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SEDNO: KTOś, KTO ZDO-
b Y WA K O R O N Ę  Z I E -

MI NIE MOŻE NIE KOCHAĆ 
GÓR. PRZYPUSZCZAM, A NA-
WET MOGĘ ZARYZYKOWAĆ 
STWIERDZENIE, IŻ NALEŻY 
PAN DO GRONA TYCH LUDZI, 
KTÓRZY GÓRY KOCHAJą, A 
MOŻE NAWET DARZą JE MI-
łOśCIą. W KTÓRYM MOMEN-
CIE PAŃSKIEGO ŻYCIA GÓRY 
STAłY SIĘ DLA PANA TAK bAR-
DZO WAŻNE?
JANUSZ KOCHAŃSKI: Przed sze-
ściu laty porzuciłem żeglarstwo, któ-
re z wielką pasją uprawiałem przez 
okres dziesięciu lat. Był to rodzaj że-
glarstwa odkrywczego, pływałem po 
wielu morzach i oceanach. Do cho-
dzenia po górach zainspirowała mnie 
podróż do Afryki. Będąc z córką na 
safari i jeżdżąc po Afryce samocho-
dem z jej ust padła propozycja, aby 
wejść na Kilimandżaro. Powiedzia-
łem: dlaczego nie, ale musimy się do 
takiej wyprawy porządnie przygoto-
wać. Wróciliśmy do Afryki za rok i 
weszliśmy na Kilimandżaro, chociaż 
po drodze pomysłodawczyni przedsię-
wzięcia narzekała, że to jednak wy-
prawa ponad jej siły. Potem z rozpę-
du zrobiliśmy jeszcze Aconcaguę, ale 
po tej wyprawie córka powiedziała: 
pass, twierdząc, że to czego dokona-
ła było szczytem jej możliwości. Re-
zygnacja córki nie ostudziła mojego 
zapału. Zacząłem myśleć o zdobyciu 
Korony Ziemi. 
Co ostatecznie spowodowało, że za-
kochał się Pan w górach?
Po pierwsze niepowtarzalna szansa 
sprawdzenia swoich możliwości w 
ekstremalnych warunkach, po drugie 
możliwość poznania nowych, cieka-
wych ludzi, po trzecie piękno gór. Pod-
czas wyprawy każdy dzień jest inny, 
każdy niesie inne problemy, proble-
my z którymi trzeba się zmierzyć. Tu 
i teraz. To wszystko działa na człowie-
ka jak narkotyk.
Jest Pan polskim rekordzistą świata 
w szybkości skompletowania wejść 
na najwyższe szczyty świata. Uczy-
nił Pan to w 126 dni. Jaką wartość 
ma ten rekord, czy tak szybkie zdo-
bycie Korony Ziemi to wyczyn czy 
może dobra logistyka, a może jed-
no i drugie?
Dzierżę także polski rekord zdobycia 
Korony Ziemi. Wynosi on 11 miesięcy. 
Rekord światowy to istotnie 126 dni. 
Udało mi się go pobić o pięć dni. To 
dużo w przypadku zdobywania gór. 
Powiem tak: rekordy to efekt zarów-
no dobrej logistyki, jak i umiejętności. 
Zdobycie Korony Ziemi nie jest zada-
niem łatwym, zatem patrząc na rzecz 
całą z tej perspektywy to czego uda-
ło mi się dokonać można nazwać wy-
czynem. Logistyka też nie jest łatwa. 
Uczyłem się jej podobnie jak same-
go pokonywania skalnych ścian. Ot, 
choćby sprawy sprzętowe. Początki 
w tej kwestii nie należały do łatwych. 
Dobór sprzętu jest niezwykle istotny, 
nie zawsze w przeszłości moje wybo-
ry były trafne. Zabierałem ze sobą za 
dużo. Teraz po sześciu latach doświad-
czeń mój sprzęt w 90 procentach do-
bierany jest poprawnie. Reasumując 
powiem tak: sukces to 20 procent lo-
gistyki, reszta to wyczyn.
W skład Korony Ziemi wchodzi 
siedem szczytów, są to najwyż-
sze szczyty siedmiu kontynentów: 
Mount Everest, Mount Vinson, 
Mc Kinley (obecnie Denali), Pira-
mida Carstnesz, Elbrus, Kiliman-
dżaro, Aconcagua. Niektóre szko-
ły wspominają także o Kościuszce 
i Mont blanc. Zdobył Pan wszyst-
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Korona Ziemi (ang. Seven SummitS) – najwyższe szczyty po-
szczególnych kontynentów. Lista szczytów: Azja: mount everest (8850 
m n.p.m.), Ameryka Południowa: aconcagua (6961 m n.p.m.), Ame-
ryka Północna: Denali (mcKinley) (6195 m n.p.m.), Afryka: Kiliman-
dżaro (5895 m n.p.m.) Europa: (według Międzynarodowej Unii Geogra-
ficznej - mont Blanc - 4810 m n.p.m, według Messnera, Bassa i śro-
dowiska wspinaczkowego - alpiniści uznający góry Kaukaz jako granice 
Europy - elbrus (5642 m n.p.m.) Australia lub Australia i Oceania: (we-
dług Bassa): Góra Kościuszki 2230 m n.p.m, według Messnera Austra-
lia i Oceania: Puncak Jaya (4884 m n.p.m.), Antarktyda: masyw vin-
sona (4892 m n.p.m.)

Zdobyć najwyższe szczyty wszystkich kontynentów świata w 
ciągu zaledwie 126 dni to wyczyn, na który stać, jak na ra-

zie, jednego człowieka na świecie. Tak się składa, że mieszka on 
w … Głogoczowie i nazywa się Janusz Kochański. Kocha góry, 
uwielbia je zdobywać i ma świadomość ryzyka, jakie podejmuje. 

DroDZY CZYteLniCY
Stawianie sobie trud-
nych do realizacji ce-
lów, a potem ich osiąga-
nie leży w naturze każde-
go człowieka. Różny jest 
tylko poziom tych celów 
i różny stopień trudno-
ści ich osiągania. Janusz 
Kochański z Głogoczowa 
postawił przed sobą cel 
zdobycia Korony Ziemi i 
osiągnął go w rekordo-
wym czasie 126 dni. Nikt 
przed nim, ani na razie po 
nim nie zdobył najwyż-
szych szczytów ziemi w 
tak krótkim czasie. O tym 
jak doszło do rekordowe-
go wyczynu i jakie wiąza-
ły się z nim trudności Ja-
nusz Kochański opowiada 
dziennikarzowi „Sedna”. 
Owoce tej rozmowy znaj-
dziecie Państwo obok.
Burza jaka rozpętała się 
wokół lasów państwo-
wych w związku z usta-
leniem czy powinny one 
być ochronne, tak jak 
przez dwadzieścia ostat-
nich lat, czy nie, rozpętała 
się po tym, jak większość 
radnych Rady Miejskiej 
Myślenic opowiedziała się 
za tym, że lasy nie mu-
szą być chronione. Temat 
ten rozwijamy w rubry-
ce „Czym żyje gmina” na 
stronie 4.
Jak na wakacyjny numer 
przystało będzie lekko i 
przyjemnie. O tajnikach 
zawodu sommaliera opo-
wie jedenasty sommalier 
tegorocznych Mistrzostw 
Polski Tomasz Szczepań-
ski ze Stróży, odwiedzili-
śmy także po raz kolej-
ny stadnicką winnicę Ma-
cieja Hyżego, producenta 
win i plantatora, aby do-
konać oficjalnego otwar-
cia lata i przekonać się 
jak funkcjonuje winnica 
w polskich warunkach 
pogodowych.
Do trzech razy sztuka 
zdaje się mówić Marek 
Rutkiewicz, kolarz szoso-
wy z Głogoczowa. Marek 
po raz drugi z rzędu wy-
walczył tytuł wicemistrza 
kraju w kolarstwie szo-
sowym ze startu wspól-
nego i chciałby wreszcie 
stanąć na najwyższym 
podium. W rozmowie z 
„Sednem” obiecuje, że 
podejmie próbę wywal-
czenia „złota” już za rok.
Życząc wszystkim Czy-
telnikom naszej gazety 
wspaniałego wypoczyn-
ku wakacyjno – urlopo-
wego prosimy: nie zapo-
minajcie o nas. Jesteśmy 
z Wami i pojawimy się 
znowu już za … miesiąc.

Redakcja
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rozmowa z JANUSZEM KOCHAńSKIM zdobywcą Korony Ziemi z Głogoczowa

kie te szczyty, a z którym miał Pan 
największe problemy i dlaczego?
Myślę, że był to Mc Kinley czyli dzi-
siaj Denali. Atakowałem go w tym 
roku w okresie przed sezonem, w koń-
cówce zimy. Żadna wyprawa jeszcze 
nie ruszyła w tym czasie na szczyt, ja 
otrzymałem pozwolenie na atak. Wiał 
potężny wiatr, panowała niska tempe-
ratura. Było tak ciężko, że w pewnym 
momencie zacząłem zastanawiać się 
czy dam radę, czy podołam zadaniu? 
Oceniałem swoje możliwości, musia-
łem podjąć decyzję czy zostaję w gó-
rach i kontynuuję wyprawę, czy rezy-
gnuję. Wspinaczka w górach to nie 
maraton, w którym dobiega się do 
mety i to jest koniec zmagań. W gó-
rach, kiedy zdobędziesz szczyt musisz 
jeszcze z niego zejść. 
Zawrócił Pan z Mc Kinleya wów-
czas czy go zdobył?
Zdobyłem.
Domyślam się, że każda kolejna wy-
prawa wymagała sporych zabie-
gów organizacyjnych, zgromadze-
nia środków finansowych. Proszę 
zdradzić jak wygląda przygotowa-
nie takiej wyprawy, z czym się wią-
że, jakie trudności należy pokonać, 
aby doszła do skutku?
Przede wszystkim musimy odpowie-
dzieć sobie na pytanie z kim mamy 
iść na daną wyprawę, w jakim zespo-
le. Moje zdobycie Korony Ziemi od-
było się tak, że za każdym razem sze-
dłem z innym zespołem. Były to ze-
społy zagraniczne, choć raz byłem z 
polskim. Kolejna sprawa to logistyka. 
Zgranie terminów lotów. To przecież 
loty z kontynentu na kontynent. Da-
lej: sprzęt. Na każdą wyprawę inny, 
choć w 80 procentach powtarzają-
cy się. Przez dwa miesiące siedzia-
łem z kolegą klubowym nad projek-
tem terminarzu całego przedsięwzię-
cia. To ogrom zabiegów organizacyj-
nych. Synchronizacja terminów była 
w tym przypadku bodaj najważniejsza.
Logistyka logistyką, wiem już, że 
jest bardzo ważna, ale interesuje 
mnie przygotowanie fizyczne do 
tak wymagających wypraw. Czy 
każdą wyprawę poprzedzał jakiś 
trening? Jakie cechy fizyczne musi 
prezentować ktoś, kto mierzy się z 
Koroną Ziemi?
Przede wszystkim musi być sprawny 
fizycznie i mam tu na myśli spraw-
ność ogólną. Na wysokościach, na 
których się przebywa dotlenienie jest 
inne, to wymaga kondycji. Nie moż-
na chorować, bowiem przyjmowanie 
leków bardzo osłabia. Jeśli chodzi o 
mnie, to atakowałem kolejne szczy-
ty z marszu. Owszem chodzę często 
na basen, dużo pływam, 60 godzin w 
miesiącu spędzam na treningach zaś 
przed samą wyprawą nieco intensyfi-
kuję te czynności.
Interesuje mnie także motywacja, 
która każe Panu podejmować tak 
duże ryzyko, narażać na szwank 
nie tylko zdrowie, ale i życie? Co 
jest tak silnego w pasji zdobywa-
nia groźnych szczytów górskich, że 
wchodzi Pan na nie i pewnie wcho-
dził nadal będzie? Czy podczas 
wspinaczki odczuwa Pan strach 
czy może to uczucie jest Panu obce?
Motywacją dla mnie jest kolejne wy-
zwanie, jakie stawiam przed sobą. To 
także radość spełnienia się, udowod-
nienia, że pomimo wieku, a mam 54 
lata, mogę pokonać własne słabości. 
Kiedy jestem 100 metrów od celu, 
wstępuje we mnie nowa energia. Na 
samym szczycie jestem zazwyczaj oko-
ło 20 minut, tyle mam tej radości, ale 
po zejściu z góry mam w sobie tyle 
pozytywnej energii, że myślę o tym, 

aby dokonać czegoś więcej. Góry uczą optymizmu, człowiek inaczej postrze-
ga przez to świat. Co do strachu, to jest to uczcie obce. Jak się boisz – nie idź 
w góry. Oczywiście zdarzają się momenty zastanowienia czy na pewno chcesz 
tego, co robisz? Bardziej martwię się o rodzinę, niż o siebie. Nie mam obawy 
o to, że mogę zostać w górach, ale mam obawę o to, że przecież nie jestem na 
tym świecie sam, że jestem komuś potrzebny. Dlatego nie może być strachu, 
ale wnikliwa analiza tego czy dam radę, czy podołam, myślenie i zdrowy roz-
sądek. Mówię sobie czasem, że przecież ta góra będzie tutaj stała za rok, dwa 
za trzy. Jeśli nie dam rady teraz, mogę ją zdobyć później.
Skoro nasza rozmowa zeszła na temat ryzyka, czy mógłby Pan opisać 
sytuację, kiedy stanął Pan oko w oko z niebezpieczeństwem? Czy miał 
Pan taki moment, w którym pomyślał, że coś może się jednak nie udać?
Zapewne gdybym w kilku sytuacjach nie użył stosownych zabezpieczeń, nie 
przestrzegał obowiązujących procedur, gdyby nie liny, pewnie nie spotkaliby-
śmy się dzisiaj. Kiedyś zawisłem w lodowej szczelinie i gdyby nie lina pew-
nie pozostałbym w niej na zawsze. Innym razem kolega odpadł od ściany i 
pociągnął mnie za sobą. Drugi kolega zdążył zablokować stanowisko, w jed-
nej chwili wbił do zbocza czekan i nakrył go własnym ciałem, tak aby się od 
tego zbocza pod naszym ciężarem nie oderwał. Rok temu podczas schodze-
nia z Everestu założyłem karabinek, ale go nie zakręciłem. Karabinek w pew-
nym momencie wysunął się z liny i zacząłem spadać w dół. Zdążyłem pomy-
śleć tylko, że coś spieprzyłem, ale w chwilę potem zatrzymałem się na wysta-
jącej muldzie lodowej, która uratowała mnie przed najgorszym.
Jakie myśli towarzyszą człowiekowi, kiedy osiąga cel wyprawy czyli szczyt 
groźnej góry, kiedy kończy wspinaczkę, kiedy staje na wierzchołku tej 
góry i ma za sobą cały trud jej zdobycia? Czy to tylko euforia związana 
z faktem pokonania góry czy może w takim momencie przychodzą do 
głowy jakieś inne myśli?
Może nie jest to euforia, ale wielkie, wielkie zadowolenie z samego siebie. 

Jest wysiłek, jest wyzwanie, wszystko spełnia się w tej jednej chwili. O czym 
myślę w takich momentach? Chyba głównie o tym, że mam wykonać kolej-
ne czynności, mam ich dopilnować, nie mogę się rozpraszać bo muszę jesz-
cze z tej góry zejść.
Co jest ważne podczas walki z górą? Co ważne, a co najważniejsze? Psy-
chika czy umiejętności manualne?
Umiejętności są bardzo ważne, wszak to dzięki nim trwamy na ścianie, ale 
psychika jest jeszcze ważniejsza, bo przecież wszystko mamy w głowie. Znam 
takich himalaistów, którzy posiadali wspaniałe umiejętności, ale z powodów 
psychicznych nie potrafili zwyciężyć w konfrontacji z górą. Moja psychika jest 
na tyle mocna, że mogę zdobywać góry.
Jak na Pana pasję zdobywania szczytów górskich zapatruje się rodzina?
Nie jest z tego powodu szczęśliwa, bo obawia się o moje bezpieczeństwo, ale 
żona powtarza zawsze, że nie może mnie zatrzymać i osłabiać we mnie mo-
jej pasji. Nie jest to łatwe, czasem bywa, że kosztuje nieprzespane noce, jest 
sporo myślenia, meczącego i trudnego, wyczerpującego. Ja o tym wiem. Nie-
co pozytywniej patrzą na moje wyczyny córka i syn.
Zdobycie Korony Ziemi samo w sobie, nie wspominając już o rekordo-
wym czasie 126 dni jest osiągnięciem z najwyższej półki. Pan go już do-
konał, ma Pan to za sobą. Jakie jeszcze wyzwanie w związku z tym może 
przebić to osiągnięcie? Słowem czy ma Pan już wizję takiego wyzwania, 
chciałby Pan się z nim zmierzyć? Jeśli tak to kiedy?
Nie mam na razie w głowie takiego projektu, choć powoli kiełkuje we mnie 
myśl o zdobyciu Śnieżnej Pantery czyli pięciu szczytów o wysokości powyżej 7 
tysięcy metrów. Jest to jednak plan przyszłościowy, Na pewno nie na ten rok.
Czy jest Pan człowiekiem uzależnionym od wspinania się po górach?
Coś w tym jest. Nie zaprzeczę.

Kiedy jestem 100 metrów od celu, 
wstępuje we mnie nowa energia. 

Na samym szczycie jestem zazwyczaj 
około 20 minut, tyle mam tej rado-
ści, ale po zejściu z góry mam w so-
bie tyle pozytywnej energii, że myślę 
o tym, aby dokonać czegoś więcej - 
jAnUsz KOchAńsKi 

JANUSZ KOCHAŃSKI - urodził się 
w 1963 roku w miejscowości Poręba 
Żegoty. swoją rodzinną miejscowość 
jaką są Brodła opuścił w wieku 15 lat 
rozpoczynając naukę w O.K.U Oświę-
cim. następnie odbył służbę wojskową, 
a po jej ukończeniu zatrzymał się w 
Krakowie gdzie założył rodzinę i otwo-
rzył pierwszą, własną firmę. W Krako-
wie mieszkał 23 lata, po czym prze-
prowadził się do Głogoczowa, w któ-
rym mieszka i pracuje. W 2016 roku 
zdobył Koronę ziemi w ciągu 11 mie-
sięcy bijąc w ten sposób rekord Polski 
w tym względzie, rekordzista świata 
w zdobyciu Korony ziemi (126 dni).



SEDNO

4/lipiec 2017

(RED)

człowiek miesiąca

fo
to

: 
ar

ch
iw

um

czym żyje gmina

zawody sportowo - pożarnicze

SPRAWNOść bOJOWA STRAŻAKóW – DRUhóW NALEŻĄcYch 
DO JEDNOSTEK OSP DZIAłAJĄcYch NA TERENIE GMINY MY-

śLENIcE JEST WIęcEJ NIŻ ZADOWALAJĄcA I POZWALA MIESZ-
KAńcOM TEJ GMINY NA SPOKOJNY SEN. TAKI WNIOSEK MOŻ-
NA WYSNUć PO GMINNYch ZAWODAch SPORTOWO – POŻAR-
NIcZYch, KTóRE ODbYłY SIę NA bOISKU ORłA MYśLENIcE.
W szranki stanęło aż czternaście jednostek działających na terenie gminy My-
ślenice: (borzęta, Trzemeśnia, Głogoczów, Poręba, Jawornik, Myślenice Za-
rabie, Zawada, bysina, Krzyszkowice, Droginia, Polanka, Myślenice Górne 
Przedmieście, Myślenice Dolne Przedmieście, Osieczany), co też najlepiej 
świadczy o tym, na jak imponujące zaplecze pożarnicze mieszkańcy gmi-
ny Myślenice mogą liczyć. W męskim gronie znalazły się trzy drużyny żeń-
skie (OSP Zawada, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Droginia). Pa-
nie niewiele, jeśli w ogóle, ustępowały panom pod względem przygotowa-
nia fizycznego. Nie były też gorsze od nich w waleczności, prezentowały tę 
samą co mężczyźni ambicję.
Tradycyjnie dla tego rodzaju zawodów druhny i druhowie rywalizowali w trzech 
zasadniczych konkurencjach: musztra, sztafeta i tzw. „bojówka”. W każdej z 
nich dzielni strażacy wykazali się dobrym przygotowaniem, kondycją, a nade 
wszystko sercem do walki. Jeśli z takim samym zapałem, w co trudno wąt-
pić, biorą udział w akcjach ratowniczych, możemy być spokojni o ich efekt.
Musztra, jak to musztra: w prawo zwrot, w lewo zwrot, w szeregu zbiórka. 
Wszystko na komendę, wszystko w miarę równo. Tutaj wielkiej filozofii nie 

SPRAWNI I WALECZNI
foto: maciej hołuj

Mimo zaledwie sześciu lat bar-
tek Rapacz z Myślenic potrafi 

zachować się w ekstremalnych sytu-
acjach jak dorosły. Kiedy jego mama 
straciła przytomność on ją zachował i 
uruchamiając syrenę w budynku OSP 
Myślenice Dolne Przedmieście i spro-
wadzając w ten sposób pomoc ura-
tował swojej mamie życie. Za wiel-
ką dojrzałość, mimo bardzo młode-
go wieku i za odwagę przyznajemy 
bartkowi Rapaczowi miano człowie-
ka Miesiąca lipca.

BARTEK RAPACZ
SZEścIOLATEK

Z MYśLENIc

RADNI RADY MIEJSKIEJ MY-
śLENIc (Z MAłYMI WYJĄT-

KAMI, O cZYM ZA chWILę) NIE 
chcĄ, AbY LASY PAńSTWOWE 
NA TERENIE GMINY bYłY LA-
SAMI OchRONNYMI. NA OSTAT-
NIEJ SESJI PODJęLI UchWAłę W 
TEJ SPRAWIE.
Rzecz cała rozpoczęła się prośbą Nad-
leśnictwa Myślenickiego do Rady 
Miejskiej o zaopiniowanie wniosku o 
uznanie za ochronne lasów stanowią-
cych własność Skarbu Państwa, a bę-
dących w zarządzie tegoż nadleśnic-
twa. chodziło oczywiście o lasy znaj-
dujące sie na terenie Miasta i Gminy 
Myślenice.
Już podczas poprzedniej sesji bur-
mistrz Myślenic Maciej Ostrowski 
autopoprawką wprowadził do pro-
gramu posiedzenia kwestię podjęcia 
uchwały opiniującej negatywnie uzna-
nie myślenickich lasów za ochronne, 
argumentując ją m.in. tym, że wnio-
sek Nadleśnictwa nie może zostać 
uwzględniony bowiem brakuje w nim 
szczegółowego uzasadnienia celów 
uznania lasów za ochronne oraz że 
uznanie za ochronne wszystkich la-
sów znajdujących się w granicach ad-
ministracyjnych gminy, a będących w 
administracji Nadleśnictwa Myśleni-
ce może pozbawić gminę i jej miesz-
kańców jego różnorodnych funkcji, 
na przykład pozyskiwania drewna, 
runa leśnego czy rozwoju turystyki i 
rekreacji na terenie gminy. Wprawił 

tym posunięciem w zdumienie nie-
których radnych, jako że sprawa nie 
została wcześniej przedstawiona żad-
nej komisji działającej przy Radzie i 
radni nie mieli okazji ani zastanowić 
się nad nią, ani jej przedyskutować. 
- Nie po raz pierwszy pan burmistrz 
wprowadza do programu sesji autopo-
prawką punkty, które są dla nas zasko-
czeniem, których nie mieliśmy szans 
wcześniej przedyskutować czy zasta-
nowić się nad ich zasadnością - mó-
wił jeden z radnych. - Nie rozumiem 
tej taktyki, choć mogę się domyślać 
dlaczego jest stosowana.
Wówczas, na sesji, podczas której 
Maciej Ostrowski chciał przeforso-
wać uchwałę, ku jego zaskoczeniu nie 
osiągnięto kompromisu, radni (tak-
że ci z komitetu wyborczego burmi-
strza) byli w swoich opiniach mocno 
podzieleni i sprawę całą odesłano do 
rozważenia przez Komisję Gospo-
darki Przestrzennej, Architektury (i 
nomen omen) Ochrony środowiska 
i Rolnictwa.
Podczas posiedzenia komisji obecny 
był na sali obrad miejskiego ratusza 
Stanisław Widz, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Myślenice. Został zaproszo-
ny specjalnie po to, aby rozwiać wąt-
pliwości radnych miejskich w rzeczo-
nej sprawie.
- Prosimy o opinię Radę, bowiem w 
życie wchodzi rządowy plan rozwoju 
lasów na lata 2017 - 2027, poza tym 
oddano pod nasz zarząd 48 nowych 

hektarów lasu i trudno, aby nie był 
to las ochronny, jak reszta naszego 
areału - tłumaczył Stanisław Widz. 
- Lasy są w Myślenicach chronione 
od prawie dwudziestu lat. Każda ko-
lejna Rada podejmowała uchwałę o 
ich ochronności. W powiecie myśle-
nickim mamy sto procent lasów chro-
nionych, na terenie Małopolski tylko 
jedna gmina nie chce swoich lasów 
chronić. Lasy chronione znajdują sie 
w obszarze specjalnej troski, inaczej 
prowadzony jest na ich terenie wyręb, 
cięcia wyznacza sama natura nie czło-
wiek, inna jest dbałość o glebę i wa-
lory widokowe, turystyczne. Poza tym 
nic się w dotychczasowej gospodarce 
lasami nie zmienia.
Tłumaczenia nadleśniczego nie prze-
konały dwóch zagorzałych przeciwni-
ków ochronności myślenickich lasów: 
przewodniczącego komisji Kazimie-
rza Dąbrowskiego oraz przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Tomasza Wójto-
wicza, który notabene nie jest człon-
kiem rzeczonej komisji.
- Nie wiem jakie będą skutki społecz-
ne i ekonomiczne naszej decyzji - mó-
wił Tomasz Wójtowicz. - Mam obawy, 
że zmniejszy się dostęp ludzi do lasu. 
Jestem do sprawy sceptycznie nasta-
wiony. Przewodniczącemu Rady wtó-
rował przewodniczący komisji, który 
wyraził wątpliwość związaną z cena-
mi wody dla ludzi korzystających z 
ujęć znajdujących się w lasach. Nad-
leśniczy Stanisław Widz starał się roz-
wiać obawy oponentów, ale bezsku-
tecznie. Kiedy członkowie komisji 
głosami pięć „za” do trzech „prze-
ciw” pozytywnie zaopiniowali uchwa-
łę w treści skonstruowanej przez bur-
mistrza nadleśniczy zdenerwował się. 
- Nie rozumiem, jestem zaskoczony, 
działacie nie po ludzku, ale ja już nie-
długo idę na emeryturę, to się kto inny 
będzie z wami szarpał - skonkludował 
i opuścił salę obrad.
Sprawa ochronności lasów państwo-
wych na terenie gminy Myślenice po-
wróciła na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej. Uchwałę poddano pod głosowa-
nie. „Za” (czyli przeciwko ochronno-

ści lasów) opowiedziało się jedenastu 
radnych: Tomasz Wójtowicz, Eleono-
ra Lejda - Kuklewicz, Adam Styczeń, 
Józef błachut, Jerzy cachel, Stani-
sław cichoń, Jacek Dąbrowski, Kazi-
mierz Dąbrowski, Maciej Górka, Iza-
bela Kutrzeba i bogusław Podmokły. 
Przeciwko (czyli za ochronnością la-
sów) głosowali: Mateusz Suder, Ro-
bert Pitala, Piotr Sikora, Stanisław 
Topa, Aleksander Kowal i Mirosław 
Fita. Nie oddali swoich głosów: cze-
sław bisztyga i Wacław Szczotkowski 
(spóźnili się na sesję) oraz nieobecni 
na sali: Kamil Ostrowski i Agniesz-
ka Węgrzyn.
Zapytaliśmy radnego Mateusza Sude-
ra o opinię na temat całej sprawy. Ob-
serwując wysiłki kilku radnych z obo-
zu burmistrza mające na celu wyda-
nie negatywnej dla lasów państwo-
wych opinii, trudno nie odnieść wra-
żenia, iż sprawa ma drugie dno. Ja i 
pozostali radni klubu PiS sądzimy, iż 
z pewnością nie chodzi tu o żadną tro-
skę o sprawy gminne lecz czyjś interes, 
który stoi w sprzeczności z tym, iż lasy 
będą nadal chronione. Na poprzednim 
posiedzeniu Rady Miejskiej widzieli-
śmy jak na dłoni próbę przepchnięcia 
tej sprawy przez Radę w formie auto-
poprawki burmistrza wprowadzonej 
z pominięciem komisji stałych Rady, 
mimo iż wniosek o wydanie opinii 
wpłynął do urzędu miasta kilka tygo-
dni wcześniej i był czas na to, aby rad-
ni zapoznali się z nim przed sesją. Tym 

razem jednak nie poszło to tak szybko 
gdyż w wyniku pytań radnego Roberta 
Pitali o brak uprzedniego procedowa-
nia sprawy w komisjach, radni  burmi-
strza poróżnili się w tej sprawie nawet 
między sobą i projekt uchwały został 
wycofany spod obrad Rady Miejskiej 
i skierowany do komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Architektury, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Podczas po-
siedzenia wspomnianej komisji moż-
na było obejrzeć ciąg dalszy spektaklu 
z udziałem przewodniczącego Rady i 
komisji, którzy po jasnym i prostym w 
przekazie wystąpieniu nadleśniczego 
zasypali go serią tendencyjnych py-
tań snując czarne wizje wynikające z 
wydania przez Radę pozytywnej dla 
lasów opinii. Zrozumiałe było poiry-
towanie tą sytuacją Nadleśniczego, 
który wcześniej podkreślał, iż przepi-
sy w kwestii ochrony lasów już obo-
wiązują od wielu lat, a Rada Miejska 
wydała pozytywną opinię już w la-
tach 90-tych. Dla mnie osobiście sy-
tuacja jest na tyle kuriozalna, iż rad-
ni burmistrza wbrew stanowisku ich 
klubowego kolegi p. A. Kowala, któ-
ry jako leśnik jest najbardziej zazna-
jomiony z tematem i nie budzi to jego 
żadnych obaw, uparcie starają się po-
kazać że ochrona lasów nie jest w in-
teresie gminy. A gmina jak wiemy na 
każdym kroku promuje się jako eko-
logiczna i turystyczna i głównie na 
walorach okolicznej przyrody swoją 
markę buduje.
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czym żyje powiat ogłoszenie

zawody sportowo - pożarnicze

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CERTUS”
Myślenice ul. Drogowców 5 

(budynek centrum Medycznego Tele-Fonika)
Tel.  (12)  272-56-70, 272-56-71

Tel. kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów:

alergologia: dr.med. G.Osmenda
choroby wewnętrzne: lek.med. A. cyganek, lek.med. A. 

homenda, lek.med. M. Przała
chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz, 

lek.med J. Pucz, lek.med R. Gdula  
lek.med K. Panuś, lek.med. Z.Kus

chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med J. Krzywoń, 
dr.med J.Zasada

dermatologia: lek.med M. Lijowska-bochnia
diabetologia: lek.med. W.Głodzik

endokrynologia: dr.med T. Koblik, lek.med. K.Tyrawa
gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski

ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk -Pietruszka
kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński, lek.med. R.Machnik
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med. J.Stoliński

laryngologia: prof.dr.hab.med. J.Pilch, 
dr.med A. ścisławski, lek.med.K.Wróblewska, lek.med. J.Wąsowicz

medycyna pracy: lek.med. T. Mrowca-Kliś, 
lek. med. A. Delikat, lek.med. M.Fordoński

nefrologia: lek. med. A.Wojton
neurologia: lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska, lek.med. K.Soboń

okulistyka: lek.med. W. Moczulski, 
lek.med. A.Papiernik, lek.med. J.Głowacka

ortopedia: lek. M. święch, dr.med. P. ślęczka, 
lek.med. W. Satora, lek.med. W. Ambroży, 

lek.med. K.Karkosz, lek.med. P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A. Murzyn, lek.med. 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 „PROfESjA”
Zapraszamy do nowo uruchomionego Gabinetu Alergologicznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„CERTUS”

z siedzibą w Myślenicach ul. Drogowców 5 (budynek centrum 
Medycznego Tele-Fonika)

Uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 
2017 r. 

Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udzielane będą w 

gabinetach zlokalizowanych w Myślenicach przy ul. Władysława Jagiełły 1. 
(dawniej budynek WR Medica – naprzeciw apteki Pani mgr. E. Pucz)

Zapraszamy pacjentów do korzystania z naszych usług .
Uprzejmie informujemy o konieczności dokonania 

ponownych zapisów do lekarzy POZ przyjmujących 
w naszej przychodni poprzez złożenie nowych 

deklaracji wyboru.
Zapisy pacjentów przyjmowane będą od dnia 1 

czerwca 2017r. w godzinach pracy przychodni , od 
poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00   

Dodatkowe informacje uzyskać można 
pod numerem telefonu :

(12) 312-71-20, (12) 312-71-21

ma, podobnież jak i wielkiego wysił-
ku. Schody zaczynają się przy sztafe-
cie. Trzeba biegać i to jak najszybciej, 
choć mundur w czarnym kolorze, a z 
nieba leje się żar, bo akurat dzień wy-
jątkowo słoneczny. Trzeba też umieć 
pokonywać ściankę, której wysokość 
zmusza do wdrapywania się na nią. 
Najlepsi przebiegli sztafetę w minu-
tę i trzy sekundy. I wreszcie „bojów-
ka”. Najpierw odpalenie motopom-
py, potem rozwiniecie węży na całej 
nieomal długości boiska i wreszcie 
zrzucenie puszek strumieniem poda-
nej wody. Najlepsi w tych zmaganiach 
to: w gronie męskim druhowie z OSP 
Głogoczów, którzy wyprzedzili swo-
ich kolegów z OSP Myślenice Dolne 
Przedmieście i OSP Krzyszkowice, 
wśród pań zwyciężyły reprezentant-
ki OSP Zawada przed reprezentant-
kami OSP Myślenice Dolne Przed-
mieście i OSP Droginia.

SPRAWNI I WALECZNI
maciej hołuj

Nagrodzeni przez starostę myślenickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury (foto górne): Janusz Jędrocha - kapelmistrz orkiestry dętej OSP Tokarnia, chore-

ograf Zespołu Regionalnego “Kliszczacy”, Maciej Funek - akordeonista, wyróżniający sie uczeń Szkoły Mu-
zycznej w Krzczonowie, filii SM w czasławiu, Andrzej Szczepaniec - rzeźbiarz, absolwent warszawskiej ASP, 
Jan Wątor - mistrz rzemiosła artystycznego, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Antonina Sebesta - 
poetka, publicystka, nauczyciel akademicki z tytułem doktora (nasza redakcyjna koleżanka), Koło Gospodyń 
Miejskich Górne Przedmieście Myślenice, „Róża” Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawornika, Mag-
dalena Irzyk - nauczycielka Szkoły Muzycznej w Dobczycach, skrzypaczka, Zbigniew Morawski - muzyk, 
założyciel „Dixi bandu”, pracownik MOKiS, Paweł biela - nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Myślenicach, Ra-
fał Alicki - aranżer, kompozytor, pedagog, założyciel i lider zespołu „Noro Lim”, Koło Gospodyń Wiejskich 
w bysinie, Elżbieta Konieczna - założycielka Stowarzyszenia hospicyjnego w Wiśniowej, kapela Zespołu 
Pieśni i Tańca „Elegia” z Rudnika, Danuta biedrończyk - nauczycielka języka polskiego, członek Zespołu 
Regionalnego „Toporzanie” z Tenczyna, Weronika Wawro - założycielka Dziecięcej Grupy Teatralnej „Teatr 
Dużych i Małych” w łękach. Nagrodzeni w dziedzinie sportu (foto dolne): Jarosław Żur - medalista MP w 
MTb, Natalia Węgrzyn - pływaczka, medalistka i rekordzistka MP, Mariusz Szlachetka - mistrz Europy w 
wędkarstwie muchowym, filip Suder - medalista MP w taekwondo, bartłomiej Polończyk - trener piłki noż-
nej dobczyckiej Raby, Aneta Nalepa - mistrzyni okręgu krakowskiego w wędkarstwie muchowym i spławiko-
wym, Nikola Nowicka - zwyciężczyni Pucharu Małopolski juniorów młodszych w skokach przez przeszkody 
(jeździectwo), Jakub Miska - zapaśnik i sumita sekcji zapasów KS Dalin, srebrny medalista ME w sumo, To-
masz Matoga - badmintonista AZS AGh Kraków, kolarz szosowy, Urszula łętocha - mistrzyni i reprezentant-
ka Polski w biegach narciarskich, Rafał łapa - były bramkarz, obecnie trener w LKS Jawor Jawornik, Grze-
gorz Kurowski - prezes i trener Myślenickiego Klubu Petanque, Sebastian Kasprzyk - biegacz przeszkodo-
wy i górski, medalista MP, Adrian Bochacki - instruktor tańca w TG „Sokół” w Myślenicach, Mariusz bajak 
- trener piłkarski KS “Pcimianka”, Zbigniew bizoń - medalista MP w speed - ballu.

STAROSTA NAGRODZIł

(RED.)

foto archiwum
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MAłOPOLSKA SZKOłA GOścINNOścI W MY-
śLENIcAch OTRZYMAłA TYTUł SZKOłY 

ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ JAKOścI. SZKOłA 
ZDObYłA NAGRODę GłóWNĄ W KONKURSIE O 
TEJ NAZWIE. WRęcZONO JĄ PRZEDSTAWIcIELOM 
POPULARNEGO „TYTUSA” PODcZAS SPEcJALNEJ 
GALI W WARSZAWIE.
Konkurs organizowany został po raz drugi przez Fundację 

Funduszu Współpracy wraz ze współorganizatorami - Ośrodkiem Rozwoju 
Edukacji, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Mazowieckim Samorządo-
wym centrum Doskonalenia Nauczycieli. Myślenicka szkoła znalazła się w 
piętnaste finalistów, których wyłoniono ze 104 uczestniczących w konkursie 
szkół. Oprócz dyplomu i statuetki szkoła otrzymała w nagrodę laptop. MSG 
zgłosiła do konkursu praktykę zawodową „Szkolne biuro Podróży Tytus Tra-
vel” działające przy szkole, a założone i koordynowane przez nauczycielkę 
zawodu Justynę Piechnik. celem szkolnego biura podróży jest wprowadze-
nie uczniów w ich zawodową przyszłość i pomoc wyborze miejsca pracy.

NAJWYŻSZA JAKOśĆ!

PONAD SETKA UcZNIóW 
SZKół PODSTAWOWYch 

Z: MYśLENIc (NUMER 2, DWIE 
DRUŻYNY SKłADAJĄcE SIę Z 
UcZNIóW I hARcERZY), TO-
KARNI, KRZcZONOWA, bOGDA-
NóWKI I SKOMIELNEJ cZARNEJ 
WZIęłA UDZIAł W VI RAJDZIE 
KONFEDERATóW TATRZAń-
SKIch. IMPREZA, KTóREJ 
GłóWNYM ORGANIZATOREM 
OD KILKU LAT JEST SZKOłA 
PODSTAWOWA W bOGDANóW-
cE, SZcZEGóLNIE ZAś JEJ NA-
UcZYcIEL ANDRZEJ SłONINA 
STANOWI PIęKNĄ FORMę UPA-
MIęTNIENIE cZASóW II WOJNY 
śWIATOWEJ I WYDARZEń JAKIE 
NA TYM TERENIE ROZGRYWA-
łY SIę PRZED 75 LATY.
W 1942 roku na Polanie, zapomnia-
nym przysiółku w Więciórce odda-
lonym o kilka kilometrów od bog-
danówki, w domu Anieli i Francisz-
ka Słoninów (dziadkowie Andrzeja 
Słoniny) ukrywało się dwoje człon-
ków walczącej z okupantem niemiec-
kim, a powstałej na terenie Nowego 
Targu Konfederacji Tatrzańskiej: Ta-
deusz Popek i Jadwiga Apostoł. Prze-
bywali tu do momentu, kiedy gestapo 
przechwyciwszy łączniczkę, a następ-
nie torturując ją wydobyło z niej in-
formacje o miejscu ukrycia się dwój-
ki poszukiwanych konfederatów i w 
sierpniu 1942 roku otaczając domo-
stwo Słoninów na Polanie aresztowa-
ło Jadwigę Apostoł i Tadeusza Popka. 
Ich dalsze losy były różne. Tadeusza 
Popka po okrutnym przesłuchaniu-
Niemcy rozstrzelali w Zakopanem, 
Jadwiga Apostoł przebywała w trzech 
niemieckich obozach zagłady przeży-
wając je. Zmarła w 1990 roku w No-
wym Targu.
Uczestnicy VI Rajdu Konfederatów 

Tatrzańskich przeszli pieszo na Po-
lanę, gdzie w tamtejszej kaplicy od-
prawiona została msza święta, złoży-
li wiązanki kwiatów pod obeliskiem 
upamiętniającym pobyt ukrywają-
cych się konfederatów, stojący przed 
domem Słoninów. Potem przeszli na 
Koskową Górę, gdzie rywalizowali w 
biegach przełajowych i upiekli kiełba-
sę na ognisku. Imprezie towarzyszy-
li między innymi: Stanisław Apostoł, 
bratanek Jadwigi Apostoł oraz wice-
prezes Związku Podhalan w Polsce 
Alojzy Lichosyt.

ANDRZeJ SłO-
nina, organi-
zator rajdu: 
jesteśmy na Po-
lanie już szósty 
raz, to wspania-
ła lekcja historii 
dla naszego naj-

młodszego pokolenia. należy 
przyprowadzać w to miejsce 
dzieci i opowiadać im o bo-
haterstwie ich przodków. Do-
brze, że jest z nami tych dzie-
ci aż tyle.

foto: maciej hołuj
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LEKCJA HISTORII
NA ŻYWO

maciej hołuj

foto: maciej hołuj

jUŻ PO RAZ OSIEMNASTY OD-
bYłY SIę W MYśLENIcAch 

SPOTKANIA INTEGRAcYJNE. 
POWOLI MOŻNA MóWIć O DO-
bREJ TRADYcJI Ich ORGANI-
ZOWANIA.
Głównym organizatorem imprezy jest 
działające pod skrzydłami Starostwa 
Powiatowego, a kierowane przez Pio-
tra Gofronia Powiatowe centrum Po-
mocy Rodzinie.
czym są Spotkania Integracyjne? Od-
powiedź na tak postawione pytanie 
jest bardzo prosta. chodzi o jeszcze 
większe zacieśnienie więzi pomiędzy 
osobami niepełnosprawnymi, a osoba-
mi zdrowymi, o obalenie mitu mówią-
cego, że osoby niepełnosprawne znaj-
dują się na marginesie codziennego 
życia, o uświadomienie tym, którzy 
tak myślą, że tak nie jest.
Od lat impreza odbywa się w gościn-
nych progach baru „banderoza” pro-
wadzonego na myślenickim Zarabiu 
przez rodzinę Żądłów. Od lat zjeżdża-
ją tutaj mieszkańcy Domów Pomocy 
Społecznej, środowiskowych Domów 
Samopomocy oraz uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej działających 
na terenie powiatu myślenickiego. ba-
wią się, tańczą, śpiewają, korzystają 
z atrakcji. W tym roku były to prze-
jażdżki starymi, zabytkowymi samo-
chodami, których właściciele zrzesze-
ni są pod flagą myślenickiego klubu 
Motosport, przejażdżki na koniach 
huculskich pochodzących ze stadni-
ny rodziny Gurbiszów, wreszcie pokaz 
sprzętu strażackiego. był także kier-
masz prac wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne, był konkurs rysun-
kowy, gry planszowe, zręcznościowe, 

odgadywano kalambury. Na zadaszo-
nej scenie „banderozy” swoje umie-
jętności wokalno – muzyczne prezen-
towali mieszkańcy DPS-ów i WTZ-
-tów (z tych występów pochodzi na-
sze zdjęcie). Zwieńczeniem wspania-
łego popołudnia była zabawa tanecz-
na przy muzyce zespołu „handycap” 

działającego przy Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w harbutowicach.
W trakcie imprezy dyrektor myśle-
nickiego PcPR Piotr Gofroń wręczył 
dziękczynne dyplomy tym organiza-
cjom, instytucjom i osobom, które od 
lat pomagają przy organizacji Spotkań 
Integracyjnych.

INTEGRACYJNIE
W „bANDEROZIE”

maciej hołuj

foto: m
aciej hołuj



SEDNO

lipiec 2017/7

jak zostać członkiem IGZM

Członkiem Izby może zostać każdy 
Przedsiębiorca, który złoży osobiście 
lub mailowo,  wypełnioną  deklara-
cję przystąpienia do IGZM. Formularz 
deklaracji można pobrać w biurze lub 
ze strony Izby. Z członkostwem wią-
że się też statutowy obowiązek opła-
cania miesięcznej składki członkow-
skiej, której wysokość jest uzależnio-
na od ilości zatrudnianych pracow-
ników. Uważamy, iż Przedsiębiorcy 
powinni łączyć się i wspólnie działać 
wykorzystując dotychczas zdobyte 
doświadczenie i wiedzę. Tylko razem 
możemy stać się silni i zauważalni. 
Zapraszamy do współpracy.

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

otwarcie lata w winnicy Macieja Hyżego w Stadnikach

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

reklama

reklama

fAKT, ŻE POLSKIE WINIAR-
STWO STAć NIE TYLKO 

NA WINA PATYKIEM PISANE 
UDOWADNIA DZIAłALNOść 
MAćKA hYŻEGO, WłAścIcIE-
LA WINNIcY POłOŻONEJ NA 
JEDNYM ZE STOKóW STAD-
NIK W GMINIE DObcZYcE. 
TO TUTAJ POWSTAJĄ WINA, 
KTóRYch NIE POWSTYDZI-
łAbY SIę NIEJEDNA WINNI-
cA WłOSKA cZY hISZPAń-
SKA, TUTAJ NARODZIłO SIę 
WINO, MUSKAT ODESKI, ZA 
KTóRE MAcIEJ hYŻY OTRZY-
MAł W 2012 ROKU bRĄZO-
WY MEDAL PODcZAS KRA-
KOWSKIch MIęDZYNARODO-
WYch TARGóW WINA ENO-
ExPO.
Już po raz drugi w winnicy hyżego 
i jego żony haliny przywitano lato. 
Stoły biesiadne przyniesione z po-
bliskiej świetlicy wiejskiej, ustawio-
no na terenie winnicy w plenerze, 
podobnie zresztą jak „punkt gastro-
nomiczny” obsługiwany i przygoto-
wany przez członkinie stadnickie-
go Koła Gospodyń Wiejskich. Za-
proszeni goście zwiedzali najpierw 
winnicę. Jej gospodarz opowiadał o 

historii powstania plantacji winogron, 
mówił o zagrożeniach jakie czyhają 
na winne grona oraz o tym ile pracy 
trzeba włożyć i ile litrów potu przelać, 
aby winnica funkcjonowała jak nale-
ży i dawała gwarancję dostarczenia 
materiału na przyszłe wino. - Część 
krzewów uległo w tym roku przemro-
żeniu, ostatnie, ubiegłoroczne zbiory 
natomiast zaatakował grzyb zatem nie 
mogłem liczyć na taką ilość wina, na 
jaką bym chciał, mam nadzieję że w 
tym roku będzie znacznie lepiej- mówi 
Maciej hyży. Liczba butelek wina 
na jakie liczy w tym roku winiarz ze 
Stadnik to około 2 tysiące.
Na plantacji w Stadnikach, na czter-
dziestu arach, dojrzewa aktualnie pięć 
odmian winnych krzewów: aurora, 
sibera, seyval blanc, muskat odeski 
i zweigelt. Wszystkie wymagają ol-
brzymiego nakładu pracy. - Jestem w 
winnicy codziennie, muszę pilnować 
wszystkiego, przycinać końcówki pę-
dów, aby nie odbierały one pożywienia 
winnym gronom, być czujnym i reago-
wać gdyby na winnicę padła zaraza 
czy zaatakował ją grzyb - mówi wła-
ściciel. - Czasem muszę zwolnić się z 
pracy i przez dwa, trzy dni pracować 
w winnicy. To ciężka praca.

Podczas przywitania lata w winni-
cy goście mogli raczyć się wspa-
niałymi winami wyprodukowany-
mi w Stadnikach. hyży produkuje 
aktualnie pięć rodzajów wina, czte-
ry białe, jedno czerwone, wszyst-
kie wytrawne. Można było je także 
nabyć. Gospodynie wiejskie przy-
gotowały wspaniałe specjały kuch-
ni regionalnej, sery, smalec, mało-
solne ogórki. Na grillu skwiercza-
ły kiełbaski. Podobno lato witano 
do ... białego rana.
Winnica taka jak ta w Stadnikach 
obala mity, iż w Polsce nie może 
powstawać dobre, markowe wino. 
Otóż może. Pod warunkiem jednak, 
że winnicy poświęci się mnóstwo 
czasu i ciężkiej pracy. Naturalnym 
jest fakt, że w naszym kraju nigdy 
warunki pogodowe nie będą tak 
dobre dla winorośli, jak na połu-
dniu Europy we Włoszech, hisz-
panii czy choćby we Francji. Dla-
tego polscy winiarze, w ich gronie 
także Maciej hyży, uprawiają na 
swoich plantacjach gatunki krze-
wów odporne na nasze, polskie 
warunki i osiągają wspaniałe wy-
niki. Kto nie wierzy, niech szybko 
skosztuje wina ze Stadnik!

STADNICKIE
MUSKATY I ZWEIGELTY

foto m
aciej hołuj
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POKONANYCH W TYCH ZAWODACH NIE STWIERDZONO
ZNAcZNIE łATWIEJ UPRAWIAć SPORT, KIEDY JEST SIę ZDRO-

WYM I SPRAWNYM, TRUDNIEJ, KIEDY JEST SIę OSObĄ NIE-
PEłNOSPRAWNĄ. NIKT JEDNAK NIE POWIEDZIAł, ŻE NIEPEł-
NOSPRAWNI NIE MOGĄ bYć SPORTOWcAMI. A NAWET GDY-
bY TAK POWIEDZIAł NIE MIAłbY RAcJI.
Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnospraw-
nych „Kolonia” w Sułkowicach, DPS im. Tadeusza Piekarza w harbuto-
wicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej wspólnymi siłami zorganizo-
wały i przeprowadziły Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych o Me-
moriał Tadeusza Piekarza (zmarły przed laty wojewoda małopolski, który 
położył duże zasługi w rozwój harbutowickiego DPS-u). Na starcie stanęli 
mieszkańcy DPS-ów, DPś-ów oraz WTZ-tów. W sumie reprezentowanych 
było aż siedemnaście placówek tego typu, choć organizatorzy zaprosili ich 
na sportowe święto do harbutowic w liczbie 20-tu. Nie zabrakło miesz-
kańców DPS-ów znajdujących się poza granicami powiatu myślenickie-
go. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że impreza z roku na rok rozrasta się i 
zatacza coraz szersze kręgi terytorialne. Jest to możliwe przede wszystkim 
dzięki pracy i zaangażowaniu organizatorów tej imprezy, ale także dzięki 
hojności sponsorów, wśród których prym wiedzie Urząd Miejski w Suł-
kowicach. burmistrz Sułkowic Piotr Pułka obecny był na otwarciu zawo-
dów i wspólnie z dyrektorem myślenickiego PcPR-u Piotrem Gofroniem 
oraz dyrektorem harbutowickiego DPS-u Kazimierzem Zachwieją dokonał 
uroczystego przecięcia wstęgi. W harbutowicach obecni byli także córka, 
syn i wnukowie Tadeusza Piekarza.
Główną konkurencją sportowych zmagań był bieg przełajowy rozgrywa-
ny w trzech kategoriach: junior, kobiety i mężczyźni. Trasę biegu wyzna-
czono na terenie parkowym otaczającym harbutowicki DPS. Zresztą cała 
impreza rozgrywana była w tym miejscu. Ambicja biegaczy przeszła naj-
śmielsze oczekiwania. Wszyscy osiągnęli metę biegu, choć niektórzy z 
wielkim trudem. Równie ambitnie walczono na torze przeszkód, podczas 
którego startujący musieli najpierw pokonać na czworakach tunel, potem 
umieścić szyszkę w koszyku zaś na samym końcu, już w zespole, napeł-
nić wiaderko wodą złożywszy uprzednio składająca się z kilku części ryn-
nę. I w tej konkurencji nikt się nie oszczędzał. Woda lała się strumienia-

TO bODAJ JEDYNA NA TERENIE POWIATU MYśLENIcKIE-
GO IMPREZA PROMUJĄcA GIMNASTYKę SPORTOWĄ. DO-

bcZYcE, A ZWłASZcZA DZIAłAJĄcA TUTAJ SZKOłA PODSTA-
WOWA TO PRAWDZIWE ZAGłębIE GIMNASTYcZNE. TRUDNO 
SIę ZATEM DZIWIć, ŻE JUŻ PO RAZ DRUGI Z INIcJATYWY NA-
UcZYcIELI GIMNASTYKI PIOTRA SKóRY I KATARZYNY MATO-
GI ZORGANIZOWANO W DObcZYcAch W TUTEJSZYM RcOS-
-IE IM. bURMISTRZA MARcINA PAWLAKA OLIMPIADę GIMNA-
STYcZNĄ DLA DZIEcI ZE SZKół PODSTAWOWYch.
To zaledwie druga edycja tych zawodów, a już na liście startowej pojawiły 
się nazwy dziewiętnastu szkół (SP w Myślenicach numer 2 i 3, Trzemeśnia, 
borzęta, czechówka, Stróża, Stadniki, Dziekanowice, Dobczyce, bysina, 
Siercza, Raciechowice, Szczyrzyc, Sułkowice, Raciborsko, Krasne Lasoci-
ce i Nowa Wieś) nie tylko z terenu powiatu myślenickiego, których repre-
zentanci stanęli w gimnastyczne szranki. Wygląda na to, że ta niszowa do 
tej pory dyscyplina sportu staje się coraz bardziej popularna wśród dzieci. 
Zauważył to zresztą burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki, który dokonał 
oficjalnego otwarcia olimpiady i który wyraził zadowolenie z tak imponu-
jącej frekwencji, gratulując jej organizatorom zawodów.
Dzieci w liczbie 135 rywalizowały w siedmiu różnych ćwiczeniach: ćwi-
czenia na trampolinie, na równoważni, podciąganie na linie, na drążku, na 
drabinkach, skoki oraz ćwiczenia wolne. Mali gimnastycy i gimnastycz-
ki wykazali wielkie serce do walki i spore już umiejętności. Przewroty (w 

bYłY SKOKI, SZPAGATY
I PRZEWROTYfo
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Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych o Memoriał Tadeusza Piekarza w Harbutowicach

POKONANYCH W TYCH ZAWODACH NIE STWIERDZONO
mi, śmiechu i radości było co niemiara, zwycięzcy cieszyli się na równi z 
pokonanymi, choć tak naprawdę tych ostatnich w tych zawodach nie było. 
Memoriał im. Tadeusza Piekarza to nie tylko sportowe zmagania. To ca-
łodzienna zabawa, podczas której jej uczestnicy wzięli udział w konkursie 
plastycznym, konkursie na wianek świętojański, śpiewali w konkursie ka-
raoke zaś na koniec otrzymali dyplomy i nagrody za swoje sportowe osią-
gnięcia. Dzień zwieńczyła zabawa taneczna i integracyjne ognisko. Dwu-
nasta edycja Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych o Memoriał 
Tadeusza Piekarza już za … rok!

taDeuSZ PieKarZ – 1941 - 2005 roku. Ukończył 
Technikum Budowlane w Krakowie, absolwent Wyższej 
szkoły Ekonomicznej tamże (1967) oraz Podyplomowe-
go studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych (1976). 
Od 1967 zatrudniony w Wytwórni sprzętu Komunika-
cyjnego – Państwowych zakładach Lotniczych w Kra-
kowie (kierownik działu planowania, główny specjali-
sta ds. kooperacji i zarządzania, od 1989 dyrektor na-
czelny). W „solidarności” od września 1980; przewod-
niczący Komitetu założycielskiego w WsP-PzL, od 15 
września 1980 członek MKs Regionu Małopolska. Od 
lipca 1981 członek prezydium zR Małopolska, uczestnik 
i KzD. W maju 1982 internowany. W latach1990-1995 
wojewoda krakowski. Wyróżniony tytułem Krakowianin 
Roku (1995), Medalem św. Brata Alberta (1997), od-
znaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (2011). 

KAZIMIeRZ ZACHWIeJA, dyrektor DPS im. Tade-
usza Piekarza w Harbutowicach – chcieliśmy w ja-
kiś sposób uczcić pamięć naszego patrona. zastanawia-
liśmy się jak to uczynić, aby radość z tego faktu mieli 
przede wszystkim nasi mieszkańcy, bo to oni są tutaj 
najważniejsi. Wówczas zrodził się pomysł zorganizowa-
nia memoriału. Dzisiaj oceniam ten pomysł jako strzał 
w dziesiątkę. impreza rozrasta się i przynosi dużo ra-
dości uczestnikom.

tym na jednej ręce), mostki, szpagaty wykonywane były z wielkim zaan-
gażowaniem, precyzją i energią. Kto wie czy za kilka lat, któryś z tych 
małych zawodników nie zdobędzie mistrzowskiego tytułu lub nie zostanie 
olimpijczykiem? ćwiczeniom praktycznym towarzyszył konkurs z wie-
dzy gimnastycznej zaś specjalnymi gośćmi imprezy były: Diana Zhuk – 
mistrzyni Ukrainy w gimnastyce sportowej oraz Paulina banaś – mistrzy-
ni Polski w akrobatyce sportowej.
Zawody zorganizowała SP im. K.K. baczyńskiego w Dobczycach, której 
organizacyjnie partnerowali: MOKiS, TKKF, cAR Frayda z Myślenic oraz 
Służba Maltańska. W gronie sponsorów znaleźli się: piekarnia „Złoty kłos”, 
Elkal, Wawel, Sako, Rucola cafe, Marbud, Avon, Poznański bus, Roletex, 
Specjalmed, Pizzeria camaro i Księgarnia Państwa Zegarlińskich. Patro-
nat honorowy nad olimpiada objął burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki. 

PIOTR SKÓRA organizator i pomysłodawca olim-
piady: Bardzo się cieszę, że w tym roku w olimpiadzie 
wzięło udział tyle szkół, choć z przykrością muszę stwier-
dzić, że to nie zasługa dyrekcji tych szkół, ale rodziców 
dzieci biorących udział w zawodach. cieszę się także z 
tego, że pomimo, iż zwiększyliśmy trudność wykonywa-
nych ćwiczeń, dzieci bardzo dobrze sobie z nimi poradziły 
wykazując doskonałe przygotowanie fizyczne. jesteśmy 
zmotywowani do organizacji kolejnych edycji olimpiady.

foto: maciej hołuj 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii II Olimpiady Gimna-
stycznej w Dobczycach: klasy gimnastyczne sP Dobczyce klasy-
fikowane osobno: klasa druga dziewczynki – natalia Olesek, chłop-
cy – Dawid stasik, klasa trzecia – dz. - Kornelia Gocal, ch.- Michał 
hebda. Klasy pierwsze – dz. Kornelia Pasionek (Krasne Lasocice, 
najlepsza zawodniczka olimpiady), ch. - brak, klasy drugie: dz. - 
Laura szewczyk (stadniki), ch. - Krzysztof Remus (siercza, najlep-
szy zawodnik olimpiady), klasy trzecie: dz. - Kinga Kacprzak (sier-
cza), ch. - Filip hajdus (czechówka), klasy czwarte: dz. - Milena 
Młynarczyk (Trzemeśnia), ch. - Mateusz Baran (czechówka), kla-
sy piąte: dz. - nadia siatka (czechówka), ch. - Filip suder (cze-
chówka), klasy szóste: dz. - Kamila ziemiańska (szczyrzyc), ch. - 
Maksymilian Kowalik (Bysina). Drużynowo zwyciężyła sP w sierczy. 
Test wiedzy gimnastycznej: klasy 1-3 Gabriela Święch (Myślenice), 
KLAsY 4-6 natalia Moskal (sułkowice). Test pisało 27 zawodników.

foto m
aciej hołuj 

(RED.)

foto: archiwum

foto: maciej hołuj 
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rozmowa z TOMASZEM SZCZEPAńSKIM ze Stróży, zdobywcą jedenastego miejsca w MP sommelierów

SEDNO: CZY MOŻE PAN 
NAM, WINNYM IGNORAN-

TOM, WYJAśNIĆ KTO TO JEST 
SOMMELIER?
TOMASZ SZCZEPAŃSKI: Sommelier 
mówiąc prostym językiem, to kelner od 
wina. Natomiast gdy mocniej zagłębi-
my się w zakres obowiązków somme-
liera, okazuje się że to znacznie wię-
cej niż tyko kelner serwujący wino w 
restauracji ...
Czym różni się zatem sommelier 
od kipera?
Sommelier to osoba pracująca w re-
stauracji, Kiper natomiast to ktoś, kto 
na co dzień zajmuje się profesjonal-
nym degustowaniem wyrobów alkoho-
lowych jak również kawy, herbaty itp.
Jak doszło do tego, że został Pan 
sommelierem? Czy jest to w chwili 
obecnej Pana zawód? Czy taki za-
wód istnieje?
Wszystko zaczęło się w 2007 roku, gdy 
pod okiem mistrza Polski Sommelie-
rów Michała Jancika ukończyłem z 
wyróżnieniem weekendowy kurs wi-
niarski. Od tamtej pory moja praca 
zawodowa zawsze była połączona z 
winem. Doświadczenie zdobywałem 
w prestiżowych krakowskich restaura-
cjach Ancora i Aperitif (z moją pierw-
szą autorską kartą win) w międzycza-
sie podjąłem współpracę z Markiem 
Kondratem w jego sklepie specjali-
stycznym „Winarium”. Obecnie pra-
cuję jako manager w hiszpańskiej re-
stauracji w stolicy Irlandii – Dubli-
nie. Nie ukrywam, iż po moim ostat-
nim sukcesie (11 miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Sommelierów) ponow-
nie myślę o powrocie do pracy jako 
Sommelier. Nawiązując do ostatniej 
części pytania, zawód Sommeliera w 
Polsce to ciągle profesja niszowa. Na-
tomiast w Warszawie gdzie mamy już 
dwie gwiazdkowe restauracje Miche-
lin, widać rosnące zapotrzebowanie 
na osoby posiadające specjalistycz-
ną wiedzę winiarską.
Jakie są zadania sommeliera, czym 
musi się człowiek wykonujący czyn-
ności sommelierskie lub pracę som-
meliera charakteryzować, na czym 
te czynności polegają?
Zacznę od podstaw czyli wiedzy, bez 
której nie można być dobrym w tym 
zawodzie. Na co dzień sommelier od-
powiedzialny jest za stworzenie od-
powiedniej karty win, która będzie 
współgrała z potrawami serwowa-
nymi w danej restauracji. Sommelier 
odpowiada za wszystkie serwowane 
napoje w restauracji. Sommelier musi 
znać się na wodzie mineralnej i alko-
holach mocnych, a także  umieć pole-
cić jakiś aperitif czy digestif na zakoń-
czenie kolacji. Niezbędna jest również 
znajomość rodzajów kaw i herbat, aby 
nie zapominać o osobach nie pijących 
alkoholu. Aby być zawodowym Som-
melierem nieodzowna jest wiedza na 
temat kuchni światowej i dobra zna-
jomość serów (nie tylko francuskich).
Jak można nauczyć się być som-
melierem, jak Pan uczył się tego 
zawodu?
Podstawą jest tutaj pasja do wina i 
cierpliwość do ludzi, bo na co dzień 
mamy do czynienia z różnymi osoba-
mi. Aby zostać certyfikowanym som-
melierem polecam przede wszystkim 
przystąpienie do Stowarzyszenia Som-
melierów Polskich. Instytucja ta orga-
nizuje profesjonale szkolenia i kursy 
winiarskie. Dodatkowo jest w ciągłym 
kontakcie z importerami win w Pol-
sce, dzięki czemu możemy brać czyn-
ny udział w wielu degustacjach i szko-
leniach organizowanych przez lokal-
nych dostawców. Istnieje także możli-
wość zdobycia zagranicznych tytułów, 

m.in. w brytyjskiej szkole WSET (Wine 
and Spirit Education Trust), która spe-
cjalizuje się w pięciostopniowym pro-
gramie nauczania z czego finalnym 
tytułem jest dyplom Master of Wine. 
Szkoła ta skupia się głównie na wi-
nie i marketingu, nie gwarantuje na-
tomiast dobrych podstaw sommelier-
skich. Te natomiast, możemy zdobyć 
zapisując się do szkoły CMS (Court 
of Master Sommelier), którą gorąco 
polecam! Aby nauczyć się praktycznej 
części tego zawodu, koniecznie nale-
ży podjąć pracę w restauracji w któ-
rej zatrudniony jest Sommelier. Istot-
ne jest to, aby osoba ta posiadała już 
spore doświadczenie i wiedzę, którą 
będzie nam w stanie przekazać. Re-
asumując, w życiu wszystkiego można 
się nauczyć, pod warunkiem że tego 
nauczyć się chcemy.
Z tego co Pan mówi wynika, że som-
melier musi dobrze znać się na wi-
nach, na ich smaku, jakości, źródle 
pochodzenia?
Sommelier, który nie zna się na wi-
nach, to jak ratownik wodny, który 
nie umie pływać. W 2012 roku jed-
na z najbardziej znanych krytyków 
winiarskich Jancis Robinson wydała 
książkę, w której opisuje ponad 1368 
odmian winogron, to tylko obrazu-
je skalę różnorodności z jaką som-
melier może spotkać się na co dzień. 
Znajomość co najmniej 200 szczepów 
jest moim zdaniem nieodzowna. Każ-
da odmiana winogron charakteryzuje 
się innym aromatem, kwasowością czy 
strukturą. Do tego dochodzi mikrokli-
mat, w którym dojrzewa, a także spo-
sób winifikacji (produkcji wina). Nie-
które wina fermentowane są w dębo-
wych beczkach, większość z nich na-
tomiast w kadziach ze stali nierdzew-
nej. Część win po procesie fermenta-
cji dojrzewa także w beczkach, które 
mają ogromny wpływ na smak i koń-
cową budowę wina. Wiedza ta jest 
niezbędna do tego, aby móc być do-
brym doradcą swojego potencjalnego 
klienta zarówno w restauracji jak i w 
profesjonalnym sklepie winiarskim.
brał Pan udział w majowych Mi-
strzostwach Polski sommelierów. 
Jak do tego doszło?
Aby móc brać udział w Mistrzo-
stwach Polski Sommelierów, trzeba 
być przede wszystkim członkiem Sto-
warzyszenia Sommelierów Polskich i 
mieć opłacone składki. To de facto je-
dyny warunek. Warto jednak przygoto-
wać się do takich zawodów zarówno 
pod kątem merytorycznym jak i prak-
tycznym (serwis wina).
Jaki był efekt Pańskiego udziału w 
tych mistrzostwach?
Tegoroczny start to moje czwarte po-
dejście z najlepszym jak do tej pory re-
zultatem (zająłem w nich 11 miejsce). 
W przyszłym roku mój cel to pierwsza 
szóstka, a w roku 2019 podium.
Na czym polegały zawody? Jakie 
konkurencje rozgrywano podczas 
ich trwania i jak poradził Pan so-
bie z nimi?
Tradycyjnie mistrzostwa rozpoczęły 
się od testu pisemnego, który z roku 
na rok jest coraz trudniejszy i wyma-
ga od uczestników stałego kontaktu 
z książkami. W tegorocznych zawo-
dach pytano nas między innymi o to: 
co oznacza skrót OWC, z czego sły-
nie i gdzie znajduje się region Bal-
ti, jakie są regiony winiarskie w Ga-
licji, co oznacza słowo bricco, jakie 
są pełne nazwy klasyfikacji win grec-
kich? Najlepsi odpowiedzieli na nie-
spełna 60% z zadanych pytań. Kolej-
nym etapem była degustacja w ciem-
no białego wina z pełnym opisem or-
ganoleptycznym. Konkurencja ta mia-

ła także drugie podłoże, gdyż podano 
nam do tego wina (którym okazało się 
utlenione wino w stylu z regionu Jura 
we Francji) dwa rodzaje serów. Na-
szym zadaniem było ich zdegustowa-
nie i wybranie jednego, który będzie 
współgrał z winem w kieliszku. Dodat-
kowym utrudnieniem tej konkurencji 
był fakt, iż całość trzeba było napisać 
w języku angielskim. Trzecim etapem 
mistrzostw była degustacja w ciemno 
pięciu alkoholi mocnych. Musieliśmy 
podać składnik z jakiego został ten 
alkohol wyprodukowany, jego pełną 
nazwę a także pochodzenie. Ostatnią 
konkurencją, jak co roku, był serwis 
wina. Tym razem jury wymagało od 
nas dekantacji wina czerwonego (czy-
li przelanie wina z butelki do karaf-
ki w celu napowietrzenia), a następ-
nie rozlanie go do ośmiu kieliszków, 
tak by w każdym znajdowała się taka 
sama zawartość wina, bez możliwo-
ści korekty czyli dolewania wina. W 
międzyczasie musieliśmy polecić jury 
dobrą restaurację serwującą kuchnię 
polską, a także umieć sprzedać dekan-
towane przez nas wino. Jeżeli chodzi o 
moją skromną osobą, to test udało mi 
się napisać  w 25%. Degustacja wina 
w ciemno nie sprawiła mi zbyt wiele 
problemów, gdyż robię to na co dzień 
także w domu. Najtrudniejszym zada-
niem okazała się dla mnie  degusta-
cja w ciemno alkoholi mocnych, uda-
ło mi się odgadnąć tylko jeden z pię-
ciu. Ostatnia konkurencja także nie 
sprawiła mi większego problemu bo-
wiem trenowałem ją przed wyjazdem 
na zawody.
Jak w dzisiejszych czasach na tle 
najlepszych marek wypadają pol-
skie wina? Czy w ogóle da się w Pol-
sce uprawiać winogrona i produko-
wać z nich dobre wina?
Od 2004 roku czyli od momentu wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej, a 
także przez zmianę przepisów rodzime 

wina mają się coraz lepiej. Powstaje 
coraz więcej nowych winiarni, któ-
re z roku na roku (przy założeniu do-
brych warunków pogodowych) pro-
dukują coraz lepsza wina jakościowe. 
Największym problemem dla Polskie-
go producenta są ostre zimy i wiosen-
ne przymrozki. W związku z tymi wa-
runkami pogodowymi, nasi winiarze 
zmuszeni są do uprawy odmian wino-
gron odpornych na mróz itp. Nie je-
steśmy jeszcze gotowi na równorzęd-
ną walkę z najlepszymi markami za-
granicznymi co nie oznacza, iż nie ma 
w Polsce dobrych win. Piłem już ge-
nialne Seyval Blanc z winnicy Turnau 
czy równie zaskakujące Pinot Noir z 
winnicy Adoria. Polska jest w trakcie 
budowy swojej własnej marki. Z mo-
ich obserwacji wynika, iż wina białe 
półwytrawne czy wina musujące to 
przyszłość naszego rynku. Ciągłym 
problemem polskiego konsumenta jest 
cena naszych win, na którą wpływ ma 
dość niski plon w stosunku do wyso-
kich kosztów produkcji.
Jakie wino polecałby Pan do picia 
Polakom: czerwone czy białe?
Polecałbym zarówno te w kolorze bia-
łym jak i czerwonym. Wszystko uzależ-
nione jest od pogody na zewnątrz i od 
tego co znajduje się w danym dniu na 
naszym talerzu. W wakacje polecał-
bym coś z bąbelkami. Dobry aperitif 
dla pań to Moscato d’Asti z wyraźnym 
słodszym akcentem, a dla panów i nie 
tylko Prosecco w wersji Dry (wytraw-
nej). W okresie sezonu na truskawki 
rekomendowałbym  także coś w ko-
lorze różowym, dla przykładu wina z 
Prowancji we Francji czy musującą 
Cavę z Hiszpanii. Gdy za oknem po-
goda zmienia się na deszczową idzie-
my np. na grzyby, dobrym winem bę-
dzie czerwone Chianti Clasicco z wło-
skiej Toskanii czy lokalny Pinot Noir, 
który jeszcze lepiej sprawdzi się w to-
warzystwie dobrej polskiej kaczki. W 

mroźniejsze dni, gdy sami rozgrzewa-
my się domowej roboty gulaszem czy 
dziczyzną polecałbym wina czerwone 
mocniej zbudowane. Sam chętnie się-
gam po Cabernet Sauvignon z Napa 
Valley w Kalifornii czy wina na bazie 
odmiany Syrah od genialnego węgier-
skiego producenta Bock z Villány na 
Węgrzech. Generalnie rekomenduję 
wizyty w profesjonalnych sklepach wi-
niarskich, w których zawsze znajdzie-
my kogoś, kto pomoże nam w wybo-
rze wina, niekoniecznie rujnującego 
nasz budżet. W przypadku zakupów 
w supermarketach sprawa jest bar-
dziej złożona. Sam osobiście staram 
się kupować wina portugalskie w sie-
ciach portugalskich, a francuskie we 
francuskich. Zawsze także zawracam 
uwagę na to, czy wino posiada rocz-
nik na etykiecie, dzięki temu wiem czy 
wino nadal nadaje się do picia, a tak-
że czy zostało zabutelkowane u produ-
centa. W Irlandii przykładowo często 
można znaleźć wina na półkach skle-
powych wyprodukowane w Australii, 
a zabutelkowane w Wielkiej Brytanii.
Czy wina „pisane patykiem”, a spo-
żywane tak często przez pewną gru-
pę miłośników tego rodzaju napo-
ju są rzeczywiście tak bardzo szko-
dliwe?
Jak sama nazwa wskazuje nie oczeki-
wał bym po nich zbyt wiele (śmiech). 
Nie znam sposobu ich produkcji, ale 
obawiam się, iż z winogronami mają 
nie wiele wspólnego. Są szkodliwe jak 
każdy inny alkohol, który spożywa-
my w nadmiernych ilościach. Z mo-
jego punktu widzenia, picie tych win 
to kara, a nie przyjemność. General-
nie odradzam!
Jaką generalną radę dotyczącą kon-
sumpcji wina przekazałby Pan na-
szym Czytelnikom?
Spożywać mniej, a lepszej jakości. Nie 
bać się eksperymentów i nie sięgać 
ciągle po to samo wino czy tę samą 
odmianę winogron. Dużo podróżo-
wać, to podróże właśnie odkrywają 
przed nami nowe smaki i doznania. 
Jako sommelier polecam oczywiście 
podróże w te kraje na świecie, w któ-
rych odnajdziemy co najmniej jedne-
go producenta wina.
Na koniec pytanie może pozbawio-
ne nieco sensu, a może jednak … 
nie? Czy jest Pan zwolennikiem 
wina, jeśli tak jakie wino jest Pana 
ulubionym?
Odpowiedź na to pytanie jest chyba 
oczywiste – naturalnie że jestem zwo-
lennikiem wina. Wino to moja naj-
większa życiowa pasja, którą łącze z 
zamiłowaniem do podróży i amator-
ską fotografią. W związku z wykony-
waną pracą i regularnymi startami 
w Mistrzostwach Polski Sommelie-
rów na co dzień pijam każdy rodzaj 
wina od musujących po słodkie. Nie 
ukrywam, iż mam słabość do win do-
brze zbudowanych z wysoką zawar-
tością tanin i alkoholu. Chętnie się-
gam po szczep Aglianico z Kampanii 
we Włoszech czy Petit Verdot z połu-
dniowych części Hiszpanii. Nie odmó-
wię także win naturalnie słodkich, ta-
kich jak Sauternes z regionu Borde-
aux czy Pedro Ximenez z Jerez. Jeże-
li chodzi o wina białe to w pierwszej 
kolejności sięgam po szczep Viognier 
z doliny Rodany, cenię sobie Rislin-
ga, a także austriacką odmianę Gru-
ner Veltliner. Zawsze będę „faworyzo-
wał” te wina białe, które mają wyso-
ką mineralność i świeżą owocowość, 
to taki mój sommelierski fetysz. O mo-
ich doświadczeniach i preferencjach 
możecie Państwo poczytać na blogu 
Facebook-wym, który redaguję, a któ-
ry nazywa się po prostu Wino-Wajca.

PODSTAWĄ JEST
PASJA DO WINA

TOMASZ SZCZEPAŃSKI:

Sommelier nie może być mylony z kiperem. Znawcy i 
smakosze win wiedzą o tym doskonale. Tomasz Szcze-

pański ze Stróży, aktualnie przebywający i pracujący w 
Irlandii wywalczył jedenaste miejsce w Mistrzostwach 
Polski sommelierów. Marzy o „pudle”, ale to dopiero w 
2019 roku. Dzisiaj odsłania tajniki tego ciekawego zawo-
du i opowiada o swoim udziale w mistrzowskim turnieju.

maciej hołuj

foto: olaf kuziem
ka
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Autosalon Sedna - seat ibiza 2017

NOWA IbIZA śMIGA JUŻ PO POLSKIch DROGAch. OD NIE-
DAWNA. OD MAJA. TYM bARDZIEJ JEST NAM PRZYJEMNIE 

POINFORMOWAć, ŻE NOWYM SEATEM IbIZĄ DZIęKI UPRZEJ-
MOścI DYNAMIKI, AUTORYZOWANEGO SALONU SEATA Z JA-
WORNIKA śMIGALIśMY TAKŻE MY, DZIENNIKARZE „SEDNA”. 
WRAŻENIA Z TYch JAZD PRZEKAZUJEMY PAńSTWU, TAKŻE 
JAKO POTENcJALNYM NAbYWcOM NOWEGO MODELU KON-
cERNU SEATA, W FUNKcJONUJĄcEJ NIEGDYś NA NASZYch 
łAMAch, A ODKURZONEJ DZISIAJ RUbRYcE „AUTOSALON 
SEDNA”.

Skurczony leon
Nie da się ukryć, że nowa ibiza „narysowana” została tak, aby przypomi-
nała swojego większego brata leona. Od poprzedniej, czwartej wersji ibi-
zy nowy model jest szerszy o 87 mm, krótszy o 2 mm i niższy o ... 1 mm. 
Dzięki większej szerokości autko ma teraz obszerniejsze wnętrze i o 63 
litry większy od poprzednika bagażnik. Stylistyka, która może się podo-
bać nawiązuje, jako się już rzekło, do stylistyki leona. Mniej wprawne oko 
może oba te modele pomylić.

Najbardziej „wypasiona” wersja
Do naszej dyspozycji salon z Jawornika oddał ibizę z „przydomkiem” 
xcellence. Tak hiszpański producent określa najlepiej wyposażoną wer-
sję swojego modelu (w sumie jest tych odmian cztery). Nie sposób wy-
mienić wszystkich elementów wyposażenia, dlatego powiemy tylko o naj-
ważniejszych: ośmiocalowym wyświetlaczu systemu multimedialnego na 
środku tablicy rozdzielczej, tempomacie, doskonałym sprzęcie grającym, 
wydajnej i skutecznej klimatyzacji, kamerze cofania, ledowych światłach 
oraz bezkluczykowym dostępie do samochodu (uruchamianie i wyłącza-
nie silnika następuje po naciśnięciu odpowiedniego, umieszczonego na 
środkowym panelu przycisku).

jazda
Przyjemna i nie sprawiająca problemów. Wygodne, choć może ciut za 
twarde, regulowane w dwóch płaszczyznach fotele pozwalają na zajęcie 
wygodnej pozycji za kierownicą. bardzo przyjemnie działa wspomaganie 
tej ostatniej, chociaż koło „steru”, mogłoby być, naszym skromnym zda-
niem, odrobinę grubsze. 
Pod maską „naszej” testowej ibizy zamontowano trzycylindrowy silnik 
benzynowy o pojemności jednego litra (dokładnie mówiąc 999 cm. sześc.). 
Powie ktoś: toż to silnik kosiarki do trawy! i ... nie będzie miał racji. 115 - 

konny motor ibizy daje sobie całkiem 
przyzwoicie radę, tym bardziej, że w 
testowanej przez nas wersji znalazła 
sie sześciostopniowa skrzynia biegów 
bardzo dobrze „rozdająca” moment 
obrotowy tej niedużej jednostki napę-
dowej. Dość powiedzieć, że w nowej 
ibizie kierowca wcale nie musi czę-
sto sięgać do lewarka zmiany biegów 
mogąc liczyć na elastyczność silnika. 
Przyspieszenia nie są może szokują-
ce, ale całkiem przyzwoite zważyw-

szy na fakt, że ibiza to popularny sa-
mochód miejsko - drogowy, a nie bo-
lid Roberta Kubicy.
Dodajmy do tego dobre wyciszenie 
wnętrza, sprawnie działającą skrzynię 
biegów, dobrze zestopniowane wspo-
maganie kierownicy i skuteczne ha-
mulce, a okaże się, że jazda nową ibi-
zą jest dużą przyjemnością. Przynaj-
mniej dla nas była.

Dla kogo ten samochód?
Na pewno nie dla wybierającej się na 
wczasy rodziny. Dla takiej Seat pro-
ponuje atecę lub alhambrę. Ale już dla 
kogoś, kto z trójką przyjaciół chciałby 
odbyć wypad na zakupy czy za mia-
sto - tak. Pozwala na to w miarę ob-
szerne wnętrze i liczący 418 litrów 
bagażnik, w którym z powodzeniem 
zmieszczą się: podręczny bagaż, torba 
na zakupy czy drobny sprzęt sporto-
wy. Kamera cofania ułatwi parkowa-
nie na zatłoczonej ulicy czy parkin-
gu, dobry dostęp do bagażnika ułatwi 
załadunek. Wszystko zaś w atmosfe-
rze solidnego wykończenia i wiary w 
niezawodność samochodu. Ibiza cze-
ka na ciebie.

śMIGAJąC
IbIZĄ

maciej hołuj
foto: maciej hołuj

Najważniejsze dane ibi-
zy w wersji XCellence: dł: 
4059 mm, szer: 1780 mm, wys: 
1444 mm, trzycylindrowy (czte-
ry zawory na każdy cylinder) sil-
nik benzynowy o poj. 999 cm. 
sześc, moment obrotowy: 175 
nm, moc 115 KM, masa wła-
sna: 1122 kg, szyb. max: 182 
km/godz, spalanie średnie: 4,7 
litra na 100 km, poj. zbiornika 
paliwa: 40 litrów, niektóre ele-
menty wyposażenia: aktyw-
ny tempomat, czujniki parko-
wania, immobiliser, aluminiowe 
felgi, czujnik deszczu. cena: 81 
182 tysięcy złotych(!)

www.dynamica.pl
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koncert Polish Art Philharmony w Wiedniu

SEDNO

I Myślenicki Festiwal Jazzu Tradycyjnego - Jazz nad Rabą

DOSKONAłY POMYSł I DO-
bRA REALIZAcJA. TAK W 

DWóch SłOWAch MOŻNA bY 
OPISAć I MYśLENIcKI FESTI-
WAL JAZZU TRADYcYJNEGO 
– JAZZ NAD RAbĄ, KTóRY OD-
bYł SIę W MYśLENIcAch W 
OSTATNIch DNIAch cZERWcA.
Nie będzie to jednak pełna ocena 
eventu. Jazz nie jest tym gatunkiem 
muzycznym , który swoją popular-
nością dorównywałby w naszym kra-
ju innym gatunkom, ot choćby disco 
polo. Jest to zjawisko tyleż niezrozu-
miałe, co stanowiące fenomen na ska-
lę przynajmniej europejską. Tym bar-
dziej należą się organizatorom festi-
walu słowa uznania, bowiem udało im 
się przyciągnąć do imprezy całkiem 
sporą grupę melomanów. być może 
zasługa to miejsca, w którym odby-
wał się festiwal. Myślenickie planty 
na co dzień nie żyją. A przecież jest to 
miejsce, które znajduje się w samym 
centrum miasta, a przynajmniej o je-
den rzut beretem od niego. W czasie 
festiwalu wyraźnie ożyło. Stworzono 
tu cały kompleks, od sceny począw-
szy, poprzez widownię, na stanowisku 
gastronomicznym skończywszy. Jazz-
mani grali, ludzie słuchali, siedząc na 
niebieskich stołeczkach, bezpośrednio 
na trawie, na kocach lub na ławecz-
kach pod parasolami degustując kieł-
basę z grilla. Jazz łączył ich wszyst-
kich w jedną, dużą rodzinę, dosko-
nale bawiącą się przy nowoorleań-
skich rytmach.
Jak każda impreza mająca w swojej 
nazwie liczebnik „pierwsza” Myśle-
nicki Festiwal Jazzu Tradycyjnego nie 
ustrzegł się choroby dziecięcego wie-
ku. Nie były to jednak symptomy rzu-
cające się mocno w oczy. Nam brako-
wało większej liczby zespołów. było-
by wspaniale, gdyby przyjechało ich 

do Myślenic więcej, na korzyść krót-
szych prezentacji. Organizator festi-
walu, Myślenicki Ośrodek Kultury 
i Sportu, a z jego ramienia pomysło-
dawca imprezy Zbigniew Morawski 
zdecydował, że każdy z czterech wy-
stępujących zespołów będzie miał do 
dyspozycji dwie półgodzinne sesje. 
być może gdyby bandów było wię-
cej, a każdy z nich prezentował się 
krócej, festiwal byłby imprezą bar-
dziej urozmaiconą? Naszą sugestię 
pozostawiamy do rozpatrzenia orga-
nizatorom, bowiem jak wieść gmin-
na niesie festiwal ma być imprezą cy-
kliczną, wpisaną w kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych w mieście.
W I Myślenickim Festiwalu Jazzu 
Tradycyjnego – Jazz nad Rabą udział 
wzięli: Enerjazzer z Gliwic, Rb Di-
xie Five i Leliwa Jazz band z Tarno-
wa oraz występujący w roli gospoda-
rza myślenicki Dixi band. Formacje 
przyjezdne prowadzący imprezę Woj-
ciech Żądło przedstawił jako wiodące 
w kraju. Sądząc po poziomie gry nale-
ży mu przyznać rację. Na tle bardziej 
renomowanych bandów Dixi band 
Myślenice wypadł naprawdę dobrze. 
Gospodarz nie musiał się wstydzić.
I Myślenicki Festiwal Jazzu Tradycyj-
nego - Jazz nad Rabą rozpoczął się tak 
zwaną paradą nowoorleańską, pod-
czas trwania której wszyscy uczestni-
cy imprezy przemaszerowali ulicami 
śródmieścia grając na swoich instru-
mentach. Towarzyszyły im małe ma-
żoretki z myślenickiego TG „Sokół”. 
W finale festiwalu odbyło się wspólne 
jam session. Ponad dwudziestu muzy-
ków zagrało wielką improwizację. Fe-
stiwal chwalony był przez przyjezd-
ne bandy za doskonałą organizację i  
perfekcyjne nagłośnienie. Wielu mu-
zyków obiecało przyjechać do My-
ślenic za rok.

fURA jAZZU

(RED.)
foto: maciej hołuj, dominika ulmańska

MYśLENIcKA ORKIESTRA 
KAMERALNA „cONcERTI-

NO” ZMIENIłA NAZWę. TERAZ 
JEST TO POLISh ART PhILhAR-
MONY. OTóŻ JUŻ POD NOWĄ 
NAZWĄ PAP ZAGRAłA KOLEJ-
NY, TRZEcI JUŻ KONcERT W 
WIEDEńSKIEJ ZłOTEJ SALI MU-
SIKVEREIN. W TEN SPOSób OR-
KIESTRA ZAKOńcZYłA ObFI-
TUJĄcY W SUKcESY SEZON AR-
TYSTYcZNY 2016/2017.
Żadna inna, polska orkiestra nie do-
czekała się zaszczytu zagrania trzy-
krotnie w ciągu ośmiu miesięcy w tej 
jednej z najbardziej prestiżowych sal 
koncertowych. To o czymś świadczy. 

I chociaż obecna Polish Art Philhar-
mony to już nie to samo co powstała 
przed laty Myślenicka Orkiestra Ka-
meralna, w której grało wielu mu-
zyków z Myślenic oraz pedagogów 
Szkoły Muzycznej w Myślenicach, 
to jednak my myśleniczanie możemy 
być dumni, bowiem orkiestra ma ab-
solutnie myślenickie korzenie.
Podczas koncertu w Wiedniu, który 
był kontynuacją projektu pn. „Wielka 
Gala Symfoniczna – Koncerty Myśle-
nickiej Orkiestry Kameralnej „cON-
cERTINO”, a którego współorganiza-
torem było Narodowe centrum Kultu-
ry w Warszawie PAP zagrała: Koncert 
skrzypcowy A-dur Wolfganga Ama-

deusza Mozarta w niepowtarzalnej kreacji solisty Vol-
kharda Steude (artysta zagrał na oryginalnych skrzyp-
cach wykonanych przez legendarnego, włoskiego lut-
nika Antonio Stradivariusa) oraz utwory symfonicz-
ne: Janusza bieleckiego „Marzenie” i arcydzieło kla-
syki V Symfonię c- moll Ludwiga van beethovena. 
Orkiestrą dyrygował maestro Michael Maciaszczyk. 
Koncert wiedeński bardzo się tamtejszym meloma-
nom spodobał. Dość powiedzieć, że orkiestra otrzy-
mała owacje na stojąco wypełniającej po brzegi Zło-
tą Salę Musiverein publiczności.
Dobiegający końca sezon 2016/2017 był dla myśle-
nickiej orkiestry bardzo intensywny. To trzy wspo-
mniane już na wstępie koncerty w Wiedniu, dwa to-
urne zagrane na terenie Niemiec, koncert w Krynicy 
– Zdroju i cztery koncerty zagrane dla publiczności 
w Myślenicach. 

OWAcJE
NA 

STOJąCO
(RED.)
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Król i rycerska brać na rynku

Serca: kominiarza, dusigrosza i kurtyzany 

foto: maciej hołuj, archiwum 

„Elegia” z sukcesem w łoniowej

Szkoła Muzyczna w sierakowskim dworze

listy z Cambridge

SEDNO
patronuje

agnieszka cahn

SEDNO
patronujeTRZYNASTY ROK ERY FAcEbOOKA (13 e.f.)
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Uczniowie Szkoły Muzycznej w Dobczycach dopisali do sal koncer-
towych, w których zagrali Złotą Salę w dworze sierakowskim. Mie-

li okazję grać tutaj wprawdzie po raz pierwszy, ale jak zapowiedział wła-
ściciel dworu w Sierakowie pan Paweł Gąsiorek nie ostatni.
Tak jak różnorodni byli wykonawcy koncertu, tak też różnorodna była gra-
na przez nich muzyka. Dość powiedzieć, że zebrana w dworku publicz-
ność mogła wysłuchać w sumie osiemnaście podmiotów wykonawczych. 
byli to zarówno pedagodzy, jak i uczniowie dobczyckiej szkoły. Melo-
mani wysłuchali zatem kompozycji między innymi: haydna, Ligasa, ba-
cha, Moriccone, Kohlera, Piazzolli oraz utworów z repertuaru … Micha-
ela Jacksona. W repertuarze koncertu znalazły się także utwory autorskie, 
skomponowane przez nauczycieli szkoły oraz utwory przez nich zaaran-
żowane. Równie urozmaicone było instrumentarium, jakim posługiwali 
się wykonawcy. Można było usłyszeć: skrzypce, flet, fortepian, akordeon, 
gitarę, trąbkę, obój, klarnet oraz instrumenty perkusyjne, ale także gita-
rę basową czy elektroklasyczną. - Serdecznie dziękuję i gratuluję wszyst-
kim uczniom i nauczycielom, którzy stworzyli niezwykle barwny i rado-
sny koncert pełen muzycznych niespodzianek i rozkwitu talentów. Dzięku-
ję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania i przebiegu kon-
certu – powiedziała na zakończenie koncertu dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Dobczycach Monika Gubała.

Na płycie myślenickiego rynku pojawił się król z małżonką oraz ryce-
rze. Wizyta miała miejsce z okazji 675 rocznicy lokacji miasta oraz 

600 rocznicy odwiedzin Władysława Jagiełły. Orszak królewski i tabory 
rycerskie zaproszone zostały do Myślenic przez Muzeum Niepodległości 
„Dom Grecki”, które było głównym organizatorem „Turnieju rycerskie-
go o miecz Myślimira”. Inscenizacja walk rycerskich i związane z nimi 
wydarzenie miało miejsce w Myślenicach po raz pierwszy. bogaty pro-
gram dwudniowej imprezy obejmował nie tylko walki rycerzy na płycie 
myślenickiego rynku, chociaż to właśnie one miały przyciągnąć tłumy 
widzów, ale także wiele innych zdarzeń. Jak choćby pokaz, a także na-
ukę średniowiecznych tańców dworskich, naukę kaligrafii średniowiecz-
nej, naukę strzelania z łuku (to w muzealnym ogrodzie, gdzie założono ry-
cerski obóz), teatr ognia (grupa „Mantikora”) oraz warsztaty tematyczne. 
O oprawę muzyczną iventu postarał się zespół „Fleurdelis” oraz Andrzej 
horabik, myślenicki miłośnik muzyki średniowiecznej, zapalony kolek-
cjoner dawnych instrumentów. Zwycięzcą myślenickiego turnieju i zdo-
bywcą miecza Myślimira został rycerz znamienity Piotr Kriger (na dol-
nym zdjęciu) reprezentujący Poczet Rodziny Kriger, przybyły do Myśle-
nic aż z Nowego Sącza, jako drugi w finale walk zameldował się Woj-
ciech Dudek z Kompanii Gryfitów z Krakowa zaś jako trzeci Maciej bu-
jakowski ze śląskiej Kompanii Najemnej. 

O 1200 złotych wzbogacił się dziecięcy zespół ZPiT „Elegia” z Rud-
nika. Pieniądze te to nagroda za zajęcie III miejsca przez grupę pod-

czas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Kra-
kowskiego „Krakowiaczek”, który odbył się w łoniowej. Dzieci z Rudni-
ka rywalizowały z około trzystu innymi wykonawcami, którzy do łonio-
wej przyjechali z dziewięciu gmin regionu krakowskiego. Podczas prze-
glądu mała „Elegia” zaprezentowała program: „Jak nam Jasiek na pastwi-
sko muzykę przyprowadził”. Autorem prezentacji był Stanisław Stręk zaś 
dzieci przygotowały do występu instruktorki: Joanna Ulman i beata Szuba.

PODZIAł hISTORII śWIATA NA „PRZED FAcEbOOKIEM” I „PO 
FAcEbOOKU” WYDAJE SIę cORAZ bARDZIEJ ZNAcZĄcY. 

cO NAJMNIEJ TAK ZNAcZĄcY, JAK „PRZED NASZĄ ERĄ” (cZY-
LI PRZED chRYSTUSEM) I „W NASZEJ ERZE” (PO chRYSTUSIE).
Narodzenie się Facebooka 4-go lutego 2004 roku może wkrótce zacząć pre-
tendować do określeń typu „Moment Zero”, „Wielki Wybuch”albo „Rewo-
lucja Społeczna”. Jestem już niestety na tyle stara, że doskonale pamiętam 
czasy „sprzed rewolucji” (choć nie na tyle stara, by za nimi szczególnie tęsk-
nić), w które moje dzieci i ich wirtualni znajomi ledwie wierzą, a których ist-
nienie dzieci urodzone w ostatnich latach będą kiedyś być może kwestiono-
wać, twierdząc, że świat pozbawiony Facebooka nigdy nie istniał, że jest buj-
dą wymyśloną przez Żydów i Masonów w celu kontroli nad jedynie prawdzi-
wą, wirtualną rzeczywistością.
Przyznaję się, żyłam przed Facebookiem, pamiętam „biedę” posiadania trzech 
lub czterech przyjaciół, „terror” konieczności dotrzymywania miejsc i termi-
nów, umówionych spotkań i wszechobecny „chaos” powodowany brakiem 
natychmiastowych uaktualnień informacji na temat wszystkiego i wszystkich. 
Nie posiadam jednoznacznej odpowiedzi na dręczące moich synów pytanie: 
jak przetrwałam i jak przetrwała ludzkość bez dostępu do sieci, chociaż za-
stanawiam się nad tym pytaniem bardzo często. Pisało się listy, przypinało 
wiadomości na tablicach informacyjnych, albo zostawiało pod różnymi ad-
resami, zachodziło we wspólnie ulubione miejsca w nadziei, że ten, którego 
szukamy też tam zaszedł, czytało się książki i tygodniki w poszukiwaniu go-
ogle-informacji, a czasem drogie szmatławce w poszukiwaniu tanich sensa-
cji. Przesiadywało się w czytelniach bibliotek, żeby przestudiować jakieś za-
gadnienie, znaleźć odpowiedź na jakieś pytanie, dotrzeć do jakiejś prawdy. 
W erze przed Facebookiem rzadko ufaliśmy „prawdom”, nawet tym zapisa-
nym i wydrukowanym na kredowym papierze; im bardziej kredowe, tym in-
tensywniej próbowaliśmy je sprawdzać.
Przyznaję, że jestem na Facebooku od momentu jego pierwszego zaistnienia 
i że używam go każdego dnia. Przyznaję, że na Facebooku przeżywam emo-
cje, kocham i nienawidzę, agituję i asystuję, protestuję i podpisuję. Przyznaję, 
że Facebook jest moim głównym medium komunikacji ze światem. Oświad-
czam, że nie kolekcjonuję wirtualnych znajomych i że z każdym z moich wir-
tualnych znajomych coś mnie łączy, choć przyznaję, że kilku z nich nie spo-
tkałam w realnym świecie. Przyznaję, że czasami brałam udział w akcji spo-
łecznej, proteście, zbieraniu podpisów, tylko dlatego, że polecili mi to przy-
jaciele z Facebooka i,ufając im, nie sprawdziłam wiarygodności  polecanych 
przez nich akcji. Najczęściej sprawdzałam, ale nie zawsze.
Moi wirtualni znajomi wywodzą się z różnych środowisk i źródeł. część z 
nich to szkolni i uczelniani koledzy, inna część to bliższa i dalsza rodzina, 
jeszcze inna grupa to koledzy z pracy, sąsiedzi i znajomi. Niektórzy poznani 
na grupie dyskusyjnej, przez Linked-In, na konferencjach, szkoleniach, przez 
innych znajomych. cieszy mnie fakt, że wywodzą się z różnych środowisk i 
że wielu z nich – poza moją osobą - kompletnie nic nie łączy. Różnorodność 
moich facebookowych znajomych pozwala mi nigdy nie zasypiać, nigdy nie 
wierzyć niczemu, co dociera na mój profil. Wyobraźcie sobie taką sytuację: 
ktoś kogoś zaatakował w jakimś mieście. Jeszcze nic nie wiadomo, ale już nie-
którzy z moich znajomych znają prawdę i dzielą się informacją z całym świa-
tem: imigrant muzułmanin polał kwasem swoich chrześcijańskich kolegów w 
szkole na północy Anglii. Miasto, w którym mam znajomych, ale jeszcze nie 
zdążyłam się niczego dowiedzieć. Ja nie zdążyłam, ale niektórzy z moich fa-
cebookowych kolegów wiedzą z minuty na minutę coraz więcej. To uchodź-
ca z Syrii zaatakował, mieszkał w socjalnym mieszkaniu, zrobił to w imię Al-
laha, cała muzułmańska społeczność jest za to odpowiedzialna.
Odbieram tę wiadomość i widzę, że zanim ją obejrzałam, podzieliło się nią 
kilkanaście tysięcy ludzi. Oglądam ją kilka razy, po czym wołam dzieci i oglą-
dam jeszcze raz razem z nimi. Potwierdzają moje obawy: mamuś, chyba żar-
tujesz, sprawdź, skąd pochodzi ten film?. Sprawdzamy. Nigdy wcześniej nie 
przyszło mi do głowy, żeby sprawdzać pochodzenie filmu pojawiającego się 
na Facebooku. Teraz sprawdzam. Znajdujemy oryginalny materiał. Faktycz-
nie doszło do ataku, jeden z kolegów w szkole na północy Anglii zaatakował 
innych kolegów, oblał ich kwasem na przystanku autobusowym, z nienawi-
ści, z powodu idiotycznych szkolnych konfliktów. Zgadza się prawie wszyst-
ko, prócz tego, że napastnik był imigrantem i że był muzułmaninem. W rze-
czywistości był katolikiem afrykańskiego pochodzenia, ale jest już za późno 
na wyjaśnienia. Facebook połknął historię o muzułmaninie nienawidzącym 
chrześcijan. Już jej nie zatrzymam. Zaczynam sprawdzać materiały, które do 
mnie docierają: imigranci atakujący sklepy w Niemczech w 2017 roku oka-
zują się afrykańskimi komunistami atakującymi swoje miejsca  pracy 15 lat 
wcześniej, tłumy ludzi o ciemnym kolorze skóry szturmujące cokolwiek kie-
dykolwiek są już do sprzedania w sieci, mogą posłużyć do stworzenia filmu 
na zamówienie, na każdy temat, każde polityczne zapotrzebowanie.
Przed narodzeniem Facebooka byliśmy podejrzliwi. Plotkom nie wierzyliśmy 
z reguły, a naocznych świadków poddawaliśmy torturom, na wszelki wypa-
dek. Karskiemu, który objechał wszystkich możnych tego świata z informa-
cją o dziejącym się holocauście nie uwierzył absolutnie nikt. Dzisiaj, gdy-
by opublikował swój raport na Facebooku, dzieliłyby się nim tysiące ludzi, 
może setki tysięcy, a już z pewnością zadzwoniłby do niego Sky News. bo 
dzisiaj wszyscy wierzą wszystkiemu, zwłaszcza wszystkiemu temu, co poja-
wia się w sieci. Ja nie wierzę. Żyję już 13 lat w erze e.f. i nauczyłam się nie 
wierzyć. Nauczyłam się sprawdzać. Wracać do czytelni w bibliotekach, wra-
cać do byłych, dawnych, papierowych danych, do faktów i ich realizacji, do 
osób, adresów, grup. Życie w erze po Facebooku jest bezpieczne. Mimo tego, 
co od czasu do czasu dzieje się na ulicy, życie w tej erze jest najbezpieczniej-
sze w historii ... Facebook może być dla każdego z nas komórką ukrywają-
cą prawdę. Prawdę!?

Przez cały nieomal czerwiec w jednej z sal wystawowych myślenickie-
go Muzeum Niepodległości „Dom Grecki” prezentowana była wysta-

wa zatytułowana „Serce sercu nie/równe”. Jej autorem był Jan Koczwara 
zaś ekspozycja wzbogacała znany cykl: „Pół żartem – pół serio”. Wśród 
mnogości naklejonych na kartony serc pojawiły się między innymi serca: 
dusigrosza (pokryte monetami), kombinatora (z kombinerkami), kurtyza-
ny (z czerwoną podwiązką), alkoholika (niebezpiecznie przekrzywione), 
kominiarza (czarne). Kartonowym sercom towarzyszyła wystawa kom-
pozycji składających się z białych wzorów naklejonych na czarnym tle.
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Orkiestra dęta z Dobczyc trzecia
Orkiestra dęta „Dobczyce” (na zdjęciu) sięgnęła po kolejny sukces. 

Muzycy prowadzeni i dyrygowani przez kapelmistrza Józefa Ma-
nieckiego zajęli wysokie, trzecie miejsce w finale 40. Małopolskiego Fe-
stiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”. Festiwal odbył się w Nowym 
Sączu, w tamtejszym Miasteczku Galicyjskim. Dobczycka orkiestra wy-
walczyła swoje miejsce na podium w kategorii orkiestr działających przy 
domach kultury, stowarzyszeniach kulturalnych oraz orkiestr zakłado-
wych. W konkursie zaprezentowało się w sumie 28 orkiestr z różnych 
stron całej Małopolski. 
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Na strunach pamięci (7)

JÓZEF SłONINA (1925-1978)
jan koczwara

15-lecie Myślenickiej Grupy Literackiej “Tilia”
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URODZIł SIę W bOGDANóW-
cE I TAM TEŻ MIESZKAł 

PRZEZ cAłE SWOJE ŻYcIE. PRA-
cOWAł M.IN. JAKO RObOTNIK 
LEśNY W LEŻAJSKU I W JOR-
DANOWIE. Z chWILĄ, GDY PO 
DOTKLIWYM WYPADKU PRZE-
SZEDł NA RENTę INWALIDZKĄ 
POSTANOWIł WSZYSTKIch SĄ-
SIADóW cZYMś ZASKOcZYć I 
ZADZIWIć, „ZRObIć cOś WIEL-
KIEGO, cOś NIESPOTYKANE-
GO”, ALE TEŻ TROCHę ZAROBIć 
– JAK MAWIAł – NA COŚ DOBRE-
GO … CHOćBy NA MAłą FLASZ-
Kę PIWA.
W starej, odrapanej ruderze – chału-
pie poczuł ni stąd, ni zowąd tzw. wenę 
twórczą. Zaczął rzeźbić, zaczął też pi-
sać i gawędzić po swojemu i po daw-
nemu. A ludzie różnie o nim wtedy 
gadali … Chłopie – mówili, a on za-
pisał – tyś głupi, twojego dzieła nikt 
nie kupi, jest dość Józku na świecie 
rożnych dłuboków, rzeźbiarzy, a ty ze 
wszystkich robisz najgorzej. Lecz on 
nie słuchał nikogo tylko planował w 
swojej głupiej głowie (…) coś wiel-
kiego i ważnego, choć na razie – wy-
znał – jeszcze niczego nie umie. I tak 
to się zaczęło. A był rok 1956.
Józef Słonina spotkał na swojej drodze 
kilku przyjaźnie i ożywczo oddziały-
wujących na jego twórczą wyobraź-
nię darczyńców dobrego słowa i do-
brej zachęty. Słowo „genialny” po raz 
pierwszy usłyszał z ust młodego wów-

czas absolwenta zakopiańskiej szko-
ły Kenara Stanisława Trybały. Nieba-
wem inspirujące impulsy skierował do 
początkującego rzeźbiarza myślenic-
ki orędownik tego co piękne i ludo-
we – Emil biela, a także henryk Ze-
gadło z pobliskiej łętowni. Słonina 
wiedział i czuł, że powinien podążać 
drogą sztuki. Pod stropem zadymionej 
chaty tworzył odtąd w drewnie niezli-
czone zastępy świętych i błogosławio-
nych („Pan Jezus w piwnicy”, chry-
stus Frasobliwy”, „Matka boska czę-
stochowska”, „Między aniołem, a dia-
błem”). W arsenale rzeźb wielotema-
tycznych pojawiły się rzeźby świec-
kie, związane ze wsią i pracą na roli 
(„Struganie wiór”, Międlenie lnu”, 
„Fugowanie gontów”, „chłop iska-
jący portki”), a ponadto wielokrot-
nie wyróżniane „Orka” (na zdjęciu), 
„Zwózka zboża”, „Sianie owsa”. Sło-
nina rzeźbił także w piaskowcu minia-
turowe główki wiejskich kobiet i gó-
rali o rysach pełnej zadumy i antycz-
nego piękna.
Słonina aktywnie uczestniczył w la-
tach 60. i 70. xx wieku w wstawach 
organizowanych przez PDK/MDK. 
W 1971 roku rzeźbiarz uhonorowa-
ny został nagrodą specjalną Wydzia-
łu Kultury Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie. Jego 
rzeźby znajdują się w zbiorach myśle-
nickiego muzeum „Dom Grecki” oraz 
w kolekcjach prywatnych zbieraczy, 
którzy fascynują się sztuką ludową.

POMIęDZY OSObY ZGRO-
MADZONE W SALI WYSTA-

WOWEJ „DOMU GREcKIEGO” 
TRUDNO bYłO WcISNĄć SZPIL-
Kę; TAK WIELU GOścI ZGRO-
MADZIłO SIę NA PIęTNASTYch 
URODZINAch MYśLENIcKIEJ 
GRUPY LITERAcKIEJ „TILIA” 
POłĄcZONYch Z TRADYcYJ-
NĄ POETYcKĄ NOcĄ śWIęTO-
JAńSKĄ PT. „DOTYK POEZJI W 
śWIęTOJAńSKĄ NOc” ORAZ 
PROMOcJĄ PIĄTEGO ALMANA-
chU GRUPY.

Wiele osób obecnych na jubile-
uszu towarzyszyło tiliowym 

zmaganiom ze słowem od początku. 
Inni dopiero niedawno zetknęli się z 
twórczością Grupy. Na sali znajdowa-
li się także poseł na Sejm RP Jarosław 
Szlachetka oraz starosta powiatu my-
ślenickiego Józef Tomal. Zjawili się 
też prawie wszyscy obecni członko-
wie Grupy, a także zaprzyjaźnieni fo-
tograficy z grupy mgFoto.
Na książkę składają się wiersze nastę-
pujących autorów: Jana bajgrowicza, 
Kazimierza budyna, Adama Głogow-
skiego, Katarzyny Dominik, ks. Eli-
giusza Dymowskiego, Lucyny Dyrcz 
– Kowalskiej, Małgorzaty Kraus, Ingi 
Maliny, Jadwigi Maliny – Żądło, Ka-
zimierza Marszałka, Mariusza Mi-
chalaka, bogusławy Michalik – Gór-
ki, Piotra Oprzędka, Dominiki Osta-
fin, Antoniny Sebesty, Piotra ślusar-
czyka, Teresy święch, Marcina Woł-
ka, Agnieszki Zięby, Anety Żądło – 
Michalak oraz zdjęcia fotografików: 
Pawła boćko, Anny Faber, Grażyny 
Gubały, Marka Gubały, Stanisława 
Jawora, Marka Kosiby, Anety Mią-
sik, Anety Mudyny, Mieczysława No-
waka, Roberta Wilkołka, Liliany Wol-
nik, Aleksandry Zapolskiej. Zdjęcia i 
wiersze uzupełniają się, sprawiając, że 
na to, co zespolono w tomiku można 
spojrzeć inaczej, niż na rozdzielone 
obrazy i słowa.

Najlepsze chęci autorów, jubileusz nie 
tylko kryształowy, ale i srebrny, na nic 
by się zdały, gdyby nie wsparcie finan-
sowe wrażliwych na sztukę mecena-
sów, dzięki którym do rąk czytelni-
ków trafił tomik „Tilia 2017”. Publi-
kację dofinansowali: Stanisław bisz-
tyga, poseł Jarosław Szlachetka, Mu-
zeum Niepodległości, Fundacja Sztu-
ki Przygody i Przyjemności ARTS 
działająca w ramach projektu: ”Ka-
lejdoskop Partnerstwa” realizujące-
go Program Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji  Wolności – Lokalne Part-
nerstwa PAFW. 
Obydwie prezentacje przybliżające 
„Tilię” i jej członków przygotowa-
ła bogusława Michalik – Górka, ona 
również czuwała nad multimedial-
ną stroną przedsięwzięcia. Spotka-

nie prowadziła kierująca „Tilią” Ja-
dwiga Malina – Żądło (na zdjęciu). 
Wiersze czytał aktor Jakub Kosiniak, 
jego interpretacja tekstów sprawiła, 
że na sali panowała zupełna cisza… 
może właśnie dzięki temu każdego z 
obecnych mogło poruszyć kilka słów, 
które towarzyszyły mu w drodze do 
domu. Gościem specjalnym był poeta 
Adam Ziemianin, po raz kolejny gosz-
czący w murach „Domu Greckiego”. 
O oprawę muzyczną zadbali ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia im. Ludomira Różyckiego w 
Myślenicach. Spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa prac Jana Koczwary „Ser-
ce Sercu Nie/Równe”.
cóż jeszcze? Urodziny „Tilii” to świę-
to nie tylko Grupy, ale również jej 
członków, dlatego na koniec posta-
nowiłam oddać głos właśnie im. Ka-
zimierz budyn: „Tilia” dla mnie? 
Człowieka z małej wioski, z zawodo-
wym wykształceniem? Sama przyna-
leżność do takiej grupy to dla mnie li-
teracki Nobel. Jadwiga Malina: „Ti-
lia” to przede wszystkim ludzie. Bez 
nich, bez ich zapału i otwartości „Ti-
lia” nie doczekałaby dziesiątych uro-
dzin, a co dopiero piętnastych.  Do-
minika Ostafin: Pisałam do szuflady, 
sama dla siebie, szukałam drogi w 
pisaniu ... aż trafiłam w progi Domu 
Greckiego, gdzie „Tilia” przygarnęła 
mnie pod swoje skrzydła. I pokazała 
jaka jest różnorodna, łączy ludzi z pa-
sją zajmujących się tak różnymi pro-
fesjami, którzy mimo wszystko mają 
czas na celebrowanie słowa.
A jeśli chodzi o życzenia … cze-
go można życzyć jubilatce? Kolej-
nych tomików z coraz lepszymi wier-
szami. Następnych członków, którzy 
zaangażują się w jej życie tak samo 
mocno, jak dotychczasowi. Stałej, a 
może (byłoby miło) rosnącej sympa-
tii publiczności. Jeszcze piękniejszych 
piętnastu lat które są, miejmy nadzie-
ję, przed nią.

CI, CO SłOWA CELEbRUJą
agnieszka zięba

foto: maciej hołuj

WYbRAłEM SIę W cZERW-
cU ZE ZNAJOMYMI NA 

TYDZIEń DO KAZAchSTANU. 
WcZEśNIEJ NIE MYśLAłEM 
O PODRóŻY DO TEGO KRAJU, 
bO ZAłATWIENIE WIZY bYłO 
DOść PRAcOchłONNE I SAMA 
PODRóŻ NIEWYGODNA Z PRZE-
SIADKAMI. JEDNAK Z OKAZJI 
WYSTAWY ExPO 2017 WIZY ZO-
STAłY ZNIESIONE I LOT URU-
chOMIł bEZPOśREDNIE POłĄ-
cZENIE Z WARSZAWY DO ASTA-
NY.
Udało nam się kupić tanie bilety w 
promocji i polecieliśmy. Lecieliśmy 
pierwszym lotem, więc było bardzo 
uroczyście, choć lot był opóźniony 
o trzy tygodnie, ponieważ boeing 
jak zwykle spóźnił się z dostawą sa-
molotów.
Wcześniej o Kazachstanie niewie-
le wiedziałem, dopiero przed podró-

żą dowiedziałem się, że jest prawie 
10 razy większy od Polski i zamiesz-
kuje go 3 razy mniej ludzi niż w Pol-
sce. Astana jest stolicą dopiero od kil-
kunastu lat i ciągle się rozbudowuje, 
wszystko jest tu nowe, z daleka spra-
wia niesamowite wrażenie, lecz z bli-
ska widać że budowlańcy niezbyt sta-
rannie pracują i sporo nowych budyn-
ków wymaga już remontu. bardzo za-
skoczyła mnie kultura jazdy kierow-
ców. W innych krajach regionu np: 
w Gruzji, Armenii, Iranie trudno jest 
przejść przez ulicę nawet na przejściu 
dla pieszych, wydaje się, że kierow-
cy „polują” na pieszych, natomiast w 
Kazachstanie, nie tylko w stolicy, ale 
nawet w mniejszych miasteczkach 
wystarczy zbliżyć się do przejścia i 
wszystkie samochody się zatrzymują.
Następna ciekawostka, to podróżo-
wanie pociągiem. Podróżuje się wy-
godnie, wagony są nowoczesne, ale 

żeby kupić bilet, trzeba okazać pasz-
port, bo numer paszportu musi być 
wydrukowany na bilecie. Przed wej-
ściem do pociągu konduktor spraw-
dza czy dane z biletu zgadzają się z 
danymi w paszporcie. Żeby w ogóle 
wejść na dworzec trzeba poddać się 
kontroli bezpieczeństwa jak na lotni-
sku, każdy bagaż jest prześwietlany. 
być może dzięki tym kontrolom jest 
bardzo bezpiecznie, nawet w nocy 
na ulicach czuliśmy się bezpiecznie. 

podróże Marka Kosiby

Większość społeczeństwa to muzuł-
manie, trochę mniej jest chrześcijan-
-katolików, ale wszyscy się szanują, 
żyją w zgodzie, co może być trudne 
do uwierzenia dla niektórych „praw-
dziwych” Polaków.
Niestety mieliśmy mało czasu i ogra-
niczyliśmy się tylko do północnej czę-
ści Kazachstanu, ale już następna wy-
prawa będzie znacznie dłuższa i może 
zaglądniemy także do sąsiedniego 
Kirgistanu.

W KAZAchSTANIE
JEŻDŻą KULTURALNIE

marek kosiba

foto: autor

W cZERWcU, W SchRONI-
SKU NA KUDłAcZAch 

UNIWERSYTET TRZEcIEGO 
WIEKU W MYśLENIcAch ZA-
KOńcZYł NIE TYLKO UROcZY-
ścIE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM 
SERDEcZNIE I MIłO KOLEJNY 
ROK AKADEMIcKI.
Dopisała pogoda, zorganizowa-
no sprawny transport, co umożliwi-
ło świętowanie większości z blisko 
dwustu słuchaczy. Podziękowaniom 
i nagrodom nie było końca. 40 osób, 
które wyróżniły się pracą dla społecz-
ności uniwersyteckiej bądź wynikami 
sportowymi otrzymały książki oraz 
dyplomy. W roli świętego Mikoła-
ja, wystąpił były poseł na Sejm RP 
dyrektor ZST-E Marek łatas, któ-
ry przekazał wiadomość o nagrodzie 
dla UTW w dziedzinie kultury (bar-
dzo dobra tradycja!) i zaprosił zebra-
nych do konsumpcji gulaszu z dzika.

UTW
NA KUDłAcZAch

krótko
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historyczne wędrówki Marka Stoszka

foto: m
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Polska za progiem (37)

marek stoszek

Z WIZYTą U LEONARDA I SZYMONÓW (cz.2) ROZWAŻAŃ O „FRASObLIWYM” CZ.4

pies jaki jest każdy widzi

dietetyk radzi (22)

(za)dymki Sedna czyli ... z przymróżeniem oka
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Człowiek nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że nie jest sam. Zwykle 

„bakterie” kojarzą się z czymś, co na-
leży zniszczyć, ponieważ wywołuje 
choroby. Każdy medal ma dwie stro-
ny. Organizm ludzki zasiedlają liczne 
bakterie, które są niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania. Probiotyki 
to bakterie, które wywierają korzystny 
wpływ na działanie organizmu. Pro-
biotyki to również nazwa grupy pro-
duktów, które zawierają ściśle określo-
ne mikroorganizmy o takim wpływie. 
Szczególnie ważne jest to, że bakterie 
probiotyczne zapobiegają wzrostowi 
niekorzystnej mikroflory w organi-
zmie (stwarzają warunki, w których 

„złe bakterie” nie mogą funkcjono-
wać), wspierają odpowiednie tempo 
perystaltyki jelit, eliminują substancje 
toksyczne, przeciwdziałają alergiom, 
obniżają wchłanianie cholesterolu po-
chodzącego z żywności oraz stano-
wią żywe fabryki witamin z grupy b 
i witaminy K.
Obecnie zwraca się uwagę na dwie 
grupy bakterii: Lactobacillus i bifi-
dobacterium. bakterie Lactobacillus 
poprawiają funkcjonowanie jelit (za-
równo jeśli chodzi o leczenie zaparć 
jak i niedopuszczanie do biegunek), 
hamują rozwój bakterii helicobacter 
pylori, która jest jednym z czynników 
odpowiadających za chorobę wrzo-

dową żołądka. Ponadto stwierdzono, 
że część z nich wspiera redukcję hor-
monów stresu, jednocześnie sprzyja-
jąc tworzeniu się związków odpowie-
dzialnych za walkę z nim. bifidobac-
terium przyspieszają pasaż jelitowy, 
wspierają wykorzystanie składników 
odżywczych, hamują rozwój patoge-
nów (zwłaszcza w przewodzie pokar-
mowym i układzie moczowo – płcio-
wym u kobiet), poprawiają odporność.
Źródłem probiotyków mogą być 
wszelkiego rodzaju kiszonki, mlecz-
ne napoje fermentowane, chleb na za-

kwasie, kwas chlebowy. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że o bakterie pro-
biotyczne należy dbać, dostarczając 
im odpowiednie pożywienie: bana-
ny, brokuły, brukselka, cebula, faso-
la, jabłka, jarmuż, kapusta, marchew, 
miód, otręby, rośliny strączkowe oraz 
produkty pełnoziarniste.
Żywność, która wspiera rozwój pro-
biotyków, to tak zwane prebiotyki. 
Natomiast produkty, które zawierają 
zarówno korzystną mikroflorę bakte-
ryjną jak i substancje potrzebne do jej 
wzrostu nazywamy symbiotykami.

PRObIOTYKI

jak już wielokrotnie wspomina-
łem, wizerunek chrystusa Fra-

sobliwego, jest najczęstszym moty-
wem przydrożnych kapliczek i figur. 
Usytuowanie tych wizerunków nie-
jednokrotnie tworzy swoisty „fraso-
bliwy szlak”, szlak taki znajduje się 
również w Myślenicach, w miejscu 
moich badań. Rozpoczyna się on na 
ulicy 3-go Maja kapliczką fundowa-
ną w roku 1832 przez błażeja Kuda-
sa i Katarzynę Pawlikową. Przedsta-
wia ona wizerunek chrystusa w ujęciu 
klasycznym. Figura przykryta jest bla-
szanym daszkiem. Po przeciwnej stro-
nie znajduje się kapliczka typu dom-
kowego, w której również umieszczo-
ny jest wizerunek chrystusa Frasobli-
wego. Trzecia kapliczka wzdłuż uli-
cy 3-go Maja jest dwukondygnacyjna, 
w jej górnej niszy znajduje się rzeźba 
Frasobliwego wykonana w xIx wie-
ku. ciekawą rzeczą jest to, że ów wi-
zerunek odbiega od dotychczasowych 
wyobrażeń. Jezus w prawej ręce trzy-
ma trzcinę natomiast głowę podpie-
ra lewą ręką wspartą na lewym kola-
nie. Fakt ten odnotował w swoich re-
lacjach znany myślenicki regionali-
sta Marian Kuba boryczko nazywa-
jąc wspomnianą figurę „Frasobliwym 
odwrotnym”. Przy biegnącej równole-
gle do ulicy 3-go Maja ulicy A. śred-
niawskiego znajduje się kolejna trzy-
kondygnacyjna kapliczka, w najwyż-
szym jej punkcie znajduje się rzeźba 
chrystusa Frasobliwego pochodząca 
również z xIx wieku. W myślenic-
kim kościele św. Jakuba znajduje się 
z kolei kamienna rzeźba chrystusa 
Frasobliwego, umieszczona w połu-

dniowej części kruchty. 
Na bardzo nietypowe umiejscowie-
nie chrystusa Frasobliwego natrafi-
łem natomiast w miejscowości Jo-
dłówka Tuchowska na Podkarpaciu. 
Otóż wspomniany wizerunek znaj-
duje się na szczycie kolumny z 1840 
roku, pełniącej niegdyś funkcję latar-
ni drogowej przy szlaku handlowym 
na Węgry.  
Wizerunek chrystusa Frasobliwego 
jako wizerunek dewocyjny ukształto-
wany został w późnym średniowieczu. 
Ukształtowany wizerunek, praktycz-
nie w niezmienionym kształcie, zo-
stał zachowany aż do początków xx 
wieku. W kościołach i większych ka-
plicach, wizerunek ten umieszczano 
w najbardziej eksponowanych miej-
scach, Frasobliwy zdobił też kaplice 
cmentarne. Przedstawiany wizerunek 
miał na celu pobudzenie do osobistej 
refleksji nad życiem i modlitwy. W 
drugiej połowie xIx wieku i pierw-
szej połowie xx najwięcej wspo-
mnianych figur, wykonanych zazwy-
czaj przez twórców ludowych, znala-
zło się w kapliczkach przydrożnych, 
wnętrzach domów, pomnikach na-
grobnych i coraz częściej na prywat-
nych posesjach. Zarówno dawniej, jak 
i obecnie, figura chrystusa Frasobli-
wego stanowi jedyny element kom-
pozycji co jest dowodem, że w dal-
szym ciągu w świadomości ludzi za-
chował On swój charakter dewocyj-
ny. Rzeźba chrystusa Frasobliwego 
jest niewątpliwym przykładem bar-
dzo osobliwego kultu, kultu, którego 
przykłady występują na terenie całe-
go naszego kraju.

absurdawki Jana Koczwary

dłuuuuugi język – wydłużony do gra-
nic możliwości i przyzwoitości ele-
ment wyposażenia jamy ustnej (cz. gę-
bowej) pozwalający właścicielowi na 
długie gadanie, długie i dowolne ssa-
nie, długie żucie, a nawet długie kon-
sumowanie i przetwarzanie własnym 
sposobem wielosmakowych kom-
ponentów słownych i gastronomicz-
nych. Nadmiernie wydłużony wyma-
ga zdecydowanej interwencji … chi-
rurgicznej, szczyt wszystkiego – naj-
potężniejszy szczyt świata, tzw. szczyt 
szczytów. Wspanialszy, niż himalaj-
skie szczyty ośmiotysięczników, po-
tężniejszy, niż szczyt Giewontu, a na-
wet szczyt … ludzkiej głupoty. cDN.

PRZEZ chWILę PRZYGLĄDA-
MY SIę PłASKORZEŹbOM 

NA cOKOLE POMNIKA śW. SZY-
MONA – TO cZTERY PłYTY: ZE 
ScENĄ Z ŻYcIA śWIęTEGO GDY 
UDZIELAł POMOcY chORYM, 
GODłEM POLSKI, GODłEM LI-
TWY I hERbEM LIPNIcY – WIE-
KOWĄ LIPĄ Z PNIEM PRZEbI-
TYM MIEcZEM. NASTęPNIE KIE-
RUJEMY SIę NA PółNOc OD 
RYNKU, W TEJ cZęścI SKUPIO-
NE SĄ bOWIEM NAJWAŻNIEJ-
SZE ZAbYTKI MIEJScOWOścI, 
KAŻDA Z ULIcZEK DOPROWA-
DZI NAS DO TRZEch LIPNIc-
KIch KOścIOłóW, bęDĄcYch 
WYSOKIEJ KLASY ZAbYTKAMI.
Największym i najstarszym jest ko-
ściół św. Andrzeja Apostoła. Ta go-
tycka budowla została wzniesiona z 
fundacji króla Kazimierza Wielkie-
go, co potwierdza dokument z 1 lip-
ca 1363 roku. W ciągu kolejnych lat, 
aż do 1784 roku kościół był ośrod-
kiem dekanatu obejmującego swym 
zasięgiem rozległy obszar łącznie z 
bochnią.
Ta murowana świątynia usytuowana 
była na skraju miasta. Jej imponują-
ca do dzisiaj bryła posiada jedną nawę 
z węższym prezbiterium. Od zacho-
du wznosi się masywna, czworobocz-
na wieża, w narożnikach zewnętrz-
nych wsparta przyporami i zwieńczo-
na czterospadowym dachem. Nawę i 
prezbiterium nakrywa jednokaleni-
cowy, dwuspadowy dach z niewiel-
ką wieżyczką sygnaturki.
Na trawniku, na wprost głównego 
wejścia, oglądamy trzy współczesne 

rzeźby figuralne lipnickich świętych: 
Szymona pośrodku oraz św. Urszuli 
Ledóchowskiej i jej siostry - błogosła-
wionej Marii Teresy Ledóchowskiej. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
rodzinny dwór Ledóchowskich znaj-
duje się nieopodal, co prawda już na 
terenie sąsiedniej wsi - Lipnicy Dol-
nej, ale jego masywna, biała bryła, 
przypominająca neoklasycystyczne 
francuskie pałace, jest doskonale wi-
doczna w perspektywie drogi prowa-
dzącej z rynku lipnickiego w kierun-
ku wschodnim.
Wejdźmy teraz do środka kościoła. 
Od razu rzuca się w oczy bogata fi-
guralno-ornamentalna polichromia 
wykonana przez A. Miklasińskiego z 
bochni w 1863 roku. Ołtarz główny 
z obrazem patrona świątyni oraz oł-
tarze boczne: św. Józefa i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa wyszły spod 
dłuta Ludwika Sikorskiego, artysty z 
Zakliczyna nad Dunajcem u schyłku 
xIx wieku.
Najstarszym jest rokokowy ołtarz z 
1773 roku znajdujący się w niewiel-
kiej kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego przylegającej do południowej 
ściany nawy. Wyposażenia wnętrza 
dopełniają kolejne dwa ołtarze: Matki 
boskiej Majowej - dzieło Władysława 
łuczkiewicza z 1896 roku, oraz ołtarz 
pod chórem zawierający niezwykle 
cenną gotycką rzeźbę Matki boskiej 
z Dzieciątkiem zwaną „Madonną Lip-
nicką” datowaną na 1370 rok. Na tę-
czowej belce umieszczona jest figu-
ra chrystusa Ukrzyżowanego z xVII 
wieku, a w zakrystii rzeźba chrystusa 
Zmartwychwstałego z xVIII wieku. 

Warto zwrócić uwagę także na stoją-
ce przy obu wejściach do kościoła ka-
mienne chrzcielnice z xIV i xV wie-
ku. Prawda, że sporo dzieł wysokiej 
klasy jak na tak niewielką wieś? A to 
dopiero pierwszy z trzech lipnickich 
kościołów i obiecuję, że największe 
atrakcje przed nami.
Na drodze do kolejnego kościoła sta-
je nam rzeźba – odlany z brązu i od-
słonięty we wrześniu 1998 roku po-
mnik króla Władysława III zwanego 
łokietkiem. Na uwagę zasługuje fakt, 
że jest to pierwszy w Polsce pomnik 
tego władcy. Artysta rzeźbiarz cze-
sław Dźwigaj – profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie świa-
domie nadał łokietkowi rysy znane 
z „Pocztu królów i książąt Polski” 
Jana Matejki. Oprócz miecza i tar-
czy symbolizujących burzliwe, wy-
pełnione głównie walkami życie mo-
narchy, trzyma on w prawej ręce nie-
zwykle ważny dla Lipnicy dokument 
– akt lokacyjny.

K
ościół św. Andrzeja Apostoła w

 Lipnicy M
urow

anej.



SEDNO

16/lipiec 2017

rozmowa z MARKIEM RUTKIEWICZEM wicemistrzem Polski 2017 w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego

turniej szachowy na myślenickim rynku

jUŻ PO RAZ óSMY MIłOśNIcY SZAchóW MIELI OKAZJę RYWALIZOWAć POD chMURKĄ, KON-
KRETNIE ZAś W NAMIOTAch USTAWIONYch NA PłYcIE MYśLENIcKIEGO RYNKU. VIII SPOTKA-

NIA SZAchOWE NA MYśLENIcKIM RYNKU, JAK cO ROKU, ZORGANIZOWALI: MYśLENIcKA AKA-
DEMIA TALENTóW, STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INIcJATYW GłOGOcZOWA, GIMNAZJUM NU-
MER 1 W MYśLENIcAch ORAZ WIEJSKI DOM KULTURY W GłOGOcZOWIE. 
Na starcie turnieju stanęło 108 szachistów w różnym wieku, od małych dzieci do osób starszych. Przyjechali oni do 
Myślenic z takich miejscowości jak: Wieliczka, Gorlice, Rybnik, Kraków, Nowy Sącz, Wrocław, bochnia, Dębica, 
Trzebinia, Siepraw, Dobczyce, Rabka Zdrój, Staniątki, chrzanów i Lipnica Wielka. Fakt, że na myślenickim rynku 
spotkali się szachiści z tak wielu miejscowości Polski świadczy niezbicie o tym, że turniej zdążył już wypracować 
sobie dobrą opinię i prestiż i że znany jest szachistom, którzy chętnie do Myślenic przyjeżdżają. Same zawody roze-
grane zostały w czterech kategoriach. W kategorii open zwyciężył Szymon Gumularz, szachista reprezentujący bar-
wy KSZ Polonia Wrocław, ale pochodzący z Sułkowic, w kategorii rocznik 2001 i młodsi triumfował Maksymilian 
śmieszek (MAT Myślenice), w kategorii rocznik 2006 i młodsi zwyciężyła Emilia Szopa (KKSZ Kraków) zaś w ka-
tegorii rocznik 2009 i młodsi Maksymilian Nowakowski (MKS MOS Wieliczka). Patronat honorowy na turniejem 
objęli: burmistrz Myślenic  Maciej Ostrowski, starosta myślenicki Józef Tomal, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szko-
le Małopolska bohdan Piotrowicz i senator VII kadencji Stanisław bisztyga.

SZACH i MAT
POD chMURKĄ
SEDNO
patronuje

SEDNO: GRATULUJEMY 
SUKCESU, PANIE MAR-

KU, TO WSPANIAłY WY-
CZYN, CHOĆ PEWNIE WSZY-
SCY WOLELIbYśMY, AbY TO 
PAN STANął NA NAJWYŻ-
SZYM PODIUM SZOSOWYCH 
MISTRZOSTW POLSKI W WY-
śCIGU ZE STARTU WSPÓLNE-
GO. TO PANA DRUGIE PODIUM 
W MP?
MAREK RUTKIEWICZ: Dziękuję za 
gratulacje. Tak, to moje drugie po-
dium w MP i po raz drugi takie samo. 
Rok temu po dobrej walce uległem tyl-
ko Rafałowi Majce, w tym roku prze-
grałem z Adrianem Kurkiem.
Zapewne po drugim miejscu i wspa-
niałej walce przed rokiem miał Pan 
w tym roku apetyt na tytuł mi-
strzowski?
Rok rocznie mam taki apetyt. W tym 
roku trasa wyścigu była trasą dla 
sprinterów, ja natomiast jestem ko-
larzem górskim, wiedziałem, że bę-
dzie ciężko, bo w polskim peletonie 
kolarskim jest dzisiaj wielu doskona-
łych sprinterów.
Jaką taktykę ustalił Pan dla siebie 
i swojej grupy przed wyścigiem?
W tym wyścigu w tej samej grupie co 
ja – Wibatech 7R Fuji – startowało 
dwóch sprinterów i moim zadaniem 
było jechać pod nich. Tak się jednak 
złożyło, że już na piątym kilometrze 
„poszła” ucieczka, z którą się zabra-
łem. Podejrzewałem, że nie jest to ak-
cja rozstrzygająca wyścig, że peleton 
nas dogoni, ale piątka kolarzy, która 
odjechała doskonale ze sobą współ-
pracowała. Liczyłem na to, że przed 

ostateczną rozgrywką dogoni nas oko-
ło trzydziestoosobowa grupa i że bę-
dąc na jej czele rozprowadzę swoich 
sprinterów przed finiszem. Scenariusz 
wyścigu zaskoczył nas jednak. Na do-
miar tego na 50 kilometrów przed 
metą nad trasą wyścigu rozpętała się 
wichura z ulewnym deszczem, która 
poszarpała peleton i wyraźnie zwol-
niła pogoń za nami.
Czy drugie miejsce, które wywal-
czył Pan w tym wyścigu mogło być 
pierwszym? Słowem czy mogło być 
lepiej? Czy mógł Pan zostać szoso-
wym mistrzem kraju?
Być może, gdyby zwycięzca tego wy-

ścigu podjął z nami współpracę i so-
lidnie dawał zmiany, zachowałbym na 
finiszu więcej sił? Niestety przez ostat-
nie kilometry Adrian wiózł się za nami 
i oszczędzał siły. Na ostatnich piętna-
stu kilometrach trochę „odcięło” mi 
nogę i kiedy Adrian zaatakował nie 
miałem już sił, aby za nim pogonić.
Zatem czuje Pan niedosyt?
Przed rokiem byłem z drugiego miej-
sca zadowolony. Przegrałem bowiem 
po wspaniałej, równej walce. W tym 
roku czuję niedosyt, jestem rozczaro-
wany postawą rywala. Z drugiej stro-
ny drugie miejsce też nie jest złe.
Za rok będzie Pan chciał je popra-
wić o jedno wyżej?

Mam w swojej kolekcji trzy tytuły mistrza Pol-
ski w „górach”, bardzo chciałbym wygrać 
wyścig szosowy. Oczywiście, że za rok znowu 
będę próbował zdobyć tytuł szosowego mi-
strza Polski.
Jakie korzyści płyną dla Pana z faktu wy-
walczenia „srebra” w MP?
Poza własną satysfakcją i splendorem dla spon-

sora oraz grupy żadne.
W tym samym czasie, kiedy rozmawiamy 
znajduje się Pan w pociągu, którym po-
dróżuje z rodzinnego Olsztyna na kolejny 
wyścig. Co to będą za zawody i gdzie jesz-
cze pokaże się Pan miłośnikom kolarstwa 
w tym roku?
Udaję się na Wyścig Solidarności, potem cze-
kają mnie przygotowania do Tour de Pologne 
i start w tym prestiżowym tourze. 
Kiedy odpoczynek w Głogoczowie?
Chyba dopiero w październiku, do tego czasu 
mam zaplanowane starty praktycznie w każ-
dy tydzień.
A zatem trzymamy za Pana kciuki i do zo-
baczenia w Głogoczowie jesienią.

ODPOcZNę W ... PAŹDZIERNIKU
MAREK RUTKIEWICZ:

Przed rokiem byłem z drugiego 
miejsca zadowolony. Przegra-

łem bowiem po wspaniałej, rów-
nej walce. W tym roku czuję nie-
dosyt, jestem rozczarowany po-
stawą rywala - MAREK RUTKiEWicz

foto  m
aciej hołuj

rozmawiał: maciej hołuj

Najważniejsze osiągnięcia 
w karierze Marka Rutkie-
wicza: 3m. Tour de Pologne 
(2002), 1m. Małopolski Wy-
ścig Górski (2006), 4m. MP 
ze startu wspólnego (2006), 
1m. Tour de Pologne – kla-
syfikacja górska (2009), 4m. 
MP szosa – jazda indywidualna 
na czas (2009), 1m. Górskie 
MP (2010), 1m. Górskie MP 
(2011), 1m. Małopolski Wyścig 
Górski (2012), 1m. circut des 
Ardennes (2012), 2m. szo-
sowe MP ze startu wspólnego 
(2016), 1m. Szlakiem Gro-
dów Piastowskich (2017), 
1m. Bałtyk – Karkonosze 
Tour (2017), 2m. Szoso-
we MP ze startu wspólne-
go (2017)

marek Rutkiewicz, kolarz szosowy mieszkający wraz ze swo-
ją żoną, znaną kolarką górską Anią Szafraniec – Rutkie-

wicz w Głogoczowie nie zwalnia tempa. Po raz drugi z rzędu 
36-latek zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski w ko-
larstwie szosowym ze startu wspólnego. Jak sam mówi mogło 
być lepiej. A to lepiej to złoty medal. Rutkiewicz wciąż ma na 
niego apetyt, dlatego w przyszłym roku podejmie kolejną pró-
bę jego zdobycia. Mówi o tym m.in. w rozmowie z „Sednem”.
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