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Anna Nodzyńska - Papierz udzieliła wywiadu „Sednu” 30 stycznia 2017 roku.

DRODZY CZYTELNICY
Po raz 25. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Grała także w czterech
miejscach na terenie powiatu myślenickiego, w: Myślenicach, Krzywaczce, Sułkowicach i Lubniu. Zagrała tak,
że nie musimy się wstydzić.
Zebrane pieniądze (prawie
200 tysięcy złotych!) zasiliły konto WOŚP. Myślenickim
sztabem, nie po raz pierwszy
zresztą, dyrygowała Anna
Nodzyńska – Papierz. Poprosiliśmy „dyrygentkę” o
kilka słów związanych z istnieniem myślenickiego sztabu, jego historią i teraźniejszością. Efekty naszej rozmowy z Anną Nodzyńską Papierz znajdziecie Państwo
obok (fotoreportaż z akcji
WOŚP na stronie 10).
Historię myślenickiej siatkówki męskiej pisze od sześciu lat grupka zapaleńców
ze swoim trenerem Pawłem
Wojtanem na czele. Pomysł
istnienia męskiej drużyny
siatkarskiej w strukturach
SMS Dalin Myślenice oparty został na istniejącej w latach osiemdziesiątych drużynie grającej w barwach KS
Dalin Myślenice. Reaktywacja zespołu przyniosła przez
sześć lat owoce w postaci kilku utalentowanych zawodników, którzy stoją dzisiaj
przed wspaniałą karierą. O
nich i o innych problemach
męskiej siatkówki w Myślenicach rozmawiamy na stronach 8 i 9 z trenerem Pawłem Wojtanem.
W jednym z poprzednich numerów Sedna porównywaliśmy ceny za wodę i ścieki, w tym numerze poddajemy porównaniom ceny za
odbiór śmieci komunalnych.
Kto ile płaci? Dlaczego skoro miało być taniej, jest coraz drożej? Czytajcie, proszę, na stronie 5.
Mamy ostatnio do czynienia
z wysypem imprez o charakterze charytatywnym. Nic
tylko się cieszyć, że są, jest
to bowiem dowód na to, że
wciąż istnieją wokół nas ludzie, którzy bezinteresownie i z oddaniem spieszą z
pomocą, kiedy potrzebuje jej inny, bezsilny w swoich możliwościach człowiek.
O dwóch takich imprezach:
w Tokarni i w Dobczycach
możecie Państwo przeczytać wewnątrz numeru.
Czytajcie nas, zaglądajcie na
facebooka i na naszą stronę
internetową. Do przeczytania za miesiąc.
Redakcja

rozmowa z ANNĄ Nodzyńską - papierz kierującą myślenickim sztabem WOŚP

O

d osiemnastu lat myślenicki sztab WOŚP kierowany jest przez rodzinę Papierzów. Po Zbigniewie stery sztabu przejęła w swoje ręce jego
żona Anna Nodzyńska - Papierz. Tak jest od kilku
lat. Zapytaliśmy Panią Anię o to, jakie były początki
WOŚP-u w Myślenicach, jak się rozwijała współpraca z Jurkiem Owsiakiem i jak wygląda ona dzisiaj.

S

EDNO: Myślenicki sztab WOŚP działa od kilkunastu lat. Jak doszło do tego, że to akurat Państwo,
Pani, Pani mąż oraz rodzina, kierujecie nim, organizujecie jego działalność?
ANNA NODZYŃSKA PAPIERZ: Pierwszy raz decyzję o utworzeniu sztabu
WOŚP podjęliśmy po 7 finale w 1999 roku. Bardzo podobała nam się spontaniczność i autentyczność akcji, oraz już widoczne jej efekty. Wcześniej w Myślenicach pojawiali się wolontariusze WOŚP, ale współpracowali ze sztabem
w Krakowie, co było dość kłopotliwe. W tamtych latach, kiedy finały WOŚP
nabierały rozmachu, tu i tam miejscowe władze, lub różne organizacje, próbowały wykorzystać atmosferę dobroczynności i życzliwości budowaną przez
Jurka Owsiaka dzięki transmisji TVP i organizowały swoje lokalne zbiórki.
Choć intencje mieli zwykle szlachetne, było to jednak działanie nieuczciwe, a
na ulicy pojawiali się obok siebie wolontariusze WOŚP i inni, tak jakby akcje
charytatywne ze sobą konkurowały. Nie ominęło to niestety również Myślenic. Od kiedy działa nasz sztab jest z tym spokój, podobnie jak w całym kraju.
Sztab w Myślenicach zarejestrowany został ...?
... jesienią 1999 roku. Sztab miał swoją siedzibę w naszym biurze przy ul. Niepodległości. W niedzielę 9 stycznia 2000 wyszło na ulice Myślenic, Dobczyc i
okolicznych miejscowości stu wolontariuszy z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami. Efekty zbiórki przerosły wszelkie oczekiwania, a panujący
entuzjazm, zaangażowanie i radość uczestników akcji spowodowały, że nasz
sztab pracuje od tamtego czasu co rok. W tym roku osiągnął pełnoletniość kwestowaliśmy w Myślenicach osiemnasty raz. Przy okazji dziękuję Zbyszkowi, Ali, Oli i Wojtkowi, Alinie Malinowskiej, Marii i Markowi Szafrańcom,
ich synom, Krzyśkowi, Grześkowi i Wojtkowi, ich dziewczynom i obecnie żonom, którzy od samego początku współpracują z nami przy organizacji Finałów. Dziękuję wszystkim, którzy co roku przychodzą i pracują w sztabie przez
cały dzień, mimo, że jest to niedziela. Serdecznie dziękuję współpracującym z
nami nauczycielom, wszystkim osobom organizującym imprezy towarzyszące,
których bezinteresowny udział jest nie do przecenienia. Nie byłabym w stanie
wymienić wszystkich! Jednak kiermasz ciasteczek, który od wielu lat urządza
z uczniami i ich rodzicami Pani Monika Moryc w Szkole Podstawowej nr 2,
ze względu na wyprodukowanie i sprzedanie tak dużych ilości i to jakich (!)
łakoci, wymaga szczególnego wyróżnienia. W tym roku hitem były „owsiaki
czekoladowe”. Dziękuję wszystkim, którzy karmią i poją naszych wolontariuszy: cukierni Pana Jana Dziadkowca, właścicielom hurtowni Familia, właścicielom Pizzerii Legendario i Toscana.
Gdyby przyszło Pani porównać początki WOŚP w Myślenicach ze stanem
dzisiejszym czy różnice są duże, jeśli tak na czym polegają?
Zasady zbiórki i funkcjonowania sztabu, które opracowaliśmy na początku,
pozostały w swoich założeniach niezmienne. Trzy pierwsze finały organizowaliśmy w siedzibie naszego biura i galerii ATRIUM, ale młodzieży chętnej
do pracy w wolontariacie przybywało i musieliśmy zmienić lokal na większy.
Od lat w dniu Finału, dzięki gościnności Pana Burmistrza, pracujemy w rynku w siedzibie informacji turystycznej. Bywało, że organizowaliśmy na Rynku
scenę i koncerty, robiliśmy wspólne zdjęcia. Zawsze obowiązkowo wieczorem
odbywał się pokaz ogni sztucznych. Obecne imprezy towarzyszące zbiórce nastawione są na stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu mieszkańcom i gościom naszego miasta. Przez wiele lat organizacyjnie przed finałem konieczny był wyjazd do Warszawy do siedziby fundacji WOŚP. Jeździły
tam nasze córki z koleżankami, przywożąc w plecakach identyfikatory, plomby
na puszki, cały zapas rozdawanych przez wolontariuszy serduszek oraz inne
materiały i dokumenty. Wracały pełne wspaniałych wrażeń, opowieściom nie
było końca. Obecnie większość spraw załatwiamy drogą elektroniczną i pocztą kurierską, przez co troszkę tych bezpośrednich i emocjonalnie bardzo ciepłych kontaktów ubyło.
Czy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizowaniu sztabu WOŚP
może Pani określić hojność naszego, myślenickiego społeczeństwa. Słowem czy myśleniczanie odnoszą się pozytywnie do idei WOŚP? Czy ich
hojność rośnie z biegiem lat czy może utrzymuje się na tym samym poziomie? A może maleje?
Hojność Myśleniczan i mieszkańców tych wszystkich miejscowości na terenie naszego powiatu, w których prowadzimy kwestę jest wyjątkowa. Zbierana kwota rośnie z roku na rok. Nie dotyczy to tylko WOŚP, ale wszystkich organizacji i akcji charytatywnych: Caritasu, Szlachetnej Paczki, zbiórek organizowanych na doraźną pomoc dla chorych, np. Ksawerego z Bysiny, czy na
ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Każda akcja jest potrzebna i dla każdej jest miejsce bo potrzeby są ogromne. Każda akcja jest też inna
i nie ma pomiędzy nimi żadnej konkurencji. Każda jest też skrupulatnie kontrolowana przez powołane do tego instytucje państwowe.
Proszę zdradzić nam ile wysiłku logistycznego wymaga zorganizowanie
akcji i prowadzenie sztabu WOŚP w Myślenicach. Kiedy rozpoczynacie
Państwo przygotowania i na czym one polegają, o czym musicie pamiętać, na co zwracać szczególną uwagę?
Przygotowania rozpoczynamy w październiku, chociaż pierwsi przezorni wolontariusze zgłaszają się nawet pod koniec wakacji, aby mieć pewność że nie
zabraknie dla nich identyfikatorów. Koniec listopada i grudzień to czas intensywnej pracy przy naborze wolontariuszy, składaniu puszek, organizowaniu
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biura sztabu etc. Współpracujemy z tymi samymi szkołami i organizacjami, więc jest łatwiej, ale co roku też ktoś nowy przybywa, co wymaga większej z naszej strony pomocy, aby organizacyjnie wszystko dopiąć
i dotrzymać wymaganych przez Fundację terminów. W tym roku zgłosiły się szkoły z Lipnika i Trzebuni. Również trzon naszych sponsorów
finansujących pokaz ogni sztucznych, pączki dla wolontariuszy, ciepłą
herbatę, zapewniających ochronę i bezpieczeństwo zbiórki jest od lat
niezmienny. Bardzo nas cieszy to, że myślenicki WOŚP jednoczy ludzi
o różnych poglądach, zamożnych i mniej zamożnych, młodych i starszych, całe rodziny: dzieci rodziców i dziadków, urzędników, przedsiębiorców i nas zwykłych obywateli. W czasie przygotowań i w dzień Finału, czujemy że jesteśmy prawdziwą, radosną, wielką, polską rodziną,
którą łączy bezinteresowne poczucie odpowiedzialności za Polskę, taki
zwykły codzienny patriotyzm. Imprezy towarzyszące, jak pokazy Motosportu, MKM-u czy koncerty, organizują sami zainteresowani, starając się o wszystkie wymagane prawem zezwolenia i uzgodnienia. Jeżeli chcą prowadzić w czasie imprezy kwestę, muszą to uzgodnić z nami
i tak jak wszyscy uzyskać identyfikator wolontariusza. Inaczej zbiórka
byłaby nielegalna i naruszała zasady WOŚP. Po Finale trzeba posprzątać lokal, oddać pożyczony sprzęt, napisać sprawozdanie dla Fundacji,
wypełnić rozliczenia dla wolontariuszy i podziękowania dla osób pracujących w sztabie i naszych sponsorów i choć czasami przysłowiowo
nosem wodzi się ze zmęczenia, znaleźć również czas dla ... dziennikarzy. A w tym czasie jeszcze nie zaniedbać z kretesem pracy zawodowej.
Czy myślenickie instytucje, organizacje i stowarzyszenia są Wam
pomocne? Na kogo możecie dzisiaj, a na kogo mogliście w przeszłości najbardziej liczyć?
Nie mieliśmy i nie mamy żadnych problemów z urzędami, instytucjami
i organizacjami. Wręcz przeciwnie, możemy mówić tylko o jak najlepszej współpracy. Jeżeli nawet w tym roku można było obserwować tu i
tam próbę budowania niechęci do WOŚP, co skutkowało m.in. odmową transmisji Finału przez drugi program TVP i praktycznie ograniczeniem relacji w telewizji publicznej, z tej ogólnopolskiej przecież zbiórki,
w którą zaangażowanych jest czynnie kilkaset tysięcy Polaków, podobno tylko do 16 sekund przez cały dzień, to w Myślenicach nie dało się
to w żaden sposób odczuć. Transmisję z Finału zorganizowała komercyjna TVN, pewnie na tym jeszcze nieźle zarabiając, dzięki poszerzonym blokom reklamowym. Z ogromną radością przyjęliśmy oświadczenie ks. Mariana Subocza Dyrektora Caritas Polska, w którym czytamy:
„Każdy kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku. Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią, ani nie szuka porównań. Ilość problemów społecznych i osób potrzebujących zainteresowania i wsparcia
w Polsce jest ogromna. Jest tu miejsce dla każdego, kto angażuje się w
pomoc dla bliźniego. Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do
działania dla wszystkich ludzi i organizacji dobrej woli oraz o zaprzestanie podziałów i konfrontacji. Prosząc o szacunek i pokój, postanowiliśmy przekazać na aukcję XXV Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
lampę oliwną w kształcie gołębia pokoju, wykonaną przez chrześcijan z
Bliskiego Wschodu.” Ks. Subocz osobiście wręczył dar Jurkowi Owsiakowi odwiedzając siedzibę WOŚP. Dar Caritasu nazwany „Lampką Pokoju” znalazł nabywcę za 9900 zł.
Czy posiada Pani wiedzę na temat tego jak WOŚP „wraca” do My-

riuszy, na co zbierano pieniądze
i jak udało się zrealizować „plan
działania”?
W tym roku kwestowało 151 wolontariuszy. W SP 2 przeprowadzono kiermasz ciasteczek i słodkości, na rynku
odbyły się przejażdżki samochodów
zabytkowych, które zorganizował Motosport Myślenice, odbyła się prezentacja samochodów terenowych, działał grill kiełbasiany. Na dolnym jazie
także jeździły samochody terenowe i
działał grill tyle, że w ramach Myślenickiego Klubu Motorowego, „Pod
parasolkami”, w myślenickim pubie
zagrały zespoły: Killsorrow, HellHaven oraz Ostatni w Raju, w samym
sztabie przeprowadzono licytacje gadżetów zaś o 20 do nieba powędrowało światełko.
Czy tegoroczna zbiórka przebiegła
spokojnie?
Bardzo spokojnie.
Proszę o kilka słów podsumowania
tegorocznej edycji.
Trudno było sobie wymarzyć lepszy
scenariusz całości tegorocznego finału. Pogoda dobra, ludzie przyjaźni,
imprezy towarzyszące udane, zbiórka gigantyczna. Serdeczne podziękowania dla sponsorów (podaję ich
w kolejności alfabetycznej): Agencja
Pro-Art S.C. Pokazy pirotechniczne sztuczne ognie, Agro Bud - Centrum
Usług Motoryzacyjnych, ATRIUM
Biuro Projektów, Bank PEKAO od-

ZEBRALIŚMY DO TEJ PORY KWOTĘ 1,1 MILIONA ZŁOTYCH!
ANNA NODZYŃSKA - PAPIERZ:

ślenic? Chodzi nam o to czy i jaki
sprzęt zakupiony ze środków pozyskanych z WOŚP trafił do myślenickiego szpitala? Są ludzie, którzy podważają ideę zbiórki, twierdząc, że Myślenice nie korzystają z
jej dobrodziejstw.
W czasie dotychczasowych zbiórek,
nie licząc tegorocznej, zebraliśmy ponad 1,1 mln złotych. Dyrektor myślenickiego szpitala p. Adam Styczeń podał, że wartość sprzętu otrzymanego od WOŚP szacuje na 700 tys. złotych, a to nie wszystko, ponieważ ma
obiecany już kolejny kosztowny aparat diagnostyczny. Jeżeli się nie mylę,
to sprzęt otrzymali również, strażacy,
Pogotowie Ratunkowe i Służba Maltańska. Trzeba też pamiętać, że WOŚP
wyposaża szpitale i kliniki krakowskie, gdzie kierowane są najcięższe
przypadki chorych z Myślenic. Cieszymy się również z tego, że część zebranych w Myślenicach pieniędzy w
ramach społecznej solidarności, pomaga wyposażyć szpitale w uboższych
rejonach Polski. Należy też pamiętać,
że WOŚP nie tylko kupuje sprzęt, ale
prowadzi akcje finansowane ze zbiórki np. naukę udzielania pierwszej pomocy. Przynajmniej kilka szkół w Myślenicach zorganizowało takie darmowe szkolenia. W niektórych mediach
pojawiają się zarzuty co do niegospodarności i złodziejstwa, które ponoć panują w WOŚP. Kolportowane
są różnego rodzaju informacje, zestawienia, analizy itp, które mają to
udowadniać. Po tylu latach, nie mam
już ochoty tym się zajmować. Zatwardziałych przeciwników i tak nie prze-

rozmawiał

konam. Ci którzy chcą, bez trudu znajdą w Internecie materiały, które
czarno na białym pokazują, że zarzucający Orkiestrze malwersacje, po
prostu bezczelnie kłamią. Przypominam również, że Fundacja co roku
podlega kontroli i składa sprawozdanie finansowe, które jest wielokrotnie kontrolowane i dostępne publicznie na jej stronie internetowej. Żal
tylko, że podziały wywołują wyniszczającą agresję. Przypomniał mi się
reportaż w telewizji sprzed kilkunastu dni. Pokazywano oddział geriatryczny wyposażony przez WOŚP w nowoczesne łóżka. Starsza pani prezentując swoje nowe łóżko wychwalała Jurka Owsiaka, a zza kamery
dobiegało: „Jakby tak nie kradli to by mogli kupić o wiele więcej tego
sprzętu. Złodzieje”. Tak mówiła inna pani leżąc na swoim nowym łóżku, darze od WOŚP. Kiedyś może bym się i rozpłakała, dzisiaj po prostu wiem, że dla WOŚP będę robiła nadal, to co robię, bo to jest dobra
robota, która służy ludziom i nie potrzebuje żadnej zmiany.
Kiedy udało się myślenickiemu sztabowi zebrać największą kwotę
pieniędzy i jaka to była kwota?
Największa kwota zebrana została podczas ostatniej zbiórki 25. Finału 15 stycznia br. i wyniosła 124 300 zł. Jest to wciąż kwota orientacyjna, którą zweryfikuje bank przeliczający zebrane przez nas pieniądze.
Doliczona będzie jeszcze wartość walut obcych, jakie były w puszkach.
Zapewne kilkuletniej przygodzie z WOŚP towarzyszyły rożne sytuacje i „sceny rodzajowe”. Czy może Pani przypomnieć jakąś anegdotę lub historię „nie z tej ziemi” towarzyszącą myślenickiej akcji, taką która utkwiła Pani najbardziej w pamięci, a która oddawałaby nastrój i atmosferę towarzyszącą zbiórce na rzecz WOŚP?
Najwięcej było scen i opowieści wzruszających, chwytających za serce
świadectw dobroczynności i empatii. WOŚP wydała w tym roku książkę,
w której na prawie sześciuset stronach zamieszczono autentyczne maile
i listy od ludzi, którzy doznali dobrodziejstwa dzięki sprzętowi ze znaczkiem czerwonego serduszka. Jest to prawdziwa skarbnica ludzkich emocji, wzruszeń i słów ogromnej, trudnej do wypowiedzenia wdzięczności. Takiej „babie” jak ja, ciężko to przeglądać bez chusteczki. Było też
mnóstwo wydarzeń wesołych. Nie sposób je wszystkie wymienić, wiele zatarł czas. Ale zawsze będę pamiętała bankowy konwój, który przyjeżdżał kiedyś po pieniądze. Pancerny furgon, konwojenci w czarnych
kombinezonach, w kamizelkach kuloodpornych, hełmach, pod bronią
i to nie byle jaką, bo z pistoletami maszynowymi i wszystko to, łącznie z samochodem, nasi wolontariusze okleili orkiestrowymi czerwonymi serduszkami. Brakowało tylko kwiatów w lufach karabinów. Kiedyś
do sztabu wparowało dwóch młodych ludzi niosąc nad głowami wielkie kartony z ciastkami. Na nasze zdziwione spojrzenia powiedzieli tyl-

maciej hołuj

ko: „To od dziadka” i zaraz ich wymiotło. Do dzisiaj nie wiemy kim był
ów tajemniczy dziadek. A ciastka były
pyszne. Przez kilka lat otrzymywaliśmy od małej Róży z Wiśniowej torby
pełne drobnych, groszowych monet.
Było tego tyle, że zanim, dzięki sponsorowi, nabyliśmy maszynę do liczenia bilonu, przeliczanie daru Róży
angażowało cztery osoby na co najmniej godzinę.
Czy zdarzały się także incydenty?
Jeśli tak, który utkwił Pani w pamięci?

dział w Myślenicach, Biuro Archon,
Cukiernia Dziadkowiec, Delikatesy
Kurdesz, Drukarnia Grafipack Myślenice, Euro - Group s.c. Zbigniew
Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk,
Głogoczów, F.H.U. Familia, Il Camino Restauracja, Jan - Centrum Handlowe „STARA CEGIELNIA”, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Klub Motosport Myślenice, Salon Samochodowy MARIMEX, Myślenicki Klub Motorowy MKM, Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieście, Omega - Zakład Wodno-Kana-

H

ojność Myśleniczan i mieszkańców tych
wszystkich miejscowości na terenie naszego
powiatu w których prowadzimy kwestę jest wyjątkowa. Zbierana kwota rośnie z roku na rok. Nie
dotyczy to tylko WOŚP, ale wszystkich organizacji i akcji charytatywnych: Caritasu, Szlachetnej
Paczki, zbiórek organizowanych na doraźną pomoc dla chorych, np. Ksawerego z Bysiny, czy na
ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu - anna nodzyńska - papierz
W Myślenicach jest bardzo spokojnie,
wręcz przyjaźnie i z roku na rok coraz lepiej. W przeszłości zdarzały się
sporadycznie drobne incydenty, wynikające bardziej z rozdwojenia ideologicznego, które niektórzy odczuwali na widok oklejonych serduszkami rozbawionych wolontariuszy, niż
ze złej woli. Było, minęło. Nie ma o
czym pamiętać.
Jakie atrakcje przygotował w tym
roku sztab WOŚP w Myślenicach,
ilu pracowało dla niego wolonta-

lizacyjny, Państwowa Komenda Straży Pożarnej w Myślenicach, Pizzeria
Legendario, Pod Parasolkami, Stacje
paliw LAMPA, Straż Miejska Myślenice, Toscana Ristorante, Urząd Miasta
i Gminy Myślenice, Wladżes – Władysław Hodurek Auto-Hol, Zakład Sieci
Sanitarnych - Zbigniew Kutryba, Zespół Hellen, Zespół Killsorrow, Zespół Ostatni W Raju. Patronat medialny sprawowały: Miasto Info, Myślenice iTV Telewizja Powiatowa i Gazeta Myślenicka.
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czym żyje gmina

Walki o ceny wody ciąg dalszy

K

onferencjami prasowymi latoś obrodziło.
Pierwszą w swoim gabinecie zwołał burmistrz Myślenic w asyście prezesa MZWiK. Panowie zaprezentowali przybyłym dziennikarzom anonimową
ulotkę (notabene podpisaną z imienia i nazwiska, zatem jaki to anonim?), która pojawiła się w mieście, a która (ich zdaniem) nie zgodnie z prawdą przedstawia problem obowiązujących cen wody i ścieków na terenie gminy Myślenice oraz ubytków tej pierwszej w sieci.
Burmistrz niczym mantrę powtarzał informację, że w tym roku gmina nie podnosi cen wody i ścieków, jakby było to w kontekście dotychczas obowiązujących cen wielkie błogosławieństwo dla myśleniczan, prezes natomiast udowadniał, że ceny za wodę są w Myślenicach jednymi z najmniejszych w Małopolsce. Mówił również, że 32-procentowy ubytek wody z sieci to nie jest wynik
kompromitujący i że szukanie jego powodów jest nieopłacalne ekonomicznie,
podkreślił także, że nawet gdyby go ustalono jego koszty i tak poniósłby statystyczny mieszkaniec gminy (nie wytłumaczył dlaczego, skoro to przecież nie
ów mieszkaniec doprowadził do strat wody). Dodał, że dzisiaj nikt już nie oblicza sieciowych ubytków wody w procentach stosując w zamian inną, bardziej skomplikowaną metodę, co i tak nie przeszkodziło mu w tym, że w tabelce obrazującej statystyki MZWiK sporządzonej na wniosek radnych Rady
Miejskiej z klubu PiS sam zastosował wskaźnik procentowy. Prezes myślenickich MZWiK skrytykował także sposób naliczania strat przez radnych miejskich z klubu PiS, autorów wspomnianej już wcześniej ulotki, którzy twierdzą, że ubytki poniesione na skutek „wsiąkania” wody to grubo ponad trzy i
pół miliona złotych. Różnice co do wielkości strat wyrażanych w złotych polskich pomiędzy wersją prezesa, a wersją radnych biorą się ze sposobu ich obliczania. Otóż prezes twierdzi, że prawie milion metrów sześciennych wody,
które znikają nie wiedzieć gdzie i dlaczego pomnożyć należy przez kwotę 25
groszy (tyle bowiem wynosi koszt wyprodukowania jednego metra sześciennego wody przez MZWiK). Radni natomiast, głównie zaś Robert Pitala i Mateusz Suder twierdzą, że ów milion mnożyć należy przez kwotę 3,99 zł, a więc
taką, jaką za metr sześcienny płacą mieszkańcy gminy. - To woda, która wycieka już z sieci, a więc została do niej wprowadzona, nie można zatem mówić, że jest to woda po 25 groszy za metr, poza tym zastanówmy się ile MZWiK
mogłyby zarobić na tej wodzie, gdyby nie wyciekała -tłumaczył radny podczas
konferencji prasowej, która zwołana została i odbyła się w gabinecie posła na
Sejm RP Jarosława Szlachetki jako pewnego rodzaju riposta na konferencję z
udziałem burmistrza i prezesa MZWiK. - Skoro wyprodukowanie jednego metra sześciennego wody kosztuje MZWiK tylko 25 groszy, dlaczego sprzedaje ludziom tę wodę tak drogo? - pytał radny.
Wróćmy jeszcze na moment do sprawy 32-procentowego wycieku wody. Otóż
prezes Urbański twierdzi, że nie jest to wyciek zatrważający, bowiem raport
NIK-u mówi o wyciekach od 10 do 70 procent. Tymczasem podczas konferencji odbywającej się w biurze poselskim Mateusz Suder powołując się na wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów Akademii Rolniczej w Krakowie przekonywał, że wyciek, który nie powinien wzbudzać wątpliwości to
wyciek nie większy, niż 12 procent, każdy większy natomiast, to już „czerwona lampka” paląca się jako ostrzeżenie, które powinno dać dużo do myślenia.
Obie konferencje prasowe zarejestrowane zostały okiem obiektywu kamery iTV
Myślenickiej Telewizji Powiatowej, można zatem prześledzić ich przebieg na
stronie internetowej i wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski.
(RED)

M

ały Patryk, mieszkaniec Dobczyc
ma sześć lat. Od połowy swojego krótkiego
życia cierpi na glejaka czyli złośliwy nowotwór mózgu. Przeszedł już dwie operacje, ale choroba nie
odpuszcza.
Atakuje nerw wzroku. Patryk
nie widzi na lewe oko. Konieczne jest drogie leczenie.
Najlepiej i najskuteczniej leczą glejaka w USA. Terapia

WSZYSCY DLA PATRYKA

(dokładnie zaś protonoterapia)
jest jednak niezwykle droga.
Wymaga kwoty 1,2 mln. złotych. To samo leczenie, a gdzie
reszta? Bilety na przelot, koszty
pobytu w Stanach itd.
Nawet dla zamożnych ludzi to
olbrzymie pieniądze. Dla zwykłej rodziny to bariera nie do
pokonania. Ale od czego inicjatywa ludzi dobrej woli i serca. Ci przecież wciąż na tym
świecie istnieją i niosą bezinteresowną pomoc. Zainicjowana
przez nich akcja zbiórki pieniędzy na leczenie Patryka przybrała niespotykane rozmiary.
Włączyło się do niej spontanicznie wiele osób i instytucji (m.in. przedszkola i szkoły oraz Urząd Gminy i Miasta
Dobczyce). Natalia Leńczowska pobiegła z Ustki do rodzinnych Stadnik „zahaczając” po
drodze o Warszawę i biuro samej premier Szydło prosząc o
pomoc, w Nowej Wsi odbył się
bal karnawałowy, z którego dochód przeznaczony został na leczenie Patryka, przeprowadzono imprezę rajdową (Rajdowa
Walentynka dla Patryka), bieg
(zorganizowany przez dobczycki klub „Piątka”) oraz maraton

Miało być taniej ...

zumby. Na facebooku trwało
szaleństwo aukcyjne - licytacja gadżetów i różnego rodzaju
inicjatyw („Sedno” zaproponowało wywiad w numerze marcowym z osobą, która wylicytuje najwyższą kwotę). Dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Dobczycach poświęciły swój
doroczny koncert „Gwiazdo
świeć, kolędo leć” na rzecz Patryka. Byliśmy obecni na tym
koncercie w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym
im. Marcina Pawlaka i wspominamy go bardzo miło. Świetnie przygotowany, ze świetnymi
wykonawcami (gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk –
patrz zdjęcie). Kolędy w nowych, ciekawych aranżacjach
śpiewały dzieci, nauczyciele,
wystąpiła kapela podwórkowa
„Werdebusy”, wystąpili soliści: Marysia Niewitała, Karolina
Leszko i Piotr Skóra. Wszystko to przy pełnej sali i w świetnej atmosferze znakomitej zabawy. W foyer RCOS-u wolontariuszki zbierały do puszek
datki. Nikt nie żałował grosza.
Tak Dobczyce pomagają swoim
chorym dzieciom. I niech przykład idzie w świat.
(RED)

O

d dnia 1 stycznia tego
roku na terenie gminy Myślenice obowiązują
nowe stawki opłat za odbiór śmieci. Tak postanowili radni Rady Miejskiej
zrzeszeni w Klubie Radnych Macieja Ostrowskiego (radni z klubu PiS byli
przeciwni podwyżkom).
Przyglądamy się dzisiaj
bliżej tym cenom w kontekście tych, jakie obowiązują w ośmiu innych gminach powiatu myślenickiego.
Głównym kryterium podziału, jaki
przyjęto we wszystkich gminach jest
to czy śmieci są segregowane czy
nie. To bardzo słuszne i sprawiedliwe
kryterium, zwłaszcza w obliczu faktu, że segregacja śmieci od dawna na
całym nieomal świecie stanowi standard. Za odbiór niesegregowanych
śmieci trzeba zatem zapłacić dwukrotnie więcej. Różny jest natomiast
system opłat, choć generalnie dominuje ten z opcją opłat miesięcznych
od jednej osoby żyjącej w gospodarstwie domowym (nieco inaczej obliczane są kwoty na terenie gmin: Dobczyce i Siepraw, ale o tym za chwilę). I tak na terenie gminy Myślenice opłata za odbiór śmieci segregowanych od jednej osoby miesięcznie
wynosi 8,20 zł (było na początku 5,70
zł, ostatnio 7 zł). Oczywiście należy
ją pomnożyć o liczbę osób zamiesz-

Świąteczna Akcja Gorących Serc w Tokarni
foto: maciej hołuj

W

ciąż i wciąż doświadczamy ludzkiego dobra. Tym
razem stało się ono udziałem małego Damiana.
W Tokarni odbyła się dziewiąta edycja imprezy charytatywnej Świąteczna Akcja Gorących Serc. Dzięki
niej będzie możliwa rehabilitacja chorego chłopca.

schola parafialna z Krzczonowa, kapela Trzoski, grupa kolędnicza Kamila
Jędrochy z turoniem, schola Śnieżnej
Pani, grupa kolędnicza Piotra Brzezickiego, zespół „Omega” (Lubień)
oraz orkiestra dęta z OSP w Tokarni.
Zebrano kwotę ponad trzydziestu ty(RED)
sięcy złotych.

O

KSIĄDZ DARIUSZ SIKORSKI
Z WIĘCIÓRKI

J

est dyrektorem Salwatoriańskiego
Ośrodka Szkoleniowo Terapeutycznego w Więciórce (gmina Tokarnia), ma tytuł doktora, jest absolwentem m.in. Instytutu Psychologii KUL.
Ksiądz Dariusz Sikorski nie tylko stara się pomóc innym w problemach natury psychologicznej, ale także od lat
jest organizatorem Świątecznej Akcji
Gorących Serc wspierających chore
dzieci. Za tę pracę i wielki szacunek
do ludzi przyznajemy księdzu Dariuszowi Sikorskiemu tytuł Człowieka
Miesiąca lutego.
(RED)
4/luty 2017

d dziewięciu lat w Więciórce, wsi położonej na terenie gminy Tokarnia miejscowy ksiądz, Dariusz Sikorski działający w strukturach Salwatoriańskiego
Ośrodka Szkoleniowo Terapeutycznego czyni dobro
organizując cykliczną imprezę charytatywną pod hasłem Świąteczna Akcja Gorących Serc. W tym roku impreza przeniosła się z kościoła w Więciórce do budynku GOKiS w Tokarni. Jej współorganizatorem był zespół Saviour.
Zbierano pieniądze na rzecz chorego siedmiolatka – Damiana Pandyry z Pcimia, który w wieku czterech lat przeszedł operację usunięcia guza móżdżku.
Niestety choroba nie cofnęła się i dzisiaj Damian musi być poddawany intensywnej terapii, poza tym malec ma trudności z oddychaniem, połykaniem pokarmów (karmiony jest za pomocą przetoki żołądkowej) zaś oddycha dzięki pomocy respiratora.
Pieniądze zebrane podczas samej imprezy (loteria fantowa, datki do puszek) to
jedno, drugie zaś to kwesty pod kościołami znajdującymi się na terenie gminy Tokarnia. W zbiórkę włączyła się cała społeczność gminna oraz artyści
działający na terenie gminy. Na scenie GOKiS w Tokarni pojawili się kolejno: zespół „Saviour”, Dzwoneczki z Więciórki, Weronika Leśniak (skrzypce),
„Mali Kliszczacy” (na naszym zdjęciu po lewej), „Trzebuńskie Kliszczaki”,

foto: maciej hołuj

Gorące serca pulsują w Więciórce

KINGA PANDYRA, mama Damiana: Damian ma siedem lat,
kiedy miał cztery zdiagnozowano
u niego guza móżdżku. Po usunięciu nastąpiły problemy z oddychaniem i przyjmowaniem pokarmów.
Damian jest w chwili obecnej po
trzech ratujących życie operacjach,
oddycha przez respirator. Próbuje
stawiać po kilka kroków, ale aby
mógł chodzić konieczna jest bardzo długa i intensywna rehabilitacja. Jestem wdzięczna społeczności gminy za jej wielką pomoc.

kujących pod jednym dachem. Za odbiór śmieci niesegregowanych mieszkańcy gminy Myślenice muszą zapłacić co miesiąc 16,40 zł. (było na początku 12 zł, ostatnio 14 zł.) od jednej osoby. Jak wygląda to w innych
gminach? W Pcimiu mieszkańcy tej
gminy płacą odpowiednio 6,50 zł. za
odbiór śmieci segregowanych i 13 zł.
za odbiór śmieci niesegregowanych.
W Lubniu są to kwoty: 5,50 i 11 zł, w
Tokarni 5,50 i 10 zł, w Sułkowicach:
8 i 16 zł, w Raciechowicach: 6 i 12
zł, w Wiśniowej: 4,50 i 9 zł.
W Dobczycach funkcjonuje najbardziej skomplikowany system opłat.
Chcąc uniknąć nadwyrężania budżetów domowych rodzinom wielodzietnym czy liczącym wiele osób ustalono tabelkę opłat, która przypomina
drabinkę. Uwzględnia ona także fakt
czy płacący zamieszkuje obszar wiejski czy miejski. Na wsi jest taniej. I
tak jedna osoba płaci miesięcznie za
odbiór śmieci segregowanych 8 zł, za
niesegregowane 15 zł. (na wsi) i odpowiednio 10 i 15 zł. (w mieście). Dwie
osoby zamieszkujące na wsi zapłacą
14 zł (segregowane) i 30 (niesegregowane) zaś w mieście 18 zł. (segregowane) i 30 zł. (niesegregowane). Trzyosobowa rodzina na wsi zapłaci za odbiór śmieci segregowanych 19 zł, niesegregowanych 45 zł, w mieście odpowiednio: 24 i 45 zł. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zamieszkujących pod jednym dachem kwota opłat ulega zmniejszeniu. W ostat-

niej pozycji tej drabinki rodzina licząca 13 osób (i powyżej) mieszkająca na wsi płaci za odbiór śmieci 55
zł. (segregowane) i 135 zł. (niesegregowane) zaś mieszkająca w mieście
odpowiednio: 64 i 135 zł. Dla porównania taka sama rodzina mieszkająca
na terenie gminy Myślenice musiałaby zapłacić za odbiór śmieci kwoty:
112,60 zł (segregowane) i 225,20 zł.
(niesegregowane). Odpowiedź na pytanie: która gmina działa pro rodzinnie nasuwa się sama.
Na terenie gminy Siepraw obowiązuje podobny jak w Dobczycach system (drabinka), tyle, że jest on nieco skromniejszy, kończy się bowiem
na liczbie 5 (lub powyżej) mieszkańców zamieszkujących jedno gospodarstwo. I tak jedna osoba w Sieprawiu i
na terenie tej gminy zapłaci za odbiór
śmieci segregowanych kwotę 9 zł, za
niesegregowane 15 zł. 2 osoby to już
kwoty: 17 i 24 zł, od 3 do 5 osób: 23
i 34 zł zaś powyżej 5 osób: 32 i 40 zł.
Nasz komentarz do tekstu jest krótki: ktoś tu kiedyś obiecywał i przekonywał, że jak powstanie ZUO (Zakład Utylizacji Odpadów) to ceny za
odbiór śmieci będą na terenie gminy Myślenice niskie. Ktoś tu słowa
nie dotrzymał, bowiem rzeczywistość
przynosi ze sobą zgoła odmienne realia. Co zaś do analizy kosztów odbioru śmieci na terenie poszczególnych gmin: każdy mając ceny potrafi dokonać jej sam i sam wyciągnąć z
niej konstruktywne wnioski.

UWAGA!
CZYSTE POWIETRZE

Czytelnicy piszą do redakcji

M

ogłoszenie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CERTUS”

foto: maciej hołuj

człowiek miesiąca
foto: maciej hołuj

kto najwięcej płaci za odbiór śmieci

koncert charytatywny na rzecz małego Patryka
foto: maciej hołuj

J

eden z naszych czytelników (choć może trudno
nazwać go tym mianem, gdyż jak sam twierdzi
nasza gazeta wpada mu w rękę raczej przypadkiem)
zarzucił nam, że jesteśmy cyt: ulotką pisowską. Inwektyw w tym rodzaju było zresztą w jego mailach
przysyłanych na skrzynkę redakcyjną znacznie więcej. Między innymi ta, że piszemy w „Sednie” to
co każe nam PiS (czytelnik ów nie sprecyzował co
ma na myśli, czy nakazy przychodzą z „góry” czy
z „dołu” i kto miałby być ich autorem) i że umiemy tylko pluć na gminę (której notabene jest pracownikiem).
Ów, jak mniemam zwolennik obozu przeciwnego
do PiS-u, nie pamięta lub, co jest bardziej prawdopodobne, nie chce pamiętać czasów, kiedy Sedno
umieszczało na okładkach kolejnych numerów wywiady z takimi przedstawicielami PO jak: Julia Pitera, Stanisław Bisztyga, Jerzy Miller, Marek Sowa
czy Stanisław Bisztyga. Nie pisał do nas wówczas,
że jesteśmy ulotką PO i jej tubą.
Chcemy Drogi Czytelniku, Tobie i Tobie podobnym
uświadomić raz na zawsze, że nie jesteśmy niczyją
ulotką, niczyją tubą (bo i taki zarzut padł pod naszym adresem) nie pozostajemy też na usługach nikogo, kto dyktowałby nam co mamy w naszej gazecie pisać. Nie jesteśmy też wyznawcami żadnej funkcjonującej w polskim Sejmie partii. Na naszych łamach wypowiadały się osoby reprezentujące różne
opcje polityczne, nigdy nie kierowaliśmy się kryterium partyjnym, ale tym, co dana osoba ma do powiedzenia i co sobą prezentuje.
Inna rzecz, że zarówno w radzie Miejskiej Myślenic, jak również w Radzie Powiatu Myślenickiego jedynymi radnymi, którzy energicznie zabierają głos w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej (np. w sprawach zadłużenia i funkcjonowania szpitala, w sprawie cen za wodę, budżetu obywatelskiego czy stawek za odbiór odpadów komunalnych) nie zgadzając się z działaniami o wyraźnie antyspołecznym charakterze to radni reprezentujący kluby PiS. Ale czy to nasza wina?
Rodzi się w tym miejscu zasadnicze pytanie: czy gazeta lokalna, taka jak nasza, powinna pomijać opinie wypowiadane przez radnych tylko dlatego, że
reprezentują oni tę czy inną opcję polityczną, zważywszy na to, że są to opinie często nie pozbawione racji? Czy ma być głucha na głosy wypowiadane w imieniu społeczności lokalnej i stające w
jej obronie? Co zaś do „opluwania”, które zarzucił nam wspomniany na wstępie Czytelnik, to wolimy określenie „patrzenie władzy na ręce”. Dodajmy, że w przeciwieństwie do niektórych lokalnych
mediów patrzenie krytyczne. I może to właśnie jest
(Redakcja)
solą w oku naszego czytelnika?

SEDNO

yślenice toną w smogu. Miasto może się reklamować
inhalacjami w benzoalfapirenie lub SO2. Referencyjną stacją monitoringu powietrza dla Myślenic i powiatów
nowotarskiego, wadowickiego i suskiego jest stacja pomiarowa w Nowym Targu. Oczywiście wyniki pomiarów zanieczyszczeń przekraczają tam kilkakrotnie normę.
Wystarczy sprawdzić na stronach krakowskiego WIOŚ. Wysokie stężenia zanieczyszczeń są katastrofalne dla zdrowia, zwłaszcza osób starszych i dzieci. Po tych kilku tygodniach życia w smogu warto byłoby sprawdzić szpitalne statystyki, aby wszystkim uświadomić skutki oddychania zawiesiną pyłów
i gazów. Nie mówiąc o długotrwałych efektach zagrożenia chorobami układu
oddechowego i nowotworami. W tym roku gminy zostaną skontrolowane pod
kątem realizacji Programów Ochrony Powietrza. Za ich brak lub brak wdrożenia mogą być naliczane kilkusettysięczne kary. Ale nie to uważam za najgorsze. W końcu gmina nawet działając bardzo prężnie nie zmieni sytuacji na
lepszą w szybkim tempie. Najważniejsza jest świadomość konieczności zmian
w przyzwyczajeniu i zachowaniach jej mieszkańców. Najgorsze jest to, że w
styczniowym numerze „Gazety Myślenickiej” burmistrz Myślenic ogłasza, że
mamy CZYSTE POWIETRZE. Jeśli władze miasta nie widzą problemu, pozostaje tylko wynieść się gdzieś daleko, albo czekać na dotkliwe kary dla gminy.
Świadomy zagrożenia (dane znane redakcji)

Myślenice ul. Drogowców 5
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)
Tel. (12) 272-56-70, 272-56-71, 372-75-30,
274-29-66
Tel. kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów:
choroby wewnętrzne: lek. A. Cyganek,
lek. A. Homenda, lek. M. Przała, lek. J.Kwinta
chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz,
lek.med J. Pucz, lek.med R. Gdula
lek.med K. Panuś
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan,
dr.med J. Krzywoń, dr.med J.Zasada
chorób sutka: dr.med W. Dutkiewicz,
lek.med J. Pucz
dermatologia: lek.med M. Lijowska-Bochnia
endokrynologia: dr.med T. Koblik
gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk
-Pietruszka
kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński,
lek.M.Stąpór
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny):
dr.med. J.Stoliński
laryngologia: prof. J.Pilch,
dr.med A. Ścisławski,
lek. K.Wróblewska, lek. J.Wąsowicz
medycyna pracy: lek.med. T. Mrowca-Kliś,
lek. med. A. Delikat
nefrologia: lek. med. A.Wojton
neurologia: lek.med. A. Magnusa,
lek.med. J. Sękowska
okulistyka: lek.med. W. Moczulski,
lek.med. A. Łukasik-Skrzypczak
ortopedia: lek. M. Święch, lek. P. Ślęczka,
lek. W. Satora, lek. W. Ambroży,
lek. K.Karkosz
reumatologia: lek.med. A. Murzyn,
lek. E.Zimmer - Satora
urologia: dr.med P. Jakubik,
lek.med. M. Rzepecki
usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi,
moszny, narządu ruchu
usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i
tętniczych
usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów
biodrowych
pracownie: analityczna, audiometrii, ekg,
spirometrii, rtg
(mammografia, urografia, cystografia)
Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia,
kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż,
terapia energotonowa, ESWT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni
rehabilitacji na indywidualne cykle rehabilitacji
przedoperacyjnej
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych
badaniach kolonoskopowych:
Realizowanych w ramach Programu
Profilaktyki Raka Jelita Grubego prowadzonego
przez Ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w
wieku 50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie jest
wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych
badań mammograficznych:
W ramach Programu Profilaktyki Raka
Piersi prowadzonego przez NFZ przeznaczonego
dla pacjentek w wieku 50-69 lat
Uprzejmie informujemy, że w
pomieszczeniach naszej przychodni uruchomiła
działalność
PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH
udzielająca świadczeń w zakresach:
Badania psychotechniczne kierowców,
operatorów i innych grup zawodowych,
Badania na pozwolenia na broń; konsultacje,
diagnostyka psychologiczna
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prestiżowa wystawa grafik w MOKiS

myśleniczanka BARBARA TESSE na stronach Wielkiej Encyklopedii Polonii Świata

Pani Barbara jak dziedzictwo narodowe
U

Pablo Ruiz Picasso - właściwie
Pablo Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (1881 - 1973)
– hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik
oraz ceramik, uznawany za jednego z
najwybitniejszych artystów XX wieku.
Był współtwórcą kubizmu, nowatorskiego kierunku w malarstwie światowym.

W

spaniałą wystawą,
którą można oglądać jeszcze przez dwa tygodnie uraczył miłośników grafiki Myślenicki
Ośrodek Kultury i Sportu
prezentując prace trzech
znakomitych artystów XX
wieku: Pabla Picassa, Salvadora Daliego i Joana Miro.
Takie wystawy nie zdarzają się często,
choć Picasso i Miro gościli już w Myślenicach za sprawą Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. Takie wystawy to prawdziwe perły w działalności
wystawienniczej i trudno nie docenić
wysiłku oraz inicjatywy kierownictwa
MOKiS w sprowadzeniu dzieł wybit-

SEDNO
patronuje

GRAFICZNE RARYTASY POD DACHEM MOKiS

nych artystów do Myślenic.
- Żadna z tych prac nie powtarza się
z pracami pokazywanymi przed laty
w „Domu Greckim” - usłyszeliśmy z
ust Natalii Nowackiej odpowiedzialnej w MOKiS za sprawy związane z
polityką wystawienniczą, osoby która dokonała wyboru dzieł na myślenicką wystawę. - Dzieła pochodzą z
kolekcji Krystyny i Michela Meyerów.
Dotarły do nas, do Myślenic w formie dość „niecodziennej” w zwykłej
teczce, musieliśmy sami oprawiać je
w ramy i passe partout.
Kilkanaście prac to grafiki. Wyko-

nane techniką litografii, drzeworytu,
akwaforty i akwatiny. Stojąc vis a vis
dzieł tak znakomitych artystów trudno oprzeć się ich magii, ich kolorom,
ich formie. Ponieważ wystawa czynna będzie w holu MOKiS do 21 lutego jest szansa dla tych, którzy tej magii jeszcze nie doświadczyli, aby mogli jej zasmakować.
Wystawa „Picasso, Dali, Miro” jest
jednym z punktów programu: „Wielokulturowy styczeń w MOKiS”.
Ekspozycja współfinansowana jest
ze środków pochodzących z budżetu
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Joan Miró i Ferrà (1893 - 1983)
– kataloński malarz, rzeźbiarz i ceramik. Jego dzieła interpretuje się jako
przynależące do surrealizmu, jako wyraz powrotu do dzieciństwa i jako „piaskownice dla podświadomości”. Na styl
Miró składają się żywe kolory połączone z uproszczonymi formami, kojarzącymi się z rysunkami małego dziecka.

foto: agnieszka turska

Litografia - technika graficzna zaliczana
do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się
na kamieniu litograficznym przy pomocy kredki lub tuszu litograficznego, także odbitki wykonane tą techniką. Akwaforta, kwasoryt (wł. acquaforte – mocna woda czyli kwas azotowy) – technika
graficzna wklęsła, także odbitka otrzymana tą techniką. Technika akwaforty polega na wykonaniu metalowej formy drukowej z rysunkiem uzyskanym za pomocą
trawienia kwasem. Akwatinta - odmiana
techniki druku wklęsłego zbliżona do akwaforty, polega na pokryciu płyty metalowej
sproszkowaną kalafonią lub pyłem asfaltowym, naniesieniu obrazu poprzez zasłonięcie wybranych fragmentów powierzchni
metalu werniksem, a następnie trawieniu
odsłoniętego metalu kwasem azotowym.
Drzeworytem nazywa się również odbitkę uzyskaną tą techniką. W technice tej
używana jest deska, na którą nanosi się
rysunek, a następnie przy pomocy specjalnych narzędzi wycina się tło, które na
odbitce będzie białe.

Salvador Dalí – właściwie: Salvador Domènec Felip Jacint Dalí
i Domènech, marquès de Dalí de
Púbol (1904 - 1989) – kataloński
malarz, jeden z najbardziej znanych
na świecie surrealistów. Jest jednym z
bardziej rozpoznawalnych artystów XX
wieku. Postrzegany bywał jako skrajny ekscentryk, wymyślił własną metodę surrealistyczną zwaną „paranoiczno
- krytyczną”.

rodzona w Myślenicach, a mieszkająca od ponad 20
lat we francuskim Cannes Barbara Helena Tesse doznała zaszczytu umieszczenia swojego nazwiska i noty
biograficznej w Wielkiej Encyklopedii Polonii Świata.
Jak czytamy we wstępie do dzieła: Autorzy Encyklopedii podjęli się badań
zmierzających do rekonstrukcji oraz monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie Wschodniej i Zachodniej, Afryce, Australii oraz w
Azji w okresie od II wojny światowej do czasów współczesnych.
Przy nazwisku Barbary Tesse oraz nocie biograficznej związanej z Jej osobą zamieszczono pięć fotografii. Trzy z nich prezentują samą bohaterkę w
różnym okresie czasu, dwie natomiast strony tytułowe napisanych przez Nią
książek. Sama nota biograficzna przypomina największe dokonania i sukcesy z życia aktorki, modelki, piosenkarki, pisarki i archiwistki. Barbara Tesse jest córką Tadeusza Rykały, legionisty, uczestnika dwóch wojen światowych. Od 1956 roku uczęszczała na lekcje tańca do samego profesora Mariana Wieczystego, lekcje śpiewu pobierała u Celiny Kreyczyi. Związała się
z zespołem „Gitary Hawajskie” koncertując z nim m.in. w: Czechosłowacji,
NRD, RFN, Jugosławii i Finlandii. W 1968 roku wyjechała do Paryża, gdzie
występowała w kabarecie „Tsarevitch”. Jest autorką kilku książek, m.in. „Idę
do miłości” (2001) oraz „Cuda miłości” (2012). Jest także autorką wystawy
„Myśleniczan portret własny w starej fotografii” i książki o tym samym tytule oraz laureatką takich odznaczeń jak: Dyplom i Medal Akademii Polonijnej w Częstochowie, Medalu Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnego Medalu Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Barbara Tesse
zorganizowała kilka wystaw starych fotografii w Myślenicach i w Krakowie,
wystawę własnych fotografii w Cannes, promowała swoje książki w Myślenicach, Londynie i we Francji, działa literacko w Związku Pisarzy Polskich na
Obczyźnie. Ponad 20 lat Barbara Tesse mieszka w Cannes, skąd często przyjeżdża do rodzinnych Myślenic. O umieszczeniu swojego nazwiska na stronach Wielkiej Encyklopedii Polonii Świata sama laureatka mówi tak: Doceniono moją twórczość na Zachodzie i uhonorowano ją, a przy tym moją osobę, jako dziedzictwo narodowe. Mój życiorys ukształtowała patriotyczna postawa mojego ojca śp. Tadeusza Rykały. Nieraz los był dla mnie mało łaskawy, ale zawsze stawałam na nogi. Zostawiam po sobie cząstkę mego życia,
którego nie zmarnowałam. Cieszę się życiem, moim synem, dwoma wnukami i trzema prawnukami.
(MH)

krótko

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im.
Tytusa Chałubińskiego w
Myślenicach odniosła kolejny sukces.
Tym razem działające w strukturach
tej szkoły Technikum Turystyczno –
Gastronomiczne wyróżnione zostało znakiem jakości – Srebrną Tarczą.
Wyróżnienie to przyznawane przez
portal edukacyjny „Perspektywy” nie
jest pierwszym tego rodzaju w przypadku „Tytusa”. Rok temu Technikum
otrzymało Brązową Tarczę.
Sukcesem Technikum Turystyczno –
Gastronomicznego jest także fakt, że
w tym roku znalazło się ono w rankingu „Perspektyw” na 13. miejscu
wśród szkół tego typu działających
na terenie Małopolski i na 102. miejscu w Polsce. Poprawa do ubiegłego
roku jest zatem kolosalna biorąc pod
uwagę, że były to odpowiednio lokaty: 37. i 253. Wspomniany portal
„Perspektywy” oceniał szkoły kierując się czterema kryteriami: sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
przedmiotów dodatkowych oraz wyniki z egzaminu zawodowego. Mieszcząca się na myślenickim Zarabiu
szkoła nie ma najmniejszych problemów z naborem. Podczas ostatniego z
nich o miejsce w Technikum Hotelarstwa, Obsługi Turystycznej, Żywienia
i Usług Gastronomicznych walczyły
średnio 2 osoby.
(RED)
reklama

reklama

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

jak zostać członkiem IGZM

Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej
zaprasza w swoje szeregi
CUKIERNIA
JANA DZIADKOWCA

najstarsza w Myślenicach
zaprasza w swoje progi
(ulica Niepodległości 6)
codziennie od 8 do 18
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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.
luty 2017/7

SEDNO

SEDNO
rozmowa z PAWŁEM WOJTANEM trenerem męskiej drużyny siatkarzy SMS-u Dalin Myślenice

M

a olbrzymie doświadczenie i od sześciu lat prowadzi męską drużynę
siatkówki w Dalinie Myślenice (obecnie
w SMS Dalin Myślenice). Sam kiedyś grał
w siatkówkę, teraz uczy tego innych. Paweł Wojtan, jedna z ikon myślenickiej
siatkówki w rozmowie z dziennikarzem
„Sedna” mówi o aktualnych problemach
nurtujących siatkarzy oraz wspomina,
stare, dobre lata, kiedy siatkarki Dalinu
występowały w najmocniejszej, polskiej
lidze (LSK).

S

EDNO: Wielu kibiców siatkówki w Myślenicach pamięta Pana jako trenera drużyny żeńskiej, ale od
sześciu lat trenuje Pan zespół męski?
PAWEŁ WOJTAN: Tak, to prawda. Sześć lat temu powróciliśmy w klubie do
siatkówki męskiej i to ja objąłem funkcję trenera tej drużyny. W chwili obecnej mam pod opieką dwa zespoły: kadetów i zespół rywalizujący w szeregach III ligi.
Od kogo wypłynęła inicjatywa powrotu do siatkówki męskiej w Myślenicach?
Od Krzysztofa Murzyna, dzisiaj prezesa klubu – Stowarzyszenia Miłośników
Siatkówki Dalin Myślenice, kiedyś prezesa sekcji siatkówki w Dalinie Myślenice.
Zna Pan genezę tej inicjatywy?
Prezes Murzyn podjął swoją decyzję z uwagi na liczne zapytania i zainteresowanie piłką siatkową mężczyzn. Pojawiło się wiele wniosków o przywrócenie męskiej siatkówki w Myślenicach. Na pierwszy oficjalny trening zgłosiło
się około czterdziestu chętnych.
Czy istniała wcześniej w Myślenicach drużyna siatkarska mężczyzn?
Oczywiście. Sam grałem w tej drużynie przez długi okres czasu.
Jakie były to lata?
Początek lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1986 roku objąłem funkcję grającego trenera.
Na jakiej pozycji Pan grał?
Na pozycji rozgrywającego.
Czy organizacja nowej drużyny męskiej po tylu latach przerwy była zadaniem trudnym?
Chętnych do gry nie brakowało. Początki były jednak trudne. Osoby , które
chciały trenować, a potem grać w nowej drużynie prezentowały bardzo zróżnicowany poziom technicznego zaawansowania. Pojawiło się sporo uzdolnionej młodzieży. Trzeba było trochę czasu na to, aby to wszystko poukładać,
dotrzeć. Od początku istniały dwie drużyny, jedną, młodszą prowadził Jurek
Bicz, drugą - starszą ja. Z grupy prowadzonej przez Jurka po latach pracy
wyszło kilka siatkarskich perełek.
Jak długo budował Pan drużynę, która gra dzisiaj w III lidze?
Przez cztery lata. Musieliśmy zaczynać wszystko od początku. Od podstaw

kurencja wśród młodych siatkarzy jest dzisiaj bardzo duża, chłopcy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy, wystarczy wspomnieć, że jesteśmy mistrzami świata w kategorii kadet i junior. To o czymś świadczy. Naszym chłopakom będzie bardzo trudno się wybić, ale nikt nie zamyka przed nimi drogi
do wspaniałych karier. Wiele zależeć będzie od nich samych, od pracowitości
i siły woli. Ja natomiast bardzo w nich wierzę i mocno im kibicuję.
Proszę powiedzieć jakie były najważniejsze sukcesy, które udało się osiągnąć przez te sześć lat Panu i trenowanej przez Pana drużynie?
Myślę, że jest to zdobyte dwukrotnie wicemistrzostwo województwa w kategorii kadet i junior. Graliśmy wtedy zawodnikami rocznikowo młodszymi od rywali. Kolejnym równie ważnym sukcesem był występ w ćwierćfinale MP we
Wrocławiu i w Kędzierzynie. Wszystko to przełożyło się na to, że wielu naszych zawodników to reprezentanci kadry Małopolski, a kilku z nich grało w
zespole nadziei olimpijskich.
Jak wygląda Pana drużyna dzisiaj?
Myślę, że dobrze. Drużyna po odejściu czołowych zawodników budowana jest
na nowo. Chłopaki wykazują duże zaangażowanie na treningach i chęć walki na meczach. Potrzeba zatem czasu, żeby to wszystko zagrało na parkiecie.
Efekty pracy mamy nadzieję zobaczyć w sezonie 2017/2018 - jest to nasz główny cel jaki sobie założyliśmy.
Jaką liczbą zawodników dysponuje Pan na tę chwilę?
Dwunastoma.
To zawodnicy regularnie trenujący?
Tak.
Jak ocenia Pan potencjał sportowy tego zespołu?
Myślę, że jest spory. Mamy w drużynie kilku utalentowanych graczy, którzy
wciąż rozwijają i podnoszą swoje siatkarskie umiejętności.
Na przykład?
Na przykład zawodnicy kadry małopolskiej: Miłosz Iszczuk, Piotrek Murzyn
czy Szymek Niemiec. Miłosz będąc uczniem klasy szóstej zadebiutował w szeregach zespołu rywalizującego w III lidze. To obecnie uczeń drugiej klasy
Gimnazjum. Jeśli będzie się tak rozwijał jak dotychczas, to wróżę mu wspaniałą karierę. Piotrek potrafi być niezwykle uniwersalnym siatkarzem. Równie dobrze spisuje się na parkiecie, jak i na piasku rywalizując w siatkówce plażowej. Szymek ma świetne warunki fizyczne i predyspozycje na dobredossier
foto: maciej hołuj
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asz cel to awans kadetów
do finałów wojewódzkich
i wywalczenie w nich jak najlepszego miejsca. Jeśli będziemy mieć dobrze grających kadetów, przyszłość pierwszej
drużyny będzie zapewniona.
Realizujemy ten cel z całą konsekwencją - paweł wojtan

Paweł Wojtan - zawodnik i trener siatkarski. Kariera zawodnicza: 1974 - Dalin Myślenice, 1976 - 78 - kadra Krakowa, 1978 - MP juniorów z Hutnikiem Kraków, 1981 - 83 – Wawel Kraków, 1983 - 86 – Dalin Myślenice. Przebieg pracy trenerskiej: mini siatkówka w parze z Elzą Wojtan - Mistrzostwo
Polski Kat. IV-ki Zabrze 2001, Mistrzostwo Polski Kat. II-ki Zabrze 2001, v-ce Mistrzostwo Polski Kat. III-ki Zabrze 2002, kategorie młodzieżowe dziewcząt w parze z Elzą Wojtan: ½ finał
MP młodziczki Toruń 2003, ½ finał MP kadetki Rzeszów 2004,
finał MP kadetki Biłgoraj 2005, ½ finał MP juniorki Mielec 2006,
½ finał MP juniorki Gdańsk 2009, awans z II zespołem KS Dalin
do III - ciej ligi 2004, awans z II zespołem KS Dalin do II - giej
ligi 2006. Seniorki (u boku Jerzego Bicza) - I liga kobiet awans
do ekstraklasy 2004, Liga Siatkówki Kobiet 2005, 2007 - 2012
- II liga kobiet. Sekcja siatkówki mężczyzn - III liga mężczyzn
¼ finał MP kadetów Kędzierzyn Koźle 2013, ¼ finał MP juniorów
Wrocław 2014, awans do finału wojewódzkiego kadetów 2017.

Nasza przyszłość to praca z uzdolnioną młodzieżą
PAWEŁ WOJTAN:

maciej hołuj

uczyliśmy techniki gry i taktyki, tłumaczyliśmy jak wygląda ustawienie zawodników na parkiecie oraz to, który jaką ma na nim pełnić rolę. Najtrudniej
było znaleźć rozgrywającego. Każdy młody siatkarz chce grać dynamicznie,
atakować. Rozgrywający musi być bardzo cierpliwy w treningach, musi posiadać predyspozycje i tak zwaną iskrę do gry.
Wspomniał Pan o siatkarskich perełkach, które wyszły spod Pana i trenera Bicza rąk. Kogo miał Pan na myśli?
Jest czterech zawodników, którzy zaczynali swoje kariery w szeregach naszej
drużyny, a dzisiaj grają w czołowych juniorskich drużynach w Polsce. To:
Maciej Świerczyński, Wojtek Druzgała, Kajetan Iszczuk i Alek Słonina. Są to
wciąż zawodnicy SMS-u Dalin Myślenice, tyle, że wypożyczeni do gry w innych klubach.
Czy ma Pan z nimi kontakt i śledzi ich losy?
Tak. Wiem, że grają w szeregach tzw. młodej ligi stanowiącej bezpośrednie zaplecze Plus Ligi, najwyższej kategorii rozgrywek ligi męskiej w Polsce. Druzgała i Świerczyński grają w AZS-ie Częstochowa, Alek i Kajetan w Kielcach.
Czy widzi Pan przed nimi świetlane kariery?
Trudno dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Kon8/luty 2017

go rozgrywającego.
Podobno nie ma w Pańskiej drużynie gracza występującego na pozycji libero?
To prawda. W mojej, młodej drużynie wszyscy siatkarze muszą uczyć się bronić w polu. Libero jest więc niepotrzebny.
Porozmawiajmy teraz o aktualnej sytuacji Pana zespołu. Na jakim etapie sezonu się znajdujecie, jak radzicie sobie w lidze?
Mija właśnie połowa sezonu. Jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli ligowej.
Ale wyniki meczów ligowych nie są dla nas najważniejsze, nie stanowią głównego celu, jaki postawiliśmy przed sobą na ten sezon.
Czy możemy zatem dowiedzieć się jaki jest główny cel postawiony przed
klubem na sezon 2016/17?
Ten cel to awans kadetów do finałów wojewódzkich i wywalczenie w nich jak
najlepszego miejsca. Jeśli będziemy mieć dobrze grających kadetów, przyszłość pierwszej drużyny będzie zapewniona. Realizujemy ten cel z całą konsekwencją. Również podczas meczów ligowych. W każdym spotkaniu ligowym
jeden set gramy szóstką składającą się z samych kadetów. Na dwunastu siatkarzy stanowiących skład drużyny ligowej aż ośmiu to kadeci. Czterech po-

Skład drużyny siatkarzy SMS Dalin Myślenice trenowanych przez Pawła Wojtana i rozgrywających mecze III – ligowe: Bartłomiej
Górka, Miłosz Iszczuk, Grzegorz Kurowski, Piotr Murzyn, Szymon Niemiec, Dawid Ograbek, Jan Olejniczak, Wojciech
Skiba, Mateusz Słonina, Bartosz Stokłosa, Maciej Węgrzyn, Arszen Zaniuk.

zostałych to juniorzy.
Skoro tak, nie ma zapewne także ciśnienia w kwestii wywalczenia
awansu do II ligi?
Nie mamy takiej presji. Myślenice
nie są w stanie zagwarantować odpowiedniego zaplecza dla II ligi. Nie
mamy w Myślenicach uczelni, na których grający w II lidze zawodnicy
mogliby równolegle studiować, nie
mamy dla nich mieszkań, pracy. Ale
podkreślam raz jeszcze, wyniki osiągane przez zespół w III lidze nie są aż
tak ważne. Są ważne, ale w kontekście
gry i szkolenia siatkarskiej młodzieży.
Zadam teraz pytanie nawiązujące
do Pana doświadczeń związanych
z trenowaniem zespołu żeńskiego.
Kogo łatwiej trenować: dziewczyny czy chłopców?
Wydaje mi się, że chłopców. Nie potrzebują zachęty do podjęcia walki
na boisku , choć przyznam, że dobrze
zmotywowane dziewczyny są w stanie
dokonywać na parkiecie cudów. Poza
tym sądzę, że pracę trenerską z chłopcami ułatwia fakt zdrowej rywalizacji
pomiędzy nimi.
Czy wspominając czasy LSK kręci
się Panu czasem łezka w oku?
To były rzeczywiście wspaniałe czasy,
ale nie wracam do nich. Staram się zawsze iść do przodu, podejmować i pokonywać kolejne wyzwania. W sporcie
jest tak, że dzisiaj wygrywasz, osiągasz sukces, a na drugi dzień już czekają na ciebie kolejne zadania, kolejny
etap, kolejne cele. Oczywiście pamiętam doskonale tamtą atmosferę, tamten zespół, tamtych kibiców.
Wróćmy do prozy życia. Czy reprezentowany przez Pana klub prowadzi ciągły nabór chłopców chętnych
do gry w siatkówkę?
Oczywiście. Przyjmujemy każdego
chętnego. Przed nikim nie zamykamy
drzwi. Zapraszamy chętnych do gry w
siatkówkę w wieku od 5 klasy podstawówki do dojrzałego seniora.
Rozumiem przez to, że kondycja
klubu SMS Dalin Myślenice jest
bardzo dobra?
Jest. Poza tym panuje u nas bardzo
dobra atmosfera do uprawiania siatkówki. A to przecież najważniejsze.
luty 2017/9
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SEDNO
myślenicki WOŚP 2017 w obiektywie

reklama

CZTERY
SZTABY

P

o raz kolejny na terenie powiatu myślenickiego zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku sztaby WOŚP
znajdowały się w: Myślenicach, Krzywaczce, Sułkowicach i Lubniu.
Najwięcej pieniędzy zebrano w Myślenicach. Padł rekord – ponad 120
tysięcy złotych. W Krzywaczce udało się zebrać 12,621,57 złotych, w
Sułkowicach 18,573,076 złotych zaś
w Lubniu 25,334,033 zł. Byliśmy ze
sztabem myślenickim śledząc na bieżąco wydarzenia. A było ich kilka.
Oba kluby motorowe: Motosport Myślenice oraz Myślenicki Klub Motorowy stanęły na wysokości zadania.
Był pokaz aut na myślenickim rynku
oraz przejażdżki samochodami terenowymi na dolnym jazie. Była gorąca herbata, była kiełbaska z grilla. W samym sztabie odbyła się licytacja podarowanych przez darczyńców gadżetów, częstowano pączkami od Jasia Dziadkowca zaś równo o
20 do nieba „powędrowało” światełko. Zamieszczone obok zdjęcia obrazują to, co działo się w myślenickim
sztabie. Wywiad z kierującą tym sztabem Anną Nodzyńską – Papierz możecie Państwo przeczytać na pierwszych stronach naszej gazety. (RED)
reklama

XXVI Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej “Kolędy i Pastorałki” Myślenice 2017

patronuje

PIERWSZYCH MIEJSC
NIE PRZYZNANO

foto: maciej hołuj
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rzez dwa dni Myślenice pełniły rolę polskiej
stolicy pieśni chóralnej.
Kolędy i pastorałki zabrzmiały pod dachem Myślenickiego ośrodka kultury i sportu z okazji 26. już
edycji Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” Myślenice 2017.
Śpiewano pod patronatem honorowym Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza i burmistrza
Myślenic Macieja Ostrowskiego. Do
Myślenic przyjechało 16. chórów z terenu całego kraju (z: Krakowa, Tarnowa, Łańcuta, Jabłonki, Opola, Gorlic
i Bielska – Białej), aby rywalizować
o Grand Prix festiwalu oraz o palmę
pierwszeństwa w kilku kategoriach
(chóry mieszane, chóry jednorodne,
chóry dziecięce, zespoły kameralne i
chóry z towarzyszeniem instrumentu
lub zespołu instrumentalnego).
Przez dwa dni nie milkły śpiewy chóralne. Odbywały się zresztą nie tylko
na scenie sali widowiskowej MOKiS,
ale także pod sklepieniami myślenickich kościołów, jako że jedną z idei festiwalu jest wyjście z pieśnią chóralną
poza obszar sali koncertowej. Z tego
też względu pomoc przy organizacji festiwalu przyniosły MOKiS-owi
myślenickie parafie (pw. Narodzenia
NMP, św. Brata Alberta, św. Franciszka z Asyżu) oraz Kuria Metropolitalna
w Krakowie. Do listy współorganizatorów festiwalu dopisać należy jeszcze UMiG w Myślenicach oraz myślenicki oddział KIK-u.
Same chóry zaprezentowały zróżnicowany poziom wykonawczy, choć starały się bardzo, aby był wysoki. Nam,
jako jedynemu medium obecnemu w

czasie przesłuchań najbardziej podobał się chór dziecięcy z Gorlic (na
zdjęciu) za swoją świeżość i odmienność i mamy tym większą satysfakcję,
że naszą opinię podzieliło szanowne
jury. Niestety żółta kartka należy się
myślenickim melomanom. Podczas
przesłuchań na widowni sali widowiskowej MOKiS zasiadała garstka
słuchaczy (w niedzielę zadaliśmy sobie trud i policzyli obecnych, było ich
21!). To zgroza. Być może (a nasuwa
się taka refleksja) wobec tak marnej
frekwencji festiwal powinien zniknąć
z oferty MOKiS jako zupełnie niepotrzebny Myślenicom (czyt: myślenickiej publiczności). Festiwal nie wzbudził (kolejny już zresztą raz) także zainteresowania ze strony przedstawicieli kościoła, nie dostrzegliśmy podczas
przesłuchań konkursowych (poza jedną siostrą zakonną w sobotnie popołudnie) ani jednej osoby reprezentującej
tą instytucję, mimo iż wszystkie myślenickie parafie przyznają się do organizacyjnej współpracy. Przesłuchań
nie zaszczycili także swoją obecnością honorowi patroni festiwalu, nie
było też żadnej osoby w zastępstwie
ich reprezentującej.
Nie da się ukryć, że pomimo wysiłków organizatora prestiż myślenickiego festiwalu maleje. Po raz pierwszy natomiast odkąd jesteśmy z festiwalem podobały nam się wręczane
uczestnikom tej imprezy dyplomy.
Nie były to, jak dotychczas, kartki
oprawne w zwykłe „koszulki” foliowe za 20 groszy, ale ładne, estetyczne graficznie dyplomy w ramkach za
szkłem. Pamiątkę uczestnictwa uzupełniał ceramiczny anioł. Detal ktoś
powie? Może i detal, ale świadczący o tym, że do MOKiS-ie „wkroczyło” nowe.

Wyniki XXVI Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” Myślenice 2017: kategoria chóry z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu instrumentalnego:
pierwszego miejsca nie przyznano, 2 m. Akademicki Chór
Politechniki Opolskiej (dyr. Ludmiła Wocial-Zawadzka), kategoria chóry kameralne:
pierwszego miejsca nie przyznano, 2 m. Psallite Deo z Bibic (dyr. Marta Krawczyk), ex
aequo Chór Kameralny Brevis
z Bielska Białej (dyr. Dominika Jurczuk-Gondek), kategoria chóry dziecięce: dwóch
pierwszych miejsc nie przyznano, 3 m. Zespół Wokalny
Cantata z Myślenic (dyr. Monika Szymska), kategoria chóry jednorodne: dwóch pierwszych miejsc nie przyznano, 3
m. Męski Zespół Kameralny
Chłopięcego Chóru Katedralnego „Pueri Cantores Tarnovienses” z Tarnowa (dyr. ks.
Grzegorz Piekarz), kategoria
chóry mieszane: pierwszego
miejsca nie przyznano, 2 m.
Akademicki Chór Politechniki
Krakowskiej Cantata (dyr. Marta Stós) ex aequo Chór Łańcuskiej Fary (dyr. Michał Horodecki), nagroda Grand Prix
(nagroda ks. kard. Stanisława
Dziwisza) Chór Dziecięcy Akolada z Gorlic (dyr. Anna Cisoń).

Jedyny reprezentant Myślenic w festiwalu, Zespół Wokalny Cantata z PSM w Myślenicach.
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SAMA MIAŁABYM OGRANICZONE
NATALIA NOWACKA:
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POLE DO DZIAŁANIA

S

EDNO: Czy powroty
mogą być miłe? Czy ten
jest?
NATALIA NOWACKA: Nie ma czegoś
takiego jak powrót. Nawet, jeśli wydaje się nam, że trafiamy znów w to
samo miejsce czy okoliczności, nic już
nie jest takie, jak kiedy z tego wychodziliśmy. Nie można dwa razy wejść
do tej samej rzeki …
A tak na serio, Pani powrót na łono
MOKiS związany jest z ...?
Nowymi wyzwaniami, jakie czekają
tą instytucję.
Jaki zakres czynności został Pani
przydzielony, czym konkretnie będzie się Pani zajmować na nowym
stanowisku pracy?
Od początku stycznia jestem w MOKiS głównym specjalistą ds. edukacji
artystycznej i wystawiennictwa. Mój
zakres czynności związany jest ściśle
z tym, co potrafię najlepiej i w czym
mam największe kompetencje. Moja
praca polega na koordynowaniu działań już zastanych, ale i wdrażaniu nowych. Dla przykładu: warstwa wystawiennicza każdej z wystaw zostanie
wzbogacona o działania edukacyjne
– oprowadzania dla grup i indywidualnych zwiedzających, każdej wystawie również będą towarzyszyć zajęcia
edukacyjno-warsztatowe dla zróżnicowanych grup wiekowych. Liczę na szeroką współpracę z różnymi instytucjami, zarówno z przedszkolami, szkołami, jak i stowarzyszeniami seniorów.
Jakie plany, proszę zdradzić na co
mogą liczyć w tym sezonie miłośnicy
sztuki i przyjaciele MOKiS ze strony Pani działalności?
Myśleniczanie poznali mnie przede
wszystkim ze strony wystawienniczej,
dotychczasowe działania, nawet te

efemeryczne, jak 30 kilometr Galeria Myślenickiego Towarzystwa Kultury gromadziły ciekawą moich działań
publiczność. Wierzę, że z zainteresowaniem i apetytem na nieszablonowe
pomysły w zakresie wystawiennictwa
będą przyjmowali zaproszenie również
do MOKiS-u. Mamy w planach liczne
spotkania z artystami różnych technik
i prezentujących różną filozofię sztuki. Pokażemy w najbliższym czasie zarówno świetne malarstwo, wielkoformatową rzeźbę i niezwykłą ceramikę,
jak i fotografie najwyższej próby. Odpowiadam MY – bo sama miałabym
ograniczone pole do działania, mam
nadzieję, że moi nowi współpracownicy jak ja, będą się z tymi działaniami identyfikowali.
Byliśmy świadkami otwarcia wspaniałej wystawy. Nie często oryginały prac takich artystów jak Picasso, Dali czy Miro trafiają pod dach
ośrodków kultury niewielkich miejscowości. Proszę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć parę słów o genezie wystawy i o niej samej.
Wystawa trafiła do Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu dzięki staraniom dyrekcji, ja miałam jedynie
przyjemność nadania jej kształtu. Prace, które można zobaczy w Myślenicach, to wspaniałe przykłady grafik
artystów mających największy wpływ
na kształtowanie się sztuki awangardowej początków XX wieku. Na wystawie można zobaczyć zarówno litografie, akwaforty jak i drzeworyty.
Wiele z nich to odbitki autorskie, czyli te jedyne i niepowtarzalne.
Czego możemy życzyć Pani na nowym stanowisku pracy?
Dobrej współpracy, na każdym poziomie.
rozmawiał:(MH)
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Jedna z wyklejanek Wisławy Szymborskiej.

wystawa Wisławy Szymborskiej w “Domu Greckim”
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wernisaż wystawy Kingi Piwowarczyk w galerii BiblioArt

XI Ogólnopolskie Warsztaty Gospel w Sieprawiu

rozmowa z NATALIĄ NOWACKĄ

SEDNO
patronuje
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Nie tylko wiersze

eśli ktoś uważał do tej pory, że nasza noblistka Wisława Szymborska pisała tylko wspaniałe wiersze znajduje się w wielkim błędzie. Świadczy o
tym wystawa, jaką można oglądać w murach Muzeum Niepodległości (bo
taką nazwę od kilku dni nosi Muzeum Regionalne „Dom Grecki”, którego w
Myślenicach dzięki zapobiegliwości burmistrza i Rady Miejskiej już nie ma).
Kolaże Wisławy Szymborskiej to efekt jej ponadprzeciętnego poczucia humoru. Poetka tworzyła je po to, aby wysłać znajomym na różne okazje. Są zaopatrzone śmiesznymi, ale też trafnymi podpisami. Warto obejrzeć wystawę,
która pokazywana już była m.in. w: Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzymie,
Bolonii, Sardynii, Madrycie, Makau, Budapeszcie, Sofii, a teraz prezentowana jest w … Myślenicach! Wystawa czynna będzie w godzinach pracy muzeum aż do końca lutego natomiast 24 lutego w murach placówki odbędzie
się spotkanie z wieloletnim asystentem Noblistki, prezesem Fundacji Wisła(RED)
wy Szymborskiej – Michałem Rusinkiem.

Jak co roku w Sieprawiu SEDNO
patronuje

D

wieście trzydzieści gardeł wydało dźwięk podczas koncertu finałowego
XI już edycji Warsztatów Gospel w Sieprawiu. Tradycyjnie o tej porze
roku Siepraw przyciąga niczym magnes miłośników tego gatunku muzyki,
którzy chcą szlifować swoje umiejętności w śpiewie (oraz grze na bębnach,
bowiem warsztatom gospel towarzyszyły w tym roku warsztaty bębniarskie).
Tym razem podczas trzech dni naukę prowadziło dwoje instruktorów: mieszkanka Londynu Tula Lynch oraz Mark Beswick. To pod ich batutą dwustu
trzydziestu śpiewaków wystąpiło w wypełnionej po brzegi hali widowiskowo sportowej sieprawskiego Gimnazjum w koncercie finałowym. Każdorazowo atmosfera takiego koncertu jest gorąca i nie inaczej było w tym roku.
Widownia dała się ponieść śpiewakom i wraz z nimi śpiewała, klaskała i falowała chwaląc Boga. Dyrektorująca sieprawskiemu GOKiS-owi Natalia Postrzech dziękowała wszystkim sponsorom i osobom, które przyczyniły się do
tego, że warsztaty mogły dojść do skutku (spis patrz poniżej). Wiele ciepłych
słów spłynęło na dyrektorkę artystyczną i pomysłodawczynię warsztatów Ewę
Kapelską - Słysz. Sieprawskie warsztaty to jedna z największych imprez kulturalnych na terenie powiatu myślenickiego. Mało ma sobie równych. Nasze
zdjęcia tylko w niewielkim ułamku oddają jej wspaniałą atmosferę. Impreza
połączona była tradycyjnie ze zbiórką pieniędzy. Tym razem przekazano je
(RED)
fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”.
„Joyful Voice” w akcji.
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Gospel rozbrzmiewał także w WDK

Muzyka gospel królowała nie tylko w Sieprawiu. W Wiejskim
Domu Kultury w Głogoczowie odbył się organizowany corocznie przez tę placówkę oraz Komitet Społeczny „Głogoczów Razem” i Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich koncert noworoczny. Jako gwiazda koncertu wystąpił krakowski zespół „Joyful
Voice” śpiewający muzykę gospel. Koncert połączono z akcją
charytatywną zbierając pieniądze na rzecz poszkodowanego w
wypadku przydomowym mieszkańca Głogoczowa. Zabrano w
sumie kwotę 1273 złotych i 5 Euro.

(RED)

Organizatorzy XI Warsztatów Gospel w Sieprawiu:
GOKiS, Gimnazjum w Sieprawiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, partnerzy: Gmina Siepraw, Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie, Powiat Myślenicki, Malta Służba
Medyczna Myślenice.
rozmowa w przelocie ... KRZYSZTOF KANIA

W

tym mies i ą c u
w „Rozmowie w przelocie ...” Krzysztof Kania, dyrektor Zespołu Placówek
foto: maciej hołuj Oświatowych
w Głogoczowie: książka, którą właśnie czytam, to: rozpocząłem
„Warszawa 1944”, kończę Władysława Bartoszewskiego „Mimo wszystko”, w samochodzie najczęściej słucham: różnych stacji radiowych, a
jeśli chodzi o muzykę, to w zależności od nastroju, od muzyki poważnej

do metalu, latem tęsknię za: możliwością popływania w zimnej wodzie,
zimą nie lubię, jak: nie ma śniegu,
nigdy nie: chciałbym stracić rodziny, najlepszy smak ma: życie, dzień
zaczynam od: obowiązków rodzicielskich, najlepiej wypoczywam, kiedy:
czytam lub biegam, kolor, za którym
przepadam, to: nie ma takiego, moja
życiowa maksyma brzmi: bądź dobry i nie krzywdź innych, nie lubię
jak: ludzie żyją w niezgodzie, chcę w
najbliższym czasie: nie mogę zdradzić, to tajemnica, największe zaufanie mam do: żony, moje hobby,
to: ratownictwo medyczne i sport samochodowy.
(RED)

ieznośna lekkość kreski - czyli absolutnie
nieobiektywny i nieprofesjonalny głos w sprawie
malarstwa mojej przyjaciółki Kingi Piwowarczyk.
Nie pamiętam, kiedy dokładnie zakochałam się w „kresce” Kingi. Pamiętam, że było to w pierwszej klasie liceum, ale nie pamiętam którego
dnia i w jakich okolicznościach. Być
może zdarzyło się to na matematyce.
Siedziałam w pierwszej ławce, a Kinga z Pidżamą zaraz za moimi plecami. Kinga kończyła właśnie szkicowanie skomplikowanej fryzury Limahla,
kiedy całkiem znienacka została wywołana do tablicy. Pani profesor Jaros
zwykła była – podczas, gdy my pociłyśmy się nad funkcją liniową lub całką - przeglądać nasze zeszyty. I właśnie podczas tego przeglądania, zeszyt
Kingi otworzył się na oścież dokładnie
na stronie z Limahlem. – Co to jest,

foto: maciej hołuj
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„Concertino” noworocznie

P
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iniejszy tekst napisany przez Agnieszkę Cahn
przeczytany został przez jej
mamę Małgorzatę Kwintę podczas wernisażu wystawy Kingi
Piwowarczyk „Teatralne”. Drukujemy go zamiast klasycznej
relacji z wystawy.

NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ KRESKI
Piekarek?! – zakrzyknęła nasza wychowawczyni, ujrzawszy wielowarstwowe pióra pokrywające obie strony
środkowej karty zeszytu do matematyki – po czym, przyjrzawszy się bliżej, dodała – cokolwiek to jest, to jest
całkiem ładne! Możliwe jest jednak,
że pamięć mnie zawodzi i moje zakochiwanie się w kresce Kingi przebiegło zupełnie inaczej. Jakkolwiek było,
już w pierwszej klasie szkoły średniej
wiedziałam, że Kinga wielką artystką
jest i basta, a to czy i kiedy zrozumie
to świat raczej mało mnie obchodziło.
Zgodnie z moimi przewidywaniami,
ukończywszy klasę o profilu matematyczno-fizycznym, Kinga zaczęła studiować malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nigdy nie rozumiałam dlaczego i po co
miała studiować coś, z czym się urodziła i co było gotowe do profesjonalnego użytku od zawsze; dziękowałam
też Bogu i jej profesorom za to, że jej
„kreska” przetrwała studia na uczelni. Ona oczywiście miała na ten temat
inne zdanie i wielokrotnie próbowała
mnie przekonać o tym, jak wiele dało
profesjonalne szlifowanie jej „kreski”.
Dyplomowa wystawa Kingi mnie
ominęła. Ominęła mnie też jej pierwsza indywidualna wystawa, która jeśli dobrze pamiętam - odbyła się
gdzieś na Śląsku. Dzisiaj omija mnie
także i ta. Życie bywa okrutne, bywało okrutne dla Kingi, nie raz, i chociaż odbiorcy sztuki zawsze korzystają z cierpienia artysty, to akurat w tym
konkretnym przypadku oddałabym
wszystkie moje artystyczne doznania za to, żeby ten artysta nie cierpiał.
Mówię tyle o „kresce” Kingi, a nie
wyjaśniam, jaka ona jest. Ponieważ
wszyscy stoicie teraz przed jej obrazami, mogłabym po prostu powiedzieć (cytując księdza Chmielowskiego) „kreska Kingi jaka jest, każdy widzi”, ale nie powiem, bo chciałabym
powiedzieć o niej coś więcej. Kocham
się przecież w tej „kresce” ponad trzydzieści lat. Nie jestem krytykiem sztuki, więc krytycy sztuki mogą mi zarzucić brak profesjonalizmu, ale o to
nie dbam. „Kreska” Kingi jest lekka, ostrożna, subtelna. Przymruża do
nas oko i unosi nas w powietrze, unosi każdego, kto na nią patrzy. Jest elegancka i dostojna, choć drwi z elegancji i dostojności, jest poważna, kiedy
naśmiewa się z powagi, jest ulotna,
jak życie, jest po prostu nieznośnie
lekka. Jeżeli istnieje definicja piękna

krótko

foto: maciej hołuj, archiwum

w sztuce – a wiem, że są ich tysiące –
to „kreska” Kingi wpisuje się w każdą z tych definicji. Właśnie dlatego, że
stroni od ostateczności i definicji, i że
nigdy nie jest wbitą w historię sztuki
okrągłą pieczęcią pewności.
Stoicie w bibliotece, jaskini tekstów.
„Teatralne” Kingi są także tekstami,
o czym przekonał lub przekona Was
katalog do tej wystawy. Gdybym miała wybrać książki pasujące do „kreski” Kingi, to na pewno wybrałabym
„Nieznośną Lekkość Bytu” Kundery (choć nie domyślacie się, dlaczego), ale przede wszystkim wybrałabym wszystkie tomiki Szymborskiej i
wszystkie numery „Przekroju”. Kundera próbował nazwać i określić „lekkość”, której nie udało mu się jednak ani nazwać ani określić. Szymborskiej się udało. Może dlatego, że
nie próbowała. Udaje się to też Kindze, od lat. Gdyby przyznawano Nobla w malarstwie, to nie przyznanie
go Kindze byłoby wielką pomyłką.
Wielką pomyłką.
Nad moim łóżkiem wisi mój akt namalowany przez Kingę w liceum i negatywnie oceniony przez jej profesjonalnych mentorów. Może rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby przedstawiła
mnie wtedy jako błękitną krowę wiszącą na chmurze ... Ale namalowała
mnie w tym konkretnym dniu, który
pamiętam ze szczegółami i nie rozstanę się z tym obrazem, choćby Kindze
wręczono malarskiego Nobla i do moich drzwi zapukaliby marszandzi największych światowych galerii sztuki.
Na początku zaznaczyłam, że mój
tekst nie będzie obiektywny, bo dotyczy mojej przyjaciółki, ale pewnie
wiecie, że obiektywizm jest ostatnimi czasy „passé” w profesjonalnych
interpretacjach naukowych, prawdopodobnie zachowam więc twarz nawet po dzisiejszym wystąpieniu. Zamiast puenty chciałabym przytoczyć
słowa Mariana Eilego, które on wielokrotnie dedykował swoim współpracownikom. Pismo trzeba robić lekko
- mawiał. Gdyby Kinga była Marianem Eile, a „Przekrój” był katalogiem
jej całej twórczości, na pewno powtarzałaby to niejednokrotnie wszystkim
naczelnym edytorom. Sztukę trzeba
robić lekko - mówiłaby. A jeśli nawet
nie mówiłaby tego sama – bo Kinga przemawiać nie lubi – mówiłaby
to za nią jej „kreska”. Jej nieznośnie
lekka „kreska”, w której nie sposób
się nie zakochać.
aga cahn

erfekcyjnie, by nie rzec brawurowo, wykonała
swój kolejny koncert Myślenicka Orkiestra Kameralna „Concertino”. Tym razem myśleniccy melomani i miłośnicy MOK mogli spotkać się z jej muzykami z okazji Wielkiej Gali Noworocznej.
O popularności i klasie wykonawczej „Concertino” może świadczyć m.in.
fakt, że sala widowiskowa MOKiS, gdzie zazwyczaj orkiestra gra swoje
koncerty wypełniana jest po brzegi. Nie inaczej było tym razem. Koniecznym okazało się dostawianie rezerwowych krzeseł. Podczas gali noworocznej „Concertino” zagrała utwory m.in.: Gioachcino Rossiniego, Georgesa Bizeta oraz Johanna i Eduarda Straussów. Orkiestrą dyrygował sam
maestro Michael Maciaszczyk, który także z humorem komentował kolejne utwory, wystąpiła również sopranistka Renata Drozd (na naszym zdjęciu) absolwentka Wydziału Wokalno – Teatralnego AM w Łodzi oraz solistka Teatru Muzycznego w Lublinie, śpiewaczka mająca w swoim repertuarze utwory operowe i operetkowe.
Każdy kolejny występ Myślenickiej Orkiestry Kameralnej to duże wydarzenie kulturalne dla Myślenic. „Cencertino” zdobyło sobie już uznanie
i obecnie koncertuje pod dachami najznamienitszych sal koncertowych
nie tylko w Polsce. Szkoda, że w Myślenicach możemy słuchać muzyków tak rzadko.

Było śpiewnie, kolorowo i wesoło

S

ala widowiskowa myślenickiego Domu Katolickiego im. ks. Józefa
Bylicy była świadkiem niecodziennych jasełek. Na scenie pojawili się
wychowankowie myślenickiego Ośrodka Rehabilitacyjno–Oświatowo–
Wychowawczego wraz ze swoimi opiekunami. Było śpiewnie, kolorowo
i wesoło. Mali i więksi aktorzy wystąpili wspólnie ze swoimi opiekunami prezentując barwne stroje, tańcząc, deklamując i śpiewając. Jak powiedział przewodniczący Myślenickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Paweł Karniowski przygotowania do spektaklu trwały od bardzo dawna. Efekty okazały się wspaniałe.

Matematyk, psychoanalityk, fotograf

Y

uriy Kovalchyk lub bardziej swojsko Jurij Kowalczyk, ukraiński fotograf ze Lwowa był kolejnym gościem w galerii Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto (czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej), który wystawiał tutaj swoje fotografie. Prace Jurija są wykonane szczególną
techniką, w której autor zdjęć wykorzystuje sporządzoną przez samego siebie emulsję fotograficzną (ma na nią nawet państwowy patent). Jurij specjalizuje się w fotografii pejzażowej i w portrecie. Jest członkiem Związku Fotoartystów Ukrainy oraz ukończył trzy fakultety. Jest matematykiem,
psychoanalitykiem i psychologiem.

Mali i duzi kolędnicy w RCOS-ie
T

rzynastu wykonawców stawiło się w dobczyckim RCOS-ie, aby walczyć o laury kolejnego Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych.
W gronie występujących znalazło się osiem grup kolędniczych dorosłych,
cztery grupy dziecięce i jedna młodzieżowa. Aż cztery z tych formacji do
przeglądu przygotowało małżeństwo Elżbiety i Stanisława Żuławińskich
z Dobczyc. Trzyosobowe jury przyznało równorzędne nagrody promowane nominacjami do Ogólnopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych
„Karnawał Górski” Bukowina Tatrzańska 2017. Nominacje te otrzymały
następujące grupy (dorosłe): Grupa Kolędnicza „Pastuchy z Dziadem” z
Burletki, Grupa Kolędnicza „Z Dorotą” z Sułkowic oraz Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni zaś wśród grup młodzieżowych i dziecięcych: Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” (Zespól Regionalny „Cyrniawa” z
Krzeczowa), Dziecięca Grupa Kolędnicza „Pasterze” (Zespól Regionalny „Mali Toporzanie” z Tenczyna) oraz Młodzieżowa Grupa Kolędnicza
„Z Rajem” z Dobczyc.
Cieszy niezwykle udział w przeglądzie licznej reprezentacji grup młodzieżowych i dziecięcych. Świadczy on o tym, że tradycja kolędnicza na terenie powiatu myślenickiego ma szansę przetrwania. Zresztą z takim celem organizowany jest przez Starostwo Powiatowe i dobczycki MGOKiS ten przegląd.

P

Pół wieku pracy artystycznej

ięćdziesięciolecie swojej pracy artystycznej obchodził w Dobczycach Stanisław Żuławiński, założyciel istniejącej do dzisiaj, legendarnej kapeli podwórkowej „Werdebusy”. Swoją przygodę z pracą artystyczną Stanisław Żuławiński rozpoczynał już mając szesnaście lat. Podczas swojego benefisu w sali widowiskowej dobczyckiego RCOS-u jubilat wspominał początki swojej kariery i dziękował wszystkim tym, których spotkał po drodze i którzy byli mu przychylni. Za swoją pracę Stanisław Żuławiński otrzymał z rąk Barbary Dziwisz Medal za Zasługi dla
Województwa Małopolskiego.
luty 2017/13
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ierwsza wizyta w tokarskiej wsi, w jednej z zagród
przeszła moje najśmielsze oczekiwania. W niewielkiej izbie Pani Eleonory Jurczak, miejscowej hafciarki
i kwiaciarki doznałem piorunującego wprost olśnienia i oczarowania. Byłem odurzony nie tylko obfitością wyczarowanych niezwykłym talentem i mistrzostwem bibułkowych ozdób i detali, ale też wyjątkową
czystością i schludnością wnętrza.
Zachwycałem się w istocie wszystkim, co było dookoła, i w górze, i na dole,
a więc zwisającym majestatycznie pod powałą słomkowym „pająkiem” zdobionym bibułkowymi „jeżykami”, rozstawionymi tu i ówdzie bukietami barwnych kwiatów i gałązek, bogatą dekoracją i oprawą świętych obrazów, a na
koniec … biało śnieżną, pięknie haftowaną pościelą.
Nie mniejsze wrażenie i wręcz sporą ekscytację wywoałała we mnie pierwsza wizyta na roli Piłatowej w pracowni Józefa i Edwarda Gacków w Skomielnej Białej – jedynych w regionie spadkobierców starej tradycji ludowego garncarstwa. Podziwiałem wówczas nie tylko urodę naczyń glinianych,
które w mgnieniu oka powstawały tam nabierając odpowiednich kształtów i
form użytkowych, ale również pierwsze próby rzeźbiarskie młodego wówczas garncarza Edwarda.
W nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z twórcami najważniejszą sprawą było pozyskanie ich zaufania i sympatii. Do propozycji współpracy odnosili się początkowo sceptycznie i z rezerwą. Zdarzyło mi się, że któregoś dnia
zostałem przepędzony, bowiem właściciel gospodarstwa podejrzewał, że jestem urzędnikiem „skarbówki”, który przyjechał tu po to, aby wywęszyć jakąś skrywaną działalność gospodarczą. My tu nic nie produkujemy! Won mi
stąd! - wykrzykiwał na całą okolicę wymachując nad moją głową toporkiem.
Po raz pierwszy w życiu zaliczyłem tzw. bieg na przełaj pokonując w zadyszce zakola i przeszkody chłopskiej zagrody. Kiedy znalazłem się przy „zakopiance” byłem już spokojny. Odetchnąłem, a całe zdarzenie niebawem stało się
zaczynem pięknej współpracy. Pan Jan stał się najwierniejszym uczestnikiem
wszystkich wystaw i pokazów, spotkań klubu twórców i kiermaszów sztuki
ludowej. Terenowe spotkania z twórcami tak różnych dyscyplin i twórczych
zamiłowań miały decydujący wpływ na naszą współpracę i obopólną aktywność. Im częściej spotykaliśmy się, im częściej też rozmawialiśmy, więzy naszej przyjaźni stawały się coraz trwalsze. Czułem, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebi. Odtąd wiedzieli, że mogą do nas przyjechać, pochwalić się swoimi pracami, pokazać je szerszej widowni. Wiedzieli także, że Dom Kultury
to miejsce, w którym mogą zasięgnąć opinii i rady fachowców, urzeczywistnić swoje pasje i pragnienia.
Już od następnego numeru naszej gazety Czytelnicy “Sedna” będą mogli poznawać sylwetki kolejnych twórców ludowych żyjących i działających na terenie powiatu myślenickiego. Chcemy, aby zachowana była pamięć o nich i
dziele ich rąk. Stąd nasz cykl. Na początek Franciszek Bargieł, rzeźbiarz ludowy z Rudnika.
jan koczwara
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ywóz do obozu koncentracyjnego, a nie
stracenie na miejscu, były
prawdopodobnie wynikiem
starań (pokaźnej łapówki)
przekazanej przez żonę i
matkę stanisława ziarkiewicza, na którą składały się pieniądze i kosztowności rodziny oraz przyjaciół.
19 lipca 1944 roku transport więźniów
dotarł do obozu. Stanisław otrzymał
numer obozowy 6742. Udało mu się
ukryć wykształcenie, podał się za pomocnika ślusarza, dlatego wylądował w fabryce łożysk kulkowych, a
nie w kamieniołomach. Do pracy w
nich kierowano inteligencję i tych,
którzy podawali, że są pracownikami umysłowymi, nieszczęśnicy żyli
maksimum 6 tygodni, zwykle umierali wcześniej, bardzo często rzucali się z urwiska. 26 lipca w imieniny
żony przybył do komanda Landeshut
i spotkał w nim najmłodszego ze stryjów żony Alojzego Stampera inżyniera budownictwa, przed wojną działacza Narodowej Demokracji.
W obozie w każdej minucie można
było stracić życie, „rozmową” z więźniami było bicie. Głód, brud, choroby, dotkliwe zimno i niewolnicza po
16 godzin praca. Ciągłe, długie apele.
Więźniowie sobie pomagali, niezależnie od narodowości, wyznawanej wiary czy poglądów politycznych. Cierpienie i nienawiść do wroga jednoczyła wszystkich. Pięknie w pamięci
Stanisława zapisali się Jugosławianie.
Francuz dentysta wyrwał mu ząb obcęgami, w kącie fabrycznej hali, oczywiście za papierosy. W Święta Bożego
Narodzenia Niemcy śpiewali i puszczali z głośników ulubioną jego ko-

lędę - Cichą noc, robiło to przejmujące wrażenie i właśnie ten moment był
najtrudniejszy dla zachowania wiary.
Pożywieniem w obozie była „zupa”
tzw. (wodzianka) z brukwi, szczęściem było znalezienie w niej kawałka ziemniaka, racja gliniastego czarnego chleba, kawa zbożowa oczywiście na wodzie, w niedzielę prawdziwy rarytas łyżka mielonego surowego mięsa, często cuchnęło, było to
mięso końskie.
Jak więźniowie szli do fabryki okoliczna ludność bardzo agresywnie się
wobec nich zachowywała, wymyślano
im od polskich świń i polskich bandytów. Najgorsza była pewna staruszka z małego domku, strasznie przeklinała, rzucała w więźniów kamieniami. W obozie byli też jeńcy radzieccy, młody podporucznik uratował dziadkowi życie, kiedy zemdlał
zbity przez dozorcę, wciągnął go do
baraku, co uchroniło go przed dobiciem, to mogło Rosjanina kosztować
życie. Wszelkie ludzkie odruchy starano się wykorzenić. Hitlerowcy uważali się za panów życia i śmierci, ich
kaprys decydował o ludzkim istnieniu. Najgorsi dla Polaków byli jednak
Ukraińcy. Stanisław dobrze znał zarówno ukraiński jak i niemiecki, ten
ostatni lepiej od czeskiego kapo i części ukraińskiej załogi, co kilkakrotnie
wykorzystał.
W obozie przeszedł prawdopodobnie dyzenterię, przeżycie tej ciężkiej
choroby graniczyło z cudem. Nabawił się też gruźlicy. W obozie istniała namiastka ruchu oporu, więźniowie byli przekonani, iż załoga postara się zlikwidować wszystkich przed
poddaniem się, przygotowywali się na
śmierć, ale wcześniej na bardzo nierówną walkę. Wyzwolenie komanda
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eszcze przed wakacjami pomiędzy pierwszym, a drugim rokiem
dwuletniego studium maturalnego
(zwanego tutaj 6th Form) nauczyciele przeprowadzają „śledztwo” mające
na celu wykrycie potencjalnych kandydatów do Oxbridge (tym mianem
określa się Oxford i Cambridge, czyli
dwa najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii). Śledztwo jest potrzebne, aby potencjalnym kandydatom w
miarę szybko wyjaśnić, co ich czeka
i w miarę możliwości ułatwić proces
rekrutacji, by mieli szansę w ogóle w
nim uczestniczyć. Jeszcze rok temu
uważałam, że to za wcześnie, dzisiaj wiem, że w szaleństwie rekrutacji
do Oxbridge nie istnieje pojęcie „za
wcześnie”, gdyż niektórzy zaczynają
przygotowania do tej rekrutacji już w
przedszkolu, kiedy inni się przygotowani rodzą.
W pierwszym tygodniu września (czyli na początku roku szkolnego klasy
maturalnej) sekretariat szkoły przypomina potencjalnemu kandydatowi, że
termin aplikacji do Oxbridge mija pod
koniec września. Kandydat ma więc
tylko kilka tygodni, aby rozpocząć i
zakończyć swoją aplikację. Wszystko odbywa się oczywiście w sieci,
w systemie UCAS, w którym należy
14/luty 2017

wyglądało jednak tak, że Niemcy po
prostu w ostatniej chwili uciekli i do
obozu wkroczyli Rosjanie. Było to 9
maja. Po wyzwoleniu lekarz z komisji Czerwonego Krzyża dał Stanisławowi miesiąc życia. Pluł krwią, gorączkował, ważył 45 kg. przy wzroście 178 cm. W ciężkim stanie dotarł
do Krakowa do mieszkania przyjaciół, którzy serdecznie się nim zajęli, pomimo krańcowego ubóstwa. Natychmiast zaczął brać zastrzyki wapienne i intensywnie leczyć gruźlicę.
Przez kolejarzy (powinowatym żony
był dość wysoki rangą urzędnik kolejowy, ideowy Piłsudczyk Władysław Michoń) próbował przekazać
listy najbliższym błagając o podjęcie
decyzji o tzw. repatriacji.
List Stanisława Witolda Ziarkiewicza
do żony Anny (12. VI. 1945) Kochana Anduś! 26 maja pisałem do Ciebie
przez p. P. Obecnie korzystam z okazji
i podaję Ci do wiadomości, że wróciłem z obozu i przywędrowałem do
Krakowa 25 maja. Jestem u Romka
ul. Boczna Łazarza 10. Jestem trochę
chory, obóz i praca w fabryce naruszyły mi płuca, jednak nie jest to groźne
i da się wyleczyć. Już biorę zastrzyki wapienne. Chorobą moją się nie
martw, wszystko przyschnie na mnie
jak na „psie”. Anduś przyjechać do
was nie mogę, dlatego jeżeli możecie
przyjeżdżajcie. Z mieszkaniem damy
sobie radę. W Wadowicach mam zarezerwowane 2 pokoje z kuchnią. Czekam więc Was niecierpliwie. Alek był
w Krakowie, pojechał teraz do Jarosławia, aby porozumieć się z Zosią. Jerzyk jest tutaj w podchorążówce. Ksiądz Przytocki wrócił z obozu i
dostał zdaje się probostwo koło Bielska. Kończąc całuję Cię mocno Twój
na zawsze Tolek
Listy z Cambridge

stworzyć swój profil, wypełnić wymagane formularze, napisać list motywacyjny i upewnić się, że wychowawca/promotor wypełnił część należącą do szkoły, dokonać opłaty aplikacyjnej i całość wysłać, uruchamiając tym samym machinę rekrutacji.
Brzmi niezbyt skomplikowanie, choć
w praktyce komplikacje zdają się nie
mieć końca. Zaczynając od tego, co
wybrać: Cambridge czy Oxford, bo
do obu aplikować się nie da. Z prostej przyczyny, jeśli kandydat wpisze
Cambridge lub Oxford jako opcję numer dwa (można aplikować maksymalnie do pięciu różnych uniwersytetów, w każdym na jeden kierunek)
automatycznie zostaje skreślony. Konkurencja pomiędzy tymi akademiami
jest tak ogromna, że ustawienie któregokolwiek z nich na „niższym miejscu” równa się okazaniu totalnego braku szacunku i dyskwalifikuje potencjalnego kandydata na wieki wieków.
Wybór uniwersytetu to jeszcze nie
wszystko, kolej na wybór college’u.
Aplikować można tylko do jednego z
nich. W Cambridge trzeba się zdecydować na jeden z 30 college’y przyjmujących studentów na studia licencjackie i magisterskie, w Oxford na
jeden z trzydziestu ośmiu. W każ-

dym z nich można studiować każdy
kierunek, choć każdy ma inny limit
miejsc na studia w tym kierunku. Limity znane są jedynie z lat poprzednich, więc trzeba liczyć na szczęście,
że w tym roku będą podobne. Można
zatem sprawdzić, że w ostatnich dziesięciu latach do Woolfson College na
medycynę aplikowało około dwunastu studentów na jedno miejsce, do
Trinity College piętnastu na miejsce,
a do Churchill dziewięciu. Nie można
jednak przewidzieć, czy w tym roku
nie będzie całkiem odwrotnie. Żeby
w ogóle złożyć aplikację do Oxbridge trzeba uzyskać wysokie przewidywania wyników maturalnych, które ustalają nauczyciele na podstawie
próbnych matur, testów i ocen z końca
gimnazjum (tzw GCSE). Jeżeli potencjalny kandydat robi maturę międzynarodową (sześć przedmiotów, esej
roczny, praca społeczna plus wstęp
do teorii wiedzy), za którą maksymalnie można uzyskać 45 punktów – to
Oxbridge chce przewidywania na poziomie 41-42 punktów (do większości dobrych europejskich uniwersytetów wystarczy 35-36 ).
Szczęśliwiec, który uzyskał wysokie
przewidywania, miał wysokie oceny
z GCSE, dostał świetną opinię promo-

tora i napisał list motywacyjny, który specjaliści od geniuszy w Oxbridge uznali za „obiecujący” otrzymuje wiadomość z College’u, że jego
aplikacja została przyjęta. Cambridge i Oxford to akademie, którym nie
wystarczają oceny maturalne, ani nawet państwowe egzaminy wstępne z
różnych kierunków wiedzy, obie ufają wyłącznie własnym procesom rekrutacyjnym. Czyli nawet jeśli potencjalny kandydat na medycynę zda
państwowy egzamin BMAT (kilkugodzinny test z biologii, chemii, fizyki, matematyki, logiki z krótkim esejem, organizowany zazwyczaj pod
koniec października lub na początku
listopada) na bardzo wysokim poziomie, dla Cambridge lub Oxford ważne
jest tylko to, co zaprezentuje na rozmowie kwalifikacyjnej. Na razie jednak do tej rozmowy jest bardzo daleko. Po pierwszej wiadomości z college’u następuje zwykle długie czekanie, podczas którego potencjalny
kandydat musi wypełniać różne dodatkowe formularze lub testy, przy
czym nie wypełnienie czegokolwiek
na czas równa się natychmiastowej
dyskwalifikacji. Pod koniec listopada nadchodzi wiadomość: zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne lub

podziękowanie za aplikację i życzenia powodzenia na innych uczelniach.
W przypadku zaproszenia na rozmowy – mogą to być dwie lub trzy rozmowy trwające zazwyczaj około 3040 minut – z różnym „zestawem egzaminatorów”, potencjalny kandydat
tkwi w zawieszeniu przez kolejnych
kilka miesięcy. W styczniu lub lutym
wciąż jeszcze nie wie, jaki był wynik
rozmów, które odbyły się na początku
grudnia. Wciąż czeka na wiadomość
od college’u, do którego aplikował.
Jeśli odpowiedź jest pozytywna, tzn
otrzyma ofertę studiowania w Cambridge, może spokojnie zabrać się za
powtórki i testy, żeby w maju uzyskać wymagane w warunkach „oferty” oceny i punkty. Jeżeli okaże się,
że college, do którego aplikował nie
jest nim zainteresowany, ale inne college wybrały go sobie z „puli odrzuconych” to czekają go kolejne rundy rozmów kwalifikacyjnych i kolejne tygodnie niepewności. Jeśli odpowiedź jest negatywna, może wreszcie odetchnąć z ulgą i sprawdzić na
swoim profilu UCAS nazwy pozostałych uniwersytetów, do których złożył aplikacje. Ma teraz czas, by wrócić do normalności i przypomnieć sobie o „innych”.

(za)dymki Sedna czyli ... z przymróżeniem oka
foto: maciej hołuj, tekst: rafał zalubowski
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kazuje się, że wyszukiwanie artystów ludowych i gromadzenie o nich informacji nie jest wcale rzeczą prostą. Bywało, że
czynność ta graniczyła nieomal z … utratą zdrowia. Jan Koczwara, były, wieloletni dyrektor MOK-u był jednak cierpliwym tropicielem. Cierpliwości tej zawdzięczamy fakt, że mogliśmy rozpocząć i kontynuować cykl „Na strunach pamięci”.

pies jaki jest każdy widzi
foto: archiwum rodzinne
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cienie historii w Myślenicach (3)
Swojego psa narysował „Sednu” Paweł Karniowski, przewodniczący Myślenickiego Koła
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Na strunach pamięci (2)

historyczne wędrówki Marka Stoszka

Polska za progiem (32)

andrzej
boryczko

Wyprawa do trzech kopców (cz.3)

Z

Gdowa do Pierzchowca, gdzie
znajduje się trzeci, ostatni już
punkt z planu naszej wyprawy, jest
niedaleko. Po kilkunastu minutach
jazdy w kierunku Bochni dostrzegamy znak informujący o kopcu. Skręcamy w prawo i dosyć krętą, wąską
drogą przez centrum wsi docieramy
do celu. W kilku miejscach na zakrętach umieszczone są kolejne drogowskazy (strzałki) wskazujące kierunek jazdy, ale stan ich nie jest najlepszy. Aż się prosi o nowe, bowiem droga pomiędzy domami staje się coraz
węższa, często są rozwidlenia i boczne odnogi, a na końcowym odcinku
nie ma już żadnych oznaczeń.
Pierzchowiec był niegdyś osobną,
samodzielną wsią. Obecnie nazwa
ta określa przysiółek wsi Pierzchów.
Znajdował się tu niewielki majątek
ziemski z drewnianym dworem, zbudowanym w XVII wieku przez hetmana Jana Klemensa Branickiego.
Dobra te stały się prezentem ślubnym ofiarowanym przez króla Augusta III Zofii von Lettow i Janowi Michałowi Dąbrowskiemu – pułkownikowi w wojsku saskim. Tutaj 2 sierpnia 1755 roku przyszedł na świat Jan
Henryk Dąbrowski. Tylko dla przypomnienia należy wspomnieć, że był
to: uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, inicjator powstania wielkopolskiego 1806 roku, twórca Legionów
Polskich we Włoszech, dowódca naczelny wojsk polskich 1813, generał
jazdy armii Królestwa Polskiego 1815
i wreszcie bohater naszego hymnu narodowego. W roku 1872, w pięćdzieabsurdawki Jana Koczwary

Złota rączka – ręka niewątpliwie
damska, o obezwładniającej piękności i urodzie, obficie i zaradnie zdobiona drogocenną biżuterią pochodzącą m.in. ze słynnego salonu jubilerskiego Johna Charleya (jr) z Manhattanu w Nowym Jorku lub sklepu
jubilerskiego Jacka Rączki ze Złotowa, być szczerym do bólu – dotyczy
to w szczególności pacjentów siedzących na krześle gabinetu stomatologicznego, pokazowo szczerzących i
manifestujących stany swojego uzębienia, służalczo i bezwolnie poddających się woli i manipulacjom manualnym tzw. dentysty lub stomatologa.
CDN.

siątą czwartą rocznicę śmierci generała, z inicjatywy generała Ignacego
Kruszewskiego, obok dworu postawiono pomnik.
Kamienny graniastosłup, dzieło krakowskiego kamieniarza Edwarda
Stehlika, wieńczą: czako, szabla ułańska, ładownica zdobiona orłem, zwój
wojskowych map, laurowy wieniec
i Krzyż Legii Honorowej. Na froncie cokołu umieszczona została tarcza z herbem Dąbrowskich – Panna.
Równocześnie ludność Pierzchowca,
wspólnie z mieszkańcami okolicznych
wsi, wzniosła swojemu krajanowi w
hołdzie kopiec. Niestety, rodzinny
dwór generała spłonął doszczętnie w
1897 roku, a kopiec został zniszczony w czasie II wojny światowej. W
dwusetną rocznicę powstania Legionów Polskich we Włoszech – w roku
1997, z inicjatywy wybitnego archeologa prof.dr.hab. Kazimierza Bielenina, staraniem mieszkańców Pierzchowa, Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Gminy
Gdów i Krakowskiego Okręgu Wojskowego, kopiec został odbudowany.
Większość prac ziemnych wykonał III
pułk saperów z Dębicy. W kopcu złożono ziemię z miejsc pobytu generała
i innych miejsc pamięci narodowej.
Podjeżdżamy na miejsce. Pomimo
wąskiej drogi pobocze jest na tyle szerokie, ze można spokojnie nawrócić i
zaparkować- nawet autobusem. Tuż
przy schodkach prowadzących do pomnika umieszczono tablicę informacyjną. Dowiadujemy się z niej, że w
2014 roku miał miejsce kolejny re-
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łównym źródłem energii powinny być produkty zbożowe z pełnego
przemiału, kasze, ciemny
ryż, płatki owsiane.
rodukty te poza energią dostarczają także witamin z grupy B oraz
błonnika, który chroni przed zaparciami oraz żylakami odbytu. Ta grupa produktów zapewnia na dłuższy
czas sytość oraz nie powoduje gwałtownych wahań poziomu cukru we
krwi. Kobieta ciężarna gorzej znosi
duże ilości cukrów prostych, znajdujących się w słodyczach, gotowych sokach i napojach gazowanych.
Białko powinno pochodzić głownie z
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mont i porządkowanie całego terenu,
a stałą, systematyczną opiekę sprawuje tu młodzież z miejscowej szkoły. Po
kilkunastu stopnia podchodzimy do
pomnika czytamy tekst inskrypcji na
cokole i robimy parę fotek. Stąd kopiec, położony na drugim końcu porośniętego trawą majdanu, prezentuje się najlepiej. Jest dosyć okazały. Nie tak monumentalny jak znane
kopce krakowskie, ale podobnie jak
one zwieńczony kamiennym obeliskiem, do którego prowadzi spiralna
ścieżka. U podnóża umieszczono trzy
granitowe tablice. Na jednej wyryta
jest krótka historia obiektu, na drugiej, obok nazwiska i płaskorzeźby z
popiersiem generała, znajduje się dedykacja: „W hołdzie twórcy Legionów Polskich we Włoszech urodzonemu 2 sierpnia 1755 roku w Pierzchowie mieszkańcy ziemi gdowskiej
2 sierpnia 2005 roku”. Trzecia tablica
poświęcona jest pamięci prof. Bielenina. Wchodzimy na szczyt pod obelisk
z inskrypcjami na tabliczkach: „Jeszcze Polska nie umarła” – od południa
i „Kiedy my żyjemy 1797-1997” od
północnej strony.
Z wierzchołka rozciąga się szeroka panorama na Pogórze Wielickie i
spory odcinek doliny Raby, zamknięty na horyzoncie szczytami Beskidu
Wyspowego. Niestety, możemy podziwiać ten widok tylko przez chwilę, bo krótki dzień ma się ku końcowi.
Pora wracać do domu z kolejną porcją
wrażeń i przeświadczeniem, że czas
poświęcony na tę wyprawę nie był z
pewnością czasem straconym.

marek stoszek

„Uprawa”, „Tarcza”, „Opieka”

C

hciałbym w tym miesiącu przybliżyć pokrótce naszym Czytelnikom historię jednej z najbardziej tajemniczych organizacji walczących
w czasie II wojny światowej z okupantem na ziemi polskiej, a bardzo
prawdopodobne, że również na ziemi myślenickiej. Organizacji, której
członkowie nigdy nie zostali zdekonspirowani, a przy tym byli niezwykle
skuteczni.
Organizacja, o której mowa kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, początkowo nazywała się „Uprawa”, następnie „Tarcza”, jeszcze później „Opieka”, aby w swoim końcowym okresie przyjąć nazwę „S1”. Organizację
tworzyli polscy ziemianie, jej struktura opierała się na więzach krwi i innych wzajemnych koligacjach. Organizacja nie brała udziału w bezpośrednich walkach jednak jej rola była
niezwykle ważna. Członkowie „Uprawy” gromadzili środki finansowe oraz
żywność niezbędną do utrzymania terenowych oddziałów partyzanckich,
dostarczali informacji o sytuacji w
terenie i ruchach wojsk nieprzyjaciela. Jednak najważniejszą gałęzią działalności była ochrona zdekonspirowanych członków organizacji podziemnych, ich przerzut w bezpieczne
miejsca i organizowanie schronienia.
Członkowie „Uprawy” zajmowali się
również zakupem broni, ochroną uciekinierów, głównie z terenów wschodnich, oraz innymi osobami potrzebującymi w tamtych czasach pomocy. Z
pomocy „Tarczy” bardzo często korzystali Żydzi, szczególnie ci, ukrywa-

jący się po roku 1942. Patrząc z perspektywy czasu można powiedzieć,
że działania te były niemal perfekcyjne. Oprócz wyżej wymienionych
zadań ziemianie organizowali punkty
apteczne, szpitale szkolili również sanitariuszki. Wszystko to odbywało się
w dworach lub majątkach należących
do członków „Uprawy”. Kolejnym zadaniem realizowanym w terenie była
organizacja tajnego nauczania, a nawet tajnych „podchorążówek”. Wiele
wskazuje na to, że i na naszym terenie
działała ta doskonale zakonspirowana organizacja. Wskazują na to fakty
mające miejsce w pobliskich majątkach, na przykład w Osieczanach czy
Zakliczynie. Właśnie w tych miejscowościach i w ich najbliższej okolicy
ukrywały się osoby z odległych zakątków naszego kraju. Rzecz jasna w
warunkach wojennych nie byłoby to
możliwe bez wsparcia dobrze działającej organizacji. Po zakończeniu wojny generał Tadeusz Bór-Komorowski tak podsumował wkład „Uprawy” w walkę z Niemcami - Gdyby nie
„Uprawa” – „Tarcza” Armia Krajowa nie mogłaby spełnić wielu swoich
zasadniczych zadań [...] opieka „Tarczy” uchroniła od głodu, demoralizacji i rabunku wiele oddziałów partyzanckich powstających jak grzyby po
deszczu po 1943 roku.
Moja przygoda z polskim Ziemiaństwem i „Uprawą” – „Tarczą” dopiero się rozpoczęła, ale już teraz mogę
zapewnić, że będzie kontynuacja tego
ciekawego, ale za razem tragicznego tematu.
dietetyk radzi (17)

produktów zwierzęcych i być podawane w kilku porcjach w ciągu dnia. Dobrym źródłem tego składnika są tłuste
ryby morskie (poza białkiem dostarczają też zdrowych tłuszczów), przetwory mleczne oraz białko jaj.
Kwasy tłuszczowe, których ludzki organizm nie potrafi wyprodukować wspomagają rozwój siatkówki
oka, zapobiegają alergiom, korzystnie wpływają na czas trwania ciąży,
masę urodzeniową dziecka oraz na
stan skóry i gojenie się ran u matki.
NNKT występujące w rybach wpływają na prawidłowy rozwój mózgu.
Zaleca się pieczenie w folii lub gotowanie na parze. Niewskazane jest

Odżywianie podczas ciąży (cz. II)

smażenie, a ze względu na możliwość
zakażenia o sushi i surowych owocach
morza ciężarna powinna zapomnieć.
Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju układu nerwowego, jego niedobory skutkują np. rozszczepem kręgosłupa. Suplementację
warto zacząć 3 miesiące przed planowaną ciążą. Dużo kwasu foliowego
zawierają: szpinak, kalafior, brokuły,
brukselka, jaja.
Często u ciężarnych pojawia się niedokrwistość na tle niedoboru żelaza.
Skutkuje ona niedotlenieniem matki i
dziecka, może być powodem przed-

wczesnego porodu. Dobrymi źródłami tego składnika są: wołowina, żółtko jaja, płatki owsiane, sezam, buraki,
brokuły, drożdże oraz fasola.
Jod zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, występuje w produkowanych przez nią hormonach. Jego
niedobór może skutkować wadami
rozwojowymi u płodu, poronieniem
lub obumarciem ciąży. Poza solą jodowaną dobrym źródłem jodu są ryby
morskie (należy je spożywać bez skóry, ze względu na to, że gromadzą się
w niej metale ciężkie).
agnieszka zięba
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myśleniccy piloci rajdowi w nowym sezonie

Robert w wrc, Kuba w Subaru
maciej hołuj

A

Jakub Wróbel

Robert Hundla

foto: maciej hołuj

mbitne plany startowe na nowy sezon towarzyszą dwóm pilotom rajdowym z Myślenic. Robert Hundla zadebiutuje w Rajdowych
Mistrzostwach Świata (WRC) natomiast Jakub
Wróbel w profesjonalnym teamie rajdowym.

N

iezwykle ciekawie zapowiada się nowy sezon rajdowy dla dwóch
pilotów rajdowych rodem
z Myślenic: Roberta Hundli i Jakuba Wróbla. Obaj
zamierzają spędzić w tym
roku sporo czasu w rajdówkach i wziąć udział w
zawodach rozgrywanych
zarówno na terenie kraju,

jak i poza jego granicami.
Dla obu panów sezon 2017 będzie
sporym wyzwaniem. Robert weźmie
udział w siedmiu rundach Rajdowych
Mistrzostw Świata (WRC) natomiast
Kuba walczył będzie na trasach rund
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz w rajdach zaliczanych do Mistrzostw Słowacji i Mistrzostw Czech.
- Zakończyłem współpracę z Grześ-

kiem Grzybem. Była to długa, bo prawie dziesięcioletnia
współpraca, współpraca dodam wspaniała i owocna, bo to
właśnie z Grzybem zdobyłem swój pierwszy tytuł rajdowego Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej – mówi Robert.
- Czas rozpocząć nowy rozdział w karierze. Tak się składa,
że otrzymałem niezwykle atrakcyjną propozycję startów w
Rajdowych Mistrzostwach Świata u boku Jakuba „Colina”
Brzezińskiego. Wraz z nim wezmę udział w rajdach: Portugalii, Sardynii, Polski, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. To zapowiedź nie tylko wspaniałej przygody,
ale także niezwykłe wyzwanie. Rajdy zaliczane do rund MŚ

to zupełnie inna bajka, niż rajdy w Polsce, na Słowacji czy w Czechach. Pojedziemy samochodem Citroen DS R3 (na naszym górnym zdjęciu Jakub „Colin” Brzeziński jeszcze w fordzie fieście R5 – przyp.
MH) i będziemy rywalizować w kategorii WRC3.
Robert Hundla nigdy dotąd nie startował w rundzie
MŚ, chociaż miał okazję bezpośredniego kontaktu z rajdami z najwyższej światowej półki pełniąc
rolę szpiega, między innymi Roberta Kubicy. - Nie
wszystko będzie dla mnie nowe, znam wiele odcinków specjalnych, znam ich charakterystykę i profil,
ale oczywiście będę musiał przygotować się solidnie do nowych zadań. Mam nadzieję na wspaniałą
przygodę, dobre wyniki i korzystny wynik końcowy.
A jak będzie? Zobaczymy – kończy zawodnik. Niestety Roberta Hundli nie będziemy oglądać w tym
roku w Polsce, chyba, że okazyjnie, kiedy któryś z
polskich rajdów będzie mógł stanowić etap przygotowań do występu na arenie RMŚ.
Kuba Wróbel nie zmienia w tym sezonie kierowcy,
nadal będzie to młody i utalentowany Marcin Słobodzian, nie zmienia także samochodu (subaru impreza WRX grupy N), zmianie ulega natomiast status naszego pilota. W tym roku będzie on oficjalnie
reprezentował barwy zespołu Subaru Poland Rally
Team. - To nowa sytuacja, po raz pierwszy w swojej karierze pilota rajdowego mam kontrakt w profesjonalnym zespole rajdowym, który dysponuje budżetem na realizację swoich planów – mówi Kuba.
- Będę w tym roku także startował okazjonalnie u
boku Grzegorza Grzyba w rundach Mistrzostw Słowacji, w tych, które terminem nie będą kolidowały
z rundami Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Być może pojawimy się z Grześkiem na 3, 4
rajdach zaliczanych w poczet Mistrzostw Czech. Co
mogę powiedzieć? Cieszę się, że mogę oddać się bez
reszty temu co lubię robić najbardziej. Marcin Słobodzian to bardzo utalentowany i perspektywiczny kierowca, będę mógł uczestniczyć w procesie jego rozwoju i w jakimś stopniu do tego rozwoju się przyczyniać. To niezwykle ekscytujące, ale i wymagające zadanie. Będziemy walczyć z Marcinem o jak najlepszą pozycję w klasyfikacji grupy N.
Trzymamy za obu naszych pilotów kciuki i życzymy im jak najlepszej realizacji nowych wyzwań
oczekując jednocześnie dobrych wiadomości z rajdowych tras.
speed-ball gra dla każdego
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patronuje

Speed - ball, dysycplina sportu idealna dla seniorów
O

speed ballu, dyscyplinie sportowej, która narodziła się dwadzieścia
kilka lat temu w dalekim Egipcie pisaliśmy na naszych łamach już
nie jeden raz. Jest okazja ku temu, aby napisać raz jeszcze.
Zbigniew Bizoń, reprezentant Polski w speed ballu, wicemistrz kraju i dziewiąty zawodnik ostatnich
MŚ realizuje z grupą należących do Stowarzyszenia Sportownia przyjaciół projekt „Seniorzy w akcji”. Zaplanowane na pół roku przedsięwzięcie ma na celu przekonanie do speed ballu i zaangażowanie w jego uprawianie członków myślenickiego UTW i ich rodzin. Podczas pierwszych zajęć, które
odbyły się w hali sportowej SP 3 w Myślenicach Zbyszek Bizoń zapoznawał przybyłych (osoby starsze, młodzież, ale także małe dzieci) z tajnikami gry. Pomagał mu w tym specjalnie zaproszony na tę
okazję, aktualny mistrz Polski Andrzej Marie oraz reprezentujący myślenicki UTW, a już grający w
spedd balla Stefan Patyk. - Do uprawiania tej gry nie jest wymagane dużo miejsca, sprzęt nie jest drogi, w speed ball można grać nie tylko w duecie, ale także w pojedynkę, wystarczy tylko chcieć – przekonywał mistrz Polski. Istotnie. Do uprawiania speed balla wystarczy skrawek hali lub placu pod gołym niebem (w razie sprzyjającej aury) oraz sprzęt w postaci stojana z umocowaną doń za pomocą
żyłki gumową piłeczką i dwie rakietki. Speed ball daje szansę poruszania się i wyrobienia refleksu,
jest znakomitą formą relaksu. Warsztaty spedd ballowe trwać będą do lipca (z zajęciami co tydzień)
w hali sportowej SP 3. Zapisy pod numerem telefonu: 794-603-701.
foto: maciej hołuj
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Na naszych zdjęciach: W speed ball mogą grać wszyscy, małe dzieci i babcie z wnukami.

