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P
obyt Jarosława Gowina, posła na 
Sejm RP w Myślenicach stał się dla 
„Sedna” pretekstem do tego, aby 

poprosić byłego ministra sprawiedliwo-
ści o udzielenie wywiadu. Uzyskaliśmy 
zgodę i oto prezentujemy Państwu efekt 
naszej pracy. 

SEDNO: KIEDY W ZWIĄZKU Z PANA PRZYJAZDEM DO 
MYŚLENIC POJAWIŁY SIĘ NA MIEŚCIE PLAKATY ZWRÓ-
CILIŚMY UWAGĘ NA ICH GRAFIKĘ. ZWŁASZCZA TĘ 

DOTYCZĄCĄ LITERNICTWA W PAŃSKIM NAZWISKU. „GO” 
NAPISANO INNYM KOLOREM CZCIONKI „WIN” INNYM. 
PRZESŁANIE TEGO ZABIEGU GRAFICZNEGO JEST PROSTE 
I CHYBA KAŻDY JE ROZUMIE. ZAPYTAM PANA ZATEM NA 
POCZĄTKU NASZEJ ROZMOWY: CZY WIERZY PAN W SWO-
JE ZWYCIĘSTWO?
JAROSŁAW GOWIN: Wierzę. Zwycięstwo jest absolutnie realne, jeśli 

zdefi niujemy je jako zbudowanie szerokiego ruchu obywatelskiego, jed-

noczącego tych, którym zależy na szybkim rozwoju Polski.

Skoro tak, co stanie się kiedy osiągnie Pan sukces? Jak będzie Pan 
„konsumował” efekty taktyki: „GO” „WIN”? Czy efektem zwycięstwa 
będzie powstanie nowej partii, na czele której stanie Jarosław Gowin 
czy może ma Pan w zanadrzu jakieś inne rozwiązanie?
Powstanie nowego ugrupowania na bazie ruchu jest jednym z prawdo-

podobnych scenariuszy, choć nie stanie się to zbyt prędko. Na razie kon-

centrujemy się na budowie szerokiego zaplecza, rozmawiam z wieloma 

grupami społecznymi. Energia i mobilizacja są zaskakująco duże.

Jeśli docelowo, choć jak mówi Pan nieprędko - partia, to jak widzi 
Pan jej szanse w walce o parlament?
W 2015 roku wejdziemy do Sejmu z przyzwoitym, dwucyfrowym wyni-

kiem.

Proszę w kilku słowach powiedzieć na czym polega obecne Pana dzia-
łanie. Wiemy, że podróżuje Pan po kraju, że w tej podróży nie ominął 
Pan Myślenic, miasteczka niedużego, zatem pozornie mniej ważnego. 
Co jest naczelnym powodem tych podróży i spotkań, takich jak to w 
Myślenicach?
Celem mojej podróży po Polsce, w tym niezwykle udanego spotkania w 

Myślenicach, jest rozmowa z Polakami o ich codziennych problemach i 

nadziejach. Polska lokalna, z jej samorządem i aktywnością obywatelską, 

jest najwspanialszą zdobyczą transformacji. Wiele się już udało, ale wiele 

spraw można było rozwiązać lepiej, a z bliska lepiej te wyzwania widać. 

Przez bezpośrednie spotkania budujemy wreszcie wzajemne zaufanie, 

które jest z kolei największym defi cytem naszej demokracji. 

Czy ma Pan już „na oku” liderów, którzy mają stanowić „jądro” two-
rzonego przez Pana stowarzyszenia wywodzących się z Myślenic, czy 
może liczy Pan na to, że zasiane podczas spotkania ziarno zacznie 
kiełkować i dopiero w najbliższej przyszłości pojawią się na hory-
zoncie tacy liderzy?
W tej materii współpracuję z grupą ludzi należących do struktur PO. W 

przypadku powiatu myślenickiego takim człowiekiem jest Janusz Strzeboń-

ski i to on właśnie ma zająć się poszukiwaniem liderów. Ten proces dopiero 

rusza, ale myślę, że konkretne nazwiska znane będą już w grudniu.

Czym musi charakteryzować się taki lider? Gdyby po tym wywiadzie 
ktoś z naszych Czytelników zechciał podjąć wyzwanie stania się takim 
liderem, jakie warunki musiałby spełnić, jakie przesłanie skierował-
by Pan pod jego adresem, gdzie miałby sie zgłosić ze swoim akcesem 
przynależności do Pańskiego stowarzyszenia?
Każdy może zostać liderem. Nie szukamy superbohaterów, a aktywnych 

obywateli z pomysłem na swoją najbliższą okolicę. Doświadczenie poli-

tyczne nie jest w żadnym wypadku wymagane. Wymagana jest energia, 

by zmieniać rzeczywistość na lepsze. 

Podczas spotkania w Myślenicach przedstawił Pan zarys swojej fi lo-
zofi i na Polskę, na jej rozwój i poprawę bytu zwykłego obywatela, a 
więc także mieszkańca Myślenic i całego ich regionu. Nie wszyscy nasi 
Czytelnicy mogli być i byli obecni na spotkaniu z Panem, czy zatem 
mogą liczyć na to, że za naszym pośrednictwem poznają tę fi lozofi ę? 
Słowem czy możemy prosić Pana o kilka zdań stanowiących najważ-
niejsze jej założenia?

Nasz program opisaliśmy przez pięć podstawowych wartości, z pew-

nością bliskich większości mieszkańców Myślenic. Po pierwsze gospo-

darka: silne polskie przedsiębiorstwa to silna Polska. Z kolei dobro 

rodzin to dla polityków najważniejszy drogowskaz. Wszyscy kocha-

my wolność, bo nie boimy się odpowiedzialności. Tradycja jest fun-

damentem naszej tożsamości, kapitałem na którym budujemy naszą 

przyszłość. I wreszcie solidarność, bo od naszego codziennego zaan-

gażowania zależy przyszłość nas wszystkich.

Będąc gazetą lokalną naturalną rzeczą jest to, że interesują nas 
sprawy i kwestie związane z naszą małą Ojczyzną. Dlatego chcemy 
teraz zapytać Pana o to, jak widzi Pan rozwój regionu myślenickie-
go? Czym powinien ten region stać, w jakim kierunku powinien 
pójść jego rozwój?
Myślenice mają mocne tradycje lokalnej przedsiębiorczości, w tym 

tradycje przemysłowe. Nowoczesny przemysł nie musi wiązać się ze 

M
yślenice powinny w jeszcze więk-
szym stopniu być strefą aktywno-
ści gospodarczej z silnym miejsco-

wym rzemiosłem, miejscem gdzie łatwo o 
dobrą pracę, o wysokiej jakości życia. Mia-
rą sukcesu będzie wzrost lokalnych fi rm i 
ich ekspansja w skali nie tylko regionalnej 

- JAROSŁAW GOWIN
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DRODZY CZYTELNICY!
Głęboka jesień zagląda do 
okien. Zadziwiające jak szyb-
ko płynie czas. Jeszcze nie tak 
dawno Jarosław Gowin starto-
wał w wyborach na przewod-
niczącego pewnej partii, a już 
jest poza nią i myśli o powoła-
niu nowej, własnej. Ścieżki po-
sła Gowina nie po raz pierwszy 
(i zapewne nie ostatni) wiodły 
przez Myślenice. Podczas spot-
kania z mieszkańcami miasta 
poseł tłumaczył dlaczego roz-
stał się z PO, mówił co i jak 
zamierza teraz robić. Czy prze-
konał myśleniczan do swoich 
racji? Wiele z tego co mówił 
teoretycznie powinno znaleźć 
aprobatę społeczeństwa, ale 
kiedy podstawowe i jedyne 
prawdy wiary wygłaszane są 
po kilkakroć, a potem igno-
rowane, ma się ich po prostu 
dość. Ze słów Jarosława Gowi-
na, jakie padają w odpowiedzi 
na zadane przez nas pytania 
(czytaj wywiad obok) emanu-
je nadzieja na to, że ludzie raz 
jeszcze zawierzą politykowi i 
że powinni to uczynić, jeśli ma 
im być w przyszłości lepiej …
Lepiej nie będzie na pewno pie-
skom z harbutowickiego przy-
tuliska. Po raz kolejny odwie-
dziliśmy tę placówkę i po raz 
kolejny zastaliśmy ją w wiel-
kiej biedzie (nasza relacja na 
stronie 5). Sto czworonogów 
biega po niewielkim ogrodzie 
czyniąc spory rwetes i wy-
dzielając niezbyt przyjemny 
zapach. Jak każdy inny, tak 
i ten medal ma dwie strony: 
szczytną ideę ochrony bez-
domnych zwierząt lansowaną 
przez opiekunkę przytuliska i 
tych wszystkich, którzy w do-
brej wierze niosą jej pomoc 
oraz przeżywane przez sąsia-
dów przytuliska katusze zwią-
zane bezpośrednio z niedo-
godnościami, o których mowa 
powyżej (hałas i nieprzyjemny 
zapach). Rozwiązanie proble-
mu jawi się jako niemożliwe. 
Będąc w styczniu tego roku 
w przytulisku jego opiekunka 
obiecywała, że będzie dążyć 
do zmniejszenia liczby psów, 
a co za tym idzie do stopnio-
wej likwidacji całego majda-
nu. Wówczas piesków było 60. 
Dzisiaj jest ich … setka. No co-
ments.
Poza tym w numerze wywiady 
ze sportowcami: wioślarzem 
Konradem Wojewodzicem i raj-
dowcem Tomkiem Kasperczy-
kiem, dla których sezon 2013 
dobiegł końca. Obaj sportow-
cy dokonują w związku z tym 
faktem resume swoich tego-
rocznych wyczynów. Oczywi-
ście zapraszamy jak zwykle do 
lektury naszych stałych rub-
ryk, w tym strony poświęco-
nej Izbie Gospodarczej Ziemi 
Myślenickiej, w łonie której 
dzieje się coraz więcej i coraz 
ciekawiej.
Miłej lektury.

Redakcja
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rozmowa z JAROSŁAWEM GOWINEM posłem na Sejm RP, byłym Ministrem Sprawiedliwości

JAROSŁAW GOWIN urodzo-
ny 4 grudnia 1961 roku w Kra-
kowie, uczęszczał do I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Sta-
nisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
Przez dziewięć lat był bramka-
rzem w piłkarskim klubie Czarni 
1910 Jasło. Studiował historię 
fi lozofi i na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Na uczelni był szerego-
wym członkiem „Solidarności” 
i Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów. W latach 80-tych prze-
bywał w ramach stypendium 
na Uniwersytecie Cambridge. 
Pracę zawodową rozpoczął w 
Instytucie Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie. Następnie był za-
trudniony w Społecznym Insty-
tucie Wydawniczym „Znak”. W 
latach 1994–2005 pełnił funkcję 
redaktora naczelnego wydawa-
nego przez Instytut miesięcz-
nika „Znak”. W 2001 w Insty-
tucie Studiów Politycznych PAN 
uzyskał stopień naukowy dok-
tora. W 1990 związał się z za-
łożonym przez Aleksandra Halla 
Forum Prawicy Demokratycz-
nej, później był przez kilka lat 
związany ze środowiskiem Unii 
Demokratycznej i Unii Wolno-
ści. Nie należał jednak do żad-
nej z tych partii. W 2005 roku 
z ramienia Platformy Obywa-
telskiej w okręgu krakowskim 
został wybrany do Senatu. Po 
rezygnacji Jana Rokity ze startu 
w wyborach parlamentarnych 
w 2007 został umieszczony na 
pierwszym miejscu listy PO do 
Sejmu, po czym wstąpił do par-
tii. Uzyskał mandat poselski. 
Wkrótce po wyborach wszedł w 
skład zarządu krajowego Plat-
formy Obywatelskiej (zasiadał 
w nim do października 2010). 
W wyborach w 2011 z powodze-
niem ubiegał się o reelekcję. 18 
listopada 2011 prezydent Broni-
sław Komorowski powołał go na 
urząd ministra sprawiedliwości 
w drugim rządzie Donalda Tu-
ska. 29 kwietnia 2013 prezes 
Rady Ministrów zapowiedział 
odwołanie Jarosława Gowina ze 
stanowiska ministra sprawiedli-
wości. Do odwołania Jarosława 
Gowina przez prezydenta doszło 
tydzień później. W tym samym 
roku Gowin wystartował jako 
jedyny kontrkandydat Donalda 
Tuska w bezpośrednich wybo-
rach na stanowisko przewod-
niczącego PO. W głosowaniu 
przegrał z dotychczasowym li-
derem, otrzymując 4114 głosów 
ważnych (20,42%). 9 września 
2013 poinformował o opuszcze-
niu Platformy Obywatelskiej, 
zostając posłem niezrzeszonym. 
Rozpoczął organizowanie kon-
wencji regionalnych, urucha-
miając akcję społeczną „Godzi-
na dla Polski”, z której wyłonił 
się ruch społeczny (w dalszej 
perspektywie planowane jest 
powołanie partii politycznej.

dossier za Wikipedią

dossier

foto maciej hołuj

szkodą dla środowiska, co wobec piękna i atrakcyjnego 

położenia Myślenic ma szczególne znaczenie. Myślenice 

powinny zatem w jeszcze większym stopniu być strefą ak-

tywności gospodarczej z silnym miejscowym rzemiosłem, 

miejscem gdzie łatwo o dobrą pracę o wysokiej jakości 

życia. Miarą sukcesu będzie wzrost lokalnych fi rm i ich 

ekspansja w skali nie tylko regionalnej.

Wspomina Pan w swoim programie o pomocy i prefe-

rowaniu lokalnego biznesu, małych i większych przed-

siębiorców. Czy zna Pan problemy i bolączki trapiące 

tych, którzy swoje fi rmy prowadzą na terenie Myślenic 

i powiatu myślenickiego? Jakie Pana zdaniem powinny 

zostać podjęte kroki, aby lokalna przedsiębiorczość 

miała się lepiej?

Działania konieczne z punktu widzenia myślenickiego 

biznesu to działania potrzebne całej polskiej gospodar-

ce. Ja wierzę w przedsiębiorców, należy tylko przeciąć 

krępujący ich gorset absurdalnych przepisów i wysokich 

podatków. Chodzi o to, żeby polscy przedsiębiorcy mogli 

konkurować na sprawiedliwych warunkach z przedsię-

biorcami z krajów o większej wolności gospodarczej. Do-

piero wtedy polski (w tym małopolski i myślenicki) biznes 

pokaże, na co go stać. 

Czy w Pańskich planach spotkań są także spotkania z 

przedstawicielami lokalnych izb gospodarczych? Na 

terenie powiatu myślenickiego istnieją trzy takie or-

ganizacje w Dobczycach (Izba Gospodarcza Dorzecza 

Raby), Myślenicach (Izba Gospodarcza Ziemi Myśle-

nickiej) oraz w Sułkowicach (Sułkowicka Izba Go-

spodarcza). Przedsiębiorcy zrzeszeni w tych izbach 

przeżywają trudne chwile, samorządy nie zawsze do-

ceniają ich rolę w tworzeniu budżetów poprzez płace-

nie podatków. Jak widzi Pan kwestię pomocy dla tych 

pracodawców?

Po moich działaniach przez ostatnie lata chyba nikt nie ma wątpliwości, 

że jestem najbardziej probiznesowo nastawionym polskim politykiem. 

W Polsce przedsiębiorcy są często traktowani niekonsekwentnie: z jed-

nej strony to na ich pracy i pomysłowości opiera się cała gospodarka, 

z drugiej zaś państwo podchodzi do nich z dystansem i nieufnością. 

Przykład idzie tu niestety z góry, stąd bez zmiany w polskiej polityce 

trudno oczekiwać istotnej poprawy sytuacji. 

W chwili obecnej słyszy się wiele skarg wychodzących od samo-

rządowców (czyt: wójtów i burmistrzów), na temat tego, że rząd 

nakłada na samorządy coraz większą liczbę zadań nie desygnując 

w ślad za nimi środków fi nansowych i żądając, aby samorząd sam 

je zdobywał i wypracowywał. Jak Pana zdaniem można by zara-

dzić temu problemowi?

Ten proceder trwa od wielu lat i można się z nim uporać tylko w jeden 

sposób: dyscyplinując fi nanse publiczne państwa. Rząd nie dość go-

spodarnie zarządza naszymi pieniędzmi, więc przerzucenie piłeczki 

na boiska wspólnot lokalnych jest najłatwiejszym, ukrytym sposobem 

zadłużania się. To jednak, jak słusznie Państwo zauważyli, droga do-

nikąd.

Podczas spotkania z Panem w Myślenicach nie padło ani jedno sło-

wo na temat uzdrowienia polskiej służby zdrowia, która przeżywa 

trudne chwile i niekiedy wydaje się być bliska zapaści. Czy ma Pan 

jakiś pomysł na tę, jakże ważną dziedzinę życia? Jak widziałby Pan 

rozwiązanie dramatycznej sytuacji wielu polskich szpitali, zadłu-

żonych, nie mogących leczyć, bo akurat skończył się już kontrakt 

z NFZ-tem?

W chwili obecnej NFZ jest monopolistą, który jedne usługi przepłaca, a 

w tym samym czasie skazuje wiele szczególnie mniejszych placówek na 

porażkę. Cierpią na tym oczywiście sami pacjenci. Dlatego złamanie 

monopolu NFZ jest pierwszym krokiem do naprawy systemu ochrony 

zdrowia. Powinniśmy móc wybrać sobie ubezpieczyciela, bo tylko wtedy 

będziemy mogli realnie wymagać. W chwili obecnej jesteśmy skazani na 

instytucję, która daleka jest od troski o jakość i dobro swoich klientów, 

czyli nas wszystkich płacących niemałe przecież składki. 

W swoich wypowiedziach wspomina Pan o takich wartościach jak: 

uczciwość, chęć działania dla dobra kraju, niewikłanie się w ukła-

dy i układziki, które niosą ze sobą tyle szkody zaspakajając tylko 

partykularne interesy tych, którzy w nich tkwią. Zapewne ma Pan 

świadomość tego, ile takich układów funkcjonuje na „dole” w struk-

turach samorządowych. Jak Pańskim zdaniem należałoby walczyć 

z tym procederem?

Takie negatywne zjawiska można pokonać jedynie odpartyjniając sa-

morządy i angażując do lokalnej polityki nowych, niezaangażowanych 

wcześniej obywateli. Kiedy ludzie wezmą sprawy w swoje ręce, sytuacja 

w dużej mierze się oczyści. Musimy pamiętać, że każda władza wiąże 

się z pokusami i ryzykiem demoralizacji, stąd konieczność maksymalnej 

przejrzystości, otwartości przetargów, konkursów itd.  

I na koniec pytanie natury osobistej. Jak znajduje Pan czas na swoją 

działalność wobec obowiązków rodzinnych? Czy rodzina w pełni 

popiera Pańską aktywność i trzyma za Pana kciuki?

No cóż, najczęściej można mnie spotkać w ... pociągu, znacznie rzadziej 

w Krakowie. Rodzina zdążyła już przyzwyczaić się do takiego stanu 

rzeczy, rozumie bowiem doskonale, to, co ja zrozumiałem dawno temu, 

że taki jest los polityka.

Partia? Tak, ale nieprędko
wit balicki
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M
arcin Pawlak, burmistrz 
Dobczyc wyróżniony 
został nagrodą imie-

nia Grzegorza Palki przyznawaną 
przez Ligę Krajową za działania 
zmierzające do rozwoju gospodar-
czego regionu. Kapituła przyzna-
jąca wyróżnienia doceniła starania 
burmistrza Dobczyc związane z po-
wstaniem w tym mieście wzorco-
wej strefy przemysłowej. To drugie 
wyróżnienie dla Marcina Pawlaka 
nadane mu przez Ligę Krajową. 
Pierwszą burmistrz Dobczyc otrzy-
mał w 2003 roku i wówczas była 
to nagroda za pobudzanie rozwoju 
gospodarczego i przeciwdziałanie 
bezrobociu. Nagroda im. Grzego-
rza Palki nadawana jest przez Ligę 
Krajową za wybitne zasługi dla sa-
morządu terytorialnego. 

Burmistrz wyróżniony
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(RED.)

krótko

MARIUSZ PUSTUŁA
ORGANIZATOR

RAJDÓW KONNYCH
W JAWORNIKU

Od sześciu lat organizuje w Jawor-
niku wspaniałe zawody konne dla 
amatorów tego sportu. Za godną 
podziwu popularyzację sportów 
konnych i za organizacyjny zmysł 
przyznajemy Mariuszowi Pustu-
le, strażakowi PSP w Myślenicach 
oraz hodowcy koni miano Człowieka 
Miesiąca listopada. (RED.)

W POPRZEDNIM NUMERZE 
„SEDNA” PISALIŚMY, O 
TYM, ŻE WĘGLÓWKA, 

WIEŚ LEŻĄCA NA TERENIE GMINY 
WIŚNIOWA ODETCHNĘŁA Z ULGĄ 
PO TYM, JAK POLICJA ZDEMASKO-
WAŁA, A NASTĘPNIE UJĘŁA SERYJ-
NEGO PODPALACZA. JEDNOCZEŚ-
NIE WYRAZILIŚMY NADZIEJĘ, ŻE 
ÓW PODPALACZ ZOSTAŁ TRAFNIE 
WYTYPOWANY.
Wygląda na to, że tak właśnie się stało. 
Gość przyznał się do ośmiu podpaleń i 
póki co przebywa w areszcie. Tymcza-
sem Węglówka jak płonęła, tak płonie. 
Od momentu aresztowania domniema-
nego podpalacza wieś przeżyła trzy po-
żary. Zorientowani w temacie twierdzą, 
że rozwiązania zagadki mogą być dwa. 
Pierwsze mówi, że podpalaczy jest wię-
cej, niż ten aresztowany, drugie zaś, że 
ktoś stara się aresztowanemu stworzyć 
alibi. Bez względu na to, któremu roz-
wiązaniu bliżej do prawdy Węglówka 
znowu nie śpi spokojnie.

*
I jeszcze o podpalaczu. W związku z 
faktem, że w Węglówce wciąż coś pło-
nie wójt gminy Wiśniowa Wiesław 
Stalmach zaproponował radnym, aby 
na terenie wsi zamontować monitoring, 
który ułatwiłby schwytanie piromana. 
Włodarz argumentował swoją propozy-
cję m.in. tym, że wyszła ona z kręgów 
policyjnych, jest przez nie popierana, a 
przynajmniej pozytywnie zaopiniowana 
i że kiedy już podpalacz zostanie ujęty 
monitoring mógłby zostać przeniesiony 
do centrum Wiśniowej, gdzie chuligań-
skie wybryki nie należą do rzadkości i 
gdzie ostatnio złodzieje porzucili skra-
dziony daleko od Wiśniowej samochód. 
Wójt napotkał jednak na mur sprzeciwu, 
a nawet … ironii. Jedna z radnych twier-
dząc, że podpalacz umyka w las zapytała 
czy kamery miałyby być zamontowane 
na … dziuplach. Koszt montażu moni-
toringu przewidziano na kwotę 9 tysięcy 
złotych. Wobec wciąż kolosalnych prob-
lemów fi nansowych gminy, radni uznali, 
że zakup kamer jest w chwili obecnej 
niemożliwy, a także w obliczu specyfi ki 
działań podpalacza bezsensowny. Być 
może mają rację, ale forma w jakiej ją 
wyrazili (zwłaszcza wspomniana radna) 
jest co najmniej dyskusyjna.

*
Na osiedlu przy ulicy Mickiewicza w 
Myślenicach kierownictwo zarządza-
jącej większością bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnoś-
ciowej „Zorza” nakazało likwidację ist-
niejącego tu od dwóch lat placu zabaw 
(które samo kiedyś powołało do życia). 
Powód: protest mieszkańców jednego z 
bloków przylegających do wspomniane-
go placu, którzy podobno poskarżyli się 
prezesowi spółdzielni, że dzieci dokazu-
ją, wrzeszczą i zakłócają spokój korzy-
stając z huśtawki i piaskownicy. Dzieci 
niestety mają to do siebie, że lubią doka-
zywać i wrzeszczeć, a przez to zakłócać 

spokój. Jak to dzieci. Nie wie o tym tylko 
ten, kto dzieci nie miał. Protestującym 
przeszkadzał także fakt, że w miejscu, 
w którym stał zlikwidowany plac zabaw 
stała także ławeczka, miejsce częstych, 
nocnych spotkań żuli, pijaczków i nie 
stroniącej od alkoholu młodzieży. Trud-
no nie zgodzić się z tym argumentem, 
choć znamy tylko jednego mieszkańca 
osiedla przy ulicy Mickiewicza, którego 
stać było na wysiłek powiadomienia o 
burdach miejscowego komisariatu po-
licji i ściągnięcia w środku nocy patro-
lu, który na osiedlu przywracał prawnie 
przysługującą mu nocną ciszę (ławeczkę 
notabene usunięto razem z placem za-
baw i był to jedyny pozytyw podjętej 
przez kierownictwo „Zorzy” decyzji). 
Społeczeństwo jak zwykle w takich ra-
zach spolaryzowało się mocno: jedni, ci 

protestujący (podobno w liczbie czterna-
stu) przekonywali do swoich racji, dru-
dzy, zwolennicy placu zabaw do swoich 
(mamy dzieci, gdzie będą się teraz ba-
wić?). Jak to jest pytał jeden z drugim, 
że na większości myślenickich osiedli 
place zabaw istnieją i nikomu nie prze-
szkadzają, a na naszym nie mogą?
Doceniamy inicjatywę obywatelską, 
każda z nich jest bowiem przejawem ak-
tywności społecznej, doceniamy fakt, że 
społeczność Myślenic potrafi  się zjedno-
czyć i poprzez owo zjednoczenie osiąg-
nąć swoje, ale może warto byłoby wyko-
rzystać ten potencjał w sprawach dalece 
ważniejszych, niż tylko huśtawka, czy 
piaskownica? A takich w naszym mie-
ście przecież nie brakuje.

*
Okazuje się, że walka o to czy w Siepra-

wiu ulice będą mieć swoje nazwy czy 
nie, nie jest jeszcze, wbrew wcześniej-
szym informacjom, zakończona. Kon-
tynuacja tej walki przyszła w najmniej 
spodziewanym momencie, kiedy spra-
wy zaszły już na tyle daleko, że do sie-
prawskich domów trafi ły nowe tabliczki 
z nazwami ulic i numerami posesji, że 
ponad sześciuset mieszkańców gminy 
wymieniło już swoje dokumenty zaś 
gmina na proces związany z nadaniem 
nazw ulicom wydała około 30 tysięcy 
złotych. Oto jeden z upartych radnych 
twierdzący, że społeczeństwo Sieprawia 
powinno wypowiedzieć się na temat ce-
lowości wprowadzenia nazw ulic w re-
ferendum, mimo decyzji Rady Gminy, 
że nie jest to konieczne, odwołał się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, ten zaś nakazał referendum prze-
prowadzić. Gminie przysługuje prawo 
odwołania się od tej decyzji do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, co urząd 
niniejszym uczynił. Jaka będzie jednak 
decyzja NSA, tego nie wie nikt. Referen-
dowe przepychanki sieprawskich rad-
nych już teraz mogą okazać się bezsen-
sowne w obliczu faktu, że nie dalej jak 
za dwa lata wprowadzenie nazw ulic na 
terenie polskich gmin wiejskich ma być 
obligatoryjne. 

czym żyją gminy

Podpalacz wciąż bezkarnie grasuje w Wę-
glówce • Plac zabaw zlikwidowany, bo tak 
chciała część lokatorów • „Nie” radnych z 
Wiśniowej dla monitoringu • Referendum 
w Sieprawiu może się odbyć i co wówczas? 
Oto niektóre z tematów, jakimi aktualnie 
żyją gminy.  

Czy tabliczki z nazwami ulic przydadzą się ostatecznie w Sieprawiu?foto: maciej hołuj
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D
roga prowadząca z Borzę-
ty do Gorzkowa (K 1944) 
doczekała się wreszcie ge-

neralnego remontu. Nową nakładkę 
i chodniki położono na długości 7 
km. (począwszy od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką na Górze Bo-
rzęckiej). Koszty 4 654 960 złotych 
podzieliły pomiędzy siebie: gmi-
na Myślenice (800 tys. zł.), gmina 
Siepraw (617 tys. zł.), powiat my-
ślenicki (909 tys. zł.) oraz Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych (ponad 2 mln. zł.). Remont 
drogi był konieczny bowiem ilość 
dziur na trasie z Borzęty do Zakli-
czyna przewyższała liczbę dziur w 
najlepszym szwajcarskim serze.

(RED.)

EURO - GROUP s.c.
ZBIGNIEW WILK
BOŻENA WILK
ROBERT WILK

GŁOGOCZÓW 819

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW

(ZAŚWIADCZENIA DO WY-
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www.demot.pl
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SEDNO
z miasta

liczba miesiąca

- tyle złotych zebrała młodzież ZSO 
w Myślenicach oraz Fundacja Roz-
woju Regionu Myślenickiego pod-
czas jedenastej już kwesty na rzecz 
odnowy zabyktowych nagrobków 
na myślenickim cmentarzu komu-
nalnym. W kweście poza wspo-
mnianą młodzieżą udział wzięli 
m.in. przedstawiciele lokalnego 
samorządu oraz osoby powszech-
nie w Myślenicach znane.
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sytuacja psiego przytuliska w Harbutowicach jest z roku na rok coraz bardziej dramatyczna

K
orzystając z pięknej niedzie-

li ja i mój pies postanowili-

śmy wybrać się na spacer. 

Wybór padł na centrum. Przez my-

ślenicki rynek postanowiliśmy do-

trzeć do Parku Jordana.

Na rynku wśród klombów ustawiono 

tabliczki informujące o zakazie wy-

prowadzania psów. Jakież było moje 

zdziwienie, kiedy okazało się, że na 

ogrodzeniu Parku Jordana znajduje 

się tabliczka informująca o tym, że 

i tutaj psów wprowadzać nie wolno. 

A zatem gdzie wolno? Oczywiście 

rozumiem, że część parku zaadap-

towana pod dziecięce huśtawki nie 

powinna być niepokojona przez bie-

gające czworonogi, ale co z drugą 

połową? Dlaczego tam mój pies w 

słoneczny dzień nie może pobiegać 

za ,,kijem”. Spacer po śródmieściu 

uświadomił mi, że praktycznie całe 

centrum ,,ometkowane” jest „psi-

mi” zakazami. O ile jeszcze mogę 

zrozumieć obostrzenia obowiązu-

jące w centrum, o tyle nie pojmu-

ję ich, kiedy obowiązują na ścieżce 

spacerowo – rowerowej wiodącej 

wzdłuż Raby. Toż to zielona okoli-

ca! Nie uczęszczana jak rynek czy 

tereny przyblokowe w centrum mia-

sta! O co chodzi? W największych 

parkach na świecie (Central Park, 

Hyde Park) psy nie tylko są mile wi-

dzianymi gośćmi, ale na dodatek ist-

nieją wydzielone dla nich miejsca do 

swobodnego biegania, zabawy czy 

nawet posiłków. 

Pytam dalej: dlaczego nie mogę 

wyprowadzać psa w miejsca objęte 

zakazem? Bo napaskudzi? Nie tak 

dawno Wydział Strategii Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji UMiG 

w Myślenicach zainicjował akcję: 

,,Posprzątaj po swoim psie”. Można 

zatem przypuszczać, że mieszkańcy 

miasta posiadają wiedzę i są przy-

gotowani do tego, aby posprzątać po 

swoich pupilach, jeśli te nabrudzą? 

Bardzo trudno jest zmienić złe nawy-

ki. Ale bez podjęcia prób ich zmia-

ny nigdy ich nie zmienimy. Widzia-

łam jak robią to inni. Bez nakazów i 

obostrzeń. Po prostu każdy kosz na 

śmieci stojący przy ulicy wyposa-

żony został w woreczki na psie od-

chody. Proste? Jeśli dodamy do tego 

nieco wnikliwszą kontrolę używania 

woreczków przez stosowne służby, 

problem może zostać drastycznie 

ograniczony. Zakaz wyrażony sto-

sowną tabliczką jest wygodnym dla 

organu stawiającego go rozwiąza-

niem. Większość miast wychodzi 

naprzeciw potrzebom mieszkańców 

posiadających psy, w naszym mie-

ście jest odwrotnie: potrzeby zosta-

ły zdeprecjonowane i zamknięte w 

szachownicy tabliczek zakazujących, 

a to nie ułatwiania, a nawet wręcz 

przeciwnie życia. karolina kmera

H
ARBUTOWICE. WIEŚ PO-
ŁOŻONA W WOJEWÓDZ-
TWIE MAŁOPOLSKIM, 

W POWIECIE MYŚLENICKIM, W 
GMINIE SUŁKOWICE W DOLINIE 
HARBUTÓWKI. ATRAKCJE? CISY 
RACIBORSKIEGO, CZYLI DRZE-
WA CHRONIONE JAKO POMNIK 
PRZYRODY, LICZĄCE OD 600 DO 
2000 LAT. OKOLICZNYM HARBU-
TOWICE ZNANE SĄ Z JESZCZE JED-
NEGO. PRZYTULISKA.

Setka psów na 30 arach

Dla niewtajemniczonych; Przytulisko 
dla Zwierząt w Harbutowicach powstało 
jesienią 1999 roku. Wtedy to Pani Boże-
na Chechlińska zaadaptowała piętrowy 
dom i ogród o powierzchni 30 arów na 
teren w całości przeznaczony dla bez-
domnych psów i kotów. W szczególności 
chodziło o pomoc dla zwierząt starych, 
kalekich oraz osieroconych. Po ciężkiej 
chorobie i śmierci Pani Chechlińskiej 
w 2008 roku opiekę nad zwierzętami i 
przytuliskiem przejęła jej siostra, Pani 
Małgorzata Dobrzańska. Do dziś miesz-
ka ona w domu w Harbutowicach i wraz 
z mężem Jerzym opiekuje się osieroco-
nymi psami pod fl agą powołanej do ży-
cia Fundacji im. Bożeny Chechlińskiej. 
Głównym celem fundacji jest opieka nad 
Przytuliskiem Harbutowice.
Małżeństwo Bożeny i Jerzego to ludzie o 
niezwykłym sercu i usposobieniu. Prze-
mili, otwarci, sympatyczni. Nie dają po-
czuć po sobie zmęczenia i ciągłej walki 
o przetrwanie niemal setki psów, który-
mi się opiekują. Psy zamieszkują dom 
i ogród Państwa Dobrzyńskich, a ich 
właściciele znają każdego swojego pod-
opiecznego. Nie tylko z imienia i cha-
rakteru. Dostosowują się do nawyków 
żywieniowych psów, leczą je, te które 
potrzebują tego, zostają wyprowadzane 
na smyczy. Aż trudno uwierzyć ile serca 
i tytanicznej pracy musi kosztować tę 
dwójkę niemłodych już osób opieka nad 
zwierzakami. Pani Małgosia miłością do 
swoich psów mogłaby obdarzyć całe ... 
województwo. Może godzinami opowia-
dać, jak Hrabia uwielbia być głaskany, 
a Dinka jedzie do rodziny adopcyjnej 
bardzo daleko i ona się tym szczerze 
martwi. Dom i ogród całkowicie zdo-
minowane są przez psy. Czworonogi są 
wszędzie, kochane, ciekawe, ale też bar-
dzo absorbujące.

Pieniędzy wciąż za mało

Wszyscy wkoło wiedzą, że sytuacja 
przytuliska jest dramatyczna. Brakuje 

pieniędzy na karmę, leczenie, szczepie-
nie. Pół roku temu Myślenice zmobili-
zowały się. Powstał nieofi cjalny komi-
tet pomocy Harbutowicom. Zagorzałe 
miłośniczki psów organizowały zbiórki 
karmy, koców, środków czystości, le-
karstw. Niejednokrotnie same, z własnej 
kieszeni fi nansowały leczenie, szczepie-
nia i sterylizacje psów, przygarniając je 
często pod swój dach. W szkołach i pod-
czas różnego rodzaju imprez odbywały 
się zbiórki funduszy.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy 
wsparli choćby symboliczną złotówką 
Harbutowice. Ale to wciąż mało. Znowu 
brakuje środków na opłacenie podsta-
wowych szczepień, nie ma za co kupić 
węgla na zimę, zapłacić rachunków za 

prąd. Tymczasem psów, zgodnie z tym 
co w styczniu tego roku obiecała pani 
Małgorzata, zamiast ubywać przyby-
wa …

Dramat sąsiadów

Przytulisko po raz kolejny znalazło się 
na zakręcie. Sytuacji nie poprawia fakt, 
że sąsiedzi mieszkający w bezpośredniej 
bliskości przytuliska także znajdują się 
na skraju załamania psychicznego. Psy 
szczekają co jest też bardzo uciążliwe, 
ale jeszcze bardziej doskwiera miesz-
kańcom okolicznych domów odór. Są-
siedzi zaznaczają, że jest i był on w 
wakacyjne upały nie do wytrzymania. 
Do tego zniszczeniu uległa rura odpro-
wadzająca ścieki i ludzie narzekają, że 
woda z psimi odchodami płynie drogą i 

rowami cuchnąc przy tym niemiłosier-
nie. Pani Małgosia ma nieco inne zdanie 
na sprawę, według niej rurę zniszczono 
podczas prac remontowych przy drodze, 
ona sama zaś rozpyla po ogrodzie przed 
jego zmywaniem specyfi k, którego za-
daniem jest neutralizacja nieprzyjemne-
go zapachu. Niestety specyfi k kosztuje 
140 złotych, a teraz przed zimą są inne, 
znacznie ważniejsze od niego wydatki.

Zamknięty krąg

Sytuacja jest niezwykle trudna i złożo-
na. Przytulisko istnieje, funkcjonuje, ale 
chyba bardziej dzięki sile woli dwójki 
seniorów. Idzie zima. Strach pomyśleć, 
co będzie, jeśli nie znajdą się pieniądze 
na opał i uregulowanie rachunków. 
Sama długo zastanawiałam się nad całą 
sprawą. Swoje obawy zawarłam w pyta-
niu: czy istnieje jakiś realny sposób na 
to, aby poprawić sytuację w harbutowi-
ckim przytulisku? Czy niesienie pomo-
cy, gromadzenie funduszy, które i tak 
wciąż są niewystarczające, to przypad-
kiem nie przedłużanie dramatu psów i 
dwójki ludzi? Może działanie mające 
na celu likwidację przytuliska byłoby 
rozwiązaniem problemów zarówno sa-
mej Pani Małgosi, pozostających pod 
jej opieką psów jak i przeżywających 
gehennę sąsiadów? Może próba odda-
nia psów do profesjonalnych schronisk 
funkcjonujących na terenie całego kra-
ju mogłaby by przynieść rozwiązanie 
dramatycznej sytuacji? Zapytałam o to 
jedną z osób bardzo blisko związanych 
z przytuliskiem, niosącej mu od dawna 
pomoc. Oto co usłyszałam: - Rozwiąza-
nie przytuliska moim zdaniem niewiele 
pomoże, schroniska są przeładowane, 
poza tym w Polsce nie istnieją profe-
sjonalne placówki tego typu, na pal-
cach jednej ręki można policzyć te, w 
których psy mają zapewnione wszystko 
co potrzeba, większość to komercyjne 
bezduszne miejsca gdzie najważniejszy 
jest zarobek ich właścicieli i gdzie psy 
niewiele się liczą. W Harbutowicach po-
trzeba wolontariuszy, którzy pomogliby 
w codziennych pracach, którzy nie bali 
by się pracy i psów, potrzeba pieniędzy 
i szeroko zakrojonej akcji adopcyjnej, 
takiej, aby psy, które już tam są jak naj-
szybciej trafi ły do domów. Nie do kojca 
na łańcuch czy do budy, ale do domów. 
Najważniejszym zadaniem jakie czeka 
teraz przytulisko jest zmniejszenie ak-
tualnej liczby przebywających w nim 
psów o co najmniej połowę.
Pytamy zatem: jak to zrobić?

10 996 29
Przez cały czas do przytuliska Pani Małgorzaty pukają kolejne psy. To nie po-

prawia sytuacji placówki, a wręcz odwrotnie, pogarsza ją z dnia na dzień. 

foto: maciej hołuj

Pieskie życie
karolina kmera
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„CERTUS”

Myślenice ul. Drogowców 5
budynek Centrum Medycznego

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

372-75-30 
Tel. kom. 601-661-449

zaprasza do gabinetów : 
choroby wewnętrzne: 

lek. A Cyganek, lek. A. Homenda, 
chirurgia ogólna:

Prof. P. Kołodziejczyk,
dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz,
 lek.med R. Gdula, lek.med K. Panuś

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

chorób sutka:
dr.med W Dutkiewicz, lek.med J. Pucz

chorób metabolicznych:
dr. med. Beata Brzezińska - Kolarz

dermatologia:
lek.med M. Lijowska - Bochnia

endokrynologia:
dr.med T. Koblik

gastroenterologia:
dr. med. P. Szulewski

ginekologia:
lek. med. Rita Tomczyk

kardiologia:
doc. dr. hab. J. Dropiński

kardiochirurgia (gab. konsultacyjny):
dr.med J. Stoliński

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

medycyna pracy:
lek.med T. Mrowca - Kliś,

lek. med A. Delikat
nefrologia:

lek.med. A.Wojton
neurologia:

lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska
okulistyka:

lek.med. W. Moczulski,
lek.med. A. Łukasik - Skrzypczak

ortopedia:
lek. M. Święch, lek. P. Ślęczka, lek. W. Satora,

lek. W.Ambroży
reumatologia:

lek.med. A. Murzyn
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 (mammografi a, urografi a, cystografi a)
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 Profi laktyki Raka Jelita Grubego

prowadzonego przez
Ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w wieku

50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie

jest wypełnienie ankiety kwalifi kacyjnej.
Zapraszamy do korzystania

z bezpłatnych badań mammografi cznych
W ramach Programu Profi laktyki Raka Piersi
prowadzonego przez NFZ przeznaczonego

dla pacjentek w wieku 50-69 lat

ogłoszenie

panoramiczny świat Marka Kosiby (7)

II Dobczyckie zaduszki muzyczne

W związku ze zmianami w układzie gazety rubryka: „Panoramiczny świat Marka Kosiby” będzie w tym miesią-
cu czarno – biała. Przy okazji chcemy Państwa poinformować, że jest to ostatnie zdjęcie z całej serii fotografi i 
panoramicznych autorstwa Marka, jakie na przestrzeni siedmiu miesięcy prezentowaliśmy na naszych łamach. 

Od numeru grudniowego rozpoczniemy cykl fi rmowany także nazwiskiem Marka Kosiby, ale związany z jego licznymi, 
egzotycznymi, trwającymi od wielu lat podróżami. Będzie to już nie „Panoramiczny świat Marka Kosiby”, ale „Podróże 
Marka Kosiby”. Autor obiecał nam, że w swoich tekstach przedstawi egzotyczne strony świata nie stroniąc od ciekawostek 
i anegdot związanych z odbywanymi wyprawami. Oczywiście każdy kolejny tekst ilustrowany będzie zdjęciami autorstwa 
Marka. Ostatnie zdjęcie z cyklu „panoramiczny świat ... etc.” jakie dzisiaj prezentujemy ma także wymiar historyczny. 
Święty Niepomucen otoczony jest dzisiaj ... rondem, choć kiedyś był drzewami.

wykład Stanisława Jawora w WDK Głogoczów

S
tanisław Jawor, znany myśleni-
cki fotograf, prezes Myślenickiej 
Grupy Fotografi cznej mgFoto 

spotkał się z miłośnikami fotografi i w 
murach Wiejskiego Domu Kultury w 
Głogoczowie. Znany ze swoich „kli-
matycznych” zdjęć artysta opowiadał 
podczas spotkania o tajnikach fotogra-
fi i prezentując cały cykl swoich zdjęć 

i fotokastów. Między innymi ukazują-
cych piękno ziemi myślenickiej, pieniń-
skiej Dubraszki, Bańskiej Szczawnicy 
oraz podczelskich bagien. Były także 
zdjęcia wykonane podczas połowu ryb 

oraz w góralskiej bacówce. Na zakoń-
czenie spotkania Stanisław Jawor pod-
pisywał swój album fotografi i zatytuło-
wany: „Ziemia Myślenicka wielką jest 
artystką”.

Fotokasty i fotografi e

(RED.)

19 października był dniem uro-
czystego rozpoczęcia roku 
akademickiego 2013/2014 w 

zamiejscowych ośrodkach uczelni wyż-
szych, które znajdują się w Myślenicach. 
Do studentów zaocznych i studentów 
studiów podyplomowych Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie dołączyli 
studenci - seniorzy z UTW w Myśleni-
cach. Delegacja ich przekroczyła dość 
znacznie planowane trzydzieści osób. 
Okazało się, że wielu studentów dosko-
nale czuje się w sali gimnastycznej goś-
cinnego budynku Zespołu Szkół Tech-
niczno-Ekonomicznych w Myślenicach, 
bo to po prostu ich szkoła. Tu się sami 
uczyli lub tu uczyli innych.
Program obejmował między innymi 
przemówienie JM Rektora prof. dr hab. 
Michała Śliwy, który już w styczniu 
2011 roku udzielił powstającemu UTW 
patronatu honorowego. Następnie wrę-
czono indeksy studentom UP. Po tej ce-
remonii prof. dr hab. Katarzyna Dor-
mus wygłosiła wykład inauguracyjny pt. 
„Komisja Edukacji Narodowej – wielkie 
osiągnięcie czy mit narodowy?”. Star-
sza publiczność była trochę zdziwiona 
tym, że był to odczyt, formy tej nikt na 
UTW nie używa. 
Studenci UTW życzą sobie przede 
wszystkim bloku zajęć psychologicz-
no-medycznych, najlepiej w formie war-
sztatów czy konwersatoriów. Pragną, 
aby nabyta na nich wiedza bezpośrednio 
przyczyniła się do zwiększenia ich jako-
ści życia. Chcą ćwiczyć pamięć, uspraw-
niać ciało, odmładzać się. Planują jednak 
też zajęcia z … astronomii.
Jako redakcja „Sedna” podpowiadamy, 
że pamięć najlepiej poprawia odpowied-
nia lektura, minimum jedna książka w 
miesiącu, pisanie listów (mogą być elek-
troniczne) no i dieta (na pewno nie scha-
bowy i nie kapusta). 

krótko

UTW na starcie

(RED.)

G
ŁODNI  JAZZU JEŻDŻĄ TERAZ DO ... DOBCZYC. TU JAZZU MOŻ-
NA NAJEŚĆ SIĘ DO SYTA. DODAJMY, ŻE JADŁO JEST WYKWIN-
TNE I W NAJLEPSZYM GATUNKU. SZKODA TYLKO, ŻE UCZTA 

ZDARZA SIĘ ZALEDWIE RAZ W ROKU. KOLEJNE, DRUGIE JUŻ DOB-
CZYCKIE ZADUSZKI MUZYCZNE ZORGANIZOWAŁO W SALI WIDO-
WISKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM OŚWIATOWO SPORTOWEGO 
W DOBCZYCACH MIEJSCOWE STOWARZYSZENIE KAT (KREATYWNI 
AKTYWNI TWÓRCZY).
Było czego posłuchać. Organizatorzy koncertu zadbali o to, aby w suporcie na 
scenie pojawił sie zespół z nieco skromniejszym dorobkiem artystycznym, ale 
grający bardzo ambitnie oraz, na deser, zespół legenda, formacja istniejąca na 
arenie jazzowej od ponad pół wieku. W pierwszej odsłonie zaduszek zagrał zespół 
„Vspeed Band” z Krakowa, w drugiej „Jazz Band Ball Orchestra” z występującym 
gościnnie Stanleyem Breckenridge, amerykańskim śpiewakiem jazzu.
To była prawdziwa jazzowa uczta, na której widziani byli także fani tego gatunku 
muzyki z Myślenic. Przyjechali do Dobczyc bo w Myślenicach imprez jazzowych 
nie ma w ogóle, choć coś takiego jak MGOKiS istnieje od lat. W pierwszej odsło-
nie koncertu usłyszeliśmy brawurowo wykonane kompozycje autorskie członków 
„Vspeed Band”, w drugiej weterani (aby użyć pieszczotliwego określenia dziad-
kowie) polskiego jazzu zagrali swoje „kawałki” w tym także te, z najnowszej 
płyty „C’est si bon”. Jan Kurdyk (który sam nazwał się podczas dobczyckiego 
koncertu dinozaurem zespołu), Marek Michalak i Jacek Mazur, najstarsi człon-
kowie „JBBO” są wciąż w znakomitej formie tak muzycznej, jak i fi zycznej. To 
jak zagrali w Dobczycach świadczy o tym najlepiej. Duże brawa otrzymał także 
towarzyszący zespołowi Stanley Breckenridge, który wśród kilku utworów za-
śpiewał legendarny „kawałek” „Gergia on my Mind” wykonywany ongiś przez 
równie legendarnego Raya Charlesa.

„Dziadki” dały czadu!
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foto: maciej hołuj
izba i burmistrz przy jednym stole

W 
PROGACH LOKALU 
„IL CAMINA” ODBY-
ŁO SIĘ WAŻNE DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKA-
NIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SAMORZĄDU. IZBA GOSPO-
DARCZA ZIEMI MYŚLENICKIEJ 
ZAPROSIŁA BURMISTRZA MY-
ŚLENIC MACIEJA OSTROWSKIE-
GO, CHCĄC PRZEDSTAWIĆ MU 
SWOJE PROBLEMY I POROZMA-
WIAĆ O TYM, JAK WSPÓLNIE 
Z SAMORZĄDEM MOŻNA IM 
SKUTECZNIE ZARADZIĆ.
Przy jednym stole w restauracji „Il 
Camino” zasiedli przedstawiciele 
izby, myśleniccy przedsiębiorcy i 
pracodawcy, reprezentanci zarzą-
du, prezes i wiceprezesi, burmistrz 
Maciej Ostrowski i wspomagający 
go dyrektor Urzędu Miasta i Gmi-
ny Mieczysław Kęsek. Na spotka-
niu obecny był także były senator 
Stanisław Bisztyga (dzisiaj jeden z 
prezesów krakowskiej Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego).
– Nie ukrywamy, że do niedawna 

jeszcze istniały pewne bariery po-

między izbą, a samorządem, ale 

myślę, że najwyższy czas o nich za-

pomnieć – mówił prezes IGZM Ta-
deusz Sawicki. – Chcemy w oparciu 

o spokojną, merytoryczna dyskusję 

poruszyć kilka ważnych nie tylko 

dla samych przedsiębiorców spraw 

związanych między innymi z sytu-

acją, jaka ma miejsce od pewnego 

czasu. Chodzi o to, że ludzie z na-

szego regionu muszą emigrować 

za granicę, aby znaleźć tam pra-

cę. Zastanówmy się zatem wspólnie 

jak stworzyć miejsca pracy tu, w 

naszym regionie, aby taka sytuacja 

nie musiała mieć miejsca. Myślę, że 

podjęcia pewnych kroków wymaga 

także system edukacji. Chodzi tutaj 

głównie o to, abyśmy przygotowywa-

li młodych ludzi do pracy w naszych 

fi rmach, aby kończąc szkołę nie mu-

sieli szukać pracy daleko, ale znajdo-

wali ją u nas.

Wiceprezes izby Jarosław Bochenek 
szczegółowo przedstawił bolączki, 
jakie nurtują w chwili obecnej przed-
siębiorców. Zaliczył do nich przede 
wszystkim kwestię dysponowania 
gruntami pod inwestycję przez gmi-
nę i ich sprzedaży chcącym rozbu-
dowywać lub budować swoje fi rmy 
przedsiębiorcom, sprawę ułatwienia 
kontaktów na linii: urzędnik - przed-
siębiorca, wreszcie kwestię najbar-
dziej interesującą pracodawców – za-
mrożenia na jakiś czas podatków od 

powierzchni lokalowych. – Chcieli-

byśmy, my przedsiębiorcy z regionu w 

spokoju i ze świadomością obecności 

samorządu w naszych poczynaniach 

realizować wizje rozwoju swoich fi rm, 

chcielibyśmy stabilizacji i pewności, że 

nie zostaniemy z naszymi problemami 

sami – mówił Jarosław Bochenek.
Odnosząc się do wypowiedzi przedsię-
biorców Maciej Ostrowski stwierdził, 
że kryzys, z jakim mamy do czynie-
nia powoduje, iż należy zespolić siły, 
aby go przetrwać, ale ze względu na 
różnorodność powodujących go czyn-
ników nie wszystko da się zrobić, nie 
każdą branżę uratować. – Jeśli chodzi 

o działki to nie jest to sprawa łatwa, 

gmina może je sprzedawać, ale tylko 

na drodze przetargu, co zaś tyczy się 

pomocy ze strony gminy w kwestiach 

prawnych, nigdy nie było tak, aby-

śmy nie rozpatrzyli pozytywnie proś-

by przedsiębiorcy o zmianę planu za-

gospodarowania przestrzennego, aby 

mógł zbudować lub rozbudować swoją 

fi rmę. Gdyby ktoś z przedsiębiorców 

należących do izby miał jakiekolwiek 

problemy z rozpoczęciem inwestycji 

zapraszam do siebie.

Po raz pierwszy burmistrz zaprosił 
także izbę do konsultacji stawek po-
datkowych, które obowiązywać będą 
w 2014 roku oraz do analizy budżetu 
na przyszły rok.
Prezes IGZM Tadeusz Sawicki sko-
mentował spotkanie jako bardzo po-
żyteczne i określił je jako jeden z 
pierwszych kroków do realizacji ce-
lów, jakie postawiła przed sobą izba. 
– Izba ma być tą instytucją, która dba 

i zabiega o interesy swoich członków 

i spotkanie z burmistrzem Maciejem 

Ostrowskim było krokiem w tym właś-

nie kierunku. Mam nadzieję, że nie 

było to pierwsze i ostatnie spotkanie 

przedstawicieli izby z przedstawicie-

lami lokalnego samorządu i że będzie 

ich teraz więcej. Na jedno z nich izba 

chce zaprosić starostę myślenickiego 

Józefa Tomala.

poznajmy się

S
TANISŁAW LAMPA TO ZNANY NA 
MYŚLENICKIM RYNKU PRZEDSTA-
WICIEL BRANŻY PALIWOWEJ. JEST 

WŁAŚCICIELEM PIĘCIU STACJI BENZY-
NOWYCH.
Dwie z nich położone są w Jaworniku tuż przy 
„zakopiance”, trzy inne na terenie samego mia-
sta. Najstarsza z nich powstała dwadzieścia lat 
temu w Jaworniku. – W tym miejscu, gdzie dzi-

siaj stoi stacja królowała trawa – wspomina Sta-
nisław Lampa. – Był to spory kawałek nieużytku, 

który nabyliśmy z myślą o budowie stacji.

Dzisiaj oprócz nowoczesnej stacji paliw znaj-
duje się tutaj duży, przestronny parking dla ti-

rów, ostatnio zaś swój budynek wzniosła w tym 
miejscu sieć Mc Donald’s.
W 2002 roku po drugiej stronie „zakopianki” 
(czyli jadąc od Krakowa do Myślenic) powstała 
druga, bliźniacza do pierwszej stacja. W pięć lat 
później Stanisław Lampa zainwestował w stację 
BP przy ulicy Słowackiego, a nie dalej jak w tym 
roku postawił piątą stację w samym centrum 
miasta w pobliżu budynku „Dekady”. Czwarta 
stacja stanowiąca własność Stanisława Lampy 
znajduje sie w Myślenicach przy ulicy Kazimie-
rza Wielkiego i jest obecnie modernizowana.
Rodzinna fi rma Lampy (pan Stanisław prowa-
dzi ją wraz z żoną) zatrudnia w chwili obecnej 
około 50 osób. Dziennie sprzedaje średnio 50 
tysięcy litrów paliwa, co w skali miesiąca daje 
imponującą liczbę półtora miliona litrów. – Zbu-

dowaliśmy naszą fi rmę od podstaw, wszystko co 

dzisiaj mamy to dzieło naszych rąk, myśli i wysił-

ku – nie bez dumy mówi Stanisław Lampa. – Od 

samego początku stawiamy na jakość, dlatego 

związaliśmy się z dwoma znanymi i gwaran-

tującymi wysoką jakość paliwa fi rmami: PKN 

Orlen oraz BP.

Na stacjach należących do fi rmy „Stacje paliw 
Lampa” można nie tylko uzupełnić braki w pa-
liwie, ale także dokonać zakupów, wypić dobrą 
kawę oraz posilić się. Na jednej z nich, tej fi r-
mowanej przez BP można także umyć swój sa-
mochód. Dwie dalsze myjnie powstają właśnie 
przy stacjach w Jaworniku i w Myślenicach (tej 
przy ulicy Kazimierza Wielkiego). 
Firma Stanisława Lampy jest członkiem Izby 
Gospodarczej Ziemi Myślenickiej od momentu 
powstania tej instytucji. – Uważam, że przed-

siębiorcy lokalni powinni mieć swoją organi-

zację, która pomagała by im w razie koniecz-

ności, powinni zrzeszać się w niej, aby mówić 

wspólnym głosem.

Oto adresy stacji należących do fi rmy „Stacje 

paliw Lampa”: stacje PKN Orlen Jawornik 
586 i Jawornik 447, stacja BP Myślenice uli-
ca Słowackiego 75 b, stacja Orlen Premium 
Myślenice, ulica Słowackiego 47 oraz stacja 
Orlen Bliska Myślenice ulica Kazimierza Wiel-
kiego 58.

Królestwo paliw

Stanisław Lampa na jednej ze swoich stacji.

Od ilości mebli kręci się w głowie

Bez barier

aktualności

Najważniejsza pomoc
W SIEDZIBIE IZBY GOSPODAR-
CZEJ ZIEMI MYŚLENICKIEJ 
W OSIECZANACH ODBYŁO 
SIĘ BEZPŁATNE SZKOLENIE 
W ZAKRESIE UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY PRZED-
MEDYCZNEJ.
Wzięli w nim udział pracownicy  
fi rm należących do izby. Każdy 
uczestnik szkolenia otrzymał certy-
fi kat jego ukończenia, który jest dla 
pracodawcy podstawą do tego, aby 
zgodnie z przepisami wyznaczyć 
go odpowiedzialnym za niesienie 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
na terenie swojego zakładu pracy. 
Było to, jak zapewnia kierownictwo 
IGZM pierwsze, ale nie ostatnie 
szkolenie z tego cyklu. Na zdjęciu: 
ćwiczenia w udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej odbywały 
się na żywym organizmie.

S
ALON MEBLOWY ADA, KTÓREGO 
WŁAŚCICIELEM JEST ADAM SOŁTYS, 
TO DZISIAJ JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH 

TEGO TYPU SALONÓW NA TERENIE MIA-
STA, A PEWNIE TAKŻE NA TERENIE PO-
WIATU. TYMCZASEM NIE DALEJ JAK 
PRZED DZIEWIĘCIU LATY NIE BYŁO GO 
JESZCZE PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 94 
A GDZIE STOI DZISIAJ.
Firma Ada zajmująca się wszelkiego rodzaju 
usługami stolarskimi (między innymi także pro-
dukcją mebli) powołana została do życia w 1989 
roku i początkowo funkcjonowała w budynku 
… gospodarskim w rodzinnym dla Pana Adama 
Sotysa Jaworniku.
Dzisiejsza kondycja fi rmy jest od początku do 
końca wynikiem upartej i konsekwentnej, prowa-
dzonej przez 24 lata, działalności jej właścicie-
la. Ze wspomnianego budynku gospodarskiego, 
gdzie powstawały zalążki fi rmy, Adam Sołtys 
wyprowadził ją do jednego z liczących 60 metrów 
kwadratowych lokalu po dawnym „Galalicie” w 
Myślenicach, zmieniając jednocześnie profi l swo-
jej działalności z usługowej na handlową. Po roku 
funkcjonowania Ady z owych 60 metrów zrobiło 

się 300, co najlepiej świadczy o dynamice rozwo-
ju fi rmy zaś w 2004 roku Pan Adam postanowił 
zainwestować w budynek, w którym salon meb-
lowy mieści się dzisiaj (kubatura tego budynku 
to … 2 tysiące metrów kwadratowych).
Dzisiaj Ada zatrudnia dziewięć osób (dwóch 
magazynierów, troje ekspedientów, dwóch kie-
rowców i dwóch portierów). Salon oferuje meb-
le w różnym asortymencie i cenie produkowane 
przez piętnaście najlepszych fi rm polskich. Są to 
tacy producenci jak: Blecharczyk, Dekort, Me-
bin, Matkowski, Paged, Taranko, Forte, Wójcik, 
Unimebel, Wajnert, Gala, Meblomak, AEK, Li-
bro i Semebella.

Klient, który zawita w progi Ady może umeblo-
wać swoje mieszkanie czy dom od A do Z. Wybór 
jest ogromny i może przyprawić o autentyczny 
zawrót głowy. – Dzięki naszemu doświadczeniu i 

szerokim kontaktom jesteśmy w stanie w krótkim 

czasie sprostać nawet najbardziej wygórowanym 

oczekiwaniom klienta – mówi Adam Sołtys.
Ada wydała własnym nakładem specjalny kata-
log z prezentacją wszystkich fi rm meblarskich, 
których meble sprzedaje salon, a którego po-
siadania upoważnia do 10 - procentowej zniżki 
przy zakupie mebli. Firma należy do Izby Go-
spodarczej Ziemi Myślenickiej od momentu jej 
powstania. .

Adam Sołtys budowniczy potęgi Ady.
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SEDNO: SEZON WIOŚLARSKI 
DOBIEGŁ KOŃCA. CZY DLA 
KONRADA WOJEWODZICA, 

WIOŚLARZA URODZONEGO W 
POZNANIU, ALE MIESZKAJĄCE-
GO OD CZTERECH LAT W POD-
MYŚLENICKIEJ STRÓŻY BYŁ TO 
SEZON UDANY?
KONRAD WOJEWODZIC: Na pewno 
był to najlepszy w całej mojej karierze 
rok. Zdobycie medalu na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata i medalu na Mi-
strzostwach Polski Seniorów to dla mnie 
nowość, ale i ogromny sukces. Dwa złote 
medale Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski oraz wygrana na podsumowujących 
sezon centralnych regatach jesiennych 
skłaniają mnie do stwierdzenia, że tak 
dobrej passy jeszcze w swojej karierze 

nie doświadczyłem.
Z czego jest Pan najbardziej zadowo-
lony po sezonie: z prezentowanej przez 
siebie formy, z osiągniętych wyników 
czy może z poczynionych ostatnio po-
stępów?
Najbardziej cieszą mnie wyniki, to one 
są w sporcie najważniejsze, ale gdyby 
nie zapał, wyrzeczenia i chęć do ciężkiej 
pracy nie byłoby dobrej formy, a co za 
tym idzie tak dużych postępów.
Który z wyników uzyskanych w tym 
roku przyniósł Panu najwięcej satys-
fakcji i który mógłby Pan z czystym 
sumieniem uznać za największy tego-
roczny sukces?
Każdy sukces przynosi satysfakcje, daje 
bowiem wiarę w to, że to, co się robi ma 
sens i przynosi efekty. Jednak najwięk-
szą satysfakcję przyniósł mi w tym roku 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Świa-
ta. Po czterech ciężkich latach pracy w 
kategorii MB (młodzieżowej) w końcu 
doceniono moją pracę i pozwolono wy-
kazać się jej efektami podczas trwania 
najważniejszej imprezy roku. Cieszę się, 
że nie zawiodłem tych, którzy we mnie 
uwierzyli. 
Wioślarstwo jest wprawdzie tą dyscy-
pliną sportu, która polskiemu sporto-
wi jako takiemu przysporzyła wiele 
dobrego, ale chyba nie aż tak popular-
ną jak piłka siatkowa czy piłka noż-
na. Co skłoniło Pana do tego, aby ją 
uprawiać?
Gdyby nie chęć zostania ... kucharzem i 
uczestnictwo w zajęciach z wychowania 
fi zycznego prowadzonych przez trene-
ra wioślarstwa Błażeja Kamolę pewnie 
nigdy nie wiedziałbym co to wioślar-
stwo. Rozpoczynając swoją przygodę z 
wioślarstwem trafi łem na sezon zimowy 
czyli sezon siłowni i ergometrów. Spo-
dobały mi się te zajęcia i ćwiczenia, a 
gdy dostrzegłem małe światełko dające 
mi wiarę w to, że jednak jestem w tym 
dobry postanowiłem zostać przy wio-
ślarstwie. Mija właśnie sześć lat od tego 
postanowienia.
Jakimi warunkami fi zycznymi powi-
nien dysponować wioślarz lub kandy-
dat na wioślarza, które z tych warun-
ków Pan spełnia, czy są takie, których 

Panu brakuje?
Myślę, że dla wioślarza, tego już upra-
wiającego tę dyscyplinę sportu lub do-
piero kandydata na wioślarza z listy wa-
runków fi zycznych najważniejszy jest 
wzrost. Mam 193 cm, a mimo to jestem 
jednym z niższych wioślarzy. Inne, głów-
ne cechy, jakimi powinien dysponować 
wioślarz to cechy wspólne dla wszyst-
kich sportowców: chęć do ciężkiej pracy, 
umiejętność ponoszenia wyrzeczeń, cią-
głe wyznaczanie sobie ambitnych celów 
i najważniejsze - ogromna odporność 
psychiczna. 
Jak wygląda przygotowanie wiośla-
rza do zawodów? Na czym polega jego 
trening?
Mogę opisać go na swoim przykładzie. 
Dzień rozpoczynam o 7 rano od rozru-

chu tj. krótkiego, delikatnego, treningu 
na rozbudzenie np. 30 minut truchtu. Po 
śniadaniu około godziny 10 – 11 rozpo-
czynam pierwszy trening na wodzie z 
kolegą z osady. Po treningu krótki od-
poczynek przed obiadem, potem obiad, 
poobiednia ... drzemka i około godz. 16-
17 rozpoczynam drugi trening na wodzie 
pokonując dystans od 16 do 20 km. Po-
tem już tylko kolacja i ... spać.
I tak codziennie?
Codziennie.
???????
Wspominałem o takich cechach jak 
umiejętność ponoszenia wyrzeczeń. Bez 
nich nie ma sportu wyczynowego i suk-
cesów w nim.
Co zatem w sporcie wioślarskim jest 
Pana zdaniem najważniejsze?
Może zabrzmi to banalnie, ale ... sam 
wioślarz. Bez zaangażowania i pracy 
zawodnika łódka nie popłynie. Z drugiej 
jednak strony bez dobrej łódki, dobrych 
wioseł i dobrego trenera też nic z tego 
nie będzie. 
Gdyby musiał Pan z jakiś ważnych 
przyczyn zamienić uprawianie wio-
ślarstwa na inną dyscyplinę sportu, 
to jaką by Pan wybrał?
Mam nadzieję, że nigdy nie przyjdzie mi 
dokonywać takiego wyboru i odpowia-

dać na tak trudne pytanie. Na pewno 
zawsze będę wiązał swoje życie z ak-
tywnością fi zyczną. 
Pańskie sukcesy nie są sukcesami in-
dywidualnymi, pływa Pan w osadach. 
Czy może powiedzieć Pan w jakich i co 
decyduje o sukcesie w osadzie?
Istotnie pływam w różnych osadach. W 
każdej z nich jest inaczej. Jednakowoż 
każdy sukces budowany jest na zgraniu, 
wzajemnym szacunku i zaufaniu człon-
ków osady. Kiedy wśród wioślarzy two-
rzących osadę dochodzi do spięć czy 
kłótni na pewno trening i wyniki takiego 
zespołu nigdy nie będą dobre.
Wspominał Pan kiedyś o różnych ja-
kościach wody. Dla nas laików woda, 
to woda, ale dla wioślarza woda różni 
się od wody. Po czym poznaje Pan, że 

ta woda jest inna, a tamta inna?
Nie mam pojęcia jak wytłumaczyć zja-
wisko tak zwanej „ciężkiej wody”. Aby 
je zgłębić należałoby doświadczyć go 
samemu na własnej skórze. Myślę, że 
można użyć w tym przypadku porów-
nania wody do rosołu. Różnica jest taka 
jakby jeść rosół z makaronem i bez ma-
karonu.
Czy może przybliżyć Pan naszym Czy-
telnikom sprzęt wioślarski? Na przy-
kład z czego zbudowana jest współ-
czesna łódź, z czego wiosło, itd?
Łódki są jak samochody, każda ma swo-
ją cenę i swoją jakość. Są łódki drew-
niane, karbonowe i wykonane z włókna 
węglowego. Im lepszy materiał, im młod-
szy rocznik tym lepsza i droższa łód-
ka. Osobiście pływam na łódkach wy-
konanych z włókna węglowego. Wiosła 
również wykonane są z tego materiału. 
Przymocowuje się je do łódki za pomocą 
aluminiowych lub węglowych odsadni. 
W środku łodzi znajdują się tzw. wózki, 
na których zawodnik siedzi oraz buty 
przymocowane na ... stałe. Dzięki nim 
wioślarz może wykonywać swoje ruchy 
i wiosłować.
Czy wioślarz musi stosować specjalną 
dietę? Jeśli tak na czym ona polega? 
Co Pan je?

Wioślarz to sportowiec, jak każdy inny. 
Musi dbać o swoje zdrowie i dopasowy-
wać wartości odżywcze spożywanych 
produktów do intensywności treningów. 
Nie może sobie pozwolić na duże ilości 
zjadania pokarmu typu fast food czy po-
karmu smażonego na głębokim oleju. 
Musi preferować gotowane, pieczone 
warzywa, owoce, mięsa, sery itd. Staram 
się do tych norm stosować.

Czy ma Pan swojego wioślarskiego 
idola, jeśli tak kto nim jest?
Mam. Oczywiście. Jest to nie jeden, ale 
dwóch wioślarzy. Mam na myśli złoty 
olimpijski peruar z Nowej Zelandii wy-
stępujący w składzie Hamish Bond/Eric 
Murray.
Jak wspomniałem na początku naszej 
rozmowy sezon 2013 dobiegł końca, 
jakie cele sportowe stawia Pan przed 

A
by wystąpić na Igrzyskach Olim-
pijskich sportowiec musi się wy-
kazać na arenie światowej. To 

nie łatwa sprawa. Mam nadzieję, że 
moja determinacja, siła, wytrwałość 
oraz wiele innych, zewnętrznych czyn-
ników, także materialnych, pozwoli i 
pomoże mi w osiągnięciu najwyższe-
go celu, jaki stawiam przed sobą, a co 
za tym idzie, że będę mógł pojechać 
do Rio.

foto z archiwum sportowca

S
ześć lat temu Konrad Wojewodzic dokonał wybo-
ru dyscypliny sportowej, którą chciałby uprawiać. 
Nie była to piłka nożna, nie była siatkówka, ani 

nawet tak chętnie oglądane przez kibiców sportowych 
pchnięcie kulą. Wybór Konrada Wojewodzica padł na … 
wioślarstwo. Z jednej strony nie ma się co dziwić, skoro 
sportowiec urodził się w Poznaniu, gdzie istnieje najbar-
dziej znany polski tor wioślarski na Malcie, z drugiej w 
tym samym przecież Poznaniu trenuje i gra przeżywa-
jąca ostatnio swój renesans drużyna Lecha. O tym dla-
czego Konrad Wojewodzic, od czterech lat mieszkaniec 
Stróży, nie strzela bramek, ale macha wiosłem opowiada 
m.in. ten wywiad.
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rozmowa z KONRADEM WOJEWODZICEM, wioślarzem ze Stróży

sobą na rok 2014?

Powiem krótko: najwyższe. Obliguje 

mnie do tego fakt, że właśnie wszedłem 

w kategorię wiekową seniora i muszę za-

prezentować się jeszcze lepiej, niż pod-

czas zakończonego właśnie sezonu.

Jak będzie Pan spędzał teraz czas 

dzielący Pana od startów w następ-

nym roku?

Dwa tygodnie na Bora Bora, później 

miesiąc na Kanarach i forma sama 

wzrośnie (śmiech). Oczywiście żartuję, 

właśnie rozpocząłem krotki okres zgru-

powań sprawdzających formę, potem 

czeka mnie około 60 dni ciężkich tre-

ningów w naszych pięknych Tatrach. 

Ciężkie wycieczki górskie, treningi na 

siłowni i na ergometrze.

To świetny odpoczynek. Oczywiście ja 

też żartuję. Ale teraz juz bez żartów: 

czy istnieje taka szansa, abyśmy zo-

baczyli Pana na Igrzyskach Olimpij-

skich w Rio w 2016 roku, jakie warun-

ki musi Pan spełnić, aby tak się stało i 

jeśli dojdzie do tego w jakich konku-

rencjach mógłby Pan popłynąć?

Aby wystąpić na Igrzyskach Olimpij-

skich sportowiec musi się wykazać na 

arenie światowej. To nie łatwa sprawa. 

Mam nadzieję, że moja determinacja, 

siła, wytrwałość oraz wiele innych, ze-

wnętrznych czynników, także material-

nych, pozwoli i pomoże mi w osiągnięciu 

najwyższego celu, jaki stawiam przed 

sobą, a co za tym idzie, że będę mógł 

pojechać do Rio.

Wspomniał Pan, że jedną ze składo-

wych prowadzących do sukcesu w 

wioślarstwie jest pomoc materialna. 

Czy jest ktoś, kto wspiera Pańskie 

wysiłki?

Owszem, chciałbym w tym miejscu po-

dziękować gminie Pcim, na terenie któ-

rej mieszkam za to, że robi wszystko, aby 

choć przez połowę roku wspierać mnie 

fi nansowo. Jestem jej bardzo wdzięczny 

za tę pomoc, bowiem wioślarz na moim 

poziomie kariery niestety pozbawiony 

jest stałych dochodów tzw. pensji sporto-

wej. Chcę także podziękować fi rmie AD 

TRADE, która zainwestowała w moją 

osadę i przyczyniła się walnie do sukce-

sów osiągniętych przez nią w tym roku. 

Mam nadzieję, że obecna pomoc będzie 

nadal kontynuowana i że przyniesie ta-

kie same, a może nawet lepsze efekty, 

niż przyniosła w tym roku. Nie ukry-

wam jednak, że przydałaby się szersza 

pomoc fi nansowa mogąca ułatwić dro-

gę do osiągnięcia postawionych przed 

nami celów.

Każdy sportowiec ma swoje osobiste 

marzenia, o czym marzy Konrad Wo-

jewodzic?

O spokojnych, szczęśliwych latach ży-

cia dojrzałego mężczyzny z kochająca 

rodziną i ... medalem olimpijskim.

Czym zajmuje się Pan, kiedy akurat 

nie pływa? Czy ma Pan jakieś hobby? 

Jeśli tak jakie i ile czasu jest Pan w 

stanie mu poświęcić?

Nie mam zbyt wiele wolnego czasu. Jed-

nym z moich dziecięcych hobby było 

wędkarstwo. Może kiedyś będę mógł 

poświęcić mu więcej uwagi?

W Myślenicach mieszka co najmniej 

trzech byłych wioślarzy: Andrzej 

Gablankowski, jego syn Wojciech i 

Jan Stankiewicz. Czy zna Pan tych 

sportowców, utrzymuje z nimi ja-

kiś kontakt?

Owszem z Panem Andrzejem widzi-

my się za każdym razem, kiedy jestem 

w domu. Jego pasja do wioślarstwa i 

uprzejmość pozwala mi trenować na 

ergometrze wioślarskim bowiem w 

Myślenicach jest to trudno dostępny 

sprzęt, a niestety nie posiadam go na 

własność. Z Panem Janem Stankiewi-

czem mam kontakt telefoniczny i e-

mailowy, wyrażam jednak nadzieję, 

że uda mi się wkrótce porozmawiać z 

nim osobiście, aby podziękować mu za 

zgłoszenie mnie do nagrody starosty 

myślenickiego w dziedzinie sportu.

Na koniec naszej rozmowy chciał-

bym Pana poprosić o to, aby Pan 

zachęcił młodych chłopców i dziew-

częta z Myślenic do uprawiania wio-

ślarstwa.

Można zacząć przygodę z wioślar-

stwem od zajęć poza lekcjami szkol-

nymi, na przykład od treningu na ergo-

metrze wioślarskim. Jest to doskonały 

sposób na to, aby odreagować stres, 

pozbyć się nadmiaru kalorii i zbudo-

wać świetną sylwetkę. Być może ćwi-

czenia na ergometrze staną się począt-

kiem zainteresowania wioślarstwem? 

Czego wszystkim życzę.

WIOŚLARSTWO - dyscyplina olimpijska od 1900 roku polegająca na wprowadzeniu w ruch łodzi pływają-
cej po wodzie przy użyciu siły mięśni wioślarza używającego wioseł jako dźwigni prostej. Wioślarz siedzi 
plecami do zasadniczego kierunku ruchu łodzi. W łodzi wioślarskiej wszystkie części nośne, w tym również 
osie elementów ruchomych, muszą być trwale przymocowane do kadłuba łodzi, z wyjątkiem wózka, któ-
ry porusza się po szynach wzdłuż osi podłużnej łodzi. Łodzie poruszane są przy pomocy wioseł opartych w 
obrotowych dulkach znajdujących się na odsadniach przymocowanych do burt łodzi. Sternik w osadach ze 
sternikiem, w przeciwieństwie do wioślarzy, zwrócony jest twarzą w kierunku płynięcia łodzi leżąc w części 
dziobowej lub siedząc z tyłu. Regaty wioślarskie rozgrywane są na spełniających określone normy akwe-
nach, na wytyczonych bojami torach o długości dwóch kilometrów. W jednym biegu wioślarskim udział bie-
rze sześć osad. Największe światowe zawody wioślarskie prowadzone są systemem FISA polegającym na 
rozgrywaniu dwóch biegów kwalifi kacyjnych: przedbiegów i międzybiegów. Pierwsze zawody wioślarskie 
odbyły się w 1715 roku na Tamizie. W 1893 roku powstała Międzynarodowa Federacja Towarzystw Wio-
ślarskich. W Polsce w 1878 roku założono Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, a w roku 1907 powstał 
Komitet Regatowy, przekształcony w roku 1919 w Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Na igrzyskach 
olimpijskich rozgrywane są obecnie konkurencje: pięć kobiecych – jedynka, dwójka podwójna, czwórka po-
dwójna, ósemka, dwójka podwójna wagi lekkiej oraz osiem męskich – jedynka, dwójka podwójna, czwórka 
podwójna, dwójka bez sternika, czwórka bez sternika, ósemka, dwójka podwójna wagi lekkiej, czwórka bez 
sternika wagi lekkiej.
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dossier za Wikipedią

N
a pewno był to najlepszy w całej mo-
jej karierze rok. Zdobycie medalu na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Świa-

ta i medalu na Mistrzostwach Polski Se-
niorów to dla mnie nowość, ale i ogromny 
sukces. Dwa złote medale Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski oraz wygrana na podsu-
mowujących sezon centralnych regatach 
jesiennych skłaniają mnie do stwierdze-
nia, że tak dobrej passy jeszcze w swojej 
karierze nie doświadczyłem.

Będę chciał być w Rio
starty Konrada Wojewodzica wspiera fi nansowo m.in. fi rma AD TRADE

wit balicki

Konrad Wojewodzic udzielił wywiadu „Sednu” 24 października 2013 roku.

osiągnięcia 2013

Tegoroczne osiągnięcia 
Konrada Wojewodzica – 
kwiecień - -Warszawa, 
Centralne Regaty Dłu-
godystansowe - miejsce 
10, osada 2, Centralne 
Kwalifi kacyjne Regaty 
Otwarcia Sezonu Poznań 
- miejsce 7 osada 2, maj 
- Regaty Międzynarodo-
we Seniorów A i B (Es-
sen, Niemcy) - miejsce 
4, 3 osada 8+, czerwiec 
- Młodzieżowe Regaty 
Międzynarodowe (Ratze-
burg, Niemcy) - miejsce 
2 osada 8+, Mistrzostwa 
Polski Seniorów Krusz-
wica - miejsce 2 osada 2 i miejsce 5 osada 4-, lipiec 
- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata (Linz, Austria) 
- miejsce 3 osada 8+, sierpień - Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski Kruszwica - miejsce 1 osada 2-, 
miejsce 1 osada 4-, miejsce 4 osada 4, październik 
- Długodystansowe Mistrzostwa Polski - Warszawa 
miejsce 5 osada 2-, Centralne Kontrolne Regaty 
Jesienne – Poznań - miejsce 1 osada 2-.
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reklama

Począwszy od następnego numeru „Sedna” rozpoczyna-
my bezpatny druk ogłoszeń drobnych. Każdy, kto zechce 
umieścić takie ogłoszenie w naszej gazecie proszony jest 
o przesłanie jego treści na adres mailowy:
                          sednomyslenice@interia.pl
Liczba znaków w ogłoszeniu nie może przekraczać 70 
znaków. 
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rozmowa z TOMASZEM KASPERCZYKIEM - kierowcą rajdowym z Myślenic

foto: maciej hołuj

krótko

DO CZEGO SŁUŻY BUS? 
BUS SŁUŻY DO PRZEWO-
ZU LUDZI, ALE KIEDY 

OPRÓŻNIĆ GO Z SIEDZEŃ MOŻ-
NA PRZEWOZIĆ NIM WSZYST-
KO. NA PRZYKŁAD DZIEŁA ... 
SZTUKI. WÓWCZAS BĘDZIE NA-
ZYWAŁ SIĘ ... SZTUKOBUS.
Na pomysł obwożenia dzieł sztuki 
busem wpadły dwie panie: Danuta 
Lisowska i Monika Stanisz, miesz-
kanki gminy Raciechowice. Skąd 
wziął się pomysł? Wspomniane pa-
nie zainicjowały projekt pod nazwą 
„Sztuka blisko nas”. Był na tyle do-
bry, że uzyskał wsparcie fi nansowe z 
budżetu Województwa Małopolskie-
go biorąc udział w konkursie „Me-
cenat Małopolski”. Danuta i Monika 
przystąpiły do realizacji projektu za-
praszając do współpracy Stowarzy-
szenie „Raciechowice 2005”. Projekt 
polegał na organizacji warsztatów 
artystycznych dla osób w wieku po-
wyżej 50 roku życia. Udał się wy-
śmienicie. W sumie do uczestnictwa 
w nim zgłosiło się ponad dwadzieś-
cia osób, które pod okiem instrukto-
rek malowały, rzeźbiły, wyklejały i 
lepiły z gliny. To właśnie ich dzieła 
znalazły się w zaimprowizowanej 
na czterech kółkach galerii. Sztu-
kobus przemierzył wzdłuż i wszerz 
trzy powiaty: myślenicki, bocheński 
i wielicki prezentując dzieła sztu-
ki wykonane przez artystów – ama-
torów. Na zakończenie projektu we 
wnętrzu dobczyckiego skansenu od-
była się wystawa tych prac.
Na zdjęciach od góry: Danuta Li-
sowska (po lewej) i Monika Sta-
nisz, ich sztukobus i fragment dob-
czyckiej wystawy. 

Bus bez siedzeń
Szalone pomysły są 
najczęściej pomysła-
mi genialnymi. Obwoź-
na galeria sztuki nie jest 
pomysłem najnowszym, 
ale na pewno na terenie 
naszego powiatu nowa-
torskim i kto wie czy nie 
jedynym. 
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T
omek Kasperczyk 
w ostatniej chwili 
zmienił swoje raj-

dowe plany i zamiast w Mis-
trzostwach Europy pojawił 
się w pełnym cyklu Raj-
dowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski 2013. O 
tym dlaczego tak się stało, 
jakie były efekty zmiany 
decyzji i jakie są plany na 
rok przyszły, kierowca raj-
dowy z Myślenic rozmawia 
dzisiaj z „Sednem”.

SEDNO: SEZON RAJDOWY W 
POLSCE PRAKTYCZNIE DO-
BIEGŁ KOŃCA. RAJDOWE 

SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA 
POLSKI 2013 TO JUŻ HISTORIA. 
KIEDY ROZMAWIALIŚMY NA PO-
CZĄTKU ROKU U PROGU TEGO 
SEZONU MÓWIŁ PAN, ŻE PAŃ-
SKIE PLANY ZAKŁADAJĄ RE-
GULARNE STARTY W RUNDACH 
MISTRZOSTW EUROPY, TYM-
CZASEM POZA TRZEMA RAJ-
DAMI NA TYM POZIOMIE OSTA-
TECZNIE „WYLĄDOWAŁ” PAN 
W MP. JAK DOSZŁO DO ZMIA-
NY WCZEŚNIEJ ZAKŁADANYCH 
PLANÓW?
TOMASZ KASPERCZYK: Istotnie, pla-
ny na ten sezon były nieco inne od tego 
co przyniosła rzeczywistość. Po prostu 
wybrałem zupełnie inną od wcześniej 
zakładanej drogę rozwoju swojej spor-
towej kariery.
Jaką drogę?
W związku z tym, że narodził sie projekt 
akademii rajdowej C-Rally postanowi-
łem oddać się w jej ręce. Stało się to 
zaraz po inaugurującym sezon w MP 
Rajdzie Świdnickim. Akademia C-Rally 
to projekt mający na celu prowadzenie 
młodych, utalentowanych i rokujących 
nadzieję na przyszłość kierowców rajdo-
wych, ułatwienie im wejścia na szersze 
wody. Oddając się pod opiekę akademii 
oddałem się w ręce tak znanych w rajdo-
wej branży ludzi jak np. dwukrotny wi-
cemistrz świata w kategorii JWRC Urmo 
Aava czy Michał Sołowow. 
Jaką rolę pełni w akademii estoński 
kierowca?
Jest moim mentorem i guru. Nie tylko 
podpowiada mi jak mam jeździć, ale tak-
że ustala taktykę w czasie trwania raj-
du, doradza dobór ogumienia, reaguje 
na każde wydarzenie. Słowem prowadzi 
mnie przez rajd. Poza tym będąc w aka-
demii mam do dyspozycji świetną do-
świadczoną ekipę mechaników, którzy 
od dwunastu lat obsługują samochody 
Michała Sołowowa.
Czy Urmo ocenił Pana umiejętności?
Tak, zaraz na wstępie naszej znajomo-
ści.
Jak wypadła ta ocena?
Chyba dobrze. Urmo był zadowolony 
z tego co zobaczył. Nie spodziewał się, 
że jest tak dobrze. Sądził, że będzie go-
rzej.
OK. Wróćmy do spraw związanych 
z Pana tegorocznymi występami. W 
ilu rajdach wziął Pan ostatecznie 
udział?
W siedmiu rundach Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski i w dwóch 
rundach szutrowych MP. W tych ostat-
nich bardziej na zasadzie treningu.
Startował Pan swoją skodą fabią R2. 
Czy jest Pan z perspektywy czasu za-
dowolony z wyboru tego samochodu i 
z samego samochodu?
Tak. Skoda okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Do nauki rajdowania nadawała 
się wprost idealnie, poza tym był to sa-
mochód bezawaryjny, nie licząc Rajdu 
Polski, podczas którego wybuchł w nim 
silnik.
Podobno do awarii doszło na tym sa-
mym odcinku specjalnym, na którym 
Robert Kubica urwał koło w swoim 
citroenie?
Tak. Nasze zdefektowane samochody, a 
co za tym idzie my sami, spotkaliśmy się 
w jednym i tym samym miejscu. Miałem 
okazję porozmawiać z Robertem.
I co, jaki to gość?
Bardzo w porządku. Przystępny, roz-
mowny. Gadaliśmy chyba przez pół go-
dziny.
Kto wie czy w przyszłym roku nie bę-
dzie Pan używał samochodu z tego sa-
mego garażu co Robert?
Tak. Istnieje taka ewentualność, ale dość 
daleko jeszcze do niej.
OK, porozmawiamy o tym nieco póź-
niej, a teraz prosiłbym, aby powie-
dział Pan, który z tych rajdów, w ja-
kich startował Pan w tym roku udał 
się najlepiej, a który całkiem źle?
Jesteśmy bardzo zadowoleni, my to zna-
czy ja i mój pilot Damian Syty, z ostatniej 
rundy RSMP - Rajdu Dolnośląskiego. 

Dotarliśmy do mety tych zawodów na 9 
miejscu w klasyfi kacji generalnej zdoby-
wając po raz pierwszy w karierze punkty 
w klasyfi kacji generalnej RSMP, poza 
tym zajęliśmy drugie miejsce w swojej 
klasie R2. Jeśli chodzi o rajdy nieudane 
to jest nim Rajd Polski. Jak już wspo-
mniałem podczas trwania tych zawodów 
wybuchł silnik w naszej fabii uniemożli-
wiając nam ukończenie imprezy.
Kiedy startował Pan w pierwszym te-
gorocznym rajdzie na pewno postawił 
Pan przed sobą konkretny cel. Jaki?
Postanowiliśmy już wspólnie z Urmo 
Aavą, że tym celem będzie zejście poni-
żej sekundy straty na kilometrze odcinka 
specjalnego w stosunku do najszybszego 
dzisiaj kierowcy polskiego używającego 
samochodu z napędem na przednią oś 
Janka Chmielewskiego.
Czy cel został osiągnięty?
Tak. Podczas Rajdu Dolnośląskiego 
traciliśmy na kilometrze do Janka 0,9 
sekundy.
Proszę powiedzieć co dał Panu sezon 
spędzony w RSMP? Jakie przyniósł 
korzyści, jakie wnioski, refl eksje?
Po pierwsze zacząłem jeździć znacz-
nie szybciej, zbliżyłem się do wyższego 
poziomu. Po drugie zdobyłem zupełnie 

nowe doświadczenia. Rajdy zaliczane w 
poczet rund Rajdowego Pucharu Polski, 
a w takich startowałem do sezonu 2013 
to zupełnie inna bajka niż rajdy w RSMP. 
Dwa, a czasem trzy dni rywalizacji w 
tych ostatnich to nie lada wysiłek zarów-
no psychiczny jak i fi zyczny. Musiałem 
się przyzwyczaić do znoszenia trudów 
tych zawodów, co niejednokrotnie było 
zadaniem bardzo trudnym. Utrzymanie 
koncentracji przez cały weekend wyma-
ga sporo wysiłku.
Sezon 2013 zakończony. Być może raj-
dowi kibice zobaczą Pana jeszcze pod-
czas prestiżowego Rajdu Warszaw-
skiej Barbórki. Koniec sezonu to czas 
na to, aby ... myśleć już o następnym 
roku startów. Podobno zostaje Pan w 
Mistrzostwach Polski i podobno zo-
baczymy Pana w nich za kierownicą 
wspaniałego samochodu?
Takie są plany. Wspólnie z Urmo Aavą 
postanowiliśmy, że czas na przyspiesze-
nie. Dlatego w przyszłym roku wystar-
tuję za kierownicą Forda Fiesty R5. To 
wspaniałe auto. Mój egzemplarz pocho-
dził będzie wprost z garażu M-Sportu 
prowadzonego przez Malcolma Wilsona, 
tego samego, który przygotowuje od lat 
fordy do MŚ. Miałem już okazję jeździć 

takim autem właśnie podczas wizyty w 
M-Sporcie.
To znakomita wiadomość, że kierowca 
z Myślenic będzie miał okazję starto-
wania tak znakomitym, pochodzącym 
z najwyższej światowej półki samo-
chodem, ale natychmiast po jej usły-
szeniu budzi się pewna wątpliwość 
– czy nie za szybko na tak zaawanso-
waną i szybką maszynę? Czy będzie 
Pan w stanie okiełznąć tak narowiste-
go rumaka?
Nie jest Pan pierwszym i ostatnim dzien-
nikarzem czy osobą związaną z rajdami, 
która wyraża taką wątpliwość. Mam ją 
również ja sam, ale ufam temu co mówi 
Urmo, a on twierdzi, że nie ma co cze-
kać, skoro mam możliwość jazdy takim 
samochodem. Oczywiście pierwszy se-
zon w RSMP, a taki jest plan startów 
na rok przyszły – wszystkie rundy Mi-
strzostw Polski – potraktujemy zwia-
dowczo. Nie będzie presji wyniku, bę-
dzie natomiast ogrom nauki. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że w pierwszych startach 
mogę przegrywać nawet z samochoda-
mi grupy N, a może nawet z przednio-
napędowymi. Nie zraża mnie to jednak. 
Okres nauki mający doprowadzić mnie 
do ewentualnych sukcesów rozpisany 
został na okres czterech lat. Poza tym 
ufam w zupełności doświadczeniu Urmo. 
On wie co robi.
Kiedy usłyszałem informację, że bę-
dzie Pan używał w swoich przyszło-
rocznych startach Forda Fiesty R5 
natychmiast skojarzyłem ją z „prze-
ciekami” prasowymi mówiącymi, 
że Robert Kubica rozważa udział w 
pełnym cyklu Mistrzostw Świata za 
kierownicą Forda Fiesty WRC. Stąd 
moja sugestia, że będziecie Panowie 
korzystać z usług tego samego dostar-
czyciela aut rajdowych.
Może tak być pod warunkiem, że moje 
i Roberta plany zostaną zrealizowane. 
Moje auto będzie wprawdzie pochodzić z 
garażu Malcolma Wilsona, ale utrzyma-
niem jego gotowości bojowej zajmą sie 
mechanicy z ekipy Michała Sołowowa.
Czego zatem możemy, my kibice rajdo-
wi z Myślenic życzyć Panu dzisiaj?
Myślę, że ostatecznej realizacji pla-
nów.
No więc: ... ostatecznej realizacji pla-
nów.
Dziękuję.

Przyszłość w R5

Wygląda na to, że Rajd Dolnośląski 
2013 był ostatnim występem pary: 
Kasperczyk/Syty za sterami skody 
fabii R2. W sezonie 2014 załoga ko-
rzystać będzie z dalece bardziej za-
awansowanego technicznie samo-
chodu marki ford fi esta R5.

foto: maciej hołuj

wit balicki
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„Noro Lim” zagrał koncert papieski w „starym” kościele w Sieprawiu

„Noro Lim” dla JP II
POLSKI PAPIEŻ JAN PAWEŁ II 

WŚRÓD WIELU PRZESŁAŃ 
KIEROWANYCH DO WIER-

NYCH CZĘSTO POWTARZAŁ JED-
NO Z NICH: MIEJCIE ODWAGĘ! PO-
WTARZAŁ JE UPARCIE DLATEGO, 
ŻE WIELU Z NAS ODWAŻNYCH NIE 
BYŁO. CHOĆ POWINNO.
Papieskie „Miejcie odwagę” obowiązu-
je do dzisiaj, choć dzisiaj powtarzane 
jest już nie przez samego Jana Pawła II. 
Proste, ale jakże wymowne przesłanie 
stało się mottem koncertu, jaki w mu-
rach starego kościoła w Sieprawiu zagrał 
i zaśpiewał zespół „Noro Lim”. Dzisiaj 
to już nie ten sam „Noro Lim”, którego 
słuchaliśmy przed rokiem czy dwoma. 
Muzycznie ten sam, personalnie nie. 
Skład muzyków zmienił się, choć nadal 
jest ich pięcioro (plus wokalistka): Ra-
fał Alicki (fortepian, śpiew) Katarzyna 
Gancarz (skrzypce), Joanna Synowiec 
(fl et), Ewelina Korczak (skrzypce), Ali-
cja Biela (wiolonczela) i Ewa Akšamo-
vič (śpiew). 
W „starym” kościele w Sieprawiu „Noro 
Lim” zagrał koncert z okazji 35 rocznicy 
pontyfi katu Jana Pawła II. Oprócz same-
go zespołu wystąpił także chór dziecię-
cy ze Szkoły Podstawowej z Łyczanki, 

szkolny zespół instrumentalistów oraz 
recytatorzy (w liczbie dwóch) deklamu-
jący poezję samego Jana Pawła II. W 
„klimatycznym” wnętrzu kościoła, w 
którego murach ochrzczona została w 
XIX wieku błogosławiona Aniela Sala-
wa rozbrzmiały nastrojowe utwory napi-
sane specjalnie na tę okazję przez Rafała 
Alickiego (autorką tekstów do nich była 
Ewa Akšamovič).
Mimo zmienionego diametralnie składu 
„Noro Lim” wciąż w dobrej formie zaś 
połączenie dojrzałej muzyki ze śpiewem 
chóru dziecięcego wypadło nad podziw 
dobrze. W sumie podczas sieprawskiego 
koncertu publiczność wysłuchała dwu-
dziestu jeden utworów.
Ksiądz proboszcz Piotr Kluska, który 
kiedyś stał się jednym z tych ludzi, któ-
rzy mocno naciskali członków „Noro 
Limu”, aby stworzyli koncert papieski i 
czynili to z pozytywnym skutkiem, po-
wiedział podczas koncertu w „starym” 
kościele, że bardzo cieszy sie z faktu 
tak licznego udziału w nim dzieci i mło-
dzieży. Mówił także, że owe 35 lat, jakie 
minęło od powołania Karola Wojtyły na 
piotrowy tron to dla ludzi starszej daty 
jak mgnienie chwili zaś dla młodzieży 
i dzieci szmat czasu.

M
imo zmian kadrowych 
„Noro Lim” brzmi wciąż 
doskonale. Muzycy za-

grali właśnie kolejny koncert pa-
pieski. Tym razem w „starym” 
kościele w Sieprawiu.

K
iedy w 2005 roku po-
proszono nas o udział 
w obchodach Dnia Pa-

pieskiego w Sanktuarium bł. 
Anieli Salawy w Sieprawiu, 
nie sądziliśmy, że koncert 
przygotowany na tę oko-
liczność powtarzać będzie-
my wielokrotnie w innych 
miejscach i przy innych oka-
zjach. Inspiracją do stwo-
rzenia scenariusza stały się 
słowa Jana Pawła II, stano-
wiące dziś tytuł koncertu – 
„Miejcie odwagę”. Zawarta 
w nim poezja Karola Wojty-
ły oraz fragmenty Jego ho-
milii, oprawione utworami 
instrumentalnymi i wokal-
nymi składają się na całość 
dotykającą spraw ziemskich 
i boskich, radości życia i 
spokoju przemijania, poru-
szają temat oczekiwania na 
piękno tego, co czeka nas po 
drugiej stronie światła. Roz-
ważamy trudy drogi do celu 
ostatniego, poszukujemy 
drogowskazów, wybieramy 
towarzyszy tej najdłuższej 
podróży, jaką jest życie. Po-
czątkiem i końcem jest dla 
nas zachęta – „miejcie od-
wagę żyć dla miłości ...”
Koncert „Miejcie odwagę” 
„Noro Lim” zagrał już w 58 

różnych miejscach.

ze strony internetowej zespo-
łu: www.norolim.pl

Lider i założyciel „Noro Lim” Rafał Alicki.

... i „nowa” fl ecistka Joanna Synowiec.

Szkolny zespół instrumentalistów ...

wit balicki

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

jubileusz 65 - lecia myślenickiego Koła Łowieckiego „Orzeł”

GŁÓWNYM CELEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST ZMIANA STEREO-
TYPU, KTÓRY PANUJE W SPOŁECZEŃSTWIE, A KTÓRY PRZED-
STAWIA MYŚLIWEGO JAKO CZŁOWIEKA, KTÓRY TYLKO POLUJE 

– MÓWIŁ PODCZAS UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z 65-LECIEM DZIAŁALNOŚCI MYŚLENICKIEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO 
„ORZEŁ” JEGO PREZES MAREK BRZEŻAŃSKI. – TYMCZASEM CZŁONKO-
WIE NASZEGO KOŁA TO NIE TYLKO MYŚLIWI, TO TAKŻE, A MOŻE PRZE-
DE WSZYSTKIM LUDZIE, DZIĘKI KTÓRYM EKOSYSTEM NASZYCH LASÓW 
JEST ZACHOWANY.
„Orzeł” działa od 1948 roku. Nie dalej jak trzy lata temu dokonano poświęce-
nia sztandaru koła. Podczas uroczystości jubileuszowych odbywających sie w 
restauracji „Grzybek” w Stróży to właśnie do sztandaru Janusz Szkatuła z Na-
czelnej Rady Łowieckiej przypiął nadany „Orłowi” przez Kapitułę Odznaczeń 
Łowieckich Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej. Wcześniej myśliwi „Orła” oraz 
sympatycy koła spotkali sie w murach kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z 
Asyżu na myślenickim Zarabiu, gdzie uczestniczyli w odprawionej przez księdza 
Józefa Orawczaka mszy świętej. Podczas jubileuszowej biesiady w „Grzybku” na 
stole nie mogło zabraknąć pysznego gulaszu z ... dzika. Nie mogło i nie zabrakło. 
Podobno świętowano do białego rana.

Bór darzy im od 65 lat!

Moment dekoracji sztandaru „Orła”.
(RED.)

rozmowa z ...

SEDNO: SKĄD WZIĄŁ SIĘ 
POMYSŁ NA WSPÓŁPRA-
CĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ 

TURYSTYKI I EKOLOGII W SU-
CHEJ BESKIDZKIEJ?
JUSTYNA JAJKO: Małopolska Szko-
ła Gościnności rozwija się prężnie, 
dba o wysoki poziom nauczania, bu-
duje swoją markę opartą na wyso-
kiej jakości kształcenia, wykwalifi -
kowanej kadrze oraz nowoczesnej 
infrastrukturze – niespotykanej w 
innych szkołach. Wyższa Szkoła Tu-
rystyki i Ekologii jest silnym centrum 
edukacyjnym o zasięgu międzynaro-
dowym, w 2013 roku otrzymała ty-
tuł Najlepszej Szkoły Turystycznej 
w Polsce. Obie szkoły znajdują się 
na terenie województwa małopol-
skiego i kształcą w kierunku tury-
stycznym. My, jako szkoła, chcemy 
współpracować właśnie z prestiżo-
wymi uczelniami, uczyć się od naj-
lepszych, wspólnie realizować pro-
jekty, wymieniać doświadczenia.
Jakie korzyści z podpisania tej 
umowy wypływają dla „Tytusa”, 
a jakie dla WSTiE?
Umowa oparta jest na kilku mo-
dułach tematycznych, tak aby obie 
strony mogły czerpać korzyści ze 
współpracy np. mamy w planie pro-
wadzenie wspólnych projektów w 
celu podnoszenia jakości oferty edu-
kacyjnej. Małopolska Szkoła Gościn-
ności między innymi będzie organi-
zować cykl wykładów akademickich 
prowadzonych przez kadrę z WSTiE. 
Natomiast nauczyciele akademiccy 
i studenci będą mogli zaprezento-
wać swoją uczelnie w naszej szkole 
w formie prezentacji, konkursów, a 
także prowadzić badania naukowo-
dydaktyczne. Zakres współpracy i 
korzyści z nich wynikających jest 
szeroki - obejmuje tematykę zarów-
no wspomnianych prac badawczych 
i projektowych, jak i ćwiczeń prak-
tycznych, działań edukacyjnych, a 
także promocyjnych.
Jakie umowy do tej pory o współ-
pracy obowiązują w przypadku 
ZSP im. Tytusa Chałubińskiego?
Małopolska Szkoła Gościnności 
współpracuje z Uniwersytetem Rol-
niczym, z Krakowską Akademią im. 
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 
Akademią Wychowania Fizycznego, 
a w najbliższym czasie planuje także 
rozszerzyć współpracę o kolejną pre-
stiżową uczelnię krakowską.

... JUSTYNĄ JAJKO
WICEDYREKTOREM
DO SPRAW ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI

W MYŚLENICACH

Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Małopolska 
Szkoła Gościnności im. 
Tytusa Chałubińskiego 
w Myślenicach podpi-
sał umowę o współpra-
cy z Wyższą Szkołą Tury-
styki i Ekologii w Suchej 
Beskidzkiej. O tym jakie 
płyną korzyści dla szko-
ły z podpisania tej umo-
wy „Sedno” rozmawiało z 
wicedyrektorem „Tytusa” 
Justyną Jajko.
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spotkanie z ojcem Leonem Knabitem w MBP

OJCIEC LEON KNABIT uro-
dził się w 1929 roku. Ukoń-
czył 6-letnie studia w Siedle-
ckim Wyższym Seminarium 
Duchownym (1948–1954). 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w Siedlcach 27 grudnia 
1953 roku. W czasie służby 
duszpasterskiej, jako kapłan 
diecezjalny został mnichem 
benedyktyńskim w Tyńcu. Od 
1959 do początku lat 90. pra-
cował jako katecheta. Śluby 
zakonne złożył 15 sierpnia 
1960, śluby wieczyste tego 
samego dnia, 3 lata później. 
Lata 1963–1970 to okres, kie-
dy urzędował jako proboszcz 
w parafi i w Tyńcu. W latach 
1983–1993 był przeorem w 
archidiecezji poznańskiej 
w Lubiniu. W latach 90. XX 
w. mianowany został prze-
orem opactwa. Jest znany ze 
swojej otwartości, dobrego 
kontaktu z młodzieżą i po-
czucia humoru. Był bliskim 
znajomym papieża Jana Pa-
wła II. Jest autorem kilku 
publikacji; pracuje w me-
diach. Prowadził programy 
w Telewizji Polskiej „Ojciec 
Leon zaprasza”, „Salomon” 
oraz „Credo”; był jednym z 
redaktorów półrocznika „Ce-
nobium”. Obecnie prowadzi 
program „Ojciec Leon za-
wodowiec” w kanale Reli-
gia.tv.

dossier

OJCIEC LEON KNABIT TO 
ŻYWA LEGENDA. LEGEN-
DA, KTÓRA W MYŚLENI-

CACH POJAWIA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ 
Z OKAZJI TYGODNIA KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. TRUDNE 
SPRAWY WSPÓŁCZESNEGO KOŚ-
CIOŁA NIE STANOWIĄ DLA OJCA 
LEONA TABU, ZATEM SPOTKA-
NIA Z NIM NIOSĄ ZE SOBĄ SPO-
RĄ DAWKĘ EMOCJI, A TAKŻE SĄ 
RZADKĄ OKAZJĄ KU TEMU, ABY 
NA TRUDNE PYTANIA PADŁY OD-
POWIEDZI.
W tym roku znany mnich ponownie po-
jawił się w Myślenicach i w sali konfe-
rencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, dokąd zaprosił Go Klub Inteligencji 
Katolickiej z okazji kolejnego, dwudzie-
stego już Tygodnia Kultury Chrześci-
jańskiej, zgromadził rzeszę słuchaczy. 
Mówił jak zwykle mądrze, ze swadą i z 
humorem. Knabit inaczej nie umie. Mó-
wił zatem o dialogu i warunkach, jakie 
muszą zostać spełnione, aby przynosił 
on korzyści (mówi żona do męża, nie 
powtarzasz mi już, że mnie kochasz. 
Mąż na to: powiedziałem ci to już raz 
podczas ślubu i jeśli zajdą w tym tema-
cie jakieś zmiany będziesz pierwszą, 

która się o tym dowie), o porozumie-
niu międzyludzkim, o współczesnych 
mediach, które zbyt często zajmują się 
szukaniem sensacji, o dobrych małżeń-
stwach (ksiądz jak widzi dobre małżeń-
stwo to się cieszy z celibatu, jak widzi 
złe, to ... cieszy się z celibatu podwójnie), 
wreszcie o wierze, która bez względu na 
to kogo czci i wyznaje zawsze jest praw-
dziwa. Ojciec Leon odpowiadał także na 
pytania. O dziwo ani jedno z nich nie 
dotyczyło tak bardzo aktualnego obec-
nie tematu pedofi lii wśród księży. Pyta-
no natomiast ojca Leona o to dlaczego 
księża tak rzadko chwalą swoich para-
fi an z ambony, a tylko wytykają im złe 
strony ich życia, dlaczego dzieje się coś 
niedobrego z językiem kościoła, który 
często nie może znaleźć porozumienia 
z ludźmi wierzącymi oraz o to czy trud-
no jest być mnichem we współczesnym 
świecie. Nie na wszystkie pytania ojciec 
Leon udzielił odpowiedzi, zżymał się 
na przykład z odpowiedzią na pytanie 
o brak słów pochwały ze strony księży 
twierdząc, że nie zna myślenickich ka-
płanów i nie jest w stanie odnieść się do 
sprawy. Odpowiedział natomiast m.in. 
na pytanie związane z kwestiami zmia-
ny płci i związków partnerskich.

dossier za Wikipedią
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S
potkania z ojcem Leonem 
Knabitem zawsze należą 
do arcyciekawych. Ty-

niecki mnich porusza podczas 
ich trwania trudne tematy, nie 
stroni od swady i dobrego hu-
moru. Dlatego ludzie tak chęt-
nie go słuchają.

Ojciec Knabit, co ma habitwit balicki

Festiwal Teatrów Wiejskich w Wiśniowej

CZTERNAŚCIE TEATRÓW WIEJSKICH PRZEZ DWA DNI RYWALIZO-
WAŁO O PALMĘ PIERWSZEŃSTWA W ZORGANIZOWANYM PRZEZ 
GOKiS W WIŚNIOWEJ FESTIWALU TEATRÓW WIEJSKICH.

Wspaniałych rzeczy w tym festiwalu jest kilka. Po pierwsze to, że uzyskujemy 
świadomość faktu, iż teatry działają nie tylko na terenie miast. Po drugie, że w te-
atrach wiejskich drzemie olbrzymia siła autentyzmu i wielkiej ochoty do działania. 
Po trzecie wreszcie, że ludziom się po prostu chce. Chce brać udział w próbach, 
chce występować, chce robić coś więcej ponad wynikające z życia codziennego 
obowiązki. Autentyzm o jakim wspominam wiąże się z faktem, że w teatrach 
wiejskich wszystkie role kreują amatorzy. Gospodynie domowe, nauczyciele, 
rzemieślnicy, rolnicy, wreszcie emeryci. Grają jak potrafi ą, a są tacy, którzy po-
trafi ą. Czują się na scenie swobodnie, wiedzą jak zapanować nad głosem, w pełni 
kontrolują ruch ciała. Poza tym powiedzmy sobie szczerze: nawet gdyby tego nie 
potrafi li, to i tak inicjatywa organizacji tego rodzaju festiwalu i prezentacja po-
szczególnych teatrów jest inicjatywą ze wszech miar wspaniałą.
W kategorii teatrów dramatycznych I nagrodę zdobył Amatorski Zespół Teatral-
ny z Wiśniowej prezentujący program „Lykorz mimo własnej woli” (zdjęcie obok 
pochodzi z tego właśnie spektaklu) natomiast w kategorii teatrów obrzędowych 
zwyciężył Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki (program „Rekruci”).

Teatr wielce autentyczny
wit balicki

rozmowa z ...

... MONIKĄ GUBAŁĄ
MUZYKIEM, DYREKTORKĄ

SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA

W DOBCZYCACH

SEDNO: ZOSTAŁA PANI 
OSTATNIO LAUREAT-
KĄ PRESTIŻOWEGO 

ODZNACZENIA, CZY MOŻE 
PANI PRZYBLIŻYĆ CZYTEL-
NIKOM „SEDNA” CO TO ZA 
ODZNACZENIE I ZA CO ZO-
STAŁO PRZYZNANE?
MONIKA GUBAŁA: Otrzymałam 

odznaczenie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „Zasłu-

żony dla Kultury Polskiej” - myślę, 

że już sama nazwa wiele mówi.

Istotnie nazwa odznaczenia wie-
le wyjaśnia. Krzewinie kultury 
może odbywać się na różne spo-
soby, Pani czyni to głównie przez 
muzykę?
Przez muzykę, ale nie tylko. Także 

poprzez zaangażowanie swoje i za-

angażowanie społeczności szkolnej 

w różne przedsięwzięcia artystycz-

ne, organizowanie koncertów, au-

dycji i konkursów muzycznych. 

Szkoła Muzyczna w Dobczycach, 
której jest Pani dyrektorką dzia-
ła dopiero czwarty rok, jest więc 
placówką mlodą. Jak czuje się 
Pani w roli jej sternika?
Istotnie, Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Dobczycach działa pełne czte-

ry lata. Kierowanie tą placówką, 

budowanie jej marki w środowisku 

jest dla mnie źródłem satysfakcji i 

radości.

Wiele dobrego słyszy się o dob-
czyckiej szkole, co wpływa na jej 
popularność?
Powiem krótko: pasja, kreatyw-

ność, entuzjazm i zaangażowanie 

całej społeczności Szkoły. 

Jak zachęciłaby Pani rodziców do 
tego, aby zapisywali swoje dzieci 
do dobczyckiej szkoły, jakich ar-
gumentów użyła?
Tutaj odpowiedź też będzie krótka: 

to radosna, nowoczesna Szkoła.

Co w dotychczasowej działalności 
szkoły uważa Pani za jej najwięk-
szy sukces?
Trudno wybrać jeden, jest ich bo-

wiem co najmniej kilka.

A zatem zapytam: jak dużywkład 
w te sukcesy ma dyrektorka szko-
ły?
Na sukces Szkoły składają się dzia-

łania kadry pedagogicznej, kadry 

administracyjnej, uczniów, rodzi-

ców, dyrektora. Nieodzowne jest 

także wsparcie organu prowadzą-

cego.

Czy wciąż jest Pani członkiem 
Myślenickiej Orkiestry Kame-
ralnej?
Jestem oczywiście nadal człon-

kiem tej orkiestry i za każdym ra-

zem kiedy tylko mam możliwość z 

największą przyjemnością w niej 

muzykuję.

Czy może Pani na koniec naszej 
rozmowy zdradzić plany zawodo-
we, te jako muzyka i plany zawo-
dowe związane ze szkołą?
Najważniejsze jest dla mnie obecnie 

przygotowanie Szkoły do Jubileu-

szu 5 - lecia jej istnienia.
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pies jaki jest każdy widzi

W tym miesiącu swojego psa narysował dla „Sedna” MAREK ŁATAS poseł na 
Sejm RP z ramienia PiS.
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Słownik O/błędnej Polszczyzny 
Jana Koczwary cz. XXII

za(dymki) Sedna

Rysuje Marzec

pisaliśmy o tym przed rokiem

poplista – prowadzący listę pop 
music, popniebienie – podniebie-
nie „popowca”, pócz – nieudany 
pucz, np. wojskowy, PULA – wy-
jątkowo wysoka pula np. nagród, 
półap – złapać złodzieja w połowie 
drogi …, półkofnig – analfabeta 
w randze pułkownika, półkownik 
– znacznie wychudzony pułkow-
nik, pópa – zbita pupa, prablem 
– pradziejowy problem np. Adama 
i Ewy, prafda – podejrzana praw-
da, pramgnienie – pierwsze prag-
nienie Adama pierwszym mgnie-
niem oka wyrażone, prapremier 
– pierwszy premier w dziejach rzą-
du rzeczpospolitej Polan, pratest 
– pierwszy w dziejach ludzkości 
protest Ziemian, prezus – prezes 
ZUS-u, profeel – profi l Piotra Ku-
pichy, profesorka – orka z tytu-
łem profesora, PROLETARIAT 
– Wielki Proletariat, prosiłek – 
wyproszony, darmowy posiłek, 
prostotutka – nieobyczajnie, choć 
idealnie wyprostowana tutka, pro-
szejk – szejk chodzący po prośbie, 
pruba – wyjątkowo nieudana pró-
ba teatralna, kosmiczna …, prze-
gąska – gęsia przekąska, prymier 
– premier prowadzący w rankingu 
najlepszych premierów, psielew – 
skrzyżowanie lwa i psa, psychote-
ka – dyskoteka dla pensjonariuszy 
szpitala psychiatrycznego, psygo-
da – psia przygoda, pszelew – lew 
w natarciu. (CDN.)

ZNINIEJSZYM NUMEREM W 
TYM MIEJSCU NASZEJ GA-
ZETY ZNAJDZIECIE DRO-

DZY CZYTELNICY RUBRYKĘ „PI-
SALIŚMY O TYM PRZED ROKIEM”. 
MA ONA NA CELU PRZYPOMNIE-
NIE WYDARZEŃ, KTÓRE ROZE-
GRAŁY SIĘ LUB O KTÓRYCH PISA-
LIŚMY RÓWNY ROK TEMU. PO CO 
JE PRZYPOMINAMY? PO TO, ABY 
Z ROCZNEJ PERSPEKTYWY CZA-
SU STWIERDZIĆ CZY Z COŚ SIĘ W 
OPISYWANEJ SPRAWIE ZMIENIŁO 
CZY NIE.
Dzisiaj przypominamy artykuł zatytu-
łowany: „Wino z ławeczki” autorstwa 
Karoliny Kmery poruszający kwestię 
osób pijących alkohol w różnych punk-
tach miasta, najczęściej w jego centrum, 

między innymi w okolicach ruin daw-
nej mleczarni i na obrzeżach Placu Ki-
lińskiego.
Okazuje się, że problem wciąż istnie-
je i wcale nie znika, mimo zapewnień 
ze strony Gminy i służb jej podległych 
(Straż Miejska), że walka z procederem 
jest coraz bardziej skuteczna. Wpraw-
dzie ekipy „żuli” starają się gubić trop 
i zmieniać miejsca „biesiadne”, to jed-
nak nie powinno to stanowić większego 
problemu dla ekip „tropiących”. Tym-
czasem stanowi, skoro żule jak były, 
tak są.

Żule jak były, tak są

Ż
ule w

 M
yślenicach były i nadal są.

krótko

Miło nam donieść, że nasz 
redakcyjny kolega, autor 
stałej rubryki: „Histo-

ryczne wędrówki Marka Stoszka”, 
prezes Myślenickiego Towarzystwa 
Historycznego Marek Stoszek wy-
różniony został na wniosek Austria-
ckiego Czarnego Krzyża, organiza-
cji zajmującej się opieką i budową 
cmentarzy z okresu I wojny świato-
wej, specjalnym odznaczeniem przy-
znawanym przez rząd austriacki. 
Uroczystość wręczenia odznaczenia 
miała miejsce podczas poświęcenia 
cmentarza pierwszo wojennego w 
Becherovie.
- Nie ukrywam, że jest to dla mnie 
bardzo duże wyróżnienie – powie-
dział nam Marek Stoszek. - Do nada-
nia mi odznaczenia przede wszystkim 
przyczynił się mój udział w licznych 
akcjach mających na celu rekon-
strukcje cmentarzy z okresu I wojny 
głównie na terenie Polski i Słowa-
cji, jak również udział w konferen-
cjach naukowych organizowanych 
przy tej okazji. Jednym z większych 
przedsięwzięć tego typu była ubie-
głoroczna międzynarodowa konfe-
rencja naukowa oraz porządkowanie 
dwóch cmentarzy na terenie Wiśnio-
wej. Wspomniane spotkanie zorga-
nizowane zostało dzięki staraniom 
Gminy Wiśniowa, Crux Galicjae i 
Myślenickiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Nadane mi wyróżnienie 
jest nie tylko moim osobistym sukce-
sem, ale sukcesem wszystkich kole-
gów, pasjonatów i ludzi bezpośred-
nio zaangażowanych w utrwalanie i 
propagowanie historii związanej z I 
wojną światową. 

Stoszek z krzyżem
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SEDNO
Towarzyskie Zawody w Sportowych Rajdach Konnych co słychać u ...
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... KAROLINY RÓŻYCKIEJ 
- KOSEK
 siatkarki

Muszynianki Muszyna

nowe twarze w drużynie siatkarek Dalinu Myślenice

R
ezygnacja z gry trzech podstawowych siatkarek Dalinu: Moniki Szlachetki, 
Moniki Filipek i Anny Woźniczki - Mleczek zmusiła trenera Jerzego Bicza 
do powołania pod broń sześciu nowych zawodniczek. Wszystkie prezen-

towane przez nas na zdjęciach obok siatkarki debiutują w pierwszym zespole i w 
rozgrywkach II ligi. Od lewej na zdjęciach (od góry): Magdalena Góralik (III kl. 
Gimnazjum w Jaworniku), Karolina Krawczyk (libero), Agata Żak (II kl. II LO w 
Myślenicach), (od lewej w dolnym rzędzie): Sandra Skóra (III kl. Gimnazjum nr 1 
w Myślenicach), Dominika Szafraniec (I kl. LO w Myślenicach) i Daria Kędziora 
(II kl. Gimnazjum nr 1 w Myślenicach).
W składzie zespołu z roku ubiegłego na placu boju pozostały: Iza i Monika Gab-
lankowskie, Aleksandra Drewienkiewicz, Katarzyna Prośniak (kapitan drużyny), 
Natalia Szewczyk i Zuzanna Iszczuk. 

To idzie młodość ...

G
ościem w naszej rubry-
ce „Co słychać u …” jest 
w tym miesiącu Karolina 

Kosek, znana siatkarka, reprezen-
tantka Polski, wychowanka Dalinu 
Myślenice. Kilka lat temu Karoli-
na zniknęła z myślenickiego krajo-
brazu sportowego grając w różnych 
klubach, w różnych krajach. Co robi 
dzisiaj?
W latach 2011 - 2012 Karolina grała 
w Azerbejdżanie dla Azerrail Baku. 
Kolejnym wyborem była Turcja. Z 
klubem Yesilyurt Stambul zdoby-
ła 6. miejsce w lidze tureckiej w 
styczniu 2013 roku. Na początku 
tej współpracy wspominała: Przy-

jechałam tam po pierwsze dlatego, 

że liga jest bardzo silna i chciałam 

spróbować swoich sił właśnie w ta-

kiej lidze. Słyszałam też, że Stambuł 

to wspaniałe miasto.

Zespół rzeczywiście był ciekawy i 
Karolina chciała się w nim spraw-
dzić. Na miejsce przyjechała w 
sierpniu 2012 roku. Od pierwszego 
dnia czuła się tutaj jak w domu. My-
ślenicka siatkarka wspomina: Ludzie 

byli bardzo przyjaźni, więc nie mia-

łam żadnych problemów z zaadap-

towaniem się w klubie czy w mie-

ście. Moje mieszkanie było piękne, 

wszystko było w najlepszym porząd-

ku, więc mogłam w pełni koncentro-

wać się na treningach i na przygoto-

waniach do sezonu. W międzyczasie 
wieloletnia siatkarka i wychowanka 
Dalinu Myślenice wyszła za mąż za 
swojego chłopaka, zawodnika i tre-
nera Alstatu Waterpolo Poznań - To-
masza Różyckiego.
W okresie letnim br. w porozumie-
niu z nowym selekcjonerem repre-
zentacji Polski Piotrem Makowskim, 
Karolina po raz kolejny przystąpiła 
do treningów przed mistrzostwami 
Europy. Biało-czerwone udział w 
europejskim czempionacie zakoń-
czyły niestety na fazie play-off.
Mimo wielu propozycji i długich 
godzin spędzonych na zastanawia-
niu się jakiego pracodawcę wybrać 
Karolina zdecydowała się na grę w 
tym sezonie w klubie Polski Cukier 
Muszynianka Fakro Bank BPS Mu-
szyna, czyli popularną Myszynian-
ką. Wraz z mężem (który zawsze 
towarzyszył jej podczas podróży 
wciąż rozgrywając mecze w Pozna-
niu) przeniosła się do Krynicy. Jak 
sama przyznaje cieszy ją ten wybór, 
ponieważ po latach spędzonych za 
granicą (Francja, Niemcy, Turcja, 
Azerbejdżan) w końcu może być bli-
sko przyjaciół i najbliższej rodziny. 
Ten fakt jest dla niej wyjątkowo cen-
ny. Już w pierwszym meczu Muszy-
nianki, Karolina pokazała się z bar-
dzo dobrej strony. Poza tym, że ona 
i jej koleżanki wygrały spotkanie, 
to jeszcze Karolina zdobyła nagrodę 
dla najlepszej zawodniczki meczu. 
Nie pozostaje nam nic innego, jak 
trzymać kciuki za rodowitą myśle-
niczankę, życzyć jej powodzenia na 
nowej drodze życia i kariery oraz 
cieszyć się, że będzie teraz częściej 
odwiedzała rodzinne miasto.

karolina kmera

W
SZYSTKO ODBYŁO SIĘ, JAK TO U PUSTUŁY – PERFEKCYJNIE. 
KOLEJNE, SZÓSTE JUŻ ZAWODY ORGANIZOWANE PRZEZ MA-
RIUSZA PUSTUŁĘ, JAWORNICKIEGO HODOWCĘ KONI, WŁAŚ-

CICIELA STAJNI „ALMAR ARABIANS” ZGROMADZIŁY NA STARCIE 
DWUDZIESTU CZTERECH JEŹDŹCÓW (I AMAZONKI), KTÓRZY WAL-
CZYLI O PUCHAR STAROSTY MYŚLENICKIEGO ORAZ BURMISTRZA 
MYŚLENIC PODCZAS TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SPORTOWYCH 
RAJDACH KONNYCH.
Pustuła pomyślał o wszystkim. O wspaniałej, dziesięciokilometrowej, zróżni-
cowanej pod względem trudności trasie, o zabezpieczeniu lekarskim, o strefach 
serwisowych dla jeźdźców i ich koni, o parkingu dla przybyłych, o bigosie ser-
wowanym wprost z kotła kuchni polowej, wreszcie o nagrodach. Atmosfera za-
wodów była jak zwykle wspaniała, podobnie jak aura, która nie zawiodła zsyłając 
na jawornickie pola, łąki i lasy słoneczne ciepło. Na starcie zobaczyliśmy w tym 
roku grupkę debiutantów w osobach m.in. Tadeusza Sawickiego, przedsiębiorcy 
z Osieczan, właściciela kilku koni oraz dwójkę jego przyjaciół: Annę Dzidę i Ja-
rosława Bochenka, którzy dosiadali rumaków pochodzących z jego hodowli. W 
gronie debiutantów dostrzegliśmy także Marka i Jeremiasza Wcisłów, którzy ko-
rzystali z huculskich koni Kazimierza Gurbisza reprezentując Myślenicki Klub 
Jeździecki „Hucuł”.
Trasa, jako się już wcześniej rzekło, nie należała do łatwych, mimo to pokonali 
ją wszyscy startujący jeźdźcy i tylko jeden z nich został przez sędziów zdyskwa-
lifi kowany, bowiem jego koń nie przeszedł pomyślnie badania lekarskiego po 
zakończonym biegu. W przyszłym roku planowane są cztery rundy zawodów 
końskich składających sie na Puchar Małopolski w rajdach konnych. Jedna z tych 
rund ma odbyć się u Mariusza Pustuły. Zawody organizowane przez Pustułę i 
grupę oddanych mu przyjaciół z roku na rok notują progres i jeśli dalej tak pój-
dzie, wkrótce staną się najważniejszymi zawodami tego typu nie tylko na terenie 
powiatu myślenickiego. 

O
d sześciu lat Mariusz Pustuła, strażak zawodowy 
i hodowca koni z Jawornika organizuje na wy-
dzierżawionym przez siebie polu zawody konne. 

Za każdym razem przyjeżdża na nie ponad dwudziest-
ka jeźdźców, która doskonale bawi się rywalizując na 
trasach wytyczonych w okolicznych lasach. W tym roku 
było tak samo. To znaczy świetnie pod względem or-
ganizacyjnym i sportowym.

Dla tych, co kochają konie
wit balicki

foto maciej hołuj
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