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DRODZY CZYTELNICY
Po raz 25. zagrała Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomo-
cy. Grała także w czterech 
miejscach na terenie powia-
tu myślenickiego, w: Myśle-
nicach, Krzywaczce, Sułko-
wicach i Lubniu. Zagrała tak, 
że nie musimy się wstydzić. 
Zebrane pieniądze (prawie 
200 tysięcy złotych!) zasili-
ły konto WOŚP. Myślenickim 
sztabem, nie po raz pierwszy 
zresztą, dyrygowała Anna 
Nodzyńska – Papierz. Po-
prosiliśmy „dyrygentkę” o 
kilka słów związanych z ist-
nieniem myślenickiego szta-
bu, jego historią i teraźniej-
szością. Efekty naszej roz-
mowy z Anną Nodzyńską - 
Papierz znajdziecie Państwo 
obok (fotoreportaż z akcji 
WOŚP na stronie 10).
Historię myślenickiej siat-
kówki męskiej pisze od sze-
ściu lat grupka zapaleńców 
ze swoim trenerem Pawłem 
Wojtanem na czele. Pomysł 
istnienia męskiej drużyny 
siatkarskiej w strukturach 
SMS Dalin Myślenice opar-
ty został na istniejącej w la-
tach osiemdziesiątych dru-
żynie grającej w barwach KS 
Dalin Myślenice. Reaktywa-
cja zespołu przyniosła przez 
sześć lat owoce w postaci kil-
ku utalentowanych zawod-
ników, którzy stoją dzisiaj 
przed wspaniałą karierą. O 
nich i o innych problemach 
męskiej siatkówki w Myśle-
nicach rozmawiamy na stro-
nach 8 i 9 z trenerem Paw-
łem Wojtanem.
W jednym z poprzednich nu-
merów Sedna porównywa-
liśmy ceny za wodę i ście-
ki, w tym numerze podda-
jemy porównaniom ceny za 
odbiór śmieci komunalnych. 
Kto ile płaci? Dlaczego sko-
ro miało być taniej, jest co-
raz drożej? Czytajcie, pro-
szę, na stronie 5.
Mamy ostatnio do czynienia 
z wysypem imprez o cha-
rakterze charytatywnym. Nic 
tylko się cieszyć, że są, jest 
to bowiem dowód na to, że 
wciąż istnieją wokół nas lu-
dzie, którzy bezinteresow-
nie i z oddaniem spieszą z 
pomocą, kiedy potrzebu-
je jej inny, bezsilny w swo-
ich możliwościach człowiek. 
O dwóch takich imprezach: 
w Tokarni i w Dobczycach 
możecie Państwo przeczy-
tać wewnątrz numeru.
Czytajcie nas, zaglądajcie na 
facebooka i na naszą stronę 
internetową. Do przeczyta-
nia za miesiąc.

Redakcja

SEDNO: MYŚLENICKI SZTAB WOŚP DZIAŁA OD KILKuNA-
STu LAT. JAK DOSZŁO DO TEgO, ŻE TO AKuRAT PAŃSTWO, 

PANI, PANI MĄŻ ORAZ RODZINA, KIERuJECIE NIM, ORgANI-
ZuJECIE JEgO DZIAŁALNOŚĆ?
ANNA NODZYŃSKA PAPIERZ: Pierwszy raz decyzję o utworzeniu sztabu 
WOŚP podjęliśmy po 7 finale w 1999 roku. Bardzo podobała nam się sponta-
niczność i autentyczność akcji, oraz już widoczne jej efekty. Wcześniej w My-
ślenicach 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, pró-
bowały 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 Myśle-
nic. 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. Nie-
podległości. W niedzielę 9 stycznia 2000 wyszło na ulice Myślenic, Dobczyc i 
okolicznych miejscowości stu wolontariuszy z kolorowymi puszkami i czerwo-
nymi 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 Zbyszko-
wi, Ali, Oli i Wojtkowi, Alinie Malinowskiej, Marii i Markowi Szafrańcom, 
ich synom, Krzyśkowi, Grześkowi i Wojtkowi, ich dziewczynom i obecnie żo-
nom, którzy od samego początku współpracują z nami przy organizacji Fina-
łów. 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 wolontariu-
szy: cukierni Pana Jana Dziadkowca, właścicielom hurtowni Familia, wła-
ścicielom 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 organizo-
waliśmy 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 ryn-
ku 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 na-
stawione są na stworzenie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu miesz-
kańcom i gościom naszego miasta. Przez wiele lat organizacyjnie przed fina-
łem 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 pocz-
tą kurierską, przez co troszkę tych bezpośrednich i emocjonalnie bardzo cie-
płych kontaktów ubyło.
Czy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizowaniu sztabu WOŚP 
może Pani określić hojność naszego, myślenickiego społeczeństwa. Sło-
wem czy myśleniczanie odnoszą się pozytywnie do idei WOŚP? Czy ich 
hojność rośnie z biegiem lat czy może utrzymuje się na tym samym po-
ziomie? A może maleje?
Hojność Myśleniczan i mieszkańców tych wszystkich miejscowości na tere-
nie naszego powiatu, w których prowadzimy kwestę jest wyjątkowa. Zbiera-
na kwota rośnie z roku na rok. Nie dotyczy to tylko WOŚP, ale wszystkich or-
ganizacji i akcji charytatywnych: Caritasu, Szlachetnej Paczki, zbiórek orga-
nizowanych na doraźną pomoc dla chorych, np. Ksawerego z Bysiny, czy na 
ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Każda akcja jest potrzeb-
na 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 kon-
trolowana 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 pamię-
tać, na co zwracać szczególną uwagę?
Przygotowania rozpoczynamy w październiku, chociaż pierwsi przezorni wo-
lontariusze zgłaszają się nawet pod koniec wakacji, aby mieć pewność że nie 
zabraknie dla nich identyfikatorów. Koniec listopada i grudzień to czas inten-
sywnej pracy przy naborze wolontariuszy, składaniu puszek, organizowaniu 

biura sztabu etc. Współpracujemy z tymi samymi szkołami i organiza-
cjami, więc jest łatwiej, ale co roku też ktoś nowy przybywa, co wyma-
ga większej z naszej strony pomocy, aby organizacyjnie wszystko dopiąć 
i dotrzymać wymaganych przez Fundację terminów. W tym roku zgło-
siły 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 star-
szych, całe rodziny: dzieci rodziców i dziadków, urzędników, przedsię-
biorców i nas zwykłych obywateli. W czasie przygotowań i w dzień Fi-
nału, czujemy że jesteśmy prawdziwą, radosną, wielką, polską rodziną, 
którą łączy bezinteresowne poczucie odpowiedzialności za Polskę, taki 
zwykły codzienny patriotyzm. Imprezy towarzyszące, jak pokazy Moto-
sportu, MKM-u czy koncerty, organizują sami zainteresowani, stara-
jąc się o wszystkie wymagane prawem zezwolenia i uzgodnienia. Jeże-
li 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 posprzą-
tać lokal, oddać pożyczony sprzęt, napisać sprawozdanie dla Fundacji, 
wypełnić rozliczenia dla wolontariuszy i podziękowania dla osób pra-
cujących w sztabie i naszych sponsorów i choć czasami przysłowiowo 
nosem wodzi się ze zmęczenia, znaleźć również czas dla ... dziennika-
rzy. 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 przeszło-
ści najbardziej liczyć?
Nie mieliśmy i nie mamy żadnych problemów z urzędami, instytucjami 
i organizacjami. Wręcz przeciwnie, możemy mówić tylko o jak najlep-
szej współpracy. Jeżeli nawet w tym roku można było obserwować tu i 
tam próbę budowania niechęci do WOŚP, co skutkowało m.in. odmo-
wą transmisji Finału przez drugi program TVP i praktycznie ogranicze-
niem relacji w telewizji publicznej, z tej ogólnopolskiej przecież zbiórki, 
w którą zaangażowanych jest czynnie kilkaset tysięcy Polaków, podob-
no tylko do 16 sekund przez cały dzień, to w Myślenicach nie dało się 
to w żaden sposób odczuć. Transmisję z Finału zorganizowała komer-
cyjna TVN, pewnie na tym jeszcze nieźle zarabiając, dzięki poszerzo-
nym blokom reklamowym. Z ogromną radością przyjęliśmy oświadcze-
nie ks. Mariana Subocza Dyrektora Caritas Polska, w którym czytamy: 
„Każdy kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku. Caritas Pol-
ska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy, nie konkuruje z nią, ani nie szuka porównań. Ilość pro-
blemów 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 zaprze-
stanie podziałów i konfrontacji. Prosząc o szacunek i pokój, postanowi-
liśmy 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 Owsia-
kowi odwiedzając siedzibę WOŚP. Dar Caritasu nazwany „Lampką Po-
koju” znalazł nabywcę za 9900 zł.
Czy posiada Pani wiedzę na temat tego jak WOŚP „wraca” do My-

ślenic? Chodzi nam o to czy i jaki 
sprzęt zakupiony ze środków pozy-
skanych z WOŚP trafił do myśle-
nickiego szpitala? Są ludzie, któ-
rzy podważają ideę zbiórki, twier-
dząc, że Myślenice nie korzystają z 
jej dobrodziejstw.
W czasie dotychczasowych zbiórek, 
nie licząc tegorocznej, zebraliśmy po-
nad 1,1 mln złotych. Dyrektor myśle-
nickiego szpitala p. Adam Styczeń po-
dał, że wartość sprzętu otrzymane-
go od WOŚP szacuje na 700 tys. zło-
tych, a to nie wszystko, ponieważ ma 
obiecany już kolejny kosztowny apa-
rat diagnostyczny. Jeżeli się nie mylę, 
to sprzęt otrzymali również, strażacy, 
Pogotowie Ratunkowe i Służba Mal-
tańska. Trzeba też pamiętać, że WOŚP 
wyposaża szpitale i kliniki krakow-
skie, gdzie kierowane są najcięższe 
przypadki chorych z Myślenic. Cie-
szymy się również z tego, że część ze-
branych w Myślenicach pieniędzy w 
ramach społecznej solidarności, po-
maga wyposażyć szpitale w uboższych 
rejonach Polski. Należy też pamiętać, 
że WOŚP nie tylko kupuje sprzęt, ale 
prowadzi akcje finansowane ze zbiór-
ki np. naukę udzielania pierwszej po-
mocy. Przynajmniej kilka szkół w My-
ślenicach zorganizowało takie darmo-
we szkolenia. W niektórych mediach 
pojawiają się zarzuty co do niego-
spodarności i złodziejstwa, które po-
noć panują w WOŚP. Kolportowane 
są różnego rodzaju informacje, ze-
stawienia, analizy itp, które mają to 
udowadniać. Po tylu latach, nie mam 
już ochoty tym się zajmować. Zatwar-
działych przeciwników i tak nie prze-

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 wielokrot-
nie 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 geria-
tryczny wyposażony przez WOŚP w nowoczesne łóżka. Starsza pani pre-
zentując 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 łóż-
ku, darze od WOŚP. Kiedyś może bym się i rozpłakała, dzisiaj po pro-
stu 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. Fina-
łu 15 stycznia br. i wyniosła 124 300 zł. Jest to wciąż kwota orientacyj-
na, 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 sytu-
acje i „sceny rodzajowe”. Czy może Pani przypomnieć jakąś aneg-
dotę lub historię „nie z tej ziemi” towarzyszącą myślenickiej ak-
cji, taką która utkwiła Pani najbardziej w pamięci, a która odda-
wałaby 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 znacz-
kiem czerwonego serduszka. Jest to prawdziwa skarbnica ludzkich emo-
cji, wzruszeń i słów ogromnej, trudnej do wypowiedzenia wdzięczno-
ści. Takiej „babie” jak ja, ciężko to przeglądać bez chusteczki. Było też 
mnóstwo wydarzeń wesołych. Nie sposób je wszystkie wymienić, wie-
le zatarł czas. Ale zawsze będę pamiętała bankowy konwój, który przy-
jeżdżał 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, łącz-
nie z samochodem, nasi wolontariusze okleili orkiestrowymi czerwony-
mi serduszkami. Brakowało tylko kwiatów w lufach karabinów. Kiedyś 
do sztabu wparowało dwóch młodych ludzi niosąc nad głowami wiel-
kie kartony z ciastkami. Na nasze zdziwione spojrzenia powiedzieli tyl-

ko: „To od dziadka” i zaraz ich wy-
miotło. Do dzisiaj nie wiemy kim był 
ów tajemniczy dziadek. A ciastka były 
pyszne. Przez kilka lat otrzymywali-
śmy od małej Róży z Wiśniowej torby 
pełne drobnych, groszowych monet. 
Było tego tyle, że zanim, dzięki spon-
sorowi, nabyliśmy maszynę do licze-
nia bilonu, przeliczanie daru Róży 
angażowało cztery osoby na co naj-
mniej godzinę.
Czy zdarzały się także incydenty? 
Jeśli tak, który utkwił Pani w pa-
mięci?

W Myślenicach jest bardzo spokojnie, 
wręcz przyjaźnie i z roku na rok co-
raz lepiej. W przeszłości zdarzały się 
sporadycznie drobne incydenty, wy-
nikające bardziej z rozdwojenia ide-
ologicznego, które niektórzy odczu-
wali na widok oklejonych serduszka-
mi 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-

riuszy, na co zbierano pieniądze 
i jak udało się zrealizować „plan 
działania”?
W tym roku kwestowało 151 wolonta-
riuszy. W SP 2 przeprowadzono kier-
masz ciasteczek i słodkości, na rynku 
odbyły się przejażdżki samochodów 
zabytkowych, które zorganizował Mo-
tosport Myślenice, odbyła się prezen-
tacja samochodów terenowych, dzia-
łał grill kiełbasiany. Na dolnym jazie 
także jeździły samochody terenowe i 
działał grill tyle, że w ramach Myśle-
nickiego Klubu Motorowego, „Pod 
parasolkami”, w myślenickim pubie 
zagrały zespoły: Killsorrow, HellHa-
ven oraz Ostatni w Raju, w samym 
sztabie przeprowadzono licytacje ga-
dżetów zaś o 20 do nieba powędrowa-
ło światełko.
Czy tegoroczna zbiórka przebiegła 
spokojnie?
Bardzo spokojnie.
Proszę o kilka słów podsumowania 
tegorocznej edycji.
Trudno było sobie wymarzyć lepszy 
scenariusz całości tegorocznego fi-
nału. Pogoda dobra, ludzie przyjaźni, 
imprezy towarzyszące udane, zbiór-
ka gigantyczna. Serdeczne podzię-
kowania 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-

dział w Myślenicach, Biuro Archon, 
Cukiernia Dziadkowiec, Delikatesy 
Kurdesz, Drukarnia Grafipack My-
ślenice, Euro - Group s.c. Zbigniew 
Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk, 
Głogoczów, F.H.U. Familia, Il Cami-
no Restauracja, Jan - Centrum Han-
dlowe „STARA CEGIELNIA”, Ko-
menda Powiatowa Policji w Myśleni-
cach, Klub Motosport Myślenice, Sa-
lon Samochodowy MARIMEX, Myśle-
nicki Klub Motorowy MKM, Ochotni-
cza Straż Pożarna Myślenice Śródmie-
ście, Omega - Zakład Wodno-Kana-

lizacyjny, Państwowa Komenda Stra-
ży Pożarnej w Myślenicach, Pizzeria 
Legendario, Pod Parasolkami, Stacje 
paliw LAMPA, Straż Miejska Myśleni-
ce, Toscana Ristorante, Urząd Miasta 
i Gminy Myślenice, Wladżes – Włady-
sław Hodurek Auto-Hol, Zakład Sieci 
Sanitarnych - Zbigniew Kutryba, Ze-
spół Hellen, Zespół Killsorrow, Ze-
spół Ostatni W Raju. Patronat medial-
ny sprawowały: Miasto Info, Myśle-
nice iTV Telewizja Powiatowa i Ga-
zeta Myślenicka.

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

Anna N
odzyńska - Papierz udzieliła w

yw
iadu „Sednu” 30 stycznia 2017 roku.

foto: maciej hołuj

Hojność Myśleniczan i mieszkańców tych 
wszystkich miejscowości na terenie naszego 

powiatu w których prowadzimy kwestę jest wy-
jątkowa. Zbierana kwota rośnie z roku na rok. Nie 
dotyczy to tylko WOŚP, ale wszystkich organiza-
cji i akcji charytatywnych: Caritasu, Szlachetnej 
Paczki, zbiórek organizowanych na doraźną po-
moc dla chorych, np. Ksawerego z Bysiny, czy na 
ratowanie zabytkowych nagrobków na cmenta-
rzu - ANNA NODZyńSKA - PAPiERZ

Od osiemnastu lat myślenicki sztab WOŚP kie-
rowany jest przez rodzinę Papierzów. Po Zbi-

gniewie 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 współpra-
ca z Jurkiem Owsiakiem i jak wygląda ona dzisiaj.

mailto:sednomyslenice@interia.pl
http://www.garfipack.pl/
http://www.garfipack.pl/
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kto najwięcej płaci za odbiór śmieciczym żyje gmina ogłoszenie

Świąteczna Akcja Gorących Serc w Tokarni

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„CERTuS”

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

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

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

lek. a. Homenda, lek. m. przała, lek. J.Kwinta
chirurgia ogólna: dr.med W. dutkiewicz, 

lek.med J. pucz, lek.med r. Gdula  
lek.med K. panuś

chirurgia naczyniowa: lek.med J. radwan, 
dr.med J. Krzywoń, dr.med J.zasada
chorób sutka: dr.med W. dutkiewicz, 

lek.med J. pucz
dermatologia: lek.med m. lijowska-Bochnia

endokrynologia: dr.med t. Koblik
gastroenterologia: dr. med. p. szulewski
ginekologia: lek.med. m.Kołodziejczyk 

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

lek.m.stąpór
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): 

dr.med. J.stoliński
laryngologia: prof. J.pilch, 

dr.med a. ścisławski, 
lek. K.Wróblewska, lek. J.Wąsowicz

medycyna pracy: lek.med. t. mrowca-Kliś, 
lek. med. A. Delikat

nefrologia: lek. med. a.Wojton
neurologia: lek.med. a. magnusa, 

lek.med. J. sękowska
okulistyka: lek.med. W. moczulski, 

lek.med. a. łukasik-skrzypczak
ortopedia: lek. m. święch, lek. p. ślęczka, 

lek. W. satora, lek. W. ambroży, 
lek. K.Karkosz

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

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

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

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i 
tętniczych

usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów 
biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, 
spirometrii, rtg

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

kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, 

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

rehabilitacji na indywidualne cykle rehabilitacji 
przedoperacyjnej

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

Profilaktyki raka Jelita Grubego prowadzonego 
przez ministerstwo zdrowia dla pacjentów w 

wieku 50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie jest 

wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych 

badań mammograficznych:
W ramach Programu Profilaktyki Raka 

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

uprzejmie informujemy, że w 
pomieszczeniach naszej przychodni uruchomiła 

działalność
PRACOWNIA BADAŃ 

PSYCHOLOgICZNYCH
udzielająca świadczeń w zakresach:
Badania psychotechniczne kierowców, 

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

diagnostyka psychologiczna

Od dzieWiĘciu lat W WiĘciórce, Wsi położoNeJ Na te-
reNie GmiNy toKarNia mieJscoWy Ksiądz, dariusz si-

KorsKi działaJący W struKturacH salWatoriańsKieGo 
ośrodKa szKoleNioWo terapeutyczNeGo czyNi doBro 
orGaNizuJąc cyKliczNą imprezĘ cHarytatyWNą pod Ha-
słem śWiąteczNa aKcJa GorącycH serc. W tym roKu im-
preza przeNiosła siĘ z Kościoła W WiĘciórce do BudyN-
Ku GoKis W toKarNi. JeJ WspółorGaNizatorem Był ze-
spół saviour.
zbierano pieniądze na rzecz chorego siedmiolatka – damiana pandyry z pci-
mia, który w wieku czterech lat przeszedł operację usunięcia guza móżdżku. 
Niestety choroba nie cofnęła się i dzisiaj damian musi być poddawany inten-
sywnej terapii, poza tym malec ma trudności z oddychaniem, połykaniem po-
karmów (karmiony jest za pomocą przetoki żołądkowej) zaś oddycha dzię-
ki pomocy respiratora. 
pieniądze zebrane podczas samej imprezy (loteria fantowa, datki do puszek) to 
jedno, drugie zaś to kwesty pod kościołami znajdującymi się na terenie gmi-
ny tokarnia. W zbiórkę włączyła się cała społeczność gminna oraz artyści 
działający na terenie gminy. Na scenie GoKis w tokarni pojawili się kolej-
no: zespół „saviour”, dzwoneczki z Więciórki, Weronika leśniak (skrzypce), 
„mali Kliszczacy” (na naszym zdjęciu po lewej), „trzebuńskie Kliszczaki”, 

schola parafialna z Krzczonowa, ka-
pela trzoski, grupa kolędnicza Kamila 
Jędrochy z turoniem, schola śnieżnej 
pani, grupa kolędnicza piotra Brze-
zickiego, zespół „omega” (lubień) 
oraz orkiestra dęta z osp w tokarni. 
zebrano kwotę ponad trzydziestu ty-
sięcy złotych.

gORĄCE SERCA PuLSuJĄ W WIĘCIóRCE

Wciąż i wciąż doświadczamy ludzkiego dobra. Tym 
razem stało się ono udziałem małego Damiana. 

W Tokarni odbyła się dziewiąta edycja imprezy cha-
rytatywnej Świąteczna Akcja Gorących Serc. Dzięki 
niej będzie możliwa rehabilitacja chorego chłopca.

KINGA PANDYRA, mama Da-
miana: Damian ma siedem lat, 
kiedy miał cztery zdiagnozowano 
u niego guza móżdżku. Po usunię-
ciu nastąpiły problemy z oddycha-
niem 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 bar-
dzo długa i intensywna rehabili-
tacja. Jestem wdzięczna społecz-
ności gminy za jej wielką pomoc.
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foto: maciej hołuj

Od dNia 1 styczNia teGo 
roKu Na tereNie Gmi-

Ny myśleNice oBoWiązuJą 
NoWe staWKi opłat za od-
Biór śmieci. taK postaNo-
Wili radNi rady mieJsKieJ 
zrzeszeNi W KluBie rad-
NycH macieJa ostroWsKie-
Go (radNi z KluBu pis Byli 
przeciWNi podWyżKom). 
przyGlądamy siĘ dzisiaJ 
BliżeJ tym ceNom W KoN-
teKście tycH, JaKie oBoWią-
zuJą W ośmiu iNNycH Gmi-
NacH poWiatu myśleNicKie-
Go.
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 fak-
tu, że segregacja śmieci od dawna na 
całym nieomal świecie stanowi stan-
dard. za odbiór niesegregowanych 
śmieci trzeba zatem zapłacić dwu-
krotnie więcej. różny jest natomiast 
system opłat, choć generalnie domi-
nuje ten z opcją opłat miesięcznych 
od jednej osoby żyjącej w gospodar-
stwie domowym (nieco inaczej obli-
czane są kwoty na terenie gmin: do-
bczyce i siepraw, ale o tym za chwi-
lę). i tak na terenie gminy myśleni-
ce opłata za odbiór śmieci segrego-
wanych 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-

kujących pod jednym dachem. za od-
biór śmieci niesegregowanych miesz-
kańcy gminy myślenice muszą zapła-
cić co miesiąc 16,40 zł. (było na po-
czątku 12 zł, ostatnio 14 zł.) od jed-
nej 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 najbar-
dziej skomplikowany system opłat. 
chcąc uniknąć nadwyrężania budże-
tów domowych rodzinom wielodziet-
nym czy liczącym wiele osób ustalo-
no tabelkę opłat, która przypomina 
drabinkę. uwzględnia ona także fakt 
czy płacący zamieszkuje obszar wiej-
ski 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 odpo-
wiednio 10 i 15 zł. (w mieście). dwie 
osoby zamieszkujące na wsi zapłacą 
14 zł (segregowane) i 30 (niesegrego-
wane) zaś w mieście 18 zł. (segrego-
wane) i 30 zł. (niesegregowane). trzy-
osobowa rodzina na wsi zapłaci za od-
biór śmieci segregowanych 19 zł, nie-
segregowanych 45 zł, w mieście od-
powiednio: 24 i 45 zł. Wraz ze wzro-
stem liczby mieszkańców zamiesz-
kujących pod jednym dachem kwo-
ta opłat ulega zmniejszeniu. W ostat-

niej pozycji tej drabinki rodzina li-
cząca 13 osób (i powyżej) mieszka-
jąca na wsi płaci za odbiór śmieci 55 
zł. (segregowane) i 135 zł. (niesegre-
gowane) zaś mieszkająca w mieście 
odpowiednio: 64 i 135 zł. dla porów-
nania taka sama rodzina mieszkająca 
na terenie gminy myślenice musiała-
by zapłacić za odbiór śmieci kwoty: 
112,60 zł (segregowane) i 225,20 zł. 
(niesegregowane). odpowiedź na py-
tanie: która gmina działa pro rodzin-
nie nasuwa się sama. 
Na terenie gminy siepraw obowią-
zuje podobny jak w dobczycach sys-
tem (drabinka), tyle, że jest on nie-
co skromniejszy, kończy się bowiem 
na liczbie 5 (lub powyżej) mieszkań-
ców zamieszkujących jedno gospodar-
stwo. 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 krót-
ki: ktoś tu kiedyś obiecywał i prze-
konywał, że jak powstanie zuo (za-
kład utylizacji odpadów) to ceny za 
odbiór śmieci będą na terenie gmi-
ny myślenice niskie. Ktoś tu słowa 
nie dotrzymał, bowiem rzeczywistość 
przynosi ze sobą zgoła odmienne re-
alia. co zaś do analizy kosztów od-
bioru śmieci na terenie poszczegól-
nych gmin: każdy mając ceny potra-
fi dokonać jej sam i sam wyciągnąć z 
niej konstruktywne wnioski.

Jest dyrektorem salwatoriańskiego 
ośrodka szkoleniowo terapeu-

tycznego w Więciórce (gmina tokar-
nia), ma tytuł doktora, jest absolwen-
tem m.in. instytutu psychologii Kul. 
Ksiądz dariusz sikorski nie tylko sta-
ra się pomóc innym w problemach na-
tury psychologicznej, ale także od lat 
jest organizatorem świątecznej akcji 
Gorących serc wspierających chore 
dzieci. za tę pracę i wielki szacunek 
do ludzi przyznajemy księdzu dariu-
szowi sikorskiemu tytuł człowieka 
miesiąca lutego.

KSIĄDZ DARIuSZ SIKORSKI
z WiĘciórKi

MIAŁO BYĆ TANIEJ ...WALKI O CENY WODY CIĄg DALSZY
od redakcji

Jeden 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. In-
wektyw w tym rodzaju było zresztą w jego mailach 
przysyłanych na skrzynkę redakcyjną znacznie wię-
cej. 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 umie-
my tylko pluć na gminę (której notabene jest pra-
cownikiem).
Ów, jak mniemam zwolennik obozu przeciwnego 
do PiS-u, nie pamięta lub, co jest bardziej praw-
dopodobne, nie chce pamiętać czasów, kiedy Sedno 
umieszczało na okładkach kolejnych numerów wy-
wiady z takimi przedstawicielami PO jak: Julia Pi-
tera, 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 na-
szym adresem) nie pozostajemy też na usługach ni-
kogo, kto dyktowałby nam co mamy w naszej gaze-
cie pisać. Nie jesteśmy też wyznawcami żadnej funk-
cjonującej w polskim Sejmie partii. Na naszych ła-
mach wypowiadały się osoby reprezentujące różne 
opcje polityczne, nigdy nie kierowaliśmy się kryte-
rium partyjnym, ale tym, co dana osoba ma do po-
wiedzenia i co sobą prezentuje.
Inna rzecz, że zarówno w radzie Miejskiej Myśle-
nic, jak również w Radzie Powiatu Myślenickie-
go jedynymi radnymi, którzy energicznie zabiera-
ją głos w sprawach istotnych dla społeczności lo-
kalnej (np. w sprawach zadłużenia i funkcjonowa-
nia szpitala, w sprawie cen za wodę, budżetu oby-
watelskiego czy stawek za odbiór odpadów komu-
nalnych) nie zgadzając się z działaniami o wyraź-
nie antyspołecznym charakterze to radni reprezen-
tujący kluby PiS. Ale czy to nasza wina?
Rodzi się w tym miejscu zasadnicze pytanie: czy ga-
zeta lokalna, taka jak nasza, powinna pomijać opi-
nie wypowiadane przez radnych tylko dlatego, że 
reprezentują oni tę czy inną opcję polityczną, zwa-
żywszy na to, że są to opinie często nie pozbawio-
ne racji? Czy ma być głucha na głosy wypowia-
dane w imieniu społeczności lokalnej i stające w 
jej obronie? Co zaś do „opluwania”, które zarzu-
cił nam wspomniany na wstępie Czytelnik, to woli-
my określenie „patrzenie władzy na ręce”. Dodaj-
my, że w przeciwieństwie do niektórych lokalnych 
mediów patrzenie krytyczne. I może to właśnie jest 
solą w oku naszego czytelnika? (redakcja)

koncert charytatywny na rzecz małego Patryka

Mały patryK, miesz-
KaNiec doBczyc 

ma sześć lat. od poło-
Wy sWoJeGo KrótKieGo 
życia cierpi Na GleJa-
Ka czyli złośliWy No-
WotWór mózGu. prze-
szedł Już dWie opera-
cJe, ale cHoroBa Nie 
odpuszcza.
atakuje nerw wzroku. patryk 
nie widzi na lewe oko. Ko-
nieczne jest drogie leczenie. 
Najlepiej i najskuteczniej le-
czą glejaka w usa. terapia 

(dokładnie zaś protonoterapia) 
jest jednak niezwykle droga. 
Wymaga kwoty 1,2 mln. zło-
tych. to samo leczenie, a gdzie 
reszta? Bilety na przelot, koszty 
pobytu w stanach itd.
Nawet dla zamożnych ludzi to 
olbrzymie pieniądze. dla zwy-
kłej rodziny to bariera nie do 
pokonania. ale od czego ini-
cjatywa ludzi dobrej woli i ser-
ca. ci przecież wciąż na tym 
świecie istnieją i niosą bezinte-
resowną pomoc. zainicjowana 
przez nich akcja zbiórki pienię-
dzy na leczenie patryka przy-
brała niespotykane rozmiary. 
Włączyło się do niej sponta-
nicznie wiele osób i instytu-
cji (m.in. przedszkola i szko-
ły oraz urząd Gminy i miasta 
dobczyce). Natalia leńczow-
ska pobiegła z ustki do rodzin-
nych stadnik „zahaczając” po 
drodze o Warszawę i biuro sa-
mej premier szydło prosząc o 
pomoc, w Nowej Wsi odbył się 
bal karnawałowy, z którego do-
chód przeznaczony został na le-
czenie patryka, przeprowadzo-
no imprezę rajdową (rajdowa 
Walentynka dla patryka), bieg 
(zorganizowany przez dobczyc-
ki klub „piątka”) oraz maraton 

zumby. Na facebooku trwało 
szaleństwo aukcyjne - licyta-
cja gadżetów i różnego rodzaju 
inicjatyw („sedno” zapropono-
wało wywiad w numerze mar-
cowym z osobą, która wylicy-
tuje najwyższą kwotę). dzie-
ci ze szkoły podstawowej w 
dobczycach poświęciły swój 
doroczny koncert „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć” na rzecz pa-
tryka. Byliśmy obecni na tym 
koncercie w regionalnym cen-
trum oświatowo – sportowym 
im. marcina pawlaka i wspo-
minamy go bardzo miło. świet-
nie przygotowany, ze świetnymi 
wykonawcami (gwiazdą wie-
czoru była renata przemyk – 
patrz zdjęcie). Kolędy w no-
wych, ciekawych aranżacjach 
śpiewały dzieci, nauczyciele, 
wystąpiła kapela podwórkowa 
„Werdebusy”, wystąpili soli-
ści: marysia Niewitała, Karolina 
leszko i piotr skóra. Wszyst-
ko to przy pełnej sali i w świet-
nej atmosferze znakomitej za-
bawy. W foyer rcos-u wo-
lontariuszki zbierały do puszek 
datki. Nikt nie żałował grosza. 
tak dobczyce pomagają swoim 
chorym dzieciom. i niech przy-
kład idzie w świat.

WSZYSCY DLA PATRYKA

foto: m
aciej hołuj

(red)

Czytelnicy piszą do redakcji

MYŚLENICE TONą W SMOGU. MIASTO MOŻE SIę REKLAMOWAć 
INHALACJAMI W BENZOALFAPIRENIE LUB SO2. REFERENCYJ-

Ną STACJą MONITORINGU POWIETRZA DLA MYŚLENIC I POWIATÓW 
NOWOTARSKIEGO, WADOWICKIEGO I SUSKIEGO JEST STACJA PO-
MIAROWA W NOWYM TARGU. OCZYWIŚCIE WYNIKI POMIARÓW ZA-
NIECZYSZCZEŃ  PRZEKRACZAJą TAM KILKAKROTNIE NORMę.
Wystarczy sprawdzić na stronach krakowskiego WIOŚ. Wysokie stężenia za-
nieczyszczeń są katastrofalne dla zdrowia, zwłaszcza osób starszych i dzie-
ci. Po tych kilku tygodniach życia w smogu warto byłoby sprawdzić szpital-
ne 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 wdro-
żenia mogą być naliczane kilkusettysięczne kary. Ale nie to uważam za naj-
gorsze. 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, pozo-
staje tylko wynieść się gdzieś daleko, albo czekać na dotkliwe kary dla gminy. 

Świadomy zagrożenia (dane znane redakcji) 

uWAgA!
czyste poWietrze

KoNFereNcJami prasoWymi latoś oBrodziło.
pierwszą w swoim gabinecie zwołał burmistrz myślenic w asyście pre-

zesa mzWiK. panowie zaprezentowali przybyłym dziennikarzom anonimową 
ulotkę (notabene podpisaną z imienia i nazwiska, zatem jaki to anonim?), któ-
ra pojawiła się w mieście, a która (ich zdaniem) nie zgodnie z prawdą przed-
stawia problem obowiązujących cen wody i ścieków na terenie gminy myśle-
nice oraz ubytków tej pierwszej w sieci.
Burmistrz niczym mantrę powtarzał informację, że w tym roku gmina nie pod-
nosi cen wody i ścieków, jakby było to w kontekście dotychczas obowiązują-
cych cen wielkie błogosławieństwo dla myśleniczan, prezes natomiast udowad-
niał, że ceny za wodę są w myślenicach jednymi z najmniejszych w małopol-
sce. 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 staty-
styczny mieszkaniec gminy (nie wytłumaczył dlaczego, skoro to przecież nie 
ów mieszkaniec doprowadził do strat wody). dodał, że dzisiaj nikt już nie ob-
licza sieciowych ubytków wody w procentach stosując w zamian inną, bar-
dziej skomplikowaną metodę, co i tak nie przeszkodziło mu w tym, że w ta-
belce obrazującej statystyki mzWiK sporządzonej na wniosek radnych rady 
miejskiej z klubu pis sam zastosował wskaźnik procentowy. prezes myślenic-
kich mzWiK skrytykował także sposób naliczania strat przez radnych miej-
skich z klubu pis, autorów wspomnianej już wcześniej ulotki, którzy twier-
dzą, że ubytki poniesione na skutek „wsiąkania” wody to grubo ponad trzy i 
pół miliona złotych. różnice co do wielkości strat wyrażanych w złotych pol-
skich pomiędzy wersją prezesa, a wersją radnych biorą się ze sposobu ich ob-
liczania. 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 sześcien-
nego wody przez mzWiK). radni natomiast, głównie zaś robert pitala i ma-
teusz 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 wy-
cieka już z sieci, a więc została do niej wprowadzona, nie można zatem mó-
wić, 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 me-
tra sześciennego wody kosztuje MZWiK tylko 25 groszy, dlaczego sprzedaje lu-
dziom 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 konferen-
cji odbywającej się w biurze poselskim mateusz suder powołując się na wy-
niki badań przeprowadzonych przez specjalistów akademii rolniczej w Kra-
kowie przekonywał, że wyciek, który nie powinien wzbudzać wątpliwości to 
wyciek nie większy, niż 12 procent, każdy większy natomiast, to już „czerwo-
na 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. 
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prestiżowa wystawa grafik w MOKiS

jak zostać członkiem IGZM

Członkiem Izby może zostać każdy Przedsiębiorca, który zło-
ży osobiście lub mailowo,  wypełnioną  deklarację przystąpie-
nia do IGZM. Formularz deklaracji można pobrać w biurze lub 
ze strony Izby. Z członkostwem wiąże się też statutowy obo-
wiązek opłacania miesięcznej składki członkowskiej, której 
wysokość jest uzależniona od ilości zatrudnianych pracowni-
ków. Uważamy, iż Przedsiębiorcy powinni łączyć się i wspól-
nie działać wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie 
i wiedzę. Tylko razem możemy stać się silni i zauważalni. Za-
praszamy do współpracy.

Izba gospodarcza Ziemi Myślenickiej
zaprasza w swoje szeregi

Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej
32-400 Myślenice, Osieczany 106

tel. 12 312-73-10
e-mail: biuro@izgm.pl

strona internetowa - www.igzm.pl

myśleniczanka BArBArA Tesse na stronach Wielkiej Encyklopedii Polonii Świata

reklama

MASZ DLA NAS CIEKAWĄ INFORMACJĘ
zadzwoń - (501059719)

lub mailuj - sednomyslenice@interia.pl

CuKIERNIA
JANA DZIADKOWCA
najstarsza w myślenicach
zaprasza w swoje progi
(ulica Niepodległości 6)
codziennie od 8 do 18

PANI BARBARA JaK dziedzictWo NarodoWe
urodzoNa W myśleNicacH, a mieszKaJąca od poNad 20 

lat We FraNcusKim caNNes BarBara HeleNa tesse do-
zNała 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 Polo-
nii i Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Ame-
ryce 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 oso-
bą 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 sukce-
sy z życia aktorki, modelki, piosenkarki, pisarki i archiwistki. Barbara tes-
se jest córką tadeusza rykały, legionisty, uczestnika dwóch wojen świato-
wych. od 1956 roku uczęszczała na lekcje tańca do samego profesora ma-
riana 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 ty-
tule oraz laureatką takich odznaczeń jak: dyplom i medal akademii polonij-
nej w częstochowie, medalu zasłużony działacz Kultury, srebrnego meda-
lu opiekun miejsc pamięci Narodowej, medalu Komisji edukacji Narodo-
wej. 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 myśleni-
cach, londynie i we Francji, działa literacko w związku pisarzy polskich na 
obczyźnie. ponad 20 lat Barbara tesse mieszka w cannes, skąd często przy-
jeżdża do rodzinnych myślenic. o umieszczeniu swojego nazwiska na stro-
nach Wielkiej encyklopedii polonii świata sama laureatka mówi tak: Doce-
niono moją twórczość na Zachodzie i uhonorowano ją, a przy tym moją oso-
bę, jako dziedzictwo narodowe. Mój życiorys ukształtowała patriotyczna po-
stawa mojego ojca śp. Tadeusza Rykały. Nieraz los był dla mnie mało łaska-
wy, ale zawsze stawałam na nogi. Zostawiam po sobie cząstkę mego życia, 
którego nie zmarnowałam. Cieszę się życiem, moim synem, dwoma wnuka-
mi i trzema prawnukami. (MH)

krótko

Zespół szKół poNadGim-
NazJalNycH małopol-

sKa szKoła GościNNości im. 
tytusa cHałuBińsKieGo W 
myśleNicacH odNiosła Ko-
leJNy suKces.
tym razem działające w strukturach 
tej szkoły technikum turystyczno – 
Gastronomiczne wyróżnione zosta-
ło znakiem jakości – srebrną tarczą.
Wyróżnienie to przyznawane przez 
portal edukacyjny „perspektywy” nie 
jest pierwszym tego rodzaju w przy-
padku „tytusa”. rok temu technikum 
otrzymało Brązową tarczę.
sukcesem technikum turystyczno – 
Gastronomicznego jest także fakt, że 
w tym roku znalazło się ono w ran-
kingu „perspektyw” na 13. miejscu 
wśród szkół tego typu działających 
na terenie małopolski i na 102. miej-
scu w polsce. poprawa do ubiegłego 
roku jest zatem kolosalna biorąc pod 
uwagę, że były to odpowiednio lo-
katy: 37. i 253. Wspomniany portal 
„perspektywy” oceniał szkoły kieru-
jąc się czterema kryteriami: sukcesy 
szkoły w olimpiadach, wyniki matu-
ry z przedmiotów obowiązkowych, 
przedmiotów dodatkowych oraz wy-
niki z egzaminu zawodowego. miesz-
cząca się na myślenickim zarabiu 
szkoła nie ma najmniejszych proble-
mów z naborem. podczas ostatniego z 
nich o miejsce w technikum Hotelar-
stwa, obsługi turystycznej, żywienia 
i usług Gastronomicznych walczyły 
średnio 2 osoby. (red)

PABlO RUIZ PICASSO - właściwie 
Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Re-
medios Cipriano de la Santísima Tri-
nidad Ruiz y Picasso (1881 - 1973) 
– hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik 
oraz ceramik, uznawany za jednego z 
najwybitniejszych artystów XX wieku. 
Był współtwórcą kubizmu, nowatorskie-
go kierunku w malarstwie światowym.

SAlvADOR DAlí – właściwie: Sa-
lvador 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 skraj-
ny ekscentryk, wymyślił własną meto-
dę surrealistyczną zwaną „paranoiczno 
- krytyczną”.

JOAN MIRó I FeRRà (1893 - 1983) 
– kataloński malarz, rzeźbiarz i cera-
mik. Jego dzieła interpretuje się jako 
przynależące do surrealizmu, jako wy-
raz powrotu do dzieciństwa i jako „pia-
skownice dla podświadomości”. Na styl 
Miró składają się żywe kolory połączo-
ne z uproszczonymi formami, kojarzą-
cymi się z rysunkami małego dziecka.

WspaNiałą WystaWą, 
Którą możNa oGlą-

dać Jeszcze przez dWa ty-
GodNie uraczył miłośNi-
KóW GraFiKi myśleNicKi 
ośrodeK Kultury i sportu 
prezeNtuJąc prace trzecH 
zNaKomitycH artystóW XX 
WieKu: paBla picassa, salva-
dora dalieGo i JoaNa miro.
takie wystawy nie zdarzają się często, 
choć picasso i miro gościli już w my-
ślenicach za sprawą muzeum regio-
nalnego „dom Grecki”. takie wysta-
wy to prawdziwe perły w działalności 
wystawienniczej i trudno nie docenić 
wysiłku oraz inicjatywy kierownictwa 
moKis w sprowadzeniu dzieł wybit-

nych artystów do myślenic.
- Żadna z tych prac nie powtarza się 
z pracami pokazywanymi przed laty 
w „Domu Greckim” - usłyszeliśmy z 
ust Natalii Nowackiej odpowiedzial-
nej w moKis za sprawy związane z 
polityką wystawienniczą, osoby któ-
ra dokonała wyboru dzieł na myśle-
nicką wystawę. - Dzieła pochodzą z 
kolekcji Krystyny i Michela Meyerów. 
Dotarły do nas, do Myślenic w for-
mie 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 trud-
no oprzeć się ich magii, ich kolorom, 
ich formie. ponieważ wystawa czyn-
na będzie w holu moKis do 21 lute-
go jest szansa dla tych, którzy tej ma-
gii jeszcze nie doświadczyli, aby mo-
gli jej zasmakować. 
Wystawa „picasso, dali, miro” jest 
jednym z punktów programu: „Wie-
lokulturowy styczeń w moKis”. 
ekspozycja współfinansowana jest 
ze środków pochodzących z budżetu 
urzędu miasta i Gminy myślenice.

gRAFICZNE RARYTASY POD DACHEM MOKiSpatronuje
SEDNOlitografia - technika graficzna zaliczana 

do druku płaskiego, gdzie rysunek prze-
znaczony do powielania wykonuje się 
na kamieniu litograficznym przy pomo-
cy kredki lub tuszu litograficznego, tak-
że odbitki wykonane tą techniką. Akwa-
forta, kwasoryt (wł. acquaforte – moc-
na woda czyli kwas azotowy) – technika 
graficzna wklęsła, także odbitka otrzyma-
na tą techniką. Technika akwaforty pole-
ga na wykonaniu metalowej formy druko-
wej z rysunkiem uzyskanym za pomocą 
trawienia kwasem. Akwatinta - odmiana 
techniki druku wklęsłego zbliżona do akwa-
forty, polega na pokryciu płyty metalowej 
sproszkowaną kalafonią lub pyłem asfal-
towym, naniesieniu obrazu poprzez zasło-
nięcie wybranych fragmentów powierzchni 
metalu werniksem, a następnie trawieniu 
odsłoniętego metalu kwasem azotowym. 
Drzeworytem nazywa się również odbit-
kę uzyskaną tą techniką. W technice tej 
używana jest deska, na którą nanosi się 
rysunek, a następnie przy pomocy spe-
cjalnych narzędzi wycina się tło, które na 
odbitce będzie białe. 
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foto: agnieszka turska
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SEDNOSEDNO
rozmowa z PAWŁeM WoJTANeM trenerem męskiej drużyny siatkarzy SMS-u Dalin Myślenice

SEDNO: WIELu KIBICóW SIATKóWKI W MYŚLENICACH PA-
MIĘTA 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 obec-
nej mam pod opieką dwa zespoły: kadetów i zespół rywalizujący w szere-
gach III ligi. 
Od kogo wypłynęła inicjatywa powrotu do siatkówki męskiej w Myśle-
nicach?
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 zaintere-
sowanie piłką siatkową mężczyzn. Pojawiło się wiele wniosków o przywróce-
nie 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 funk-
cję grającego trenera.
Na jakiej pozycji Pan grał?
Na pozycji rozgrywającego.
Czy organizacja nowej drużyny męskiej po tylu latach przerwy była za-
daniem trudnym?
Chętnych do gry nie brakowało. Początki były jednak trudne. Osoby , które 
chciały trenować, a potem grać w nowej drużynie prezentowały bardzo zróż-
nicowany poziom technicznego zaawansowania. Pojawiło się sporo uzdol-
nionej 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 

uczyliśmy techniki gry i taktyki, tłumaczyliśmy jak wygląda ustawienie za-
wodników 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 po-
siadać predyspozycje i tak zwaną iskrę do gry.
Wspomniał Pan o siatkarskich perełkach, które wyszły spod Pana i tre-
nera 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 in-
nych klubach. 
Czy ma Pan z nimi kontakt i śledzi ich losy?
Tak. Wiem, że grają w szeregach tzw. młodej ligi stanowiącej bezpośrednie za-
plecze Plus Ligi, najwyższej kategorii rozgrywek ligi męskiej w Polsce. Dru-
zgała 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. Kon-

kurencja wśród młodych siatkarzy jest dzisiaj bardzo duża, chłopcy prezen-
tują bardzo wysoki poziom sportowy, wystarczy wspomnieć, że jesteśmy mi-
strzami świata w kategorii kadet i junior. To o czymś świadczy. Naszym chło-
pakom 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 osią-
gnąć przez te sześć lat Panu i trenowanej przez Pana drużynie?
Myślę, że jest to zdobyte dwukrotnie wicemistrzostwo województwa w katego-
rii kadet i junior. Graliśmy wtedy zawodnikami rocznikowo młodszymi od ry-
wali. Kolejnym równie ważnym sukcesem był występ w ćwierćfinale MP we 
Wrocławiu i w Kędzierzynie. Wszystko to przełożyło się na to, że wielu na-
szych 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 wal-
ki na meczach. Potrzeba zatem czasu, żeby to wszystko zagrało na parkiecie. 
Efekty pracy mamy nadzieję zobaczyć w sezonie 2017/2018 - jest to nasz głów-
ny 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 sze-
regach zespołu rywalizującego w III lidze. To obecnie uczeń drugiej klasy 
Gimnazjum. Jeśli będzie się tak rozwijał jak dotychczas, to wróżę mu wspa-
niałą karierę. Piotrek potrafi być niezwykle uniwersalnym siatkarzem. Rów-
nie dobrze spisuje się na parkiecie, jak i na piasku rywalizując w siatków-
ce plażowej. Szymek ma świetne  warunki fizyczne i predyspozycje na dobre-

go rozgrywającego.
Podobno nie ma w Pańskiej drużynie gracza występującego na pozy-
cji libero?
To prawda. W mojej, młodej drużynie wszyscy siatkarze muszą uczyć się bro-
nić w polu. Libero jest więc niepotrzebny.
Porozmawiajmy teraz o aktualnej sytuacji Pana zespołu. Na jakim eta-
pie 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 głów-
nego 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, przy-
szłość pierwszej drużyny będzie zapewniona. Realizujemy ten cel z całą kon-
sekwencją. Również podczas meczów ligowych. W każdym spotkaniu ligowym 
jeden set gramy szóstką składającą się z samych kadetów. Na dwunastu siat-
karzy stanowiących skład drużyny ligowej aż ośmiu to kadeci. Czterech po-

zostałych to juniorzy. 
Skoro tak, nie ma zapewne tak-
że ciśnienia w kwestii wywalczenia 
awansu do II ligi?
Nie mamy takiej presji. Myślenice 
nie są w stanie zagwarantować od-
powiedniego zaplecza dla II ligi. Nie 
mamy w Myślenicach uczelni, na któ-
rych grający w II lidze zawodnicy 
mogliby równolegle studiować, nie 
mamy dla nich mieszkań, pracy. Ale 
podkreślam raz jeszcze, wyniki osią-
gane 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: dziewczy-
ny czy chłopców?
Wydaje mi się, że chłopców. Nie po-
trzebują 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 chłop-
cami 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 za-
wsze iść do przodu, podejmować i po-
konywać kolejne wyzwania. W sporcie 
jest tak, że dzisiaj wygrywasz, osią-
gasz sukces, a na drugi dzień już cze-
kają na ciebie kolejne zadania, kolejny 
etap, kolejne cele. Oczywiście pamię-
tam doskonale tamtą atmosferę, tam-
ten zespół, tamtych kibiców. 
Wróćmy do prozy życia. Czy repre-
zentowany przez Pana klub prowa-
dzi 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 podsta-
wówki 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 siat-
kówki. A to przecież najważniejsze. 

Nasz cel to awans kadetów 
do finałów wojewódzkich 

i wywalczenie w nich jak naj-
lepszego miejsca. Jeśli będzie-
my mieć dobrze grających ka-
detów, przyszłość pierwszej 
drużyny będzie zapewniona. 
Realizujemy ten cel z całą kon-
sekwencją - PAWEł WOJTAN
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NASZA PRZYSZŁOŚĆ TO PRACA Z uZDOLNIONĄ MŁODZIEŻĄ
PAWEŁ WOJTAN:

maciej  hołuj

Ma olbrzymie doświadczenie i od sze-
ściu lat prowadzi męską drużynę 

siatkówki w Dalinie Myślenice (obecnie 
w SMS Dalin Myślenice). Sam kiedyś grał 
w siatkówkę, teraz uczy tego innych. Pa-
weł 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).

Skład drużyny siatkarzy SMS Dalin Myśleni-
ce trenowanych przez Pawła Wojtana i roz-
grywających mecze iii – ligowe: Bartłomiej 
Górka, Miłosz Iszczuk, Grzegorz Kurow-
ski, Piotr Murzyn, Szymon Niemiec, Da-
wid Ograbek, Jan Olejniczak, Wojciech 
Skiba, Mateusz Słonina, Bartosz Stokło-
sa, Maciej Węgrzyn, Arszen Zaniuk.

PAWeł WOJTAN - zawodnik i trener siatkarski. Kariera za-
wodnicza: 1974 - Dalin Myślenice, 1976 - 78 - kadra Krako-
wa, 1978 - MP juniorów z Hutnikiem Kraków, 1981 - 83 – Wa-
wel Kraków, 1983 - 86 – Dalin Myślenice. Przebieg pracy tre-
nerskiej: mini siatkówka w parze z Elzą Wojtan - Mistrzostwo 
Polski Kat. iV-ki Zabrze 2001, Mistrzostwo Polski Kat. ii-ki Za-
brze 2001, v-ce Mistrzostwo Polski Kat. iii-ki Zabrze 2002, ka-
tegorie 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.

dossier

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

Przez dWa dNi myśleNi-
ce pełNiły rolĘ polsKieJ 

stolicy pieśNi cHóralNeJ. 
KolĘdy i pastorałKi za-
Brzmiały pod dacHem my-
śleNicKieGo ośrodKa Kul-
tury i sportu z oKazJi 26. Już 
edycJi myśleNicKieGo Festi-
Walu pieśNi cHóralNeJ „Ko-
lĘdy i pastorałKi” myśle-
Nice 2017.
śpiewano pod patronatem honoro-
wym Jego eminencji Księdza Kardy-
nała stanisława dziwisza i burmistrza 
myślenic macieja ostrowskiego. do 
myślenic przyjechało 16. chórów z te-
renu całego kraju (z: Krakowa, tarno-
wa, 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 chó-
ralne. odbywały się zresztą nie tylko 
na scenie sali widowiskowej moKis, 
ale także pod sklepieniami myślenic-
kich kościołów, jako że jedną z idei fe-
stiwalu jest wyjście z pieśnią chóralną 
poza obszar sali koncertowej. z tego 
też względu pomoc przy organiza-
cji festiwalu przyniosły moKis-owi 
myślenickie parafie (pw. Narodzenia 
Nmp, św. Brata alberta, św. Francisz-
ka z asyżu) oraz Kuria metropolitalna 
w Krakowie. do listy współorganiza-
torów festiwalu dopisać należy jesz-
cze umiG w myślenicach oraz my-
ślenicki oddział KiK-u.
same chóry zaprezentowały zróżnico-
wany poziom wykonawczy, choć sta-
rały się bardzo, aby był wysoki. Nam, 
jako jedynemu medium obecnemu w 

czasie przesłuchań najbardziej podo-
bał się chór dziecięcy z Gorlic (na 
zdjęciu) za swoją świeżość i odmien-
ność i mamy tym większą satysfakcję, 
że naszą opinię podzieliło szanowne 
jury. Niestety żółta kartka należy się 
myślenickim melomanom. podczas 
przesłuchań na widowni sali wido-
wiskowej moKis zasiadała garstka 
słuchaczy (w niedzielę zadaliśmy so-
bie 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 niepo-
trzebny myślenicom (czyt: myślenic-
kiej publiczności).  Festiwal nie wzbu-
dził (kolejny już zresztą raz) także za-
interesowania ze strony przedstawicie-
li kościoła, nie dostrzegliśmy podczas 
przesłuchań konkursowych (poza jed-
ną siostrą zakonną w sobotnie popołu-
dnie) ani jednej osoby reprezentującej 
tą instytucję, mimo iż wszystkie my-
ślenickie parafie przyznają się do or-
ganizacyjnej współpracy. przesłuchań 
nie zaszczycili także swoją obecno-
ścią honorowi patroni festiwalu, nie 
było też żadnej osoby w zastępstwie 
ich reprezentującej.
Nie da się ukryć, że pomimo wysił-
ków organizatora prestiż myślenic-
kiego festiwalu maleje. po raz pierw-
szy natomiast odkąd jesteśmy z festi-
walem podobały nam się wręczane 
uczestnikom tej imprezy dyplomy. 
Nie były to, jak dotychczas, kartki 
oprawne w zwykłe „koszulki” folio-
we za 20 groszy, ale ładne, estetycz-
ne graficznie dyplomy w ramkach za 
szkłem. pamiątkę uczestnictwa uzu-
pełniał ceramiczny anioł. detal ktoś 
powie? może i detal, ale świadczą-
cy o tym, że do moKis-ie „wkro-
czyło” nowe.

Wyniki XXvI Myślenickie-
go Festiwalu Pieśni Chó-
ralnej „Kolędy i Pastorał-
ki” Myślenice 2017: kate-
goria chóry z towarzysze-
niem instrumentu lub ze-
społu instrumentalnego: 
pierwszego miejsca nie przy-
znano, 2 m. Akademicki Chór 
Politechniki Opolskiej (dyr. Lud-
miła Wocial-Zawadzka), ka-
tegoria chóry kameralne: 
pierwszego miejsca nie przy-
znano, 2 m. Psallite Deo z Bi-
bic (dyr. Marta Krawczyk), ex 
aequo Chór Kameralny Brevis 
z Bielska Białej (dyr. Domini-
ka Jurczuk-Gondek), katego-
ria chóry dziecięce: dwóch 
pierwszych miejsc nie przy-
znano, 3 m. Zespół Wokalny 
Cantata z Myślenic (dyr. Moni-
ka Szymska), kategoria chó-
ry jednorodne: dwóch pierw-
szych miejsc nie przyznano, 3 
m. Męski Zespół Kameralny 
Chłopięcego Chóru Katedral-
nego „Pueri Cantores Tarno-
vienses” z Tarnowa (dyr. ks. 
Grzegorz Piekarz), kategoria 
chóry mieszane: pierwszego 
miejsca nie przyznano, 2 m. 
Akademicki Chór Politechniki 
Krakowskiej Cantata (dyr. Mar-
ta Stós) ex aequo Chór łańcu-
skiej Fary (dyr. Michał Horo-
decki), nagroda Grand Prix 
(nagroda ks. kard. Stanisława 
Dziwisza) Chór Dziecięcy Ako-
lada z Gorlic (dyr. Anna Cisoń).

Jedyny reprezentant M
yślenic w
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SEDNO PIERWSZYCH MIEJSC

Nie przyzNaNo

(red)

Po raz KoleJNy Na tere-
Nie poWiatu myśleNic-

KieGo zaGrała WielKa or-
Kiestra śWiąteczNeJ pomo-
cy. W tym roKu sztaBy Wośp 
zNaJdoWały siĘ W: myśleNi-
cacH, KrzyWaczce, sułKo-
WicacH i luBNiu.
Najwięcej pieniędzy zebrano w my-
ślenicach. padł rekord – ponad 120 
tysięcy złotych. W Krzywaczce uda-
ło 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 bie-
żąco wydarzenia. a było ich kilka. 
oba kluby motorowe: motosport my-
ślenice oraz myślenicki Klub moto-
rowy stanęły na wysokości zadania. 
Był pokaz aut na myślenickim rynku 
oraz przejażdżki samochodami tere-
nowymi na dolnym jazie. Była go-
rąca herbata, była kiełbaska z gril-
la. W samym sztabie odbyła się licy-
tacja podarowanych przez darczyń-
ców gadżetów, częstowano pączka-
mi od Jasia dziadkowca zaś równo o 
20 do nieba „powędrowało” świateł-
ko. zamieszczone obok zdjęcia obra-
zują to, co działo się w myślenickim 
sztabie. Wywiad z kierującą tym szta-
bem anną Nodzyńską – papierz mo-
żecie państwo przeczytać na pierw-
szych stronach naszej gazety.

CZTERY
sztaBy

reklama

reklama

maciej hołuj
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XI Ogólnopolskie Warsztaty Gospel w Sieprawiu krótko

SEDNO

rozmowa w przelocie ... krzyszToF kANiA

„Concertino” noworocznie

Było śpiewnie, kolorowo i wesoło

Matematyk, psychoanalityk, fotograf

foto: maciej hołuj, archiwum 

wystawa Wisławy Szymborskiej w “Domu Greckim”

Mali i duzi kolędnicy w RCOS-ie

Pół wieku pracy artystycznej

SEDNO
patronuje

wernisaż wystawy Kingi Piwowarczyk w galerii BiblioArt

SEDNO
patronuje

SEDNO
patronuje

Muzyka gospel królowała nie tylko w Sieprawiu. W Wiejskim 
Domu Kultury w Głogoczowie odbył się organizowany corocz-
nie przez tę placówkę oraz Komitet Społeczny „Głogoczów Ra-
zem” i Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich koncert noworocz-
ny. 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.

gospel rozbrzmiewał także w WDK

foto: maciej hołuj„Joyful Voice” w akcji.

W tym mie-
s i ą c u 

W  „ r o z m o -
Wie W przelo-
cie ...” Krzysz-
toF KaNia, dy-
reKtor zespo-
łu placóWeK 
ośWiatoWycH 

W GłoGoczoWie: książka, któ-
rą właśnie czytam, to: rozpocząłem 
„Warszawa 1944”, kończę Władysła-
wa Bartoszewskiego „Mimo wszyst-
ko”, w samochodzie najczęściej słu-
cham: różnych stacji radiowych, a 
jeśli chodzi o muzykę, to w zależno-
ści od nastroju, od muzyki poważnej 

do metalu, latem tęsknię za: możli-
wością popływania w zimnej wodzie, 
zimą nie lubię, jak: nie ma śniegu, 
nigdy nie: chciałbym stracić rodzi-
ny, najlepszy smak ma: życie, dzień 
zaczynam od: obowiązków rodziciel-
skich, najlepiej wypoczywam, kiedy: 
czytam lub biegam, kolor, za którym 
przepadam, to: nie ma takiego, moja 
życiowa maksyma brzmi: bądź do-
bry i nie krzywdź innych, nie lubię 
jak: ludzie żyją w niezgodzie, chcę w 
najbliższym czasie: nie mogę zdra-
dzić, to tajemnica, największe za-
ufanie mam do: żony, moje hobby, 
to: ratownictwo medyczne i sport sa-
mochodowy. 

foto: maciej hołuj

NiezNośNa leKKość Kre-
sKi - czyli aBsolutNie 

NieoBieKtyWNy i NieproFe-
sJoNalNy Głos W spraWie 
malarstWa moJeJ przyJa-
ciółKi KiNGi piWoWarczyK.
Nie pamiętam, kiedy dokładnie za-
kochałam się w „kresce” Kingi. pa-
miętam, że było to w pierwszej kla-
sie liceum, ale nie pamiętam którego 
dnia i w jakich okolicznościach. Być 
może zdarzyło się to na matematyce. 
siedziałam w pierwszej ławce, a Kin-
ga z pidżamą zaraz za moimi pleca-
mi. Kinga kończyła właśnie szkicowa-
nie skomplikowanej fryzury limahla, 
kiedy całkiem znienacka została wy-
wołana do tablicy. pani profesor Jaros 
zwykła była – podczas, gdy my poci-
łyśmy się nad funkcją liniową lub cał-
ką - przeglądać nasze zeszyty. i wła-
śnie podczas tego przeglądania, zeszyt 
Kingi otworzył się na oścież dokładnie 
na stronie z limahlem. – Co to jest, 

Piekarek?! – zakrzyknęła nasza wy-
chowawczyni, ujrzawszy wielowar-
stwowe pióra pokrywające obie strony 
środkowej karty zeszytu do matema-
tyki – po czym, przyjrzawszy się bli-
żej, dodała – cokolwiek to jest, to jest 
całkiem ładne! możliwe jest jednak, 
że pamięć mnie zawodzi i moje zako-
chiwanie się w kresce Kingi przebie-
gło 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 mate-
matyczno-fizycznym, Kinga zaczę-
ła studiować malarstwo na krakow-
skiej akademii sztuk pięknych. Ni-
gdy nie rozumiałam dlaczego i po co 
miała studiować coś, z czym się uro-
dziła i co było gotowe do profesjonal-
nego użytku od zawsze; dziękowałam 
też Bogu i jej profesorom za to, że jej 
„kreska” przetrwała studia na uczel-
ni. 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 pierw-
sza indywidualna wystawa, która - 
jeśli dobrze pamiętam - odbyła się 
gdzieś na śląsku. dzisiaj omija mnie 
także i ta. życie bywa okrutne, bywa-
ło okrutne dla Kingi, nie raz, i cho-
ciaż odbiorcy sztuki zawsze korzysta-
ją z cierpienia artysty, to akurat w tym 
konkretnym przypadku oddałabym 
wszystkie moje artystyczne dozna-
nia za to, żeby ten artysta nie cierpiał. 
mówię tyle o „kresce” Kingi, a nie 
wyjaśniam, jaka ona jest. ponieważ 
wszyscy stoicie teraz przed jej ob-
razami, mogłabym po prostu powie-
dzieć (cytując księdza chmielowskie-
go) „kreska Kingi jaka jest, każdy wi-
dzi”, ale nie powiem, bo chciałabym 
powiedzieć o niej coś więcej. Kocham 
się przecież w tej „kresce” ponad trzy-
dzieści lat. Nie jestem krytykiem sztu-
ki, więc krytycy sztuki mogą mi za-
rzucić brak profesjonalizmu, ale o to 
nie dbam. „Kreska” Kingi jest lek-
ka, ostrożna, subtelna. przymruża do 
nas oko i unosi nas w powietrze, uno-
si każdego, kto na nią patrzy. Jest ele-
gancka i dostojna, choć drwi z elegan-
cji i dostojności, jest poważna, kiedy 
naśmiewa się z powagi, jest ulotna, 
jak życie, jest po prostu nieznośnie 
lekka. Jeżeli istnieje definicja piękna 

w sztuce – a wiem, że są ich tysiące – 
to „kreska” Kingi wpisuje się w każ-
dą 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 mia-
ła wybrać książki pasujące do „kre-
ski” Kingi, to na pewno wybrałabym 
„Nieznośną lekkość Bytu” Kunde-
ry (choć nie domyślacie się, dlacze-
go), ale przede wszystkim wybrała-
bym wszystkie tomiki szymborskiej i 
wszystkie numery „przekroju”. Kun-
dera próbował nazwać i określić „lek-
kość”, której nie udało mu się jed-
nak ani nazwać ani określić. szym-
borskiej się udało. może dlatego, że 
nie próbowała. udaje się to też Kin-
dze, od lat. Gdyby przyznawano No-
bla w malarstwie, to nie przyznanie 
go Kindze byłoby wielką pomyłką. 
Wielką pomyłką. 
Nad moim łóżkiem wisi mój akt na-
malowany przez Kingę w liceum i ne-
gatywnie oceniony przez jej profesjo-
nalnych mentorów. może rzeczywi-
ście byłoby lepiej, gdyby przedstawiła 
mnie wtedy jako błękitną krowę wi-
szącą na chmurze ... ale namalowała 
mnie w tym konkretnym dniu, który 
pamiętam ze szczegółami i nie rozsta-
nę się z tym obrazem, choćby Kindze 
wręczono malarskiego Nobla i do mo-
ich drzwi zapukaliby marszandzi naj-
większych światowych galerii sztuki.
Na początku zaznaczyłam, że mój 
tekst nie będzie obiektywny, bo do-
tyczy mojej przyjaciółki, ale pewnie 
wiecie, że obiektywizm jest ostatni-
mi czasy „passé” w profesjonalnych 
interpretacjach naukowych, prawdo-
podobnie zachowam więc twarz na-
wet po dzisiejszym wystąpieniu. za-
miast puenty chciałabym przytoczyć 
słowa mariana eilego, które on wie-
lokrotnie dedykował swoim współpra-
cownikom. Pismo trzeba robić lekko 
- mawiał. Gdyby Kinga była maria-
nem eile, a „przekrój” był katalogiem 
jej całej twórczości, na pewno powta-
rzałaby to niejednokrotnie wszystkim 
naczelnym edytorom. Sztukę trzeba 
robić lekko - mówiłaby. a jeśli nawet 
nie mówiłaby tego sama – bo Kin-
ga przemawiać nie lubi – mówiłaby 
to za nią jej „kreska”. Jej nieznośnie 
lekka „kreska”, w której nie sposób 
się nie zakochać.

NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ KRESKI

aga cahn

foto: maciej hołuj

PerFeKcyJNie, By Nie rzec BraWuroWo, WyKoNała 
sWóJ KoleJNy KoNcert myśleNicKa orKiestra Ka-

meralNa „coNcertiNo”. tym razem myśleNiccy melo-
maNi i miłośNicy moK moGli spotKać siĘ z JeJ muzyKa-
mi 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. Koniecz-
nym okazało się dostawianie rezerwowych krzeseł. podczas gali nowo-
rocznej „concertino” zagrała utwory m.in.: Gioachcino rossiniego, Geo-
rgesa Bizeta oraz Johanna i eduarda straussów. orkiestrą dyrygował sam 
maestro michael maciaszczyk, który także z humorem komentował kolej-
ne utwory, wystąpiła również sopranistka renata drozd (na naszym zdję-
ciu) absolwentka Wydziału Wokalno – teatralnego am w łodzi oraz so-
listka teatru muzycznego w lublinie, śpiewaczka mająca w swoim re-
pertuarze utwory operowe i operetkowe.
Każdy kolejny występ myślenickiej orkiestry Kameralnej to duże wyda-
rzenie 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 muzy-
ków tak rzadko.

Sala 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 opiekuna-
mi prezentując barwne stroje, tańcząc, deklamując i śpiewając. Jak powie-
dział przewodniczący myślenickiego Koła polskiego stowarzyszenia na 
rzecz osób z upośledzeniem umysłowym paweł Karniowski przygoto-
wania do spektaklu trwały od bardzo dawna. efekty okazały się wspaniałe.

Niniejszy tekst napisa-
ny przez Agnieszkę Cahn 

przeczytany został przez jej 
mamę Małgorzatę Kwintę pod-
czas wernisażu wystawy Kingi 
Piwowarczyk „Teatralne”. Dru-
kujemy go zamiast klasycznej 
relacji z wystawy.

Yuriy Kovalchyk lub bardziej swojsko Jurij Kowalczyk, ukraiński fo-
tograf ze lwowa był kolejnym gościem w galerii myślenickiej Gru-

py Fotograficznej mgFoto (czytelnia miejskiej Biblioteki publicznej), któ-
ry wystawiał tutaj swoje fotografie. prace Jurija są wykonane szczególną 
techniką, w której autor zdjęć wykorzystuje sporządzoną przez samego sie-
bie emulsję fotograficzną (ma na nią nawet państwowy patent). Jurij spe-
cjalizuje się w fotografii pejzażowej i w portrecie. Jest członkiem związ-
ku Fotoartystów ukrainy oraz ukończył trzy fakultety. Jest matematykiem, 
psychoanalitykiem i psychologiem.

Trzynastu wykonawców stawiło się w dobczyckim rcos-ie, aby wal-
czyć 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 promo-
wane 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 Kolędni-
cza „z turoniem” z trzebuni zaś wśród grup młodzieżowych i dziecię-
cych: Grupa Kolędnicza „z Gwiazdą” (zespól regionalny „cyrniawa” z 
Krzeczowa), dziecięca Grupa Kolędnicza „pasterze” (zespól regional-
ny „mali toporzanie” z tenczyna) oraz młodzieżowa Grupa Kolędnicza 
„z rajem” z dobczyc.
cieszy niezwykle udział w przeglądzie licznej reprezentacji grup młodzie-
żowych i dziecięcych. świadczy on o tym, że tradycja kolędnicza na te-
renie powiatu myślenickiego ma szansę przetrwania. zresztą z takim ce-
lem organizowany jest przez starostwo powiatowe i dobczycki mGo-
Kis ten przegląd.

SEDNO: CZY POWROTY 
MOgĄ BYĆ MIŁE? CZY TEN 

JEST?
NATALIA NOWACKA: Nie ma czegoś 
takiego jak powrót. Nawet, jeśli wy-
daje się nam, że trafiamy znów w to 
samo miejsce czy okoliczności, nic już 
nie jest takie, jak kiedy z tego wycho-
dziliśmy. 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 bę-
dzie się Pani zajmować na nowym 
stanowisku pracy?
Od początku stycznia jestem w MO-
KiS 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 dzia-
łań już zastanych, ale i wdrażaniu no-
wych. Dla przykładu: warstwa wysta-
wiennicza każdej z wystaw zostanie 
wzbogacona o działania edukacyjne 
– oprowadzania dla grup i indywidu-
alnych zwiedzających, każdej wysta-
wie również będą towarzyszyć zajęcia 
edukacyjno-warsztatowe dla zróżnico-
wanych grup wiekowych. Liczę na sze-
roką współpracę z różnymi instytucja-
mi, zarówno z przedszkolami, szkoła-
mi, jak i stowarzyszeniami seniorów.
Jakie plany, proszę zdradzić na co 
mogą liczyć w tym sezonie miłośnicy 
sztuki i przyjaciele MOKiS ze stro-
ny Pani działalności?
Myśleniczanie poznali mnie przede 
wszystkim ze strony wystawienniczej, 
dotychczasowe działania, nawet te 

efemeryczne, jak 30 kilometr Gale-
ria Myślenickiego Towarzystwa Kultu-
ry gromadziły ciekawą moich działań 
publiczność. Wierzę, że z zaintereso-
waniem 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 sztu-
ki. Pokażemy w najbliższym czasie za-
równo świetne malarstwo, wielkofor-
matową rzeźbę i niezwykłą ceramikę, 
jak i fotografie najwyższej próby. Od-
powiadam MY – bo sama miałabym 
ograniczone pole do działania, mam 
nadzieję, że moi nowi współpracow-
nicy jak ja, będą się z tymi działania-
mi identyfikowali.
Byliśmy świadkami otwarcia wspa-
niałej wystawy. Nie często orygina-
ły prac takich artystów jak Picas-
so, Dali czy Miro trafiają pod dach 
ośrodków kultury niewielkich miej-
scowości. Proszę uchylić rąbka ta-
jemnicy i powiedzieć parę słów o ge-
nezie wystawy i o niej samej.
Wystawa trafiła do Myślenickiego 
Ośrodka Kultury i Sportu dzięki sta-
raniom dyrekcji, ja miałam jedynie 
przyjemność nadania jej kształtu. Pra-
ce, które można zobaczy w Myśleni-
cach, to wspaniałe przykłady grafik 
artystów mających największy wpływ 
na kształtowanie się sztuki awangar-
dowej początków XX wieku. Na wy-
stawie można zobaczyć zarówno li-
tografie, akwaforty jak i drzeworyty. 
Wiele z nich to odbitki autorskie, czy-
li te jedyne i niepowtarzalne.
Czego możemy życzyć Pani na no-
wym stanowisku pracy?
Dobrej współpracy, na każdym po-
ziomie.

rozmowa z NATALiĄ NoWACkĄ

SAMA MIAŁABYM OgRANICZONE
pole do działaNia

NATALIA NOWACKA:
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foto: m
aciej hołuj Jeśli ktoś uważał do tej pory, że nasza noblistka Wisława szymborska pi-

sała 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 humo-
ru. poetka tworzyła je po to, aby wysłać znajomym na różne okazje. są za-
opatrzone 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 prezentowa-
na jest w … myślenicach! Wystawa czynna będzie w godzinach pracy mu-
zeum aż do końca lutego natomiast 24 lutego w murach placówki odbędzie 
się spotkanie z wieloletnim asystentem Noblistki, prezesem Fundacji Wisła-
wy szymborskiej – michałem rusinkiem.
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SEDNO
patronuje NIE TYLKO WIERSZE

Dwieście 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: miesz-
kanka londynu tula lynch oraz mark Beswick. to pod ich batutą dwustu 
trzydziestu śpiewaków wystąpiło w wypełnionej po brzegi hali widowisko-
wo sportowej sieprawskiego Gimnazjum w koncercie finałowym. Każdora-
zowo atmosfera takiego koncertu jest gorąca i nie inaczej było w tym roku. 
Widownia dała się ponieść śpiewakom i wraz z nimi śpiewała, klaskała i fa-
lowała chwaląc Boga. dyrektorująca sieprawskiemu GoKis-owi Natalia po-
strzech 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 kul-
turalnych 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 
fundacji anny dymnej „mimo wszystko”.

JAK CO ROKu W SIEPRAWIu

Organizatorzy XI Warsztatów Gospel w Sieprawiu: 
GOKiS, Gimnazjum w Sieprawiu, Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, partne-
rzy: Gmina Siepraw, Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Ar-
tystycznej w Krakowie, Powiat Myślenicki, Malta Służba 
Medyczna Myślenice.

(red)

foto: maciej hołuj

Pięćdziesięciolecie swojej pracy artystycznej obchodził w dobczy-
cach stanisław żuławiński, założyciel istniejącej do dzisiaj, legen-

darnej kapeli podwórkowej „Werdebusy”. swoją przygodę z pracą arty-
styczną stanisław żuławiński rozpoczynał już mając szesnaście lat. pod-
czas swojego benefisu w sali widowiskowej dobczyckiego rcos-u jubi-
lat wspominał początki swojej kariery i dziękował wszystkim tym, któ-
rych spotkał po drodze i którzy byli mu przychylni. za swoją pracę sta-
nisław żuławiński otrzymał z rąk Barbary dziwisz medal za zasługi dla 
Województwa małopolskiego.
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antonina
sebesta

andrzej
boryczko

głóWNym źródłem eNer-
Gii poWiNNy Być pro-

duKty zBożoWe z pełNeGo 
przemiału, Kasze, ciemNy 
ryż, płatKi oWsiaNe.

Produkty te poza energią dostarcza-
ją także witamin z grupy B oraz 

błonnika, który chroni przed zapar-
ciami oraz żylakami odbytu. ta gru-
pa produktów zapewnia na dłuższy 
czas sytość oraz nie powoduje gwał-
townych wahań poziomu cukru we 
krwi. Kobieta ciężarna gorzej znosi 
duże ilości cukrów prostych, znajdu-
jących się w słodyczach, gotowych so-
kach i napojach gazowanych.
Białko powinno pochodzić głownie z 

produktów zwierzęcych i być podawa-
ne w kilku porcjach w ciągu dnia. do-
brym źródłem tego składnika są tłuste 
ryby morskie (poza białkiem dostar-
czają też zdrowych tłuszczów), prze-
twory mleczne oraz białko jaj.
Kwasy tłuszczowe, których ludz-
ki organizm nie potrafi wyproduko-
wać wspomagają rozwój siatkówki 
oka, zapobiegają alergiom, korzyst-
nie wpływają na czas trwania ciąży, 
masę urodzeniową dziecka oraz na 
stan skóry i gojenie się ran u matki. 
NNKt występujące w rybach wpły-
wają na prawidłowy rozwój mózgu. 
zaleca się pieczenie w folii lub go-
towanie na parze. Niewskazane jest 

smażenie, a ze względu na możliwość 
zakażenia o sushi i surowych owocach 
morza ciężarna powinna zapomnieć.
Kwas foliowy jest niezbędny do pra-
widłowego rozwoju układu nerwowe-
go, jego niedobory skutkują np. roz-
szczepem kręgosłupa. suplementację 
warto zacząć 3 miesiące przed plano-
waną ciążą. dużo kwasu foliowego 
zawierają: szpinak, kalafior, brokuły, 
brukselka, jaja.
często u ciężarnych pojawia się nie-
dokrwistość na tle niedoboru żelaza. 
skutkuje ona niedotlenieniem matki i 
dziecka, może być powodem przed-

wczesnego porodu. dobrymi źródła-
mi tego składnika są: wołowina, żółt-
ko jaja, płatki owsiane, sezam, buraki, 
brokuły, drożdże oraz fasola.
Jod zapewnia prawidłowe funkcjono-
wanie tarczycy, występuje w produ-
kowanych przez nią hormonach. Jego 
niedobór może skutkować wadami 
rozwojowymi u płodu, poronieniem 
lub obumarciem ciąży. poza solą jo-
dowaną dobrym źródłem jodu są ryby 
morskie (należy je spożywać bez skó-
ry, ze względu na to, że gromadzą się 
w niej metale ciężkie).

WyWóz do oBozu KoN-
ceNtracyJNeGo, a Nie 

straceNie Na mieJscu, Były 
praWdopodoBNie WyNiKiem 
starań (poKaźNeJ łapóWKi) 
przeKazaNeJ przez żoNĘ i 
matKĘ staNisłaWa ziarKie-
Wicza, Na Którą sKłada-
ły siĘ pieNiądze i KosztoW-
Ności rodziNy oraz przy-
Jaciół.
19 lipca 1944 roku transport więźniów 
dotarł do obozu. stanisław otrzymał 
numer obozowy 6742. udało mu się 
ukryć wykształcenie, podał się za po-
mocnika ślusarza, dlatego wylądo-
wał w fabryce łożysk kulkowych, a 
nie w kamieniołomach. do pracy w 
nich kierowano inteligencję i tych, 
którzy podawali, że są pracownika-
mi umysłowymi, nieszczęśnicy żyli 
maksimum 6 tygodni, zwykle umie-
rali wcześniej, bardzo często rzuca-
li się z urwiska. 26 lipca w imieniny 
żony przybył do komanda landeshut 
i spotkał w nim najmłodszego ze stry-
jów żony alojzego stampera inżynie-
ra budownictwa, przed wojną działa-
cza Narodowej demokracji.
W obozie w każdej minucie można 
było stracić życie, „rozmową” z więź-
niami było bicie. Głód, brud, choro-
by, dotkliwe zimno i niewolnicza po 
16 godzin praca. ciągłe, długie apele. 
Więźniowie sobie pomagali, niezależ-
nie od narodowości, wyznawanej wia-
ry czy poglądów politycznych. cier-
pienie i nienawiść do wroga jedno-
czyła wszystkich. pięknie w pamięci 
stanisława zapisali się Jugosławianie. 
Francuz dentysta wyrwał mu ząb ob-
cęgami, w kącie fabrycznej hali, oczy-
wiście za papierosy. W święta Bożego 
Narodzenia Niemcy śpiewali i pusz-
czali z głośników  ulubioną jego ko-

lędę - cichą noc, robiło to przejmują-
ce wrażenie i właśnie ten moment był 
najtrudniejszy dla zachowania wiary.
pożywieniem w obozie była „zupa” 
tzw. (wodzianka) z brukwi, szczę-
ściem było znalezienie w niej kawał-
ka ziemniaka, racja gliniastego czar-
nego chleba, kawa zbożowa oczywi-
ście na wodzie, w niedzielę prawdzi-
wy rarytas łyżka mielonego surowe-
go mięsa, często cuchnęło, było to 
mięso końskie.
Jak więźniowie szli do fabryki oko-
liczna ludność bardzo agresywnie się 
wobec nich zachowywała, wymyślano 
im od polskich świń i polskich ban-
dytów. Najgorsza była pewna starusz-
ka z małego domku, strasznie prze-
klinała, rzucała w więźniów kamie-
niami. W obozie byli też jeńcy ra-
dzieccy, młody podporucznik urato-
wał dziadkowi życie, kiedy zemdlał 
zbity przez dozorcę,  wciągnął go do 
baraku, co uchroniło go przed dobi-
ciem, to mogło rosjanina kosztować 
życie. Wszelkie ludzkie odruchy sta-
rano się wykorzenić. Hitlerowcy uwa-
żali się za panów życia i śmierci, ich 
kaprys decydował o ludzkim istnie-
niu. Najgorsi dla polaków byli jednak 
ukraińcy. stanisław dobrze znał za-
równo ukraiński jak i niemiecki, ten 
ostatni lepiej od czeskiego kapo i czę-
ści ukraińskiej załogi, co kilkakrotnie 
wykorzystał.
W obozie przeszedł prawdopodob-
nie dyzenterię, przeżycie tej ciężkiej 
choroby graniczyło z cudem. Naba-
wił się też gruźlicy. W obozie istnia-
ła namiastka ruchu oporu, więźnio-
wie byli przekonani, iż załoga posta-
ra się zlikwidować wszystkich przed 
poddaniem się, przygotowywali się na 
śmierć, ale wcześniej na bardzo nie-
równą walkę. Wyzwolenie komanda 

wyglądało jednak tak, że Niemcy po 
prostu w ostatniej chwili uciekli i do 
obozu wkroczyli rosjanie. Było to 9 
maja. po wyzwoleniu lekarz z komi-
sji czerwonego Krzyża dał stanisła-
wowi miesiąc życia. pluł krwią, go-
rączkował, ważył 45 kg. przy wzro-
ście 178 cm. W ciężkim stanie dotarł 
do Krakowa do mieszkania przyja-
ciół, którzy serdecznie się nim zaję-
li, pomimo krańcowego ubóstwa. Na-
tychmiast  zaczął brać zastrzyki wa-
pienne i intensywnie leczyć gruźlicę. 
przez kolejarzy (powinowatym żony 
był  dość wysoki rangą urzędnik ko-
lejowy, ideowy piłsudczyk Włady-
sław michoń) próbował przekazać 
listy najbliższym błagając o podjęcie 
decyzji o tzw. repatriacji.
list stanisława Witolda ziarkiewicza 
do żony anny (12. vi. 1945) Kocha-
na Anduś! 26 maja pisałem do Ciebie 
przez p. P. Obecnie korzystam z okazji 
i podaję Ci do wiadomości, że wró-
ciłem z obozu i przywędrowałem do 
Krakowa 25 maja. Jestem u Romka 
ul. Boczna Łazarza 10. Jestem trochę 
chory, obóz i praca w fabryce naruszy-
ły mi płuca, jednak nie jest to groźne 
i da się wyleczyć. Już biorę zastrzy-
ki 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 za-
rezerwowane 2 pokoje z kuchnią. Cze-
kam więc Was niecierpliwie. Alek był 
w Krakowie, pojechał teraz do Ja-
rosławia, aby porozumieć się z Zo-
sią. Jerzyk jest tutaj w podchorążów-
ce. Ksiądz Przytocki wrócił z obozu i 
dostał zdaje się probostwo koło Biel-
ska. Kończąc całuję Cię mocno Twój 
na zawsze Tolek 

PierWsza Wizyta W toKarsKieJ Wsi, W JedNeJ z zaGród 
przeszła moJe NaJśmielsze oczeKiWaNia. W NieWiel-

KieJ izBie paNi eleoNory JurczaK, mieJscoWeJ HaFciarKi 
i KWiaciarKi dozNałem pioruNuJąceGo Wprost olśNie-
Nia i oczaroWaNia. Byłem odurzoNy Nie tylKo oBFito-
ścią WyczaroWaNycH NiezWyKłym taleNtem i mistrzo-
stWem 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” zdo-
bionym bibułkowymi „jeżykami”, rozstawionymi tu i ówdzie bukietami barw-
nych 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 pierw-
sza wizyta na roli piłatowej w pracowni Józefa i edwarda Gacków w sko-
mielnej Białej – jedynych w regionie spadkobierców starej tradycji ludowe-
go 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 wów-
czas garncarza edwarda.
W nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z twórcami najważniejszą spra-
wą było pozyskanie ich zaufania i sympatii. do propozycji współpracy odno-
sili się początkowo sceptycznie i z rezerwą. zdarzyło mi się, że któregoś dnia 
zostałem przepędzony, bowiem właściciel gospodarstwa podejrzewał, że je-
stem urzędnikiem „skarbówki”, który przyjechał tu po to, aby wywęszyć ja-
kąś 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 zadysz-
ce zakola i przeszkody chłopskiej zagrody. Kiedy znalazłem się przy „zako-
piance” 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 aktyw-
ność. im częściej spotykaliśmy się, im częściej też rozmawialiśmy, więzy na-
szej przyjaźni stawały się coraz trwalsze. czułem, że jesteśmy sobie wzajem-
nie potrzebi. odtąd wiedzieli, że mogą do nas przyjechać, pochwalić się swo-
imi pracami, pokazać je szerszej widowni. Wiedzieli także, że dom Kultury 
to miejsce, w którym mogą zasięgnąć opinii i rady fachowców, urzeczywist-
nić swoje pasje i pragnienia.
Już od następnego numeru naszej gazety czytelnicy “sedna” będą mogli po-
znawać sylwetki kolejnych twórców ludowych żyjących i działających na te-
renie powiatu myślenickiego. chcemy, aby zachowana była pamięć o nich i 
dziele ich rąk. stąd nasz cykl. Na początek Franciszek Bargieł, rzeźbiarz lu-
dowy z rudnika.

okazuje się, że wyszukiwanie artystów ludowych i gromadze-
nie o nich informacji nie jest wcale rzeczą prostą. Bywało, że 

czynność ta graniczyła nieomal z … utratą zdrowia. Jan Koczwa-
ra, były, wieloletni dyrektor MOK-u był jednak cierpliwym tropi-
cielem. Cierpliwości tej zawdzięczamy fakt, że mogliśmy rozpo-
cząć i kontynuować cykl „Na strunach pamięci”.

Złota rączka – ręka niewątpliwie 
damska, o obezwładniającej piękno-
ści i urodzie, obficie i zaradnie zdo-
biona drogocenną biżuterią pocho-
dzącą m.in. ze słynnego salonu jubi-
lerskiego Johna charleya (jr) z man-
hattanu w Nowym Jorku lub sklepu 
jubilerskiego Jacka rączki ze złoto-
wa, być szczerym do bólu – dotyczy 
to w szczególności pacjentów siedzą-
cych na krześle gabinetu stomatolo-
gicznego, pokazowo szczerzących i 
manifestujących stany swojego uzę-
bienia, służalczo i bezwolnie podda-
jących się woli i manipulacjom manu-
alnym tzw. dentysty lub stomatologa.

Jeszcze przed wakacjami pomię-
dzy pierwszym, a drugim rokiem 

dwuletniego studium maturalnego 
(zwanego tutaj 6th Form) nauczycie-
le przeprowadzają „śledztwo” mające 
na celu wykrycie potencjalnych kan-
dydatów do oxbridge (tym mianem 
określa się oxford i cambridge, czyli 
dwa najlepsze uniwersytety w Wiel-
kiej Brytanii). śledztwo jest potrzeb-
ne, 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, dzi-
siaj 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 przygoto-
wani rodzą.
W pierwszym tygodniu września (czy-
li na początku roku szkolnego klasy 
maturalnej) sekretariat szkoły przypo-
mina potencjalnemu kandydatowi, że 
termin aplikacji do oxbridge mija pod 
koniec września. Kandydat ma więc 
tylko kilka tygodni, aby rozpocząć i 
zakończyć swoją aplikację. Wszyst-
ko odbywa się oczywiście w sieci, 
w systemie ucas, w którym należy 

stworzyć swój profil, wypełnić wy-
magane formularze, napisać list mo-
tywacyjny i upewnić się, że wycho-
wawca/promotor wypełnił część na-
leżącą do szkoły, dokonać opłaty apli-
kacyjnej i całość wysłać, uruchamia-
jąc 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 pro-
stej przyczyny, jeśli kandydat wpisze 
cambridge lub oxford jako opcję nu-
mer dwa (można aplikować maksy-
malnie do pięciu różnych uniwersy-
tetów, w każdym na jeden kierunek) 
automatycznie zostaje skreślony. Kon-
kurencja pomiędzy tymi akademiami 
jest tak ogromna, że ustawienie które-
gokolwiek z nich na „niższym miej-
scu” równa się okazaniu totalnego bra-
ku szacunku i dyskwalifikuje poten-
cjalnego 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 zdecy-
dować na jeden z 30 college’y przyj-
mujących studentów na studia licen-
cjackie 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. li-
mity znane są jedynie z lat poprzed-
nich, więc trzeba liczyć na szczęście, 
że w tym roku będą podobne. można 
zatem sprawdzić, że w ostatnich dzie-
sięciu latach do Woolfson college na 
medycynę aplikowało około dwuna-
stu 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 oxbrid-
ge trzeba uzyskać wysokie przewi-
dywania wyników maturalnych, któ-
re ustalają nauczyciele na podstawie 
próbnych matur, testów i ocen z końca 
gimnazjum (tzw Gcse). Jeżeli poten-
cjalny kandydat robi maturę między-
narodową (sześć przedmiotów, esej 
roczny, praca społeczna plus wstęp 
do teorii wiedzy), za którą maksymal-
nie można uzyskać 45 punktów – to 
oxbridge chce przewidywania na po-
ziomie 41-42 punktów (do większo-
ści dobrych europejskich uniwersyte-
tów wystarczy 35-36 ). 
szczęśliwiec, który uzyskał wysokie 
przewidywania, miał wysokie oceny 
z Gcse, dostał świetną opinię promo-

tora i napisał list motywacyjny, któ-
ry specjaliści od geniuszy w oxbrid-
ge uznali za „obiecujący” otrzymu-
je wiadomość z college’u, że jego 
aplikacja została przyjęta. cambrid-
ge i oxford to akademie, którym nie 
wystarczają oceny maturalne, ani na-
wet państwowe egzaminy wstępne z 
różnych kierunków wiedzy, obie ufa-
ją wyłącznie własnym procesom re-
krutacyjnym. czyli nawet jeśli po-
tencjalny kandydat na medycynę zda 
państwowy egzamin Bmat (kilku-
godzinny test z biologii, chemii, fizy-
ki, matematyki, logiki z krótkim ese-
jem, organizowany zazwyczaj pod 
koniec października lub na początku 
listopada) na bardzo wysokim pozio-
mie, dla cambridge lub oxford ważne 
jest tylko to, co zaprezentuje na roz-
mowie kwalifikacyjnej. Na razie jed-
nak do tej rozmowy jest bardzo dale-
ko. po pierwszej wiadomości z col-
lege’u następuje zwykle długie cze-
kanie, podczas którego potencjalny 
kandydat musi wypełniać różne do-
datkowe formularze lub testy, przy 
czym nie wypełnienie czegokolwiek 
na czas równa się natychmiastowej 
dyskwalifikacji. pod koniec listopa-
da nadchodzi wiadomość: zaprosze-
nie na rozmowy kwalifikacyjne lub 

podziękowanie za aplikację i życze-
nia powodzenia na innych uczelniach. 
W przypadku zaproszenia na rozmo-
wy – mogą to być dwie lub trzy roz-
mowy trwające zazwyczaj około 30-
40 minut – z różnym „zestawem eg-
zaminatorów”, 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 cam-
bridge, może spokojnie zabrać się za 
powtórki i testy, żeby w maju uzy-
skać wymagane w warunkach „ofer-
ty” oceny i punkty. Jeżeli okaże się, 
że college, do którego aplikował nie 
jest nim zainteresowany, ale inne col-
lege wybrały go sobie z „puli odrzu-
conych” to czekają go kolejne run-
dy rozmów kwalifikacyjnych i kolej-
ne tygodnie niepewności. Jeśli odpo-
wiedź jest negatywna, może wresz-
cie odetchnąć z ulgą i sprawdzić na 
swoim profilu ucas nazwy pozosta-
łych uniwersytetów, do których zło-
żył aplikacje. ma teraz czas, by wró-
cić do normalności i przypomnieć so-
bie o „innych”.

Listy z Cambridgeaga cahn

foto: archiw
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Chciałbym w tym miesiącu przy-
bliżyć pokrótce naszym czytel-

nikom historię jednej z najbardziej ta-
jemniczych organizacji walczących 
w czasie ii wojny światowej z oku-
pantem na ziemi polskiej, a bardzo 
prawdopodobne, że również na zie-
mi myślenickiej. organizacji, której 
członkowie nigdy nie zostali zdekon-
spirowani, a przy tym byli niezwykle 
skuteczni.
organizacja, o której mowa kilkakrot-
nie zmieniała swoją nazwę, początko-
wo nazywała się „uprawa”, następ-
nie „tarcza”, jeszcze później „opie-
ka”, aby w swoim końcowym okre-
sie przyjąć nazwę „s1”. organizację 
tworzyli polscy ziemianie, jej struktu-
ra opierała się na więzach krwi i in-
nych wzajemnych koligacjach. or-
ganizacja nie brała udziału w bezpo-
średnich walkach jednak jej rola była 
niezwykle ważna. członkowie „upra-
wy” gromadzili środki finansowe oraz 
żywność niezbędną do utrzymania te-
renowych oddziałów partyzanckich, 
dostarczali informacji o sytuacji w 
terenie i ruchach wojsk nieprzyjacie-
la. Jednak najważniejszą gałęzią dzia-
łalności była ochrona zdekonspiro-
wanych członków organizacji pod-
ziemnych, ich przerzut w bezpieczne 
miejsca i organizowanie schronienia. 
członkowie „uprawy” zajmowali się 
również zakupem broni, ochroną ucie-
kinierów, głównie z terenów wschod-
nich, oraz innymi osobami potrzebu-
jącymi w tamtych czasach pomocy. z 
pomocy „tarczy” bardzo często ko-
rzystali żydzi, szczególnie ci, ukrywa-

jący się po roku 1942. patrząc z per-
spektywy czasu można powiedzieć, 
że działania te były niemal perfek-
cyjne. oprócz wyżej wymienionych 
zadań ziemianie organizowali punkty 
apteczne, szpitale szkolili również sa-
nitariuszki. Wszystko to odbywało się 
w dworach lub majątkach należących 
do członków „uprawy”. Kolejnym za-
daniem realizowanym w terenie była 
organizacja tajnego nauczania, a na-
wet tajnych „podchorążówek”. Wiele 
wskazuje na to, że i na naszym terenie 
działała ta doskonale zakonspirowa-
na organizacja. Wskazują na to fakty 
mające miejsce w pobliskich mająt-
kach, na przykład w osieczanach czy 
zakliczynie. Właśnie w tych miejsco-
wościach i w ich najbliższej okolicy 
ukrywały się osoby z odległych za-
kątków naszego kraju. rzecz jasna w 
warunkach wojennych nie byłoby to 
możliwe bez wsparcia dobrze działa-
jącej organizacji. po zakończeniu woj-
ny generał tadeusz Bór-Komorow-
ski tak podsumował wkład „upra-
wy” w walkę z Niemcami - Gdyby nie 
„Uprawa” – „Tarcza” Armia Krajo-
wa nie mogłaby spełnić wielu swoich 
zasadniczych zadań [...] opieka „Tar-
czy” uchroniła od głodu, demoraliza-
cji i rabunku wiele oddziałów party-
zanckich powstających jak grzyby po 
deszczu po 1943 roku.
moja przygoda z polskim ziemiań-
stwem i „uprawą” – „tarczą” dopie-
ro się rozpoczęła, ale już teraz mogę 
zapewnić, że będzie kontynuacja tego 
ciekawego, ale za razem tragiczne-
go tematu.

cdN.

Z Gdowa do pierzchowca, gdzie 
znajduje się trzeci, ostatni już 

punkt z planu naszej  wyprawy, jest 
niedaleko. po kilkunastu minutach 
jazdy w kierunku Bochni dostrzega-
my znak informujący o kopcu. skrę-
camy w prawo i dosyć krętą, wąską 
drogą przez centrum wsi docieramy 
do celu. W kilku miejscach na zakrę-
tach umieszczone są kolejne drogo-
wskazy (strzałki) wskazujące kieru-
nek jazdy, ale stan ich nie jest najlep-
szy. aż się prosi o nowe, bowiem dro-
ga pomiędzy domami staje się coraz 
węższa, często są rozwidlenia i bocz-
ne 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, zbu-
dowanym w Xvii wieku przez het-
mana Jana Klemensa Branickiego. 
dobra te stały się prezentem ślub-
nym ofiarowanym przez króla augu-
sta iii zofii von lettow i Janowi mi-
chałowi dąbrowskiemu – pułkowni-
kowi w wojsku saskim. tutaj 2 sierp-
nia 1755 roku przyszedł na świat Jan 
Henryk dąbrowski. tylko dla przy-
pomnienia należy wspomnieć, że był 
to: uczestnik insurekcji kościuszkow-
skiej, inicjator powstania wielkopol-
skiego 1806 roku, twórca legionów 
polskich we Włoszech, dowódca na-
czelny wojsk polskich 1813, generał 
jazdy armii Królestwa polskiego 1815  
i wreszcie bohater naszego hymnu na-
rodowego. W roku 1872, w pięćdzie-

siątą czwartą rocznicę śmierci gene-
rała, z inicjatywy generała ignacego 
Kruszewskiego, obok dworu posta-
wiono pomnik.
Kamienny graniastosłup, dzieło kra-
kowskiego kamieniarza edwarda 
stehlika, wieńczą: czako, szabla ułań-
ska, ładownica zdobiona orłem, zwój 
wojskowych map, laurowy wieniec 
i Krzyż legii Honorowej. Na fron-
cie cokołu umieszczona została tar-
cza 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 zniszczo-
ny w czasie ii wojny światowej. W 
dwusetną rocznicę powstania legio-
nów polskich we Włoszech – w roku 
1997, z inicjatywy wybitnego arche-
ologa prof.dr.hab. Kazimierza Bieleni-
na, staraniem mieszkańców pierzcho-
wa, stowarzyszenia miłośników tra-
dycji mazurka dąbrowskiego, Gminy 
Gdów i Krakowskiego okręgu Woj-
skowego, kopiec został odbudowany. 
Większość prac ziemnych wykonał iii 
pułk saperów z dębicy. W kopcu zło-
żono ziemię z miejsc pobytu generała 
i innych miejsc pamięci narodowej.
podjeżdżamy na miejsce. pomimo 
wąskiej drogi pobocze jest na tyle sze-
rokie, ze można spokojnie nawrócić i 
zaparkować- nawet autobusem.  tuż 
przy schodkach prowadzących do po-
mnika umieszczono tablicę informa-
cyjną. dowiadujemy się z niej, że w 
2014 roku miał miejsce kolejny re-

mont i porządkowanie całego terenu, 
a stałą, systematyczną opiekę sprawu-
je tu młodzież z miejscowej szkoły. po 
kilkunastu stopnia podchodzimy do 
pomnika czytamy tekst inskrypcji na 
cokole i robimy parę fotek. stąd ko-
piec, położony na drugim końcu po-
rośniętego trawą majdanu, prezen-
tuje się najlepiej. Jest dosyć okaza-
ły. Nie tak monumentalny jak znane 
kopce krakowskie, ale podobnie jak 
one zwieńczony kamiennym obeli-
skiem, do którego prowadzi spiralna 
ścieżka. u podnóża umieszczono trzy 
granitowe tablice. Na jednej wyryta 
jest krótka historia obiektu, na dru-
giej, obok nazwiska i płaskorzeźby z 
popiersiem generała, znajduje się de-
dykacja: „W hołdzie twórcy legio-
nów polskich we Włoszech urodzo-
nemu 2 sierpnia 1755 roku w pierz-
chowie mieszkańcy ziemi gdowskiej 
2 sierpnia 2005 roku”. trzecia tablica 
poświęcona jest pamięci prof. Bieleni-
na. Wchodzimy na szczyt pod obelisk 
z inskrypcjami na tabliczkach: „Jesz-
cze polska nie umarła” – od południa 
i „Kiedy my żyjemy 1797-1997” od 
północnej strony.
 z wierzchołka rozciąga się szero-
ka panorama na pogórze Wielickie i 
spory odcinek doliny raby, zamknię-
ty na horyzoncie szczytami Beskidu 
Wyspowego. Niestety, możemy po-
dziwiać ten widok tylko przez chwi-
lę, 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.
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myśleniccy piloci rajdowi w nowym sezonie

speed-ball gra dla każdego

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 ak-
cji”. zaplanowane na pół roku przedsięwzięcie ma na celu przekonanie do speed ballu i zaangażowa-
nie 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 star-
sze, 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 dro-
gi, w speed ball można grać nie tylko w duecie, ale także w pojedynkę, wystarczy tylko chcieć – prze-
konywał mistrz polski. istotnie. do uprawiania speed balla wystarczy skrawek hali lub placu pod go-
łym 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.

Na naszych zdjęciach: W speed ball mogą grać wszyscy, małe dzieci i babcie z wnukami.foto: maciej hołuj

SPEED - BALL, DYSYCPLINA SPORTu IDEALNA DLA SENIORóWSEDNO
patronuje

ROBERT W WRC, KuBA W SuBARu

NiezWyKle cieKaWie za-
poWiada siĘ NoWy se-

zoN raJdoWy dla dWócH 
pilotóW raJdoWycH rodem 
z myśleNic: roBerta HuN-
dli i JaKuBa WróBla. oBaJ 
zamierzaJą spĘdzić W tym 
roKu sporo czasu W raJ-
dóWKacH 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 mi-
strzostw polski oraz w rajdach zali-
czanych do mistrzostw słowacji i mi-
strzostw 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 rajdowe-
go 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: Portu-
galii, Sardynii, Polski, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii i Wiel-
kiej 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 Sło-
wacji czy w Czechach. Pojedziemy samochodem Ci-
troen DS R3 (na naszym górnym zdjęciu Jakub „co-
lin” 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 kontak-
tu z rajdami z najwyższej światowej półki pełniąc 
rolę szpiega, między innymi roberta Kubicy. - Nie 
wszystko będzie dla mnie nowe, znam wiele odcin-
ków specjalnych, znam ich charakterystykę i profil, 
ale oczywiście będę musiał przygotować się solid-
nie do nowych zadań. Mam nadzieję na wspaniałą 
przygodę, dobre wyniki i korzystny wynik końcowy. 
A jak będzie? Zobaczymy – kończy zawodnik. Nie-
stety roberta Hundli nie będziemy oglądać w tym 
roku w polsce, chyba, że okazyjnie, kiedy któryś z 
polskich rajdów będzie mógł stanowić etap przygo-
towań do występu na arenie rmś.
Kuba Wróbel nie zmienia w tym sezonie kierowcy, 
nadal będzie to młody i utalentowany marcin sło-
bodzian, nie zmienia także samochodu (subaru im-
preza WrX grupy N), zmianie ulega natomiast sta-
tus naszego pilota. W tym roku będzie on oficjalnie 
reprezentował barwy zespołu subaru poland rally 
Team. - To nowa sytuacja, po raz pierwszy w swo-
jej karierze pilota rajdowego mam kontrakt w pro-
fesjonalnym zespole rajdowym, który dysponuje bu-
dżetem na realizację swoich planów – mówi Kuba. 
- Będę w tym roku także startował okazjonalnie u 
boku Grzegorza Grzyba w rundach Mistrzostw Sło-
wacji, 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 Słobo-
dzian to bardzo utalentowany i perspektywiczny kie-
rowca, będę mógł uczestniczyć w procesie jego roz-
woju i w jakimś stopniu do tego rozwoju się przyczy-
niać. To niezwykle ekscytujące, ale i wymagające za-
danie. Będziemy walczyć z Marcinem o jak najlep-
szą pozycję w klasyfikacji grupy N. 
trzymamy za obu naszych pilotów kciuki i życzy-
my im jak najlepszej realizacji nowych wyzwań 
oczekując jednocześnie dobrych wiadomości z raj-
dowych tras.

Ambitne plany startowe na nowy sezon to-
warzyszą dwóm pilotom rajdowym z Myśle-

nic. Robert Hundla zadebiutuje w Rajdowych 
Mistrzostwach Świata (WRC) natomiast Jakub 
Wróbel w profesjonalnym teamie rajdowym.
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