickim Ośrodku Kultury i 
Sportu nie przyjęłam, bowiem jest ona 
w moim mniemaniu niejasna, nieuza-
sadniona i degradująca.

Propozycja nie do odrzucenia
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rozmowa z PiOTReM haJDUKieM wójtem Pcimia

w “Kasztelanie” o Zalewie Dobczyckim

Zróbmy to, ale szybko – mówił urzęd-
nik. - Oczekuję od gmin zapisów w 
punktach co musi i co ma zrobić wo-
jewoda, aby rozwiązać problem, jak 
mają postępować jego służby. Jestem 
do tego co mówią przedstawiciele sa-
morządu przekonany. Na zalewie po-
winna być uprawiana żegluga, oczy-
wiście, aby nie zaszkodzić czystości 
wody tylko wietrzna, o silnikach nie 

ma nawet mowy.
podczas spotkania ustalono kolejność 
działań. po pierwsze gminy muszą 
wystosować wniosek do mpwik z 
prośbą o zmianę stref ochronnych na 
zbiorniku, potem mpwik musi zło-
żyć swój wniosek do rZgw dotyczą-
cy tych stref zaś z dyrektorem rZgw 
mediacji podejmie się sam wojewoda. 
o wędkarzach i chętnych do kąpieli na 
razie nie będzie rozmowy. wojewoda 
uważa, że sytuacja wymaga stawiania 

małych kroków, nie zaś działań glo-
balnych. - Jeśli wywalczymy możli-
wość żeglugi po zbiorniku, to wówczas 
zajmiemy się sprawami wędkowania i 
kąpieli. Nie wszystko naraz.
czy spotkanie w dobczyckim hotelu 
„kasztelan” i dyskusja nad najbliż-
szą przyszłością Zalewu dobczyc-
kiego zmieni coś w jego funkcjono-
waniu powinniśmy przekonać się już 
wkrótce. szanse na to są. na pewno 
większe, niż dotychczas.

foto: maciej hołuj

JÓZEF PiLCh, wojewoda małopolski: 
Proszę mnie nie przekonywać do pomy-
słu oddania Zalewu Dobczyckiego pod tu-
rystykę, to jest pomysł, który należy zre-
alizować szybko, choć małymi kroczkami, 
nie wszystko naraz. Zacznijmy od żeglugi 
wietrznej. Potem połączmy to z rowerami, 
mam na myśli ścieżki rowerowe wokół za-
lewu, a dopiero potem próbujmy wmonto-
wać w to wszystko wędkarzy i kąpiących 
się. Rozmawiałem z dyrekcją RZWG i po-
wiedziałem, że turystyka na Zalewie Do-
bczyckim musi zostać uruchomiona. 

PAWEł MAChNiCKi, BURMiStRZ Do-
bczyc: Obchodzimy właśnie 30-lecie ist-
nienia Zalewu Dobczyckiego, przez 30 lat 
nie doczekaliśmy się tego, aby zalew odda-
ny został turystom. Zrobiono już pierwszy 
krok pozwalając na spacery po koronie za-
pory, ale gmina oczekuje czegoś więcej. Je-
steśmy przygotowani projektowo do inwe-
stycji na samym zbiorniku jak i wokół nie-
go. Na to samo czekają dwie inne gminy: 
myślenice i siepraw. Po spotkaniu z woje-
wodą jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi 
o przyszłość akwenu.
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żagle - być może, silniki - nie!

Spotkanie o jakim piszemy obok ma przynieść konkretne roz-
strzygnięcia dotyczące tego czy nad Zalewem Dobczyckim 

pojawią się turyści, a na jego wodach zakwitną wypełnione wia-
trem żagle. Walka o to, aby zalew służył także turystom, a nie 
tylko konsumentom wody z Krakowa, trwa od wielu lat. Włącza-
li się w nią nie tylko samorządowcy, jak choćby świętej pamięci 
marcin Pawlak, burmistrz Dobczyc, ale także parlamentarzyści, 
by wspomnieć w tym miejscu byłego senatora stanisława biszty-
gę, wielkiego orędownika oddania Zalewu pod usługi turystyczne 
czy - obecnie - Jarosława szlachetkę, posła na sejm RP.
Na ile i czy w ogóle spotkanie przyniesie określone skutki i zmieni 
spojrzenie na Zalew tych, którzy mają decydujący głos w spra-
wie jego dalszych losów (mPWiK, RZWG) i czy drgnie w posa-
dach kwestia udostępnienia go turystom powinno okazać się 
już niedługo. tak przynajmniej zapowiada wojewoda małopol-
ski. Śmiemy jednak wątpić w rychłe decyzje dotyczące dalszych 
losów Zalewu, zwłaszcza decyzje pozwalające korzystać z jego 
dobrodziejstw turystom bowiem procedury, jakie muszą nastą-
pić są żmudne i długotrwałe. Wygląda na to, czemu nie ma się 
za bardzo co dziwić, że najbardziej na udostępnieniu Zalewu Do-
bczyckiego turystom zależy gminom, które leżą nad jego brze-
gami. Dobczyce, siepraw i myślenice mogłyby z tej działalności 
czerpać dodatkowe środki finansowe i wzbogacać swoje budże-
ty. Gminy są przygotowane do zadań. Posiadają gotowe projek-
ty na powstanie okołozalewowej infrastruktury. siepraw chce na-
wet, aby Zatoka Zakliczyńska oddana została do dyspozycji nie 
tylko wędkarzy, ale także miłośników kąpieli. Wójt sieprawia ta-
deusz Pitala wysunął nawet arcyśmiały projekt zgłaszając pro-
pozycję odgrodzenia zatoki od reszty Zalewu i udostępnieniu jej 
miłośnikom kąpieli.
miło byłoby zażyć chłodnej kąpieli w wodach zbiornika, miło po-
płynąć statkiem rejsowym, wreszcie miło złowić okazałą sztu-
kę szczupaka czy okonia. Na razie wszystkie te przyjemności to 
strefa marzeń. tak samych turystów, jak i włodarzy gminnych. 
Jak odległa ...?

naszym zdaniem

(red)

(RED)

PiOtR hAJDUK - urodzony w 1983 roku w myślenicach. Obecnie mieszkaniec stróży 
(gmina Pcim). Żonaty - żona bernadetta, troje dzieci: amelia 5 lat, Dawid 3 lata oraz 
Lena 7 miesięcy. absolwent myślenickich szkół: Podstawowej nr 1 im. Juliusza słowac-
kiego oraz Liceum technicznego w Zespole szkół im. tytusa chałubińskiego w myśleni-
cach. studia na Wydziale humanistycznym akademii Pedagogicznej im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie gdzie uzyskał tytuł magistra Politologii - specjalność samo-
rządowa. Pracownik samorządowy. Na początku kariery zawodowej związany z biurem 
Posła marka łatasa - asystent posła (2005 - 2007), później z Urzędem miasta i Gminy 
myślenice (2007 - 2015) od kwietnia do listopada 2015 roku pracownik miejsko - Gmin-
nego Ośrodka Pomocy społecznej w myślenicach oraz również w tym okresie Zespołu 
szkół Ponadgimnazjalnych - małopolska szkoła Gościnności w myślenicach. Od listopa-
da 2015 roku zastępca, w chwili obecnej  wójt Gminy Pcim. Zainteresowania: polityka, 
sport (szczególnie koszykówka), turystyka górska, akwarystyka.
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Od 25 lipca czyli od momentu ogłoszenia wyników wyborów uzu-
pełniających na wójta Pcimia, Piotr hajduk może oficjalnie i for-

malnie pełnić tę funkcję. to najmłodszy włodarz spośród wszyst-
kich włodarzy gmin na terenie powiatu myślenickiego. Chce konty-
nuować dzieło swojego poprzednika doprowadzając niektóre z in-
westycji do końca, chce także niektóre z tych inwestycji, jak choćby 
skanalizowanie gminy, przyspieszyć. O tym wszystkim nowy wójt 
Pcimia rozmawia dzisiaj z „Sednem”.

cję tego, że uda się coś dla ludzi zrobić. Na-
uczyłem się, że ludziom należy poświęcać dużo 
czasu i dużo z nimi rozmawiać.
Jakie problemy przewijają się najczęściej 
podczas takich rozmów? Co trapi mieszkań-
ców gminy Pcim? O co proszą wójta?
Problemy są zawsze. Nie we wszystkich przy-
padkach wójt może pomóc. Ludzie rozmawia-

ją najczęściej o bezrobociu, o tym jak żyje im 
się w dzisiejszej rzeczywistości. Problemy na 
rozwiązanie, których wójt może mieć wpływ 
dotyczą na przykład dojazdu do domów, jako-
ści dróg gminnych, oświaty. W tych obszarach 
staramy się działać i nieść pomoc.
Zawsze w przypadku obejmowania funkcji 
przez nowego włodarza gminy nasuwa się 
pytanie o inwestycje. Zatem jakie inwesty-

cje planuje Piotr Hajduk?
Przede wszystkim chcielibyśmy poprawiać in-
frastrukturę drogową na terenie gminy. Jest 
kilka takich inwestycji, które były odkładane. 
Chcemy do nich wrócić i małymi kroczkami, 
na tyle na ile pozwala nasz gminny budżet, 
rozwiązywać je. Już niedługo przystąpimy do 
opracowywania budżetu na 2017 rok i musi-
my pamiętać o uwzględnieniu w nim środków 
pozwalających zrealizować nasze inwestycyj-
ne zamierzenia. 

wspomniał Pan o oświa-
cie. Co gmina robi w zakre-
sie remontów bazy oświato-
wej, wszak nowy rok szkol-
ny tuż, tuż?
Remontujemy budynek Szko-
ły Podstawowej w przysiół-
ku Pcim Sucha. Ocieplamy 

go, naprawiamy dach, chce-
my wykonać podjazd. Pew-
nym, problemem jest dla nas 
zmiana przepisów przeciwpo-
żarowych dotyczących budyn-
ków szkolnych i przedszkol-
nych. Musimy wykonać wie-
le poprawek, aby nadążyć za 
przepisami. 
Od kilku lat gmina boryka 
się z realizacją zadania ska-
nalizowania. w czym pro-
blem?
W wielkiej opieszałości firmy, 
która sporządza projekt kana-
lizacji gminy. Nie możemy do-
gadać się z projektantami, któ-
rzy bez przerwy widzą w reali-
zacji zadnia jakieś problemy. 
Postawiliśmy ostatnio ultima-
tum wyznaczając ostateczny 
termin wykonania projektu. 
Albo zostanie on wykonany 
przez firmę w najbliższym cza-
sie, albo poszukamy innych, 
bardziej radykalnych rozwią-

zań. Nie może być inaczej. Ludzie czekają na tę kanalizację.
Sam projekt to dopiero początek inwestycji. Potem trzeba ją bę-
dzie jeszcze wykonać. Skąd gmina zamierza zdobyć fundusze na 
realizację tego zadania?
To naturalne, że przy takiej, a nie innej wielkości budżetu gmina nie 
będzie w stanie sama sfinansować tak kosztownej inwestycji. Zamie-
rzamy zwrócić się z wnioskiem o dotację do Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Chcemy realizować zadanie wspólnie z gminami: 
Tokarnia i Lubień. Chodzi tutaj o to, aby powstał jeden, wspólny kanał 
główny, do którego ścieki odprowadzane będą z terenu trzech gmin.
Rozumiem, że kanalizacja to oczko w głowie wójta. Ale zapew-
ne ma Pan pewną wizję rozwoju gminy obejmującą nie tylko to 
zadanie?
Moja wizja opiera się na kontynuacji dzieła rozpoczętego przez po-
przednika. Nie chcę wprowadzać elementów rewolucji. Zresztą nigdy 
nie obiecywałem gruszek na wierzbie. Jestem realistą. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że w przeciwieństwie do innych włodarzy gmin 

z terenu powiatu myślenickiego na realizację swoich planów mam o 
połowę mniej czasu niż oni. 
Mówiąc o kontynuowaniu rozpoczętego przez poprzednika dzie-
ła ma Pan na myśli …?
Podnoszenie poziomu infrastruktury drogowej, unowocześnianie bazy 
oświatowej i wspomnianą już wcześniej realizację zadań związanych 
z kanalizacją.
Jak widzi Pan wprowadzenie tych zamierzeń w życie?
No cóż, nie jestem sam. Mam za sobą doświadczoną i profesjonal-
ną kadrę urzędników. Są przygotowani do konstruowania wniosków 
ubiegających się o dotacje zewnętrzne. W oparciu o to mogę czuć 
się optymistą.
Zadam Panu na koniec naszej rozmowy pytanie natury osobi-
stej. Pełniąc funkcję wójta siłą faktu musi Pan pogodzić się z 
tym, że ma Pan znacznie mniej czasu dla rodziny. Czy tak rze-
czywiście jest?
To prawda. Taka jest specyfika tego zawodu. Decydując się najpierw 
na kandydowanie, a potem na pełnienie funkcji wójta wiedziałem z ja-
kimi konsekwencjami wiążą się te decyzje. Traktuję swoją pracę jako 
służbę i nie robię problemu z faktu, że często muszę zostać w swoim 
gabinecie dłużej. Oczywiście jest to dla nas czyli dla naszej rodziny 
sytuacja nowa, której musieliśmy się nauczyć, dostosować do niej. 
Staramy się, aby na wszystkich uroczystościach gminnych bywać całą 
rodziną. Poza tym konsekwencją nowej sytuacji jest to, że teraz dzie-
ciaki częściej niż dotychczas dzwonią do taty.

Czego nauczyłem się przez pół roku 
pełniąc rolę zastępcy wójta? Przede 

wszystkim tego, że należy słuchać lu-
dzi, a nie zamykać się w swoim myśle-
niu - PiOtR haJDUK

Najważniejsze to rozmawiać z ludźmiwit balicki
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„CERTuS”

myślenice ul. drogowców 5 
(budynek centrum medycznego tele-Fonika)
Tel.  (12)  272-56-70, 272-56-71, 372-75-30, 

274-29-66
Tel. kom. 601-661-449

zaprasza do gabinetów:
choroby wewnętrzne: lek. a cyganek, 

lek. a. homenda, lek. m. przała, lek. j.kwinta
chirurgia ogólna: 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, dr.med j.Zasada
chorób sutka: dr.med w. dutkiewicz, 

lek.med j. pucz
dermatologia: lek.med m. lijowska-bochnia

endokrynologia: dr.med t. koblik
gastroenterologia: dr. med. p. szulewski
ginekologia: lek.med. m.kołodziejczyk 

-pietruszka
kardiologia: doc. dr. hab. j. dropiński, 

lek.m.stąpór
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, 
lek. k.karkosz

reumatologia: lek.med. a. murzyn,
lek. e.Zimmer - satora

urologia: dr.med p. jakubik, 
lek.med. m. rzepecki

usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi, 
moszny, narządu ruchu

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i 
tętniczych

usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów 
biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, 
spirometrii, rtg

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

kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, 

terapia energotonowa, ESwT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni 

rehabilitacji na indywidualne cykle rehabilitacji 
przedoperacyjnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych 
badaniach kolonoskopowych:
realizowanych w ramach programu 

Profilaktyki raka jelita grubego prowadzonego 
przez ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w 

wieku 50-65 lat
warunkiem uczestnictwa w programie jest 

wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych 

badań mammograficznych:
w ramach Programu Profilaktyki Raka 

Piersi prowadzonego przez NfZ przeznaczonego 
dla pacjentek w wieku 50-69 lat

uprzejmie informujemy, że w 
pomieszczeniach naszej przychodni uruchomiła 

działalność
PRACOwNIA BADAŃ 

PSYCHOLOGICZNYCH
udzielająca świadczeń w zakresach:
badania psychotechniczne kierowców, 

operatorów i innych grup zawodowych,
badania na pozwolenia na broń; konsultacje, 

diagnostyka psychologiczna

SEDNO: DLACZEGO GRASZ 
w SIATKówKę, A NIE w 

PIŁKę NOżNĄ CZY TENISA 
ZIEMNEGO? CO SKŁONIŁO 
CIę DO wYBORu TEJ wŁA-
ŚNIE DYSCYPLINY SPORTu?
PIOTR MURZYN: Gram w siatków-
kę ponieważ stwierdziłem, że w tej 
dyscyplinie sportu mam największe 
szanse na sukces. Jak każdy chłopiec 
próbowałem swoich sił w piłce noż-
nej, szybko jednak stwierdziłem, że 
wielkich sukcesów w niej nie odnio-
sę. Poza tym siatkówka w mojej rodzi-
nie jest w pewnym sensie zakorzenio-
na. Grał w nią tata, grała mama, póź-
niej brat i siostra aż w końcu przyszła 
kolej na mnie.
MIŁOSZ ISZCZUK: Na początku 
chciałem trenować piłkę nożną, ale 
tata zapisał mnie na zajęcia do sekcji 
siatkówki i bardzo mi się tam spodo-
bało. Muszę przyznać, że nadal mi 
się podoba.
Którą z odmian piłki siatkowej, tę 
tradycyjną czy plażową preferu-
jesz i dlaczego? Czy różnice dzie-
lące jedną odmianę siatkówki od 
drugiej są duże?
P.M: Na to pytanie nie mogę do koń-
ca precyzyjnie odpowiedzieć, ponie-
waż sam nie znam na nie dokładnej 
odpowiedzi. Lubię obie odmiany piłki 
siatkowej, zarówno plażową jak i ha-
lową. Różnic ogromnych nie ma, przy-
najmniej ja ich nie odczuwam. Jedyne 
co zauważyłem to to, że grając w siat-
kówkę plażową bardziej musisz pole-
gać na swoich indywidualnych umie-
jętnościach, a nie na umiejętnościach 
kolegów z drużyny. 
M.I: Preferuję grę na hali, ponieważ 
na plaży ze względu na podłoże trud-
niej jest się wybijać. Poza tym gra się 
w dwójkę, a ja lubię grać w szóstkę.
Co daje Ci uprawianie sportu w 
ogóle, a siatkówki w szczególno-
ści?
P.M: Bardzo lubię szeroko rozumianą 
rywalizację. Sport daje mi dużą satys-
fakcję pod tym względem. Uprawia-
nie sportu pozwala na pewno na lep-
szy, zdrowszy styl życia, zresztą tak 
jak każda aktywność fizyczna. Siat-
kówka dodatkowo wzmacnia psychi-
kę. W hali gram na pozycji rozgrywa-
jącego i zdaję sobie sprawę z tego jak 
wielka jest moja odpowiedzialność za 
wynik zespołu. 
M.I: Sport daje mi satysfakcję z mo-
jej pracy, a siatkówka sprawia, że je-
stem szczęśliwy.
Jakie sukcesy odniosłeś już w siat-
kówce plażowej?
P.M: W 2015 roku zdobyłem z Mate-
uszem Słoniną tytuł Mistrza Małopol-
ski w kategorii młodzik. Awansowa-

liśmy do półfinałów ogólnopolskich, 
gdzie ostatecznie zajęliśmy 9 miej-
sce. W tym roku z Miłoszem Iszczu-
kiem przegraliśmy w finale Mistrzostw 
Małopolski po tie-breaku zdobywając 
srebrny medal. W półfinałach ogól-
nopolskich w Myślenicach zajęliśmy 
ostatecznie 5 miejsce.
M.I: Do tej pory są to: drugie miej-
sce w województwie i piąte miejsce w 
półfinale mistrzostw Polski.
Jakie są Twoje mocne, a jakie słab-
sze strony jako siatkarza plażowe-
go?
P.M: Jeśli chodzi tylko o siatkówkę 
plażową to sądzę, że moją mocną stro-
ną jest spryt boiskowy. Myślę również, 
że psychika. Potrafię podjąć ryzyko w 
decydujących momentach. Jeśli cho-
dzi o strony słabsze, to na pewno za-
liczyłbym do nich przyjęcie.
M.I: Moją mocną stroną jest atak, nie-
stety z lżejszymi zagraniami i z obro-
ną wciąż mam pewien kłopot.
Jakie masz plany startowe na ten 
sezon?
P.M: Siatkówkę plażową traktuję za-
stępczo w okresie braku siatkówki ha-
lowej. Dotychczas uczestniczyłem w 
rozgrywkach o Mistrzostwo Polski i 
w paru turniejach towarzyskich. Na 
razie  nie mam wielkich planów zwią-
zanych z plażówką. Jeśli nadarzy się 

okazja wzięcia udział w  turniejach 
lokalnych to na pewno z niej skorzy-
stam. Jeśli chodzi o halę to zamierzam 
w nadchodzącym sezonie uczestniczyć 
w rozgrywkach kadeta i seniora.
M.I: Trener wspominał, że będziemy 
próbować gry w kadetach. A ja słu-
cham trenera.
Co chciałbyś osiągnąć w siatków-
ce plażowej?
P.M: Niestety nie umiem odpowiedzieć 
na to pytanie, bo nigdy nie zastana-
wiałem się nad tym. Myślę jedynie o 
najbliższej przyszłości. Chciałbym w 
przyszłym roku dotrzeć przynajmniej 
do półfinałów Mistrzostw Polski w 
rozgrywkach w kategorii kadeta. Kon-
centruję się na pojedynczych meczach, 
chcę je wygrywać, a o przyszłości siat-
karskiej zadecyduję zapewne za rok. 
Ukończenie Gimnazjum zmusi mnie 
do podjęcia takiej decyzji.
M.I: Chciałbym zakwalifikować się do 
mistrzostw Polski i zająć w nich miej-
sce w pierwszej ósemce.
Czy siatkówka plażowa jest dla Cie-
bie tylko pewną formą rozrywki 
czy może traktujesz ją bardzo po-
ważnie?
P.M: Plażówkę traktuję na równi z 
siatkówką halową. Obie formy siat-
kówki są dla mnie jednakowo waż-
ne.
M.I: Jest to dla mnie pewna forma 
rozrywki, ale traktowana bardzo po-
ważnie.
Co daje siatkarzowi grającemu na 
co dzień w hali uprawianie „pla-
żówki”?
P.M: Przede wszystkim poprawia 
skoczność, szybkość, wytrzymałość 
fizyczną. Jeśli chodzi o aspekty typo-
wo siatkarskie to na pewno popra-
wia technikę. Daje też inne spojrze-
nie na grę i zmusza do walki o każdą 
piłkę. Tutaj jest nas tylko dwóch. Je-
śli jeden blokuje drugi stara się bro-
nić całe boisko. Po tych doświadcze-
niach, na hali podświadomie broni-
my większy obszar boiska niż zawod-
nik nie grający nigdy na plaży.
M.I: Na pewno niesie ze sobą uroz-
maicenie związane z faktem rywali-
zacji pod gołym niebem.
Kiedy najbliższe zawody i gdzie?
P.M: Niestety sezon na siatkówkę 
plażową powoli kończy się dla mnie. 
Wszystkie zawody ogólnopolskie są 
już za nami. Teoretycznie mógłbym 
brać udział w turniejach organizo-
wanych w województwie czy dalej w 
Polsce, ale nie mam warunków na to, 
aby co tydzień jeździć na turnieje od-
dalone o 200 czy 300 kilometrów od 
Myślenic.
M.I: Obecnie nie planuję udziału w 
żadnych zawodach.

PiOtR MURZyN – urodzony 3 lute-
go 2001 roku. Reprezentant drużyny 
sms Dalin myślenice. siatkówkę tre-
nuje od czwartej klasy podstawówki. 
aktualnie trenerem Piotra jest Paweł 
Wojtan. Piotr uczęszcza do Gimna-
zjum nr 1 w myślenicach im. Juliusza 
słowackiego. Po wakacjach rozpocz-
nie naukę w trzeciej klasie. Wzrost: 
179 cm, waga: 61 kg.
MiłOSZ iSZCZUK – urodzony 18 
lutego 2002 roku, od 6 lat (od dru-
giej klasy podstawówki), do czwartej 
klasy u trenera Jerzego bicza, obec-
nie u trenera Pawła Wojtana, repre-
zentant klubu sms Dalin myśleni-
ce, uczeń Gimnazjum w Wiśniowej 
(od nowego roku w drugiej klasie). 
Wzrost  185 cm, waga 64 kg.

dossier

Czy Piotra Murzyna i Miłosza 
iszczuka można nazwać na-

dziejami myślenickiej siatków-
ki? Być może tak. Obaj są mło-
dzi i mają wielką ochotę do gry. 
W czasie, kiedy siatkówka halo-
wa wychodzi spod dachu Piotr 
i Miłosz wykorzystują tę prze-
rwę na grę na plaży. Czynią to 
z konkretnymi sukcesami. Obu 
siatkarzy zapytaliśmy o to samo 
prosząc ich, aby każdy udzielił 
odpowiedzi indywidualnie. Piotr 
okazał się bardziej wylewny od 
Miłosza. Ale tak to już jest, że 
różnica charakterów i tempe-
ramentów objawia się nie tyl-
ko na boisku sportowym.
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jak rozwijają się firmy należące do IGZM

Szóste otwarcie „Jana”

Tradycyjnie dZień otwarty w hur-
towni elektrycZnej pol-dom he sp. 

Z o.o. w głogocZowie ku Zadowole-
niu licZnie prZybyłych gości Zarów-
no dZieci jak i dorosłych odbył się 
prZy pięknej, słonecZnej pogodZie. było 
nieZwykle wesoło, sympatycZnie i ro-
dZinnie.
panowie z dużym zainteresowaniem odwiedzali sto-
iska, szczególnie z elektronarzędziami firm: panasonic, 
kress, odkurzaczami starmix oraz korytami i osprzę-
tem do nich firmy aks Zielonka (której to firmy pol-
dom he jest oficjalnym przedstawicielem), zapozna-
jąc się z nowinkami technicznymi w branży elektrycz-
nej. dzieci w tym samym czasie bawiły się między in-
nymi na dmuchanej zjeżdżalni. na wszystkich gości 
czekały przysmaki z grilla oraz zimne napoje.
pol-dom he, firma należąca do struktur izby go-
spodarczej Ziemi myślenickiej założona została w 
2004 roku w głogoczowie. hurtownia handluje pro-
duktami elektrycznymi. posiada bogatą ofertę narzę-
dzi oraz oprzyrządowania elektrycznego. siedziba 
pol-dom-u znajduje się w głogoczowie pod nume-
rem 746. od kilku lat firma organizuje dzień otwarty, 
aby zapoznać swoich potencjalnych klientów z ofer-
tą. szczegóły działalności firmy oraz oferta kliencka 
na stronie www.poldome.webnode.com

POL-DOM otwarty na klienta
Dni Otwarte głogoczowskiego Pol-Dom-u

AmatorZy Zakupów w 
sklepach Firmowanych 

prZeZ jana burkata, prZed-
siębiorcę Z dobcZyc, mogą 
od końca lipca cZynić to 
także w ... skawinie. od 23 
lipca bowiem oFicjalnie 
dZiała tam nowo otwar-
ty supermarket „jan - cen-
trum Zakupowe”. to sZó-
ste otwarcie w historii Fir-
my jana burkata. trZy mia-
ły miejsce w dobcZycach, 
jeden w myślenicach (ch 
stara cegielnia), jeden w 
wadowicach, teraZ Zaś w 
skawinie.
to największy powierzchniowo su-
permarket z wszystkich dotychczas 
funkcjonujących pod egidą „jana” 
(3000 metrów kwadratowych sklepu 
na parterze i 2500 metrów pod wyna-
jem na i piętrze). Z myślenic najlepiej 
dojechać do niego od radziszowa, 
bowiem „jan - centrum Zakupowe” 
zlokalizowane jest zaraz przy wjeź-
dzie od tej miejscowości do skawiny. 
przestronny, wyłożony kostką bruko-
wą parking może pomieścić 200 sa-
mochodów. wnętrze supermarketu 
urządzone zostało dokładnie w takim 
samym stylu i manierze jak sklepu w 
wadowicach. to po to, aby kupujący 

czuł się tak w jednym jak i w drugim 
jak u siebie w domu i łatwo kojarzył 
fakt, że znajduje się i robi zakupy w 
sklepie „jana”. takie same regały, 
takie same urządzenia chłodnicze, ta 
sama profesjonalna obsługa, podział 
na te same działy spożywcze i na tak 
zwane wyspy. najwyraźniej rośnie, o 
ile już nie urosła, nowa sieć sklepów 
konkurujących na lokalnym rynku z 
największymi sieciami o kapitale za-
granicznym. „jan” znany był dotych-
czas w dobczycach, myślenicach i 
wadowicach, od kilku dni zapracowu-
je na dobrą opinię w skawinie.
nowy sklep zatrudnia 75 osób perso-
nelu. w większości są to pracownicy z 
samej skawiny oraz z okolic tego mia-
sta. trudno się zatem dziwić, że obec-
ny na oficjalnym otwarciu obiektu za-
stępca burmistrza tego miasta norbert 
rzepisko chwalił przedsięwzięcie. - 
Cieszymy się z tego, że pan Jan Bur-
kat postanowił uruchomić swój kolej-
ny market właśnie u nas w Skawinie, 
to dla gminy same korzyści, głównie 
w zakresie wzrostu zatrudnienia, po-
wstania nowych stanowisk pracy – 

powiedział włodarz. 
uroczystość oficjalnego otwarcia „jan 
centrum Zakupowe” zgromadziło 
wielu zaproszonych gości, wśród któ-
rych widziani byli m.in.: magdale-
na sokołowska – gawrońska, aktor-
ka scen krakowskich, członek zarzą-
du izby gospodarczej dorzecza raby 
w dobczycach, senator Vii kaden-
cji stanisław bisztyga, marcin kus, 
właściciel salonów samochodowych 
opla i bmw, ludwik starzak, były 
naczelnik urzędu skarbowego w my-
ślenicach, Zbigniew lijewski były 
prezes ks dalin myślenice, barbara 
dziwisz, radna sejmiku wojewódz-
twa małopolskiego, kazimierz cze-
kaj prezes jurajskiej izby gospodar-
czej także radny sejmiku wojewódz-
twa małopolskiego, tomasz suś wi-
cestarosta myślenicki oraz jan harta-
bus, przedsiębiorca z nowej wsi, rad-
ny rady miejskiej dobczyc. pełnią-
cy rolę gospodarza jan burkat opro-
wadził zaproszonych gości po obiek-
cie prezentując jego poszczególne 
działy.
warto w tym miejscu przypomnieć, 
że firma jana burkata jest członkiem 
dwóch izb gospodarczych: izby go-
spodarczej Ziemi myślenickiej oraz 
izby gospodarczej dorzecza raby 
w dobczycach.
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SEDNO: ROZMAwIAMY w 
KILKA TYGODNI PO TYM, 

JAK DRużYNA PIŁKARSKA 
DALINu MYŚLENICE wYwAL-
CZYŁA AwANS DO IV LIGI. TO 
PEwNEGO RODZAJu fENO-
MEN, ZwAżYwSZY NA fAKT, 
żE w ZwIĄZKu Z PERTuRBA-
CJAMI fINANSOwYMI KLu-
Bu ZESPóŁ PRZESTAŁ PRAK-
TYCZNIE ISTNIEć, NIE POD-
JĄŁ wALKI w III LIDZE I ZO-
STAŁ ZDEGRADOwANY DO V 
LIGI. PROSZę POwIEDZIEć 
JAKI CEL PRZYŚwIECAŁ NO-
wEMu ZARZĄDOwI SEKCJI 
PIŁKI NOżNEJ, KIEDY „MON-
TOwANO” OD PODSTAw DRu-
żYNę MAJĄCĄ PODJĄć wY-
ZwANIE GRY w V LIDZE?
JERZY MOSKAL: Naszym głównym 
założeniem, a jednocześnie celem było 
zbudowanie drużyny opartej na za-
wodnikach z naszego środowiska, 
emocjonalnie i sportowo związanych 
z klubem. Z tych starszych, już do-
świadczonych, ale także z tych młod-
szych, juniorów, grających w druży-
nie, która rywalizuje w Małopolskiej 
Lidze Juniorów.
Mówią podobno, że najlepsza we-
ryfikacja juniora to weryfikacja u 
boku seniora?
To stara, piłkarska prawda. Nie ma 
możliwości weryfikacji młodego pił-
karza bez gry w zespole u boku se-
niora.
Na samym początku kompletowa-
nie drużyny nie było zadaniem ła-
twym?
Istotnie. Najpierw udało nam się prze-
konać do gry czternastu piłkarzy. Po-
tem ich liczba wzrosła do dwudziestu. 
Jest taka zasada, że jeśli piłkarz ma do 
wyboru lepsze warunki gry, wyższy po-
ziom uprawiania sportu nie należy mu 
zamykać drogi. Tak też czyniliśmy. Nie 
budowaliśmy drużyny na siłę.
Ostatecznie zespół udało się utwo-
rzyć? Znaleziono także trenera, któ-
rym został Marcin wojtunik?
Tak. Mogliśmy z nowo zbudowaną 
drużyną i nowym trenerem przystą-
pić do ligowych zmagań. 
Czy startując do boju na boiskach 
piątej ligi myśleliście o awansie?
Nikt wówczas o awansie nie wspomi-
nał. To stało się dopiero po rundzie za-
sadniczej, kiedy okazało się, że po je-
sieni Dalin jest liderem tabeli w swo-
jej grupie rozgrywek. W trzynastu ro-
zegranych spotkania zespół wywalczył 
28 punktów, co pozwoliło mu na za-
jęcie pierwszego miejsca w tabeli na 
półmetku rozgrywek. 
w duchu chyba jednak był Pan 
przygotowany na taką ewentual-
ność, że Dalin będzie liderem ta-
beli?
Nie ukrywam, że tak. Po cichu liczy-
łem się z tym, że nasza drużyna będzie 
po pierwszej rundzie liderem, cho-
ciaż zdawałem sobie także sprawę z 
tego, że rywale nie będą łatwi. Począ-
tek rozgrywek był dla nas bardzo do-
bry. Potem przyszedł niezwykle trudny 
mecz z Nadwiślanem, który zakończył 
się wygraną 1-0, a jeszcze potem z Ka-
szowianką, najgroźniejszym rywalem. 
Ten mecz odbył się na naszym stadio-
nie i zakończył remisem 2-2.
Po pierwszej rundzie, mimo że uda-
nej, nastąpiła zmiana trenera. Dla-
czego? Jaki był jej powód?
Trener Wojtunik zasługuje na naj-
wyższe pochwały. Podjął się trudne-
go zadania prowadzenia drużyny, któ-
ra wcześniej nie istniała, był z nami 
przez całą pierwsza rundę. Kiedy jed-
nak przeprowadziliśmy po rundzie za-
sadniczej analizę frekwencji zawod-

ników na treningach stwierdzając, że 
nie była ona najlepsza, postanowi-
liśmy zadziałać i zmienić ten nieko-
rzystny stan rzeczy. Konieczny był im-
puls, coś, co wstrząsnęłoby zespołem, 
piłkarzami, jakiś bodziec. Wspólnie z 
zarządem klubu podjęliśmy decyzję 
o zmianie trenera. Tak też się stało. 
Nasza decyzja była dość ryzykowna, 
bowiem nie wszyscy piłkarze zgadza-
li się z nią. Dodam od razu, że z tre-
nerem Wojtunikiem rozstaliśmy się w 
przyjaznych stosunkach.
Po pierwszej rundzie rozgrywek 
trenerem został Robert Czopek?
Tak. Roberta znam jeszcze z czasów 
studenckich. Wiedziałem, że jest do-
brym fachowcem i profesjonalistą i 
że ma dobre podejście do młodzieży. 
Ten 39-letni trener prowadził w prze-
szłości m.in. Górnika Wieliczkę wpro-
wadzając go do IV ligi.
Jak ocenia Pan z perspektywy czasu 
zmianę na stanowisku trenera?

Uważam, że była trafna. To było do-
bre posunięcie.
Czy zmiana trenera przyniosła ocze-
kiwane efekty?
Tak. Frekwencja na treningach znacz-
nie się poprawiła. Bywało, że pod-
czas treningu na murawie stadionu 
trenowało 20 piłkarzy. Poza tym tre-
ner Czopek wprowadził do zespołu 
aż dziewięciu młodych zawodników, 
którzy nie tylko trenowali z drużyną, 
ale także wychodzili na boisko pod-
czas meczów.
wspomniał Pan wcześniej, że roz-
mowa o awansie do IV ligi rozpo-
częła się dopiero po rundzie jesien-
nej.
Tak. Z pełną pokorą z uwagi na to, 
że mamy do czynienia ze sportem, a 
w nim dzieją się rzeczy czasem nie-
przewidywalne, zaczęliśmy rozmawiać 
o awansie do czwartej ligi, a raczej o 
podjęciu próby jego wywalczenia po 
zakończeniu rundy jesiennej. Druży-
na okrzepła, zarówno fizycznie jak 
i taktycznie. Trener ustawił ją nieco 
inaczej, niż jego poprzednik, zawod-
nicy zrozumieli prawidła piłkarskie-
go dekalogu, że o miejsce w drużynie 
trzeba walczyć i na nie zapracować. 
W zespole trwała rywalizacja o miej-
sce w podstawowym składzie. Zespół 
wzmocniony został utalentowanymi 
juniorami, między innymi Patrykiem 
Makuskiem, Oskarem Mistarzem, Da-
mianem Leśniakiem, Konradem Mali-
ną oraz piłkarzami doświadczonymi, 
takimi jak: Jakub Górecki czy Kamil 
Mistarz. Ta stabilizacja i wzmocnie-
nia pozwoliły nam poważnie myśleć 
o wywalczeniu awansu. 

Dzisiaj już wiadomo, że wszystkie 
te posunięcia, o których Pan mówi 
zakończyły się sukcesem?
Sprawdziły się nasze założenia, spraw-
dziła taktyka oparcia drużyny na wła-
snych wychowankach. Nie mieliśmy 
my, zarząd sekcji, ani też trener żad-
nych problemów wychowawczych z 
zawodnikami, nie było żadnych zajść, 
żadnych incydentów czy ekscesów.
Cała drużyna zasłużyła zatem na 
słowa pochwały?
Oczywiście. Niemniej trudno nie wy-
mienić w tym momencie zawodników, 
którzy swoim doświadczeniem wnieśli 
do zespołu najwięcej. To tacy piłkarze 
jak: Tomek Pilch, Dawid Kałat, An-
drzej Biel czy Michał Wojtan.
Dawid Kałat strzelił też najwięcej 
bramek dla zespołu?
Tak. Zdobył ich w przekroju całego 
sezonu osiem. 
Czy posiada Pan już wiedzę na te-
mat tego kto zostanie w drużynie, 

a jacy piłkarze opuszczą ją w no-
wym sezonie?
Nie mieliśmy jak dotąd żadnych sygna-
łów, aby któryś z zawodników chciał 
odejść z drużyny. Natomiast mamy na 
oku trzech kolejnych piłkarzy. Oczy-
wiście wychowanków Dalinu.
Skoro awans do czwartej ligi stał się 
faktem, jaki jest następny cel, który 
stawiacie przed drużyną?
Ten cel to utrzymanie się w tabe-

li czwartej ligi. Zadanie nie będzie 
wcale łatwe. W szeregach tej ligi gra-
ją bowiem takie zespoły jak: „druga” 
Cracovia, Hutnik Nowa Huta czy Be-
skid Andrychów.
Nie ma w tych planach mowy o 
awansie do trzeciej ligi? Czy to moż-
liwe?
Realnie nasze obecne szanse oscylu-
ją wokół utrzymania czwartej ligi, nie 
ma żadnej presji, aby awansować do 
ligi trzeciej, nie ma też podstaw orga-

JERZy MOSKAL - urodzony 11 kwietnia 1974 roku, piłkarz i działacz piłkarski, absol-
went akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - wydział Nauczycielski. Nauczy-
ciel w Gimnazjum nr. 2 w myślenicach, wychowanek Dalinu myślenice. Przebieg kariery 
piłkarskiej: 1991-95 Wisła Kraków 35 występów (bramka z Legią Warszawa), 1994/95 
Dalin myślenice, 1996/97 Wisła Kraków, 1997/98 Karpaty siepraw (studia), 2015 zgło-
szony do rozgrywek ligowych w Dalinie myślenice. Od ubiegłego sezonu prezes sekcji 
piłki nożnej w Dalinie myślenice, wiceprezes 

Trzecia liga? Zobaczymy?JERZY MOSKAL:

wit  balicki

Jurek Moskal związany jest z piłką nożną od za-
wsze. Kiedy Dalin Myślenice, klub dla miasta 

zasłużony stanął na progu przepaści, a sekcja pił-
ki nożnej z dnia na dzień przestała istnieć, z gru-
pą przyjaciół podjął się jej ratowania. Zadanie nie 
było łatwe, ale jak się dzisiaj okazuje wykonalne. 
Drużyna Dalinu awansowała do czwartej ligi grając 
zawodnikami, którzy z Dalinem byli lub są związa-
ni. Cel, jaki postawili przed sobą działacze, w tym 
także Jerzy Moskal został osiągnięty. Mówi o tym 
nasz rozmówca w wywiadzie, który prezentujemy 
poniżej.

Jeśli na pewnym etapie rozgrywek czwartoli-
gowych pojawi się na horyzoncie szansa wy-

walczenia awansu do trzeciej ligi, to kto wie, 
może podejmiemy rękawicę? - JERZY mOsKaL
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Wszystkie zdjęcia pochodzą z ostatniego meczu ligowego rozegranego w V lidze - Dalin - Borek (4-0).
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nizacyjno – sportowych, wreszcie tak-
że podstaw finansowych, jeżeli jednak 
na pewnym etapie rozgrywek pojawi 
się na horyzoncie szansa wywalcze-
nia awansu, to kto wie, pewnie po-
dejmiemy rękawicę?
Sekcja piłkarska Dalinu Myśleni-
ce, to dzisiaj nie tylko pierwszy ze-
spól rywalizujący w czwartej lidze, 
to także cały szereg innych dru-
żyn, różnych wiekowo i grających 
w różnych ligach. Czy mógłby Pan 
krótko zaprezentować struktury 
organizacyjne sekcji?
Poza pierwszą drużyną, w której tre-
nuje około 20 zawodników mamy 
jeszcze zespół juniorów starszych 
grający w I Lidze Krakowskiej (27 
zawodników), dwie drużyny junio-
ra młodszego grające w Małopol-
skiej Lidze Juniora Młodszego (31 
zawodników), dwie drużyny trampka-
rzy rywalizujących w I Lidze Krakow-
skiej Trampkarza (23 zawodników), 
dwie drużyny młodzików (37 zawod-
ników), drużynę Orlików (28 zawod-
ników z roczników 2005 – 2006), dru-
żynę Żaków (35 zawodników z rocz-
ników 2007 i 2008) oraz drużynę 
Skrzatów (30 zawodników z roczni-
ka 2009 i 2010). Jesteśmy na etapie 
budowy drużyny Mini, do której na-
bór przeprowadzimy wśród … czte-
rolatków. Podjęliśmy tę inicjatywę, 
bowiem jest na nią zapotrzebowa-
nie społeczne. 
w sumie 231 zawodników jeśli do-
brze policzyłem?
Tak. To całkiem spora grupa piłkarzy. 
Doliczmy do tego ośmiu prowadzą-
cych zajęcia. Są to wszystko trenerzy 
posiadający certyfikaty PZPN.
w tej wyliczance zapomnieliśmy 
chyba o jeszcze jednej grupie pił-
karskiej funkcjonującej w struktu-
rach klubu. To … oldboje?

Istotnie. A to wcale pokaźna grupa lu-
dzi. Gdzieś koło trzydziestu osób. Ze-
spół spotyka się raz na dwa tygodnie 
i rozgrywa mecze. Czasem uczestni-
czy w meczach okazjonalnych, jak 
choćby spotkanie z piłkarzami an-
gielskimi. Jest to doskonała forma in-
tegracji i aktywnego spędzania wol-
nego czasu.
Którzy byli piłkarze Dalinu znajdu-
ją się w grupie oldbojów?
To same znane kibicom Dalinu na-
zwiska: Sławek Mistarz, Wiesław Ba-
łucki, Robert Nowak, Piotr Malina, 
Olek Jopek, Sylwek Święch, Krzysiu 
Święch, Andrzej Talaga, Adam Ja-
nowski, Grzesiek Wyroba, Bogumił 
Dziuba, Paweł Cygan, Krzysiek Bie-
rówka, Wojtek Płachta, Darek Cien-
kosz, Krystian Blak, Janusz Kozieł, 
Waldek Kopp, Józek Górka, Jarek 
Motyka, Wiesiek Ostafin czy Krzysz-
tof Mróz, Adam Zadora, Artur Wątor, 
Paweł Tomeczko, Bartek Bylica. Tre-
nujemy i gramy.
Pan także znajduje się w grupie 
oldbojów?
Tak. Kiedyś deklarowałem, że jeśli 
będzie taka potrzeba, że przydam się 
obecnej drużynie na murawie, dam 
zmianę i zagram w meczu. Byłem na-
wet podczas jednego z meczów przy-
gotowany do wejścia na boisko, ale 
przy stanie 1-5 stwierdziłem, że moje 
wejście nie ma przy takim wyniku 
większego sensu. Mam nadzieję, że 
podczas czwartoligowych rozgrywek 
uda mi się zakończyć przygodę piłkar-
ską w barwach Dalinu.
Jakie marzenie ma prezes sekcji pił-
ki nożnej KS Dalin Myślenice?
Marzy mi się, aby jak największa licz-
ba młodych chłopców uczęszczała na 
treningi, grała w Dalinie i przedkła-
dała te zajęcie ponad siedzenie przy 
komputerze, aby gra w Dalinie była 

dla nich pewnym etapem czy przy-
stankiem w dalszej, sportowej karie-
rze. My, to znaczy klub, jesteśmy po 
to, aby zainteresować piłką, oszlifo-
wać talent i promować go na dro-
dze do dalszej kariery. Polityka klubu 
ukierunkowana jest na to, aby utalen-
towanych zawodników wypuszczać w 
świat, na szerokie wody. Pozbywamy 
się w ten sposób ważnych dla klubu 
zawodników, ale takie są prawa spor-
tu. Nie można zamykać nikomu dro-
gi do kariery. 

JERZy MOSKAL - urodzony 11 kwietnia 1974 roku, piłkarz i działacz piłkarski, absol-
went akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - wydział Nauczycielski. Nauczy-
ciel w Gimnazjum nr. 2 w myślenicach, wychowanek Dalinu myślenice. Przebieg kariery 
piłkarskiej: 1991-95 Wisła Kraków 35 występów (bramka z Legią Warszawa), 1994/95 
Dalin myślenice, 1996/97 Wisła Kraków, 1997/98 Karpaty siepraw (studia), 2015 zgło-
szony do rozgrywek ligowych w Dalinie myślenice. Od ubiegłego sezonu prezes sekcji 
piłki nożnej w Dalinie myślenice, wiceprezes 

dossier

Trzecia liga? Zobaczymy?

Sprawdziły się nasze założenia, sprawdziła 
taktyka oparcia drużyny na własnych wy-

chowankach. Nie mieliśmy my, zarząd sekcji, 
ani też trener żadnych problemów wychowaw-
czych z zawodnikami - JERZY mOsKaL
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reklama

To miejsce czeka na Twoją reklamę
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PrZebiegam moją ulu-
bioną trasą, w dół 

kniaZiewicZa, w lewo 
wZdłuż bysinki, prZeZ 
koński rynek, obok usta-
wionych w długą linię 
handlarek. – MALINKI!? 
BORóWKI!? – dobiegają 
mnie ich ZmęcZone upa-
łem głosy. boję się my-
śleć, jak bardZo chętnie 
Zjadłabym na obiad Fi-
liżankę świeżych boró-
wek Z bitą śmietaną, boję 
się na Zapas, żeby prZy-
padkiem nie prZystanąć 
i nie kupić i nie spóźnić 
się w to miejsce, w któ-
re jak Zwykle jestem 
spóźniona: dom grecki? 
biblioteka? bank? ucie-
kający bus do krako-
wa? ZawsZe, kiedy Zja-
wiam się w myślenicach 
– a są to Z roku na rok 
coraZ krótsZe okresy – 
porusZam się po nich bie-
giem, ZawsZe spiesZę się 
skądś lub dokądś Z po-
cZuciem, że chociaż uda-
ło mi się ZorganiZować 
te trZy spotkania, Z któ-
rych lub na które pędZę, 
to jednak nie uda mi się 
wcisnąć w ten dZień ko-
lejnych pięciu, a prZe-
cież planowałam, obie-
całam ... 
dzisiaj znowu biegnę, bo za chwilę 
mam być w domu greckim i opo-
wiadać o doboszyńskim, a wła-
ściwie o bataliach prasowych to-
warzyszących jego procesom z lat 
30-tych, tej niekończącej się bitwie 
prawnej, podczas której upadają-
ce państwo polskie bezskutecznie 
próbowało skazać przywódcę na-
jazdu na myślenice na choćby kil-
ka lat więzienia, i której ja – do-
browolnie uwięziona w archiwach 
państwowych i bibliotekach - po-
święciłam  kilka ostatnich lat mo-
jego życia. – Malinki?! Borówki?! 
- słyszę jeszcze przez chwilę, skrę-
cając w lewo przy dawnej knajpie 
horowitza. bez względu na to, kto 
i czym handluje dzisiaj w tej na-
rożnej kamienicy, dla mnie jest ona 
zawsze knajpą horowitza. tak, jak 
budynki południowej pierzei ryn-
ku są wyszynkiem balsama, dru-

karnią perlrotha, sklepem ze skórami 
weinmana, hurtownią beckera, ty-
siąc i jednym drobiazgiem kargera, 
budynki pierzei wschodniej szatnią 
blumenstocka, budynki pierzei pół-
nocnej lodziarnią leviego, obuwni-
czym hojdy, minimarketem korna, 
a budynki wzdłuż których teraz bie-
gnę pasmanterią bittersfelda i cukier-
nią passelowej. 
przymykam oczy i wyobrażam sobie 
tamtą noc: strzały, wrzaski, przekleń-
stwa, rozbijanie futryn i witryn, pija-
ni napastnicy wbiegający do domów 
z siekierami, walący na oślep w amo-
ku, pal, niszcz, bij, bij żyda! kobie-
ty zrywające się z pościeli, przerażo-
ne atakiem, płacz niemowląt i dzie-
ci, mężczyźni próbujący ratować do-
bytek, ale jak, gdzie, czym, wszędzie 
strzały, huk, kłęby kurzu, białe obłoki 

mąki wyrzucanej z worków na podło-
gę, na klepisko, mieszane z kaszą, ry-
żem, wapnem, wszystkim, co wpada 
w ręce oprawcom. chaja becker, w 
nocnej koszuli, z kilkumiesięcznym 
dzieckiem na rękach ucieka w stronę 
podwórka, ucieka slalomem, bo strze-
lają jej w plecy, biegnie, ale za chwi-
lę wraca, w sklepie zostało jej dwoje 
nastoletnich dzieci, chana i chaim, 
do których też strzelają, kula omija 
buzię chany o 5, może 10 centyme-
trów. na rynku w kałuży krwi leży 
leib wachsberg, ktoś rozpłatał mu 
czaszkę siekierą, kiedy biegł na po-
moc niszczonej piekarni, ocknie się 
dopiero nazajutrz, u doktora szum-
skiego, cudem przeżyje. na wysoko-
ści kościoła też strzelają, ktoś ucieka, 
to majer berkovitz, zabiją go czy zdo-
ła uciec? Zdołał uciec.
obrazek, jak z wizji goi; płonący w 
ciemnościach rynek, sterty ubrań, 
rozbitego szkła, płonąca szatnia – ele-
gancki butik ozjasza blumenstocka, 
ludzie biegający tam i z powrotem, 
próbujący gasić wybuchające poża-
ry, unikając jednocześnie rzucanych 
w ich kierunku siekier, schodząc z li-
nii ognia bezładnie wystrzeliwanych 

pocisków. i na środku rynku on – 
inżynier adam doboszyński, inży-
nier i reżyser tego spektaklu, z kara-
binem w jednej i gwizdkiem w dru-
giej ręce, rozczarowany – jak zeznają 
później jego ludzie – zbyt małą ska-
lą zniszczeń.
ten obraz towarzyszy mi od kilkuna-
stu lat, odkąd po raz pierwszy dowie-
działam się, że w myślenicach miesz-
kali jacyś żydzi, obraz tej właśnie 
ciemnej, czerwcowej nocy, z kłębami 

białego mącznego pyłu unoszącymi 
się nad miastem. trudno mi wyobra-
zić sobie przerażenie dzieci zbudzo-
nych waleniem siekier w okiennice i 
drzwi, słuchających obelg, wystrza-
łów. próbuję porównywać ich uczu-
cia z moimi własnymi, gdy w 1981 
roku zobaczyłam czołg zaparkowa-
ny pod naszym blokiem, niedaleko 
domu kultury. bałam się i płakałam, 
chociaż nikt do mnie nie strzelał, nikt 
nie rzucał zegarem w moją mamę, nie 
bił taty siekierą. 
wchodzę do domu greckiego ze 
świadomością, że będzie mi bardzo 
ciężko przekazać ten obraz moim słu-
chaczom. będzie ciężko, ale muszę 
spróbować. Zaczynam zaraz na po-
czątku od „brakującego kawałka” my-
ślenickiej historii, znamy wersję do-
boszyńskiego, znamy wersję obozu 
sanacji, znamy wersję obozu narodo-
wego, jedyną obowiązującą do dziś, 
ale gdzieś zagubiła się wersja ofiar, 
wersja dzieci napadniętych nocą, wer-
sja ich rodziców, ograbionych, pobi-
tych, upokorzonych. przez półtorej 
godziny staram się ją jakoś przywo-
łać, odkręcić ów perfidny plan obroń-
ców doboszyńskiego, którym udało 

się z katów uczynić ofiary i zrobić to 
tak skutecznie, że zarówno historycy, 
jak i pospolici zjadacze historycznej 
papki żałują ich do dziś. 
przez jakiś czas naiwnie wierzę, że 
coś zmieniłam, wracam z wykładu z 
poczuciem spełnienia jakiegoś obo-
wiązku wobec historycznej prawdy, z 
uczuciem wdzięczności do moich pro-
motorów z cambridge, którzy wysłali 
mnie do państwowych i prywatnych 
archiwów wyposażoną w narzędzia 
do podważania ustalonych na zawsze 
prawd, przesłuchiwania dokumentów 
i dogrzebywania się do podskórnych 
warstw każdego faktu. „prawda jest 
często ukryta w tych dokumentach, 
których brakuje” – powtarzali mi. w 
archiwach dotyczących procesów do-
boszyńskiego niczego nie brakuje, jest 
dużo łatwiej niż myślał Francois gu-

isnet, kiedy mnie do nich posyłał, ale 
zarazem dużo trudniej. jest łatwiej, 
bo każdy kawałek papieru pozostał na 
swoim miejscu, ale i trudniej, bo bada-
jący je historycy nie chcą ich widzieć, 
przez kolejne lata zaczynają czytać 
„akta sprawy”, której wyrok znają już 
z góry; udają, że zaczynają prowadzić 
badania, choć resumé mają już daw-
no napisane, a wszystkie wnioski wy-
ciągnięte. „akt wyższej konieczno-
ści” – powtarzają za obrońcami do-
boszyńskiego – wyższej konieczno-
ści „odżydzenia polski”, oddzielenia 
ziarna od plew, w przypadku myśle-
nic: zniszczenia myśleniczan nie-ka-
tolików, w celu powiększenia „prze-
strzeni życiowej” myśleniczan-kato-
lików.  wtedy, w 1936 roku nie mógł 
tego zrozumieć józek Zanker, myśle-
niczanin od wielu pokoleń, absolwent 
naszego lo, prawnik. nie mógł zro-
zumieć logiki doboszyńskiego i in-
nych nacjonalistów. gdyby nie zginął 
sześć lat później w bełżcu, na pewno 
nie umiałby też zrozumieć, dlaczego 
– choć w czasie wojny zginęło ponad 
1300 myślenickich żydów - wszystkie 
powojenne książki historyczne poda-
ją, że zginęło około 40 myśleniczan. 

tamto zdziwienie józka żyje dzi-
siaj we mnie.
oglądam swoją twarz w myślenic-
kiej prasie, czytam relacje z moje-
go wykładu i nie wierzę własnym 
oczom, czytam więc jeszcze raz i 
jeszcze – i nagle dociera do mnie 
to, co się stało, co się stało po raz 
kolejny: ten kawałek historii, któ-
ry na półtorej godziny wywoła-
łam niczym ducha w najpiękniej-
szej sali domu greckiego, znik-
nął tak szybko, jak szybko skoń-
czył się wykład, wpadł z powro-
tem w czarną dziurę lokalnej nie-
pamięci. w dziennikarskich spra-
wozdaniach zagościła stara, utrwa-
lona wersja wydarzeń. 
kilka miesięcy temu napisałam do 
pana burmistrza list z prośbą o fi-
nansowe wsparcie polskiego wy-
dania wspomnień dova weinma-
na. chodziło mi tylko o ich przetłu-
maczenie z hebrajskiego na polski 
i wydanie w formie e-booka, żeby 
jak najbardziej ograniczyć koszty. 
nie wiem, co jest w książce dova, 
ale wiem, że jego pierwsze rozdzia-
ły dotyczą życia w myślenicach, 
w latach trzydziestych. dov, który 
od lat 40-tych mieszka w izraelu, 
uważa myślenice za swoje rodzin-
ne miasto, tu się urodził, tu cho-
dził do szkoły, tu mieszkał i dora-
stał aż do czasów wojny. przywiózł 
do myślenic wszystkie swoje dzie-
ci i wnuki i w tym roku też plano-
wał przyjechać, miał siedzieć w 
pierwszym rzędzie na moim wy-
kładzie, dov weinman, 96-letni 
myśleniczanin, mój świadek, au-
tor wspomnień o myślenicach, któ-
rych być może nigdy nie przeczy-
tamy. jego syn zdecydował, że ta 
podróż byłaby jednak zbyt niebez-
pieczna z uwagi na męczące upały, 
silne emocje.
wyobrażam sobie dova, który idzie 
ze mną ulicą i słyszy znane mu 
sprzed wojny pytanie: Malinki? 
Borówki? widzę łzę, która toczy 
się po jego policzku, często słyszę 
tę łzę przez telefon. przez tę łzę nie 
powiedziałam mu jeszcze, że nasza 
komisja edukacji, kultury i spor-
tu umig  „negatywnie zaopinio-
wała przyznanie środków finanso-
wych na wykonanie polskiego tłu-
maczenia oraz publikacji cyfrowej 
książki wspomnieniowej związa-
nej z myślenicami autorstwa dova 

Malinki? Borówki?

agnieszka cahn

foto: maciej hołuj

aga cahn

DZiałająca w myśleni-
cach Fundacja aktyw-

nego roZwoju „progresja” 
ZorganiZuje we wrZeśniu 
(dokładnie 24 i 25) dużą im-
preZę sportową pod naZwą: 
małopolski Festiwal spor-
towy. będZie to połącZenie 
dobrej Zabawy Z akcją cha-
rytatywną.
podczas dwudniowej imprezy zbie-
rane będą pieniądze przeznaczone na 
leczenie trojga dzieci: siedmioletnich 
bliźniaczek amelii i natalii cierpią-
cych na afazję (dziewczynki nie mó-
wią) oraz dwuletniego alana, który 
urodził się bez prawej dłoni.
już teraz na kilka tygodni przed impre-
zą w newralgicznych punktach myśle-
nic pojawiły się puszki ze specjalnym 
nadrukiem graficznym (wielkolud z 
dużym, czerwonym sercem) promują-
cym akcję. myśleniczanie mogą wrzu-

cać do nich datki przeznaczone na leczenie wspomnianych dzieci.
Fundacja aktywnego rozwoju „progresja” działa w myślenicach od dwóch 
lat. kierują nią dwie mieszkanki myślenic: karolina kaczkowska (prezes) oraz 
magdalena obajtek (wiceprezes). małopolski Festiwal sportowy jest ich po-
mysłem. będzie także przez nie i przez grupę ich przyjaciół realizowany. - To 
duże i trudne logistycznie przedsięwzięcie – mówi karolina kaczkowska. - 
Impreza odbywać się będzie w hali widowiskowo – sportowej na Zarabiu oraz 
na błoniach przy górnym jazie. Chcemy zaprosić na nią znanych sportowców. 
Swój udział zapowiedzieli już m.in.: Sylwia Jaśkowiec i Robert Hundla. Do 
udziału zaprosimy mieszkańców miasta i gminy, dzieci z rodzicami, całe rodzi-
ny. Wciąż szukamy sponsorów i darczyńców dla naszego festiwalu.
przez dwa dni trwania imprezy rozegrane zostaną mecze piłkarskie, siatków-
ki plażowej, petanque, w niedzielę zaś, w drugi dzień festiwalu biegi na dy-
stansach: 5, 10 i 16 kilometrów. cały dochód z imprezy, podczas której moż-
na będzie wrzucić datek do puszki, wziąć udział w loterii oraz zakupić oka-
zjonalną cegiełkę przeznaczony zostanie na rzecz trojga dzieci. „sedno” ob-
jęło małopolski Festiwal sportowy patronatem medialnym. we wrześniowym 
numerze zaprezentujemy szczegółowy program festiwalu.

„Progresja” dzieciakom SEDNO
patronuje

Karolina Kaczkowska z dziećmi, na leczenie których „Progresja” zbierać będzie pieniądze.

foto: archiwum
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u-bott atrakcją wystawy Kirgizi, ukraińcy i Gruzini w Raciechowicach „Tilia” na ŚDM    Z klasy D do klasy C

wszystkie zdjęcia: maciej hołuj + archiwum

rozmowa z KaSią DOMiniK poetką z Dobczyc

Łzy to antidotum na smutek

Kolejną wystawę zaprezentowano 
w czytelni miejskiej biblioteki 

publicznej w dobczycach. wystawa 
zorganizowana została w ramach Wa-
kacyjnych Spotkań z Historią w Do-
bczycach przez wspomnianą bibliote-
kę oraz muzeum Ziemi sochaczew-
skiej i pola bitwy nad bzurą. ekspo-
zycja uświetnia 97. rocznicę święta 
Flotylli pińskiej. na wystawie można 
oglądać dokumenty i zdjęcia dotyczą-
ce historii wspomnianej floty, a pocho-
dzące ze zbiorów sochaczewskiego 
muzeum, dziennikarza historycznego 
sławomira Zagorskiego oraz kolek-
cjonera i modelarza z dobczyc jacka 
bassary. prawdziwą atrakcją wystawy 
jest model niemieckiego u-botta po-
chodzący z kolekcji marka sosenki 
wykonany w skali 1:25.
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Na pytanie czym różni się gmina raciechowice od innych gmin powia-
tu myślenickiego odpowiedź wydaje się prosta. od wielu lat gmina za-

pracowuje na miano ekologicznej dowodem czego są niekończące się połacie 
sadów wydających na świat wspaniałe jabłka, gruszki i śliwy. ale jest jesz-
cze coś, co gminę raciechowice wyróżnia spośród innych gmin. to trwają-
ca nieprzerwanie od dziesięciu lat akcja przyjmowania na kolonie letnie dzie-
ci z kirgistanu.
to dzieci z rodzin o polskich korzeniach. przyjeżdżają do raciechowic od 
momentu, kiedy delegacja tej gminy wyjechała do kirgistanu, aby tam uczyć 
swoich przyjaciół samorządności. to w biszkeku, mieście odległym od ra-
ciechowic o 6 tysięcy kilometrów 10 lat temu zrodził się pomysł, aby dzieci 
przyjeżdżały do raciechowic i przez dwa tygodnie pobytu poznawały kultu-
rę, historię i język ojczysty swoich przodków.
w tym roku do raciechowic przyjechały także dzieci i młodzież z ukrainy 
i gruzji. razem (bez opiekunów) około 50 osób. koszty ich pobytu pokrył 
marszałek województwa małopolskiego, men oraz ministerstwo rodziny, 
polityki, pracy i polityki socjalnej w ramach programu Funduszu inicjatyw 
obywatelskich. „sedno” obecne było na pierwszym spotkaniu tegorocznej 
edycji pobytu dzieci w raciechowicach. Z tego spotkania, podczas którego 
dzieci prezentowały program artystyczny pochodzą nasze zdjęcia.

SEDNO: CZY PAMIęTASZ JAK 
ROZPOCZęŁA SIę TwOJA 

PRZYGODA Z PISANIEM?
KASIA DOMINIK: Podobno urodzi-
łam się z piórem w ręce, bo tworzę w 
różnych miejscach i okolicznościach. 
W przypływie natchnienia piszę, co 
mi serce dyktuje. Niemniej punktem 
newralgicznym mojej przygody z po-
ezją było spotkanie z Ryszardem Ro-
dzikiem, który rozpoznał we mnie ser-
ce poety. Jak sam stwierdził: „Odkry-
łem kolejny talent, z tym że ten talent 
jeszcze o tym nie wie”.
Jacy poeci są Ci najbliżsi?
Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert i 
ks. Jan Twardowski – są oni dla mnie 
natchnieniem, kierunkowskazem, dzię-
ki któremu bezpiecznie poruszam się 
po zawiłych i stromych drogach po-
ezji, albowiem serce poety skazane 
jest na tułaczkę i poszukiwanie tego, 
co sprawia, że jego wiersze są wyjąt-
kowe, a ludzie chętnie je czytają.

Co daje Ci Myślenicka Grupa Li-
teracka „Tilia”, do której należysz? 
Jakie miejsce w Twoim życiu zaj-
muje?
„Tilia” jest dla mnie jak rodzina, w 
której znajduję wsparcie, zrozumienie, 
dlatego zajmuje w moim życiu bardzo 
ważne miejsce. Dzięki poezji odnaj-
duję spokój i wewnętrzną równowa-
gę oraz prawdę w czystej postaci, któ-
rą wyznaję i świadomie się nią dzie-
lę, gdyż poezja była, jest i pozostanie 
moim „cichym wyznaniem”, moim 
małym wielkim światem ukazującym 
stan mojego serca – tu i teraz.
Nowy tomik wierszy Twojego au-
torstwa jest do pozostałych nieco 
podobny – wrażliwa, uduchowio-
na Kasia, do tego czytelników przy-
zwyczaiłaś, ale istotną różnicą jest 
to, że pierwsza część, „Requiem 
dla Taty”, poświęcona jest Twoje-

mu zmarłemu tacie. Czy było trud-
no otworzyć się na tyle, aby podzie-
lić się z czytelnikami swoim cier-
pieniem? Dlaczego postanowiłaś, 
że przelane na papier łzy staną się 
częścią książki?
Żałoba to okres, z którym trudno się 
pogodzić. Do głowy napływają różne 
myśli, robi się dziwne rzeczy, o których 
wcześniej nawet by się nie pomyśla-
ło, a wszystko po to, by odreagować 
i zapomnieć. To był mój niemy krzyk, 
który odbił swoje znamię w moim ser-
cu. Teraz wielu rzeczy, słów, a nawet 
myśli żałuję, niemniej czasu nie cof-
nę, ale wyciągnęłam naukę z tej lekcji 
życia. Dlatego, aby zaniechać dalszej 
„złudnej manifestacji uczuć” posta-
nowiłam, że tomik „Moje Eldorado” 
zadedykuję właśnie tacie. Było to bo-
lesne i trudne, gdyż nigdy tak bardzo 
nie otwarłam swojego serca przed in-
nymi. Początkowo obawiałam się re-
akcji, ale niepotrzebnie, ponieważ lu-

dzi łączyli się ze mną w bólu. To było 
piękne doznanie, i już wiem, że prze-
lane na papier łzy są najlepszym an-
tidotum na smutek, ból i cierpienie 
po stracie kogoś kto był dla nas ca-
łym światem.
Czy nikt nie zarzucił Ci, że niepo-
trzebnie „upubliczniasz” swoją ża-
łobę?
Nikt nie miał pretensji, że w „Moim 
Eldorado” tak wiele miejsca poświę-
ciłam zmarłemu tacie. Przeciwnie, 
łączono się ze mną w bólu. W końcu 
tak jak czułam, tak pisałam – trudno 
pisać o radości, kiedy serce boleje, a 
dusza łzy leje.
Jak podsumowałabyś pierwszą 
część tomiku?
Słowami ks. Jana Twardowskiego: 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”.
Druga część to „Naznaczona przez 

Boga i ży-
cie”. O wie-
rze, cierpie-
niu, chorobie 
pisałaś już 
w c z e ś n i e j . 
Czym różnią 
się te wiersze 
od poprzed-
nich?
Każdy kolejny 
mój wiersz jest inny, każdy ma swój 
własny ładunek emocjonalny i swoją 
własną unikatową historię. Dlatego 
ich nie porównuję, ja je tworzę. A te, 
które wybrałam do tomiku „Moje El-
dorado”, stanowią wyrywek całości, 
która spoczywa w szufladzie na dnie 
i czeka na swoje objawienie.
Tomik wydałaś dzięki p. Jackowi 
Świtale z firmy EuROfIN. Nakład 
został już wyczerpany, a pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży wspo-
mogą Twoje leczenie onkologicz-
ne. wciąż pojawiają się pytania o 
książkę, o dodruk. Czy można na 
niego liczyć?
Każda moja książka ukazuje się dzię-
ki sponsorom. To ich wsparcie i ser-
deczność sprawiają, że dochód uzy-
skany ze sprzedaży publikacji w ca-
łości przeznaczam na moje leczenie, 
którego wciąż wymagam. Prawdą jest 
też, że cały nakład został wyczerpany 
w niespełna miesiąc, niemniej dodru-
ku nie przewiduję, jednak można się 
spodziewać czegoś nowego, ale to już 
„inna bajka”.
Twoje tomiki ukazują się w niezbyt 
długich odstępach czasowych. Czy 
myślisz już o kolejnym?
I to jest właśnie ta „inna bajka”. Nie-
bawem ukarze się mój kolejny tomki. 
Mam nadzieję, że i tym razem Czytel-
nicy dopiszą, a emocje sięgną zenitu. 
Poprzez książki chcę zostawić po so-
bie coś cennego, coś co ludzie będą 
jeszcze długo pamiętać, gdy mnie już 
nie będzie.
P.S. Patronat medialny nad tomikiem 
Kasi Dominik objęły: „Tilia”, „Sed-
no” oraz „Gazeta Myślenicka”.

KASIA DOMINIK:

rozmawiała agnieszka zięba
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Po raZ trZeci piotr sZew-
cZyk wraZ Z grupą swo-

ich prZyjaciół Z myślenic-
kiego towarZystwa kultu-
ry Zgotował myślenicZa-
nom (i nie tylko o cZym po-
niżej) wspaniałą, Folklory-
stycZną ucZtę. na co dZień 
piotr sZewcZyk Z dużym 
powodZeniem i sukcesami 
dowodZi armadą, której 
na imię Zespół pieśni i tań-
ca „Ziemia myślenicka”, od 
trZech lat na kilka dni do-
datkowo staje się dyrek-
torem międZynarodowych 
małopolskich spotkań Z 
Folklorem.
w życiu kulturalnym miasta festiwal 
jest wydarzeniem doniosłym. i nawet 
jeśli brzmi to nieco patetycznie, to w 
praktyce tak jest. olbrzymia, profe-
sjonalna scena (której nie straszne 
burze i wiatry, w przeciwieństwie do 
niektórych scen, jakie stały w nie-
dalekiej przeszłości w mieście), set-
ki krzeseł, a na nich setki zachwyco-

nych tym co dzieje się na scenie wi-
dzów. Festiwal to olbrzymie przedsię-
wzięcie natury logistycznej. jak duże 
wie tylko sam szewczyk i jego ekipa. 
kto choć raz podejmował próbę zor-
ganizowania jakiegokolwiek eventu, 
ten wie co mamy na myśli.
przez trzy lata festiwal rozrósł się. 
już nie tylko myśleniczanie mogą 
oglądać w akcji egzotyczne zespoły 
folklorystyczne, ale mogą to czynić 
także mieszkańcy suchej beskidz-
kiej i miechowa. to jeszcze bardziej 
podnosi logistyczną poprzeczkę wy-
darzenia z czego trzeba sobie zda-
wać sprawę.
w tym roku scenariusz festiwalu 
zmieniła nieco aura. ulewny deszcz 
zatrzymał pod dachem tradycyjny 
korowód, który przez dwa poprzed-
nie lata przetaczał się ulicami mia-
sta, a który tym razem został odwo-
łany. wielka szkoda, bo to jedna z 
większych atrakcji festiwalu. rozu-
miemy jednak, że na siły natury nie 
ma mocnych.
organizator stara się bardzo, aby z 

Trudno oprzeć się wrażeniu i opinii, że myślenickie Międzynarodo-
we Małopolskie Spotkania z Folklorem przez trzy ostatnie lata sta-

nowią wydarzenie na miarę największej, kulturalnej imprezy w mie-
ście. Zgadzamy się w całej rozciągłości z tą opinią licząc po cichu, że 
znajdzie się w najbliższym czasie impreza, która podąży śladem fe-
stiwalu i stanie się dla niego konkurencją. Na razie jednak rywali na 
horyzoncie jakoś nie widać.

PiOtR SZEWCZyK – dyrektor festiwalu: Jeste-
śmy po trzeciej edycji festiwalu, edycji deszczowej, 
niestety. Jestem mile zaskoczony tym, że pomimo 
niesprzyjającej aury prezentacje oglądało tak wielu 
widzów, że nie odstraszył ich deszcz i że tak gorąco 
oklaskiwali artystów, którzy niejednokrotnie pokona-
li wiele tysięcy kilometrów po to, aby móc zadedyko-
wać swój występ myślenickiej publiczności. ta edy-
cja nauczyła nas jeszcze jednego, tego, że musimy 
mieć w zanadrzu alternatywne rozwiązania w razie 
niesprzyjającej pogody.

foto: maciej hołuj

w promieniach miłosierdzia - 
rzecz o świętych – janie paw-

le ii i siostrze Faustynie. muzeum re-
gionalne „dom grecki” i mgp „tilia” 
włączyły się w obchody śdm przed-
stawiając prezentację multimedialną 
wpisującą się w temat tegorocznego 
spotkania. przybliżono biografie świę-
tych, ich nauczanie o bożym miło-
sierdziu oraz genezę śdm. na koniec 
wybrzmiała tak bliska janowi pawło-
wi „barka”, ta z wadowickiego spo-
tkania w 1999 roku. Z krzysztofem 
krawczykiem i ojcem świętym za-
śpiewali ją również widzowie prezen-
tacji. scenariusz: bogusława michalik 
- górka i jadwiga malina. w spotka-
niu muzealnym udział wzięli: mariusz 
michalak, dominika ostafin i pisząca 
te słowa agnieszka Zięba.
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Para taneczna z dobczyc: wojciech 
domagała i emilia selwa zajęła 

pierwsze miejsce w swojej kategorii 
zmagań podczas trwającego niedaw-
no w olsztynie XXV ogólnopolskie-
go konkursu tańców polskich „war-
mia 2016”.
to już czwarte tego rodzaju zwycię-
stwo w tym roku pary trenującej pod 
okiem instruktora adriana kulika. 
wojtek i emilia należą do Zespołu 
pieśni i tańca „dobczyce”, którego 
kierownikiem artystycznym jest wła-
śnie adrian kulik. czwarte zwycię-
stwo w tym roku pozwoliło wojtko-
wi i emilii podnieść swoją klasę ta-
neczną z d na c. to, zdaniem instruk-
tora, najlepsza obecnie para startują-
ca w konkursach tańców polskich pod 
banderą Zpit „dobczyce”. 
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Ostatnia droga sióstr Pielgrzymi w dziewięciu myślenickich gminach udowadniają, że pejzaż w malarstwie wciąż żywy

III Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem Myślenice 2016

roku na rok do myślenic przyjeżdża-
ły wciąż nowe zespoły. i tak w tym 
roku mogliśmy oglądać i podziwiać 
folklor: kostaryki, brazylii, słowa-
cji, macedonii, serbii, tajwanu, Fran-
cji, indonezji, węgier i oczywiście 
polski. co nam się podobało? chy-
ba wszystko. choć najbardziej ze-
spół z brazylii.
Festiwal zatacza coraz większe krę-
gi terytorialne. podczas koncertów 
na płycie myślenickiego rynku spo-
tkaliśmy mieszkankę lidzbarka war-
mińskiego, członkinię Zespołu tańca 
ludowego „perła warmii” która spe-
cjalnie pokonała kilkaset kilometrów 
dzielących jej rodzinną miejscowość 
od myślenic, aby obejrzeć festiwal. 
- Jestem pod olbrzymim wrażeniem 
rozmachu festiwalu, liczby występu-
jących zespołów, ich egzotyki, kolo-
rystyki – powiedziała nam pani da-
nuta. - Brakowało mi jednak elemen-
tu integrującego występujące zespo-
ły z widzami. Podczas wielu festiwa-
li praktykowane jest zapraszanie wi-
dzów do wspólnego tańca przez pre-
zentujący się zespół. Ogólnie jednak 

wrażenia jakie wywiozę z Myślenic 
po festiwalu są naprawdę wspaniałe. 
W przyszłym roku przyjedziemy kibi-
cować festiwalowi i oglądać go z ca-
łym zespołem.
cóż możemy jeszcze od siebie do-
dać? szkoda, że organizator nie zde-
cydował się na transmisję w formule 
live. taką formułę przekazu przyjęli 
na przykład organizatorzy tegorocznej 
edycji talentów małopolski, kiedy to 
w dobczyckim rcos-ie myślenicka 
telewizja powiatowa itV zainstalo-
wała swoje studio i przez dwa dni na 
żywo przekazywała wszystko to, co 
działo się na scenie sali widowisko-
wej. może naszą sugestię wezmą pod 
uwagę organizatorzy przyszłorocznej 
edycji międzynarodowych małopol-
skich spotkań z Folklorem? bo w to, 
że będzie czwarta edycja festiwalu 
święcie wierzymy! Zwróciliśmy tak-
że uwagę na sposób powitania przy-
byłych na otwarcie festiwalu gości i 
oficjeli. konkretnie zaś na kolejność 
ich wyczytywania. jeśli i państwu coś 
się w tym elemencie nie podobało, to 
oznacza, że wiemy o co chodzi.

uczta dla folklorystycznych podniebień

foto maciej hołuj

Prawdziwy najazd w pozytywnym znaczeniu tego słowa przeżyły gminy po-
wiatu myślenickiego z okazji trwania w krakowie światowych dni mło-

dzieży. pielgrzymi mieszkali praktycznie we wszystkich dziewięciu gminach 
powiatu korzystając z gościnności rodzin oraz instytucji. w każdej gminie (z 
nielicznymi wyjątkami) odbyły się z tej okazji Festiwale młodych. w lubniu 
zorganizowano spotkanie integracyjne z grupą pielgrzymów z hiszpanii, w 
sułkowicach, gdzie przebywali: włosi, polacy, niemcy, austriacy i Francu-
zi odbyły się katechezy z udziałem biskupów z polski, włoch i niemiec, Fe-
stiwale młodych odbyły się w: wiśniowej, także w sieprawiu, myślenicach 
i dobczycach. w ich organizację włączyły się ośrodki kultury: mokis (my-
ślenice), gokis (siepraw) i mgokis (dobczyce) oraz organizacje pozarzą-
dowe. nie zabrakło prezentacji i występów. w myślenicach na scenie poja-
wiły się m.in. zespoły: „anafora”, Zpit „Ziemia myślenicka” oraz „crazy 
accordion trio”, w dobczycach wystąpili: sekcja wokalna mgokis, zespół 
taneczny „intox” oraz orkiestra dęta osp dobczyce zaś w sieprawiu zorga-
nizowano dzień włoski, wystąpiły zespoły: „sofi band” z ukrainy, „some-
seul” z rumunii oraz egzotyczny teatr z Filipin „teatro desiderata”. wszę-
dzie wspaniale się bawiono. były wspólne tańce i śpiewy. przebywający na 
terenie gmin powiatu myślenickiego pielgrzymi wzięli m.in. udział w mszy 
świętej odprawianej w krakowie przez ojca świętego Franciszka.

Czy klasyczny pejzaż można uznać dzisiaj w malarstwie za anachronizm, 
za przeżytek? czy widoki łąk z kwiatkami, nieba z chmurami i tym po-

dobne nie są już dzisiaj atrakcyjne, nie przyciągają uwagi widzów? czy pej-
zaż nie jest już dzisiaj trendy, czy przegrywa z innymi formami współcze-
snego malarstwa?
czterej malarze: andrzej kacperek, paweł kotowicz, jan wołek i aleksan-
der żywiecki na tak postawione pytania zgodnie odpowiadają – nie! ich od-
powiedź można znaleźć na ścianach sali wystawowej muzeum regionalne-
go „dom grecki” w myślenicach. Zrzeszeni w grupie artystycznej „4 pejza-
że” artyści przekonują, że pejzaż wciąż może cieszyć się równouprawnieniem 
wśród współczesnych trendów i mód malarskich, na dowód czego prezentują 
kilkanaście swoich prac, z których wszystkie to … pejzaże.
grupa „4 pejzaże” założona została przez wspomnianych malarzy w 2012 
roku. artyści postawili przed sobą zadanie powrotu do tradycyjnych wartości 
estetycznych, do platońskiej koncepcji piękna i misji sztuki, która ich zdaniem 
powinna sprawiać i nieść widzom okazję rozkoszowania się pięknem świata. 
na wystawie w „domu greckim” można oglądać kilkanaście prac wykona-
nych tradycyjnymi technikami malarskimi: olejną i pastelową. kto nie mógł 
być obecny na wernisażu wystawy może obejrzeć ją jeszcze w progach mu-
zeum, gdzie będzie eksponowana do 31 sierpnia.
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Krzyszkowice pożegnały dwie 
swoje mieszkanki, siostry mag-

dalenę i marzenę, które 14 lipca zgi-
nęły w zamachu terrorystycznym na 
promenadzie w nicei. Zanim kondukt 
żałobny wyruszył na krzyszkowicki 
cmentarz w ostatniej drodze tragicznie 
zmarłych, w kościele pod wezwaniem 
św. anny odprawiona została żałobna 
msza święta celebrowana przez bisku-
pa jana szkodonia. podczas mszy ka-
płan odczytał słowa przebywającego 
w tym czasie w polsce ojca święte-
go Franciszka oraz kardynała stani-
sława dziwisza. w uroczystościach 
pogrzebowych wzięła udział najbliż-
sza rodzina zmarłych sióstr, miesz-
kańcy krzyszkowic, przedstawicie-
le rządu, samorządu lokalnego oraz 
parlamentarzyści.
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(za)dymki Sedna czyli ... z przymróżeniem oka

pies jaki jest każdy widzi

historyczne wędrówki Marka Stoszka

swojego psa narysował „sednu” mateusz suder,
radny rady miejskiej w myślenicach.
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dietetyk radzi (13)

agnieszka zięba

Polska za progiem (26)

andrzej boryczko

Dolina wodącej (1)

absurdawki Jana Koczwary

Oleje (cz. I)

Dziewczynka, która okazała się chłopcem

Oleje, w prZeciwieństwie 
do tłusZcZów ZwierZę-

cych, nie Zawierają chole-
sterolu, Za to mają wiele 
cennych właściwości. tym 
raZem – o olejach najpo-
pularniejsZych, których 
używa się w polskiej kuch-
ni najcZęściej, ale nieko-
niecZnie Ze świadomością, 
w jaki sposób mogą wspo-
móc Zdrowie, jeśli odpo-
wiednio się nimi posłuży-
my.
olej rzepakowy, określany mianem 
„oliwy północy”, dawniej kojarzony 
był z nieprzyjemnym zapachem, obec-
nie się nim nie wyróżnia dzięki temu, 
że uzyskuje się go z uszlachetnionej 
odmiany, która nie zawiera glukozy-

nolanów, prawdziwym zagrożeniem 
jednak był w tym oleju kwas eruko-
wy, który prowadził do uszkodze-
nia narządów miąższowych oraz ser-
ca. obecnie olej rzepakowy zawiera 
najwyżej 2% kwasu erukowego, jest 
więc bezpieczny dla zdrowia. bez-
pieczny, a nawet – korzystny. Zawie-
ra kwasy n-3 i n-6 w odpowiednich 
proporcjach (1:2), a jeśli chodzi o po-
równywanie go z powszechnie chwa-
loną oliwą – zawiera 10 razy więcej 
kwasów n-3 niż ona, a właśnie ta gru-

pa związków jest w żywieniu popu-
lacji naszej szerokości geograficznej 
wciąż deficytowa. Zawiera znaczną, 
porównywalną do oliwy ilość kwasu 
oleinowego i bardzo niewielką – kwa-
sów nasyconych. ten olej zmniejsza 
ryzyko miażdżycy i chorób serca, ła-
godzi objawy zapalenia stawów. do-
brze łączy się ze śledziami, kapustą, 
nadaje się do surówek i sałatek, pie-
czenia, duszenia oraz krótkiego sma-
żenia. jest najpopularniejszym tłusz-
czem roślinnym używanym w pol-

skiej kuchni.
olej słonecznikowy – zawiera mniej 
kwasów z rodziny n-3, co czyni pro-
porcję n-3 do n-6 mniej korzystną, 
jednak zawiera kwas linolenowy oraz 
witaminę e, która odpowiada m. in. 
za odpowiedni stan skóry (chroni 
ją przed wolnymi rodnikami), poza 
tym przedłuża żywotność plemników, 
wspiera układ odpornościowy, prze-
ciwdziała miażdżycy, znalazł także za-
stosowanie w kosmetyce – używa się 
go do produkcji kremów, gdyż uela-
stycznia skórę i zmniejsza powstawa-
nie zmarszczek. 
nie nadaje się do smażenia i pie-
czenia, ponieważ źle znosi wysokie 
temperatury, za to sprawdza się jako 
składnik sałatek, surówek, majonezów 
oraz sosów i dressingów. (cdn)

wyjść z twarzą – warunkiem dobre-
go wyjścia z nią jest najpierw wejście 
(także z twarzą) odpowiednio i dobrze 
wymodelowaną, z oryginalnym maki-
jażem i ozdobnikami upiększającymi 
poszczególne jej elementy, podkreśla-
jącymi jej c/i/ałokształt i wizerunek. 
one sprawią, że wyjście z twarzą bę-
dzie wręcz spektakularne i widowi-
skowe, głupia sprawa – szaleńczy i 
niedorzecznie sformułowany problem 
o chorobliwie psychicznym podłożu i 
zabarwieniu, nie mający dla tejże głu-
piej sprawy żadnego mądrego i istot-
nego znaczenia, szara gęś – gęś do-
mowa o brunatnoszarym upierzeniu i 
usposobieniu. służalczo wypełniają-
ca powierzone zadania i nie/zlecone 
obowiązki. na wolności zaskakująco 
aktywna, ruchliwa, … cdn.

Obiecałem kiedyś Znajomym, że pokażę im jurę ja-
kiej nie Znają. pocZątkowo realiZacja tej obiet-

nicy wydawała się dosyć prosta, wsZak więksZości 
Z nas na hasło „jura” staje prZed ocZami podręcZni-
kowy widok macZugi herkulesa Z Zamkiem pieskowa 
skała w tle, imponujące Zwaliska Zamku ogrodZie-
niec w podZamcZu lub malownicZa dolina prądnika 
w ojcowie. rZadZiej jura kojarZy się Z ruinami dosyć 
odległych „orlich gniaZd” w olsZtynie, mirowie, bo-
bolicach cZy morsku. są to jednak obiekty obecnie 
tłumnie odwiedZane i Znane; Zarówno Z krajoZnaw-
cZych wyciecZek, jak i różnego rodZaju impreZ ple-
nerowych w rodZaju coraZ bardZiej popularnych 
turniejów rycerskich i historycZnych pikników.
wyżyna krakowsko - częstochowska obfituje także w wiele zakątków 
szerzej nieznanych, lecz godnych odwiedzenia i z pewnością stanowią-
cych nie lada atrakcję dla nas – weekendowych turystów. jednym z nich 
są okolice pilicy. to niewielkie miasteczko szczyci się starym rodowo-
dem. od jego zwiedzania rozpoczynamy naszą dzisiejszą wycieczkę. po 
93 kilometrach jazdy parkujemy na płycie przestronnego rynku. układ 
ulic jest typowy dla średniowiecznych miast lokowanych na prawie mag-
deburskim - z każdego narożnika placu wychodzą równolegle ulice. pod-
czas niedawnych prac wykopaliskowych odkryto tu fundamenty miejskie-
go ratusza strawionego pożarem w XiX wieku. 
przy jednym z narożników rynku wznosi się kościół św. jana chrzciciela 
i jana ewangelisty. to budowla sięgająca korzeniami XiV wieku. Z tego 
okresu zachowało się gotyckie prezbiterium i kaplica św. anny z krzyżo-
wo - żebrowym sklepieniem. w kaplicy znajdują się cenne zabytki: re-
nesansowa płaskorzeźba nagrobna małżeństwa warszyckich i pochodzą-
cy z 1555 roku nagrobek kasi pileckiej – dzieło włoskiego artysty Fran-
ciszka marii padovano, znanego z rzeźb w kaplicy Zygmuntowskiej na 
wawelu. kolejne części świątyni stanowią - renesansowa kaplica gro-
bowa padniewskich (dzieło włoskiego artysty kaspra Fodige) i wybit-
ny przykład architektury baroku, jakim jest kaplica św. józefa z koleb-
kowym sklepieniem i ciekawą polichromią.
parę minut spaceru od kościoła doprowadza nas do najbardziej znane-
go zabytku pilicy – pałacu zwanego często zamkiem. obecnie zarówno 
budynek, jak i otaczający go rozległy park stanowią własność prywat-
ną. ambitne plany właścicieli zmierzające do przywrócenia mu daw-
nej świetności utknęły kilkanaście już lat wstecz w martwym punkcie. 
mimo, że stan budynku z roku na rok pogarsza się zachęcam do space-
ru wśród wiekowych drzew, w tym 600 - letniej lipy i rzadko spotyka-
nego buka … płaczącego.
pałac w pilicy wzniósł w 1610 roku wojciech padniewski, a kolejny wła-
ściciel – kasztelan stanisław warszycki (znany na ziemi myślenickiej jako 
surowy tłumiciel buntów chłopskich m.in. w krzeczowie) otoczył go ba-
stionowymi fortyfikacjami. sam pałac jest budowlą piętrową składającą 
się z czterech skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec. Zwiedzanie 
wnętrza jest niemożliwe, ale można podejść, aby oglądnąć z bliska detale 
– kamienne głowy i sfinksy. nie mamy także problemu z przedostaniem 
się poza budynek do wałów i wieżyczek oraz pozostałości murów i im-
ponujących bastionów. wykonujemy parę fotek i w drogę. 
Z przewodnickiego obowiązku dodam, że w pilicy - biskupicach znaj-
duje się jeden z nielicznych i największy na jurze cmentarz ofiar i woj-

ny światowej - miejsce spoczyn-
ku ok 4 tysięcy żołnierzy pol-
skich, austriackich, rosyjskich 
i niemieckich, a pod tzw. czar-
nym lasem zlokalizowany jest 
kirkut, na którym zachowało 
się w dobrym stanie około 300 
macew.

Pałac w Pilicy. Foto: autor cdn.

Na sierpień przypada kolejna, bo-
lesna rocznica eksterminacji my-

ślenickich żydów. 22 sierpnia 1942 
roku z miasta zniknęła jedna trzecia 
jego mieszkańców, mieszkańców, któ-
rzy nigdy już do myślenic nie powró-
cili. od tej daty zaczyna się walka o 
przetrwanie nielicznych żydowskich 
uciekinierów, którym udało się unik-
nąć wywózki.
przetrwanie nie byłoby możliwe gdy-
by nie pomoc ze strony polaków. o 
jednej z takich niesamowitych histo-
rii chciałbym teraz opowiedzieć. prze-
nieśmy się zatem do lipca 1943 roku, 
wtedy to właśnie w czasie niedzielnej 
mszy świętej myślenicki ksiądz ogła-
sza, że w ochronce mieszczącej się 
pod kościółkiem (obecnie przedszko-
le numer 5), znajdują się dzieci, któ-
re przyjechały na letnisko. kto może 
powinien przyjść i zabrać dziecko do 
siebie na okres wakacji. myślenicza-
nie odpowiedzieli na ten apel. rodzi-
ny, które zgłaszały się po dzieci, już na 
miejscu informowane były, że nie cho-
dzi tylko o okres wakacji, a dzieciom 
trzeba zapewnić długotrwałą opiekę. 
do jednej z myślenickich rodzin trafi-
ło dziecko, dziewczynka około trzech 

lat, w za dużej koszulce wyglądającej 
jak sukienka. wieczorem w czasie ką-
pieli okazało się, że dziewczynka jest 
chłopcem i w dodatku jest to dziecko 
żydowskie. mąż kobiety, która zabrała 
dziecko, kategorycznie oświadczył, że 
dziecko trzeba oddać księdzu, z oba-
wy przed niemcami. dziecko nie zo-
stało jednak zwrócone, gdyż zdecydo-
wała się zapewnić mu opiekę siostra 
kobiety, która je zabrała. chłopiec nie 
miał żadnej tożsamości, nie wiedział 
jak się nazywa i ile ma lat. ochrzczo-
no go, wyrobiono dokumenty w któ-
rych wpisano wiek 3 lata. chłopiec 
mieszkał z przybraną rodziną, prze-
żył wojnę i żyje do dzisiaj poza my-
ślenicami. Ze swoją przybraną rodzi-
ną jest w jak najlepszych relacjach, 
gdyż od lipca 1943 roku jest to już 
jego rodzina.
w myślenicach przypadków takich 
jak ten opisany powyżej było co naj-
mniej kilkanaście. oczywistym jest 
fakt, że dzielny ksiądz nie działał sam 
i był jednym z wielu bohaterów tego 
dramatycznego okresu. dzieci naj-
prawdopodobniej pochodziły z pła-

szowa, gdzie właśnie w tym okresie w 
wyniku akcji podziemia, udało się od-
czepić wagon wiozący je do obozu za-
głady w oświęcimiu. prawdopodob-
nym jest również fakt, że pochodziły 
one od zaprzyjaźnionego z myślenic-
kim księdzem, proboszcza z chrzano-
wa jakuba kamieńskiego, który orga-
nizował wśród parafian zbiórki prze-
znaczanych następnie na wykup dzieci 
z transportów do obozu zagłady kosz-
towności. sprawa wciąż jest w toku 
i mam nadzieję, że uda się wyjaśnić 
wszystkie jej szczegóły, mam również 
nadzieję na pomoc w tym względzie 
ze strony czytelników naszej gazety. 
historia ta to zaledwie odsetek podob-
nych, jakie miały miejsce na naszym 
terenie, a w których polacy zaanga-
żowani byli w pomoc żydom. histo-
ria o tyle niesamowita, że dotycząca 
dzieci, istot najbardziej przecież bez-
bronnych i zagubionych.
polecam również artykuł o księdzu ja-
kubie kamieńskim, można go znaleźć 
w internecie pod adresem http://wia-
domosci.onet.pl/tylko-w-onecie/spra-
wiedliwy-historia-ksiedza-ktory-rato-
wal-dzieci-przed-pewna-smiercia-re-
portaz/2jd2nn
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Tour de Pologne przemknął przez Zegartowice

TegorocZny tour de po-
logne to już historia. 

kolarZe powrócili do do-
mów, inni starują w ko-
lejnych wyścigach. trud-
no jednak prZejść obojęt-
nie koło wydarZeń jakie 
w ZwiąZku Z wyścigiem 
miały miejsce na terenie 
powiatu myślenickiego, 
ZwłasZcZa w niewielkiej 
wsi Zegratowice.
leżąca na terenie gminy raciecho-
wice wioska, co dla miłośników ko-
larstwa szosowego nie jest żadną ta-
jemnicą, to rodzinna miejscowość 
rafała majki, aktualnego mistrza 
polski, zwycięzcy etapów podczas 
wyścigu tour de France. trasa tego-
rocznego wyścigu prowadziła drogą, 
przy której stoi dom, w jakim przez 
lata wychowywał się ten znakomity 
dzisiaj kolarz. trudno się zatem dzi-
wić, że właśnie to miejsce rok rocz-
nie oblegane jest przez kolarskich ki-
biców. przyjeżdżają tu między inny-
mi z myślenic, jak choćby grupa do-
wodzona przez szymka Zająca, kie-
dyś wokalisty znanego w myśleni-
cach zespołu rockowego „wieprze”. 
szymek przyjechał w tym roku do 
Zegartowic z tatą tadeuszem i dwo-
ma kolegami. - Tu jest atmosfera, tu 
jest klimat, tu są ludzie, którym ko-
larstwo nie jest obce, tu wreszcie jest 

rodzina naszego idola, Rafała Majki 
– mówił szymek, kiedy zapytaliśmy 
go dlaczego nie kibicuje kolarzom w 
rodzinnych myślenicach.
Zegartowice, wioska do niedawna 
jeszcze mało w świecie znana, teraz 
identyfikowana jest przez wszystkich 
z postacią rafała majki. podczas prze-
jazdu kolarzy startujących w tdp spo-
tkaliśmy tatę kolarza, piotra majkę. - 
Szkoda, że terminy dwóch dużych wy-
ścigów: Tour de France i Tour de Po-
logne pokryły się w tym roku, co unie-
możliwiło synowi udział w zawodach 
w Polsce, ale prawdziwy kibic kolarski 
dopinguje wszystkich kolarzy, stąd na-
sza obecność przy trasie Tour de Po-
logne – powiedział majka senior. oj-
ciec kolarza jest powszechnie znany 
w światku kolarskim, bowiem kiedy 
przy „punkcie żywnościowym” usta-
wionym przy drodze przez zegarto-
wickie gospodynie zatrzymał się sa-
mochód z napisem „dyrektor wyści-
gu” i wychynął z niego na świat sam 
czesław lang, serdecznym powita-
niom nie było końca. do rozmowy 
pomiędzy langiem, a piotrem maj-
ką włączył się także Zbigniew klęk, 

pierwszy trener rafała majki, trener 
z czasów, kiedy nieopierzony jesz-
cze kolarz rozpoczynał starty bro-
niąc barw klubu krakusa swoszowi-
ce. temat rozmowy okazał się bliżej 
nie znany, choć z dużym prawdopo-
dobieństwem można się domyśleć o 
czym trzej gentlemani rozmawiali.
kulinarnym hitem zegartowickiego 
„punktu żywieniowego” był wiejski 
chleb ze smalcem i kiszony ogórek. 
oprócz tych prostych potraw gospo-
dynie przygotowały wspaniałe ciasto, 
kawę i cherbatę. specjałami kuchni 
regionalnej zajadał się sam czesław 
lang, a wraz z nim połowa człon-
ków kolorowej kawalkady samocho-
dów towarzyszących wyścigowi. paj-
dy chleba trafiły także do radiowozów 
policyjnych dostarczone tam przez 

same gospodynie. ludzie zajadali 
sie chlebem, smalcem i ogórkami 
wprost na drodze. w pewnym mo-
mencie oblężenie niewielkiego sto-
iska pod brezentowym dachem na-
miotu przypominało oblężenie su-
permarketu, w którym prowadzo-
na jest właśnie obniżka cen.
w punkcie widokowym nie zabra-
kło kolarzy z sekcji myślenickie-
go towarzystwa krzewienia kul-
tury Fizycznej „uklejna”. przyje-
chali tu oczywiście na rowerach 
z myślenic. trzech kolarzy i jed-
na kolarka. byli miejscowi straża-
cy w wozie bojowym, byli miesz-
kańcy Zegratowic, dorośli, ale tak-
że ci najmłodsi, ubrani w koszul-
ki sportowe z autografami rafała 
majki. nastrój sportowego świę-
tą trwał trzy godziny. niestety ko-
larze nie dostosowali się do niego 
przemykając przez wieś z szybko-
ścią pociągu inter city (albo jeszcze 
szybciej). żaden z nich nie obiecy-
wał, że pojawi się w tym miejscu 
za rok, bo też nie było czasu na ta-
kie obietnice, kibice wiedzą jednak 
już dzisiaj, że w 2017 znowu przy-
jadą do Zegratowic, aby dopingo-
wać kolarzy startujących w tour 
de pologne.

Smalec i ogórki - palce lizać!
wit balicki

foto: maciej hołuj

korespondencja własna
zegartowice, rodzinna 

wieś znanego kolarza 
Rafała Majki od dwóch lat 
kibicuje kolarzom startu-
jącym w tour de Pologne. 
trasa trzeciego etapu te-
gorocznej edycji tdP wio-
dła drogą, przy której stoi 
rodzinny dom Rafała. Dla 
małej wsi lezącej na terenie 
gminy Raciechowice prze-
jazd kolarzy to wielkie świę-
to. Przekonaliśmy się o tym 
kibicując wraz z fanami ko-
larstwa.

Wprawne oko odnajdzie na zdjęciu powyżej sylwetkę biegnącego z kolarzami kibica. To Szymon Zając, wielki fan kolarstwa z Myślenic.
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