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EDNO: Sezon biegów narciarskich już trwa, a Pani
w domu?
SYLWIA JAŚKOWIEC: Niestety. Kontuzja wyeliminowała mnie z przygotowań i wygląda na to, że nie będę mogła pojawić się w tym sezonie na trasach biegowych.
To dla nas i dla wszystkich miłośników Pani talentu smutna wiadomość?
Kiedy uprawia się sport wyczynowy należy przewidywać kontuzje. Sportowiec
ponosi olbrzymią odpowiedzialność za swoje zdrowie decydując się na profesjonalne uprawianie sportu.
To już drugi taki przypadek, kiedyś przed laty Pani kontuzja wynikła z
wypadku, jaki przytrafił się Pani podczas treningu.
Mogłam liczyć się z tym, że tamta kontuzja przyniesie kiedyś skutek w postaci
kolejnej. Ból barku towarzyszy mi do dzisiaj. Gdybym jednak chciała zwracać na to uwagę nie mogłabym wciąż iść do przodu, trenować, startować,
podnosić poprzeczkę. Żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć co oznacza
kontuzja dla sportowca, żaden, który nie doświadczył tego na własnej skórze,
nie zmagał się ze skutkami kontuzji na co dzień. Sportowiec zaciąga swoisty

Nieść to będzie jednak ze sobą pewne skutki uboczne?
Owszem. Nastąpi szybsze zużywanie się chrząstek stawowych, gorsza będzie
stabilność kolana, słychać będzie … trzeszczenie kości, bowiem łąkotka wśród
swoich funkcji ma także tą gwarantującą ich poślizg. Jest to dla mnie szczególnie niekorzystne w kontekście preferowanego przeze mnie stylu łyżwowego, w którym ruchy mają charakter rotacyjny.
Czy sezon jest dla Pani definitywnie stracony?
Tak, niestety, ale być może dzięki temu paradoksalnie zachowam zdrowie.
Będzie Pani śledzić rywalizację na trasach biegowych na ekranie telewizora?
Tak. Moi koledzy i koleżanki będą walczyć o medale MŚ, ja w tym czasie o
sprawność mojego kolana. Oczywiście będę wspierać ich mentalnie i jako
osoba wierząca prosić niebiosa o przychylność dla nich.
Jak spędza Pani czas obecnie?
Godziny spędzam na kozetce w domu, jeżdżę także dwa razy w tygodniu do
Krakowa na zabiegi rehabilitacyjne, przy okazji pozdrawiam swoich rehabilitantów. Odrabiam także zadania domowe wykonując zalecone przez nich ćwiczenia. W chwili obecnej mogę już wykonywać naciski nogą o wartości 25 ki-

ostatnio bardzo mocno nagłaśniana w mediach przy okazji afery dopingowej Theresy Johaug. Jakie jest Pani zdanie w tej materii?
No cóż, sportowcy biorą doping, aby mieć lepszą wydolność nie bacząc na
aspekty zdrowotne i moralne. Zaciągają dług u Natury, ryzykują zdrowiem, a
nawet życiem, oszukują samych siebie, trenerów, kolegów, kibiców, sponsorów
co z moralnością nie ma nic wspólnego. Sport jest piękny, ale nie za wszelką
cenę. Każdy posiada swój własny, indywidualny kręgosłup moralny. Jestem
za tym, aby piętnować doping w każdej jego formie i zawsze będę ostro krytykować tych, którzy się go dopuszczają. Wynik sportowy powinien być odzwierciedleniem litrów wylanego na treningach potu. To bezsprzecznie podstawa jakiejkolwiek rywalizacji.
Co w chwili obecnej jest dla Pani priorytetem?
Przede wszystkim całkowity powrót do zdrowia. Będę zdrowa, to wówczas powrócę do sportu. Odzyskanie formy zdrowotnej to także motywacja do dalszych działań, wzmożonego treningu i udziału w zawodach. Oczywiście zachodzi konieczność zmodyfikowania środków treningowych. Więcej roweru,
siłowni. Muszę także wiedzieć do czego mam się przygotowywać, do jakiego
rodzaju dystansu, muszę to wszystko poukładać sobie w głowie.

NAJWAŻNIEJSZY JEST POWRÓT DO ZDROWIA
SYLWIA JAŚKOWIEC:

rozmawiał

maciej hołuj

O

wielkim pechu może mówić Sylwia Jaśkowiec, jedna z najlepszych polskich biegaczek narciarskich. W połowie ubiegłego roku podczas obozu treningowego w
Zakopanem doznała kontuzji kolana. Boryka się z nią do dzisiaj i niestety przez nią
właśnie nie zobaczymy Sylwii w tym sezonie na trasach biegowych. O tym i o innych
problemach narciarka rozmawia z „Sednem”.

dług wobec natury swojego zdrowia i ma świadomość, że kiedyś będzie musiał ten dług spłacić, ale sportowcy to ludzie z charakterem i starają się uciszyć w sobie ten głos. Chodzi także o to, aby nie wypalić się w życiu ruchowym, aby kiedyś uprawiany przez nas wyczynowo sport stał się stylem dalszego życia, abyśmy czerpali z niego przyjemność i aby był dla nas źródłem
rekreacji i wypoczynku, a nie złych wspomnień.
Sytuacja nie jest łatwa zważywszy na fakt, że narciarstwo biegowe jest
Pani życiową pasją?
Życie bez pasji, to jak życie bez serca czy bez miłości. Każdy z nas zostanie
kiedyś z tej miłości rozliczony.
Wiem, że nie jest Pani łatwo o tym mówić, ale proszę opisać swoją kontuzję, co się stało, że nie może Pani w tej chwili trenować i przygotowywać się do sezonu?
Podczas jednego z obozów treningowych, w czerwcu ubiegłego roku grając w
hali w piłkę nożną doznałam kontuzji kolana. Zerwaniu uległo przednie wiązadło krzyżowe, rozerwana została łąkotka przyśrodkowa. W pewnym momencie doznałam wrażenia, jakby ktoś kopnął mnie od tyłu w kolano, ale nikt się
do tego kopnięcia nie przyznał, zatem pewnie go nie było. Z lewym kolanem,
które uległo kontuzji nigdy wcześniej nie miałam problemu.
Co czuła Pani w tamtym feralnym momencie?
Przygnębienie, smutek. Kiedy patrzysz jak rośnie na twoim kolanie opuchlizna i masz świadomość tego, że to coś poważnego czujesz rozpacz. I ja tę rozpacz czułam.
Jak ratowano Pani kolano?
Lekarz, który je operował postanowił ratować łąkotkę. Kiedyś wycinano ją,
dzisiaj jest inaczej. Lekarze uważają, że łąkotka jest dla kolana bardzo ważna chroni bowiem chrząstkę stawową, jej obecność jest konieczna dla normalnej sprawności ruchowej. Postanowiliśmy zawalczyć o nią, choć istniało pewne ryzyko, że zamiar może się nie powieść. Niestety po pewnym czasie
już po operacji, pojawiły się symptomy bólowe. Badania wykazały, że łąkotka uszkadza się nadal. Powstał problem co robić, jakie podjąć dalsze działania? Pojawiła się groźba zablokowania kolana. Ostatecznie podjęliśmy decyzję wykonania kolejnej operacji. Po raz drugi zszyto łąkotkę. Teraz trwa okres
rehabilitacji pozabiegowej.
To trudny dla Pani okres?
Tak. Leczenie i rehabilitacja łąkotki nie należą do łatwych. Żadne USG czy
rezonans nie dają bowiem obrazu aktualnego stanu tego narządu. W chwili
obecnej rozpoczynam powoli obciążanie kolana, ale nadal za wcześniej jest
na to, aby stwierdzić czy jest dobrze czy źle. Może być tak, że za 12 tygodni
okaże się, że łąkotkę trzeba będzie jednak usunąć.
I co wówczas?
Wówczas nadal będę uprawiać narciarstwo biegowe, ale już bez łąkotki.

logramów. Służy mi do tego waga domowa. Wciąż też utrzymuję bliski kontakt z „przyjaciółkami” kulami, które pomagają mi chodzić. Moim zadaniem
jest w chwili obecnej odbudować mięśnie uda, odbudować w ogóle masę mięśniową. Muszę być przy tym wszystkim bardzo ostrożna. Być może na święta
(wywiad z Sylwią Jaśkowiec przeprowadzaliśmy na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia – przyp. MH) odstawię kule w kąt, a pierwsze treningi odbędę jeszcze w styczniu. Ważnym elementem mojego powrotu do dawnej formy będą treningi w komorze hipoksyjnej, imitującej warunku treningu wysokogórskiego.
Kiedy przypnie Pani do nóg narty?
Zobaczymy. I tutaj wskazana jest duża ostrożność.
W tym roku rozegrane zostaną MŚ w Lahti, jak ocenia Pani szanse swoich kolegów?
Wierzę w to, że każda i każdy z nich odegra znaczącą rolę na swoim koronnym dystansie.
W grupie reprezentantek na MŚ znajdzie się zapewne Ula Łętocha, zawodniczka rodem z pobliskiej Pani rodzinnych Osieczan Buliny. Jak oce-

Ż

aden człowiek nie jest w stanie zrozumieć co oznacza kontuzja dla sportowca, żaden, który nie doświadczył tego na
własnej skórze, nie zmagał się ze skutkami kontuzji na co dzień - sylwia jaśkowiec

nia Pani jej szanse?
Sama kiedyś zaczynałam starty w tak ważnych imprezach jak MŚ i wiem z jakim stresem się to wiąże. Jestem daleka od przewidywania szans Uli. Wiele
zależeć będzie nie tylko od jej aktualnej dyspozycji, ale także od nart, smarowania. Zawodniczka może być w super formie, ale jeśli okaże się, że narty
nie niosą cały trud idzie na marne. Dobre narty przy dobrej formie to połowa sukcesu. Miałam kiedyś taką sytuację w Pucharze Świata, że narty przygotowane były fenomenalnie, ale pomiędzy jednym, a drugim startem spadł
deszcz i narty zamiast pomagać przeszkadzały, bo lepił się do nich śnieg utrudniając bieg.
Trudno rozmawiając z tak utytułowaną i doświadczoną biegaczką narciarską jak Pani nie zapytać o kwestie dopingu, tym bardziej, że jest ona

Sylwia Jaskowiec udzieliła wywiadu „Sednu” 17 grudnia 2016 roku.

Spełnienia wszystkich
marzeń i zamierzeń
w nowym 2017 roku
życzy Czytelnikom
redakcja „Sedna”
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DRODZY CZYTELNICY
Zawsze jest tak, że nowy
rok to w naszym życiu
nowe plany i wyzwania.
Jak jednak podejmować
te ostatnie, skoro los chce
inaczej? Wspaniała narciarka, biegaczka z Osieczan Sylwia Jaśkowiec ma
pecha. Czerwcowa kontuzja wyeliminowała ją z
rywalizacji w tym sezonie. Zawodniczka nie traci jednak nadziei na lepsze jutro i ani myśli rezygnować z kontynuowania
swojej wspaniałej kariery. O problemach Sylwii i
walce z kontuzją przeczytacie Państwo obok w naszym czołówkowym wywiadzie.
Ze sportowcem, ale reprezentującym diametralnie inną od biegów narciarskich dyscyplinę sportu rozmawiamy także na
stronach 8 i 9. Dla Bogdana Czyżyckiego tenis stołowy jest całym życiem.
Przy stołach ping – pongowych nasz rozmówca
spędził prawie 40 lat. Jest
co wspominać i o czym
opowiadać. Tą wiedzą zawodnik dzieli się z Czytelnikami Sedna. Warto
przeczytać.
Uzupełnieniem tematyki sportowej jest tekst
na stronie 16 poświęcony młodemu, utalentowanemu tenisiście ziemnemu Adamowi Ambrożemu. Młodzieniec gra i trenuje w USA, ale nie wyrzeka się polskich korzeni (tata Adama jest rodowitym myśleniczaninem)
i w przyszłości chce grać
dla Polski.
I jeszcze jedna rozmowa,
tym razem nie ze sportowcem, ale z radnym. Robert
Pitala, radny Rady Miejskiej Myślenic opowiada
o tym, jak wspólnie z kolegami klubowymi walczy
z wysokimi cenami wody
obowiązującymi na terenie gminy Myślenice i co
z tej walki wynika.
Mamy nadzieję, że weszliście Państwo w nowy rok
z nowymi postanowieniami i że wśród nich nie zabraknie miejsca dla naszej gazety. Zatem tradycyjnie prosimy: czytajcie
nas i bądźcie z nami znowu za miesiąc.
Redakcja

rozmowa z SYLWIĄ JAŚKOWIEC narciarką z Osieczan, mistrzynią świata w biegach narciarskich, olimpijką

dossier
SYLWIA JAŚKOWIEC - polska biegaczka narciarska, olimpijka z
Vancouver (2010) i Soczi (2014). Urodziła się 1 marca 1986 roku
w Myślenicach. Zawodniczka klubu LKS HILLTOP Osieczany Wiśniowa. Pierwszy trener: Stanisław Gubała i śp. Kazimierz Bubula. W
Vancouver jej najlepszym wynikiem było 25. miejsce w biegu na
30 km stylem klasycznym. Startowała także na 10 km stylem dowolnym zajmując 28. miejsce i w biegu łączonym na 15 km, plasując się na 34. miejscu. Podczas ZIO w Soczi 2014 zajęła 33. miejsce (bieg masowy na 30 km stylem dowolnym) oraz 63. miejsce
(sprint stylem dowolnym - po upadku). Była także 5-ta w sprincie
drużynowym stylem klasycznym z Justyną Kowalczyk oraz 7-ma w
sztafecie wraz z koleżankami z reprezentacji. Dwukrotna mistrzyni świata U-23 na 10 km (stylem dowolnym) i w biegu łączonym
na 15 km. Brązowa medalistka mistrzostw Świata z Falun (2015),
na 10 km stylem dowolnym ze startu indywidualnego zajęła 14.
miejsce. W biegu sztafetowym Polska drużyna zajęła 5. miejsce .
Brązowy medal w sprincie drużynowym z Justyną Kowalczyk w estońskiej Otepaa (Puchar Świata). W 2013 roku w Oberhofie zajęła trzecie miejsce w pierwszym etapie ósmej edycji Tour de ski w
prologu na 3 km stylem dowolnym. W 2014 roku podczas Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie zajęła 4 miejsce w sprincie stylem dowolnym.
styczeń 2017/3

SEDNO

SEDNO
rozmowa z ROBERTEM PITALĄ radnym klubu PiS Rady Miejskiej w Myślenicach

Kamienica Obońskich to hipoteka w wysokości 3.275.000 zł.

czym żyje gmina
foto: maciej hołuj
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OBJĘTOŚĆ WODY Z TYSIĄCA BASENÓW ZNIKA NIE WIEDZIEĆ GDZIE
ROBERT PITALA:

wit balicki

G

mina Myślenice oddała pod hipotekę umowną sześć obiektów, których
jest właścicielem. Hipoteka ustanowiona została na
rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.
Budynek MOKiS-u wraz z małym,
przyległym doń domkiem mieszkalnym to obciążenie kwotą 5.317. 000
złotych, budynek „Sokoła” to kwota 2.089.000 złotych, „Kamienica Obońskich” to kwota 3.275.000 złotych zaś trzy nieruchomości niezabudowane
stanowiące majątek gminy to odpowiednio kwoty: 1.505.000, 1.043.000 i
163.000 złotych. Jak łatwo obliczyć suma kwot hipotecznych to 13.392.000
złotych. Uzasadnienie uchwały wyjaśnia konieczność ustalenia hipotek. I
tak w przypadku MOKiS, który w latach 2014-2015 realizował dwa zadania
współfinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury (chodzi o rozbudowę myślenickiego basenu) instytucja ta
na pokrycie wkładu własnego zaciągnęła pożyczkę od … Spółki Sport Myślenice. Do spłaty tej pożyczki pozostało jeszcze 920 tysięcy złotych, z czego część spłacona zostanie ze środków własnych MOKiS zaś część (798.876
zł) ze środków zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na refinansowanie poniesionych wydatków. Kto mądry niech połapie się w systemie „kto od kogo i dlaczego?”.
Spółka Sport Myślenice zrealizowała budowę infrastruktury sportowej dla krakowskiego klubu Wisła. Inwestycja realizowana była systemem „wybuduj i
sfinansuj” co oznacza, że wynagrodzenie dla wykonawcy spłacane jest w ratach. Ostatnia z tych rat mająca zostać uiszczona do końca grudnia ubiegłego
roku wynosiła 9.173.071 złotych. Na ten cel Spółka zaciągnie kredyt inwestycyjny w wysokości 8 mln. zł. Kwota ta jest wyższa od zakładanej, bowiem w
październiku 2014 roku Rada Miejska Myślenic stosowną uchwałą przyznała
Spółce na ten cel 4.632.000 złotych z czego faktycznie wykonane zostało 600
tysięcy złotych. Obciążając zatem Spółkę wyższymi kosztami, konieczne jest
wsparcie jej poprzez udzielenie zabezpieczenia zaciąganego kredytu.
I jeszcze jedno zdanie zaczerpnięte z uzasadnienia podejmowanej uchwały o
wyrażeniu zgody przez Radę na ustanowienie hipotek: W powyższej sytuacji
wyrażenie zgody na zabezpieczenie zaciąganych kredytów na majątku Gminy
znajduje pełne uzasadnienie. Tak mówi Gmina, a co na to podatnicy? (RED)

S

EDNO: Wśród wielu
spraw poruszanych
przez Pana jako radnego
Rady Miejskiej Myślenic
znalazła się także kwestia dotycząca cen wody
i ścieków. To temat wciąż
aktualny i budzący sporo
kontrowersji. Czy uważa Pan, że na terenie gminy Myślenice opłaty te są
zbyt wysokie?
ROBERT PITALA: O tak. Opłaty są
zdecydowanie za wysokie! Przypomnę, że mamy jedne z najwyższych
cen za wodę i ścieki w okolicy. Nawet w Krakowie ceny są zdecydowanie niższe, a w porównaniu z innymi
sąsiednimi gminami wygląda to jeszcze gorzej. Np. w Gdowie mieszkańcy
płacą za wodę i ścieki niecałe 8 zł. u
nas prawie 14 zł. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja jeśli porównamy stawki za abonament. Mieszkańcy gminy
Myślenice płacą aż 25,34 zł! mieszkańcy Gdowa – 6,48 zł, a Krakowa –
5,08 zł. Jak widać różnice są olbrzymie. Przypomnę, że podczas marco-

wej sesji Rady Miejskiej miał być opiniowany projekt uchwały w sprawie
podwyżek cen wody i ścieków. Niestety Radni Klubu Macieja Ostrowskiego
w ostatniej chwili przegłosowali wycofanie tego punktu z porządku obrad. Wszyscy radni Klubu PiS głosowali przeciwko temu posunięciu, rozumiejąc, że mieszkańcy gminy oczekują
od radnych jasnego stanowiska, a nie
przysłowiowego „umywania rąk”. W
przedstawionym stanowisku wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw kolejnej
podwyżce, która rujnuje wiele domowych budżetów w naszej gminie. Jednak najbardziej zdumiała i zszokowała nas wypowiedź burmistrza Ostrowskiego, który stwierdził że uczestniczył
w wielu spotkaniach z mieszkańcami
i nie słyszał, aby ktoś skarżył się na
zbyt wysokie opłaty za wodę i ścieki.
Słysząc takie wypowiedzi mam wrażenie, że burmistrz już dawno stracił
kontakt z rzeczywistością.
Czy właśnie owe wysokie ceny stały
się przyczyną wystosowania przez
radnych z klubu PiS propozycji
wykonania audytu w myślenickich
MZWiK, czy może przyczyn było
więcej?
Stale rosnące stawki za wodę i ścieki,
a przy tym spore zadłużenie MZWiK
są tylko efektem, albo raczej przejawem tego, że w spółce dzieje się źle.
Składając wniosek o przeprowadzenie zewnętrznego audytu w MZWiK
chcieliśmy przede wszystkim sprawdzić jak funkcjonuje spółka. Uważam, że tylko zewnętrzny audyt może
wskazać wszystkie obszary działalności zwłaszcza w zarządzaniu, które należy poprawić, tak aby spółka
działała efektywniej, a przede wszyst-

foto: archiwum
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rzeżyła wiele trudnych chwil ze
śmiercią męża na czele. Przez
wiele lat samotnie wychowywała trójkę dzieci chroniąc je między innymi
przed pożogą wojenną. Dzisiaj liczy
sobie 103 lata i z łezką w oku wspomina tamte trudne chwile. Jest pogodną, uśmiechniętą, starszą panią. Zofii
Gielas, bo o niej tu mowa, mieszkance
Myślenic, za niezłomność i odwagę w
walce z przeciwnościami losu na przestrzeni tak wielu lat przyznajemy miano Człowieka Miesiąca stycznia.
4/styczeń 2017

sprawą nowej protezy, którą dzięki inspiracji dr Grandysa (notabene mieszkańca Dobczyc) i pod okiem nauczyciela Macieja Machnickiego na drukarce typu 3 D wykonali uczniowie
Karol Ostafin i Sebastian Ulman. O
możliwościach nowej protezy mogliśmy przekonać się naocznie podczas jej prezentacji w murach szkoły.
Mały Michał po raz pierwszy uniósł
prawą ręką butelkę z wodą. - Będzie
musiał sporo poćwiczyć, nowa proteza to nowe wyzwania, ale myślę, że
jest to nie tylko lepsze rozwiązanie od
dotychczasowego, ale także niezwykle
tanie, proteza wykonana została bo-

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

Z MYŚLENIC

latach kształtowały się na poziomie
ok. 32%. Oznacza to że 1/3 produktu, którym w tym przypadku jest woda,
ginie bezpowrotnie generując olbrzymie straty dla spółki. Aby jeszcze lepiej zobrazować rozmiar strat jakie
ponosi spółka dodam, że mówimy o
prawie 1 mln m3 wody na rok. To jest
mniej więcej objętość 1000 basenów,
takich jak ten w Myślenicach!
Prezes Urbański pojawił się na jednej z komisji pracujących przy Radzie Miejskiej. Jak przebiegało to
spotkanie i jakich informacji udzielił radnym?
Prezes Urbański oraz pozostali dwaj
prezesi spółek gminnych zostali za-

ma problemami. Jeśli chodzi o spotkanie z Prezesem Urbańskim to poruszyłem kilka ważnych kwestii m.in. pytałem o przeglądy okresowe hydrantów
na terenie naszej gminy. Od jakiegoś
czasu mieszkańcy i strażacy informowali mnie o tym, że niektóre hydranty na terenie Krzyszkowic bo stamtąd pochodzę, nie działają. Ponadto mieszkańcy zwracali uwagę na to,
że od kilku lat nie wykonywano przeglądów hydrantów i że to może być
przyczyną tego, że dzisiaj urządzenia
te nie chcą działać. Niestety nie uzyskałem od Prezesa jasnych i konkretnych odpowiedzi na ten temat, dlatego
zamierzam złożyć pisemną interpela-

O

płaty są zdecydowanie za wysokie! Przypomnę, że
mamy jedne z najwyższych cen za wodę i ścieki w
okolicy. Nawet w Krakowie ceny są zdecydowanie niższe, a w porównaniu z innymi, sąsiednimi gminami wygląda to jeszcze gorzej - robert pitala

proszeni na komisję na moją prośbę. Na jednym z posiedzeń Komisji
Rewizyjnej, której jestem członkiem,
złożyłem wniosek o zorganizowanie
spotkania ze wszystkimi prezesami
spółek gminnych. Ostatecznie prezesi pojawili się na połączonych komisjach Budżetu i Finansów i Rewizyjnej. Poprosiłem także o sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności tych spółek czyli MZWiK sp.
z o.o., ZUO sp. z o.o. oraz Sport Myślenice sp. z o.o. Ogólnie mogę powiedzieć, że wszystkie spółki są mocno zadłużone i borykają się z wielo-

cję w tej sprawie. Co ciekawe Prezes
Urbański stwierdził, że z przeglądów
okresowych hydrantów nie są sporządzane żadne protokoły. Pytałem także o straty wody, o których już wcześniej mówiłem.
Czy dla Pana te informacje i wyjaśnienia były satysfakcjonujące?
Muszę przyznać, że byłem trochę zaskoczony, bo wyjaśnienia Prezesa
Urbańskiego były chaotyczne, mało
konkretne, a miejscami aż nieudolne.
Właściwie dowiedziałem się tylko tego
co już wcześniej wiedziałem, czyli że
straty wody są efektem awarii sieci.

Natomiast nadal nie wiem dlaczego
straty wody są aż tak duże mimo stosunkowo nowej sieci. Niestety nie było
zbyt wiele czasu na to, aby szczegółowo wyjaśnić wszystkie nurtujące mnie
pytania, ale myślę, że będzie jeszcze
ku temu okazja. Ważną kwestię poruszył także mój kolega z klubu, radny
Piotr Sikora który zwrócił uwagę prezesowi Urbańskiemu na to, że niewłaściwie odnosi się do ludzi, którzy przychodzą do niego z konkretnymi sprawami. Słusznie zaznaczył, że monopolistyczna pozycja MZWiK nie zwalnia
prezesa z odpowiedniego traktowania
swoich klientów.
Jakie dalsze środki czy działania
zamierza Pan podjąć w kwestii cen
wody i ścieków?
Kwestia cen za wodę i ścieki jest dla
mnie bardzo ważna, bowiem dzisiejsze
stawki bardzo boleśnie dotykają zwykłych ludzi. Na pewno wraz z moimi
kolegami z klubu radnych będziemy
się zastanawiać co jeszcze można zrobić w tej sprawie. Mamy kilka pomysłów, które będziemy się starać wdrożyć w życie. Niestety z powodu braku
zgody burmistrza na przeprowadzenie zewnętrznego audytu mamy bardzo ograniczone możliwości, bo nie
wiemy z jakimi konkretnie problemami boryka się spółka MZWiK. Żeby
zaproponować konkretne rozwiązania
musimy wiedzieć gdzie tak naprawdę
tkwi problem. Na tą chwilę przy takiej
postawie burmistrza Ostrowskiego i
prezesa Urbańskiego jest to bardzo
trudne. Zawsze natomiast możemy liczyć na pomoc posła Jarosława Szlachetki, który wspiera nas, nie tylko w
tej sprawie, ale we wszystkich, z którymi się do niego zwracamy.

ręka z ... kukurydzy

człowiek miesiąca
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kim nie przynosiła strat, które później
są rekompensowane kolejnymi podwyżkami opłat za wodę i ścieki. Jestem pewny, że po audycie pojawiłyby się konkretne zalecenia, które odpowiednio wdrożone przez prezesa
spółki przyniosłyby w krótkim czasie
spore oszczędności.
Do audytu jednak nie doszło. Dlaczego?
Nie zgodził się na niego burmistrz
Myślenic. Zastanawiam się dlaczego?
Przecież chłodne spojrzenie przez zewnętrznych ekspertów na funkcjonowanie spółki, a przede wszystkim na
sposób wydatkowania środków finansowych może przynieść tylko same
korzyści. Dlatego zarówno ja, jak i
moi koledzy z klubu radnych PiS byliśmy ogromnie zdumieni kiedy otrzymaliśmy negatywną odpowiedź w tej
sprawie od burmistrza Ostrowskiego.
Wydawać by się mogło, że to przede
wszystkim jemu powinno zależeć na
tym, aby spółka jak najlepiej działała i przynosiła zyski. Nie wiem, może
w spółce jest coś do ukrycia?
Zamiast proponowanego audytu
radni klubu PiS otrzymali od prezesa MZWiK Andrzeja Urbańskiego opracowanie w postaci tabelki.
Tabelkę tą „Sedno” przedrukowało już w poprzednim, grudniowym
numerze. Co szczególnie niepokoi
Pana w tych danych?
O te dane musieliśmy zawnioskować
w kolejnej interpelacji klubowej. Gdyby nie nasz wniosek to zapewne w
ogóle nie dowiedzielibyśmy się jak to
wszystko wygląda. Jeśli zaś chodzi o
same dane, to powiem szczerze trochę
mnie zszokowały. Straty wody wyprodukowanej przez MZWiK w kolejnych

B

uczniowie Technikum Mechatronicznego w wyżej
wspomnianej szkole.
Sama historia nie jest skomplikowana, choć wzruszająca i dająca jeszcze
jeden dowód na to, że należy wierzyć
w ludzi. Mały Michał posługiwał się
do tej pory protezą, która nie pozwalała mu na zbyt wiele. Nie potrafił np.
ujmować przy jej pomocy butelki z
wodą czy chwytać kierownicy roweru. Teraz będzie mógł. Wszystko za

wiem ze specjalnego tworzywa powstającego z … mączki kukurydzianej – powiedział dr Grandys. Spytaliśmy samego Michała o pierwsze wrażenia po przytwierdzeniu do jego ramienia protezy. - Jest fajna, ale muszę się do niej przyzwyczaić – usłyszeliśmy w odpowiedzi. Palce protezy zaciskają się dzięki ugięciu ręki
chłopca, działa tutaj siła jego bicepsa, natomiast rozkurczają dzięki systemowi gumek.
(RED)
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to obroni nas od powietrza zasmrodzonego, które uniemożliwia w sezonie grzewczym otwarcie
okien (zwłaszcza wieczorem), nie mówiąc o spacerze? Od
wszechobecnego cwaniactwa i prywaty? Ostatnio dał
nam przykład władca jak prawo omijać mamy, dokonując zamachu na statut (w tym nazwę) muzeum, grając na
nosie wojewodzie i kilkuset obrońcom tzw. Domu Greckiego. Od milczenia radnych, którzy zapomnieli, że nie
są owcami i naprawdę mogą mówić swoim głosem, nie
tylko w Wigilię? Od ich bezradności wobec podnoszonych cen śmieci, od wyciekającej wody, za którą tak
słono każą nam płacić? Kto wreszcie zrealizuje komunikację miejską czy zajmie się projektem kotłowni dla
dzielnic domów jednorodzinnych?
Wicemarszałek Wojciech Kozak mówi wprost: Samorządowcy w Małopolsce boją się o swoje stołki i dlatego przymykają oko na grzech zasmrodzenia.
Tak jest w Zakopanem, Muszynie, Szczawnicy. Na stronach UMiG zamieszczono hasło „Nie truj, weź dotację, wymień piec”. Zdaje się, że modyfikacja
tego hasła „Nie truj się, wymieniaj władzę co dwie kadencje” byłaby logiczniejsza, gdyż może energia i pomysłowość władzy nie szłaby na umacnianie
swojej pozycji oraz rozbudowę sieci zależności.
Na pewno przed codziennymi przeszkodami nie obroni nas „Halniak”. Obrona Terytorialna mogłaby być całkiem sensowną inicjatywą, gdyby przy okazji „ganiania po lesie w przebraniu” angażowała się w pomoc zdesperowanym mieszkańcom i np. próbowała ustalić gdzie ta woda wycieka, gdzie i
dlaczego dymi, może właściciel jest tak bezradny, że wniosku o dotację nie
może napisać? Czy zadanie prostsze - wyniosła trochę śmieci, tych naszych
cennych śmieci z lasu.
Skoro jesteśmy przy tym temacie to nie należy mówić „halniak”, jest to żargonowe, nie góralskie, wyrażenie - upominali państwo Zofia i Witold Paryscy autorzy Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej. Podobno „halniakiem” nazywają płochacza halnego (Prunella collaris, Accentor alpinus) czyli małego
... ptaszka, troszeczkę większego od wróbelka. Na Skalnym Podhalu wieje
(duje) „halny” nie halniak. Panowie z Obrony Terytorialnej „Halniak Myślenice” o tym zapewne nie wiedzieli, nie każdy jest tatrologiem, ornitologiem,
etnografem czy choćby przewodnikiem górskim. Nie można jednak wybaczyć im dyskryminowania kobiet, otóż Obrona Terytorialna, która rzekomo
nawiązuje do tradycji AK! werbuje tylko pełnoletnich mężczyzn, którzy nie
byli karani i mają obywatelstwo polskie. I to dzieje się w kraju przyznającym
się do Emilii Plater, w kraju tysięcy poległych dziewczyn i kobiet, zakatowanych łączniczek, sanitariuszek. Samoobrona bez kobiet w XXI wieku? To naprawdę nie jest poważne, to pod znak zapytania stawia całą inicjatywę. Mam
nadzieję, że jej inicjator, któremu podlega edukacja, sport i kultura w naszej
gminie czuje się wreszcie człowiekiem wolnym. Pisząc to nawiązuję do jego
wypowiedzi z wywiadu dla „Gazety Myślenickiej” 2013 nr 39: Dwa spędzone
na rozmowie z tym człowiekiem popołudnia to jedna z największych przygód
mojego życia, która odmieniła wiele z moich poglądów. Waldemar jest wolnym człowiekiem, czego nie może powiedzieć praktycznie żaden z nas. Wybrał
swoją drogę i miał wystarczająco dużo siły, by ją zrealizować. Leszek bardzo
„Cynik”
trafnie nazwał go „najbogatszym człowiekiem świata”.
myślenicki ksiądz z nagrodą AMICUS HOMINUM

PRZYJACIEL LUDZI W SUTANNIE
P

Od góry od lewej: dr Krzysztof Grandys, Maciej Machnicki, Karol Ostafin
i Sebastian Ulman.

Do czego może służyć drukarka 3 D?
ohaterów tej historii jest pięciu: Michał,
ośmiolatek ze Zręczyc, od
urodzenia bez prawego
przedramienia, dr Krzysztof Grandys, lekarz Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Prokocimiu, Maciej Machnicki, nauczyciel w Zespole Szkół
w Dobczycach, Karol Ostafin oraz Sebastian Ulman,

felieton

foto maciej hołuj

roboszcz myślenickiej parafii pod wezwaniem świętego Franciszka
z Asyżu (na Zarabiu) Józef
Orawczak uhonorowany
został prestiżową, nadawaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego nagrodą dla Osób Działających na rzecz Dobra
Innych - Amicus Hominum
(Przyjaciel ludzi) w kategorii polityka społeczna
i prorodzinna. Wniosek o
nagrodę wypełnił i wysłał mieszkaniec Myślenic, były naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach Ludwik Starzak.
Ksiądz Józef Orawczak urodzony w
Międzybrodziu Żywieckim pełni kilka
ważnych, poza rolą proboszcza wspomnianej parafii, funkcji. Jest kapelanem ludzi gór oraz kapelanem strażaków. - Strażacy to najbardziej doceniania przez społeczeństwo grupa za-

wodowa, mam z nimi doskonały kontakt, dużo do nich jeżdżę, na każde
święto czy uroczystość, ale są to bardzo przyjemne wyjazdy - mówi kapłan.
- Jeśli chodzi o góry to uwielbiam po
nich chodzić i je fotografować.
Ksiądz z parafii na Zarabiu jest laureatem i właścicielem kilku odznaczeń.
Między innymi Medalu Opieki Miejsc
Pamięci Narodowej nadanej Mu przez
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2006), Złotego Medalu za
Zasługi dla Pożarnictwa (2008), Złotego Znaku Związku OSP oraz Odznaki Honorowej za Zasługi w Pracy
Społecznej na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2011).
Józef Orawczak był jednym z inicjatorów budowy ołtarza i pomnika dla
poległych partyzantów na Suchej Polanie (rok rocznie podczas mszy polowej upamiętniającej wydarzenia
z okresu II wojny światowej ksiądz
Orawczak głosi tam homilię). Jak
mówi laureat nagroda Amicus Hominum zobowiązuje go do jeszcze

wit balicki

bardziej wytężonej pracy na rzecz
drugiego człowieka, jest też wielkim
wyróżnieniem. - Byłem bardzo zaskoczony tą nagrodą, nie wiem czy
na nią zasłużyłem? - mówi skromnie.
Józef Orawczak jest proboszczem w
kościele na Zarabiu już 21 lat i nic
nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy w najbliższym czy dalszym czasie uległ zmianie.
Ludwik Starzak, który podsunął i zrealizował pomysł zgłoszenia kapłana z
Zarabia do nagrody Amicus Hominum
mówi, że wymagało to wiele zachodu. - Aby udokumentować działalność
księdza Orawczaka, musiałem zebrać
opinie i podpisy od prezesów m.in. myślenickiego PTTK, Fundacji Rozwoju
Regionu Myślenickiego i komendanta
PSP w Myślenicach. Z drugiej strony
była to tylko formalność.
W kapitule tegorocznej nagrody Amicus Hominum zasiadał m.in. Jan Burkat, przedsiębiorca z Dobczyc, sam
także laureat nagrody sprzed roku.
styczeń 2017/5
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ogłoszenie

Burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki zagłosował na Centrum Usług Społecznych.

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
6/styczeń 2017

Dobczycanie chcą parku sensorycznego
maciej hołuj

N

witalizacją miasta.
Podczas finału gmina zaproponowała dobczycanom kilka obszarów, które należałoby poddać rewitalizacji,
zaś ci poprzez naklejanie na specjalne plansze karteczek z punktami (od
1 do 3) głosowali, które z tych obszarów powinny znaleźć się w mającym
powstać jeszcze w tym miesiącu projekcie rewitalizacji.
Przy okazji głosujący uczestniczyli w
loterii fantowej, której głównymi nagrodami były dwa tablety. Dla dzieci

wyświetlono film w sali widowiskowej RCOS-u (gdzie realizowane było
całe spotkanie). Ostatecznie najwięcej głosów zdobył projekt parku sensorycznego. Wśród ofert znalazły się
także: m.in.: multibaby kino, szachowe Dobczyce, wychowanie przyjazne
dzieciom, kółko badawcze, eksperyment szalony naukowiec od małego
badacza do wielkiego odkrywcy, trasa
nordic walking, ścieżka przyrodnicza,
Centrum Usług Społecznych, ścieżka
historyczna oraz ekologiczna.

tekst i foto: Marek Kosiba
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od koniec września wybrałem się ze znajomymi do zachodniej Kanady. Chciałem sfotografować jesień, ale okazało się, że w tym rejonie nastała już zima. Od 2 lat zajmuję się fotografią nocną,
więc którejś nocy wybrałem się w okolice lodowca Athabasca z zamiarem wykonania filmu poklatkowego. Wykonałem kilka próbnych zdjęć, ale wszystkie były w zielonkawym odcieniu. Rozglądnąłem się dookoła i na północnej części nieba zobaczyłem dziwne snopy świateł. Początkowo myślałem, że to światła jakiegoś samochodu, ale z ciekawości skierowałem aparat na północ i dopiero
na zdjęciu zobaczyłem, że to zorza polarna. Zupełnie się nie spodziewałem zorzy w tym miejscu. Światło zorzy jest bardzo słabe i ludzkie oko przy tak słabym świetle nie rozróżnia kolorów. Kolory
zorzy widać dopiero na zdjęciu przy naświetlaniu przez kilkadziesiąt sekund. Początkowo zorza była widoczna tylko na północy, ale o 4 rano niebo się rozszalało, na północy zaczęło się pojawiać
coraz więcej rozbłysków, które w ciągu 3-4 sekund pokonywały cały nieboskłon. Po kilku minutach świeciło już całe niebo, nawet na samym południu. Cały pokaz zorganizowany przez naturę trwał
około 15 minut, potem niebo się uspokoiło i aż do świtu zorza była widoczna tylko na północy. Krótki filmik z tego zjawiska można zobaczyć na: https://youtu.be/YWGOzYnhXmY
reklama

foto: maciej hołuj

ie dalej jak w ubiegłym
numerze naszej gazety pisaliśmy o rewitalizacji Dobczyc i związanych
z nią konsultacjach społecznych. Byliśmy obecni
podczas ostatniego aktu
tych konsultacji.
Mieszkańcy Dobczyc uczestniczyli w
tak zwanych kawiarenkach rewitalizacyjnych dyskutując podczas ich trwania nad kwestiami związanymi z mającą odbyć się w przyszłym roku re-

Masz dla nas ciekawą informację
zadzwoń - (501059719)
lub mailuj - sednomyslenice@interia.pl

nowy ŚDS w Myślenicach
foto: maciej hołuj

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

foto: maciej hołuj

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

zorza polarna Marka Kosiby

rewitalizacja Dobczyc c.d.

Środowiskowy zamiast Oddziału Wsparcia

O

d kilku tygodni w Myślenicach działa nowo otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy - „Magiczny
dom”. Kierowana przez Annę Kapustę placówka pełniła do tej pory funkcję Oddziału Wsparcia dla Dorosłych.
ŚDS powstał dzięki inicjatywie Anny Kapusty (na naszym zdjęciu), która o
powstanie placówki zabiegała od kilku lat oraz Starostwa Powiatowego w
Myślenicach, które ogłosiło konkurs na jej prowadzenie. - Udało nam się
wygrać ten konkurs, nam czyli myślenickiemu oddziałowi Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i teraz będziemy prowadzić ŚDS przez dwa najbliższe lata – mówi Anna Kapusta. - Bardzo się z
tego faktu cieszymy.
ŚDS mieści się dokładnie w tym samym lokalu, w którym do tej pory działał Oddział Wsparcia dla Dorosłych (w budynku żłobka na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach). Konieczne było jednak przeprowadzenie prac adaptacyjnych. Jak mówi Anna Kapusta lokal liczy sześć pomieszczeń. Zostały wszystkie wyremontowane. Wymieniono wszystkie drzwi montując, zgodnie z przepisami, szersze, wyremontowano łazienki dostosowując je do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dotacja na działalność ŚDS pochodzi z budżetu Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
z Urzędu Wojewódzkiego. Myślenicki ŚDS jest placówką typu B z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opiekuje się codziennie 20 osobami. Kadra pozostała ta sama. ŚDS dysponuje pięcioma i pół etatami. Czynny jest od godziny 7 do 15.
(RED)

jak zostać członkiem IGZM

Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej
zaprasza w swoje szeregi
Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej
32-400 Myślenice, Osieczany 106
tel. 12 312-73-10
e-mail: biuro@izgm.pl
strona internetowa - www.igzm.pl

Członkiem Izby może zostać każdy Przedsiębiorca, który złoży osobiście lub mailowo, wypełnioną deklarację przystąpienia do IGZM. Formularz deklaracji można pobrać w biurze lub
ze strony Izby. Z członkostwem wiąże się też statutowy obowiązek opłacania miesięcznej składki członkowskiej, której
wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnianych pracowników. Uważamy, iż Przedsiębiorcy powinni łączyć się i wspólnie działać wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie
i wiedzę. Tylko razem możemy stać się silni i zauważalni. Zapraszamy do współpracy.
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festiwal i turniej tenisa stołowego

rozmowa z BOGDANEM CZYŻYCKIM grającym trenerem tenisa stołowego

Tenis to całe moje życie
Bogdan Czyżycki:

rozmawiał:

8/styczeń 2017

foto: maciej hołuj

maciej hołuj

S

EDNO: Być może zaskoczę Pana pierwszym pytaniem,
jaki jest ... obwód piłeczki do tenisa stołowego?
BOGDAN CZYŻYCKI: Kiedyś było to 38 milimetrów, dzisiaj jest 40.
A waga?
… hmmm. Nie wiem.
A z czego piłeczka jest zrobiona?
Obecnie z plastiku, kiedyś była celuloidowa.
Pamiętam te czasy, z pękniętego ping – ponga wspaniale udawały się świece
dymne. Czy Pan też je wykonywał?
Oczywiście. Najlepiej udawały się z piłeczek produkowanych w Czechosłowacji.
Trzeba było pociąć ping – ponga na kawałki, upchnąć je w pudełku po zapałkach,
podpalić i zamknąć pudełko. Dymiło się wspaniale, a przy tym wydzielała się specyficzna woń.
Czy można powiedzieć, że piłeczka do tenisa stołowego to przedmiot, który w
Pańskim życiu odegrał największą rolę?
Chyba tak. Piłeczka przewijała się przez całe moje życie nieustannie. Zresztą tak
jest do dzisiaj.
Przez całe życie? To kiedy rozpoczął Pan swoją przygodę z tenisem stołowym?
Po raz pierwszy wziąłem do ręki rakietkę tenisową mając zaledwie pięć lat. Pamiętam, że musiałem odbijać piłeczkę stojąc na … stołku, byłem bowiem za mały, aby
czynić to normalnie z poziomu podłogi. Pamiętam też, że stół do ping – ponga stał
w holu internatu na Zarabiu, gdzie mieszkałem i mieszkam do dzisiaj.
Czy w tenisa stołowego grał Pana tata?
Nie, tata nie, ale grał wujek. W drużynie PKS-u. Grał także starszy brat Krzysztof.
Kiedy można mówić w Pana przypadku o „poważnym” tenisie stołowym?
Początkowo grałem dla zabawy, dla rozrywki. Potem rozpocząłem starty w turniejach uczniowskich i podczas jednego z takich turniejów ktoś zauważył moją grę, dobrze ją ocenił i zaproponował grę w klubie. Miałem wówczas jedenaście lat.
Co to był za klub?
AZS Kraków, grałem w barwach tego klubu, a kiedy AZS się rozpadł zmieniłem barwy klubowe i przeszedłem do Wandy Kraków. Tutaj rozpocząłem grę w III lidze. Startowałem także w turniejach na poziomie województwa w kategorii młodzik.
Jakie sukcesy odniósł Pan wówczas?
W ostatnim roku kategorii młodzik wywalczyłem trzy tytuły mistrza Polski: w singlu, w deblu i w drużynie.
Czy te sukcesy zmieniły coś w Pana karierze?
Tak, stały się przyczyną powołania mnie do kadry narodowej przez trenera Adama Giersza.
Już jako członek kadry miał Pan okazję spotkania się bezpośrednio z najlepszymi wówczas tenisistami stołowymi w naszym kraju?
Tak. Podczas obozu przygotowawczego w Cetniewie spotkałem Andrzeja Grubbę i
Leszka Kucharskiego, to byli wówczas znakomici, prezentujący najwyższy, światowy poziom zawodnicy. Pamiętam, że założyłem się z Andrzejem Grubbą, że pokonam go przy założeniu, że będzie grał lewą ręką.
I co?
Wygrałem. Jak się miało później okazać nie była to jedyna moja wygrana z tym doskonałym zawodnikiem. W późniejszym okresie mojej kariery grając w deblu z Adamem Dynowskim pokonaliśmy duet, w którym grał Grubba.
Jak Grubba znosił porażki, zwłaszcza z zawodnikami niżej notowanymi?

foto: maciej hołuj

BOGDAN CZYŻYCKI – urodzony 20 kwietnia
1968 roku w Myślenicach, zawodnik i trener tenisa stołowego. Z tym sportem związany od 40
lat (!) Sukcesy: trzy tytuły mistrza Polski w kategorii kadet, dwa srebrne medale Mistrzostw Polski juniorów w singlu, cztery medale Mistrzostw
Polski juniorów (w deblu i w mikście), reprezentował barwy takich klubów jak: AZS Kraków,
Wanda Kraków (I liga), GKS Jastrzębie (osiem
lat w ekstraklasie), Pocztowiec Kraków (I liga)
obecnie w UKS Zarabie (III liga). Wielokrotny
mistrz Małopolski seniorów, 9 m. podczas Mistrzostw Europy w Hadze (1985 rok), 2–krotny
brązowy medalista Mistrzostw Europu pocztowców w drużynie, trener I klasy, reprezentant Polski w tenisie stołowym w latach 1984–92 (przez
dwa lata jako senior).

Raczej ciężko.
Czego nauczył się Pan podpatrując podczas zgrupowań kadry najlepszych?
Spotkania z Grubbą czy Kucharskim, wspólny trening zrobiły na mnie ogromne wrażenie,
miałem świadomość, że to tenis z najwyższej
półki. Oczywiście starałem się podpatrywać
mistrzów. Uczyłem się pewnych zagrań, koncentracji, patrzyłem jak uderzają piłeczkę.
Zdobywanie tej wiedzy zaprocentowało w
Pana karierze juniorskiej?
Można tak powiedzieć. Już jako junior wywalczyłem tytuł wicemistrza Polski, byłem także
dziewiątym tenisistą Mistrzostw Europy juniorów, które odbyły się w 1985 roku w Hadze. Być może mogłem zostać mistrzem Polski, ale organizatorzy zaskoczyli nas, to znaczy mnie i mojego finałowego rywala, wyznaczając mecz finałowy wcześniej, niż się spodziewaliśmy i przystąpiłem do meczu nie rozgrzawszy wcześniej ręki.
Potem grał Pan w drużynie GKS Jastrzębie?
Po rocznej karencji spowodowanej tym, że
dwa kluby nie potrafiły się ze sobą dogadać
w kwestii finansowej związanej z moją zmianą barw klubowych przeszedłem z Wandy
do GKS-u Jastrzębie. W tym klubie spędziłem siedem lat walcząc nieustannie o miejsce w zespole. Było wówczas kilku starszych
ode mnie zawodników i to oni najczęściej
grali, ale i ja miałem swój udział w spektakularnych zwycięstwach, na przykład takich
jak podczas meczów ligowych z AZS Gliwice i AZS Gdańsk.
W 1995 roku nastąpił powrót do Krakowa?
Wróciłem ze Śląska wprost w szeregi Pocztowca Kraków. Występowaliśmy w II lidze.
Przez 13 kolejnych lat grałem w tenisa pracując równolegle na … poczcie. Udało mi się
w tym czasie wywalczyć trzy tytuły mistrza
Małopolski, w sinlgu, w deblu z Jolą Szatko
oraz w deblu z Robertem Mierzwą. Potem
jeszcze w 2000 roku wystąpiłem w Mistrzostwach Polski, ale bez większych sukcesów i
… na tym zakończyłem swoją karierę w turniejach indywidualnych.
To chyba nie tak, przecież Pańska kariera
wciąż trwa, jest Pan trenerem, na dodatek

grającym, występuje Pan wciąż walcząc na stołach III ligi?
Teraz myślę już raczej o występach w turniejach ogólnopolskich dla graczy w
wieku 50+. Grałem zawodniczo przez … 40 lat.
Zanim zapytam Pana o to jak radzi Pan sobie jako trener, zapytam jeszcze o największy sukces, jaki udało się Panu osiągnąć przez te cztery dekady gry w tenisa stołowego?
Myślę, że był to mecz deblowy, o którym już wcześniej mówiłem, a podczas
którego wraz z kolegą wygraliśmy 2-1 z duetem, w którym, występował Andrzej Grubba.
Przejdźmy teraz do kariery trenerskiej. UKS Zarabie to Pańskie dziecko?
Zawsze marzyłem o tym, aby stworzyć własny klub tenisa stołowego. Udało się to marzenie zrealizować dziesięć lat temu. Pewnie gdyby nie mój cichy sponsor klub dawno przestałby istnieć, ale trzymamy się na powierzchni, mamy aktualnie trzy zespoły, jeden w trzeciej i dwa w piątej lidze. Sekcja liczy dzisiaj 40 zawodników, z czego w kadrze grającej w ligach znajduje się dwudziestka.
Jakie są największe sukcesy klubu?
Przede wszystkim to, że gramy swoimi zawodnikami, po drugie awans do II
ligi, w której graliśmy przez rok, wreszcie po trzecie nasz wychowanek Kuba
Masłowski, brązowy medalista MP młodzików, obecnie gracz jednej z pierwszoligowych drużyn.
Co jest lepsze: być zawodnikiem czy trenerem?

T

enis to całe moje życie, pewnie nie
byłoby tak udane, gdyby nie rodzice,
którzy zawsze patrzyli przychylnym okiem
na moją tenisową pasję i pomagali realizować ją jak tylko mogli najlepiej - BOGDAN

CZYŻYCKI

Myślę, że zawodnikiem. Kiedy stoisz za „płotem’ o wiele bardziej się denerwujesz, serce bije ci szybciej. Na szczęście jestem grającym trenerem, chociaż chciałbym, aby moi zawodnicy grali wreszcie sami, bez mojej pomocy
w roli zawodnika.
Kto gra w Pańskiej trzecioligowej drużynie?
Mamy kilku sprawdzonych zawodników. Są wśród nich: Piotr i Sebastian Światłoniowie, Szymon Zych, Damian Dudziak, Dominik i Wojciech Zakrzyńscy,
Waldemar Kuzio, którego syn i córka także trenują i grają w tenisa stołowego w UKS-ie Zarabie.
Jakie cele na przyszłość wiąże Pan z klubem?
Chcielibyśmy, aby jedna z drużyn piątoligowych awansowała do IV ligi.
Czym różni się tenis z Pana lat młodzieńczych od tenisa dzisiejszego?
Różnica jest wręcz kosmiczna. Przede wszystkim w sprzęcie. Stosowane dzisiaj
okładziny do rakietek tenisowych spowodowały, że piłka lecąca kiedyś z szybkością 90 km/godz, teraz szybuje z prędkością dwukrotnie większą co wyma-

ga zupełnie innej reakcji i przygotowania ze strony zawodnika. Inna musi
być jego motoryka. Bardzo ważna jest
także dzisiaj psychika. 50 procent sukcesu tkwi w … głowie zawodnika, nie
w jego mięśniach.
Jak znajduje się Pan w tych nowych warunkach? Przecież wciąż
Pan gra, jest Pan członkiem drużyny trzecioligowej?
Jakoś daję sobie radę. W każdym razie nie narzekam.
Czy coś zmieniłby Pan w swojej karierze, gdyby istaniała możliwość
cofnięcia czasu?
Tak, sprawiłbym, aby mój forhend
był lepszy, zwróciłbym na to uwagę
i przyłożył się do tego, aby poprawić
ten element techniki gry.
Od czterdziestu lat tenis stołowy
jest Pana życiem. Czym zajmuje
się Pan poza nim?
Jestem fanem muzyki progresywnej,
tej starej, dobrej. Kiedyś będąc w Nicei poszedłem na koncert Pink Floydów, niedawno doskonale bawiłem
się podczas zabrzańskich koncertów
takich grup jak: „Genesis” i „King
Crimson”. To moje klimaty, moja muzyka. Czuję przy niej, że wciąż, mimo
upływu czasu, można mieć dwadzieścia pięć lat. Poza tym uprawiam
amatorsko inne dyscypliny sportu,
pływam, jeżdżę na nartach, lubię chodzić po górach, byłem nawet w Dolomitach na mostku, gdzie kręcono
film „Na krawędzi”. Lubię chwile z
dobrą książką.
Jakie są Pana plany wobec klubu,
wobec występujących w nim zawodników?
Chciałbym, aby nasi młodzi tenisiści
grali coraz lepiej, aby w tenisa stołowego grało coraz więcej dzieci. I to
się dzieje. Nie prężymy jednak muskułów na awans do wyższej ligi, każdy
awans bowiem wiąże się z warunkami
ekonomicznymi i ściąganiem zawodników z zewnątrz, a my gramy swoimi zawodnikami i to właśnie przynosi
nam największą satysfakcję.

P

rzesadnym byłoby stwierdzenie, że Myślenice
tenisem stołowym stoją, z drugiej jednak strony trudno oprzeć się wrażeniu, iż dyscyplina ta
jest w naszym mieście niezwykle popularna i wciąż
zyskuje na wizerunku (oraz na liczbie uprawiających ją osób).
Duża w tym zasługa Bogdana Czyżyckiego, zawodnika i trenera, z którym wywiad możecie Państwo przeczytać obok, ale także Piotra Magiery, szefa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach,
Jana Stankiewicza, pracownika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu
przy myślenickim Starostwie Powiatowym i zapalonego entuzjasty i
pasjonata ping - ponga Kazimierza Marszałka, mieszkańca podmyślenickiego Jawornika.
Magiera i Stankiewicz już po raz szósty zorganizowali Myślenicki Festiwal Tenisa Stołowego. W tym roku gwiazdą zawodów, w których
startowało kilkudziesięciu tenisistów w różnym wieku był Leszek Kucharski (na naszym górnym zdjęciu). Gwiazda polskiego tenisa, olimpijczyk, medalista MŚ, mistrz Europy juniorów przyjechał do Myślenic specjalnie aż z Gdańska, gdzie prowadzi swoją szkółkę tenisa stołowego. Mecz pokazowy rozegrany pomiędzy Kucharskim, a młodym
wychowankiem UKS-u Zarabie, grającym dzisiaj w pierwszoligowej
drużynie Kubą Masłowskim (drugie zdjęcie od góry) był ozdobą turnieju, a zarazem pokazem tenisa z najwyższej półki.
Wychodząc z założenia, że nie tylko gwiazdy grają w ping - ponga już
po raz trzeci Kazimierz Marszałek (zdjęcie dolne) wraz z grupą przyjaciół zorganizował Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Cukierników
i Piekarzy. To rzadka kategoria zawodów. Kto wie czy nie jedynych w
całym kraju, podczas których przy stołach ping - pongowych stają ludzie zajmujący się na co dzień wyrabianiem kremówek i chleba. Po raz
trzeci zwyciężył faworyt zawodów ... Kazimierz Marszałek, który po finałowym meczu powiedział, że zwycięstwa przychodzą mu coraz trudniej. W finale imprezy jej uczestnicy podzieli pomiędzy sobą okazały ...
(RED)
tort. Jak na cukierników i piekarzy przystało. A jakże.
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z baraku do nowego domu

DOM, KTÓRY POWSTAŁ
Z DOBROCI LUDZKICH SERC

N

owy dom rodziny Cieżaków z Węglówki (gmina Wiśniowa) nie powstałby zapewne nigdy, gdyby nie inicjatywa ludzi dobrej woli i dobrych serc. Najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń byłby taki, że Cieżakowie wciąż mieszkaliby w dwunastometrowym baraku co uwłaczałoby
nie tylko ich ludzkiej godności, ale także obowiązującym dzisiaj standardom. Na szczęście czarny
scenariusz nie spełnił się. Dlaczego? O tym poniżej.

foto: maciej hołuj

Państwo Danuta
i Aleksander Cieżakowie z niepełnosprawną córką
Małgosią w nowym domu.

J

eśli mówimy XX lub XXI
wiek na pewno nie mamy
na myśli dziewięcioosobowej
rodziny mieszkającej na ... dwunastu metrach kwadratowych
nieocieplonego baraku. Taka sytuacja bowiem w dobie komputerów, smartfonów i nowoczesnych technologii nie mieści
nam się w głowie. Tymczasem
rodzina Cieżaków z Węglówki, mama, tata i siedmioro rodzeństwa przez 27 lat zajmowała barak, którego powierzchnia
wynosiła dokładnie 12 metrów
kwadratowych. Proste działanie
matematyczne dowodzi, że na
każdego mieszkańca przypadało niecałe ... półtora metra.
Tylko ... katar
Cudem natury i ludzkiej wy-

trzymałości można dzisiaj nazwać
owe dwadzieścia siedem lat spędzonych przez Cieżaków w baraku. Ów
wspaniały wytwór myśli architektonicznej ostatnich dwudziestu lat
ubiegłego stulecia stanął na działce
Cieżaków, kiedy gmina postanowiła
ich wspomóc po tym, jak rodzinny
dom nie nadawał się z racji wieku
i kiepskiego stanu technicznego do
zamieszkania. - Było bardzo ciasno,
ale rodzinnie - wspomina wszystkie te lata pani Danuta (70), mama
siedmiorga dzieci. - Barak był nieocieplony, zimno doskwierało nam
okrutnie, woda w garnkach zamarzała, ale kiedy mąż ocieplił ściany styropianem, było całkiem znośnie. Aż dziw bierze, że nasze dzieci nie chorowały zaś jedną przypadłością na jaką cierpiały był ... ka-

tar. Najgorzej było z praniem. Zamarzało i trzeba było wiele zachodu, aby
wyschło. Wodę nosiliśmy z pobliskiego źródełka. W baraku stał piec. Zimą
myliśmy się po kolei w jego pobliżu za
specjalną kotarą. Było ciasno i bardzo
niewygodnie, było zimno, ale zawsze
rodzinnie i często wesoło.
Jak zbudować dom z niczego?
Los uśmiechnął się do Cieżaków dwa
lata temu, kiedy ich droga życiowa
skrzyżowała się z drogą Magdaleny Dudzik, pracownikiem socjalnym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej (rozmowę z Magdaleną Dudzik zamieściliśmy w poprzednim numerze naszej gazety).
Pani Magda postanowiła, że pomoże
Cieżakom wybudować dom, a mówiąc precyzyjniej poddać gruntownemu remontowi stary. Trudno było

dokonać tego ze skromnej renty głowy rodziny, zatem pani Magda poszukała pomocy u innych nadając sprawie odpowiedni rozgłos. Ludzie dobrej woli sypnęli groszem, materiałami budowlanymi, pomocą przy wznoszeniu domu.- Nikt nie chciał od nas
pieniędzy – mówi Aleksander Cieżak (75). - Wiele prac przy powstawaniu nowego domu ludzie wykonali nie biorąc w zamian pieniędzy, nie
chcieli też pieniędzy za materiał, piasek, cement, pustaki czy już potem,
podczas urządzania domu za meble,
pralkę czy lodówkę.
Murarze przyszli z Lipnika, blacha na
dach przyjechała ze Szczyrzyca, malarze przybyli z Dobczyc wysłani przez
tamtejszy Urząd Gminy i Miasta, Justa podarowała okna, pan z Kasinki
wykopał rów łączący dom ze stud-

nią, meble podarowały siostry z zakonu Albertanek, tynkarze tynkujący
ściany i kładący wylewki przyjechali z Nowego Targu zaś ci, którzy musieli pobrać opłaty wynagradzani byli
z pieniędzy pochodzących z licznych
kwest przykościelnych.
Święta w nowym domu
Gdyby nie ludzie o otwartych sercach rodzina Cieżaków musiałaby
spędzać kolejne święta Bożego Narodzenia na dwunastu metrach baraku. Tymczasem przyszło im świętować w murach nowego domu. Są tu
dwa duże pomieszczenia, obszerna
łazienka, pokoik na garderobę i kotłownię, w której umieszczono wspaniały, nowy piecyk do CO. Cieżakom
nie będzie już ani zimno, ani ciasno.
Będzie im jak w … raju. I jak tu nie
wierzyć w ludzi?
(RED)

wigilia uliczna i jarmark świąteczny w Dobczycach

PIEROGI ZE ŚLIWKAMI, STOŁY NA ULICY I WSPANIAŁA, ŚWIĄTECZNA ZABAWA

najstarsza w Myślenicach
zaprasza w swoje progi
(ulica Niepodległości 6)
codziennie od 8 do 18
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obczyckiej tradycji stało się zadość. Mieszkańcy
miasta spotkali się na dorocznej wigilii ulicznej
poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia zasiadając
wspólnie do stołów ustawionych wprost na ulicy (w
tym konkretnym przypadku na tzw. Małym Rynku).
Ta piękna tradycja kultywowana jest na terenie powiatu myślenickiego jedynie
w Dobczycach. Wigilia „pod chmurką” gromadzi nie tylko ludzi samotnych
czy ubogich, ale całą społeczność miasta, która w niełatwych czasach pogoni za pracą i zmagania się z szarą codziennością ma niepowtarzalną okazję,
aby spotkać się w tym samym czasie, w tym samym miejscu łamiąc bożonarodzeniowym opłatkiem i życząc sobie wszystkiego najlepszego.
W tym roku po raz pierwszy połączono siły Urzędu Gminy i Miasta z siłami dobczyckiego Stowarzyszenia KAT (Kreatywni, Aktywni, Twórczy). W
organizacyjnym wysiłku Wigilii Ulicznej i Jarmarku Świątecznego wystąpił
jeszcze miejscowy MGOKiS oraz Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach. Oprócz wigilijnych stołów i polowej kuchni serwującej wigilijne potrawy na Małym Rynku stanęły świąteczne kramy
oferujące wszystko co ze Świętami Bożego Narodzenia związane. Była wizyta Świętego Mikołaja, były okolicznościowe występy: dzieci z sekcji wokalnej MGOKiS, orkiestry dętej OSP Dobczyce i Pasterzy z Dobczyc, którzy
pod wodzą niezmordowanego Stanisława Żuławińskiego przybyli na Mały
Rynek z szopką.
Dodajmy tylko, że dyskretnie zajrzeliśmy do garnków. Były pierogi z kapustą, barszcz czerwony, kompot z suszu, łazanki i wspaniałe, niepowtarzalne,
unikatowe na skalę świata pierogi ze śliwkami. Mniam, mniam!
(RED)

foto: maciej hołuj
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SEDNO
rozmowa z PIOTREM SZEWCZYKIEM wicedyrektorem MOKiS

S

EDNO: Trudno ukryć zaskoczenie faktem, że
Piotr Szewczyk odszedł
z Urzędu Miasta i Gminy i
pojawił się w roli wicedyrektora MOKiS. Zdziwienie może być tym większe, że powszechnie mówiło się, iż MOKiS to administracyjny moloch, w którym etaty powinny ulec
redukcji, a nie zwiększeniu.
PIOTR SZEWCZYK: W Urzędzie
Miasta i Gminy w Myślenicach przepracowałem w sumie 10 lat. Praktycznie całe moje dorosłe życie. Nauczyłem się w tym czasie tak wiele
i spotkałem tak wielu wspaniałych i
wartościowych ludzi, że dziś z powodzeniem wszystkie to doświadczenia
mogę wykorzystywać w pracy w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
To jasne, że łezka się zakręciła, kiedy
przyszło mi podjąć decyzję o zmianie
miejsca pracy. W wydziale promocji
jest wspaniała, kreatywna i bardzo
wartościowa atmosfera pracy. Wciąż
mam jednak możliwość pracować na
rzecz Miasta i Gminy Myślenice. Nadal mogę sprawiać, że nasze miasto
będzie postrzegane jako wyjątkowe,
jedyne i pełne kultury dla każdego.
To nadal praca dla mieszkańców i z
mieszkańcami. Nie ukrywam, że mam
naturę społecznika i jeśli mogę ją łączyć z życiem zawodowym, to nie mogłem lepiej trafić.
Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem,
że MOKiS ta administracyjny moloch z przerostem zatrudnienia. To
nie prawda. O ile faktycznie to moloch – proszę pamiętać, że Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu to nie tylko budynek na Piłsudskiego 20 w Myślenicach, ale także Centrum Wodne,
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie,
Świetlica w Bęczarce i Dom Ludowy
na Górnym Przedmieściu. To również
największa instytucja kultury w całym powiecie myślenickim sprawująca opiekę i realizująca wydarzenia o
charakterze powiatowym czy ponadregionalnym. Teraz tych wydarzeń będzie jeszcze więcej i będą potrzebne
kolejne ręce do pracy.
Zapytam wprost: sam Pan chciał
czy ktoś widział Pana w tej roli?
Czy nie jest tak, że Piotr Szewczyk
został wicedyrektorem, aby „pozamiatać” nieco i „posprzątać”, bo
inni do tej pory nie potrafili tego
zrobić?
Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy pozostawia nam się wolny wybór.
Mnie przed takim wyborem postawiono, a ja sam zdecydowałem że chcę
zająć się działaniami kulturalnymi
i artystycznymi w MOKiS. Ja to po
prostu lubię robić, żyję kulturą, żyję

mało kto wie. Trzeba nam też więcej odwagi, aby wyjść do ludzi i słuchać ich oczekiwań. Sztuka dla sztuki jest nikomu nie potrzebna. Trzeba się postarać budować ofertę Ośrodka w oparciu o całe rodziny. Zachęcić młodzież – co wcale nie jest takie proste biorąc pod uwagę ofertę Krakowa. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba zakasać rękawy i do roboty.
MOKiS nie płynie ostatnio na dobrej fali. Co zamierza Pan uczynić, aby niekoniecznie pozytywna opinia wyrażana przez cześć społeczności miasta uległa zmianie?
Doskonale znam tą część mieszkańców, których program i sposób działalności Ośrodka nie satysfakcjonuje. Dzięki temu mam trochę łatwiej, bo mam za sobą godziny dyskusji, co robić lepiej. Ale jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Powiem
co mnie się marzy, a czy to się spodoba …? Mam taką nadzieję. Często odwołuję się
do moich kanadyjskich doświadczeń, które zainspirowały mnie do wielu działań –
m.in. założenia Myślenickiego Towarzystwa Kultury czy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Przez lata różnych podróży odwiedzałem ciekawe instytucje kultury we Francji, Kanadzie czy ostatnio na Tajwanie i wszędzie tam widziałem
miejsca otwarte, przyjazne, w których czujemy się trochę jak w domu. W domu kultury. Swobodnie można do nich przyjść. Usiąść poczytać gazetę, książkę, pójść do kina,
na zajęcia artystyczne, posłuchać wykładu. Na wspólnych zajęciach mieszają się dzieci, młodzież, dorośli. Każdy czuje i wie, że znajdzie w ofercie Ośrodka coś dla siebie –
bez względu na porę dnia czy roku. Nawet jeśli nie ma spektakularnych koncertów, to
jest ciekawa wystawa i przysłowiowa kanapa, gdzie można na chwilę odpocząć w otoczeniu kultury. Może to wyświechtany slogan, ale formuła otwartych drzwi na inicjatywy różnych środowisk twórczych ma dla mnie ogromne znaczenie. Chciałbym, aby
Ośrodek był przestrzenią wymiany myśli twórczej, gdzie pod opieką instruktorów każdy może rozwijać swoje kompetencje kulturowe. Ośrodek nie może nam kojarzyć się z
budynkiem. Powinien kojarzyć się z atmosferą i ciekawością świata.
Kiedy umawialiśmy się na ten wywiad wspominał Pan o mającym powstać programie swoich działań. Czy jest już gotowy, a jeśli tak czy możemy poznać jego
szczegóły?
W sprawie programu bardzo dużo mam już za sobą. Nie jest to jednak taka prosta
sprawa, a burza mózgów z pomysłami nie jest niestety sposobem na opracowanie planu działań. Żeby nie było klapy trzeba to wszystko przemyśleć, skonsultować i skroić
na miarę posiadanego budżetu. Program w pierwszych tygodniach nowego roku będzie gotowy i udostępniony. Zresztą już można uczestniczyć w pierwszych jego elementach. Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie www.mokis.myslenice.pl
i na facebooku www.facebook.com/mokismyslenice. Realizujemy wielokulturowy styczeń, gotowy jest program ferii, przed nami koncert Dixi Bandu i recital pieśni Edith
Piaf. Zapraszam na nasze witryny w internecie. Wkrótce powstanie też wersja papierowa takiego programu. Rozważamy póki co czy drukować kalendarz wydarzeń w cy-
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Trzeba zakasać rękawy i ... do roboty!
PIOTR SZEWCZYK:

rozmawiał:

tym co w tym mieście można udoskonalić. Mam już za sobą trochę pracy
w charakterze nie tylko artystycznym,
a może przede wszystkim jako menadżer kultury. Teraz chcę to wykorzystać. Cieszę się, że burmistrz Myślenic mi zaufał, a moja wizja działalności ośrodka w zakresie artystycznym i
kulturalnym okazała się interesująca.
Czas i mieszkańcy oczywiście zweryfikują wszystko to co postaramy się zrealizować. A jeśli chodzi o sprzątanie
i zamiatanie, to istotnie. Wspólnie z
pracownikami MOKiS zrobiliśmy po-

rządki w Ośrodku. Wywieźliśmy dwa
kontenery różnych niepotrzebnych akcesoriów. W sumie kilka ton. To wstęp
– mam nadzieję, do modernizacji i
stworzenia nowych przestrzeni i ponownego ich zagospodarowania. Tyle
jeśli chodzi o porządki.
Jakie są Pańskie kompetencje jako
wicedyrektora, słowem, jak daleko sięgać będzie Pańska władza w
MOKiS?
Moja „działka” to przede wszystkim
sprawy kultury. W dużym uproszczeniu, ale bez błędu można określić mnie

dyrektorem ds. kultury. Takie kompetencje określa regulamin organizacyjny MOKiS oraz mój zakres czynności. Jestem kierownikiem działu upowszechniania kultury, kina MUZA,
odpowiadam także za Galerię Sztuki Współczesnej. Oczywiście nie zamierzam tych działań realizować jednoosobowo. W zespole pracowników
MOKiS są kompetentne osoby, które
pod moim kierunkiem będą razem ze
mną pracować nad różnymi propozycjami aktywności kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych. Oczywiście

rtykuł pani Agnieszki
Cahn zamieszczony w
poprzednim numerze „Sedna” utwierdza mnie w przekonaniu, że „dogoniliśmy”
tzw. zachodni świat. Wąskość
wykształcenia i wiedzy, wydaje mi się świadomym zaprogramowaniem na otępienie intelektualne, gdyż tylko ono pozwala być beztroskim wobec zalewu tragicznych informacji i konsumować życie jak schaboszczaka z kapustą suto okraszoną skwarkami.
Umberto Eco w powieści: „Temat na
pierwszą stronę” (przekład Krzysztof
12/styczeń 2017

Żaboklicki, Noir sur Blanc, Warszawa
2015, s. 16) pisze: Przegrani podobnie jak samoucy, wiedzą zawsze więcej od ludzi sukcesu, bo żeby odnieść
sukces, musisz wiedzieć jedno, nie
tracić czasu na poznawanie wszystkiego. Satysfakcja płynąca z erudycji
zastrzeżona jest dla przegranych. Im
więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
Te przekorne, prowokujące słowa niedawno zmarłego intelektualisty rzucają snop światła na dramat współczesnej kultury. Kult sukcesu materialnego powoduje, że czytanie w pewnych, a uznanych za opiniotwórcze
kręgi, uważane jest wręcz za szkodliwy nałóg. Uzależnia, zmusza do reflek-

sji, rozprasza, poszerza horyzonty zamiast rozwijać przedsiębiorczość, czy
uczyć korzystnego inwestowania pieniędzy. Kiedyś sądzono inaczej.
Pamiętam, że następnego dnia po
otrzymaniu Nobla przez Miłosza przed
uczelnianą biblioteką ustawiła się długa kolejka pracowników naukowych
przetykana gdzieniegdzie studentami, wyglądało to naprawdę imponująco. Stojący mieli nadzieję wypożyczenia jakiejś pozycji autora, zapisania się, do kolejki oczekujących
na nią, wreszcie dowiedzenia czegoś
więcej o laureacie od bibliotekarzy.
Czuli ogromny dyskomfort, którego
nie mogły usprawiedliwić do końca
realia PRL-u i cenzura. W bibliotece

spoczywał (to właściwe określenie) jeden egzemplarz „Ocalenia”, dostępny tylko w czytelni.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku po prostu „wypadało wiedzieć”, „obciachem” - jak mówią
młodzi było „nie czaić”, „nie kumać”.
Była to taka herbertowska „sprawa
smaku”. Rytm naszego życia wyznaczały wtedy wystawy plastyczne, konfrontacje filmowe, no i bibuła czyli to
co wydawano w drugim obiegu. Żeby
przeczytać pewne książki, trzeba było
studiować na określonych kierunkach,
czasem i to nie wystarczało, wymagane było osobiste pozwolenie Jego Magnificencji Rektora. Otrzymałem wiele
takich pozwoleń. Tak zdobyta, wyma-

piotr szewczyk

staram się też poświęcać i interesować innymi
aspektami Ośrodka – takimi jak chociażby basen, ale kultura to moja główna domena i z tą
intencją realizuję swoje działania.
Czy zdążył już Pan rozejrzeć się w „terenie”
i ogarnąć co źle, a co dobrze funkcjonuje w
tej instytucji?
Wywodzę się wydziału promocji i przez dziesięć lat zajmowałem się tymi kwestiami. Więc
chyba najłatwiej było mi na samym początku odnieść się do spraw promocji. Myślę, że
razem z pracownikami musimy popracować
nad promocją działań Ośrodka, bo ta instytucja realizuje wiele cennych inicjatyw, o których

rzona, długo oczekiwana książka nabierała jakiegoś fantastycznego smaku, upajaliśmy się nią, bardziej niż winem. Wielkim szczęściem była możliwość zabrania jej do domu, choćby na
stancję. To był po prostu ważny gość,
prawdziwy przyjaciel.
Babunia wspominając okupację mówiła, że jedni najeźdźcy palili książki,
aby ogrzać się i ugotować sobie posiłek, drudzy z premedytacją niszczyli
je, gdyż nie pasowały do ich obłąkanej
ideologii. Pamiętała nadpalony tom,
z którego udało się jej przeczytać słowa z „Tkaczy” Heinego: Niemcy, wy
tkamy wam całun grobowy – uznała
je za prorocze.
Przegrany

Jabłko według Ewy i Teresy

W

ernisaż kolejnej wystawy miał miejsce w mieszczącej się w murach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach galerii BiblioArt.
Tym razem na ścianach holu bibliotecznego zawisły obrazy namalowane
przez Ewę Filek (na naszym zdjęciu po lewej) i Teresę Kowalczyk. Motywem przewodnim wszystkich prezentowanych prac była martwa natura, w której główną rolę odgrywało … jabłko (stąd tytuł wystawy „Martwa natura z jabłkiem”). Zarówno Ewa Filek jak i Teresa Kowalczyk są
pasjonatkami malarstwa i uprawiają je amatorsko. Ich obrazy są pełne żywych kolorów i tchną optymizmem.

SEDNO
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Sieprawskie warsztaty gospel w lutym

uż po raz jedenasty odbędą się w Sieprawiu Ogólnopolskie Warsztaty
Gospel. Tę wspaniałą imprezę goszczącą ponad dwustu śpiewaków z
terenu całego kraju zaplanowano na 3, 4 i 5 lutego tego roku. Jak zwykle
organizatorami będą: sieprawski GOKiS, Gimnazjum w Sieprawiu i Gmina Siepraw zaś partnerami przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Gospel, parafia rzymsko – katolicka pw. św. Machała Archanioła w Sieprawiu i Starostwo Powiatowe w Myślenicach. W tym roku instruktorami prowadzącymi warsztaty będą: Tula Lynch i Mark Beswick. Koncert finałowy 5 lutego o 17.30 w hali sportowej w Sieprawiu.
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Książka pisana przez 25 lat!

ranciszek Konstanty Gatlik, geodeta z zawodu jest autorem książki,
której promocja odbyła się w murach Muzeum Regionalnego „Dom
Grecki” w trzeciej dekadzie grudnia ubiegłego roku. Tytuł dzieła: „Pośród
słowiańskich bóstw - droga Lechitów - Polan do chrześcijaństwa”. Wydawcą książki jest wspomniane Muzeum Regionalne „Dom Grecki”. Jak
powiedział podczas spotkania promocyjnego autor, książka pisana była
przez ... 25 lat. Franciszek Konstanty Gatlik obala w niej kilka błędnych
jego zdaniem, a obowiązujących obecnie teorii dotyczących polskiego dochodzenia do chrześcijaństwa. Cena książki 30 złotych.

Artystyczny dorobek szkół w MOKiS

A

ż 22 reprezentacje szkół z terenu Powiatu Myślenickiego stanęło w
szranki organizowanego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych. Wśród występujących znalazła się młodzież z takich placówek
oświatowych jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, I LO w Myślenicach czy Zespół Szkół w Lubniu i w Sułkowicach. Celem przeglądu
jest rok rocznie prezentacja osiągnięć artystycznych szkół ponadgimnazjalnych oraz umożliwienie konfrontacji młodym ludziom.

„Hej kolęda, kolęda” w RCOS-ie

maciej hołuj

Czytelnicy piszą do redakcji

A

rzeba nam też więcej odwagi, aby wyjść do ludzi i słuchać ich oczekiwań. Sztuka dla sztuki
jest nikomu nie potrzebna. Trzeba się postarać budować ofertę Ośrodka w oparciu o całe rodziny. Zachęcić młodzież – co wcale nie jest takie proste biorąc pod uwagę ofertę Krakowa. Ale nie ma rzeczy
nie możliwych. Trzeba zakasać rękawy i do roboty -

krótko
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klu trzech czy sześciu miesięcy.
Jaki główny cel lub cele przyświecać będą „wicedyrektorowaniu” przez Piotra
Szewczyka?
Przede wszystkim będę pracował nad tym, aby Ośrodek Kultury w Myślenicach był
miejscem, które dosłownie i w przenośni będzie przestrzenią dedykowaną wszystkim
mieszkańcom i gościom, a także będzie otwarta na inicjatywy różnych środowisk.
Chciałbym, aby każdy z nas był dumny z tego miejsca i chciał korzystać z naszej oferty. Ważna jest dla mnie integracja wokół różnych myśli i idei. Współpraca programowa z pozostałymi instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi. Zapraszam wszystkich, którzy mają pomysły i wolę współpracy. Razem z całą pewnością uda zrobić się
coś ciekawego.
Czego możemy życzyć nowemu wicedyrektorowi tak ważnej placówki jak MOKiS u progu objęcia przez niego tej funkcji?
Powodzenia, sił i cierpliwości.
rozmowa w przelocie ... - PAWEŁ PIWOWARCZYK

D

o „Rozmowy w przelocie” namówiliśmy
Pawła Piwowarczyka, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. Oto efekty tej
rozmowy: książka,
którą właśnie czytam, to … Marsjanin, w samochodzie najczęściej słucham … musicalu „Metro” i żony,
bo to dobra okazja na miłe rozmowy,
latem tęsknię za … nostalgiczną jesienią, zimą nie lubię ... jak muszę
ubierać dzieci do przedszkola w kilka warstw ubrań, nigdy nie … poddaje się, gdy mi na czymś bardzo za-

leży, najlepszy smak ma … kawa i
pizza, dzień zaczynam od … modlitwy, potem kawa, najlepiej wypoczywam ... kiedy mam czas na książkę,
mecz i nie muszę nosić ze sobą telefonu, kolor, za którym przepadam, to
… niebieski, moja życiowa maksyma brzmi … „Kto kocha czas zawsze
odnajdzie, nie mając ani jednej chwili” (ks. Jan Twardowski), nie lubię
jak … ludzie nie potrafią mówić sobie prawdy, nawet tej trudnej, chcę w
najbliższym czasie … pobić kolejny
własny rekord w maratonie, może w
Nowym Jorku?, największe zaufanie
mam do … Boga i żony, moje hobby, to ... bieganie, futbol, tworzenie …
najlepiej „czegoś z niczego”.

W

auli Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach 22 stycznia odbędzie się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. Jego głównymi organizatorami są: dobczycki MGOKiS oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach. W tym roku przegląd odbywał się będzie pod hasłem: „Hej kolęda, kolęda”. Na scenie auli wystąpią dziecięce,
młodzieżowe oraz dorosłe grupy kolędnicze działające w różnych ośrodkach kultury na terenie powiatu myślenickiego. Początek imprezy o godzinie 15. Poprzedzi ją wspólne kolędowanie przy szopce oraz przejście
korowodem kolędniczym z Rynku do RCOS-u.

„Concertino” znowu w Wiedniu

R

epertuar kameralny: „Trzy obrazy” na orkiestrę kameralną Janusza
Bieleckiego, „Koncert a-moll” RV 522; Nr.8 „L’estro armonico” op.3
na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego, „Koncert d-moll” BWV 1043 na
dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha oraz „Cztery Pory Roku” Antonio
Vivaldiego zaprezentowała Myślenicka Orkiestra Kameralna „Concertino”
podczas drugiego już koncertu w wiedeńskim Musikverein. Podobnie jak
pierwszy zagrany w listopadzie koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem wiedeńskiej publiczności. Jako soliści wystąpili: Michael Maciaszczyk (maestro), Anna Trólka i Łukasz Antkiewicz (na zdjęciu).

„Bemole” nagrały CD z kolędami
Zespół „Bemole” działający przy SP im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach wydał płytę z kolędami. Praca nad nią trwała dwa lata. Jak mówi
nauczycielka muzyki Justyna Iskra przygotowania do nagrania płyty rozpoczęto w październiku 2014, zakończono zaś w czerwcu 2016 roku. Na
płycie znajduje się dwanaście kolęd i pastorałek. Muzycznie opracowała
krążek Justyna Iskra, nagrań dokonano w Amadeusz Studio w Sułkowicach. „Bemole” to zespół, który nie tylko oprawia muzycznie uroczystości szkolne, ale także bierze udział z bardzo dobrym skutkiem w rożnego
rodzaju konkursach i festiwalach.
styczeń 2017/13
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Na strunach pamięci (1)

Rozpoczynamy niniejszym nowy cykl artykułów pod wspólnym tytułem: „Na
strunach pamięci”. Ich autorem jest znany myślenicki animator kultury Jan
Koczwara. O czym będzie? O zapomnianych już dzisiaj artystach ludowych,
twórcach dzieł nieprofesjonalnych, ale urzekających swoim pięknem, prostotą i niepowtarzalnym kolorytem. Chcemy, aby pamięć o nich nie zaginęła bezpowrotnie, stąd pomysł na realizację cyklu. Po częściach wprowadzających, od numeru marcowego rozpoczniemy prezentację sylwetek twórców ludowych z terenu powiatu myślenickiego. Na początek Jan Koczwara
zaplanował prezentację postaci zmarłego przed wielu laty Franciszka Bargieła, rzeźbiarza z Rudnika. Na razie tekst wprowadzający.

W

poczuciu odpowiedzialności i zatroskania nad dalszym losem i kondycją tradycji regionalnych powiatu myślenickiego, już w połowie 1960 roku Powiatowy Dom Kultury zapoczątkował realizację wielowątkowego programu działań wspomagających i inspirujących amatorski ruch plastyczny, szczególnie w sferze ratowania ginących bądź pozostających w letargu, charakterystycznych dla tutejszego terenu dyscyplin rękodzieła ludowego i artystycznego (np. garncarstwo, kowalstwo, zabawkarstwo).
Bezsporne znaczenie kulturotwórcze i wychowawcze miała wówczas współpraca i koordynacja działania trzech głównych ośrodków administracji i kultury Myślenic, a to: Referatu Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej pod kierownictwem Janiny Kałużnej, Muzeum Regionalnego PTTK z kustoszem, mecenasem Franciszkiem Gędłkiem na czele i Powiatowego Domu
Kultury pod kierownictwem Janiny Dubowskiej.
Pierwsze zabiegi organizacyjne zmierzające do zidentyfikowania twórców i
amatorów plastyków w powiecie podjęliśmy wczesną wiosną 1962 roku. Najbardziej pomocną w tym względzie okazała się wyjątkowa życzliwość wiejskich nauczycieli, mieszkańców wsi, w tym entuzjastów szeroko pojętego
folkloru. To im głównie zawdzięczałem pozyskanie pierwszych nazwisk i adresów artystów ludowych. Uciążliwe – jak na owe czasy – podróże i marsze
w nieznanym mi terenie nie zawsze kończyły się powodzeniem, ale z upływem czasu zaczęło się to zmieniać. Pamiętam – bo jakże nie pamiętać – te
rozliczne wędrówki po wzgórzach i kamienistych wertepach Zawadki i Więciórki, po lesistych stokach Skomielnej Białej, po wiejskich zagrodach: Lubnia, Tenczyna i Tokarni, po zakamarkach tętniących jeszcze życiem i mozolną pracą starych kuźni: Gdowa, Harbutowic, Sułkowic i Wiśniowej, po zagonach i zaroślach Droginii i Rudnika, po rozległych połaciach łąk i pól Krzyszkowic i Głogoczowa …
Zaiste był to czas odkrywania niezwykłych postaci, pięknych ludzi, ludzi posiadających w sobie przeogromną moc i siłę tworzenia rzeczy i przedmiotów
nie tylko przydatnych i użytecznych w codziennym życiu, ale także upiększających ich otoczenie w zgodzie z lokalną tradycją artystyczną. Był to zarazem czas niewiarygodnie zaskakujących zdarzeń, jakby wziętych z epoki,
ale o tym ... za miesiąc.

S

tanisław Witold Ziarkiewicz urodzony w Wiedniu 15 lutego 1915 roku, zmarły w
Myślenicach 27 maja 1987 roku był najstarszym synem Janiny.
W monografii „Konspiracja Lwowska 1939-1944” Wydawnictwo UNIA 1997 na stronie 245 autorzy Grzegorz Mazur
i Jerzy Węgierski napisali: Komendę Inspektoratu Stanisławów (krypt. „Afryka”) objął podobno w listopadzie 1943
Stanisław Witold Ziarkiewicz, poprzednio pełniący obowiązki komendanta samodzielnego obwodu Stanisławów – miasto (krypt. „Europa”). Po pół roku został aresztowany, gdy na jego trop naprowadził gestapowców śledzony przez nich
kurier wysłany ze Lwowa. Przez czerwiec i lipiec 1944 przebywał w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie.
Stanisław od 1 lipca do 15 sierpnia 1939 roku był na ćwiczeniach w Kołomyi, zmobilizowany został 29 sierpnia, pełnił funkcję z-cy dowódcy plutonu CKM w 49 Pułku Piechoty. Jednostkę przerzucono do Rzeszowa, następnie zajęła
stanowisko obronne nad Jasłem, skąd w walkach wycofała się najpierw w kierunku Przemyśla, a potem Lwowa, gdzie
została rozbita. Tam dostał się do niewoli, z której po dwóch dniach udało mu się uciec i wrócić do Stanisławowa.
Działał w AK, która w Galicji Wschodniej miała podwójne zadanie, gdyż wróg nie był jeden! Z polecenia organizacji między innymi prowadził sklepik położony naprzeciwko bramy gestapo w Stanisławowie, co umożliwiało obserwację budynku, dodatkowo pod podłogą ukryta była broń. Stanisław nigdy się nie ujawnił, jako osoba ze Wschodu znał mentalność NKWD i widział czego uczyła bezpiekę. Ujawnienie się w jego stanie zdrowia było skazaniem
się na śmierć, nawet gdyby oficjalnym wyrokiem było tylko więzienie czy wywóz do łagru. Zawsze pisząc życiorysy podawał udział w kampanii wrześniowej, więzienie i pobyt w obozie koncentracyjnym, które to w wersji oficjalnej były następstwem uczestnictwa w tajnym nauczaniu. To tajne nauczanie (tak zresztą ładnie komponujące się z 32
latami dyrektorowania szkole średniej, absolutny rekord w PRL!), to była bajeczka dla władzy i UB, rodzina i kresowiacy wiedzieli swoje. O działalności w AK opowiedział (chyba dokładnie?) na kilka tygodni przed śmiercią historykowi z UJ i UŚ, badającemu temat dotyczący tzw. wielkiej wsypy w okręgu lwowskim. Opowieść ta na pewno nie była budująca.
W dniu 23 maja 1944 roku zostaje aresztowany przez gestapo (udaje mu się zjeść pieczątkę) przebywa krótko w więzieniu w Stanisławowie, a następnie we Lwowie skąd zostaje wywieziony w lipcu do obozu Gross-Rosen. Treść grypsu Stanisława Witolda Ziarkiewicza (4. VII. 1944) do żony Anny z więzienia we Lwowie: Dusieńko najdroższa. Wczoraj to znaczy 3 lipca byłem przesłuchiwany i podpisałem protokół. Co ze mną będzie nie wiem. Na wszelki wypadek
piszę do Ciebie tych parę słów. Gdy dostaniesz list, to będzie to znaczyło, że zostałem wywieziony do obozu. Nie rozpaczaj wtedy Andeczko, gdyż tak widocznie chce Pan Bóg. Wracajcie z Mamą do domu i módlcie się by Pan Bóg pozwolił mi wrócić do Ciebie. Jestem zdrów i silny, więc przy Bożej pomocy wszystko przetrzymam i prędzej czy później
wrócę do Ciebie moje Ty Szczęście najdroższe. Ciężko mi pisać ten list, bo wiem jak strasznym będzie on dla Ciebie.
Dziękuję Panu Bogu za wielką łaskę, że pozwolił mi choć z daleka zobaczyć Twój najdroższy buziak, choć przez chwilę było mi lżej. Dziękuję też za to bardzo Tobie i mamie, bo wiem co Was to kosztowało. Andeczko trzymaj się mocno
i myśl o mnie zawsze, bo ja w każdej sekundzie jestem myślami z Tobą. O Anduś ciężkie jest życie dla mnie, ale jeszcze cięższe dla Ciebie. Uważaj na siebie bardzo i pamiętaj, ze musisz żyć dla mnie bo ja do Ciebie wrócę! Pa moje
Maleństwo całuję Cię niezliczoną ilość razy z całego serca i polecam Cię opiece. Matki Boskiej. Ucałuj Mamę, Mamusię, Krzysię, Jerzyka, Tadzika i Danusię. Pa i do zobaczenia. Twój na zawsze Tolek.
cdn.
Listy z Cambridge

Święta, święta i ... po świętach
aga cahn

W

igilijna kolacja zakończyła się sukcesem, nikt nie zadławił się
ością ani nie pokłócił o
PiS. Minęło już kilka dni od zjedzenia zupy grzybowej, wygląda więc
na to, że nikt też nie zatruł się grzybem. Nowy Rok przyjdzie i przejdzie
i pewnie, choć wydaje się to niemożliwe, przyniesie nam wszystkim trochę radości i spokoju. Pomimo Trumpa. Pomimo ISIS. Pomimo tego, że
nie ma już Leonarda Cohena, ani Davida Bowie, ani chórzystów z chóru
Aleksandrowa. Będziemy śmiać się z
żartów na Facebooku i z samych siebie. Będziemy maszerować w protestach, unosząc w górę flagi i nadzieję na zmianę sytuacji. Będziemy pić
szampana z wysokich lub płaskich
kieliszków, wznosząc toasty za małe
i duże sprawy, za nasze sukcesy lub
porażki sąsiadów, za zdrowie, za życie. Życie potoczy się zwykłym trybem, bo życie już tak ma, że toczy się
pomimo wszystko. W najgorszej politycznej sytuacji, wśród głodu i chło14/styczeń 2017

du, w smogu, pod bombami spadającymi na głowę.
Kiedy czytam wspomnienia ocalałych
z Zagłady zawsze najbardziej fascynują mnie opisy budowania „domu”
w ekstremalnych okolicznościach. W
przeludnionych do granic wytrzymałości gettach na kilku metrach kwadratowych przestrzeni, w obozowych barakach, na stacjach przeładunkowych,
a nawet w wagonach wiozących całe
rodziny na śmierć jakaś matka rozkłada serwetkę na okienku, na pudle,
skrzyni, schodzie, kroi na kawałki
ostatnią pajdę chleba, ostatni cukierek,
gromadzi wokół siebie dzieci, rodzeństwo, partnera i do ostatniej sekundy
życia próbuje oswajać najbliższą przestrzeń i nadawać jej cechy „domu”.
Kiedy w Calais, przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche istniała
jeszcze tzw „dżungla” czyli otoczony
podwójnym kolczastym drutem obóz
dla syryjskich uchodźców, wielu moich znajomych z Cambridge jeździło tam z charytatywną pomocą. Gdy
wracali, opowiadali nam o życiu lu-

dzi, których nie chciał żaden rząd na
świecie, którzy stracili przeszłość i nie
mieli przyszłości, a których życie codzienne toczyło się dokładnie tak, jak
toczy się nasze życie. Namioty stały
się domami, rowy i koleiny placami
zabaw, kontenery pozbawione światła i ogrzewania – bibliotekami, kawiarniami, punktami usługowymi.
W dżungli działały sklepy, pracowali lekarze, istniały szkoły, w dżungli ludzie umawiali się na randki lub
szli na spacer, do ostatniego namiotu
i z powrotem. W dżungli obchodzono urodziny i święta, obdarowywano się drobiazgami, obgadywano po
pryszcz na języku, w dżungli wybuchały kłótnie, dochodziło do rękoczynów, zdarzały się kradzieże i podpalenia, w dżungli ludzie zakochiwali się
w sobie, oświadczali i pobierali, rodziły się dzieci. Aż któregoś dnia dżunglę zlikwidowano. Przyjechały autokary, zapakowano w nie całą uchodźczą społeczność i wywieziono. Podobno w lepsze dla nich miejsce.
Gdy w grudniu zjeżdżaliśmy z pro-

mu w Calais po dżungli nie było już
ani śladu. Pozostał tylko drut kolczasty, podwójny. Pewnie nie zostanie
zdemontowany, bo może się jeszcze
przydać, kiedy nad brzeg Europy nadciągnie nowa fala uchodźców z jakiejś
zagłady i postawi nowe domy-szałasy,
domy-namioty ... Patrzyłam na puste
miejsce po tamtym „mieście”, po tamtym „getcie” i nie mogłam oprzeć się
wrażeniu, że tak kiedyś patrzyli ludzie
w Krakowie, w Warszawie i że wtedy też, być może, przynajmniej niektórzy, zastanawiali się, gdzie są teraz ci, których nie ma już tutaj. Unia
Europejska, Konwencja Praw Człowieka, technologie informacyjne XXI
wieku zdają się przekonywać mnie, że
wszystko jest w najlepszym porządku i że każde dziecko, obok którego
kiedykolwiek przejeżdżałam w Calais, jest całe i zdrowe w „lepszym dla
niego miejscu”. A jednak każdej nocy
na chwilę przed zaśnięciem myślę, że
wolałabym mieć pewność, że wolałabym zobaczyć szczegółowy reportaż z „akcji przesiedlania”, przeczy-

tać listy nazwisk i upewnić się, że nikogo na nich nie brakuje. Tak łatwo
jest „wypaść z listy” i zniknąć w odmętach historii. Dużo łatwiej niż wypaść z łodzi na Morzu Śródziemnym.
Historia pełna jest takich wypadków.
Gubienia. Wypadania. Znikania bez
śladu. Nie tylko pojedynczych osób,
ale całych społeczności. W Myślenicach w czasie drugiej wojny światowej „wypadło z listy” około tysiąca
pięciuset myśleniczan i zniknęło bez
śladu. Zniknęli w zamętach powojennej polityki historycznej i nikt lub prawie nikt ich nie szukał.
Życzę nam wszystkim na ten Nowy
Rok, abyśmy mieli dobrych sąsiadów.
To sąsiedzi są z nami częściej i bliżej,
niż rodzina. To wśród nich upływa nasze życie. To ich widzimy codziennie przez okna naszych domów. Życzę nam wszystkim takich sąsiadów,
w których otoczeniu żyje się szczęśliwie i bezpiecznie. Takich, wśród których nie wypada się za burtę historii,
którzy wspierają nas, gdy jesteśmy i
martwią się o nas, gdy znikamy.

krótko

(za)dymki Sedna czyli ... z przymróżeniem oka
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Swojego psa narysował „Sednu” Andrzej Sikorowski, piosenkarz, lider zespołu „Pod Budą”.

jan koczwara

STANISŁAW
WITOLD
ZIARKIEWICZ
antonina
sebesta

pies jaki jest każdy widzi

Na zdjęciach: numer obozowy Stanisława Ziarkiewicza oraz on sam (zdjęcie pochodzi z 1937 roku).

Czas odkrywania

cienie historii w Myślenicach (2)

Różne są interpretacje Dzieciątka Bożego w szopce. My znaleźliśmy taką.
W szopce przy kościele pw. św. Franciszka z Asyżu na myślenickim Zarabiu.
Polska za progiem (31)

Wyprawa do trzech kopców (cz.2)

andrzej
boryczko

K

olejny cel naszej wyprawy znajduje się w
Gdowie. To tutaj w dniu 26
lutego 1846 roku doszło
do jedynej bitwy powstania krakowskiego.
Po klęskach wcześniejszych polskich
zrywów narodowych: insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku i zwłaszcza powstania listopadowego w 1831
roku okazało się, że dowództwa tych
powstań w zbyt małym stopniu wykorzystywały masy chłopskie. Powstanie krakowskie zamierzano oprzeć na
sile rąk ludu. Utworzony w Krakowie
Rząd Narodowy Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działalność delegatów
z Edwardem Dembowskim na czele, obiecywał chłopom uwłaszczenie,
nadania ziemi i tworzenie warsztatów
narodowych. Głoszenie tych haseł nie
znalazło jednak szerszego oddźwięku wśród ludności wiejskiej, a samo
powstanie, jeszcze w trakcie działań
przygotowawczych, spotykały dotkliwe niepowodzenia. Między innymi przez denuncjację władze pruskie
aresztowały około 70 spiskowców z
przywódcami: Karolem Libeltem i
Ludwikiem Mierosławskim.
Ostatecznie, pomimo przeciwieństw,
powstanie wybuchło. Odezwę o rozpoczęciu rewolucji ogłoszono nocą z
21/22 lutego w Krośnie. Na Kraków
ruszyły grupy spiskowców: górnicy
z Wieliczki i Trzebini, mieszczanie z
Krzeszowic i Chrzanowa oraz gromady chłopów z terenów należących do
Wolnego Miasta Krakowa. Spowodowało to wycofanie się z miasta wojsk
austriackich oraz trzech rezydentów

mocarstw rozbiorowych, jednakże
brak organizacji, narastające nieporozumienia wewnętrzne, niekompetencja dowódców i brak wsparcia z
zewnątrz spowodowały, że zaplanowane akcje: uderzenia na Sanok i Jasło nie powiodły się. Powstańcy nękani przez stojące po stronie zaborców chłopstwo, wycofali się na Węgry. Pamiętać trzeba, że równocześnie
toczyła się rzeź galicyjska i gromady zbuntowanych chłopów, zamiast
wspomagać powstańców, plądrowały dwory mordując przy tym ich właścicieli z rodzinami.
26 lutego pod Gdowem siły powstańcze, maszerujące od Wieliczki, zostały
zaatakowane przez piechotę austriacką i po słabym oporze rzuciły się do
ucieczki w kierunku cmentarza. Tam
powstańców osaczyli i bestialsko zamordowali zbuntowani chłopi. 154
poległych pochowano w trzech dołach pod cmentarnym murem. Dopiero w 1896 roku nad mogiłami usypano kopiec i cały obszar włączono w
teren cmentarza.
Obwodnica okalająca Gdów pozwala
ominąć centrum i wygodnie dojechać
na miejsce, my jednak kierujemy się
dawną trasą w kierunku kościoła, by
na chwilę zatrzymać się przy obelisku Bartosza Głowackiego. Niewielki monument wzniesiony został w
1903 roku przez członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ruszamy pod cmentarz.
Kopiec powstańców krakowskich (na
zdjęciu) znajduje się na końcu głównej alei. Jest to pagórek wysokości 5
m. Na szczyt prowadzi spiralna ścież-

ka. Wchodzimy, aby odczytać tablice znajdujące się na cokole figury
wieńczącej szczyt. Pomnik powstał
w 1906 roku z fundacji rodziny jednego z poległych dowódców oddziału – Michała Rottermunda. Przedstawia kobietę stojącą pod krzyżem. To
Rachel opłakująca synów swoich –
alegoria cierpiącej Polski. U jej stóp
znajduje się rzeźba wzbijającego się
do lotu orła.
Z góry, spod pomnika, bardzo ładnie
prezentuje się niewielki cmentarz z
pierwszej wojny światowej. Ten, zlokalizowany tuż obok kopca, ma numer 375 i zaprojektowany został, podobnie jak cmentarz w Drogini-Banowicach, przez Gustawa Ludwiga. Prostokątna kwatera ogrodzona jest stalowymi rurami zamocowanymi na betonowych słupkach. Oś od wejścia zamyka fragment muru ze stylizowanym krzyżem maltańskim. Na mogiłach stoją betonowe cokoliki z żeliwnymi krzyżami. Chwila zadumy
nad bezimiennymi mogiłami i czas
ruszać dalej ...
foto: autor

historyczne wędrówki Marka Stoszka

Wspomnienie Alojzego Tylka ps. „Orkisz”
marek stoszek

S

zanowni Czytelnicy, kiedy grudniowy
numer Sedna
skierowany został do druku dotarła do
nas przykra wiadomość
o śmierci Alojzego Tylka,
jednego z ostatnich partyzantów Obwodu „Murawa”, uczestnika walk prowadzonych na naszym terenie.
Alojzy Tylek urodził się 25 listopada
1921 roku w Sieprawiu. Od wczesnej
młodości dał się poznać jako zdolny
i pracowity uczeń, odebrał staranne
wykształcenie, dzięki któremu w latach późniejszych został nauczycielem, między innymi w myślenickim
Liceum im. T. Kościuszki. Ale Alojzy
Tylek ps. „Orkisz” to przede wszystkim uczestnik walk o niepodległość w
szeregach AK. Praktycznie od samego początku związany z podziemiem
niepodległościowym, początkowo w
Krakowie, a od kwietnia 1943 roku w
szeregach Obwodu „Murawa” uczestniczył w wielu brawurowych akcjach
partyzanckich między innymi w odbiciu partyzanta aresztowanego przez
Niemców w Glichowie. Po tej akcji
został przydzielony do oddziału „Odwet” działającego w okolicach Sieprawia. Wraz z członkami oddziału
przemierzał okoliczne góry wzdłuż
i wszerz biorąc udział w akcjach na
stokach Babiej Góry czy Hali Krupowej. Kiedy oddział definitywnie został

absurdawki Jana Koczwary

mydlić komuś oczy – znana i popularna (od zarania dziejów ludzkości) czynność podejmowana w różnych środowiskach społecznych mająca charakter akcji sanitarnej z udziałem wysoko wyspecjalizowanych mydlaczy. Polega głównie na dezynfekcji obu gałek ocznych przy zastosowaniu dostępnych na rynku środków
higieniczno – piorących, m.in.: mydełek, szamponów i innych płynów
oczyszczająco – pielęgnacyjnych, np.
salicylowych lub spirytusowych, mieć
dobry kontakt – na ogół chodzi o to,
aby mieć dobry kontakt i dobrą łączność osobistą ze sprzedawcą kontakcdn.
tów elektrycznych ...

zdziesiątkowany w potyczce w Zawadce i praktycznie przestał istnieć,
nasz bohater uszedł z tej pożogi cało.
Po zakończeniu wojny wraz z niektórymi kolegami ujawnił się i wrócił, aby kontynuować naukę w Krakowie. Niestety wojenna przeszłość
w szeregach AK stała się przyczyną
aresztowania, aresztowany przez UB
Alojzy Tylek był przez tydzień więziony i przesłuchiwany. Udało mu
się jednak i z tej presji wyjść obronną ręką bowiem powołał się na obecność żołnierzy radzieckich w oddziale. Następnie Tylek kontynuował naukę i pracę, a także swoją pasję czyli chodzenie po górach. Był bardzo
aktywny jako przewodnik i instruktor. Zawsze bardzo serdeczny i przyjacielski. Jako uczestnik walk partyzanckich, bardzo często gościł także
w czasie obchodów rocznicowych na
Suchej Polanie. Zawsze chętnie dzielił się wiedzą z młodszym pokoleniem zainteresowanym II-go wojenną historią.
Alojzy Tylek to niezwykle barwna i
nietuzinkowa postać. Żołnierz, społecznik, przewodnik i wychowawca
młodzieży, a przede wszystkim jej
przyjaciel. Nasz tekst jest zaledwie
ułamkiem tego co można by i co należałoby napisać o Profesorze Alojzym
Tylku. Odszedł od nas kolejny świadek historii. Mam nadzieję że ktoś z
naszych Czytelników znajduje się w
posiadaniu wspomnień o Panu Profesorze i może kiedyś zechce się nimi z
nami podzielić.
dietetyk radzi (16)

D

awniej mówiono, że
przyszła matka powinna jeść za dwoje. To nie najlepszy pomysł.
Kobieta powinna jeść dla dwojga; pamiętając, że to, co je i pije ma wpływ
nie tylko na nią, ale i na rozwój dziecka. Nie ma grupy produktów spożywczych, której ciężarna powinna
unikać, jednak wszystko, co je, powinna spożywać z umiarem. Wartość kaloryczna diety dla przyszłej
mamy waha się w granicach 2000 –
2800 kcal i zależy od jej aktywności
fizycznej, masy ciała (przed i w trakcie ciąży), stanu zdrowia i tego, czy
kobieta spodziewa się jednego dziec-

ka czy np. trojaczków. Żywienie matki
wpływa nie tylko na kształtowanie stanu zdrowia dziecka, ale również jego
nawyków żywieniowych. Za pośrednictwem otaczających je wód płodowych dziecko poznaje poszczególne
smaki i potrawy; proces poznawania
„wtórnego” trwa dalej w czasie karmienia naturalnego.
Średnio kobieta ciężarna powinna
przybrać na wadze od 12 do 16 kilogramów, jednak jest to uzależnione od jej wagi przed ciążą i od tego,
ilu dzieci oczekuje. Powyższy przyrost masy ciała jest wskazany dla kobiet o prawidłowej wadze przed ciążą.
Kobieta z niedowagą powinna przytyć

agnieszka zięba

Odżywianie podczas ciąży (cz. I)
ok. 18 kg, ta, która przed zajściem w
ciążę miała nadwagę od 7 do 11 kilogramów, matka z otyłością – jeszcze mniej. Kobiety, które przed ciążą miały zbyt niską masę ciała i nie
przybrały należycie na wadze często
rodzą dzieci o niskiej masie urodzeniowej (<2500 g), częściej też występują zgony okołoporodowe. Dzieci, które przy urodzeniu mają niską
wagę urodzeniową znacznie więcej
tracą na wadze w pierwszych dniach
życia, są też bardziej skłonne do cu-

krzycy, nadciśnienia oraz chorób serca
w dorosłym życiu. Matki, które przed
ciążą miały nadwagę/otyłość lub nadmiernie przybrały na wadze w czasie
ciąży rodzą zwykle dzieci o wadze
>4000 g. Niemowlęta przypominające pyzate amorki nie mają anielskiego życia. Często cierpią już „na starcie” na choroby układu kostnego, moczowego, pokarmowego, nerwowego
czy sercowo-naczyniowego. W przyszłości zagraża im nadwaga/otyłość,
cukrzyca i zespół metaboliczny.
styczeń 2017/15
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foto: archiwum rodziny Ambrożych

Nasi za granicą - ADAM AMBROŻY tenisista z St. Petersburga (USA)

Adam - nadzieja na wielki tenis
maciej hołuj

C

zy Adam Ambroży syn mieszkańca Myślenic grający i
trenujący w USA będzie tenisistą wielkiego formatu, czy
uda mu się zrobić wielką, międzynarodową karierę? Na tak
postawione pytania odpowiedź przyniesie czas. Prezentujemy dzisiaj sylwetkę młodego tenisisty, który marzy o zawodowstwie i chce grać dla Polski.

A

dam Ambroży rocznik
1997 jest synem Jana
Ambrożego i urodził się w
Stanach Zjednoczonych.
Jan Ambroży tata Adama
jest rodowitym myśleniczaninem i dwadzieścia kilka lat temu wyjechał do
USA w poszukiwaniu pracy.
Dlaczego o tym piszemy?
Bo Adam Ambroży robi zawrotna karierę jako tenisista ziemny promując Polskę i … Myślenice daleko
poza krajem i rodzinnym
miastem swojego taty.
Adam otrzymał w ubiegłym roku prestiżową nagrodę w kategorii junior
przyznawaną przez Federację Tenisa
Ziemnego na Florydzie dla „Gracza
Roku”. Puchar, który mu z tej okazji
wręczono jest pucharem przechodnim i są na nim wygrawerowane nazwiska poprzednich tenisistów, którzy
go zdobyli. Wśród tych nazwisk nie
brakuje prawdziwych gwiazd: Mardy Fisha, Endy Roddicka czy Jennifer Capriati.
Mówi tata Adama Jan Ambroży, który także gra w tenisa, ale absolutnie
amatorsko, a który wychowywał się
sportowo na kortach w Myślenicach:
Adam ma kontakt z tenisem praktycznie od drugiego roku życia. Jego starsza siostra Aghata grała mając sześć
lat i Adam, już jako dwuletni brzdąc
często przebywał razem z nią na korcie. Próbował podawać piłeczki, kręcił się wokół kortu.
W wieku czterech lat Adam rozpo-

Roczny koszt mojej nauki na Columbia University to około 80 tysięcy dolarów – mówi tenisista. - Mam tutaj
doskonałe warunki do treningu. Spędzam na korcie cztery godziny dziennie, jestem w reprezentacji uczelni i
uczestniczę w turniejach ligi uniwersyteckiej. Gramy na terenie całych
Stanów zaś na kolejne turnieje przemieszczamy się specjalnie wynajętym samolotem. Jestem już nastawiony na tenis. Chciałbym uprawiać go
zawodowo i brać w najbliższym czasie udział w turniejach klasyfikacyjnych do turniejów ATP, a potem próbować sił w tych właśnie zawodach.
Marzy mi się udział w turniejach wielkoszlemowych. To oczywiście dalsza
przyszłość, ale może nie aż tak bardzo nierealna?
Adam Ambroży nie wypiera się swoich polskich korzeni. Wręcz przeciwnie, zawsze się do nich przyznaje. Na
studiach jako język dodatkowy wybrał
polski, przyjeżdża także od czasu do
czasu z tatą do rodzinnego kraju. - Jeśli kiedykolwiek uda mi się wypłynąć
na szersze, tenisowe wody, chcę grać
dla Polski – deklaruje Adam. - Miałem okazję grać na kortach w Myślenicach. To dobry obiekt, choć brakuje mu atutów, które spowodowałyby,
że myśleniczanie mogliby grać tutaj przez cały rok. Mam na myśli zadaszenie.
Trzymamy kciuki za rozwój kariery
Adama Ambrożego mając nadzieję,
że Polska doczeka się kolejnego tenisisty odnoszącego sukcesy na kortach całego świata!

czął regularne, codzienne treningi na
korcie. - Syn uczęszczał na rożne zajęcia sportowe, ale żadne z nich nie
pociągały go tak jak tenis – wspomina Jan Ambroży.
W wieku sześciu lat Adam trenował
już bardzo intensywnie. Podczas startu w jednym z turniejów przyszło mu
zmierzyć się z zawodnikiem o cztery
lata starszym. Kiedy przegrał z nim,
bo ze względu na różnice wiekową
i fizyczną musiał, nie płakał. Wręcz
przeciwnie roześmiał się. Mając 10
lat rozpoczął regularne starty w turniejach dla dzieci. Równolegle zainaugurował treningi w klubie tenisowym w
rodzinnym St. Petersburgu (Floryda). Widać było, że Adam dysponuje dobrą
sprawnością ruchową, że jest szybki,
wytrzymały i dużo widzi na korcie, trener twierdził, że są to oznaki talentu –
mówi tata Adama.
W swoich kategoriach wiekowych,
dorastając, Adam nie miał równych
sobie na Florydzie, zaś w rankingach krajowych mieścił się zawsze
w pierwszej dziesiątce. Przez cały ten
czas prezentował wysokie predyspozycje tenisowe i swoje atuty: szybkość
i doskonałą psychikę. Jego atutem był
także i wciąż jest wzrost. Adam mierzy 188 centymetrów, co w tenisie ma
niebagatelne znaczenie.
W chwili obecnej obiecujący tenisista
studiuje w Nowym Jorku na Columbia University grając jednocześnie w
tenisa w barwach tej uczelni. Ta płaci za jego studia. Zawodnikowi stworzono wspaniałe warunki do treningu
i rozwijania swojej sportowej pasji. -

udany sezon myślenickiego weterana tenisa ziemnego
foto: maciej hołuj

70 plus, a to jeszcze nie koniec!
O

Andrzej Kołodziejczyk w swoim myślenickim domu z najważniejszymi trofeami sezonu: plakietką za I m. w Warsaw Cup (ITF) i medalami za MP: brązowym w singlu i srebrnym w deblu oraz z medalem z jednego z turniejów rozgrywanych pod egidą ITF.
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tym, że w tenisa ziemnego można grać bez zaglądania w metrykę urodzenia przekonuje nas Andrzej Kołodziejczyk, wielokrotny mistrz i zdobywca Grand Prix Myślenic, tenisista „nie do zdarcia”.
Gdybyśmy jednak uparli się i koniecznie chcieli zajrzeć w metrykę Pana
Andrzeja dostrzeglibyśmy tam w rubryce - rok urodzenia - liczbę 1946.
W wieku siedemdziesięciu lat Andrzej
Kołodziejczyk jest klasyfikowany w
rankingach Polskiego Związku Tenisa odpowiednio: w kategorii wiekowej 60+ na miejscu 23, w kategorii
wiekowej 65+ na miejscu 15 i w swojej koronnej kategorii 70+ na miejscu
… 3! Jest też sklasyfikowany na 75
miejscu w rankingu ITF (International Tennis Federation).

- Startuję w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych dopiero od 5
lat i nigdy nie przypuszczałem, że po
tych pięciu latach znajdę się na trzecim miejscu w kraju i na 75 na świecie – mówi tenisista. - W rozgrywkach
uczestniczy wielu bardziej doświadczonych ode mnie tenisistów, a ja to
doświadczenie dopiero gromadzę. Są
tacy, którzy na swoją obecną pozycję
w rankingach pracują nierzadko od
ponad dwudziestu lat.
Zakończony niedawno sezon był w
dotychczasowej karierze tenisowej
Andrzeja Kołodziejczyka najlepszym.
Zawodnik wziął udział w 17 różnych,
krajowych i zagranicznych turniejach. Kilka z nich, jak te we Wrocławiu czy w Warszawie (pod auspicjami ITF) wygrał, w innych awansował
do finału, ale czy to z powodu kontuzji czy też różnych przeciwności losu

nie był w stanie grać o zwycięstwo.
Andrzej Kołodziejczyk zagrał także podczas Mistrzostw Świata odbywających się w chorwackim Urmie,
gdzie dotarł do 1/16 (ze 128 uczestników turnieju na placu boju pozostało
wówczas zaledwie 32), uczestniczył
także w turnieju rozgrywanym na terenie Hiszpanii.
Nowy rok wiąże się w karierze Andrzeja Kołodziejczyka z nowymi wyzwaniami. - Chciałbym, jeśli zdrowie
pozwoli, walczyć o utrzymanie wysokich pozycji w rankingach PZT i ITF
wywalczonych w 2016 roku, być może
wezmę udział w turnieju rozgrywanym
na Majorce, nie wiem natomiast jak
będzie z Mistrzostwami Świata bowiem rozgrywane są na Florydzie,
ale nie mówię „nie” - zdradza swoje tegoroczne plany Andrzej Koło(RED)
dziejczyk.

