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SEDNO: JESt PAN NIEOMAL OD 
DZIECKA ZwIĄZANY Z MOtO-

RYZACJĄ. DZISIAJ NIE tYLKO 
ZAwODOwO NAPRAwIA PAN SA-
MOChODY, ALE tAKżE OD KIL-
Ku LAt KOLEKCJONuJE StARE, 
ZABYtKOwE AutA. CO SPRAwI-
łO, żE ZAINtERESOwAł SIę PAN 
Nimi?
FRANCISZEK WOŁEK: Istotnie, moje 
zainteresowania motoryzacją wiążą się z 
okresem młodzieńczym, kiedy żył jeszcze 
mój ojciec także Franciszek. Tata był tak-
sówkarzem w Myślenicach i woził pasaże-
rów warszawą, tzw. „garbuską”. Często 
zabierał mnie do samochodu, sadzał na 
kolanach i tak kierowaliśmy naszą war-
szawą razem. Osiem lat temu postanowi-
łem, że znajdę taki model samochodu i ku-
pię go, aby uczcić pamięć ojca.
Czy udała się sztuka nabycia takie-
go modelu?
Niestety nie. „Garbuska” była i wciąż jest 
prawdziwym rarytasem na rynku. Te, na 
które udało mi się trafić były w opłakanym 
stanie. Pewnie musiałbym je rekonstru-
ować do końca swojego życia (śmiech)..
Czy dlatego zdecydował się Pan na za-
kup warszawy, ale modelu oznaczone-
go numerem 223?
Tak. Natrafiłem na ten model w okolicach 
Rzeszowa i podjąłem decyzję o jego za-
kupie. Wrócę jednak jeszcze na chwilę do 
pytania o to, co sprawiło, że na pewnym 
etapie swojego życia zainteresowałem się 
starymi samochodami. Otóż pamięć po 
ojcu to jedno zaś pobyt w USA to drugie. 
Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 
poszukiwaniu pracy i będąc tam mogłem 
uczestniczyć jako widz w różnego rodzaju 
zlotach starych samochodów. Amerykanie 
lubują się w takich pokazach, przybierają 
one charakter wielkiego widowiska, w któ-
rym główną rolę odgrywają stare, piękne 
samochody. Były to lata 80-te i pomyśla-
łem wówczas, że fajnie byłoby być właści-
cielem tak pięknych, starych aut. Ta myśl 

przerodziła się w marzenie, które towarzy-
szyło mi także po powrocie do kraju.
Zaczął je Pan realizować osiem lat 
temu, kiedy w Pańskie ręce trafiła war-
szawa 223?
Można powiedzieć, że tak. 
Nabyta przez Pana warszawa 223 wy-
magała solidnego remontu?
Tak. Pracowałem nad nią dwa lata zanim 
udało się doprowadzić samochód do wy-
glądu z lat jego świetności. Musieliśmy od-
nowić praktycznie wszystkie elementy po-
jazdu, od karoserii, poprzez skrzynię bie-
gów na hamulcach skończywszy. Pochło-
nęło to trochę czasu i … pieniędzy.
Ale było warto, bo podobno auto wzbu-
dza duże zainteresowanie?
Trudno się dziwić, to samochód reprezen-
tujący okres „głębokiej komuny”, zatem 
wzbudza sporo emocji. Kiedyś jechałem 
swoją warszawą po jednej z ulic Myślenic, 
kiedy wyprzedził mnie jakiś samochód. W 
jego wnętrzu znajdowało się czworo mło-
dych ludzi. Zatrzymali mnie i poprosili o 
to, czy mogą zrobić sobie zdjęcie w mojej 
warszawie. Oczywiście pozwoliłem. Przy 
okazji pomyślałem, że warto odnawiać 
stare samochody, skoro tak bardzo podo-
bają się ludziom. Pamiętam, że owo wy-
darzenie stało się jeszcze silniejszą mo-
tywacją do tego, aby poświęcić się sta-
rym, zapomnianym, ale jakże pięknym 
samochodom.
Kolejnym Pana nabytkiem było Re-
nault Celtaquatre z 1936 roku?
Kupiłem ten samochód, ponieważ miał 
niewielkie braki w wyposażeniu i choć był 
bardzo zniszczony, na przykład wnętrze 
auta wypełnione było po brzegi … ziemią, 
to jednak atut kompletności przemówił za 
tym, aby go kupić. Najważniejsze było to, 
że posiadał kompletną tablicę wskaźników 
i wszystkie lampy, z których kupnem mógł-
bym mieć poważne problemy. 
Jak długo trwało „stawianie na nogi” 
nowego nabytku?
Pracowałem nad przywróceniem świet-

ności renówce aż dwa lata. Czynność ta 
wymagała między innymi dorabiania czę-
ści, ich reaktywowania. Na przykład apa-
rat zapłonowy rozleciał mi się w rękach 
kiedy próbowałem go rozmontować. Mu-
siałem dorobić całkiem nowy posługu-
jąc się specjalnymi klejami metaliczny-
mi. Kładłem je warstwami. Budowa apa-
ratu trwała aż trzy miesiące, bowiem trze-
ba było czekać, aż kolejna warstwa, z któ-
rej powstawał stwardniała i dopiero wów-
czas można było kłaść następną. General-
nego remontu wymagały: silnik, układ wy-
dechowy, układ hamulcowy. Odtworzyli-
śmy w samochodzie tapicerkę. Części do 
odnawianej renówki nierzadko kupowa-
łem za granicą. 
Ogrom pracy włożony w odnowienie 
Celtaquatre opłacił się?

Oczywiście. Przywracając pierwotny wy-
gląd samochodowi otrzymaliśmy wspania-
ły okaz myśli technicznej pierwszej poło-
wy XX wieku.
Kiedy Renault Celtaquatre był już go-
towy nabył Pan trzeci, stary samochód, 
który powiększył Pana kolekcję. Co to 
za pojazd?
Zachwycony efektami odnowy renówki 
postanowiłem powiększyć swoją kolekcję 
i zamówiłem samochód marki Willys Over-
land rocznik 1926. Auto przyjechało aż ze 
Szwecji. W jego ściągnięciu do kraju po-
mógł mi jeden z moich kolegów.

Czy w przypadku willysa auto wyma-
gało równie daleko idących prac remon-
towych co Renault?
Tym razem auto nie było w tak złym stanie 
jak Renault, ale także wymagało sporego 
nakładu pracy. Zwłaszcza ze strony … sto-
larza. Wiele elementów samochodu zbudo-
wano bowiem z … drewna. Willys składał 
się z tego materiału w czterdziestu prawie 
procentach. Między innymi z drewna zbu-
dowane były obręcze kół. Oddałem zatem 
Willysa w ręce stolarza, który bądź uzu-
pełniał braki, bądź dorabiał całkiem nowe 
części zgodnie z oryginałem.
w ten sposób powstał piękny, zabytko-
wy samochód stanowiący prawdziwą 
perełkę w Pańskiej kolekcji. wiem jed-
nak, że nie poprzestał Pan na willysie. 
w chwili obecnej trwają prace nad od-

nowieniem trójkołowca o nazwie hen-
kel. Proszę powiedzieć parę słów na te-
mat tego pojazdu?
To bardzo rzadki samochód. Nie wiem czy 
nie jedyny egzemplarz w Polsce? Nabyłem 
go w podobny sposób jak willysa, tyle tyl-
ko, że ten egzemplarz stanowił eksponat 
muzealny. Kolega mieszkający w Szwecji 
dał mi znać o jego istnieniu, a ja niewie-
le się namyślając postanowiłem, że bę-
dzie mój. To bardzo ciekawy pojazd. Nie 
dość, że posiada tylko trzy koła, to jesz-
cze do konstrukcji jego kabiny wykorzy-
stano kabinę samolotu bombowego, któ-

Skoro jest się właścicielem tak pięknych aut 
i skoro włożyło się w ich odnowienie tyle 

pracy i … pieniędzy, chciałoby się, aby cie-
szyły one także oczy innych osób. Stąd obec-
ność moja i moich aut na zlotach i pokazach 
- franciszek wołek

Kolekcjonuje stare samochody, którym przy-
wraca dawną świetność, a które prezentu-

je na różnego rodzaju zlotach i pokazach zdo-
bywając nagrody za elegancję. Jest także ko-
lekcjonerem nakryć głowy, które przywozi z 
licznych podróży po świecie. Na co dzień pro-
wadzi autoryzowany serwis samochodowy fir-
mowany przez Boscha. Jest pomysłodawcą i 
głównym organizatorem myślenickiego zlotu 
starych samochodów. Franciszek Wołek opo-
wiada „Sednu” o swoich życiowych pasjach i 
mającym odbyć się za kilka dni II Ogólnopol-
skim Zlocie Pojazdów Zabytkowych, Kultowych 
i Motocykli Myślenice 2015.

Spełniam
swoje

marzenia

fraNcISzek wołek:

rozmawiał wit balicki

DRODZY CZYTELNICY
Wakacje tuż, tuż. Za ty-
dzień, dwa, trzy rozjedzie-
my się po świecie w poszu-
kiwaniu słońca i wody, ale 
zanim to uczynimy warto 
abyśmy wpadli na chwilę na 
myślenicki rynek. Dokład-
nie 20 czerwca o godzinie 
10. O tej porze bowiem ofi-
cjalnie otwarty zostanie II 
Ogólnopolski Zlot Pojazdów 
Zabytkowych, Kultowych i 
Motocykli. Jego pomysło-
dawcą i organizatorem jest 
myślenicki kolekcjoner sta-
rych samochodów Franci-
szek Wołek. Któż lepiej od 
niego opowie o tym jak bę-
dzie wyglądał tegoroczny 
zlot? Wywiad z Francisz-
kiem Wołkiem znajdziecie 
Państwo na trzech pierw-
szych stronach niniejszego 
wydania gazety. Mając w 
pamięci ubiegłoroczną edy-
cję imprezy spodziewać się 
należy około stu maszyn. 
Ale jak będzie tym razem? 
Czas pokaże.
Dużo, jak zwykle, dzieje się 
w Dobczycach. Wybrany 
przez społeczeństwo tego 
miasta na burmistrza Pa-
weł Machnicki urzęduje już 
na dobre. Zaraz na począt-
ku maja został zaprzysię-
żony, a już niedawno pod-
pisywał umowę z przedsta-
wicielem Urzędu Marszał-
kowskiego na dotację, dzię-
ki której w Dobczycach po-
wstanie kino. Z obu tych 
wydarzeń „Sedno” prezen-
tuje relację (odpowiednio 
na stronie 5 i 13).
Wśród mnogości dyscyplin 
sportowych uprawianych 
przez myśleniczan peta-
nque cieszy się niesłabną-
cą popularnością. O aktu-
alnej sytuacji Myślenickiego 
Klubu Petanque, o planach 
na najbliższą przyszłość i 
o tym jak wygląda praca 
z męską kadrą narodową 
w specjalnym wywiadzie 
dla „Sedna” opowiada pre-
zes MKP Grzegorz Kurow-
ski (str. 8,9).
W dziale kulturalnym opo-
wiadamy o niezwykłym 
rzeźbiarzu i malarzu Zdzi-
sławie Słoninie przy okazji 
jego wystawy w Skomiel-
nej Czarnej, o kolejnej już 
„Nocy muzeów” w myśle-
nickim Muzeum Regional-
nym „Dom Grecki” oraz o 
wizycie księdza Adama Bo-
nieckiego w Myślenicach. 
Na stronie sportowej tym 
razem o biegach. Ekstre-
malnych czyli o Runmaged-
donie w Myślenicach.
Czytajcie nas także przez 
wakacje. Miłego wypoczyn-
ku i miłej lektury.

Redakcja
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rozmowa z FRANCISZKIEM WOŁKIEM kolekcjonerem starych samochodów, inicjatorem, pomysłodawcą i komandorem II ogólnopolskiego zlotu Pojazdów zabytkowych, kultowych i Motocykli

FRANCISZEK WOŁEK – 
urodzony w Jaworniku 
koło Myślenic. Absol-
went Szkoły Podsta-
wowej w Jaworniku i 
Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Mysleni-
cach. Ukończył Tech-
nikum Samochodowe 
w Krakowie i tam też 
zdał maturę. Jest tak-
że absolwentem Peda-
gogicznej Szkoły Tech-
nicznej w Krakowie. W 
latach 1975 do 1995 
pełnił rolę nauczyciela 
zawodu. Dzisiaj Franci-
szek Wołek jest właści-
cielem autoryzowane-
go warsztatu napraw-
czego Bosch Service 
(jedyny w mieście). 
Wychowawca kilku po-
koleń mechaników sa-
mochodowych. Kolek-
cjoner starych samo-
chodów i nakryć gło-
wy. W swojej kolekcji 
posiada własnoręcznie 
odnowione: warszawę 
223, Renault Celtaqu-
atro, Willysa Whippeta 
i trójkołowca Henkela 
oraz ponad sto nakryć 
głowy z całego nieomal 
świata. Prowadzi swój 
serwis na ulicy Kazi-
mierza Wielkiego 170 
w Myślenicach.

dossier

ry produkowany był przez niemiecką fir-
mę Henkel.
Na czym polegają prace rekonstruktor-
skie przy tym samochodzie?
W chwili obecnej po wizycie w warszta-
cie blacharskim, gdzie uzupełniano ubyt-
ki karoserii Henkel znajduje się u mala-
rza. Kiedy wróci do nas będziemy składać 
go śrubka po śrubce.
Samochody ze swojej kolekcji wyko-
rzystuje Pan nie tylko do tego, aby cie-
szyć oko. Prezentuje je Pan na różne-
go rodzaju zlotach i pokazach. Świad-
czy o tym zbiór pucharów, medali i dy-
plomów w domowej gablocie.
To prawda. Skoro jest się właścicielem tak 
pięknych aut i skoro włożyło się w ich od-
nowienie tyle pracy i … pieniędzy, chcia-
łoby się, aby cieszyły one także oczy in-

nych osób. Stąd obecność moja i moich 
aut na zlotach i pokazach.
Proszę wymienić najważniejsze z nich. 
Gdzie Pan pokazywał swoje piękne sa-
mochody i z jakim skutkiem?
Zaproszeń do udziału w zlotach przycho-
dzi na mój adres tyle, że musiałbym po-
święcać wyjazdom każdy kolejny weekend. 
Dlatego wybieram te oferty, które wyda-
ją się najciekawsze. W ubiegłym roku bra-
łem udział w 48 Heures Troyes, wielkim 
święcie starych samochodów organizowa-
nym we Francji. Pojechałem tam jako je-
den z dziesięciu właścicieli starych aut re-
prezentujących nasz kraj. Mój Willys bar-
dzo się wszystkim podobał. Miałem nawet 
okazję przewieźć nim samego konsula RP 
w Troyes. Poza tym moje samochody pre-
zentowane były m.in: w Kaliningradzie, w 

Krakowie, w Bielsku – Białej, w Arłamo-
wie, w Rzeszowie, w Zakopanem, w Rab-
ce, w Tarnowie, w słowackim Ruzombe-
roku i w Gródku nad Dunajcem. Wszę-
dzie, gdzie tylko byłem, moje auta zdoby-
wały nagrody. Przyznawano je najczęściej 
za elegancję. Bardzo sobie cenię nagro-
dę przyznaną mojemu Willysowi w Kali-
ningradzie. To już druga taka nagroda, w 
tym roku też byłem w Kaliningradize i też 
otrzymałem wspaniały puchar.
Co sprawia, że tak bardzo kocha Pan 
swoje stare samochody i przykłada tyle 
wagi do ich wyglądu?
Kolekcjonowanie starych aut stało się 
moją życiową pasją. Dlaczego tak dbam 
o nie? Te samochody, w przeciwieństwie 
do współczesnych konstrukcji posiada-
ją swoją … duszę. Emanuje z nich dosto-

jeństwo, są przykładem wspaniałej my-
śli technicznej i estetycznej minionych 
lat. Dlatego należy im się szacunek i nie-
ustanna opieka.
Czy miłość do starych samochodów ka-
zała Panu zostać organizatorem wspa-
niałego zlotu, który odbył się rok temu 
w Myślenicach, a którego druga edy-
cja planowana jest na 20 i 21 czerw-
ca tego roku?
Na pewno tak. Ale pomysł na zorgani-
zowanie zlotu starych samochodów zro-
dził się także dlatego, że dotąd Myśleni-
ce nie miały takiej imprezy w swoim ka-

lendarzu.
ubiegłoroczny zlot, chociaż organizowa-
ny po raz pierwszy cieszył się dużym za-
interesowaniem i zdaniem uczestników 
był imprezą bardzo udaną. Jak wyglą-
dał będzie zlot w tym roku?
Wyciągnęliśmy wnioski z imprezy orga-
nizowanej przed rokiem. Chcemy, aby te-
goroczny II Ogólnopolski Zlot Pojazdów 
Zabytkowych, Kultowych i Motocykli miał 
jeszcze lepszą oprawę i poziom organiza-
cyjny, niż przed rokiem. Największą zmia-
ną jest to, że zlot trwał będzie dwa dni. 
Przewidzieliśmy nocleg dla uczestników 
zlotu w hotelu „Jałowcowa Góra” w Do-
bczycach. Sam zlot rozpocznie się na pły-
cie myślenickiego rynku, gdzie w godzi-
nach od 10 do 13 prezentowane będą sa-
mochody uczestniczące w imprezie. Będzie 

ścianka wspinaczkowa, grochówka za dar-
mo, napoje, ciastka i występy cheerleade-
rek oraz orkiestry dętej. Będą konkursy na 
elegancję i na najstarsze samochód i mo-
tocykl. Potem, po obiedzie w „Il Camino” 
kawalkada samochodów uda się do Do-
bczyc do hotelu „Jałowcowa Góra”. Bę-
dziemy pływać statkiem spacerowym po 
Zalewie Dobczyckim, zwiedzać ruiny zam-
ku i spacerować po koronie zapory. Wie-
czorem zaprosimy wszystkich uczestników 
zlotu na zabawę przy grillu.
Czy organizacja tego rodzaju imprezy 
to duże wyzwanie logistyczne?

Tak. Ale nie jestem sam w komitecie orga-
nizacyjnym. Pomaga mi wiele osób, które 
podobnie jak ja kochają stare samocho-
dy. Między innymi: Tadeusz Sawicki, Mi-
rosław Insbrand, Maciej Mirek, Stanisław 
Skałka, Stanisław Filipek, Edward Bo-
dzioch, Tadeusz Malina, Władysław Ho-
durek, Jerzy Kosiński, Stanisław Szczepa-
now, Marek Mikoś i Ireneusz Pędzisz. Z in-
stytucji zaś: Izba Gospodarcza Ziemi My-
ślenickiej, Motosport Myślenice, Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”, Zespół Szkół 
Technicznych i Ekonomicznych w Myśle-
nicach, Gmina Myślenice. Oczywiście or-
ganizacja zlotu wymaga wielkiej pracy lo-
gistycznej, przemyślenia najdrobniejszych 
szczegółów. Pracujemy nad tym od lute-
go. Spotkamy się w gronie organizatorów 
i staramy się dopracować wszystkie szcze-
góły imprezy. Chcemy, aby wypadła okaza-
le i stała na wysokim poziomie organiza-
cyjnym. Oczywiście zapraszam wszystkich 
na myślenicki rynek 20 czerwca.
Okazuje się, że kolekcja starych sa-
mochodów nie jest jedyną w Pańskim 
życiu?
Kolekcjonuję także nakrycia głowy.
Jak duża jest to kolekcja?
Jest około setki eksponatów.
Skąd wzięły się w Pańskim domu?
Z moich licznych podróży po świecie. Bli-
scy i znajomi, którzy wiedzą o tej kolek-
cji przywożą mi od czasu do czasu nakry-
cie głowy z kraju, w którym przebywali na 
urlopach czy na wczasach. Ostatnio jeden 
z przyjaciół wracający ze Szkocji przywiózł 
mi charakterystyczną dla tego kraju czap-
kę wykonaną z materiału w kratkę.
wiem, że ma Pan w planach powięk-
szenie obu swoich kolekcji?
Owszem. Jeśli dowiem się, że jest gdzieś 
samochód godny uwagi, postaram się 
go kupić i wyremontować. Jeśli chodzi 
o nakrycia głowy sprawa jest łatwiejsza. 
Czapkę można kupić nawet na bazarze i 
jest znacznie tańsza, niż stary, zabytko-
wy samochód.Franciszek Wołek za kierownicą swojego Renault Celtaquatre z 1936 roku.

Pomysł na zorganizowanie zlotu starych 
samochodów zrodził się także dlatego, 

że dotąd Myślenice nie miały takiej imprezy 
w swoim kalendarzu - franciszek wołek
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myśleniccy strażacy awansowani, nagrodzeni i wyróżnieni
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z miasta
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ma zaledwie jedenaście lat, jest 
uczniem czwartej klasy Szkoły 

Podstawowej numer 2 w Myślenicach. 
Patryk Magiera, mieszkaniec Myślenic 
został niespodziewanym zwycięzcą bie-
gu rozgrywanego na myślenickim Zara-
biu w ramach akcji „Polska biega”, wy-
przedzając grupkę starszych biegaczy. 
Za wolę walki i za zwycięstwo w biegu 
przyznajemy Patrykowi miano Człowie-
ka Miesiąca czerwca.

PATRYK MAGIERA
UCZEŃ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W MYŚLENICACH

SYMPATYK bIEGów

NajPierw Się PrZedStawię - jeSteM idiotą - oCZywiśCie według kryteriów byłej Pani MiniSter 
infraStruktury i roZwoju Z Po, bo na Pewno nie ZłodZiejeM.

jej wypowiedź z ubiegłego roku wykorzystana w kampanii wyborczej była kropką nad  „i”,  która przelała moją czarę goryczy, a 
jak wynik wyborów wykazał bynajmniej nie tylko moją. naród wystawił rachunek panu prezydentowi przede wszystkim za ko-
lesiów i ich politykę. głosów zabrakło też za niezrozumienie potrzeb seniorów, szczególnie kobiet, „uszczęśliwianie” ich na siłę 
przedłużeniem wieku emerytalnego, podczas gdy młodzi nie mają etatu, za absurdalne pomysły z olimpiadą.
trudno cieszyć się niską pensją, brakiem perspektyw na przyszłość nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla dzieci, wizją gło-
dowej emerytury, a jeżeli do tych „rozkoszy” doda się jeszcze gadki o potrzebie przedsiębiorczości i ocenianie człowieka według 
kryterium, jakim jest portfel, już naprawdę wytrzymać nie można. nie pomogą apokaliptyczne wizje o utracie wolności, o ciem-
nogrodzie, o pośmiewisku dla europy, do mnie one nie przemawiają, wiem z autopsji, że w większości mediów istnieje cenzura, 
że są tematy tabu. Media (oczywiście te, w których płacą!) drukowały bezkrytycznie dane uzyskane od nierzetelnych ośrodków 
sondaży publicznych. w ten sposób chciano wykreować wynik, ale wyborcy nie dali się nabrać.
w czerwcu 1989 roku naród głosował na „Solidarność”, ale nie na neoliberalizm, to diametralna różnica. Chciał demokracji, a 
nie patriokracji czy oligarchii. w Polsce mamy zaledwie około 80 tysięcy osób partyjnych, a dla porównania myśliwych jest oko-
ło 120 tysięcy. Z tych 80 tysięcy większość nie zabiera głosu, tylko klaszcze, siedzi jak mysz pod miotłą, aby się nie narazić tzw. 
przywódcom, gdyż ci decydują o miejscu na liście. Myśliwi mają przewagę nie tylko liczebną, nie muszą być na liście i jeszcze 
mogą sobie postrzelać, a przy okazji polowanka załatwić swoje sprawy. nic więc dziwnego, iż porozumiewają się i to sprawnie 
ponad tzw. podziałami partyjnymi, lobby łowieckie jest bardzo silne w parlamencie.
Moim zdaniem podziały są sztuczne, a w każdym razie ich głębokość naciągana jest niemiłosiernie na użytek kampanii przez 
dziennikarzy. Są po prostu ludzie władzy i reszta, genialnie to wytłumaczył obecny burmistrz wadowic, pisząc, że mógł sobie li-
sty wybierać. dlatego cieszy kiedy pojawiają się nowe twarze i osoby dynamiczne, mające bardzo emocjonalny stosunek do kam-
panii, istnieją pewne nadzieje, że przez jakiś czas miotła będzie dobrze sprzątać, zanim wszystko wróci do normy czyli republi-
ki kolesiów.

„idiota”

Naród wystawił rachunek

Andrzej Duda podczas wizyty na myślenickim rynku.

Odznaczenia i awanse dla druhów i strażaków z okazji Powiatowego Dnia 
Strażaka: złoty znak związku dla druha Tadeusza Pitali (wójt Sieprawia), 
stopień starszego kapitana dla: Andrzeja Tułacza, stopień kapitana dla Andrze-
ja Łotockiego, stopień aspiranta sztabowego dla Jana Mizery, stopień starsze-
go aspiranta dla Marcina Gajdy, stopień aspiranta dla Sławomira Wincencia-
ka, złoty Medal za zasługi Dla Pożarnictwa dla Dariusza Sargi, srebrny Medal za 
zasługi Dla Pożarnictwa dla posłanki na sejm rP Joanny Bobowskiej, Brązowy 
Medal za zasługi Dla Pożarnictwa dla księdza Jacka Budzonia, stopnie ogniomi-
strza dla: Michała Rysia, Krzysztofa Sragi i Piotra Zająca, stopnie młodsze-
go ogniomistrza dla: Krzysztofa Dróżdża i Michała Tobolaka, stopnie starsze-
go sekcyjnego dla: Macieja Flaka, Sławomira Góralika, Marcina Klimczyka, 
Jakuba Pachonia, Mariusza Pustuły i Norberta Wacha, srebrne odznaki za-
służony Dla ochrony Przeciwpożarowej dla: Marka Moskala i Macieja Ostrow-
skiego (burmistrz Myślenic). Podczas Małopolskich Obchodów Dnia Straża-
ka w Krakowie wyróżniono pracowników Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży w Myślenicach: srebrnym Medalem za Długoletnią służbę młodsze-
go aspiranta Marka Ziębę, Brązowymi Medalami za Długoletnią służbę: kapitana 
Marka Łabędzia, starszego aspiranta Adama Surówkę, młodszego ogniomistrza 
Arkadiusza Spytka, srebrnymi odznakami zasłużony Dla ochrony Przeciwpoża-
rowej: brygadiera Sławomira Kaganka (komendant Powiatowy PsP w Myśleni-
cach) oraz młodszego brygadiera Wojciecha Murzyna, Brązową odznaką zasłu-
żony Dla ochrony Przeciwpożarowej starszego ogniomistrza Tadeusza Leśniaka, 
Dyplomem komendanta Głównego PsP aspiranta sztabowego Mariana Rokosza, 
stopniem starszego strażaka dla Michała Lipki. 

więkSZość (o ile nie wSZyStkie?) Znane i Mniej Znane wyniki 
badań PreferenCji SPołeCZnyCh wSkaZują na to, że Stra-

żaCy Są tą gruPą Zawodową, która CieSZy Się najwiękSZyM Za-
ufanieM Polaków. trudno Się dZiwić. nie Zabiegają o Stołki, 
nie PChają Się PrZed SZereg, Za to ZawSZe gotowi do nieSienia 
PoMoCy, ratowania ludZkiego żyCia, Zdrowia i Mienia. CZynią 
to beZ wZględu na Porę dnia i noCy, nie oglądająC Się na Pre-
ferenCje PolityCZne i na to kogo PrZyjedZie iM ratować.
noszenie munduru strażaka jest prawdziwym zaszczytem, nie ma się zatem co dzi-
wić, że służbę w straży chce pełnić coraz większa liczba młodych ludzi (nie tylko 
mężczyzn). Za trudną i pełną niebezpieczeństw pracę należy się nagroda i takie na-
grody myśleniccy strażacy otrzymali. Stało się to podczas Powiatowych obchodów 
dnia Strażaka. uroczystość tradycyjnie miała miejsce na placu manewrowym przed 
budynkiem komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach zaś towarzyszyli 
jej przedstawiciele samorządu lokalnego, policji oraz wojewódzkich władz PSP (peł-
ną listę nagrodzonych strażaków i druhów prezentujemy obok).
Strażacy to dzisiaj nie tylko gaszenie pożarów, to także niesienie pomocy podczas 
wypadków drogowych, to ratowanie ludzkiego mienia podczas powodzi, wreszcie 
także udział w zawodach sportowych (przykładem może być trójka: Mariusz Pustu-
ła, Marek łabędź i Szymon jopek, strażacy, którzy mają już na swoim koncie wiele 
sukcesów wywalczonych w Polsce i poza granicami kraju, choćby podczas europej-
skich igrzysk Policjantów i Strażaków czy podczas zawodów rozgrywanych w ko-
palni soli w wieliczce).
w krótkim przemówieniu komendant Powiatowy PSP w Myślenicach brygadier Sła-
womir kaganek podziękował swoim strażakom za ich pracę oraz obecnym na uroczy-
stości wójtom i burmistrzom za finansowe wsparcie działalności myślenickiej PSP.

Nie tylko gaszą pożary

(red)
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uroczysta sesja rady Miejskiej w Dobczycach

foto: maciej hołuj

foto: archiwum

andrzej Słonina wyróżniony 

Paweł MaChniCki ofiCjalnie objął urZąd burMiStrZa MiaSta 
dobCZyC. PodCZaS uroCZyStej SeSji rady MiejSkiej nowy bur-

MiStrZ ZoStał ZaPrZySiężony i wygłoSił Swoje exPoSe.
Przypomnijmy, że w dobczycach doszło do przedterminowych wyborów na stanowi-
sko burmistrza, po tym jak zmarł dotychczasowy ich włodarz Marcin Pawlak. Z rywa-
lizacji trzech kandydatów do urzędu zwycięsko wyszedł Paweł Machnicki i to on przez 
najbliższą kadencję pełnił będzie funkcję burmistrza. w swoim przemówieniu Paweł 
Machnicki odniósł się między innymi do spraw związanych z zarządzaniem gminą i 
podziękował wyborcom za poparcie swojej kandydatury. – Chcę kontynuować dzieło 
rozpoczęte przez mojego wielkiego poprzednika – zadeklarował Paweł Machnicki. – 
Obejmuję funkcję po śp. moim przyjacielu, mistrzu Marcinie Pawlaku. Podjąłem się 
tego wyzwania, które mi zostawił nie bez wątpliwości, nie bez pewnego lęku, bo po-
przeczka została zawieszona wysoko, a Marcin był uznawany za jednego z najlepszych 
burmistrzów w województwie małopolskim. Chciałbym prosić tych wszystkich, którzy 
popierali moją kandydaturę, aby byli ze mną, a tych wszystkich, którzy głosowali prze-
ciwko mnie proszę o konstruktywną krytykę. Oczekuję także aktywności radnych Rady 
Miejskiej, bez których nie wyobrażam sobie swojej pracy. Liczę na to, że nie tylko będą 
podnosić ręce podczas głosowań nad ważnymi uchwałami, ale także włączą się czyn-
nie do zarządzania gminą. Obiecuję współpracę z wszystkimi grupami i organizacja-
mi pozarządowymi, liczę na owocną współpracę ze strażakami, wreszcie na aktywność 
samych mieszkańców Dobczyc i gminy. Chcę służyć, a nie rządzić.
obecny na sesji wojewoda małopolski jerzy Miller życzył Pawłowi Machnickiemu 
wszystkiego najlepszego na nowej drodze kariery zawodowej. – Kiedyś jak przyjeż-
dżało się do Dobczyc ludzie mówili o tym, że chcieliby mieć u siebie asfaltowe drogi, 
oświetlenie, kanalizację. Dzisiaj to wszystko już tutaj jest, a mieszkańcy oczekują cze-
goś więcej, ich wymagania są znacznie wyższe. Wierzę w to, że nowy burmistrz spro-
sta zadaniu i zaspokoi te oczekiwania – powiedział jerzy Miller.
Podczas sesji miała miejsce także prezentacja zastępcy burmistrza dobczyc. udzie-
lając wywiadu „Sednu” w kwietniu tego roku Paweł Machnicki nie chciał jeszcze 
zdradzić kogo powoła na stanowisko swojego zastępcy twierdząc, że będzie to osoba 
kompetentna i spełniająca jego oczekiwania. tą osobą okazała się halina adamska – 
jędrzejczyk, mieszkanka rudnika, dotychczas zajmująca kierownicze stanowisko w 
departamencie organizacyjnym i Prawnym urzędu Marszałkowskiego wojewódz-
twa Małopolskiego. Pani wiceburmistrz zajmie się w gminie m.in. sprawami oświa-
ty oraz sprawami społecznymi.
Podczas sesji radni rady Miejskiej dobczyc podjęli ważną uchwałę nadającą regio-
nalnemu Centrum oświatowo – Sportowemu imię zmarłego burmistrza Marcina Paw-
laka. Z inicjatywą wyszli dyrektorzy znajdujących się pod dachem rCoS-u placówek: 
MgokiS-u (andrzej topa), Miejskiej biblioteki Publicznej (Paweł Piwowarczyk). 
Szkoły Muzycznej (Monika gubała) i gimnazjum (aleksander Płoskonka). uchwała 
przyjęta została jednogłośnie zaś radni otrzymali niekończące się brawa obecnej na se-
sji publiczności. od tej chwili dobczycki rCoS nosi imię Marcina Pawlaka. – Wielki 
to dla nas zaszczyt, że budynek użyteczności publicznej nazwany został imieniem taty 
– mówił syn Marcina Pawlaka, bogumił Pawlak. – Ten budynek jest jego dzieckiem. 
Tata zawsze twierdził, że nie sztuką jest wznieść olbrzymi budynek, ale sztuką jest to, 
aby ten budynek żył. Dzisiaj wiemy już, że tak jest. Mamy tutaj halę sportową, mamy 
salę widowiskową, a do tego jeszcze siedziby ważnych dla Dobczyc placówek: MGO-
KiS-u, Gimnazjum, biblioteki i Szkoły Muzycznej.
o tym, że rCoS nosi imię zasłużonego burmistrza informować będzie specjalny, sto-
jący przy wejściu do budynku obelisk.

Burmistrz Machnicki przedstawił podczas uroczy-
stej sesji swojego zastępcę. Po raz drugi w histo-
rii samorządności po 1990 roku funkcję tą pełnić 
będzie w Dobczycach kobieta – Halina Adamska 
– Jędrzejczyk. Pani Wiceburmistrz jest mieszkan-
ką Rudnika (gmina Dobczyce) i 16 lat pracowa-
ła w Departamencie Organizacyjnym i Prawnym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego. Jest matką trojga dzieci.

JERZY MILLER, wojewoda małopolski: wiem, że 
jest to ogromny zaszczyt być burmistrzem Dobczyc. Bo 
Państwo pokazują przez lata, jak można wykorzystać 
szansę, jaką jest samorząd. Jest to szansa dla Pana, 
aby spróbować jak to wygląda z pozycji burmistrza a 
nie wiceburmistrza. z mojego doświadczenia wiem, że 
jest to trudne, mając takiego poprzednika. ale to jest 
jedna z Pana większych przewag, bo Pan to widział na 
co dzień. Pan w tym uczestniczył, Pan przeszedł przez 
znakomitą szkołę.

foto: maciej hołuj

Po złożeniu przysięgi Paweł Machnicki, nowy burmistrz 
Dobczyc zaapelował do swoich wyborców o to, aby byli 

z nim podczas pełnienia tej funkcji zaś do tych, którzy nie 
głosowali na niego poprosił o konstruktywna krytykę. Wy-
powiedział także znamienne słowa, że swoją rolę burmi-
strza traktuje w kategoriach służby społeczeństwu, a nie 
w kategoriach sprawowania władzy.

Służyć, nie rządzić
wit   balicki

Paw
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achnicki podczas składania przysięgi.
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AndrZej Słonina, brat ZdZiSława, o wyStawie którego PiSZeMy obSZernie na Stronie 7 ZoStał 
wyróżniony PrZeZ kaPitułę oraZ ZarZąd wojewódZtwa MałoPolSkiego w raMaCh nagro-

dy iM. Mariana korneCkiego. wyróżnienie to PrZyZnawane jeSt oSoboM Za wybitne oSiągnię-
Cia w dZiedZinie oChrony i oPieki nad ZabytkaMi arChitektury drewnianej MałoPolSki.
andrzej Słonina to człowiek oddany kulturze swojego regionu jak mało kto. to on zorganizował pierwszą tukę, wskrzeszając sta-
rodawny obrzęd wykopywania ziemniaków, to on od kilku lat zabiega o to, aby w jego studwudziestoletniej stodole odbywały się 
kolejne spotkania z tego cyklu. andrzej Słonina to także wspaniały rzeźbiarz, nauczyciel (prowadzi zajęcia z rzeźby ludowej z 
przyszłymi rzeźbiarzami, uczy także w Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej), to wielki orędownik rozpowszechniania kul-
tury tokarskiej i strażnik tradycji.
- Pasja i oddanie na rzecz kultywowania tradycji regionalnej, wieloletnia, bezinteresowna społeczna praca na rzecz ochrony tra-
dycji Kliszczaków oraz dbałość o zabytkową stodołę w Bogdanówce, która stała się regionalnym centrum kultury zostały dostrze-
żone nie tylko przez szanowne gremium przyznające Nagrodę, ale przede wszystkim przez odwiedzających te tereny coraz liczniej 
turystów i znawców architektury drewnianej – czytamy w oficjalnym piśmie skierowanym do andrzeja Słoniny przez członka Za-
rządu województwa Małopolskiego leszka Zegzdę.
wręczenie nagrody andrzejowi Słoninie nastąpiło w kaplicy nawiedzenia i Zwiastowania najświętszej Marii Panny w dalewi-
cach. kaplica ta jest jednym z obiektów znajdujących się na trasie tegorocznych obchodów Małopolskich dni dziedzictwa kul-
turowego.

Strażnik wiekowej stodoły

ANDRZEJ SŁONINA – nie ukrywam, że jestem wyróżnieniem zaskoczony. To 
dla mnie wspaniała nagroda, chociaż wszystko co robię dla kultury naszego regio-
nu robię z potrzeby duszy. Jestem niepocieszony, że zabytków architektury drew-
nianej jest na terenie naszej gminy coraz mniej, dlatego tym bardziej należy ho-
łubić te, które jeszcze nam zostały.

Andrzej Słonina (w
 środku) podczas odbierania nagrody w

 D
alew

icach.

SEDNO: to już druga Pana kaden-
cja jako radnego województwa, czy 

czuje się Pan już weteranem?
JAROSŁAW SZLACHETKA: Owszem to 
moja druga kadencja w samorządzie wo-
jewódzkim i trudno po niespełna pięciu la-
tach mówić o sobie jak o weteranie. Na 
pewno łatwiej jest jednak odnaleźć się 
działając w Urzędzie Marszałkowskim i 
na forum Sejmiku Wojewódzkiego.
w poprzedniej kadencji był Pan w wo-
jewództwie jednym z aktywniejszych 
radnych. Jakimi sprawami jest Pan te-
raz zainteresowany jako radny wywo-
dzący się z Ziemi Myślenickiej? 
W pierwszych miesiącach tego roku skupi-
łem się na pracy w komisjach stałych oraz 
komisjach konkursowych decydujących o 
przyznaniu dofinansowań prac konserwa-
torskich zabytków oraz w dziedzinie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Ostatnio rozstrzygaliśmy także o dofinan-
sowaniu projektów w ramach programu 
„Małopolska. Nasz region, nasza szansa”. 
Cieszę się, że różne organizacje i stowa-
rzyszenia z Myślenic i całego powiatu są 
aktywne i zgłaszają się po środki finanso-
we z Województwa Małopolskiego. 
Ostatnio zabiegał Pan o realizację przez 
województwo Małopolskie programu 
„Już pływam”. Czy ten program jest 
realizowany w obecnej kadencji? 
W tym roku przyznaliśmy ponad 1 mln. 
złotych na dofinansowanie nauki pływa-
nia w ramach tego projektu. Pieniądze tra-
fią do małopolskich gmin, także z powia-
tu myślenickiego, które złożyły wnioski o 
wsparcie finansowe.
A co oprócz dzielności samorządo-
wej?
Od ponad dwóch lat działam w myślenic-
kim Klubie Gazety Polskiej. Przez ten czas 
udało się zaprosić do Myślenic i zorgani-
zować spotkania ze znanymi osobami ze 
świata polityki, publicystami i komentato-
rami życia społecznego, z którymi mogli 
spotkać się mieszkańcy Myślenic oraz oko-
lic. Na przykład w kwietniu zorganizowa-
łem wieczór patriotyczno - religijny połą-
czony z promocją publikacji „Wygaszanie 
Polski”, w którym uczestniczyli profesoro-
wie: Janusz Kawecki, Leszek Sosnowski, 
Adam Bujak i poseł Krzysztof Szczerski, 
a 14 maja na moje zaproszenie przyjechał 
do Myślenic prof. Piotr Gliński, przewod-
niczący Rady Programowej PiS. Tak pręż-
ne działanie jest możliwe tylko i wyłącznie 
dzięki pracy zespołu, który udało się stwo-
rzyć z osób niezależnych. Poza tą działal-
nością oraz prowadzeniem przez ostatnie 
miesiące kampanii Andrzeja Dudy kan-
dydata PiS na Prezydenta RP w powie-
cie myślenickim poświęcam się także dzie-
łu przygotowań organizacyjnych Świato-
wych Dni Młodzieży Kraków 2016 na te-
renie dekanatu myślenickiego.

rozmowa z Jarosławem Szlachetką
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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 (mammografia, urografia, cystografia)

Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia, kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, terapia energotonowa, ESWT, 

Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji na indywidualne cykle 

rehabilitacji przedoperacyjnej.
Zapraszamy do  udziału w bezpłatnych badaniach kolonoskopowych:
realizowanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Jelita grubego
prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w wieku

50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie

jest wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej.
Zapraszamy do korzystania

z bezpłatnych badań mammograficznych
W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

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

wrażenia z podróży do Meksyku (3)

foto: autorka

warto złożyć wniosek

(Cdn)

karolina kmera

(red)

udało Mi Się odwiedZić także ChiChen itZa. jeSt to Preko-
luMbijSkie MiaSto Założone PrZeZ Majów w iV-Vi wieku. Za-

Chowane Zabytki w jego CZęśCiaCh Południowej i ZaChodniej 
Są ZwiąZane Z kulturą Majów, natoMiaSt w CZęśCi PółnoCnej 
Z kulturą tolteków. w 1988 roku StanowiSko arCheologiCZne 
w ChiChén itZá wPiSano na liStę światowego dZiedZiCtwa une-
SCo, Zaś 7 liPCa 2007 roku obiekt ZoStał ogłoSZony jednyM Z 
SiedMiu nowyCh Cudów świata. 
główna piramida robi niesamowite wrażenie i dopiero obcując z nią naocznie uświa-
domiłam sobie, że w rzeczywistości jestem na drugim końcu świata. do tego prze-
wodnik oprowadzający moją grupę (była to jedyna atrakcja, którą wykupiłam, jako 
wycieczkę fakultatywną) wtajemniczył nas w symboliczny wymiar piramidy będącej 
centrum Chichen itza. okazuje się, że Majowie, którzy ją wznosili posiadali szeroką 
wiedzę z zakresu matematyki, geometrii i astronomii. jednym z najciekawszych do-
wodów na to jest zjawisko, które można zaobserwować podczas wiosennej i jesien-
nej równonocy, gdy narożnik piramidy rzuca wężowaty cień na północną ścianę bu-
dowli. wraz z zachodzącym słońcem zmieniający się cień przypomina wijącego się 
węża. efekt potęgują dodatkowo znajdujące się na końcach balustrad rzeźby pierza-
stych węży. ostrożnie przyjmuje się, że piramida ma także związek z kalendarzem 
słonecznym, tolteckim i majańskim. każde z czterech schodów, które prowadzą na 
szczyt, posiadają 91 stopni, co daje wynik 364 plus szczyt platformy. łącznie to 365, 
co odpowiada liczbom dni kalendarza słonecznego. Ponadto budowla posiada 52 uwy-
datnione płyty na każdej ze ścian. 52 to liczba lat, które składają się na jeden toltec-
ki cykl. Z kolei każda z dziewięciu platform przedzielona jest schodami na dwie czę-
ści. w ten sposób otrzymujemy liczbę 18, która to liczba odpowiada liczbie miesię-
cy w kalendarzu Majów.
udało mi się także promem z Playa del Carmen dopłynąć do urokliwych wysp morza 
karaibskiego – Cozumel i isla Mujeres - siedziby starożytnych Majów. współcześnie 
miejsca te mogą pochwalić się rozwinięta turystyką, pięknymi lazurami morza, pysz-
nym jedzeniem, dzikimi plażami i białym pisakiem.
najpiękniejszym miejscem, jakie jednak zobaczyłam w Meksyku to malownicze tu-
lum. Prawdziwy raj na ziemi. nad lazurowym morzem, skałami wchodzącymi w nie 
oraz białym pisakiem, na 12 metrowym klifie ,,wiszą” popielate, zanurzone między 
palmami i zielenią ruiny miasteczka Majów. widok jest niesamowity. do ruin wcho-
dzi się przez niewielki otwór w murze i na początek kieruje w okolice Casa de Chul-
tun, skąd rozciąga się piękny widok na wszystkie zabytki na tle lazurowej wody. ob-
szar ten liczy zaledwie 500 metrów długości. Potem mija się Casa del Cenote, w środ-
ku którego znajdują się jaskinie z wodą. następnie docieramy do templo del dios de-
scendente z wyrzeźbionym w kamieniu nurkującym bogiem i przez templo de las Pin-
turas z pozostałościami fresków dociera się do el Castillo. to świątynia, która kształ-
tem przypomina wielką piramidę i która służyła również jako latarnia morska. następ-
nie po drewnianych schodkach schodzi się na najpiękniejszą – moim zdaniem - pla-
żę na świecie, rozkłada ręcznik pod klifem i .... wciąż trzeba się szczypać, aby uwie-
rzyć, że jest się tutaj.
oprócz głównych atrakcji raczyłam się godzinnymi spacerami ,,dzikimi plażami”. Z 
dala od masy turystów, przewalających się przez Playe. My, to znaczy ja i moi zna-
jomi woleliśmy odjechać busiakiem 30 km od miasta, aby poszukać na wpół dzikich 
plaż, gdzie dżungla prawie zagląda do morza, a palmy niemal pozwalają zeskakiwać 
z nich do wody.

Raj na ziemi

ZłaP grant! – to haSło, które Znajduje dZiSiaj Swoje PotwierdZenie w rZeCZywiStośCi, a w 
które Powinny wSłuChać Się organiZaCje PoZarZądowe dZiałająCe na terenie Powiatu My-

śleniCkiego, a SaMofinanSująCe Swoją dZiałalność.
od trZeCh lat MyśleniCka fundaCja SZtuki, PrZygody i PrZyjeMnośCi artS wSPiera PoMySły i ini-
Cjatywy rodZąCe Się i wyPływająCe od SPołeCZnośCi lokalnej. to nie żarty. do tej Pory PrZeZ 
lata 2013, 2014 i 2015 dofinanSowanie uZySkało 70 różnyCh PodMiotów Zaś kwota dofinanSowa-
nia wynioSła 300 tySięCy ZłotyCh.
środki finansowe przekazane przez artS organizacjom pozarządowym pochodzą z dwóch programów: działaj lokalnie oraz 
fio Małopolska lokalnie. Zostały one przekazane osobom oraz instytucjom tworzącym nieformalne grupy, takim jak: koła go-
spodyń wiejskich, orkiestry, chóry, grupy teatralne. Pieniądze miały na celu wspieranie działań tych organizacji pozarządowych, 
które funkcjonują z myślą o swoich miejscowościach, gminach oraz ludziach je zamieszkujących. artS nie tylko przyznaje środ-
ki finansowe, ale także przychodzi z pomocą podczas powstawania projektów desygnując do tej czynności swoich doradców oraz 
organizując spotkania informacyjne. wprawdzie pula przyznanych artS - owi środków na rok 2015 została już wyczerpana, to 
jednak następna ma pojawić się już na początku przyszłego roku, warto zatem już teraz pomyśleć o złożeniu stosownego wniosku 
(jak należy to robić znajdziecie Państwo na stronie internetowej - www.arts-fun.pl).
Działaj Lokalnie jest bardzo wymagającym programem dla naszej Fundacji. Aby móc ogłaszać konkursy musimy budować i roz-
wijać relacje z samorządami i biznesem, aby zapewnić pełną pulę na granty. Dlatego te programy są naszym wspólnym osiągnię-
ciem Fundacji i Partnerów, którzy wsparli programy. W roku 2015 były to gminy: Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Lu-
bień oraz Tokarnia – mówi agnieszka wargowska, prezes artS-u.
ogłaszane konkursy nie mają ograniczeń tematycznych. Pozwalają ludziom składać wnioski na takie działania, jakie chcą zreali-
zować i jakie są potrzebne w ich społecznościach. doradcy fundacji artS wpierają kiełkujące pomysły i pomagają w opraco-
waniu wniosków konkursowych. liderzy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą przejść kilka etapów. formuła aplikowa-
nia wymaga zaangażowania, zainicjowania działań, oraz budowania lokalnych partnerstw. tak naprawdę to bardziej złożony pro-
ces, który dotyka lokalnych społeczności. wartości wniesione przez projekty pozostaną. konkurs to początek ścieżki, którą pójdą 
wnioskodawcy. Pierwszy zrealizowany i rozliczony projekt otwiera ścieżkę do dalszych aktywności.
jako przykłady wzorcowej współpracy artS i instytucji pozarządowych, które pozyskały środki na realizację swoich projek-
tów w 2014 roku agnieszka wargowska wymienia myślenicki „teatr przy drodze” oraz Miejską bibliotekę Publiczną w dobczy-
cach. teatr mógł zrealizować wystawienie sztuki dla dzieci „o Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce” oraz zakupić aparaturę na-
głaśniającą natomiast dobczycka biblioteka zrealizowała projekt pod hasłem: „Mobilny regał z pomysłami ożywia place zabaw 
w dobczycach”. 

Projekty, które uzyskały granty przyznawane przez ARTS w 2015 roku: zdrowo na ludowo (Myślenice), Poto-
czańska świetlica podwórkowa (wiśniowa), raciechowicka grupa wokalno-taneczna (raciechowice), Pasieka (Myślenice), 
aktywni razem - cykl imprez i spotkań sportowych (Pcim), wióry lecą- międzypokoleniowe warsztaty stolarskie (racie-
chowice), sporty Motorowe - Motorem do współpracy (Myślenice), odważ się na zmianę! warsztaty dla kobiet (Dobczy-
ce), ratowanie pszczół szansą na lepszą przyszłość (raciechowice), e-korn@tka (Dobczyce), znajdź w sobie talent (Do-
bczyce), warsztaty kulinarne sposobem na integrację wielopokoleniową (Dobczyce), My tu przyszli po kolędzie ... niech 
wam smutno nie będzie (wiśniowa), ocalić od zapomnienia - historia wsi Żerosławice (raciechowice), wybory Miss Po-
wiatu Myślenickiego podczas Dni Dobczyc (Dobczyce), zielono mi - ekologiczna akcja sprzątania Gminy Tokarnia (To-
karnia) oraz Mała akademia aktywności i rozwoju (Tokarnia).

O te granty możesz ubiegać się także Ty!
foto: maciej hołuj

„Teatr przy drodze” dzięki grantow
i pozyskanem

u z ARTS m
ógł zagrać bajkę dla dzieci.
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poznajmy się myślenicki serwis Boscha Franciszka wołka radzi

FLow radzireklama

Jakie środki można pozyskać? 
budżet na realizację programu w latach 
2015 - 2022 wynosi do 800 milionów 
złotych. Część z tych środków będzie do-
stępna w formie dotacji – ok. 240 milio-
nów, pozostała kwota to dofinansowanie 
zwrotne (kredyt) w wysokości ok. 560 mi-
lionów złotych.
osoba fizyczna może wnioskować o 100 
tysięcy złotych lub 150 tysięcy złotych dla 
więcej, niż jednego źródła oZe. Spółdziel-
nia lub wspólnota mieszkaniowa może po-
zyskać od 300 tysięcy złotych dla jedne-
go i do 450 tysięcy złotych dla większej 
liczby źródeł oZe. 
Zależnie od rodzaju instalacji, prosument 
może liczyć na dotację w wysokości od 
20 - 40% kosztów kwalifikowanych pro-
jektu. dotacja do 15% (w 2015 roku do 
20%) dotyczy instalacji na biomasę, z 
pompą ciepła, czy kolektorem słonecz-
nym do 300 kwt. dotację do 30% (w 
2015 roku do 40%) można pozyskać dla 
instalacji fotowoltaicznej, elektrowni wia-
trowej, mikrokogeneracji do 40 kwe. Po-
życzka udzielana jest łącznie z dotacją. 
boś oferuje oprocentowanie stałe po-
życzki 1% w skali roku w okresie finan-

sowania do 15 lat. 
Zainteresowanie fotowoltaiką 

Program Prosument cieszy się bardzo 
dużym zainteresowanie szczególnie w 
województwie małopolskim. średnia 
wartość planowanych do dofinansowa-
nia projektów to 40 tysięcy złotych i w 
większości dotyczą one instalacji foto-
woltaicznych. to uzasadnione, ponieważ 
energia słoneczna jest w Polsce najła-
twiejszym do wykorzystania odnawial-
nym źródłem energii. Panele fotowolta-
iczne można umieszczać na dachach lub 
elewacjach, przetwarzają promieniowa-
nie słoneczne na energię elektryczną w 
sposób wydajniejszy niż biomasa czy 
biogaz. niezależnie od temperatury, in-
tensywności nasłonecznienia, czy kąta 
padania promieni słonecznych, generują 
stałą moc prądu, która tylko nieznacznie 
spada podczas zachmurzenia. 

Jakie są korzyści?
dzięki nowej ustawie praktycznie każ-
dy może stać się prosumentem. korzy-
ści jest wiele: uniezależnienie od do-
stawcy sieciowego, korzystanie z darmo-
wej energii, możliwość sprzedaży nad-
wyżek energii do sieci oraz skorzysta-
nie ze wsparcia finansowego dla prosu-
mentów. oprócz korzyści finansowych, 
prosumenci produkują „zieloną energię” 
chroniąc środowisko naturalne. 
mgr inż. Beata Piątek  
Firma FLOW Projekty Szkolenia, My-
ślenice, ul. Mickiewicza 7a 

Własne źródło 
energii -

 czy to możliwe? 
(cz.II)

wielu kierowCów użytkuje oPony ZiMo-
we lateM uważająC to Za świetne i eko-

noMiCZne roZwiąZanie. ja jednak PowołaM 
Się na oPinie ekSPertów, aby każdy użytkow-
nik SaMoChodu PrZeMyślał tę kweStię, jeśli 
dotyChCZaS uważał Podobnie.
testy przeprowadzone przez firmę oponiarską Continental 

wykazały, że opony zimowe wykorzystywane latem, wydłużają drogę hamowania 
o około 6 metrów. Pogarszają również sterowność aż o 15%, a także mają znacz-
nie większe opory toczenia i szybciej ulegają zużyciu. w wysokich temperaturach, 
droga hamowania na oponach zimowych jest znacznie dłuższa, niż na letnich zaś 
sterowność - zauważalnie mniejsza. testy przeprowadzone w letnich warunkach 
wykazały, że samochód wyposażony w opony zimowe, rozpędzony do prędkości 
100 km/godz. do całkowitego zatrzymania się potrzebuje około 6 metrów więcej, 
niż pojazd na kołach z oponami letnimi. to ok. 1,5 długości samochodu. Pojazd z 
zimowymi oponami wciąż miał do wytracenia prędkość 37 km/godz. podczas gdy 
ten z oponami letnimi już zatrzymał się całkowicie. Precyzja prowadzenia pojaz-
du jest również znacznie mniejsza na zimowych oponach latem, w testach o oko-
ło 15% gorsza. o ile manewr wymijania na oponach letnich przy prędkości 80 km/
godz. nie sprawia najmniejszych problemów, opony zimowe latem osiągają punkt 
krytyczny poniżej 70 km/godz. opony zimowe szybciej się zużywają, a opory to-
czenia w wysokich temperaturach są o około 15% większe, niż w przypadku opon 
letnich. Powoduje to dalsze konsekwencje. na przykład większe spalanie. opony 
zimowe latem łatwo przegrzać. w wysokich temperaturach pracy koła i otoczenia 
(nagrzany asfalt, temperatura powietrza) guma „zimówek” wrażliwsza na wyższe 
temperatury bezpowrotnie zmienia swoje własności.
Z powyższych powodów nawet dla osób korzystających z samochodu głównie w 
mieście, opony zimowe latem nie są dobrym rozwiązaniem. Pozorna oszczędność 
w postaci braku wydatku na nowe letnie opony i usługę przełożenia w serwisie opo-
niarskim szybko przestanie cieszyć. Zniszczone „zimówki” przy kolejnej zimie nie 
będą dobrze spełniać swej roli, lub będą wymagały zmiany. w ostatecznym rozra-
chunku przełoży się to na mniejszą ilość łącznie przejechanych kilometrów i wyż-
szy koszt utrzymania samochodu.

Pozdrawiam Franciszek Wołek Bosch Service Myślenice

Zimowa - zimą,
letnia - latem
Opony zimowe ni-

gdy nie sprawdzą 
się podczas jazdy w le-
cie. Natomiast przynio-
są ekonomiczne straty i 
większe ryzyko wypad-
ku. Dlatego kto jeszcze 
nie zmienił „zimówek” na 
opony letnie niech uczyni 
to jak najprędzej.

iZba goSPodarCZa ZieMi My-
śleniCkiej Ma nową Stro-

nę internetową. ZoStała ona 
PrZygotowana wielkiM na-
kładeM PraCy i PreZentuje Się 
bardZo Starannie.
Po wpisaniu do przeglądarki nazwy: www.
igzm.pl wyświetla się strona główna, na 
której zamieszczono najbardziej istotne in-
formacje. to tutaj internauta znajdzie in-
formacje bieżące dotyczące aktualnej dzia-
łalności izby, tutaj znajdzie zakładki do ta-
kich działów, jak: aktualności, szkolenia, 
komunikaty, media oraz zakładkę zatytu-
łowaną dołącz do nas (zakładka ta wyja-
śnia procedurę, jaką musi przejść firma 
lub przedsiębiorca zgłaszający swój ak-
ces przynależności do izby). w treści in-
formacji otwartych po kliknięciu zakład-
ki media można dowiedzieć się z jakimi 
mediami działającymi aktualnie na lokal-
nym rynku wydawniczym współpracuje 
izba (znajdują się tam .m.in: archiwalne 
numery „Sedna” w formacie Pdf).
na dolnym pasku strony głównej umiesz-
czono zakładki: Z życia izby, o izbie, 
Członkowie izby (aktualny wykaz firm 
należących do igZM, uaktualniany na 
bieżąco o nowo wstępujące w struktury 
izby podmioty z podaniem nazwy i na-
zwiska właściciela), współpraca, Polity-
ka Prywatności i przydatne linki.
na stronie głównej znajdziemy informacje 
dotyczące aktualnych działań podejmowa-
nych przez izbę oraz zakładkę newsletter, 
po wypełnieniu której każdy przedsiębior-
ca, który tego dokona otrzyma na swoją 
skrzynkę mailową najświeższe wiadomo-
ści i informacje związane z izbą oraz jej 
bieżącą działalnością.

www.igzm.pl

nowa strona www. IGzM

FirMa hu-
S q v A R -

NA MLECZEK 
dZiałająCa 
w Myśleni-
CaCh PrZy 
uliCy jana 

SobieSkiego 40 to PrawdZi-
we króleStwo MotoCykli, 
Skuterów, koSiarek, nie-
wielkiCh MaSZyn budowla-
nyCh oraZ ogrodniCZyCh. 
jeSt to jedyny taki Salon 
na terenie MiaSta, Salon, 
w któryM Można nabyć nie 
tylko wSPaniałe MotoCy-
kle CZy Skutery, ale także 
nieZbędne narZędZia do Pie-
lęgnaCji ogrodu.
firma nie tylko sprzedaje, ale także 
świadczy usługi oraz wypożycza. w 
ciągłej sprzedaży w husqvarna Mle-
czek znajdziemy te wszystkie narzę-
dzia czy maszyny, które przydają się 
na co dzień w obejściu domowym. Są 
to przede wszystkim różnego rodzaju, 
wielkości i ceny kosiarki. Są to tak-
że wykaszarki, aeratory, odśnieżarki, 

niewielkie traktorki oraz oleje i smary do 
nich. oczywiście również części zamien-
ne. firma nie tylko sprzedaje, ale także 
prowadzi serwis naprawczy dla wymie-
nionych produktów.
Salon przy ulicy Sobieskiego nie powi-
nien ujść także uwadze … drwali. to tu-
taj bowiem można nabyć akcesoria, bez 
których trudno wyobrazić sobie pracę 
w lesie. Są to: pilarki, siekiery, a nawet 
ubrania dla drwali. Skoro o pracy drwa-
la mowa, husqvarna Mleczek świadczy 
także usługi związane ze ścinką oraz pie-
lęgnacją drzew. dzięki wyspecjalizowa-
nemu sprzętowi jest w stanie dotrzeć do 
miejsc trudnych, takich w których ścinka 
lub pielęgnacja drzewa wydaje się być 
niemożliwa.
jedną z najważniejszych ofert firmy są 
motocykle. oczywiście przede wszyst-
kim firmowane przez husqvarnę. to nie 
tylko motocykle, ale także skutery i qu-
ady, a nawet skutery śnieżne. wszelkiego 
autoramentu i maści.
firma nie zawęża tutaj swojej oferty tyl-
ko do wyrobów husqvarny, proponuje 
także produkty takich znanych wytwór-
ców jak: Peugeot, augusta, bombardier, 

amman czy honda. do tego oczywiście 
cały szereg części zamiennych oraz kaski 
ochronne. również: łańcuchy, oleje, sma-
ry. w branży motocyklowej myślenicka 
firma Mariana Mleczka istnieje od 1995 
roku, ma zatem w tym względzie spore 
doświadczenie. bazując na nim prowa-
dzi usługi diagnostyczne dysponując apa-
raturą komputerową. w firmie można tak-
że przeprowadzić przegląd gwarancyjny 
swojego motocykla o generalnym remon-
cie nie wspominając.
oprócz motocykli i wymienianego wcze-
śniej sprzętu do pielęgnacji ogrodów hu-
sqvarna Mleczek oferuje: myjki ciśnienio-
we oraz odkurzacze takich firm jak: kar-
cher, dimer, Plak czy gardena. w salo-
nie można także wypożyczyć przyczepę. 
Ceny wypożyczeń znajdują się na stronie 
www.moto-mleczek.pl
firma husqvarna Mleczek należy do izby 
gospodarczej Ziemi Myślenickiej od sa-
mego początku istnienia i działalności tej 
instytucji. Marian Mleczek, właściciel i 
szef firmy piastuje w zarządzie izby funk-
cję członka. w swojej firmie wprowadził 
pakiet lojalnościowy izby pod nazwą „Po-
łudnie rozwija się”.
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myśleniczanie w 30. rajdzie karkonoskim (II runda rSMP 2015)

Nie dalej jak w PoPrZedniM 
nuMerZe naSZej gaZety Pi-

SaliśMy o wyCZynaCh Myśle-
niCkiCh rajdowCów w świd-
niCy, a już roZegrana ZoSta-
ła druga runda rajdowyCh 
MiStrZoStw PolSki. tyM ra-
ZeM terMinarZ wyZnaCZył 
rajdowCoM SPotkanie w je-
leniej górZe, gdZie Zlokali-
Zowano baZę 30. rajdu kar-
konoSkiego.
w gronie 89 załóg, jakie stawiły się na 
starcie imprezy nie zabrakło myśleniczan. 
tradycyjnie już robert hundla piloto-
wał grzegorza grzyba (ford fiesta r5), 
jakub wróbel Michała uliarczyka (peu-
geot 208). oprócz nich na drogach wo-
kół karpacza i jeleniej góry mogliśmy 
oglądać w akcji tomasza kasperczyka i 
damiana Sytego (ford fiesta r5), klau-
dię temple i kamila wróbla (honda ci-
vic), rafała horeckiego i katarzynę Py-
tel – Majkowską (honda civic type – r) 
oraz krzysztofa dominika i Mateusza 
Zatora (honda civic type – r) reprezen-
tantów Motosport Myślenice.
najlepiej z grupy myślenickich rajdow-
ców wypadł robert hundla zajmując 
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 
rajdu. Pilot nie był jednak zadowolony z 
wyniku. – Początek rajdu układał się po 
naszej myśli – powiedział „Sednu” ro-
bert hundla. – Byliśmy liderami zawo-
dów. W końcówce jednak okazało się, że 
musimy uznać wyższość dwóch innych za-
łóg, przy czym drugie miejsce przegrali-
śmy różnicą … 1 sekundy? Nie potrafię 
powiedzieć, dlaczego tak się stało. My-
ślę, że będziemy musieli wraz z Grześ-
kiem przeanalizować rajd i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość.
końcowa klasyfikacji załóg myślenic-
kich: tomasz kasperczyk/damian Syty 
– 7 miejsce w klasyfikacji generalnej, 6 
w klasie 2, klaudia temple/kamil wró-
bel – 47 miejsce w klasyfikacji general-
nej, 3 w klasie hr4, Michał uliarczyk/
jakub wróbel – 18 miejsce w klasyfikacji 
generalnej, 4 w klasie 4, krzysztof domi-
nik/Mateusz Zator – 38 miejsce w klasy-
fikacji generalnej, 4 w klasie 4n. Załoga 
rafał horecki/katarzyna Pytel-Majkow-
ska nie dotarła do mety rajdu.
Zwycięzcami 20. rajdu karkonoskiego 
zostali: łukasz habaj i Piotr woś jadą-
cy fordem fiestą r5. na drugim miejscu 
(sekundę przez duetem grzyb/hundla) 
sklasyfikowano załogę francuską: bry-
an bouffier/thiabult de la haye jadącą 
fordem fiestą proto.
Na zdjęciach od góry: Grzyb/Hundla 
(ford fiesta R5), Kasperczyk/Syty (ford fie-
sta R5), Temple/K.Wróbel (honda civic), 
Dominik/Zator (honda civic Type - R) i 
Uliarczyk/J.Wróbel (peugeot 208).

Nie wszyscy zadowoleni
korespondencja własna wit  balicki
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SEDNO: MYŚLENICKI KLuB PEtANquE ROZPOCZĄł KOLEJNY SE-
ZON SwOJEJ DZIAłALNOŚCI. PODOBNO DużO SIę OStAtNIMI 

CZASY w KLuBIE DZIEJE?
GRZEGORZ KUROWSKI: Owszem. Przez trzy ostatnie lata reprezentanci naszego 
klubu walczą w najwyższej krajowej lidze petanque zaznaczając w niej swoją obec-
ność. Dwa razy pod rząd nasza drużyna ligowa zajmowała w tabeli I ligi czwarte miej-
sca ocierając się o podium.
Czy istnieją szanse na to, aby drużyna znalazła się wśród trzech najlepszych ze-
społów ligowych sezonu?
Zakładaliśmy taką ewentualność w poprzednim roku, bowiem istniały ku temu real-
ne szanse, ale nasza czołowa zawodniczka Alicja Święch pochłonięta była studiowa-
niem i nie zawsze dysponowała wolnym czasem na to, aby wziąć udział w zawodach. 
Jest naszą najlepsza zawodniczką zaś regulamin ligi mówi, że w zespole musi wystę-
pować jedna kobieta.
Ilu członków liczy dzisiaj Myślenicki Klub Petanque?
Czterdziestu czterech.
Ilu z nich posiada licencje zawodnicze?
Nasza kadra składa się z 14 zawodników.
Bardzo dobrze spisują się w barwach MKP młodzi gracze. Zdobywają tytuły?
To prawda. W ubiegłym roku nasza drużyna juniorów wywalczyła w Mistrzostwach Pol-
ski rozgrywanych w Jedlinie Zdroju złoty medal. Mariusz Kasperek, Mateusz Kurowski, 
Sebastian Domanus i Marcin Skałka pozostawili w pobitym polu czternaście innych 
drużyn. To pierwszy tak poważny sukces osiągnięty przez naszych młodych graczy.
Czy możemy liczyć na powtórzenie tego wyniku w tym roku?
Myślę, że tak, chociaż ze względu na wiek w zespole zabraknie Mariusza Kasperka.
wspominał Pan, że to świetny gracz?
Tak, Mariusz jest aktualnym mistrzem Polski juniorów w strzale precyzyjnym. Wywal-
czył ten tytuł w Chojnicach pokonując dwunastu rywali. Myślę, że MKP będzie miał 
wiele pociechy z tego zawodnika.
Nie gorzej od juniorów radzą sobie młodzieżowcy?
Młodzieżowa drużyna jest w chwili obecnej najlepsza w Polsce. Dawid Żądło, Kamil 
Żądło i Dominik Majda wywalczyli pierwsze miejsce we Mistrzostwach Polski. W tym 
roku mistrzostwa te odbędą się w Myślenicach. Będziemy ich organizatorem i gospo-
darzem, mam zatem nadzieję, że drużynie młodzieżowej będzie łatwiej obronić tytuł.
Czy organizacja tych zawodów to dla kierowanego przez Pana klubu duże wy-
zwanie?
Pewnie tak, ale mamy już w organizacji dużych zawodów pewne doświadczenie. Na 
naszych myślenickich bulodromach zlokalizowanych na Zarabiu organizowaliśmy Mi-
strzostwa Polski młodzieżowców, a także Puchar Polski Par Mieszanych. Mam nadzie-
ję, że zorganizowanie kolejnych zawodów na szczeblu mistrzowskim nie powinno sta-
nowić dla nas zadania ponad siły.
wspomniał Pan o bulodromach, to plac gry dla zawodników grających w peta-
nque. Czy obiekt znajdujący się na Zarabiu spełnia wymogi zawodów rozgrywa-
nych w randze mistrzostw?
Nie jest najgorzej. Dysponujemy na Zarabiu czternastoma bulodromami, a plany za-
kładają, że będzie ich jeszcze więcej.
więcej? Czy jest jeszcze miejsce na powiększenie obiektu?

Myśleniczanie lubią grać w petanque
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rozmowa z GRzEGORzEM KuROwSKIM prezesem Myślenickiego klubu Petanque, trenerem męskiej kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu

Chcielibyśmy zaadoptować na potrzeby klubu parking, który rozciąga się obok na-
szych bulodromów naprzeciwko hotelu „Black & White”. Przeprowadziliśmy nawet 
wstępne rozmowy z Urzędem Miasta i Gminy, właścicielem tego parkingu. Urząd jest 
nam przychylny.
Czy pozyskanie parkingu i zwiększenie obszaru bulodromów przyniesie jakieś 
konkretne korzyści, czy jest to przedsięwzięcie konieczne?
Jeśli przystosujemy parking do gry w petanque będziemy mogli na naszym obiekcie 
organizować zawody w randze Pucharu Europy, rozgrywać mecze ligowe oraz zawo-
dy na szczeblu mistrzostw Polski. Liczba bulodromów uległaby znacznemu zwiększe-
niu. Z 14 obecnych do 40.
Czy to prawda, że w lipcu ubiegłego roku otrzymał Pan nominację na trenera ka-
dry narodowej mężczyzn w petanque?
Tak mniej więcej od roku pełnię taką funkcję. Do tej pory rola selekcjonera reprezen-
tacji nie istniała. Mam w kadrze narodowej dwunastu zawodników, którzy przygoto-
wują się do występu i udziału w The Word Games 2017. Zawody zostaną rozegrane 
we Wrocławiu. Petanque będzie ubiegać się podczas ich trwania o nominację i włą-
czenie jej w poczet dyscyplin olimpijskich. Nie wykluczone, że podczas Igrzysk w Pa-
ryżu w 2024 roku petanque zadebiutuje w roli dyscypliny olimpijskiej.
Jak pracuje Pan z kadrą narodową?
W lipcu planuję zorganizowanie zgrupowania kadry w Myślenicach, poza tym cały 
czas kadrowicze uczestniczą w konsultacjach i turniejach petanque.
Czy reprezentanci MKP mają ostatnio na koncie jakieś znaczące sukcesy?
W lutym trójka naszych kadrowiczów przebywała wraz z kadrą juniorów we Francji 
uczestnicząc w Mistrzostwach Europy. Przez cały czas trójka naszych juniorów znaj-
duje się w składzie kadry narodowej. Cała trójka ma duże szanse na to, aby „zała-
pać” się do wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa Świata do Bangkoku. W marcu roze-

grane zostały Mistrzostwa Europy młodzieżowców. Uczestniczyli w nich nasi repre-
zentanci: Mariusz Kasperek, Dawid Żądło i Sergiusz Gądek z klubu w Jedlinie Zdro-
ju. Rozegraliśmy siedem spotkań przegrywając w stosunku 13:11 z reprezentacją Luk-
semburga mecz o wejście do ścisłego finału. Ostatecznie zajęliśmy bardzo dobre pią-
te miejsce. Byliśmy także w Czechach, gdzie rozgrywany był turniej inaugurujący se-
zon. Wraz z Mariuszem Kasperkiem wygraliśmy wszystko co do wygrania było. W fi-
nale pokonaliśmy gospodarzy 13-1.
Jak wygląda trening zawodników należących do kadry MtP?
Staramy się spotykać codziennie i trenować po dwie godziny. Treningi odbywają się 
na bulodromach na Zarabiu lub na dwóch obiektach, które funkcjonują przy budyn-
kach szkół podstawowych numer 2 i 3 w Myślenicach. Ćwiczymy określone sytuacje 
na boisku, doskonalimy rzuty, trening kończymy grą.

Czy Pana zdaniem petanque jest w Pol-
sce popularna?
Sądzę, że tak. Na terenie naszego kraju 
funkcjonuje 38 regularnych klubów zrze-
szających graczy w petanque. Rok rocz-
nie liczba ta powiększa się o kolejne klu-
by. Dużo jest turniejów towarzyskich, ta-
kich, podczas których grać może każdy, 
nawet początkujący zawodnik. Na przy-
kład w Krakowie w Parku Jordana istnie-
ją trzy bulodromy i bywa często, że trud-
no się do nich dopchać. Gra w boule sta-
ła się w Polsce popularna także za spra-
wą częstych wyjazdów naszych obywate-
li poza granice kraju.
A czy w samych Myślenicach petanque 
jest grą znaną i często uprawianą?
Jeśli powiem, że podczas turnieju z cyklu 
Grand Prix Myślenic w petanque na star-
cie staje średnio piętnaście drużyn, to bę-
dzie to odpowiedź na Pana pytanie.
Czy petanque to gra sezonowa?
Do niedawna można było tak sądzić. W 
Polsce na wolnym powietrzu gra się naj-
częściej od kwietnia do września, ale moż-
na uprawiać petanque także pod dachem. 
Na przykład w Szwecji istnieje dwadzie-
ścia olbrzymich hal przystosowanych tyl-
ko do potrzeb tej gry. W Myślenicach od-
bywają się turnieje halowe, gramy pod 
dachem sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Do gry pod dachem prze-
znaczone są specjalne kule. Jednak naj-
lepiej petanque sprawdza się na wolnym 
powietrzu.
Jakie plany na najbliższą przyszłość 
ma Myślenicki Klub Petanque, zawod-
nicy, trener?
Chcemy przede wszystkim utrzymać for-
mę jaka towarzyszyła naszym zawodni-
kom w ubiegłym sezonie. Jeśli ją utrzy-
mamy mam nadzieję, że mocno powal-
czymy w turniejach dla młodzieżowców 
oraz w lidze. 
MKP jest organizatorem zawodów o 
Grand Prix Myślenic, czy w tym sezonie 
będą odbywać się te rozgrywki? 

Oczywiście, jest to cykl zawodów skierowanych do wszystkich miłośników petanque. 
Do tych z licencją sportową i do absolutnych amatorów, którzy chcą spróbować swo-
ich sił w tej grze. W tym roku Grand Prix Myślenic pod auspicjami MKP odbędzie 
się już po raz siedemnasty. Mamy za sobą już dwa turnieje tego cyklu. Wzięło w nim 
średnio udział 15 drużyn.
Grand Prix Myślenic, o którym Pan wspomina to nie jedyna zawody organizo-
wane przez MKP?
W tym roku, dokładnie 25 lipca nasz klub będzie organizatorem Mistrzostw Polski mło-
dzieżowców i … weteranów, czyli zawodników, którzy ukończyli 55 rok życia.

Na terenie naszego kraju funkcjonuje 38 regularnych 
klubów zrzeszających graczy w petanque. Rok rocz-

nie liczba ta powiększa się o kolejne kluby. Dużo jest 
turniejów towarzyskich, takich, podczas których grać 
może każdy, nawet początkujący zawodnik - GrzeGorz 
kurowski 

Czy klub z Myślenic wystawi swoją drużynę w tej kategorii wiekowej?
Chcielibyśmy. Namawiam do startu w tych zawodach „weteranów” myślenickiej pe-
tanque: Jurka Śliwę, Leszka Gowina i Zdzisława Uchacza. Zobaczymy czy z tej za-
chęty powstanie drużyna.
Zapytam jeszcze na koniec naszej rozmowy o finanse. Kto pomaga klubowi fi-
nansowo w codziennej działalności i w organizacji turniejów?
Wspomaga nas Urząd Miasta i Gminy, reszta pochodzi ze środków własnych. Zawod-
nicy należący do kadry narodowej mogą liczyć na zwrot wpisowego oraz zwrot środ-
ków za dojazd. 

Nasza drużyna juniorów wywalczyła w Mistrzostwach 
Polski rozgrywanych w Jedlinie Zdroju złoty medal. 

Mariusz Kasperek, Mateusz Kurowski, Sebastian Doma-
nus i Marcin Skałka pozostawili w pobitym polu czter-
naście innych drużyn. To pierwszy tak poważny sukces 
osiągnięty przez naszych młodych graczy - GrzeGorz ku-
rowski 

Myśleniczanie lubią grać w petanque
GrzeGorz kUrowSkI:

GRZEGORZ KUROWSKI - urodzony 4 stycznia 1971 roku w 
Myślenicach, żona Dorota, syn Mateusz, suczka Aruna. Dzie-
ciństwo spędził i uczył się w szkole podstawowej w Jawor-
niku, następnie w Technikum Elektronicznym w Skawinie. 
Naukę kontynuował na AWF w Krakowie, specjalizacja tre-
ner piłki nożnej, instruktor pływania i piłki siatkowej, stu-
dia podyplomowe z informatyki na UJ w Krakowie. Miesz-
ka w Myślenicach i pracuje w gimnazjum nr 2 (wcześniej 
w szkole podstawowej nr 3 w Myślenicach, od 1 września 
1995 do 1999 roku). Pracował z młodzieżą w klasach spor-
towych, prowadził drużyny młodzieżowe w UKS TRÓJKA My-
ślenice, od 2007 współzałożyciel Myślenickiego Klubu Peta-
nque, posiada Międzynarodowy Certyfikat Instruktorski Pe-
tanque (F.I.P.J.P, C.I.E.P), Międzynarodowy Certyfikat Sę-
dziowski w Petanque. Od 2014 prowadzi kadrę narodową 
mężczyzn w petanque.
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reklama

Zamów reklamę w 
Sednie

sednomyslenice@interia.pl
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wykład w Muzeum regionalnym “Dom Grecki” w Myślenicach

wystawa malarstwa i rzeźby zdzisława Słoniny w filii GokiS w Skomielnej czarnej
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foto: maciej hołuj

Pokaz wielkiej erudycji i wiedzy

PrZePiękną wyStawę Można 
oglądać aż do wrZeśnia w 
SkoMielnej CZarnej (gMina to-
karnia) w taMtejSZej filii to-
karSkiego gokiS. ekSPoZyCja 
PreZentuje wSPaniałe obraZy 
Malowane na SZkle oraZ rZeź-
by ZdZiSława Słoniny, rodowi-
tego MieSZkańCa bogdanówki, 
który CZterdZieśCi lat teMu 
wyeMigrował Z rodZinnej wSi 
i PrZenióSł Się do Podkrakow-
SkiCh świątnik górnyCh.
Mimo pobytu na emigracji Słonina ni-
gdy nie zapomniał o swoich korzeniach. 
na każdym kroku podkreśla, że pocho-
dzi z bogdanówki. dlatego prezentowa-
na w Skomielnej Czarnej wystawa nosi 
znamienny tytuł: „Powroty”. Sam artysta 
mówił o tym podczas wernisażu wystawy, 
na który zjechali wszyscy jego przyjacie-
le, ci dalsi i ci bliżsi, rodzina, lokalne wła-
dze samorządowe, a nawet orkiestra dęta 
i znany muzyk jazzowy (o czym za chwi-
lę). – Mając piętnaście lat wyemigrowa-
łem z moich rodzinnych stron, ale nigdy 
o nich nie zapomniałem – mówił Słonina 
nie ukrywając wzruszenia. – Ta wystawa, 
w sali tutejszego GOKiS to symboliczny, a 
zarazem świadomy powrót do miejsc, któ-
re kochałem i które wciąż kocham.
Patrząc na dzieła artysty można przypusz-

czać, że w jego pracowni przez cały czas 
świeci słońce, tak radosna i pełna żywych 
kolorów jest to twórczość. radości tym 
dziełom nie odbiera nawet fakt, że często 
na obrazach Słoniny, czy w jego rzeźbach 
występuje temat Męki Pańskiej. Zresztą te-
matyka zaczerpnięta z Pisma świętego jest 
widoczna w nieomal każdym kolejnym 
dziele Słoniny. Zarówno w tym rzeźbiar-
skim, jak i tym malarskim. Zadziwiający 
jest fakt, że zainteresowania Słoniny ma-
larstwem na szkle wzięły swój początek 
nie dalej jak trzy lata temu, a już artysta 
osiągnął w tej sztuce prawdziwą maestrię. 
obrazów Słoniny nie sposób nie rozpo-
znać, tak są charakterystyczne. wspania-
łe, czyste, żywe kolory, precyzyjny kon-
tur, mistrzowska dokładność nie pozwa-
lają na pomyłkę.
Słonia jest niezwykle płodny. Przez trzy 
lata uprawiania malarstwa na szkle zdą-

żył zebrać za swoje obrazki kilka nagród, 
zorganizować kilka wspaniałych wystaw 
w krakowie i w Myślenicach. teraz w 
Skomielnej Czarnej. o rzeźbie Słonina 
nie zapomina. to przecież jego koronna 
dziedzina sztuki, z której zawsze był zna-
ny. – Rzeźbieniem zaraził mnie Józef Sło-
nina, rzeźbiarz ludowy tworzący w Bog-
danówce – wspominał Zdzisław Słonina. 
– Podpatrywałem go jak rzeźbi kozikiem 
w drewnie. To były moje pierwsze lekcje 
rzeźbienia.
obecny na wernisażu wójt tokarni wła-
dysław Piaściak chwalił Zdzisława Słoni-
nę podkreślając fakt, że artysta ma swoje 
korzenie na ziemi tokarskiej. – Cieszę się 
bardzo, że tak wspaniały artysta i człowiek 
wywodzi się z naszej ziemi i co ważniejsze 
przyznaje się do pochodzenia z niej – mó-
wił wójt. – Gmina wspierała i wspierać 
będzie ludzi, którzy w taki czy inny spo-

sób rozsławiają naszą gminę.
wernisaż wystawy Zdzisława Słoniny 
uświetniły występy: góralskiej orkiestry 
dętej ze Skomielnej Czarnej i bogdanów-
ki pod batutą andrzeja jędryska oraz zna-
komity trębacz jazzowy adam kawoń-
czyk, który zagrał dwa utwory, pierwszy 
na tradycyjnej trąbce, drugi na przypomi-
nającym instrument ludowy flecie. głos 
zabrał także emerytowany dyrektor My-
ślenickiego ośrodka kultury jan koczwa-
ra, który doskonale zna twórczość Zdzi-
sława Słoniny, bowiem od czterdziestu lat 
śledzi rozwój talentu artysty.
wystawa: „Powroty” eksponowana bę-
dzie w filii gokiS w Skomielnej Czar-
nej do września tego roku. warto będąc 
w tamtych stronach zatrzymać się i prze-
kroczyć progi sali wystawowej, aby choć 
przez chwilę znaleźć się w magicznym 
świecie Zdzisława Słoniny.

ZDZISŁAW SŁONINA - urodził 
się w 1955 roku. Pochodzi z Bog-
danówki (gmina Tokarnia) leżącej 
w Beskidzie Makowskim. z wy-
kształcenia elektromechanik. od 
połowy lat siedemdziesiątych XX 
wieku rzeźbi, maluje, fotografuje. 
od 1984 roku należy do stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych. w 
latach 1991 - 95 został powoła-
ny na stanowisko kierownika re-
feratu kultury urzędu Gminy w 
Świątnikach Górnych. w latach 
1995 - 2011 pełnił funkcję dy-
rektora Gminnego ośrodka kul-
tury w tej miejscowości. w la-
tach 1992 - 1996 był prezesem 
oddziału krakowskiego stowarzy-
szenia Twórców Ludowych. Prace 
zdzisława słoniny znajdują się w: 
Muzeum archidiecezjalnym w kra-
kowie, Muzeum etnograficznym w 
krakowie, Muzeum etnograficz-
nym w Toruniu, Muzeum regio-
nalnym w Myślenicach, Państwo-
wym Muzeum na Majdanku, Mu-
zeum Ślusarstwa w Świątnikach 
Górnych oraz zbiorach prywat-
nych w ameryce, australii i euro-
pie. słonina jest znanym opieku-
nem artystów ludowych, inspira-
torem imprez artystycznych i kul-
turalnych na terenie gminy i re-
gionu. Mieszka i tworzy w Świąt-
nikach Górnych.

dossier

Jest niezwykle płodnym artystą, rzeźbi i maluje na szkle. Wspaniałą 
wystawę Zdzisława Słoniny można oglądać w Skomielnej Czarnej 

w tamtejszej filii GOKiS. Naprawdę warto!

Powroty Zdzisława Słoniny SEDNO
patronuje

wit   balicki

O nieChCianyCh CMenta-
rZaCh CZyli o wojennyCh 

nekroPoliaCh Z 1945 roku na 
ZieMi MyśleniCkiej Mówił Pod-
CZaS kolejnego wykładu w 
MuZeuM regionalnyM „doM 
greCki” w MyśleniCaCh dok-
tor Piotr SadowSki. był to wy-
kład Z Cyklu: „kaMPania 1945 
roku na ZieMi MyśleniCkiej” w 
raMaCh obChodów 70. roCZni-
Cy ZakońCZenia ii wojny świa-
towej.
Ci, którzy znają już prelegenta z poprzed-
nich wykładów wiedzą, że mówi on wart-
ko i treściwie obficie dzieląc się olbrzy-
mią wiedzą historyczną. nie inaczej było 

tym razem. Sadowski skupił swoją i słu-
chaczy uwagę na czterech cmentarzach 
wojennych, które znajdują się w Myśleni-
cach, dobczycach, Sułkowicach i jordano-
wie (kiedyś należał do powiatu myślenic-
kiego). – Nekropolie wojenne powstawały 
zazwyczaj tam, gdzie funkcjonowały obo-
zy jenieckie – mówił Piotr Sadowski. – Te 
cmentarze wyglądają dzisiaj różnie, jed-
ne zadbane inne nie. Sprząta się je zazwy-
czaj tylko przed Świętem Zmarłych, cho-
ciaż nie tylko. Chlubnym wyjątkiem są Do-
bczyce gdzie o cmentarz wojenny dba się 
z wielkim pietyzmem. Na ziemi myślenic-
kiej mamy trzy cmentarze wojenne, jeden 
znajduje się w Jordanowie, miejscowości, 
która kiedyś leżała na ziemi myślenickiej. 

W Myślenicach spoczywa około 400 żoł-
nierzy, w Sułkowicach 74, w Dobczycach 
też około 400 zaś w Jordanowie 80.
Piotr Sadowski uważa, iż nekropolie wo-
jenne ze względu na swój specyficzny cha-
rakter wyniesione są ponad kontekst poli-
tyczny i tak powinny być traktowane.
na zakończenie wykładu prelegent od-
powiadał na pytania z sali. głos zabrał 
m.in. jan brzeziński, który pamięta cza-
sy, o jakich opowiadał Piotr Sadowski. – 
Pamiętam, że szpital wojskowy znajdo-
wał się w budynku dzisiejszego LO. Służ-
ba medyczna stała na dobrym poziomie. Z 
okien budynku wystawały kominki, w pie-
cach palono parkietem i ławkami. Nieopo-
dal stał kukuruźniak, którym przewożo-

no rannych. Samolot mógł ich na raz za-
brać trzech. Pamiętam także wielki wóz, 
furmankę, która zwoziła rannych. Do dzi-
siaj mam w uszach ich jęki. Nie mogłem 
im pomóc. Nieczystości szpitalne wyrzu-
cano do wielkiego dołu, tam gdzie dzisiaj 
znajduje się wiadukt nad „zakopianką”. 
Fetor niósł się daleko, bowiem wśród nie-
czystości często znajdowały się amputo-
wane kończyny.
wykład o cmentarzach wojennych zloka-
lizowanych na ziemi myślenickiej nie za-
kończył cyklu prelekcji Piotra Sadowskie-
go. Przewidziane są następne wykłady. o 
ich terminach będziemy informować na-
szych Czytelników zamieszczając anon-
sy na stronie internetowej.

Dr Piotr Sadowski.

(red)

Andrzej Słonina z żoną.
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Polska za progiem (15)

andrzej boryczko

(red)

W „Srebrnym mieście” (5)

ksiądz adam Boniecki w Myślenicach “Noc muzeów” w “Domu Greckim”
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PrZed dojaZdeM do MiaSta, 
na terenie Starego olku-

SZa ProPonuję ZatrZyMać Się 
na PoboCZu Z Prawej Strony 
drogi, jeSt taM jedyne niewiel-
kie MiejSCe by beZPieCZnie oPu-
śCić SaMoChód.
kilkadziesiąt metrów od szosy natrafimy 
na relikty średniowiecznego grodziska, 
zarysy fosy i kamienne fundamenty xiii 
wiecznego kościoła św. jana Chrzcicie-
la. badania archeologiczne prowadzone 
w tym miejscu ujawniły liczne fragmen-
ty naczyń, przedmioty ze srebra i ołowiu, 
a także groty strzał i ostrogi. 
wracamy do olkusza i tuż za granicą mia-
sta skręcamy w prawo w kierunku cmen-
tarza. rozległa nekropolia obejmuje za-
równo cmentarz parafialny, jak też wy-
dzielone kwatery cmentarzy wojennych 
z obu wojen światowych. na szczególną 

uwagę zasługuje duża kwatera posiadają-
ca charakter samodzielnego cmentarza z 
okresu i wojny światowej. epizod „juraj-
ski” wielkiej wojny trwał niewiele ponad 
miesiąc, jednak z powodu zaciętości walk 
na terenie tym spoczęło snem wiecznym 
wielu żołnierzy wrogich sobie armii. Po-
legli chowani był początkowo w niewiel-
kich kwaterach przy istniejących cmenta-
rzach różnych wyznań. Z czasem obiek-
ty te ulegały likwidacji. Szczątki przeno-
szono na wyznaczone nekropolie zbioro-
we. taką jest właśnie cmentarz olkuski. 
obiekt, otoczony kamiennym murem z 
kutą stalowa bramą, składa się z 42 bez-
imiennych mogił masowych skrywają-
cych szczątki 319 żołnierzy. Centralnym 
akcentem jest duży pomnik wykonany z 
wapiennych kamieni zwieńczony orłem 
w koronie.
kilkaset metrów od cmentarza w kierun-
ku centrum - przy ul. Skarbnika znajdują 
się resztki żydowskiego kirkutu, jednego z 
kilku istniejących niegdyś na terenie mia-
sta. kończąc wątek nekropolii olkuskich 
proponuję udać się jeszcze na stary cmen-
tarz w centrum miasta. tu obejrzymy grób 

poległego w bitwie pod krzykawką puł-
kownika francesco nullo, a także nagro-
bek w popiersiem Petera westena, zmar-
łego w 1934 roku austriackiego przemy-
słowca, założyciela istniejącej do czasów 
nam współczesnych olkuskiej fabryki na-
czyń emaliowanych.
olkusz jest miastem jurajskim, więc oko-
lica obfituje w niezwykle ciekawe i ma-
lownicze zakątki wypełnione rozsianymi 
wśród sosnowych lasów białymi wapien-
nymi ostańcami, stanowiskami unikalnych 
okazów fauny i flory, a także zabytkowymi 
budowlami z zamkiem rabsztyn na cze-
le. leżący na „Szlaku orlich gniazd” za-
mek był jednym z elementów linii obrony 
ciągnącej się od krakowa do Częstocho-
wy. wzniesiony w stylu gotyckim skła-
dał się z zamku górnego zaopatrzone-
go w czteropiętrową basztę oraz dwupię-
trowego budynku mieszkalnego. istnieje 
wiele sprzecznych teorii na temat budo-
wy zamku i jego pierwotnych właścicieli, 
wśród których wymienia się biskupa jana 
Muskatę – politycznego przeciwnika kró-
la władysława łokietka. Pewne jest, że w 
1333 roku zamek przeszedł w ręce króla 

kazimierza wielkiego, następnie ludwi-
ka andegaweńskiego, a po roku 1382 stał 
się własnością znanego nam już Spytka z 
Melsztyna. w okresie xV wieku powsta-
je zamek dolny złożony z kolejnych dwu-
piętrowych budynków, dziedzińca, murów 
i wieży bramnej. jego rozbudowy doko-
nał prawdopodobnie andrzej tęczyński na 
polecenie króla władysława warneńczy-
ka. Ciekawostką jest fakt, że w nocy z 16 
na 17 lutego 1574 roku na zamku nocował 
podróżujący z francji, by objąć tron Pol-
ski, król elekt - henryk walezy. od roku 
1853, po wielokrotnych zmianach właści-
cieli, budowla całkowicie opuszczona za-
częła popadać w ruinę. w 1901 roku zo-
stała wysadzona w powietrze baszta zam-
ku górnego. tego aktu wandalizmu doko-
nali poszukiwacze skarbów. 
obecnie dzięki staraniom wielu pasjona-
tów oraz założonego w celu ratowania bu-
dowli przed całkowitą ruiną i zapomnie-
niem Stowarzyszenia Zamek rabsztyn, 
udało się nie tylko zatrzymać postępują-
cy proces dewastacji, ale również sporzą-
dzić odpowiednią dokumentację pozwa-
lającą na podjęcie prac częściowej odbu-

dowy zamku. Zamknięciem ważnego eta-
pu tego procesu odbudowy było otwar-
cie w dniu 1 maja 2015 roku zrekonstru-
owanej części zamku górnego zwieńczo-
nego platformą widokową dostępną dla 
wszystkich. osobiście byłem świadkiem 
przysłowiowego „najazdu” na zamek tu-
rystów i mieszkańców okolicznych miej-
scowości w dniu 3 maja. to potwierdza 
jak bardzo potrzebne są nam takie działa-
nia, które pozwalają zachować dla innych 
części historii naszego kraju - wszak chęt-
nych do odwiedzania nie tylko jurajskich 
ruin wciąż przybywa.

Ruiny zam
ku w

 Rabsztynie.

NOC MUZEÓW: impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kul-
tury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. organizatorzy przygotowują także specjalne atrak-
cje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki ro-
dzajowe itp. zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę płaconą przy pierwszym wejściu 
lub za darmo. Pierwsza noc Muzeów (Lange nacht der Museen) miała miejsce w Berlinie w 1997 
roku. z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach, 
m.in. pod nazwą nuit Blanche w Paryżu i museums-n8 w amsterdamie. obecnie organizuje je po-
nad 120 miast europy (w tej liczbie od sześciu lat Myślenice). w Polsce pierwszą noc Muzeów zor-
ganizowano w 2003 roku w poznańskim Muzeum narodowym. w krakowie pierwsza noc Muzeów 
odbyła się w maju 2004 roku. o północy zabrzmiała wtedy „oda do radości”, a w niebo wystrzeli-
ły sztuczne ognie. definicja za Wikipedią

tylko raZ w roku dane jeSt 
MyśleniCZanoM ZwiedZać 

MuZeuM regionalnego „doM 
greCki” do Późnej noCy. dla 
tyCh, Co lubią włóCZyć Się do 
i Po dwudZieStej CZwartej i nie 
Mają CZaSu na to, aby w każ-
dy inny dZień ZajrZeć do Mu-
ZeuM to SuPerokaZja. norMal-
nie MyśleniCkie MuZeuM Pra-
Cuje od óSMej do SZeSnaStej 
i od óSMej do oSieMnaStej (w 
Soboty do CZternaStej), jed-
nak w tyM wyjątkowyM dniu 
dZień PraCy wydłuża Się aż do 
godZiny 0.30.
„dom grecki” jest jedyną placówką kul-
turalną na terenie powiatu myślenickie-
go regularnie uczestniczącą w europej-
skiej nocy Muzeów. Czyni to od sześciu 
lat. aż dziw bierze, że żadna inna instytu-
cja kulturalna z terenu miasta czy gminy 
(a jest ich trochę) nie poszła do tej pory 
w ślady ekipy bożeny kobiałki. tymcza-
sem naśladownictwo w tym konkretnym 
przypadku byłoby ze wszech miar wska-
zane i usprawiedliwione.

Przez te sześć lat uczestnictwa „domu 
greckiego” w europejskiej nocy Mu-
zeów myśleniczanie mogli oglądać kil-
ka ciekawych wystaw i wysłuchać kilka 
równie ciekawych koncertów. w gronie 
wystawiających pojawiły się tak znamie-
nite nazwiska jak: wojciech weiss, jego 
żona irena weissowa (malarstwo), jan 
bajgrowicz, eugeniusz Molski (rzeźba), 
wojciech Cejrowski (fotografia), katarzy-
na Sosenko (kolekcja falkonów na perfu-
my) czy jerzy duda – gracz (malarstwo). 
w gronie koncertujących natomiast: Pau-
lina bisztyga, billy neal i jarosław śmie-
tana, a w tym roku grupa muzyczna dają-
ca koncert poezji śpiewanej, a związana 
współpracą i klimatem z Markiem gre-
chutą (o koncercie pisze obok agnieszka 
Zięba). w sferze wystawienniczej „dom 
grecki” zaproponował ekspozycję o cha-

rakterze … edukacyjnym i interaktyw-
nym. wystawa „nauki dawne i niedaw-
ne” (ze zbiorów Muzeum uniwersyte-
tu jagiellońskiego Collegium Maius) to 
przekrojowy obraz tego, co na przestrze-
ni lat działo się w … astronomii, fizyce i 
matematyce. widz mógł czuć się zaintry-
gowany nie tylko samym wyglądem eks-
ponatów (cylindry napiera, abak, koło 
pośredniczące, soczewka cylindryczna, 
koło katoptryczne, radiometr Crooke-
sa, figury lissajou, figury Chladniego), 
ale także ich działaniem, bowiem więk-
szość eksponatów można było obsługi-
wać własnoręcznie. Czy w myślenickim 
muzeum udało się w tę szczególną noc 
„Zatrzymać czas” (bo pod takim hasłem 
przebiegała w tym roku noc muzeów) 
mogą stwierdzić tylko ci, którzy w niej 
uczestniczyli.

w pięknym ogrodzie muzeum 
przy nastrojowym świe-

tle świec uczestnicy myślenickiej 
„nocy muzeów” mogli wysłuchać 
koncertu przebojów Marka Grechu-
ty pt. „Dni, których nie znamy…” 
w wykonaniu zespołu „Moja szka-
tułka”. Można było usłyszeć takie 
piosenki jak „nie dokazuj”, „koro-
wód”, „Jak obłok” czy „serce”. Mię-
dzy piosenkami można było posłu-
chać anegdot o Marku Grechucie, 
które opowiadał ze swadą i humo-
rem arkadiusz Boryczka, m. in. 
dowiedzieć się, dlaczego odwoły-
wał koncerty. na bis, którego gło-
śno domagali się słuchacze wyko-
nano „Będziesz moją panią”. w 
skład zespołu wchodzą: wokalista 
oskar Hudyka, skrzypaczka Joan-
na Giemzowska – Pilch, która kon-
certowała wspólnie z liderem gru-
py „anawa”, gitarzysta i pomysło-
dawca koncertu arkadiusz Borycz-
ka, grający na kontrabasie adam 
Tadel i perkusista sylwester Mali-
nowski. ciekawa aranżacja pozwo-
liła usłyszeć w starych piosenkach 
coś nowego jednocześnie nie od-
bierając im uroku, który zawdzię-
czały wykonaniom Grechuty. ze-
społu słuchali nie tylko dorośli, ale 
także dzieci. 

Do późnych godzin nocnych ...
SEDNO
patronuje

Gdyby nie myślenickie Muzeum Regionalne „Dom Grecki” „Euro-
pejska Noc Muzeów” ominęłaby Myślenice dalekim łukiem. Żadna 
bowiem inna instytucja kulturalna w mieście nie próbuje włączyć 
się w ten ogólnoeuropejski nurt kulturowy.

agnieszka zięba, wit balicki

foto: maciej hołujfoto: maciej hołuj

KSIąDZ ADAM BONIECKI - w wieku 18 lat wstąpił do zgromadzenia księży Ma-
rianów (w roku 1993 został przełożonym generalnym zgromadzenia). Po ukoń-
czeniu studiów filozoficzno -teologicznych w wyższym seminarium Duchownym 
we włocławku w 1960 roku otrzymał z rąk bpa antoniego Pawłowskiego święce-
nia kapłańskie w tamtejszej bazylice katedralnej. w latach 1961–1964 studiował 
filozofię na katolickim uniwersytecie Lubelskim. studiował też w Paryskim insty-
tucie katolickim (1973–1974). od 1964 związany z Tygodnikiem Powszechnym. 
w 1979 na życzenie Jana Pawła ii przygotowywał polskie wydanie dziennika L’os-
servatore romano i został redaktorem naczelnym pisma (1979–1991). Po powro-
cie do Tygodnika Powszechnego w 1991 został jego asystentem kościelnym, a po 
śmierci Jerzego Turowicza (1999) redaktorem naczelnym pisma. od 1999 do 2011 
roku mieszkał przy Parafii św. floriana w krakowie. od 14 lipca 2011 mieszka we 
wspólnocie księży Marianów na osiedlu stegny w warszawie.

dossier

O Watykanie i Franciszku Papieżu
dZięki „PraCowni na PiętrZe” ProwadZonej PrZeZ hanię la-

ChowiCZ, właśCiCielkę jedynej w MyśleniCaCh herbaCiar-
ni „Powolność” MyśleniCZanie otrZyMali niePowtarZalną 
okaZję SPotkania Z kSiędZeM adaMeM bonieCkiM. tytuł Pro-
wadZonego PrZeZ redaktora „tygodnika PowSZeChnego” ar-
tura SPorniaka SPotkania brZMiał: „o Co ChodZi PaPieżowi 
franCiSZkowi”.
ksiądz dzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z pobytu w watykanie. Za-
nim dotarł do postaci franciszka opowiedział kilka anegdot związanych z funkcjono-
waniem stolicy apostolskiej. – Watykan to bardzo stara instytucja kierująca się wie-
lowiekową tradycją i chociaż jest to także bardzo specyficzna instytucja dotykają ją 
bolączki instytucji świeckich – między innymi choroba na … karierę – mówił ksiądz 
adam. – Kiedy po Watykanie oprowadzał mnie ksiądz Józef Kowalczyk spotkaliśmy 
po drodze najstarszego księdza. Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: tutaj trze-
ba z wszystkiego żartować, oprócz … Pana Jezusa.
opowiadając o Papieżu franciszku ksiądz boniecki zaznaczył, że jest to Papież, któ-
ry wierzy w ducha świętego i który nie ustaje w pracy nad zreformowaniem kościo-
ła. – Franciszkowi chodzi między innymi o to, aby pewne decyzje zapadały na pozio-
mie kościoła lokalnego, na niższym szczeblu, aby nie zaprzątać nimi uwagi Papieża, 
jeśli nie ma takiej potrzeby. Gdyby udało się przeprowadzić tę reformę, będziemy ska-
zani na nasz episkopat, ale ten akurat jest dobry.
ksiądz adam odpowiadał także na pytania zadawane z sali. Pytano go między innymi 
o to jak wygląda jego dzień oraz jaka jest rola osób świeckich w kościele. na koniec 
dostojny gość podpisywał książkę swojego autorstwa. 

dossier za Wikipedią
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historyczne wędrówki Marka Stoszka

“Talenty Małopolski 2015” w Dobczycach

foto: maciej hołuj

Rebeliant z Chorowic (cz III)

będzie kino w Dobczycach 

marek  stoszek

Przed rokiem 1939 mieszkałam na 
opłotkach Myślenic. Jako 7-letnie 

dziecko pamiętam mojego ojca, który sto-
jąc pod sklepem Żyda mówił do idących 
do sklepu żydowskiego „nie kupuj u Żyda 
kupuj u Polaka”. Pamiętam też dyskusje i 
opowiadania w domu po najeździe Dobo-
szyńskiego na Myślenice opinia była jed-
noznacznie pozytywna. Z rozmów rodzi-
ców wiem, że Żydzi tak się rozpanoszy-
li w mieście, że ponoć odgrażali się:”Wy 
przyjdziecie do nas po klucze od kościo-
ła”. To były opowieści o współżyciu Ka-
tolików z Żydami. Tyle słyszałam i tyle pa-

miętam, jako dziecko.
Wiem, że wiece odbywały się na Zarabiu. 
Tu Doboszyński przyjeżdżał i wiece orga-
nizował na boisku sportowym. Pamiętam, 
że często przyjeżdżał.
a czy coś jeszcze więcej na temat tych 
wieców? No proszę pana tyle, że jak był 
wiec to tu na boisko się ludzie schodzili 
nie tylko z miasta. Potem głównie ludzie 
ze wsi przychodzili to rozbijali te sklepy 
żydowskie, kradli i brali, co popadło ze 
sklepów. Np. pamiętam jak kradli buty od 
„Bata”. inny rozmówca również wspo-
mina: Oczywiście z tego, co wiem byli tu 
również cisi sympatycy Doboszyńskiego, 
ale się z tym nie afiszowali. 
oczywiście i Myślenicom udzielały się na-

stroje antyżydowskie tego okresu. jednym 
z głównych powodów była powszechnie 
panująca bieda i chęć obarczenia kogoś za 
istniejący stan rzeczy. w 2005 roku grupa 
Młodzieży wszechpolskiej, a także dzia-
łacze onr postanowili przypomnieć te 
fakty i upamiętnić marsz adama dobo-
szyńskiego na Myślenice. 
ich radykalne wypowiedzi i groźba kon-
frontacji spotkały się z olbrzymim od-
dźwiękiem w mediach. Manifestacje za-
planowano na godzinę siedemnastą, jed-
nak już od rana na płycie rynku widać było 
korespondentów praktycznie wszystkich 
krajowych telewizji, którzy przeprowadza-
li wywiady z mieszkańcami i lokalnymi 
działaczami zarówno z władz miasta jak i 

organizacji niezależnych. największą or-
ganizacją działającą na terenie Myślenic 
zajmującą się kulturowym zbliżeniem, or-
ganizującą rozmaite prelekcje i wernisa-
że mające na celu zrozumienie i poszano-
wanie różnych poglądów była „wspólno-
ta Myślenice”. właśnie jej działacze, a 
także organizacja Młodzi demokraci po-
stanowili przeciwstawić się manifestacji 
onr. nagonka medialna i wręcz histeria 
rozpętana przez środki masowego przeka-
zu nie przysłużyła się dobrze Myślenicom 
czyniąc z miasta „stolicę polskiego anty-
semityzmu”. tytuły artykułów w gaze-
tach prześcigały się w nadaniu wydarze-
niu cech sensacji. „onr u wrót”, „ultra-
nacjonaliści przygotowują się do „najazdu 

na Myślenice”. „w sobotę i niedzielę set-
ka członków onr chce uczcić najwięk-
sze antysemickie zamieszki w przedwo-
jennej Polsce. Może to zrobić bez prze-
szkód”, „Cień brunatnej historii. Myśleni-
ce to szczególne miasto, naznaczone przed 
wojną hańbą narodową Polaków. teraz tę 
hańbę obóz narodowo-radykalny próbu-
je przekuć w powód do dumy.” 
również czołowe kanały i stacje telewi-
zyjne zamieściły relacje z tych wydarzeń 
w swych głównych dziennikach. Ze stro-
ny mieszkańców zainteresowanie tym fak-
tem było, co najwyżej średnie, spowodo-
wane głównie obecnością telewizji i nie-
spotykaną dotychczas w naszym mieście 
ilością policji. Sama manifestacja polega-
ła na wzajemnym przekrzykiwaniu się i 
odbyła się bez incydentów. 
to ostatnie spotkanie z inżynierem ada-
mem doboszyńskim na łamach naszej ga-
zety. Sądzę, że musicie drodzy Czytelnicy 
sami w swoich sumieniach ocenić jego po-
stawę i cele jakie sobie wyznaczył. należy 
pamiętać że „wyprawa myślenicka” była 
zaledwie drobnym incydentem w przebo-
gatej biografii tego człowieka.

ostatnia
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Po raZ trZeCi w dobCZyC-
kiM regionalnyM CentruM 

oświatowo – SPortowyM odby-
ły Się finały wojewódZkie Ma-
łoPolSkiego feStiwalu forM 
MuZyCZnyCh i taneCZnyCh „ta-
lenty MałoPolSki 2015”. budy-
nek ZatrZąSł Się w PoSadaCh, 
wSZak wyPełniło go Prawie … 
tySiąC oSób.
w kategorii form muzycznych wystąpiło 
98 podmiotów (solistów, zespołów i du-
etów) to w sumie 199 osób, w kategorii 
form tanecznych podmiotów było mniej 
(bo tylko 59) za to znacznie więcej osób 
(dokładnie 532). jeśli doliczymy do tego 
instruktorów, opiekunów i osoby towarzy-
szące tysiąc uzbiera się jak nic.
na scenie sali widowiskowej rCoS-u 
zobaczyliśmy wykonawców reprezen-
tujących dwanaście powiatów małopol-

skich: myślenickiego, miechowskiego, 
suskiego, proszowickiego, tatrzańskiego, 
brzeskiego, nowotarskiego, krakowskie-
go, oświęcimskiego, wadowickiego, ol-
kuskiegoi wielickiego.
barw powiatu myślenickiego broniło sześć 
śpiewających dziewczynek: julita jarzą-
bek, gabriela Murzyn, klaudia Chrobak, 
emilia Małż (wszystkie z MgokiS do-
bczyce), julia Skupień (SP w Skomielnej 
białej), Paulina rusek (i lo w Myśleni-
cach) oraz Martyna raczek (gimnazjum 
w krzyszkowicach). w kategorii form 
tanecznych podmiotów z terenu powia-
tu myślenickiego było jeszcze mniej, bo 
tylko cztery: zespół jamaica wave (go-
kiS dobczyce), Studio tańca :”r” gru-
pa „r2” i oliwia biela (Sułkowice) oraz 
Szymon kozak (Myślenice). wszyscy ob-
serwatorzy festiwalu na jurorach poczy-
nając, poprzez dyrektora festiwalu adria-

na kulika, na organizatorze kończąc (eki-
pa MgokiS w dobczycach z dyrektorem 
andrzejem topą, katarzyną Maj i wolon-
tariuszami z dobczyckiego gimnazjum na 
czele) stwierdzili, że poziom festiwalu był 
w tym roku bardzo wysoki i wyrównany. 
owa równość czyli brak wybitnego wy-
konawcy, który wzniósłby się poziomem 
wykonawczym ponad wszystkich innych 
uczestników finału, spowodowała, że na-
grody grand Prix w tym roku nie przyzna-
no. natomiast przyznano 19 tytułów „ta-
lent Małopolski 2015” i 32 wyróżnienia 
w formach muzycznych oraz odpowied-
nio 15 tytułów i 15 wyróżnień w formach 
tanecznych. reprezentanci powiatu my-
ślenickiego wywalczyli tym razem tylko 
trzy wyróżnienia. otrzymały je: gabrie-
la Murzyn, Martyna raczek i julia Sku-
pień. gdzie te czasy, kiedy śpiewała na-
talia hodurek i Marysia niewitała?

Festiwal „Talenty Małopolski 2015” zakończony. Tym razem przedstawiciele 
powiatu myślenickiego nie odegrali, jak jeszcze niedawno, w finałach woje-

wódzkich głównych ról zadawalając się trzema wyróżnieniami.

Tysiąc osób w RCOS-ie
SEDNO
patronuje

Sponsorzy festiwalu: senator Vii kadencji stanisław Biszty-
ga, „zibet” sp. z o.o. w Myślenicach, szkoła osińskich w Myśle-
nicach, Piekarnia – cukiernia „Dom chleba”, Przedsiębiorstwo 
Handlowo - usługowe „Jan”, Piekarnia - cukiernia „złoty kłos”, 
Gospodarstwo agroturystyczne „Ściborówka”, kawiarnia „ruco-
la caffe”. Patronat medialny: iTV Telewizja Powiatowa (rela-
cja z obu dni festiwalu na żywo), Myślenicki Miesięcznik Powia-
towy „sedno”.

foto: maciej hołuj

BędZie kino w dobCZyCaCh. kiedyś, PrZed wielu laty już było, 
ale ZawieruCha dZiejowa SPowodowała, że w któryMś Mo-

MenCie Znikło Z krajobraZu MiaSta.
kino, które już we wrześniu ma otworzyć podwoje przed dobczyckimi kinomana-
mi będzie kinem nowoczesnym, bez skrzypiących foteli i charakterystycznego terko-
tu projektora. 150 tysięcy złotych ma kosztować aparatura wyświetlająca oraz ekran. 
Sto tysięcy przeznaczył ze swojego budżetu urząd Marszałkowski, pięćdziesiąt ty-
sięcy dołożyła gmina. taką umowę podpisali pod koniec maja urzędujący burmistrz 
dobczyc Paweł Machnicki oraz krzysztof Markiel, dyrektor departamentu kultury 
i dziedzictwa narodowego w urzędzie województwa Małopolskiego. Podczas skła-
dania podpisów pod dokumentem obecni byli także halina adamska – jędrzejczyk, 
wiceburmistrz dobczyc, Zofia Murzyn, skarbniczka gminy i Miasta dobczyce oraz 
andrzej topa dyrektor MgokiS w dobczycach.
kino zlokalizowane będzie w tej samej sali widowiskowej regionalnego Centrum 
oświatowo – Sportowego im. Marcina Pawlaka, w którym podpisywano umowę. 
Pierwsze seanse zaplanowano na wrzesień tego roku.
- Doskonale pamiętam dobczyckie kino, pamiętam, że pierwszym filmem wyświetla-
nym w nim był obraz: „Świat się śmieje” – wspomina elżbieta kautsch, prezeska do-
bczyckiej „ispiny”, radna rady Miejskiej. – To były lata pięćdziesiąte zaś bilet do kina 
kosztował wtedy 1,50 złotych. 
- Kwota dotacji nie jest może duża, a sama idea kina w Dobczycach może wydawać 
się komuś sprawą marginalną, ale przecież wielu starszych dobczycan z sentymentem 
wspomina dawne kino, które pozostało gdzieś w naszych sercach – powiedział bur-
mistrz dobczyc. - Kino zawsze niesie ze sobą emocje. To medium z olbrzymimi możli-
wościami mogące przynieść wiele zła, ale także wiele dobra w zależności od tego kto 
nim zawiaduje i w jaki sposób. Po co komu kino? – zapyta ktoś. Otóż wiele zależy od 
nas samych, od tego czy na bazie tego kina potrafimy zbudować jego klimat i czy kino 
będzie tym miejscem, do którego mieszkańcy Dobczyc chętnie przyjdą. Liczę w tym 
względzie na instytucje, które znajdują się pod tym samym dachem, pod którym będzie 
kino: GOKiS, Gimnazjum, Miejską Bibliotekę Publiczną i Szkołę Muzyczną.
umowa została podpisana. teraz czekamy na pierwszy seans.
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Od września do kina
Już za trzy miesiące dobczycanie obejrzą pierwszy se-

ans w swoim kinie. Nie będą musieli jeździć ani do My-
ślenic, ani do Krakowa chcąc zobaczyć ulubiony film. 
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pies jaki jest każdy widzi

prezentacje - członkowie Myślenickiej Grupy Poetyckiej “Tilia” - MARIUSZ MICHALAK

Swojego psa narysował „Sednu” ksiądz adam boniecki. 

fo
to

: m
aciej h

o
łu

j, tekst: rafał zalu
b
o
w

ski

(Cdn)

Sprawy księdza Godawy

“Tilia” w dobczyckiej bibliotece

agnieszka zięba

foto: maciej hołuj

Jaja kwadratowe – oryginalne i 
nadzwyczaj hecne produkty na-

tury o zdecydowanie kubistycznych 
kształtach i parametrach. Charaktery-
zują się równymi bokami, a po środ-
ku żółtkiem nasyconym dużą ilością 
składników śmiechopochodnych. jaja 
kwadratowe o zróżnicowanym ciężarze 
gatunkowym znoszą przede wszystkim 
przydomowe kury śmieszki, tzw. nio-
ski – jajcarki oraz samce zwane kogu-
tami z rzędu trzpiotów – chichotników 
– zdolnych do wielce barwnego, nie-
rzadko dosadnego i wręcz pikantnego 
pienia najwymyślniejszymi tonami lub 
barwami głosu, kaczka dziennikarska 
– dobrze upierzony, kosmopolityczny 
ptak z gatunku kaczodziobych. udo-
mowiona około 1500 r.p.n.e. pochodzi 
od dzikiej kaczki krzyżówki. hodowa-
na głównie przez drukarzy, dziennika-
rzy i przedstawicieli środowisk ludzi 
dużo lub mało piszących. Spłaszczo-
nym dziobem potrafi żywić się poje-
dyńczymi spółgłoskami lub samogło-
skami. Chętnie pożera całe zestawy 
lub fragmenty zdań słowotwórczych 
uszczuplając lub zmieniając przekor-
nie tzw. porządek sensu, rzeczy i zna-
czenia, kłamać jak z nut – to szcze-
gólna umiejętność opowiadania fan-
tazyjnych i całkowicie niezgodnych z 
prawdą opowieści na podstawie wła-
snej partytury i według indywidualne-
go klucza, np. … wiolinowego, kurza 
twarz – twarz kurzego kształtu i wize-
runku z niewielkimi oczkami i lekkim 
zarostem. Charakterystyczny, wysunię-
ty, ostry dziób oraz nadzwyczaj mod-
ny, wymodelowany żelem grzywoczu-
bek, nierzadko barwiony papuzim ko-
lorem, świński kawał – porcja przeso-
lonego mięsa ze wszystkożernego tucz-
nika (czyt: prosiaka) z rodziny ssaków 
parzystokopytnych. Stanowi surowiec 
do produkcji szynki surowej, gotowa-
nej lub konserwowej oraz ostro pieprz-
nych wędlin niskiej jakości … Spoży-
wanie tychże w nadmiernych ilościach 
jest wysoce szkodliwe i … demorali-
zujące, szukać wiatru w polu - nie-
zwykle żmudna i trudna operacja po-
szukiwawcza związana z przechwyty-
waniem energii i wiatru ....

SPokojny, 
Z a w S Z e 

Pogodny, o 
nieCo nie -
śMiałyM, Cie-
PłyM uśMie-
Chu. o Sobie 
M ó w i  n i e -
Zbyt Chęt-
NIe (ALE CO 
JA MAM CI PO-
WIEDZIEĆ?), 
jednak Co 
nieCo uda-

ło Mi Się Z niego wydobyć.
urodził się w lubniu, niewielkiej miejsco-
wości w beskidach. Z nostalgią wspomi-
na otoczenie, którego piękno kształtowa-
ło jego osobowość i wrażliwość. ukoń-
czył technikum elektryczne w dobczy-
cach, właśnie tam podjął pierwsze próby 
literackie. Mariusz był członkiem ama-
torskiego teatru, brał udział w konkur-
sach jako recytator. w 1989 roku zajął ii 
miejsce w krakowskim turnieju recyta-
torskim im. S. wyspiańskiego w kategorii 

utworów autorskich. koniec szkoły, pod-
jęcie pracy w wyuczonym zawodzie nie 
oznaczały rezygnacji z teatru – współpra-
cował z grupą amatorską, która przygoto-
wywała różnego rodzaju przedstawienia, 
m. in. Misterium Męki Pańskiej, gdzie 
odegrał rolę jezusa.
narastające tempo życia, obowiązki ro-
dzinne i zawodowe sprawiły, że zarzucił 
pisanie oraz udział w projektach teatral-
nych. Po paru latach poezja się o niego 
upomniała – Mariusz ponownie sięgnął 
po pióro, pisał jednak do szuflady.
Przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy 
podjął współpracę z „tilią” – przyszedł 
na spotkanie organizowane przez grupę 
wspólnie z myślenicką biblioteką (mowa 
o „wierszu pod choinkę”, który wpisał 
się już chyba na stałe w kalendarz im-
prez kulturalnych), zaproponowano mu 
członkostwo w grupie, chętnie skorzy-
stał z propozycji.
w tej chwili niewiele jest przedsięwzięć, 
w których jako członek „tilii” nie brał-
by udziału. od 2013 roku jest z nami na 
stałe.obecnie mieszka wraz z rodziną w 

Myślenicach. jest pracownikiem tech-
nicznym biblioteki Publicznej w Myśle-
nicach, prowadzi również działalność go-
spodarczą. żona, syn, córka, dom, to sło-
wa, które często padają z jego ust w cza-
sie spotkań.
Znaczna część wierszy Mariusza poświę-
cona jest jego bliskim – „Cud poczęcia”, 
„Syn”. o sobie mówi: jestem szczęśli-
wym mężem i ojcem dwójki uroczych dzie-
ci. Inspiracją mojej twórczości jest czę-
sto moje życie oraz świat i ludzie, którzy 
mnie otaczają, po prostu to co się wokół 
mnie dzieje.
Chętnie dzieli się swoją twórczością, nie 
tylko w czasie poetyckich imprez, ale 
także w okienku lirycznym w „gazecie 
Myślenickiej”.
tematem jego wierszy są poza rodziną 
tęsknota za spokojem, ludzkie cierpie-
nie, wiara, wołanie o pokój. wierszami 
prosi, przeprasza i dziękuje, ale też skła-
nia czytelnika do refleksji. Ciepłe, czyta-
ne miękkim, spokojnym głosem Mariu-
sza wiersze zapadają w pamięć, a miły 
głos i dobra dykcja sprawiają, że chętnie 

się ich słucha.
współpracę z „tilią” uważa za zaszczyt. 
grupa stanowi dla niego inspirację i mo-
tywuje go do pisania i pracy nad sobą. 
uważa się za amatora: moja poezja wy-
maga jeszcze solidnego warsztatu, dużo 
pracy i trzeba przyznać, że nie poprze-
staje na słowach. nie wydał jeszcze żad-
nego tomiku poetyckiego, ale kto powie-
dział, że nie można debiutować po czter-
dziestce?

Somewhere in time
Gdzieś tam w przestrzeni

świeci płomyk
płomyk mojego istnienia

wiele razy dręczony
przez wiatr i przez deszcz

pytam gdzie
gdzie jest sens życia

wystarczy lekki podmuch wiatru
kilka kropel deszczu

i płomyk zgaśnie
zostaje jednak nadzieja

że tam gdzie odejdę
i wiatr nie wieje
i deszcz nie pada

foto: maciej hołuj

PrZeZ ładnyCh Parę lat 
PrZygotowywałeM dZie-

Ci do PierwSZej koMunii świę-
tej. wyjaśniałeM Prawdy 
wiary, MówiłeM o MiłośCi 
Pana jeZuSa; o tyM, że Pod 
PoStaCią Chleba PrZyCho-
dZi, aby MieSZkać w naS.
Pamiętam prostotę dzieci, ich radość, 
pogodę ducha. Przypominam sobie sło-
wa Chrystusa, że kto się nie stanie jak 
dziecko, ten nie może wejść do króle-
stwa niebieskiego (Mt 18,2n). i myślę 
o tym, że gdyby dorośli powstrzyma-
li się od psucia swym pociechom tych 
ważnych chwil, wszyscy byliby szczę-
śliwsi i nie mielibyśmy tego śmieszne-
go festiwalu fryzur, prezentów, imprez i 
gadżetów, który przesłania świętość. o 
ile coś pomaga w spotkaniu z bogiem, 
należy to zastosować, o ile przeszkadza, 
należy odrzucić. Przypominam słowa 
św. ignacego loyoli i dedykuję od sie-
bie fraszkę – ku uśmiechowi, przestro-
dze, opamiętaniu (?).
PIERWSZA KOMUNIA
Zabawki, upominki
na potem – dziecko wie.
Tylko dorośli swoimi
pstrykają przez całą Mszę.

foto: maciej hołuj

w Maju MyśleniCka gru-
Pa literaCka „tilia” była 

gośCieM dobCZyCkiej MiejSkiej 
biblioteki PubliCZnej.
Zarówno członków „tilii” jak i zebraną 
widownię serdecznie powitał dyrektor bi-
blioteki, Paweł Piwowarczyk, a potem od-
dał głos jadwidze Malinie, która przewo-
dzi grupie od 2009 roku. w imieniu „ti-
lii” podziękowała ona za zaproszenie. Po-
eci mogli powiedzieć o sobie kilka słów, 
a potem czytali swoje wiersze, także te, 
które jeszcze nie ukazały się drukiem. 
Przy okazji jadwiga Malina zdradziła, że 
zebrała już materiał do piątego tomu po-

etyckiego, który być może ukaże się pod 
koniec tego roku.
„tilia” była licznie reprezentowana. wy-
stąpili: agnieszka Zięba, jolanta Proszek, 
jadwiga Malina – żądło, kazimierz bu-
dyn, antonina Sebesta, lucyna dyrcz – 
kowalska, katarzyna dominik, Mariusz 
Michalak, Małgorzata kraus, jan baj-
growicz, bogusława Michalik – górka 
oraz ks. eligiusz dymowski. wydaje się, 

że najbardziej onieśmielone były spotka-
niem mieszkanki dobczyc: kasia domi-
nik i lucyna dyrcz. trudno występować 
przed własną publicznością.
Spotkanie urozmaicała sekcja wokalna 
Miejsko – gminnego ośrodka kultury 
i Sportu z dobczyc pod kierunkiem be-
aty Czajki – rolińskiej. śpiewały: Me-
lania kowal, Maja kowalska, emilia 
Małż, julia Piwowarczyk oraz domini-

ka Szyszka.
Po zakończeniu wieczoru poetyckiego był 
czas na chwilę rozmowy, wspólną herba-
tę, wymianę wrażeń i wzajemne podzię-
kowania. widzowie dziękowali za czas z 
poezją, „tilia” za to, że mogła gościć w 
murach biblioteki. trzeba zaznaczyć, że 
bez dyrektora biblioteki oraz pań, które 
czuwają nad klubem literackim (joan-
na grzelka – kopeć oraz krystyna Zając) 
nie zabrzmiałaby w bibliotecznej wypo-
życzalni poezja. takie spotkania wywo-
łują uśmiech, łzy, pozwalają na chwilę 
zadumy. tak było i tym razem. w poezji 
tkwi wielka siła.

„Tilia” w podróży (do Dobczyc)
agnieszka  zięba
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runmageddon w Myślenicach
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SZkoła PrZetrwania to Mało 
PowiedZiane. runMageddon 

to SZkoła żyCia. jeśli ktoś był 
PodCZaS iMPreZy na MyśleniC-
kiM Zarabiu i widZiał Z bliSka 
jakiM torturoM Poddawani 
byli uCZeStniCy biegu, wie o 
CZyM Mówię.

„Koszmar wulkanizatora”
ekstremalny bieg z przeszkodami to na-
zwa laikom niewiele wyjaśniająca. o jej 
prawdziwym znaczeniu i wartości prze-
konują się tylko ci, którzy na starcie bie-
gu stają i docierają do jego mety. a nie 
jest łatwo. na biegnących czekają najbar-
dziej wymyślne przeszkody. niekiedy nie 
do pokonania. na przykład przeszkoda o 
nazwie „koszmar wulkanizatora”. każdy 
uczestnik biegu na pewnym jego etapie 
musi przenieść na określonym dystansie 
dwie opony (kobiety jedną). Zadanie z po-
zoru łatwe, ale tylko wówczas kiedy nie 
ma się za sobą kilku kilometrów biegu po 

zróżnicowanym terenie. jeśli się ma prze-
noszenie opon nie jest już sprawą tak pro-
stą. Proste nie jest także wciągnięcie ważą-
cej 33 kilogramy, betonowej „trelinki” na 
wysokość czterech metrów oraz pokona-
nie wielkich szpul, na które na co dzień na-
wija się grube liny. runmageddon rządzi 
się na szczęście swoimi prawami. uczest-
nicy biegu mają sobie nawzajem pomagać 
i owa jedność i wspólnota biegnących jest 
przestrzegana o czym mogliśmy przeko-
nać się oglądając bieg.

O przeszkodach jeszcze
w obrębie myślenickiego toru pumptrac-
kowego wzniesiono kilka innych prze-
szkód. wysoką wieżę, na szczyt której 
prowadzi pochyła ściana. nie wszyscy po-
konali ją o własnych siłach. wielu korzy-
stało z pomocy swoich rywali. tutaj jak 
nigdzie gdzie indziej widoczna była soli-
darność biegnących. jedną z zawodniczek 
wciągano na podest wieży aż czterokrot-
nie. kolejna przeszkoda – dwa olbrzymie 

kontenery śmieciowe wypełnione po brze-
gi lodowatą wodą i bryłami lodu. Po dzie-
więtnastu pokonanych kilometrach i wie-
lu trudnych przeszkodach na biegnącego 
czeka lodowata kąpiel. Zawodnik (lub za-
wodniczka) musi zanurzyć w wodzie całe 
ciało, bowiem na kontenerze ułożona jest 
deska, którą należy pokonać od spodu, za-
tem innej możliwości jak zanurzenie się 
nie wchodzi w grę. Po opuszczeniu „wa-
nien” z lodem na zawodnika czeka prze-
szkoda zbudowana przez strażaków – ol-
brzymie ognisko. należy je przeskoczyć. 
Z antarktydy do … piekła.

Malownicza, ale wymagająca trasa
Myślenicki runmageddon rozgrywany 
był w dwóch wersjach. Pierwsza - górski 
runmageddon beskidy rekrut, to wersja 
łatwiejsza rozgrywana na dystansie 6 ki-
lometrów (wziął w niej udział sam bur-
mistrz Myślenic Maciej ostrowski), druga 
górski runmageddon beskid hardcore na 
dystansie 21 kilometrów – próba zabójczo 

trudna i wymagająca. w sumie na starcie 
obu biegów stanęło prawie dwa tysiące 
zawodników. – Piękna trasa, malownicza 
i wymagająca – usłyszeliśmy od zawod-
niczki, która do Myślenic na runmaged-
don przyjechała z warszawy. – Już same 
podbiegi po zróżnicowanym terenie były 
bardzo męczące, a do tego jeszcze te prze-
szkody. Zabawa jednak przednia. Mam w 
planach kolejne biegi. Do Myślenic chęt-
nie kiedyś wrócę.
w klasyfikacji generalnej kategorii re-
krut najszybszym zawodnikiem okazał się 
grzegorz Szczechla z ustronia, wśród ko-
biet triumfowała Magdalena Szulc z war-
szawy. w kategorii hardcore najlepszym 
był robert bandosz z Sierpca zaś wśród 
kobiet ta sama Magdalena Szulc. Z re-
prezentantów broniących barw powiatu 
myślenickiego w kategorii rekrut najle-
piej spisał się Mateusz wrona z dobczyc 
(22) natomiast w kategorii hardcore ra-
fał święch z Myślenic (65).

Runmageddon to morderczy wy-
ścig na ekstremalnym torze prze-
szkód! na trasie czekają na zawod-
ników: błoto, woda, ogień, bagno, 
przeszkody linowe, skośne i pio-
nowe ściany, zasieki, okopy i inne 
atrakcje. nie ma na świecie dru-
giej imprezy z takim zagęszczeniem 
przeszkód i tak ciekawą trasą! run-
mageddon to sprawdzian dla ciała i 
psychiki! runmageddon to wyzwa-
nie rzucone ludzkim: sprawności, 
sile, wytrzymałości i odporności psy-
chicznej. nie trzeba być atletą ani 
biegaczem, żeby ukończyć runma-
geddon, ale trzeba mieć … jaja (nie-
zależnie od płci!), żeby dotrzeć do 
granicy swoich możliwości i ją prze-
sunąć. runmageddon to połączenie 
rywalizacji i współpracy między za-
wodnikami. startując w runmaged-
donie można zaspokoić obie ambi-
cje: pobiec i pomagać innym. elek-
troniczny pomiar czasu pozwala na 
porównanie czasów zawodników z 
każdej serii i rywalizację dla „Harpa-
ganów”. na trasie ustawiono jednak 
przeszkody, które są nie do pokona-
nia samodzielnie dla 90% zawodni-
ków. Muszą więc oni współpracować 
z innymi. runmageddon rozgrywa-
ny jest w wersjach: rekrut - 6km i 
30 przeszkód, classic - 12km i 50 
przeszkód oraz Hardcore - półma-
raton (21,0975km) i 70 przeszkód. 
w Myślenicach rozgrywane były ka-
tegorie: rekrut i Hardcore.

Przez wodę, błoto, lód i ogieńMówią, że to zawody 
dla zakręconych. My 

dodajemy, że dla zakrę-
conych pozytywnie. I dla 
lubiących niecodzienne 
wyzwania.

wit balicki



SEDNO

16/czerwiec 2015

reklama


