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foto: maciej hołuj
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SEDNO: HISZPAńSKIE SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA OD 

KRAKOWA DZIELĄ TYSIĄCE KI-
LOMETRóW. PAN POKONAŁ JE 
... PIESZO?
BARTŁOMIEJ CHĘĆ: Przemierzyłem 
dokładnie 3 i pół tysiąca kilometrów 
używając do tego ... własnych nóg.
Co to za pomysł, aby pieszo prze-
mierzać całą Europę?
Oglądałem kiedyś film. Amerykań-
ski. „Droga życia”. Opowiadał o czło-
wieku, który odbywał pielgrzymkę do 
Santiago de Compostela. Tak mnie za-
fascynował, że postanowiłem pójść w 
jego ślady.
Do Santiago de Compostela piel-
grzymują ludzie, którzy mają ku 
temu jakiś, najczęściej duchowy, 
powód?
Chciałem odbyć tą pielgrzymkę z 
dwóch powodów. Po pierwsze spraw-
dzić się w ekstremalnych warunkach, 
po drugie rozliczyć z problemami na-
tury osobistej.
Czy stąd także kamień w Pana ple-
caku?
Tak. W sumie do Santiago de Compo-
stela dotarłem z trzema kamieniami w 
plecaku. Kamienie są symbolem nur-
tujących nas problemów. Zostawia 
się je w Cruz de Ferro, miejscu odle-
głym około 200 kilometrów od San-
tiago de Compostela. To tak jakby zo-
stawić tam wraz z nimi swoje proble-
my. Pozbyć się ich, zapomnieć o nich. 
Taka jest właśnie filozofia dźwigania 
kamieni w plecaku, kiedy pielgrzy-
muje się do Santiago de Compostela.
Czy to duże kamienie? Ciężkie?
Niewielkie, ale jeśli się ich uzbiera kil-
ka, jest co dźwigać.
Jeden z kamieni towarzyszył Panu 
od samego Krakowa?
Tak. To kamień symbolizujący moje 
problemy natury osobistej.
Czy po osiągnięciu celu i złożeniu 
kamienia w Cruz de Ferro czuje się 
Pan lepiej, czy problemy zniknęły 
lub osłabły?
Chyba nie do końca. Ale wierzę, że 
to nastąpi. Po coś przecież ten ka-
mień taszczyłem przez tyle tysięcy 
kilometrów.
Drugi kamień znalazł się w Pana 
plecaku na terenie Niemiec?

ANNĄ KATARZYNĄ JAWOR
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rozmowa z BARTŁOMIEJEM CHĘCIEM pielgrzymem z Krzczonowa, który pieszo przemierzył szlak z Krakowa do Santiago de Compostela
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maria gaczyńska

Na tym etapie pielgrzymki miałem 
spore problemy. Wszystko przez to, 
że stłukłem wyświetlacz w moim 
telefonie komórkowym. Pozbawi-
łem się GPS-u, zgubiłem przez to 
szlak, zostałem bez kontaktu z ro-
dziną i bez ... pieniędzy. Rodzina 
dzwoniła do mnie, ja nie odbiera-
łem, bo telefon był zepsuty, dopie-
ro kiedy wpadłem na pomysł, że 
przecież mogę odebrać rozmowę 
za pomocą słuchawki sprawy ule-
gły poprawie. Kamień, który zna-
lazł się wówczas w moim pleca-
ku był symbolem tych problemów.
Czy wówczas, kiedy rozbił Pan 
telefon, znalazł się w szczerym 
polu, na terenie obcego kraju 
bez znajomości dalszej marsz-
ruty, słowem w sytuacji mówiąc 
delikatnie mało komfortowej nie 
przyszło zwątpienie, chęć za-
niechania dalszego pielgrzymo-
wania?
Nie miałem takich myśli, aby prze-
rwać pielgrzymkę. Parłem do przo-
du ze świadomością, że nie odpusz-
czę. Każdego dnia budziłem się z 
nowymi siłami, z nową nadzieją, 
nową chęcią do dalszego marszu. 
Czasem tylko, kiedy nie mogłem 
znaleźć miejsca do spania myśla-
łem po cichu: po co ci to było? Ale 
tylko po cichu.
A propos spania. Gdzie Pan sy-
piał podczas pielgrzymki? Doszły 
nas słuchy, że czasami w zupeł-
nie „egzotycznych” miejscach?
Najczęściej spałem w szczerym 
polu. Rozkładałem płachtę biwa-
kową, aby nie pogryzły mnie mrów-
ki lub nie zalała woda. Zdarzało się, 
że moją sypialnią była ambona my-
śliwska, boisko sportowe przy ja-
kiejś szkole, niedokończona budo-
wa, altanka na szlaku. Raz, pod-
czas szalejącej burzy schroniłem 
się w nieużywanym od dłuższego 
czasu ... wychodku. Domyślam się, 
że to o owe „egzotyczne” miejsce 
chodziło w pytaniu. Już na terenie 
Francji ułożyłem się raz do snu w 
altance, gdy nadeszła jakaś pani, 
która chciała w niej urządzić grilla. 
Wezwała policję, ale policjanci wi-
dząc mój paszport pielgrzyma od-

stąpili od swoich czynności i pozwolili zostać w altance na noc.
Jaki dystans pokonywał Pan dziennie?
Średnio około 30 kilometrów. Po siedmiu czy ośmiu godzinach marszu dawał o sobie znać plecak, który był 
dość ciężki. Czułem się potem jak po dniówce na budowie.
Co zawierał plecak, że był tak ciężki?
Ubranie, płachtę biwakową, zapasowe buty, zestaw do gotowania, który notabene zostawiłem na szlaku 
bo był za ciężki, a przecież zawsze mogłem rozpalić ognisko i upiec na nim kiełbasę. Poza tym ładowarkę 
solarną do telefonu, latarkę, apteczkę, z której skorzystałem dopiero w ostatnim tygodniu sięgając po ke-
tonal, bo rozbolały mnie plecy.
Czy po drodze spotykał Pan ludzi? Jeśli tak jak zachowywali się w stosunku do Pana? Czy nie byli 
agresywni?
Sporo ludzi, zwłaszcza na terenie Niemiec zaczepiało mnie i pytało skąd i dokąd zmierzam. Kiedy im wy-
jaśniałem byli zdziwieni. Nikt jednak nie okazywał mi agresji. Raczej patrzono na mnie przychylnie. Na 
szlaku spotkałem Francuza. Szedł z ... Dąbrowy Górniczej. W Santiago de Compostela był już ... 35(!) razy. 
Przez część pielgrzymki podróżowałem także w asyście dwóch Polaków, jeden pochodził z Siedlec, drugi z 
Suwałk. Osobiście jednak preferuję samotną wędrówkę, kiedy nikt nie narzuca mi miejsc, czasu postojów, 
ani też tego gdzie mam nocować.
Co czuł Pan, kiedy pielgrzymka dobiegła końca, a Pan stanął u stóp katedry w Santiago de Com-
postela?
To dziwne, ale miałem zupełną pustkę w głowie. Chociaż dzisiaj, będąc już w domu, nieco inaczej patrzę na 
świat. Wiem, że w każdej chwili mogę wziąć plecak i iść z nim gdzie sobie wymarzę.
A jakie wrażenie wywarła na Panu sama katedra?
Piękne, bogate wnętrze, złocony, wspaniały ołtarz i grób św. Jakuba apostoła. To robi wrażenie.

Ma Pan zawieszony na szyi wisiorek, którego głównym motywem jest biała muszla? Proszę wy-
jaśnić o co chodzi?
To muszla pielgrzymia. Każdy pielgrzymujący do Santiago de Compostela powinien taką muszlę mieć ze 
sobą, to symbol tej pielgrzymki. Jakub Większy Apostoł, którego grób znajduje się w katedrze w Santiago 
de Compostela często przedstawiany był z taką właśnie muszlą.
Po tych doświadczeniach, kiedy wrócił Pan już samolotem do kraju, a potem do rodzinnego Krzczo-
nowa, jakich wskazówek udzieliłby Pan tym, którzy wzorem Pana chcieliby przebyć samotnie ty-
siące kilometrów pieszo udając się do Hiszpanii, do Santiago de Compostela?
Nie można się bać. Należy ruszać w świat, jeśli jest taka chęć i wola. Spełniać swoje marzenia, zamiary. 
Odważnie, choć także rozsądnie. W pielgrzymkach należy pamiętać o tak ważnym dokumencie jak pasz-
port pielgrzyma i zbieraniu w nim pieczątek z różnych miejsc pobytu. Taki dokument to przepustka do go-
dziwych noclegów i darmowego wyżywienia, które należą się pielgrzymom. Sam osobiście z nich nie ko-
rzystałem, ale wiem, że istnieją takie możliwości.
Czy chodzi Panu już po głowie kolejna wyprawa, kolejna pielgrzymka?
Tak. Marzę o tym, aby pokonać pieszo szlak pacyficzny- Pacyfic Crest Trail wiodący z Meksyku do USA. W 
sumie 4 i pół tysiąca kilometrów. Ale na razie to tylko marzenie.

Droga św. Jakuba - nazywana często 
także po hiszpańsku Camino de Santiago 
– szlak pielgrzymkowy do katedry w San-
tiago de Compostela w Galicji w północ-
no-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, 
według przekonań pielgrzymów, znajdu-
je się ciało św. Jakuba Większego Apo-
stoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, 
a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jed-
nym z wielu szlaków. Droga oznaczona 
jest muszlą św. Jakuba, która jest także 
symbolem pielgrzymów i żółtymi strzał-
kami. Istniejąca od ponad tysiąca lat 
Droga św. Jakuba jest jednym z najważ-
niejszych chrześcijańskich szlaków piel-
grzymkowych, obok szlaków do Rzymu 
i Jerozolimy. Według legendy ciało św. 
Jakuba przewieziono łodzią do północ-
nej Hiszpanii, a następnie pochowano w 
miejscu, w którym dziś znajduje się mia-
sto Santiago de Compostela. 

Pieczątki w
 paszporcie pielgrzym
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Nie można się bać. Należy ruszać 
w świat, jeśli jest taka chęć i 

wola. Spełniać swoje marzenia, za-
miary. Odważnie, choć także roz-
sądnie - BARTŁOMIEJ CHĘĆ

KAŻDEGO DNIA BUDZIŁEM SIĘ
Z NOWYMI SIŁAMI

BARTŁOMIEJ  CHĘĆ:

maciej hołuj

Ilu z nas byłoby stać na pokonanie pieszo trzech i pół tysią-
ca kilometrów? Bartkowi Chęciowi z Krzczonowa zajęło to 

107 dni. 107 dni trudów wędrówki, walki z własnymi słaboś-
ciami, przeciwnościami losu i nocowaniem pod chmurką. Cel 
wędrówki – katedra w hiszpańskiej Santiago de Compostela 
został jednak osiągnięty. 

OD KIlKU tYGODNI MYślENIcKI OśrO-
DEK INtErWENcjI KrYZYSOWEj I PO-

rADNIctWA WSPólNIE ZE StArOStWEM 
POWIAtOWYM rEAlIZUjE NOWY PrOjEKt, 
KtórY WYStĘPUjE POD WSPólNYM tYtU-
ŁEM „rODZINA WOlNOścI”. SYlWIA jĘKOt - 
MIchAlEc, SZEfOWA OIKiP OrAZ jEj EKIPA 
ZAPrOSIŁA DO PrOjEKtU cAŁE rODZINY. 
ZWŁASZcZA tE, KtórE Z PrZEMOcą MIA-
ŁY lUB MAją DO cZYNIENIA.
Projekt to nic innego jak gra terenowa, w której 
udział jest możliwy dzięki specjalnej aplikacji. W 
projekcie przewidziano aż cztery przystanki - pik-

niki, w czasie których rodziny uczestniczące w grze 
mogą spotkać się i przedstawić swój punktowy do-
robek (rodzina z największym dorobkiem punkto-
wym w finale projektu otrzyma nagrodę - week-
endowy pobyt w atrakcyjnym hotelu). Przy okazji 
pikników czeka na uczestniczące w projekcie ro-
dziny wiele atrakcji.
„Sedno” było obecne na jednym z takich pikników 

w harbutowicach, gdzie na rodziny czekał między 
innymi: wykład dotyczący konfederacji barskiej wy-
głoszony przez Marka Stoszka, naszego redakcyj-
nego kolegę, prezesa myślenickiego oddziału Pol-
skiego towarzystwa historycznego, prezentacja 
Zespołu Pieśni i tańca „Elegia” z rudnika oraz gru-
pa rekonstrukcyjna konfederatów barskich z Konar 
popisująca się zręcznością w jeździe konnej, ope-

rowaniu lancą oraz szablą (na naszym zdjęciu).
Projekt ma głębszy sens, niż tylko beztroska za-
bawa. chodzi o to, aby uczestniczące w nim ro-
dziny rozwiązały swoje wewnętrzne problemy, 
asymilując się we wspólnym działaniu. „rodzi-
na Wolności” dotrze do mety podczas podsumo-
wania projektu na dobczyckim zamku, gdzie też 
przed kilku tygodniami miał miejsce jego start. 
Wzięło w nim wówczas udział ponad pięćdzie-
siąt rodzin, którym rozdano „pakiety podróżni-
ka” oraz zaproszono na wyjątkowy rejs po Zale-
wie Dobczyckim. (MH)

cOś WIĘcEj, NIŻ tYlKO ZABAWA

DRODZY CZYTELNICY
Można powiedzieć, że jesień za pasem. Dziecia-
ki ruszyły do szkół, wykopki ziemniaków już trwa-
ją, a my ze świeżym błyskiem w oku wspomina-
my co dopiero odwiedzone: Grecję, chorwację i 
Egipt obiecując, że za rok ...
jesień nie będzie tym razem nudna. Nie dlate-
go, że babie lato czy kolorowe liście spadające 
z drzew. Dlatego, że ... wybory. lwia część spo-
łeczeństwa traktuje je z należytym dystansem, 
dystansu brak natomiast w wielu przypadkach 
tym, którzy kandydują. Na burmistrzów, na wój-
tów, na radnych ...
W stolicy powiatu czyli w Myślenicach w szranki 
mające wyłonić nowego burmistrza stają: Krzysz-
tof halek, nauczyciel oraz jarosław Szlachetka, 
poseł. Sylwetki obu kandydatów znajdziecie Pań-
stwo wewnątrz numeru, podobnie zresztą jak li-
stę kandydatów ubiegających się o fotele wło-
darzy ośmiu pozostałych gmin powiatu myśleni-
ckiego. Nie da się uniknąć tematu wyborów wo-
bec jego nachalności i aktualności oraz tego, że 
wybory te zadecydują o naszej politycznej rzeczy-
wistości na najbliższe cztery lata, ale mamy na-
dzieję, że gro naszych czytelników zechce mieć 
orientację: kto, gdzie i dlaczego, stąd obecność 
tematu na naszych łamach.
Nie dla wszystkich jesień będzie okresem wykop-
ków, babiego lata i złotych liści. Danuta Nowak i 
jej rodzina zamieszkująca dom w Banowicach cze-
ka na nią z obawą. jesienne opady deszczu mogą 
bowiem spowodować kolejne zalania jej domu. 
tymczasem mieszkanka gminy Myślenice nie 
może doprosić się o pomoc tych, którzy do takiej 
pomocy są zobowiązani. Zapytany o sprawę pre-
zes myślenickich MZWiK zaprzecza wszystkiemu, 
uważa, że zrobił swoje montując klapę (zwrotną) i 
przy okazji wymyśla nam od „tuby PiS-u”. O pery-
petiach mieszkanki gminy z urzędnikami MZWiK 
w Myślenicach piszemy na stronie 7.
Na szczęście są na tym świecie tacy, którzy, w od-
różnieniu od różnego autoramentu prezesów, od 
pomocy nie stronią. Mało tego, sami z nią przy-
chodzą, choć nikt ich o to nie prosi. Sylwek Półto-
rak z Krzyszkowic jest jednym z takich ludzi. Bie-
ga, bo bieganie to pasja jego życia, ale łączy ją z 
akcjami charytatywnymi. O niezłomnym biegaczu 
z Krzyszkowic piszemy na stronie 11.
W jesiennym numerze przeczytanie Państwo tak-
że o brązowym medaliście Mistrzostw świata w 
piłce nożnej - Kamilu Sałachu z Polanki, wywiad 
z radną Sejmiku Wojewódzkiego Barbarą Dzi-
wisz oraz o mistrzu Polski w historycznych raj-
dowych Samochodowych Mistrzostwach Polski - 
jacku Gruszczyńskim, który odgraża się, że wró-
ci za kierownicę samochodu wyścigowego już w 
przyszłym roku.
A zatem - wesołej jesieni i miłej lektury
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SEDNO SEDNO

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

Myślenice ul. Drogowców 5 
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Tel. (12)  272-56-70, 272-56-71, kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów:

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

Homenda, lek.med. M. Przała
chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz, 

lek.med R. Gdula , lek.med K. Panuś, lek.med. Z.Kus
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med 

J.Krzywoń, dr.med J.Zasada
dermatologia: lek.med M. Lijowska-Bochnia

diabetologia: lek.med. W.Głodzik
endokrynologia: dr.med T. Koblik, lek.med. K.Tyrawa

gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk -Pietruszka

kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński, lek.med. R.Machnik
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med. J.Stoliński

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

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

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

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

ortopedia: lek. M. Święch, dr.med. P. Ślęczka, lek.med. W. 
Satora, lek.med. W. Ambroży, lek.med. K.Karkosz, lek.med. 

P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A. Murzyn, lek.med. E.Zimmer - Satora

urologia: dr.med P. Jakubik,  lek.med. M. Rzepecki
usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny, narządu ruchu

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych
usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, spirometrii, rtg
(mammografia, urografia, cystografia)

rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia, kinezyterapia, 
hydroterapia, krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, terapia 

energotonowa, ESWT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji na indywidualne 

cykle rehabilitacji przedoperacyjnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach 
kolonoskopowych:

Realizowanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Jelita 
Grubego prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dla 

pacjentów w wieku 50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie 

ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań 

mammograficznych:
W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi prowadzonego 
przez NFZ przeznaczonego dla pacjentek w wieku 50-69 lat

Uprzejmie informujemy, że w pomieszczeniach naszej 
przychodni uruchomiła działalność

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH „Profesja”
Zapraszamy do nowo uruchomionego Gabinetu 

Alergologicznego

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

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

Uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2017 r. 
Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

udzielane będą w gabinetach zlokalizowanych w Myślenicach 
przy ul. Władysława Jagiełły 1. (dawniej budynek WR Medica 

– naprzeciw apteki Pani mgr. E. Pucz)
Zapraszamy pacjentów do korzystania z naszych usług .
Uprzejmie informujemy o konieczności dokonania ponownych 
zapisów do lekarzy POZ przyjmujących w naszej przychodni 

poprzez złożenie nowych deklaracji wyboru.
Zapisy pacjentów przyjmowane będą od dnia 1 czerwca 
2017r. w godzinach pracy przychodni , od poniedziałku 

do piątku od 8.00 do 18.00   
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 

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

czym żyje gmina ankieta Sedna
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KrzySztOf HaleK – absolwent aP w Krakowie, od 1999 roku 
nauczyciel PO w zSt-e w Myślenicach, także nauczyciel tego przed-
miotu w zS im. a. Średniawskiego w Myślenicach, kierował my-
ślenickim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, od 2006 roku 
radny rady Powiatu Myślenickiego, przez jakiś czas wicestaro-
sta, odsunięty z tego stanowiska w 2010 roku po złożeniu wnio-
sku o odwołanie dyrektora myślenickiego szpitala bez poinformo-
wania o tym kroku swoich zwierzchników. 2003 – studia podyplo-
mowe na aGH, 2013 na UP w Krakowie. Od 1 września 2013 roku 
dyrektor zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie. Nauczyciel 
informatyki. W 2014 roku Krzysztof Halek został usunięty z listy 
członków klubu PiS przy radzie Powiatu, a następnie z szeregów 
tej partii za nielojalność w stosunku do kolegów radnych. Wstą-
pił wówczas do Solidarnej Polski, a po namaszczeniu go przez do-
tychczasowego burmistrza na kandydata do tego stanowiska w 
najbliższych wyborach ogłosił się bezpartyjnym.

Myślenice są dla mnie jak ... port, do którego zawsze chętnie powracam. Pamiętam, że w przedszkolu ... tańczyłem krakowiaka. Będąc w szkole pod-
stawowej chciałem w przyszłości zostać ... nauczycielem wf-u jak moja ciocia, spełniłem to marzenie. Szkołę średnią wspominam do dzisiaj bo ... na-

wiązałem super przyjaźnie. Na maturze zdawałem ... język polski i biologię. Zdałem ją ze średnią ... o ile pamiętam 4.0. Po raz pierwszy o pracy w samo-
rządzie pomyślałem ... w 2001 roku w szkole średniej. Pierwszy mój kontakt z samorządem to ... Młodzieżowa Rada Powiatu Myślenickiego. Jako radny 
Rady Miejskiej w Myślenicach ... rozpocząłem pracę na rzecz mieszkańców Myślenic oraz całej gminy. Moim największym osiągnięciem w roli radnego było 
... każda zrealizowana sprawa była dla mnie tak samo ważna. Największą porażką zaś ... brak możliwości rozwiązania wszystkich problemów miesz-
kańców. W sumie ten okres w mojej karierze politycznej uważam za ... dobrze przepracowany. Ciąg dalszy tej kariery to funkcja ... zastępcy wójta i radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego. Pracę w strukturach Sejmiku Wojewódzkiego wspominam dzisiaj ... jako olbrzymie doświadczenie samorządowe. Po raz pierw-
szy o możliwości ubiegania się o mandat poselski pomyślałem ... będąc pierwszy raz w Sejmie. Bycie posłem na Sejm RP to dla mnie ... wielki honor, zaszczyt 
i wyróżnienie. Do kandydowania na stanowisko burmistrza Myślenic skłoniło mnie ... wsparcie od mieszkańców oraz wyzwania jakie stoją przed naszą 
gminą. W przypadku wyboru mojej osoby na burmistrza Myślenic zrzeknę się mandatu poselskiego ... jeżeli mieszkańcy zaufają mojej osobie. Motto, które 
będzie mi przyświecać w mojej pracy burmistrza, jeśli społeczność Myślenic dokona takiego wyboru, będzie brzmiało ... Szanować ludzi, żeby zasłużyć na sza-
cunek. Zamierzam być burmistrzem, który ... będzie najbardziej pracowity w historii Myślenic. Uważam, że w pracy samorządowca najważniejsze jest (lub 
są) … wizja, pracowitość i pokora. Nie chciałbym, aby społeczność Myślenic i gminy odbierała mnie ... tylko jako polityka. Wolałbym być postrzegany jako 
... sprawdzony i zaangażowany samorządowiec. Uważam, że Myślenicom i gminie potrzebne jest w pierwszej kolejności ... pochylenie się nad ich finansa-
mi. Dlatego jeśli zostanę burmistrzem, moimi pierwszymi decyzjami postaram się ... dokładnie sprawdzić stan kasy oraz wydatki, które dzisiaj budzą duże 
wątpliwości. Na pewno dokonam zmian w stosunku do stylu rządzenia mojego poprzednika, będą one polegały głównie na ... otwarciu się na sprawy zwy-
kłych mieszkańców, a nie wybranych grup. Chciałbym, aby za mojej kadencji Myślenice i region myślenicki ... rozwinęły się wykorzystując swoje walory 
turystyczne oraz lokalizacyjne na mapie Małopolski. Mam nadzieję, że trzy i pół roku pełnienia funkcji posła zaprocentuje w mojej pracy na stanowisku bur-
mistrza w postaci ... otwartych drzwi w ministerstwach, funduszach i wielu spółkach skarbu państwach. Największy nacisk jako burmistrz będę kładł na … 
sprawy społeczne oraz inwestycje poprawiające bezpieczeństwo przy infrastrukturze drogowej na terenie całej gminy. Z wartości moralnych szczegól-
nie cenię sobie ... szacunek, uczciwość i lojalność. Rodzina jest dla mnie ... wszystkim. Z zajęć pozazawodowych do najbardziej ulubionych zaliczam ... bez-
troski czas spędzony z moim synkiem i żoną. Mój ulubiony kolor to ... niebieski. Ulubiony aktor ... Liam Neeson. Ulubiony rodzaj muzyki ... rozrzut mam 
dość duży, ale godzinami mógłbym słuchać muzyki klasycznej w wykonaniu myślenickiej orkiestry kameralnej Polisch Art Philharmonic. Ulubiony film 
... „Podaj dalej”. Ulubiony pisarz ... Ryszard Kapuściński. Ulubiony polityk ... John F. Kennedy. Ulubiona potrawa ... pomidorowa w wykonaniu teściowej. 
Ulubiona marka samochodu ... Mustang. Jeżdżę na co dzień ... stanowczo za dużo. Nie cierpię jak ... ktoś wiecznie narzeka. Uwielbiam kiedy ... zaangażo-
wanie przynosi efekty. Kiedy podejmuję ważną decyzję, to ... modlę się do Matki Boskiej Myślenickiej. Sukcesy traktuję jako ... zastrzyk energii do dal-
szego działania. Porażki zaś jako ...okazję do nauki na przyszłość. Lubię otaczać się ludźmi ... pozytywnie zakręconymi. Zawsze frapuje mnie ... mądrość 
dzieci. Jestem pełen podziwu dla ... ochotników z różnych organizacji ratowniczych. Chciałbym, aby mieszkańcy Myślenic i gminy ... byli dumni ze swo-
jego gospodarza. Najbardziej urokliwe miejsce w Myślenicach to według mnie ... Myślenicki Rynek. Lubię wypoczywać ... nad Bałtykiem. Denerwuje mnie 
jak ... ktoś wywyższa się ponad innych. Unikam ... niepotrzebnych sporów. Jeśli sport to przede wszystkim ... piłka nożna. Ale też ... piłka nożna kobiet.

Jarosław Szlachetka, aktualnie poseł na Sejm RP zgłosił swoją kandydaturę na burmistrza Myślenic.
Kandydat PiS-u jest rodowitym myśleniczaninem. W Myślenicach się urodził (5 czerwca 1983 roku), tutaj kształ-

cił, tutaj mieszka do dzisiaj wraz z synkiem i żoną. Jest doświadczonym samorządowcem. Swoją karierę samo-
rządową rozpoczynał od Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego. Potem była funkcja radnego w Radzie Miej-
skiej Myślenic, jeszcze później funkcje: zastępcy i pełnomocnika wójta Pcimia, następnie praca w Sejmiku Woje-
wódzkim (radny tego sejmiku dwóch kadencji, w tym drugiej niepełnej w związku z wyborem na posła). W wy-
borach parlamentarnych przed trzema laty (2015) Jarosław Szlachetka 9142 głosami wybrany został na posła. 
Funkcję tą pełni do dzisiaj. 
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowanie Fizyczne, Nauczycielski - ma-
gister (2008), Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Szkoła Liderów Politycznych (2009) - studia podyplomo-
we - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zarządzanie Organizacjami Sportowymi (2009) - studia podyplomowe.
Poniżej prezentujemy rozmowę z Jarosławem Szlachetką. Daje ona obraz drogi zawodowej oraz przybliża sylwet-
kę kandydata na burmistrza Myślenic.

JAROSŁAW SZLACHETKA 
KANDYDAtEM PiS

NA BURMISTRZA MYŚLENIC

foto: maciej hołuj
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stawiliby przed nowym burmistrzem, które z tych zadań są dla nich zadaniami 
absolutnie priorytetowymi. W odpowiedzi usłyszeliśmy:
starsze małżeństwo od urodzenia nieszkające w Myślenicach: według nas ważna 
powinna być polityka senioralna w mieście. Zaliczylibyśmy do niej m.in. stworzenie 
niekomercyjnej placówki pobytu dziennego dla seniorów i niepełnosprawnych, któ-
rzy nie mogą sami zostać w domu. Opłaty w niej uzależnione byłyby od możliwo-
ści finansowych podopiecznego, brakuje nam w mieście poradni geriatrycznej w ra-
mach NfZ. Ważne byłoby także powołanie rady Seniorów (5-7 wolontariuszy) przy 
radzie Miasta i Gminy do opiniowania i zgłaszania wniosków dotyczących środowi-
ska osób starszych. Wszelkie informacje ze swoich prac rada ta zamieszczałaby na 
bieżąco na specjalnej podstronie Senior UMiG.
Specjalista od ochrony środowiska, mieszkaniec Myślenic: Nowy burmistrz powi-
nien według mnie zająć się realizacją propozycji programu w zakresie ochrony środo-
wiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Powinny one obej-
mować: przegląd realizacji w Gminie Myślenice wszystkich działań określonych w Pro-
gramie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego wdrożonych uchwałą 
Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22.01.2017 roku. Miasto 
powinno wnioskować do WIOś o okresowe badanie powietrza w Myślenicach przez 
mobilne stacje monitoringu oraz coroczną ocenę działań zmierzających do ograni-
czenia zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy. Brakuje mi skutecznej promocji 
skutków zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia mieszkańców celem społecznego 
piętnowania spalania śmieci i odpadów węglowych oraz oceny wdrażania Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Myślenic. W związku z rozwojem sieci komórko-
wej powinno zostać zlecone badanie poziomów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku na terenie miasta z naciskiem na tereny szkół i przedszkoli. Konieczny był-
by audyt w MZWiK Myślenice celem oceny działalności zarządczej i kosztów gene-
rowanych przez spółkę w kontekście bardzo wysokich cen za wodę i ścieki na tere-
nie Myślenic oraz audyt gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy celem ra-
cjonalizacji wydatków przy jednoczesnej poprawie stanu czystości terenów gmin-
nych oraz substancji miejskiej.
Pan Marcin, 28 - letni mieszkaniec Myślenic: Palącym problemem do rozwiązania 
przez nowego burmistrza jest według mnie kwestia wprowadzenia i koordynacji ko-
rzystania z usług prywatnych przewoźników w okrężnej komunikacji miejskiej. Mia-
sto wciąż ma z tym duże problemy.
Aleksandra, lat 31, mieszkanka Myślenic: Przyszły burmistrz w odróżnieniu od do-
tychczasowego powinien bardziej dbać o ochronę wizerunku i powagi urzędu przez 
zaprzestanie praktyki nazywania dotacji mianem nagród. jest to działanie wysoce 
demoralizujące. Nagroda to przecież szczególne wyróżnienie.
Stanisław, lat 70, mieszkaniec Myślenic: Gdyby to ode mnie zależało, nowo wy-
brany burmistrz powinien zająć się dającym efekty sprzątaniem miasta, zwłaszcza 
rejonu ulicy Słonecznej, wokół szpitala, na Zarabiu i przy cmentarzu komunalnym 
na Stradomiu. W mieście jest stanowczo za mało koszy na śmieci. Ważne jest tak-
że uporządkowanie reklam i szyldów w mieście, poprzez stopniowe ich ujednolica-
nie. Koloryt, kształt, czcionka. Może dobrym pomysłem byłoby zmuszenie super-
marketów do współfinansowania sprzątania miasta, bo to one zaśmiecają je ulot-
kami i gazetkami.
Starsza pani mieszkająca w ścisłym centrum Myślenic: Przeraża mnie szybko po-
stępujący proces betonowania miasta mający miejsce za przyzwoleniem jego władz. 
Przyszły burmistrz powinien bliżej przyjrzeć się zgodności zabudowy z planem za-
gospodarowania przestrzennego. Developerka robi w mieście co chce, przykro pa-
trzeć na to, jak Myślenice zatracają swój urbanistyczny charakter.

cZYM POWINIEN ZAjąĆ SIĘ NOWY BUrMIStrZ?

(RED.)

kandydat na burmistrza Myślenic

(RED.)

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Polisch+Art+Filcharmonic&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7H_l4TdAhWkHJoKHXhiAoYQvgUIJigB&biw=850&bih=509
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KArUZElA rUSZYŁA. NA rAZIE POWOlI, PrZYPUSZcZAĆ jEDNAK NAlEŻY, ŻE GWAŁtOWNE PrZYSPIESZENIE tO KWEStIA KIlKU 
NAjBlIŻSZYch DNI. OcZYWIścIE MOWA O KArUZElI WYBOrcZEj. WIEMY jUŻ KtO WSIADŁ NA NIą NA PEWNO.

W Myślenicach dwóch kandydatów na burmistrza Myślenic: Jarosław Szlachetka, aktualnie poseł na Sejm rP oraz Krzysztof Halek, radny rady Powiatu 
myślenickiego, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie. Obaj zadeklarowali wolę kandydowania. Ostatecznie i definitywnie. jak w „Milione-
rach” u Urbańskiego (huberta, nie mylić z Andrzejem z MZWiK). Panowie mieli już okazję spotkać się w murach jednej i tej samej instytucji - biurze posel-
skim byłego posła Marka Łatasa. trudno jednak przypuszczać, aby dzisiaj darzyli się sympatią, skoro jarosław Szlachetka wierny pozostał partii, na falach 
której dopłynął do poleskiej ławy zaś jego konkurent, kiedyś członek tej samej partii został z niej za niesubordynację... wykluczony by związać się z Solidar-
ną Polską. trudno się wobec powyższego dziwić, że obu panom nie po drodze. czy Myślenice mają w zanadrzu innych kandydatów (lub kandydatki) na bur-
mistrzów, którzy wciąż jeszcze pozostają w ukryciu? cisza w eterze może oznaczać, że nie. W polityce wszystko jednak jest możliwe. także obecność tego, 
który o nieobecności solennie na alejkach myślenickiego parku zapewniał.
Nie próżnują kandydaci na burmistrzów i wójtów w innych gminach. tutaj karuzela wyborcza także nabiera rozpędu. W Sułkowicach deklarację reelekcji na 
stanowisko burmistrza złożył dotychczasowy (dwie kadencje) włodarz Piotr Pułka. chodzą słuchy, że chce mu w tym przeszkodzić obywatel Sułkowic Ar-
tur Grabczyk, były radny rady Miejskiej Sułkowic. Grabczyk chciał już raz pokrzyżować szyki Piotrowi Pułce, cztery lata temu, ale uczynił to mało skutecz-
nie. Porażki najwyraźniej jednak nie zniechęcają Grabczyka. Widać adwersarz Piotra Pułki wierzy bezgranicznie w maksymę, że upór wcześniej czy później 
bywa wynagradzany.
Dokąd żył niezapomniany i nieodżałowany Marcin Pawlak Dobczyce nie miały wątpliwości na kogo głosować. Pawlak zdobywał kolejne mandaty bez więk-
szego wysiłku z pożytkiem dla miasta i gminy. Po jego śmierci naturalnym sukcesorem stał się Paweł Machnicki, uczeń i zastępca Pawlaka. Wiemy już, że 
dotychczasowy burmistrz będzie ubiegał się o przedłużenie mandatu bowiem sam ogłosił to oficjalnie. coraz głośniej mówi się w Dobczycach o powtórze-
niu scenariusza sprzed czterech lat czyli o kontrkandydacie, który chętnie zamieniłby gabinet wicestarosty na biurko burmistrza Dobczyc. Przypuszczać na-
leży, że wzorem poprzednich wyborów sprawa rozstrzygnie się pomiędzy wymienionymi gentlemanami, choć słychać także o trzecim kandydacie, którym 
ma być pełniący funkcję prezesa dobczyckiej Izby Gospodarczej Dorzecza raby Robert Kawecki. trudno jednak w tym konkretnym przypadku przypusz-

czać, aby sprawdziła się maksyma, że gdzie dwóch się bije ...
Nazwisko Pawlaka, tyle że Bogumiła (syna Marcina) przewija się podczas prezentacji kandydatów na wójta gminy Wiśniowa. Bogumił Pawlak dał się na-
mówić do kandydowania, choć wcześniej podobno mocno stronił od takiej perspektywy. Ma być gwarantowaną konkurencją dla urzędującego od dwóch 
kadencji Wiesława Stalmacha, który podobno wyczerpał swój czas na sprawowanie najwyższego w gminie urzędu. PiS wystawia w Wiśniowej Stanisławę 
Kasprzycką, dyrektorkę SP w czechówce.
W gronie kandydatów na wójtów, którzy chcieliby rządzić przez kolejne cztery lata w należących do powiatu myślenickiego gminach jest też kilku „pew-
niaków”. trudno przypuszczać, aby ktoś „ruszył” Kazimierza Szczepańca, od trzech kadencji wójta lubnia. Nawet jeśli wzorem dwóch ubiegłych kampa-
nii wyborczych pojawi się na horyzoncie jakiś rywal, Szczepaniec zmiecie go bez trudu z powierzchni ziemi, jak zwykł to czynić już dwukrotnie. Wójt lubnia 
najnormalniej w świecie zaskarbił sobie sympatię mieszkańców tej gminy i od trzech kadencji nie znajduje w związku z tym pogromcy. Podobnie jak Kazi-
mierz Szczepaniec, problemów z reelekcją nie powinien mieć najdłużej, bo 28 lat sprawujący funkcję wójta Tadeusz Pitala, włodarz gminy Siepraw. Pita-
la mieć będzie konkurenta w osobie Dawida Lenczowskiego, kandydata rekomendowanego przez PiS. lenczowski nie jest samorządowym gołowąsem. 
Pełni bowiem w obecnej kadencji funkcję wiceprzewodniczącego rady Gminy Siepraw. Gmina będzie pewnie podzielona. Na tych, którzy chcą świeżej krwi 
i tych, którzy jej nie chcą. My stawiamy na tadeusza Pitalę.
„Pewniakiem” w tych wyborach zdaje się być sprawujący mandat wójta tokarni od dwóch kadencji, a rekomendowany przez PiS Władysław Piaściak. Na 
razie Piaściak nie ma konkurenta. jeśli taka sytuacja utrzyma się do 26 września, kiedy to minie czas zgłaszania kandydatur, Władysław Piaściak nie będzie 
miał innego wyjścia, jak przedłużyć mandat o kolejne cztery lata.
W Pcimiu zapowiada się walka dwóch kandydatów: obecnie pełniącego funkcję wójta Piotra Hajduka (PiS) oraz Zbigniewa Bylicy. to konfrontacja młodości 
z doświadczeniem. hajduk zastąpił na stanowisku wójta odchodzącego w „prezesostwa” Daniela Obajtka i przez okres dwóch lat uczył się „wójtowania”. Byli-
ca przed kilkunastu laty pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady Powiatu Myślenickiego, ale było to tak dawno, że mało kto o tym dzisiaj jeszcze pamięta. 
I wreszcie raciechowice czyli od niepamiętnych lat królestwo wójta Marka Gabzyla. Gabzdyl walczy o siódmą kadencję i wygląda na to, że ma w tej wal-
ce wielką szansę na zwycięstwo tym bardziej, że przeciwko niemu PiS wystawia Wacława Żarskiego, mało znanego przedsiębiorcę rodem z czasławia.
Karuzela wyborcza pęknie w szwach, kiedy dosiądą się do niej kandydaci na radnych do rad miejskich i gminnych oraz do Sejmiku Wojewódzkiego. O tym 
kto utrzyma się w siodełku, a kto z niego wypadnie zadecydujemy my, wyborcy. Pod warunkiem, że pójdziemy do urn.

NA KArUZElI (WYBOrcZEj)

Na naszych zdjęciach od lewej (rząd górny): Paweł Machnicki, Tomasz Suś, Robert Kawecki (kandydaci na burmistrza Dobczyc), Jarosław Szla-
chetka, Krzysztof Halek (kandydaci na burmistrza Myślenic), Wiesław Stalmach, Bogumił Pawlak, Stanisława Kasprzycka (kandydaci na wójta Wiś-
niowej), Piotr Pułka, (od lewej rząd dolny): Artur Grabczyk (kandydaci na burmistrza Sułkowic), Piotr Hajduk, Zbigniew Bylica (kandydaci na wój-
ta Pcimia), Marek Gabzdyl, Wacław Żarski (kandydaci na wójta Raciechowic), Tadeusz Pitala, Dawid Lenczowski (kandydaci na wójta Sieprawia), 
Władysław Piaściak (kandydat na wójta Tokarni), Kazimierz Szczepaniec (kandydat na wójta Lubnia).

DlA jEDNYch KANAlIZAcjA jESt DO-
BrODZIEjStWEM, DlA INNYch PrZE-

KlEńStWEM. rODZINA DANUtY NOWAK 
MIESZKAjącA W DOMU W DrOGINI (KON-
KrEtNIE W BANOWIcAch) NAlEŻY DO tYch 
DrUGIch.
Odkąd zlikwidowano przydomowe szambo i pod-
łączono dom do miejskiej kanalizacji rodzina prze-
żywa gehennę. Każda ulewa powoduje, że ścieki 
z miejskiej instalacji zalewają dom i przyległe do 
niego tereny.
taka sytuacja trwa już od 2012 roku. - Wygląda na 
to, że instalacja została źle zaprojektowana i wyko-
nana, skoro przy każdej ulewie mamy zalany dom i 
ogród - skarży się pani Danuta. I dodaje: Nie mamy 
spokoju. Z trwogą spoglądamy w niebo, kiedy gro-
madzą się na nim deszczowe chmury.
ścieki z kanalizacji zalały dom rodziny Nowaków 
już trzy razy w tym roku. Ostatni raz na początku 
sierpnia. - Zalało pokój syna, toaletę, łazienkę, kory-
tarz i przedpokój - mówi Danuta Nowak. - Nie dość, 
że mamy w domu wodę, to jeszcze bardzo przykry 
zapach. Nie możemy również w tym czasie korzystać 
w domu z wody i instalacji sanitarnych, bo to tylko 
potęguje problem. Zadzwoniłam do MZWiK z proś-
bą o interwencję i pomoc. Przyjechali, zobaczyli i ... 
powiedzieli, że na dziś nic nie da się zrobić. Kiedy za-
pytałam gdzie mamy załatwiać swoje potrzeby fizjo-
logiczne, jeden z urzędników odpowiedział, że ... pod 
drzewem. Inny dodał, że nie takie domy jak mój, ale 

bardziej eleganckie woda zalewała. Poza tym mo-
żemy przecież jakoś przeżyć, skoro zalewa nas raz 
w roku. Kazałabym zamieszkać w moim domu pre-
zesowi Urbańskiemu (Andrzej Urbański prezes my-
ślenickich MZWiK - przyp. autora), ciekawa jestem 
co by wówczas powiedział? Na marginesie - z panem 
Urbańskim nie idzie się dogadać.
jedynym krokiem ze strony MZWiK zmierzającym 
do poprawy sytuacji było zamontowanie tzw. klapy 
zwrotnej. Niestety klapa okazała się totalną ... kla-
pą. Kiedy w instalacji panuje duże ciśnienie klapa 
przepuszcza ścieki, które zalewają dom.
Na ścianach domu Nowaków pojawił się grzyb. to 
tylko jedna z konsekwencji notorycznego zalewa-
nia budynku. - Nawet jeśli chcielibyśmy wyremon-
tować dom, to po co, skoro w każdej chwili może go 
ponownie zalać? - pyta Pani Danuta. - Byłyby to pie-
niądze wyrzucone w błoto.

Kiedy odwiedziła Urząd Miasta i Gminy, aby poskar-
żyć się i poszukać pomocy powiedziano jej, że tymi 
sprawami zajmuje się MZWiK. tymczasem MZ-
WiK jest przecież zarządzaną przez gminę spółką.
Nie mogąc znaleźć pomocy w urzędach pani Da-
nuta zwróciła się o nią do prawnika. Wybór padł 
na myślenicką Kancelarię Adwokacką Piotra Bo-
czarskiego. - Sprawa ciągnie się od lat - mówi ad-
wokat. - Próby jej pozasądowego załatwienia spełz-
ły na niczym. Dlatego podjęliśmy kroki zmierzają-
ce do jej sądowego uregulowania, pozwaliśmy MZ-
WiK. Wcześniej wielokrotnie wystosowywałem pis-
ma do Prezesa MZWiK prosząc go, aby coś ze spra-
wą zalewania domu pani Danuty zrobił. Otrzyma-
łem m.in. odpowiedź, że MZWiK nie dysponuje do-
kumentacją dotyczącą projektu, budowy i odbioru 
sieci kanalizacyjnej, bo nie oni ją wykonywali oraz, 
że nie wyrażają zgody na zwolnienie Pani Danuty z 
opłat za odprowadzanie ścieków. Każde pismo wy-
syłane przez mnie kończyło się wymijającą odpowie-
dzią. Na domiar złego urzędnicy MZWiK zachowują 
się co najmniej niegrzecznie. Jeden z nich na pyta-
nie co zrobić z zalewającymi posesję i dom ściekami 
miał odpowiedzieć – że on ich na pewno nie wypije.
Mecenas Piotr Boczarski wniósł o powołanie bie-
głych sądowych którzy mają stwierdzić, czy kana-

lizacja została wykonana prawidłowo, czy zalane 
ściany i części domu nie zostały trwale uszkodzo-
ne, czy i jak można usunąć skutki zalewania feka-
liami i chemią oraz czy ziemia na działce nadaje 
się do rekultywacji. - Wizja lokalna i opinia biegłych 
stanowić będą dla mnie punkt wyjścia do podjęcia 
działań - mówi Boczarski. - Będziemy w oparciu o 
nie podejmować dalsze decyzje.
Pani Danuta nie kryje swojego zaniepokojenia. Ig-
norancja ze strony urzędników to jedno, ciągłe za-
grożenie zalaniem to drugie. - Kiedy mieliśmy przy-
domowe szambo wszystko było w porządku, kie-
dy przyłączono nas do kanalizacji zaczęła się droga 
przez mękę. Nie tak chyba w XXI wieku wyobraża-
my sobie dobrodziejstwa mające usprawniać, a nie 
uprzykrzać nasze życie.
O dalszym postępowaniu w sprawie będziemy in-
formować na naszych łamach.

IDŹcIE POD DrZEWO ...
… taką radę dał zrozpaczonej zalaniem posesji i domu przez ścieki z kanaliza-
cji miejskiej kobiecie urzędnik (nazwisko znane redakcji) MzWiK w Myślenicach, 
kiedy zapytała go o to, gdzie ma wraz z rodziną załatwiać potrzeby natury fizjo-
logicznej.

foto: maciej hołuj

Aby wyjaśnić sprawę u źródeł wysłaliśmy na adres mailowy MZWiK w Myślenicach maila o poniższej treści: W związku z prośbą naszej czytelniczki Danuty No-
wak z Droginii (Banowice) chcemy poruszyć na naszych łamach temat zalewania jej domu i posesji przez ścieki komunalne. W związku z tym uprzejmie prosimy 

prezesa myślenickiego MZWiK Andrzeja Urbańskiego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Jakie działania podjął MZWiK w Myślenicach, aby rozwiązać zgła-
szany przez Danutę Nowak problem zalewania przez ścieki komunalne jej posesji i domu od 2015 roku? Dlaczego do tej pory Danuta Nowak, mimo ciągłych próśb 
i pism składanych w MZWiK nie otrzymała ze strony spółki konkretnej pomocy, która raz na zawsze zakończyłaby problem? Czy zdaniem prezesa MZWiK pracowni-
cy spółki odnoszą się do swoich klientów z należytym szacunkiem? Czy Andrzej Urbański był na miejscu w Banowicach i przeprowadził wizję lokalną posesji Danuty 
Nowak, aby wyrobić sobie opinię o problemie i móc dzięki temu lepiej go rozwiązać?
Prezes MZWiK Andrzej Urbański zadał sobie trud i odpowiedział na nasze pytania. Tak jak przypuszczaliśmy wybielające MZWiK i spychające całą winę na Bogu Du-
cha winną Danutę Nowak. Wcześniej prezes zrugał nas w mailu i nawymyślał nazywając „tubą PiS-u”, sugerując, że w treści pytań znajdują się same kłamstwa i po-
mówienia szkalujące spółkę, którą kieruje i wyrażając nadzieję, że jego odpowiedzi znajdą się w druku. Spełniamy nadzieję prezesa. Oto odpowiedzi, które nadesłał 
w całości i w oryginale: Ad.1 Nieprawdą jest jakoby dom i posesja były zalewane przez wody opadowe od 2015 r., a w celu wyeliminowania tego zjawiska MZWiK 
zamontowało klapę zwrotną. Ad.2 Zamontowanie klapy zwrotnej jest konkretną pomocą i eliminuje to zjawisko pod warunkiem, że przyłącz do budynku jest pra-
widłowo eksploatowany przez Odbiorcę. Pism w tej sprawie od 2015 r. do zakładu było złożonych przez Panią jedno. Nieprawdziwa jest więc treść Państwa pytania 
jakoby w tej sprawie były składane ciągłe prośby i pisma. Ad.3 Nie posiadam żadnej informacji co do odnoszenia się pracowników spółki do swoich klientów w spo-
sób nieprawidłowy. Jeśli Państwo taką wiedzę posiadacie proszę o jej przekazanie. Ad. 4 Tak. Byłem na miejscu i przeprowadzałem wizję lokalną, a założenie klapy 
zwrotnej we wszystkich tego typu przypadkach rozwiązało problem.
Pozdrawiamy. Zarząd.
Tak więc wszystko w porządku, a mieszkankę Banowic jak zalewało, tak zalewa. Ot, czary?

(RED.)
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krótko

DlA KOGO Są DOŻYNKI? tO PYtANIE, KtórE tYlKO Z POZOrU MOŻE WYDAWAĆ SIĘ 
DZIWNE. NOrMAlNY cZŁOWIEK ODPOWIE: DlA rOlNIKóW. tO Ich śWIĘtO. ZA-

SŁUŻONE, BO WYPrAcOWANE SIŁą WŁASNYch rąK I POtEM Z WŁASNEGO GrZBIEtU.
Dożynki są dla rolników, chyba, że mają pecha bo wypadają w okresie przedwyborczym. Wtedy rol-
nicy schodzą na drugi plan. XX, jubileuszowe dożynki powiatowe powiatu myślenickiego odbyły się 
w tym roku w raciechowicach. Przybyli na nie rolnicy z dziewięciu gmin powiatu. Przywieźli ze sobą 
wieńce dożynkowe i wspaniałe bochny chleba. Przybyli także ci, którzy w nadchodzących wyborach 
będą ubiegać się o mandaty: burmistrzów, wójtów i wszelakiej maści radnych. Zlecieli się do racie-
chowic niczym pszczoły do miodu to ich jako pierwszych witali ze sceny gospodarze dożynek, jeden 
znany wójt i drugi, równie znany wicestarosta. Zanim skończyła się czterdziestominutowa litania wi-
tanych gości, rolnicy mogli poczuć się intruzami. Sprawa o tyle dziwna, że zarówno podczas mszy 
świętej poprzedzającej imprezę na boisku Grodziska, jak i w mowach powitalnych wychwalano rol-
ników pod niebiosa za ich ciężką pracę.
Po dwóch godzinach powitań i przemówień, którym towarzyszył niekończący się opad deszczu, do-
puszczono wreszcie do głosu tych, którzy na boisku Grodziska byli w tym dniu najważniejsi (nie mylić 
z piłkarzami). Gospodynie otrzymały szansę prezentacji swoich wspaniałych wieńców i ich tradycyjne-
go ośpiewania. Do pracy zabrało się dożynkowe jury oceniające wieńce (wszystkie otrzymały ufundo-
wane przez starostwo, równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 1000 złotych). Wszystkie zgod-
ne były z regulaminem natomiast wyróżnienie otrzymał wieniec wykonany w Dąbiu (gmina racie-
chowice), a nawiązujący swoją stylizacją do wypełnionej płodami ziemi ... łodzi (patrz górne zdjęcie).
W finale dożynek zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z zaprzyjaźnionych z powiatem myśle-
nickim gmin, między innymi: hladovki, cimhovej, Vitanowej oraz ukraińskiej gminy Dynia.

Dzieci z Raciechowic dzieliły się chlebem z uczestnikami dożynek.

BYŁY WIEńcE, DESZcZ
I DZIEcI Z chlEBEM

(RED.)

foto: maciej hołuj

JEDNOStKA OSP MYślENIcE ZArABIE OBchODZIŁA UrOcZYStOśĆ POśWIĘcENIA NO-
WEGO SAMOchODU BOjOWEGO. AKtU POśWIĘcENIA NA PlAcU PrZED hAlą WIDO-

WISKOWO - SPOrtOWą NA ZArABIU DOKONAŁ KSIąDZ jóZEf OrAWcZAK, PrOBOSZcZ 
MYślENIcKIEj PArAfII POD WEZWANIEM śW. frANcISZKA Z ASYŻU, KAPElAN StrAŻA-
KóW POWIAtU MYślENIcKIEGO.
Nowy samochód nie jest już aż tak bardzo nowy, druhowie z Zarabia używają go bowiem od paź-
dziernika ubiegłego roku (około 40 wyjazdów). to Iveco Eurocargo z napędem na wszystkie cztery 
koła i bogatym wyposażeniem. Brakuje mu tylko hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego, 
ale jak zapewnia prezes OSP Myślenice - Zarabie druh Grzegorz Panuś jednostka stara się, aby brak 
ten został wkrótce uzupełniony.
Nowy nabytek kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Na kwotę zakupu złożyli się: UMiG Myślenice 
- 400 tysięcy złotych, Krajowy System ratowniczo - Gaśniczy - 200 tysięcy złotych, dotacje od firm 
ubezpieczeniowych - 100 tysięcy złotych. resztę druhowie dołożyli ze środków własnych. Samo wy-
posażenie to koszt 100 tysięcy złotych. Oprócz nowoczesnego Iveco jednostka posiada na stanie za-
bytkowego stara 266 rocznik 1981 oraz równie zabytkowego honkera rocznik 1995. Druhowie z Za-
rabia posiadają także quada, który służy im od ośmiu lat, a który jest prezentem od gminy.
Nowy samochód bojowy jest jednym z etapów na drodze rozwoju i przeobrażeń, jakim poddawana 
jest jednostka. Od pewnego czasu trwa przebudowa strażnicy na Zarabiu. Z własnych środków jed-
nostka sfinansowała nowe boksy i bramy do nich. Wykonano także podjazdy. - Dalsze prace remon-
towe prowadzone będą w momencie, kiedy znajdziemy źródło ich finansowania - mówi prezes Panuś.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni dla jednostki druhowie odznaczeni zostali medalami. li-
sta nagrodzonych poniżej.

Druhowie OSP Myślenice - Zarabie odznaczeni podczas  uro-
czystości poświęcenia nowego samochodu bojowego: Złotym 
Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - Stanisław Poradzisz, 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - Łukasz 
Knapczyk, Damian Ulman, Maciej Ulman, Michał Szymski. Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - Paweł Obaj-
tek, Kazimierz Włoch. Odznakami „Strażak Wzorowy” - Woj-
ciech Batko, Jan Dziadkowiec, Bartłomiej Górka, Adam Janosz, 
Paweł Obajtek, Stanisław Pokój, Grzegorz Turcza.

(RED.)
foto: maciej hołuj

IVEcO DlA DrUhóW Z ZArABIA
poświęcenie wozu bojowego

W SIEPrAWIU DOKONANO OtWArcIA 
NOWEGO PrZEDSZKOlA SAMOrZą-

DOWEGO. DWUKONDYGNAcYjNY BUDY-
NEK O POWIErZchNI UŻYtKOWEj 1119 ME-
tróW KWADrAtOWYch KOSZtOWAŁ GMI-
NĘ 4 I PóŁ MIlIONA ZŁOtYch.
cała pula środków pochodzi z budżetu gminy. Bu-
dynek liczy sześć oddziałów. Każda z sal posiada 
swoją łazienkę. Oprócz sal w budynku znajdują 
się: jadalnia, zaplecze kuchanne, pralnia, kotłow-
nia, sala wielofunkcyjna i magazyn sprzętu sporto-
wego. Projektantem przedszkola był Wiktor Kie-
lan. Placówka przyjmie dzieci nie tylko z same-
go Sieprawia, ale także z innych, wchodzących w 
skład gminy wsi. (RED.)
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SEDNO: JAK DOSZŁO DO TEGO, ŻE PO-
STANOWIŁA PANI ZOSTAĆ MISJONAR-

KĄ? 
ANNA KATARZYNA JAWOR: Marzenie o misjach 
pojawiło się w moim sercu już w dzieciństwie. Pa-
miętam taką sytuację, to były lata 80-te, przyje-
chał do naszej parafii pewien misjonarz i opowia-
dał o misjach. Poprosił o podzielenie się zabawkami 
z dziećmi w kraju misyjnym. Kiedy wróciliśmy z bra-

tem po mszy św. do domu, to wszystkie nasze za-
bawki zanieśliśmy do salki przy kościele. Później nie 
myślałam o misjach. Osiem lat temu przeczytałam 
o wspólnocie misyjnej, która w Cuzco w Andach pe-
ruwiańskich prowadzi dom dziecka i potrzebuje po-
mocy. Dom ten zajmował się dziećmi osieroconymi i 
chorymi. Tak bardzo mnie poruszyło, to co czytałam, 
że podjęłam decyzję o tym, aby pojechać tam na rok 
i pomóc. Nosiłam w sercu od dawna takie pragnie-
nie, aby dać z siebie maksimum dobra, więc oto na-
darzyła się okazja. To miał być tylko roczny wolonta-
riat, ale na tym się nie skończyło. W drodze powrot-
nej przez Limę zetknęłam się z biedą w slamsach w 
dzielnicy Villa el Salvador. W jednej z tamtejszych 
parafii (pw. Niepokalanego Poczęcia) organizowa-
no akurat dwutygodniowe misje uliczne. To było dla 
mnie bardzo mocne doświadczenie z dwóch powo-
dów: pierwszy raz uczestniczyłam w takim rodzaju 
ewangelizacji, po drugie, właśnie wtedy spotkałam 
się z rzeczywistością slamsów, z codziennością lu-
dzi tam mieszkających, z bardzo trudnymi warun-
kami ich życia, z brakiem higieny, środków do życia 
i na zakup leków, z poranionym życiem rodzinnym i 
bezsilnością. Równocześnie – była w nich jakaś taka 
głęboka spontaniczność, radość z jaką nas przyjmo-
wano, goszczono. Widziałam głód Boga w tych ubo-
gich: w sposobie w jaki słuchali, w pytaniach jakie 
stawiali, w dzieciach które umorusane biegały każde 
z różańcem zawieszonym na szyi. To doświadczenie 
sprawiło że zapragnęłam wrócić do Peru jako misjo-
narka i pracować wśród najuboższych. Tamtejszy bi-
skup przyjął mnie z radością prosząc, abym szła tam, 
gdzie on nie może. 
Jakie było pierwsze Pani wrażenie - Polki, któ-
ra przyjechała na inny kontynent? Z jakimi trud-
nościami zetknęła się Pani w Peru?
Faktycznie nie było łatwo, bo decyzję podjęłam spon-
tanicznie. Nie znałam języka hiszpańskiego, ale nie 
było to barierą nie do pokonania, ponieważ znam kil-
ka języków obcych i wierzyłam, że z kolejnym pój-
dzie łatwiej. Trudnością był na pewno klimat. Pierw-
szy okres pracowałam na misji w Andach, powyżej 
Cuzco - na wysokości ponad 4 tys. m. n.p.m. Tam po-
wietrze jest rzadsze. Pamiętam, że szybko się mę-
czyłam. Później w Limie klimat też mnie nie rozpiesz-
czał. Słońce pojawia się w stolicy tylko przez trzy let-
nie miesiące od stycznia do marca, może jeszcze w 

kwietniu. Wtedy trzeba używać bardzo mocnych fil-
trów, tak mocno przygrzewa. Przez pozostałych 8 
miesięcy nie ma słońca, a niebo zasnute jest gęsty-
mi chmurami. Jest szaro, wilgotno, wietrznie i bar-
dzo zimno. W Limie nie pada deszcz podczas zimo-
wych miesięcy, ale coś w rodzaju mżawki. Powie-
trze osiąga wilgotność prawie 100%. Tak jest dzień 
w dzień. Uderzający był dla mnie ogrom ubóstwa 
wynikający z tego, że edukacja znajduje się na bar-
dzo niskim poziomie, że dzieci dorastają bez dyscypli-
ny, bez nadzoru, bez wartości wyniesionych z domu. 
Tam w slumsach 80% rodzin to rodziny rozbite. Inną 
trudnością jest podejście do czasu: ogólnie nie istnie-
je tam pojęcie punktualności. Kiedy zaczynamy ja-
kieś spotkanie np. o godzinie trzeciej po południu, to 
do publicznej wiadomości podajemy czas o godzinę 
wcześniejszy. Bardzo to utrudnia nam Europejczy-
kom wszelkie działania duszpasterskie i logistyczne. 
Czym konkretnie zajmuje się Pani podczas misji? 

Na początku działalności misyjnej mieszkałam w 
dwóch domach dziecka. Pomagałam dzieciom w na-
uce, bardzo przydatna była mi w tym muzyka, ale 
najważniejsze było po prostu z nimi być. Później za-
jęłam się ewangelizacją w slamsach, odwiedzaniem 
ubogich, rozmową, towarzyszeniem w codziennych 
zmaganiach i szukaniem sposobów pomocy mate-
rialnej i duchowej. Równocześnie z księdzem Julio 
Alonso, misjonarzem z Hiszpanii, zaczęliśmy pro-
wadzić weekendowe rekolekcje dla młodzieży i do-
rosłych. W styczniu 2014 roku ks. biskup naszej die-
cezji Carlos Garcia powołał do istnienia Diecezjalny 
Dom Rekolekcyjny im. Świętej Rodziny w Lurin. Po-
prosił mnie o jego prowadzenie. Posługa ta stała się 
moim głównym zadaniem i misyjną pasją. Co week-
end przyjmujemy grupy. Oprócz tego organizujemy 
dni skupienia, nocne czuwania, a czasem konferencje 
tematyczne. Trzy lata temu pojawił się w naszej die-
cezji dom dla chorych na gruźlicę „Sembrando Espe-
ranza” (Siejąc Nadzieję). Ma on obecnie ponad stu 

podopiecznych. Jak tylko pojawia się ku temu moż-
liwość, staram się tam bywać i nieść pomoc.
Czy będąc na misji miała Pani chwile zwątpienia? 
Takie momenty zdarzają się w życiu każdego misjo-
narza, ponieważ nie zawsze widzi się efekt czy owo-
ce pracy misyjnej od razu. Zawsze jest to praca pełna 
wiary i ufności, że wysiłek ten wyda w swoim czasie 
oczekiwany plon. Często zdarzały mi się momenty 
poczucia bezsilności, np. w bezpośrednim kontak-

cie z bezmiarem ubóstwa, kiedy zastanawiasz się 
co zrobić, aby pomóc.
Jak wygląda głód wiary, o którym wspomniała 
Pani na wstępie naszej rozmowy? Czy kościoły 
w Limie są dzięki niemu przepełnione?
Przede wszystkim kościołów nie jest w Limie wiele 
i bardzo brakuje kapłanów. W Diecezji Lurin parafie 
liczą od 25-100 tysięcy mieszkańców i posługuje im 
najczęściej ... jeden kapłan. Jest to przeważnie koś-
ciół parafialny i kilka kaplic, do których ksiądz do-
jeżdża według planu w ciągu tygodnia, aby spra-
wować msze św. W Diecezji Lurin, która ma ponad 
3 mln mieszkańców funkcjonuje 55 parafii obsługi-
wanych przez 60 kapłanów. Kościoły są pełne za-
zwyczaj w niedzielę, ale też na przykład w rocznicę 
czyjejś śmierci. Natomiast normalnie nie wygląda 
to tak jak w Polsce. Jest to spowodowane kilkoma 
czynnikami. W slumsach nie istnieje więź wspólno-
towa, ponieważ mieszka w nich ludność napływo-

wa, która pochodzi z różnych regionów i z różnych 
kultur Peru. W tych rodzinach nie ma więc ciągło-
ści tradycji i kultury związanej z kościołem. Kolejną 
sprawą są sekty. Już w styczniu 2012 roku oficjalnie 
działało w Peru ponad 200 różnych związków wy-
znaniowych – sekt. Przeciętna rodzina w biednych 
dzielnicach odwiedzana jest codziennie przez wie-
le takich grup, bo chcą one pozyskać nowych „wier-
nych”. Kultura peruwiańska powoduje, że ludzie nie 
potrafią wykazać się zdecydowaniem i powiedzieć 
komuś „nie” na próbę dialogu. Sekty są dobrze przy-
gotowane psychologiczne, wiedzą jak przekonywać 
i dlatego czynią sporo zamieszania.
W czym, Pani zdaniem, tkwi istota misji?
Jest to niesienie pomocy innym, pójście z Bogiem 
do ludzi, niesienie Dobrej Nowiny, służenie drugie-
mu człowiekowi. Bardzo ważnym jest też to, aby 
być autentycznym świadkiem. Nie tylko wyciągać z 
biedy, co jest niezwykle istotne, ale przede wszyst-
kim świadczyć o Panu Bogu i prowadzić do Niego. 

anna Katarzyna Jawor jest myśleniczan-
ką. Od 2010 roku przebywa na misjach 

w Peru. Co jakiś czas wraca do rodzinnego 
domu, aby nabrać w nim sił do dalszej po-
sługi. W imię niesienia Boga i pomocy in-
nym musi pokonać wiele trudności. Diece-
zja lurin, w której pracuje jest najmłodszą 
i najbiedniejszą z czterech diecezji w stolicy 
Peru. lima to miasto, które oficjalnie liczy 8 
mln. mieszkańców, nieoficjalnie - dwa razy 
więcej. Misjonarka przebywa obecnie w kra-
ju. Niedawno w swojej parafii pw. NNMP w 
Myślenicach podzieliła się doświadczeniem 
misyjnym. 

Widziałam głód Boga w tych ubogich: w sposobie w jaki słuchali, w pyta-
niach jakie stawiali, w dzieciach które umorusane biegały, każde z różań-

cem zawieszonym na szyi - ANNA KATARZYNA JAWOR

foto: m
aria gaczyńska

rozmowa z ANNĄ KATARZYNĄ JAWOR myślenicką misjonarką w Peru 

BIEGAĆ KAŻDY MOŻE. jEDEN lEPIEj, DrU-
GI GOrZEj. Są tAcY, DlA KtórYch BIE-

GANIE jESt jAK POWIEtrZE. NIEZBĘDNE 
DO ŻYcIA.

Przeciw niedołężności
Sylwek Półtorak biega od lat. Zaczynał jako siód-
moklasista, dzisiaj ma 43 lata. Podczas szkolnych 
mistrzostw w bieganiu zdystansował kolegów za-
skakując wynikiem nie tylko nauczyciela Wf-u, ale 

także samego siebie. - Pamiętam, że biegliśmy na 
dystansie pięciu kilometrów - wspomina Sylwek. 
- Trasa prowadziła od budynku szkolnego do Pań-
skiego Lasu i z powrotem. Przewaga jaką osiągną-
łem nad resztą stawki na mecie była spora. Aż sam 
zdziwiłem się, że tak duża.
Sylwek nie znosi bezruchu (czytaj bezczynności). 
tak ma i już. Musi biegać. codziennie. A przynaj-
mniej sześć razy w tygodniu. Mówi, że jeśli nie po-

biega, to źle się czuje. Bieganie to także zapobie-
gliwość. - Nie chcę na starość być niedołężnym, ruch 
to przepustka do zdrowego życia.

Jak kozica
Sylwek nie lubi słuchać opinii lekarzy, że bieganie 
szkodzi. Na serce, na stawy, na nogi. - Wszystko za-
leży od tego, jak podchodzi się do biegania. Biegam 
juz tyle lat i jestem zdrowy. Potwierdzają to badania 
wysiłkowe i EKG, które wykonuję od czasu do czasu.
W swoim bieganiu tak się zagalopował, że biega 
także po ... górach. Wszyscy po nich chodzą. Syl-
wek biega. Dosłownie. latem i zimą. Wbiegł już 
na: rysy, Zawrat, na Wołowiec, Zadni Granat, Kas-
prowy Wierch, świnicę. śmieje się, że śmiga po gó-
rach niczym kozica. śmieje się także z tego, że lu-
dzie czasem stukają się w czoło na jego widok. A 
on zabiera ze sobą plecak z prowiantem oraz trasę 
biegu ułożoną w głowie. Potrafi przebiec dystans 
15, 30, a nawet 40 kilometrów. Za jednym zama-
chem. - Najlepiej biegałoby się na wysokości 3 ty-
sięcy metrów, ale w Polsce nie ma takiej wysokości, 
biegam zatem na dwóch tysiącach - mówi Sylwek. 
I dodaje: - Czuję respekt przed górami. Bieganie po 
nich jest przecież niebezpieczne. Wystarczy jeden nie-
opatrzny ruch, a kontuzja gotowa. Ale ja nie ryzy-
kuję. Nawet jeśli dzieli mnie od osiągnięcia celu nie-
wielka odległość, a pogoda ulega załamaniu, prze-
rywam bieg. Wiem, że będę mógł w to miejsce po-
wrócić i kontynuować go. Gór przecież nikt nie prze-
nosi. No może poza ... wiarą.

Inny wymiar
tylko w ciągu ubiegłego roku Sylwek Półtorak prze-
biegł dystans 6 700 kilometrów. to jakby przebiec 
Polskę od tatr do morza z dziesięć razy. - Lubię bie-
gać samotnie, to daje większą swobodę, ale nie uni-
kam biegania z w grupie. Zdarza mi się biwakować na 
trasie, w górach. Dlatego mam ze sobą śpiwór i na-
miot. Od razu mówię: nigdy nie spotkałem oko w oko 
niedźwiedzia, choć wiem, że wszystko przede mną.
Od pewnego czasu bieganie ma dla Sylwka do-
datkowy wymiar. Od pewnego czasu czyli od 2015 
roku. - To wówczas wpadł mi do głowy pomysł, aby 
pasję biegania połączyć z działalnością charytatyw-
ną czyli mówiąc najprościej połączyć przyjemne z po-
żytecznym - mówi biegacz. - Przedtem długo zasta-
nawiałem się czy taka forma pomocy ma sens, ale 
stwierdziłem ostatecznie, że owszem, ma.

Idea łączenia biegów z akcją charytatywną nie jest 
nowa, już wcześniej podejmowało ją wielu dla wie-
lu. Dla Sylwka była jednak czymś nowym. Impuls 
przyszedł podczas pobytu na wieży widokowej w 
Mogielnicy. Sylwek doszedł wówczas do wniosku, 
że warto spróbować przebiec najdłuższe szlaki w 
kraju poświęcając te wyczyny komuś, konkretnie 
chorym dzieciakom. Pierwszy taki bieg odbył się 
na trasie: Zawoja - rysy. 85 kilometrów pokona-

nych dla chorego Kuby z Sieprawia. - Mechanizm 
jest prosty. Nagłaśniam, że biegnę, podaję numer 
konta, na które należy wpłacać datki zaś chętni to 
czynią. Powodzenie akcji w dużej mierze zależy od 
tego jak zostanie nagłośniona.
Drugi bieg charytatywny poświęcony został fra-
niowi z Zakliczyna zaś trzeci, najświeższy, bo z 12 
sierpnia, małej laurze Kurowskiej, dziewczynce 
mieszkającej w tej samej wsi co Sylwek, wyma-
gającej systematycznej rehabilitacji po operacji 
w Stanach Zjednoczonych. 143 kilometry dzielą-
ce stację kolejową w Brzeźnicy od miejscowości 
Kacwin. Po drodze: Kalwaria, lanckorona, har-
butowice, Koskowa Góra, jordanów, luboń Wiel-
ki, Koninki, turbacz, Łopuszna, harklowa, Dębno. 
Morderczy dystans pokonany w jednym kawałku. 
Przejaw dobrego serca i przebłysk satysfakcji, że 
oto dokonało się czegoś niecodziennego dla lep-
szej codzienności małej, chorej dziewczynki.

Chrapka na 517 kilometrów
Sylwek ma swój tajny plan. Oczywiście związa-
ny z bieganiem. Na razie myśli o aspekcie sporto-
wym, ale pewnie skończy się na tym, że pobieg-
nie dla kogoś. - Marzy mi się przebiegnięcie głów-
nego szlaku beskidzkiego z Ustronia do Wołosatego 
w Bieszczadach. To 517 kilometrów. Tydzień biega-
nia. Pewnie połączę to z akcją charytatywną. Teraz 
już wiem, że tak zrobię.

NIE tYlKO
WYcIąGAĆ Z BIEDY

maria gaczyńska

ANNA KATARZYNA JAWOR:

Wspaniale jest łączyć pasję z niesieniem pomocy drugim. taki styl życia wybrał 
dla siebie Sylwek Półtorak, miłośnik biegania z Krzyszkowic. Biegnąc pomaga 

chorym dzieciom. Jak łączyć jedno z drugim? recepta tylko wydaje się być prosta. 
Wymaga bowiem żelaznej kondycji, uporu i ... miękkiego serca.

SYlWEK - BIEGAcZ NIEZŁOMNY
maciej hołuj
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reklama wernisaż w „Filiżance”
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REKLAMA W SEDNIE
sednomyslenice@interia.pl

MAŁO KtO DZISIAj PAMIĘtA „MINI GAlErIĘ POD BElKą”, KtórA PrZEZ DWANAścIE, 
AlBO I WIĘcEj lAt fUNKcjONOWAŁA W MUrAch MYślENIcKIEGO BArU „U jĘDrU-

SIA”. NA ścIANAch lOKAlU ZAWISŁO PrZEZ tE lAtA PONAD DWIEścIE WYStAW! Ich 
AUtOrAMI BYlI ArtYścI AMAtOrZY, OD ZUPEŁNIE POcZątKUjącYch, PO BArDZIEj 
ZAAWANSOWANYch, AlE tAKŻE ArtYścI O NAZWISKAch W śWIEcIE NIE tYlKO SZtU-
KI lOKAlNEj UZNANYch. „GAlErIA POD BElKą” „PADŁA” WrAZ Z SAMYM lOKAlEM, 
KtórY DZISIAj jUŻ NIE IStNIEjE, AlE trADYcjA - WYGląDA NA tO - PrZEtrWAŁA. tO 
WSPANIAŁA trADYcjA, KIEDY W lOKAlU NAtUrY GAStrONOMIcZNEj GOścI SZtUKA. 
I tO BEZ WZGlĘDU NA tO PrZEZ jAKIE „S”, DUŻE cZY MAŁE, PISANA.
tradycje wystawiennicze tego gatunku stara się do dziś kultywować w Myślenicach jan Koczwara. 
jego prace często spotkać można na ścianach restauracji „Na Stradomiu”. teraz, od kilkunastu dni 
tradycje łączenia sztuki z konsumpcją stara się podtrzymać w Myślenicach zupełnie nowy podmiot: 
kawiarnia „filiżanka”.
Właścicielką kawiarni jest Ewelina Zamojska, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, skrzy-
paczka specjalizująca się w grze na skrzypcach barokowych. Wprawdzie niewiele ma to wspólne-
go z prowadzeniem kawiarni, ale pani Ewelina mówi, że od dawna marzyła o tym, aby otworzyć 
klimatyczną kawiarenką, we wnętrzu której można by wypić świetną kawę, zjeść wyborne ciastko 
i ... obejrzeć wystawę. - Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju działania natury kulturalnej, na wy-
stawy czy kameralne koncerty - mówi Ewelina Zamojska, a wtóruje jej w tym jurek fedirko, kurator 
pierwszej (ale zapewne nie ostatniej) wystawy, którą oglądać można od kilkunastu dni w „filiżance”.
Dobór autorów wystawy, bo jest ich dwoje, może szokować, ale tylko ze względu na różnicę wieku. 
Pani czesława Dudzik, pacjentka Zakładu Opiekuńczo - leczniczego w myślenickim szpitalu, autor-
ka pięknych, bibułkowych kwiatów, wianków i kompozycji liczy sobie 90 lat. Dobrosław Polek, stu-
dent Krakowskiej Szkoły Artystycznej, fotograf, autor zdjęć towarzyszących wystawie kwiatów 32 
(autorzy wystawy na zdjęciu górnym). Związek obojga artystów jest taki, że Pani czesława kwiaty 
wykonała zaś Dobrosław Polek sfotografował ją przy tej czynności.
Oboje dziękowali tym wszystkim, którzy na wernisaż wystawy przybyli. A była ich całkiem spora gru-
pa. Wśród gości także pielęgniarki z myślenickiego ZOl-u, które na co dzień opiekują się pacjentami 
tego oddziału, w tej liczbie także Panią czesławą. Kurator wystawy jurek fedirko docenił je przed-
stawiając uczestnikom wernisażu (zdjęcie środkowe).
„filiżanka” nie wytycza nowych dróg, ani nie wynajduje prochu, w tym co robi. Ale przypomina, że 
łączenie czegoś dla ciała z czymś dla ducha jest w Myślenicach wciąż obecne. czekamy na kolejne 
wernisaże w kawiarence na rynku.

ZAjrZYj DO „fIlIŻANKI”
Kawiarenka „filiżanka” w samym centrum Myślenic nie tylko serwuje kawę i 

ciastka, ale także coś dla ducha. Mają się tutaj odbywać regularnie wernisaże 
ciekawych wystaw. Pierwsza już wisi. Wstąp i zobacz!

(RED.)
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KtórYch cZAS NIE WYKrEślI Z PAMIĘ-
cI, A tO DlAtEGO, ŻE WcIąŻ Są lUDZIE, 
KtórZY O tĘ PAMIĘĆ DBAją.
76. lat temu na myślenickim rynku rozegrał się 
dramat 1300 Żydów, wówczas mieszkańców 
miasta, którzy wywiezieni zostali najpierw do 
przejściowego obozu w Skawinie, a stamtąd do 
obozów zagłady w Bełżcu i Płaszowie. W tam-
tym czasie, w 1942 roku Żydzi stanowili 25 pro-
cent społeczności miasta. W jeden dzień (so-
bota 22 sierpnia) jedna czwarta mieszkańców 
miasta przestała istnieć. Wspominała o tym Ag-
nieszka cahn, z zamiłowania myślenicka histo-
ryczka, tropicielka losów myślenickich Żydów, 
podczas kolejnego, czternastego już spotkania 
grupki myśleniczan pod zamontowaną w 2004 
roku na ścianie jednej z kamienic na rynku tab-
licą, upamiętniającą tamte dramatyczne wy-
darzenie. - To tak jakby dzisiaj wywieziono 5000 
mieszkańców miasta, tylko dlatego, że na przy-
kład noszą okulary lub mają blond włosy - mówi-
ła Agnieszka cahn.
Sama tablica także ma swoją, burzliwą historię. 
O to, aby została wmurowana w ścianę kamie-
nicy numer 10 jej fundatorzy walczyli dwa lata. 
Oponentami pomysłu okazali się niektórzy radni 
rady Miejskiej Myślenic. jeden z nich groził na-
wet oblaniem tablicy czerwoną farbą.
tradycyjnie już pod tablicą złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicz. Obecni na uroczystości 
odśpiewali żydowską piosenkę „Ojfn pripetszik” 
autorstwa urodzonego w Odessie w 1848 roku 
poety i kompozytora piszącego pieśni ludowe w 
języku jidysz Marka Markovicha Warhavskiego.

76. rocznica zagłady myślenickich Żydów

„OjfN PrIPEtSZIK”
POD tABlIcą
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(RED.)

ZAMIASt WStĘPU ZAGADKA. MAtEMA-
tYcZNA. IlU MAMY NA tErENIE GMI-

NY MYślENIcE I NA tErENIE POWIAtU 
MYślENIcKIEGO BrąZOWYch MEDAlI-
StóW MIStrZOStW śWIAtA? ZAGADKA 
O tYlE trUDNA, ŻE NIEWIElU. A MOŻE 
tYlKO jEDNEGO?
Znamy go. My to znaczy dziennikarze „Sedna”. 
Mieliśmy okazję spotkać się z nim w ścianach lo-
kalu naszej redakcji. Nazywa się Kamil Sałach, 
mieszka w Polance, gra w piłkę nożną, jest re-
prezentantem kraju w drużynie „Sprawni razem” 
i niedawno wrócił z Mistrzostw świata (INAS 
World football championships) w Karlstadt 
(Szwecja), gdzie wraz z zespołem wywalczył 
brązowy medal.
Kamil gra w piłkę od piątego roku życia. Zaczy-
nał w Stawie Polanka, klubie działającym w ro-
dzinnej wsi piłkarza. Do dzisiaj, a liczy sobie już 
dwadzieścia lat, w każdym momencie podkreśla 
fakt, że jest wychowankiem tego klubu. Mówi 
też, że za żadne skarby świata nie zmieniłby 
barw klubowych na inne, chociaż po chwili za-
stanowienia dodaje, że może gdyby upomniał 
się o niego jakiś znany klub nie pozostawiłby 
takiej oferty bez rozważenia. - Miałem okazję 
występować w barwach Dalinu Myślenice i Orła 
Myślenice grając jeszcze w trampkarzach i junio-
rach młodszych, ale zawsze wracałem do Stawu 
Polanka, to mój ukochany klub, w którym gram 
do dzisiaj - mówi Kamil. - Na chwilę obecną nie 
zamieniłbym go na żaden inny

Piłkarz wpadł w oko trenerowi Wojciechowi 
Grotkowskiemu, asystentowi trenera kadry 
„Sprawni razem”, kiedy drużyna reprezentująca 
Specjalny Ośrodek Szkoleniowo - Wychowaw-
czy w Myślenicach uczestniczyła w turniejach 
tego typu szkół. trener zaproponował Kamilo-
wi miejsce w kadrze i tak, nic nie spodziewające-
mu się zawodnikowi, przyszło w 2014 roku zasi-
lić szeregi kadry. - Byłem zaskoczony tym powo-
łaniem - wspomina Kamil. - Także tym, że będę 
mógł reprezentować nasz kraj na MŚ.
W meczu fazy grupowej z japonią wygranym 
przez Polaków 2-1 Kamil wszedł z ławki w 70 mi-
nucie. - Dobrze mi się grało, choć czułem dużą tre-
mę i stres - wspomina piłkarz. Drugi mecz fazy 
grupowej z rosją wygrany 4-2 Kamil spędził na 
ławce rezerwowych, kolejny z Argentyną grał 
30 minut natomiast w czwartym z obrońcą ty-
tułu Arabią Saudyjską wyszedł w podstawowej 
jedenastce i przebywał na boisku do 70 minuty. 
W ostatnim meczu o brązowy medal wygranym 
z francją 4-1 Kamil grał 10 minut.
W klubie piłkarz gra na środku pomocy, w re-
prezentacji na obronie. Kamil mieszka z rodzi-
ną w Polance. Pracuje w pensjonacie „rekliniec” 
na myślenickim Zarabiu jako kucharz i kelner. 
chciałby za cztery lata ponownie wyjechać na 
Mś i zdobyć w nich wraz z drużyną złoty medal. 
Dlatego pilnie trenuje dwa razy w tygodniu pra-
cując nad dryblingiem, który to element piłkar-
skiego rzemiosła stanowi w przeciwieństwie do 
szybkości jego najsłabszą stronę.foto: maciej hołuj (MH)

KAMIl cO BrąZOWY MEDAl MIStrZOStW śWIAtA MA

koncerty

SEDNO: MIESZKAńCY POWIATU MYŚLE-
NICKIEGO NIEKONIECZNIE MUSZĄ ZNAĆ 

RADNYCH, KTóRZY W ICH IMIENIU DZIAŁA-
JĄ W STRUKTURACH SEJMIKU WOJEWóDZ-
KIEGO. PANI NAZWISKO CZĘSTO POJAWIA 
SIĘ NA LISTACH GOŚCI RóŻNEGO RODZAJU 
IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 
POWIATU MYŚLENICKIEGO, DOMYŚLAM 
SIĘ, ŻE WIELU MIESZKAńCóW POWIATU PA-
NIĄ ZNA. JAKIE SĄ ZWIĄZKI BARBARY DZI-
WISZ Z REGIONEM MYŚLENICKIM?
BARBARA DZIWISZ: Radną Województwa jestem 
już 3 kadencję. W trakcie pełnienia mandatu radnej 
wielokrotnie spotykałam się zarówno z mieszkań-
cami mojego okręgu wyborczego jak i z burmistrza-
mi, wójtami, przedsiębiorcami, a zwłaszcza z tymi, 
którzy potrzebowali pomocy. Moja współpraca od-
bywała się na niwie edukacyjno - kulturalnej, ekono-
micznej i administracyjnej. Uczestniczyłam w wielu 
wydarzeniach kulturalnych regionu, koncertach, wy-
stawach, plenerach, konferencjach, imprezach oka-
zjonalnych i rocznicowych. Ważne miejsce we współ-
pracy z regionem zajmowali przedsiębiorcy, którzy 
zawsze mogli liczyć na moją pomoc. Z zaangażowa-
niem wspierałam każdą lokalną inicjatywę promują-
cą zdrowy styl życia, m.in. rajdy rowerowe, zawody 
sportowe w tym też pożarnicze. 
Czy posiada Pani wiedzę na temat tego z jakimi 
problemami muszą dzisiaj zmagać się włodarze 
gmin należących do powiatu myślenickiego, co 
ich najbardziej absorbuje, niepokoi?
Spotkania z burmistrzami, wójtami, radnymi, dyrek-
torami szkół i mieszkańcami powiatu myślenickiego 
to świetna okazja poznania ich codziennych spraw i 
problemów, takich jak: rozwój oświaty, opieka spo-
łeczna oraz pozyskiwanie tzw. wkładów własnych 
do zadań inwestycyjnych, czy też udziału własne-
go w różnych projektach. Jestem osobą, która nie 
składa pustych obietnic, zawsze staram się zgłębić 
problem i doprowadzić do pozytywnego rozwiąza-
nia. W powiecie myślenickim jest wiele zaniedbań 
w gospodarce wodnej, np. brak małych zbiorników 
retencyjnych, które w czasie gwałtownych opadów 
tworzyłyby bufor bezpieczeństwa. Wprawdzie jest 
zbiornik w Dobczycach, ale ma tylko charakter za-
mknięty, bez możliwości wykorzystania go dla go-
ści i mieszkańców. Zbiornik dobczycki jest niewątpli-
wie bardzo ważnym aspektem turystycznym dla tej 
części Małopolski, jednakże nie jest on w pełni zago-
spodarowany. Mógłby stanowić atrakcję turystycz-
no-rekreacyjną.
Pełni Pani w Sejmiku m.in. funkcję Przewodni-
czącej Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki. Jaki jest w związku z tym Pani sto-
sunek właśnie do kwestii zagospodarowania Za-
lewu Dobczyckiego i dopuszczenia go do użyt-
kowania w formie atrakcji turystycznej. Wiem, 
że władze Dobczyc walczą o to od lat i jak na 
razie bezskutecznie. Czy radna Sejmiku Barba-
ra Dziwisz jest im w stanie pomóc? Jeśli tak, w 
jakim zakresie?
Podejmowałam działania w zakresie zagospodaro-
wania Zalewu Dobczyckiego jako atrakcji turystycz-
nej. Zadanie to będzie kontynuowane w przyszłości 
jako priorytet dla ziemi myślenickiej. W tym zakresie 
należy podjąć współpracę z MPWiK w Krakowie, któ-
re w tej sprawie jest głównym decydentem. Nie mo-
żemy zapominać, że zbiornik dobczycki zaopatruje w 
wodę nie tylko Kraków, ale wiele ościennych gmin. 
Trudno się dziwić, że w swoich działaniach Zarząd 
MPWiK jest bardzo ostrożny, ale rozmowy trwają i 

jestem pełna optymizmu ich pozytywnego zakończe-
nia. Ważnym zadaniem jest również kanalizacja do-
mostw wokół jeziora. Nie jest to zadanie wojewódz-
twa małopolskiego, jednakże zagospodarowanie 
tak ważnego terenu jest kluczową wspólną sprawą. 
Czy z wiedzy o problemach powiatu myśleni-
ckiego wynika między innymi Pani aktywność 

na łonie Sejmiku Małopolskiego? Czy podejmu-
je Pani jakieś działania, które zmierzałyby ku 
dobru naszego regionu, takie, które podnosiły-
by standard życia jego mieszkańców?
Zawsze odpowiadam na potrzeby mieszkańców na-
szego regionu. Jako radna zasiadam w wielu komi-
sjach sejmikowych, które przyznają środki finanso-
we m.in. na renowację obiektów sakralnych, remont 
remiz strażackich, sprzętu strażackiego. Nie sposób 
wszystkich wymienić. To dzięki tym środkom finan-
sowym w ostatnich latach powstało wiele nowo-
czesnych obiektów użyteczności publicznej. W przy-
szłości należy wykorzystać Odnawialne Źródła Ener-
gii OZE w budynkach publicznych i gospodarstwach 
domowych, aby zmniejszyć koszty ich eksploatacji. 
Jaki Pani zdaniem potencjał posiada powiat my-
ślenicki, na co powinien postawić, co go wyróż-
nia i w jakim kierunku powinien się rozwijać?
Powiat myślenicki jest bardzo atrakcyjny pod wzglę-
dem turystycznym. Na jego terenie powstały trasy 
rowerowe, biegowe, szlaki turystyczne i może już w 
niedługim czasie trasy spływów kajakowych. Pręż-
nie działa agroturystyka. Położenie geograficzne sta-
nowi szansę na rozwój gospodarczy, powstały strefy 
ekonomiczne, rozwija się rodzinna działalności go-
spodarcza. Jest to siła napędowa dla rozwoju. Moc-
ną stroną powiatu myślenickiego są rolnicy – sadow-
nicy, którzy stworzyli Grupę Producentów, aby uzy-
skać korzystniejsze warunki w handlu i wpisać swo-
je produkty na listę produktów regionalnych (jabłko 
raciechowickie). Ekologiczne produkty wpływają na 
zwiększenie atrakcyjności tego regionu.
Czy już Pani wie, jaka będzie Pani najbliższa 
przyszłość polityczna, słowem czy Barbara Dzi-
wisz będzie ubiegała się o reelekcję radnej Sej-
miku Wojewódzkiego? Jaką linię kampanii wy-
borczej zamierza Pani przyjąć?
Tak będę ubiegać się o mandat radnej wojewódz-
twa. Zamierzam nadal spotykać się z mieszkańca-
mi, uważnie wsłuchiwać się w ich problemy, aby móc 
w przyszłości nadal pomagać w ich rozwiązaniu.
Jakie cechy charakteru winien według Pani wy-
kazywać radny Sejmiku. Które z tych cech są 
Pani najbliższe?
Najważniejszą cechą charakteru dla samorządow-
ca jest bycie społecznikiem. Jeśli chce się pomagać, 
pracować dla innych to nie ma lepszej cechy. Oczy-
wiście otwartość i serdeczność są niezwykle waż-
nymi aspektami. Cenię sobie także to, że udaje mi 
się współpracować z młodszymi samorządowca-
mi. To oczywiście w kontekście poznawania prob-
lemów z ich punktu widzenia. W Powiecie Myśleni-
ckim także ich znam. Zarówno we władzach powia-
tu jak i w gminach.
Co chciałaby Pani przekazać Czytelnikom Sed-
na, jakąś radę, motto czy maksymę?
Zakończeniem mojego spotkania z Państwem niech 
będą słowa Janusza Korczaka, które są dla mnie 
mottem życiowym. - Jestem nie po to, aby mnie ko-
chali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. 
Nie jest obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale 
ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o czło-
wieka. Uważam, że praca w samorządzie to służba 
drugiemu człowiekowi, a nie uprawianie polityki. Dla 
mnie najważniejszy jest człowiek, a mandat radne-
go to służba i pomoc drugiemu człowiekowi. Czytel-
nikom Sedna dziękuję za uwagę, zapewniając że za-
wsze można na mnie liczyć, życzę sukcesów w rea-
lizacji życiowych planów, a nade wszystko radości 
z faktu że są mieszkańcami zasobnej gospodarczo i 
atrakcyjnej turystycznie Pięknej Ziemi Myślenickiej.

BARBARA DZIWISZ - urodzona 22 paź-
dziernika 1963 roku, radna Województwa 
Małopolskiego od 2006 roku z ramienia 
PO. Obecnie pracuje w komisjach: Eduka-
cji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – 
przewodnicząca tej komisji, Budżetu, Mie-
nia i Finansów - członek komisji, ds. Stra-
tegii Karpackiej - I wiceprzewodniczący ko-
misji, Kultury - członek komisji. Z zawo-
du - nauczycielka, wieloletnia dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych w Podobinie, 
pełnomocnik Wójta Gminy Mszana Dolna, 
jest członkiem Rady Społecznej Muzeum 
w Zubrzycy oraz Rady Społecznej Szpita-
la Jasińskiego w Zakopanem.

NAjWAŻNIEjSZE 
tO BYĆ 

SPOŁEcZNIKIEM
rozmawiał: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

BARBARA DZIWISZ:

Dobczycki rcOS im. Burmistrza Marcina Paw-
laka, a konkretnie sala widowiskowa w tym 

obiekcie, gościła młodych muzyków dwóch bry-
tyjskich orkiestr: „Wigan Youth Symphony Orche-
stra” oraz „Wigan Youth jazz Orchestra”. Obie or-
kiestry wystąpiły w Dobczycach dzięki inicjatywie 
miejscowego MGOKiS-u, który był głównym or-

ganizatorem koncertu. 
W obu zespołach gra muzyczna młodzież w wie-
ku od 12 do 18 roku życia. Młodzi muzycy pocho-
dzą z Wigan, miasta położonego w północno - za-
chodniej części Anglii. W repertuarze WYSO znala-
zły się między innymi utwory: czajkowskiego, Bee-
tovena i Sibeliusa, WYjO zagrała standardy mu-
zyki jazzowej. Obie orkiestry przyjechały do Pol-
ski po raz pierwszy.
W tej samej sali widowiskowej rcOS 15 września 
bieżącego roku o godzinie 18 odbędzie się koncert 
zatytułowany: „Korowód tańców Narodowych - 
koncerty familijne” organizowany przez Myśleni-
ckie Stowarzyszenie Artystów Muzyków. W orga-
nizację koncertu zaangażowane są także: orkie-
stra symfoniczna Polish Art Philharmonic pod ba-
tutą maestro Michaela Maciaszczyka, Zespół Pieś-
ni i tańca „Dobczyce” oraz Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Dobczycach. Partnerem koncertu jest miej-
scowy MGOKiS i Stowarzyszenie Wspierania Kul-
tury charstek. Koncert odbędzie się w ramach Pro-

gramu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go - Edukacja Kulturalna 2018, partnerem projek-
tu jest także Województwo Małopolskie. Muzyce 
towarzyszyć będzie wykład poprzedzający koncert 
oraz pokaz tańców polskich. Organizatorzy zapra-
szają. Wstęp wolny! „Sedno” objęło koncert swo-
im patronatem medialnym.

SYMfONIcZNIE W DOBcZYcKIM rcOS-ie
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Zamieszanie z handlowymi niedzielami, jakie zafundował 
nam polski rząd trwa. często gubimy się w datach i nie wie-

my dokładnie, w którą niedzielę możemy dokonać zakupów, a 
w którą nie. rozbawił nas napis, jaki umieszczono przed jednym 
ze sklepów spożywczych w samym centrum Myślenic. jest nie 
tylko wymowny w swojej prostocie, ale także zabawny. jedno-
cześnie jest na tyle pomysłowy, aby przyciągnąć uwagę klien-
ta. Naszą uwagę zwrócił.

Nie wiemy dokładnie o którego Kazia chodzi. Domniemy-
wać należy, że któregoś z myślenickich, bowiem napis znaj-

duje się na murze tuż przy wyjściu z przejścia ciągnącego się 
pod kamienicą Obońskich w Myślenicach. Nie sam napis jed-
nak zwrócił naszą uwagę, ale to co znajduje się pod nim. Wi-
dok oszpeconego, rozsypującego się tynku uderza w oczy w 
samym nieomal centrum miasta i nie stanowi jego dobrej wizy-
tówki. czy i tutaj „zajrzy” planowana rewaloryzacja płyty rynku?

Pomijając już estetykę napisu, który umieszczono na wa-
lącym się płocie w bezpośredniej bliskości wieży widoko-

wej na chełmie uznać należy, że jego autor miał duże poczu-
cie humoru każąc chętnym wejścia na wieżę wracać kilkaset 
metrów do karczmy w celu nabycia biletu wstępu. Inną spra-
wą godną uwagi jest cena tego biletu wynosząca 5 złotych od 
osoby. Oczywiście informacji o tym na karteczce nie znajdzie-
my. Dowiemy się o tym dopiero przy samym zakupie.

W ramach Myślenickiego festiwalu ceramiki w foyer MOKiS odbył się wernisaż wystawy Ewy 
Wróbel, dyplomantki Wydziału rzeźby krakowskiej ASP. Wystawa zatytułowana „Życie bławat-

ka” prezentowała ceramiczne dzieła wykonane przez artystkę w ostatnim okresie czasu. Ewa Wró-
bel urodziła się w rzeszowie, jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczest-
niczką wielu wystaw i plenerów. Obecnie uczy w Zespole Szkół Plastycznych w rzeszowie. Poza ce-
ramiką uprawia także: rzeźbę, rysunek i malarstwo. W ceramice udanie łączy materiały typowe dla 
tej dziedziny sztuki z papierem czego dowodem mogła być seria prac dających tytuł prezentowanej 
w MOKiS wystawie. Na naszym zdjęciu: Ewa Wróbel (w środku) podczas otwarcia swojej wystawy 
w foyer MOKiS. (RED.)

NIEKONIEcZNIE trADYcYjNE DOŻYNKI 
MUSZą MIEĆ DONIOSŁY chArAKtEr I 

OGrANIcZAĆ SIĘ DO OśPIEWANIA WIEń-
cóW. W cZASIE DOŻYNEK MOŻNA SIĘ DO-
SKONAlE BAWIĆ. UDOWODNIlI tO MIESZ-
KAńcY GMINY tOKArNIA OrGANIZUjąc 
W cZASIE GMINNYch DOŻYNEK SZtAfEtĘ 
„rOlNIcZą”.
Na pierwszej zmianie tej niecodziennej sztafety go-
spodyni musiała udowodnić, że potrafi perfekcyj-
nie i jednocześnie szybko … doić krowę. Oczywi-
ście sztuczną, taką z drewna, ale z bardzo zbliżo-
nymi do oryginału „cyckami”. Drogocenne mleko 
zastąpiła w krowim wymieniu … woda.
Na drugiej zmianie inna gospodyni obierała ziem-
niaki. tylko dwa, ale za to bardzo dokładnie i jak 
najszybciej. trzecia zmiana to domena sołtysa, 
który z workiem ziemniaków umieszczonych na 
taczkach musiał pokonać ciasny slalom zaś czwar-
ta to sprawdzian sprytu i dokładności polegający 
na rzucie ... „gumiakiem” (a w zasadzie dwoma) 
do cebrzyka.
Najszybciej ze sztafetą poradzili sobie mieszkań-
cy sołectwa Więciórka. Brawo za pomysł i brawo 
dla zwycięzców.

foto: maciej hołuj

WYDOIĆ KrOWĘ I
trAfIĆ GUMIAKIEM
DO ... cEBrZYKA

(RED.)

Każdy bogobojny Żyd powinien poświęcić swoje ży-
cie wypełnianiu bożych micw czyli przykazań. Po-

mimo tego, że ostatecznym celem wszystkich 613-tu 
przykazań (248-miu nakazów i 365-ciu zakazów) jest 
tikun Olam, czyli doprowadzanie świata do jego ide-
alnej wersji, to głównym powodem, dla którego Żyd 
wypełnia wszystkie nakazane mu micwy nie jest ani 
ów idealny, przyszły świat, ani sprawiedliwość, ani na-
wet dążenie do etycznie funkcjonującego społeczeń-
stwa. jedynym powodem, dla którego Żyd powinien 
wypełniać micwy, do których zobowiązuje go juda-
izm, jest to, że zostały one przykazane przez Boga. Z 
tego też powodu, wszystkie przykazania wciąż uzna-
wane są za równoprawne. 
Ale tylko przez niektórych Żydów. Dla większości 
współczesnych wyznawców judaizmu przykazania 
„etyczne” postrzegane są jako ważniejsze od przyka-
zań „rytualnych”. Żydom urodzonym lub wychowa-
nym w zachodniej, europejskiej kulturze trudno jest 
zaakceptować fakt, że przykazanie „Nie będziesz żywił 
nienawiści do brata” (Księga Kapłańska 19:17) i – od-
dzielone od niego o zaledwie kilka wersów - „Nie bę-
dziesz golił włosów po bokach brody” (Księga Kapłań-
ska 19:27) są tak samo ważne. Dlatego nawet wśród 
bardzo religijnych Żydów można spotkać mężczyzn, 
którzy nie tylko nie noszą pejsów, ale też golą się co-
dziennie, dokładnie i starannie. 
Przykazania nie są rozdzielone równomiernie pomię-
dzy Księgi Pięcioksięgu. W Księdze rodzaju, oprócz 
siedmiu praw Noahitów, obowiązujących całą ludz-
kość (wśród nich obowiązek ustanawiania sędziów i 
sprawiedliwych sądów!), znalazły się tylko dwa przy-
kazania skierowane wprost do narodu żydowskie-
go: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” oraz „dlatego 
Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, któ-
re jest w stawie biodrowym, bo jakub został porażo-
ny w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno”. W Księ-
dze Wyjścia jest ich już 110, w Księdze Kapłańskiej - 
243, w Księdze liczb znowu dużo mniej, bo tylko 57, 
a w Księdze Powtórzonego Prawa – 201. tradycyj-
nie przyjmuje się, że w dzisiejszych czasach można 
wypełniać około 245 przykazań, (w tym 77 nakazów) 
oraz 26 dodatkowych micw, obowiązujących wyłącz-
nie w ziemi Izraela. 
Niezmiernie istotną zasadą sformułowaną i stosowaną 
przez większość Żydów jest zasada „dina de malchu-
ta dina” czyli „prawo kraju jest Prawem”, co oznacza-
ło i oznacza, że oprócz wszystkich 613-tu przykazań 
tory Żydzi muszą dodatkowo przestrzegać kodeksu 
prawnego obowiązującego w kraju, w którym miesz-
kają lub przebywają. ta tradycja, obecna w całej wie-
lowiekowej historii narodu żydowskiego spowodowa-
ła, że Żydzi bywali najczęściej niezwykle praworząd-
nymi obywatelami krajów, w których przyszło im żyć. 
Stosunek do przykazań (zwłaszcza rytualnych) i od-
mienny stopień gotowości do jak najwierniejszego ich 

wypełniania stały się główną przyczyną rozłamu juda-
izmu na ortodoksyjny i reformowany. reformowany 
Żyd często nie wypełnia przykazań, które uznaje za 
staroświeckie i zdezaktualizowane, zwłaszcza tych 
dotyczących rytuałów: nie sprawdza na przykład skła-
du ubrań w celu ustalenia, czy ich producent zacho-
wał micwę Shatnez i uniknął połączenia lnu z wełną. 
reformowany Żyd nie tylko nie wypełnia przykazań 
związanych z Beit haMikdasz (jerozolimską świąty-
nią), których jest około 200-tu, ale także nie modli się 
o powrót sytuacji, w której byłyby one wypełniane, 
gdyż uznaje modlitwy dotyczące odbudowania świą-
tyni i powrotu do składania w niej ofiar ze zwierząt za 
kompletnie anachroniczne i najczęściej usuwa je cał-
kowicie z tekstów wszystkich nabożeństw.
Przykazania – wypełniane bądź nie - można podzielić 
na dwie główne grupy: te, odnoszące się do Boga czyli 
„rytualne” i te, dotyczące relacji z ludźmi czyli „etycz-
ne”. Sprzeniewierzenie się nakazom i zakazom rytu-
alnym prowadzi do grzechów wobec Boga, a sprze-
niewierzenie się nakazom i zakazom etycznym – do 
grzechów wobec ludzi.
Grzechy popełnione wobec ludzi, powinny zostać 
„przebaczone” przez ludzi, co oznacza, że tylko ci, 
którym wyrządziliśmy krzywdę, mogą ją nam od-
puścić. Żyd nie może udać się do spowiedzi i uzy-
skać rozgrzeszenia za wszystkie swoje grzechy. By-
łoby to niesprawiedliwe w stosunku do tych, którym 
wyrządził zło. Dlatego Bóg nie odpuszcza grzechów 
uczynionych wobec innych ludzi, dopóki oni sami ich 
nie odpuszczą i nie przebaczą winowajcy. (trochę to 
upraszczam, ale rzeczywiście, w okresie przed Yom 
Kippur większość Żydów próbuje uczynić wszystko, 
co możliwe, by przeprosić i uzyskać przebaczenie od 
ludzi, którym uczynili coś złego.)
Kiedy w 1943 roku żydowski więzień obozu janow-
ska we lwowie, Szymon Wiesenthal, został doprowa-
dzony do umierającego niemieckiego żołnierza, Kar-
la Seidla, aby ten mógł mu wyznać grzechy i poprosić 
o przebaczenie za popełnione rok wcześniej morder-
stwa na Żydach (Seidl podpalił dom, w którym znaj-
dowało się 300-tu Żydów, a potem strzelał do ofiar 
wyskakujących przez okna). Wiesenthal przez dłu-
gie godziny siedział w milczeniu, a na koniec opuścił 
szpitalną salę bez słowa. Seidl umarł, nie uzyskawszy 
spokoju sumienia, o który prosił. Wśród przedstawi-
cieli wielu religii do dziś toczy się dyskusja, czy Wie-
senthal powinien był mu przebaczyć. jego samego to 
pytanie dręczyło przez wiele lat i stało się zalążkiem 
książki „Słonecznik”, w której kolejnych edycjach od-
powiadają na nie kolejni myśliciele. Większość kato-
lików optuje oczywiście za przebaczeniem, w opozy-
cji do pozostałych chrześcijan, którzy najczęściej wy-
bierają opcję żydowską, według której nie tylko  Wie-
senthal, ale nawet sam Bóg nie powinien przebaczać 
win popełnionych wobec innych ludzi. 

W tym miesiącu na drodze naszej wypra-
wy spotykamy Osieczany. historia dwo-

ru w tej wsi ściśle łączy się z Łazanami, do któ-
rych zaprosiłem Państwa miesiąc temu. Nie-
stety dworu w Osieczanach już nie ma, prze-
trwała o nim pamięć, szczególnie pamięć o 
jego właścicielach - rodzinie Brzezińskich. O 
dworze mogłyby nam opowiedzieć liczne sta-
re dęby, m.in. jeden którego wiek szacowa-
ny jest na 400 lat. Drzewa te rosną na terenie 
dawnego parku podworskiego, obejmującego 
obszar ponad 6 ha. romantyczny park krajo-
brazowy powstał tu wokół dworu, istniejące-
go już w 1468 roku. Zbudowany w jego miej-
scu murowany dwór z początku XIX w. został 
rozebrany w 1970 roku. Wcześniej tuż obok 
zbudowano duży ośrodek wczasowy, do nie-
dawna służył jako nieczynny już dzisiaj hotel.
jak wynika ze wspomnień starszych miesz-
kańców Osieczan, dwór zawsze znajdował się 
w centrum różnych wydarzeń, nie tylko z ra-
cji pełnienia swojej funkcji, ale także z powo-
du swojego właściciela. jan Piotr feliks Dunin-
-Brzeziński (ur. 30 grudnia 1883 roku w Łaza-
nach, zm. w kwietniu 1940 roku na nieludz-
kiej ziemi) – podporucznik cesarskiej i kró-
lewskiej Armii, podpułkownik kawalerii Woj-
ska Polskiego. Był to człowiek niezwykły. Do-
bry gospodarz, dużej kultury, zawsze służą-
cy pomocą, patriota. rotmistrz Brzeziński 
bardzo troszczył się o swój majątek, jak rów-
nież o tych, którzy jego pomocy oczekiwali. 
Mieszkańcy Osieczan, ale i okolic, dobrze o 
tym wiedzieli i niejednokrotnie zwracali się o 
pomoc do dworu i do dziedzica. Powszechne 
było na przykład korzystanie z kaplicy dwor-
skiej przez chłopów, w czasie niedziel i świąt. 
jan Brzeziński był bardzo aktywny społecz-
nie, gruntowne wykształcenie jakie odebrał 
za granicą, wpłynęło zdecydowanie na jego 
nowoczesny sposób myślenia i gospodarowa-
nia. Przeznaczył własne grunty pod budowę 
szkoły w Osieczanach. Był inicjatorem i współ-
założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej. W 
1934 roku objął stanowisko burmistrza Myśle-
nic, które piastował do 4 września 1939 roku. 
Wówczas to po wybuchu wojny zrezygnował 
z pełnienia urzędu, oddał klucze od miasta i 
wyruszył na wojnę uczestnicząc w kampanii 
wrześniowej. Niestety, wkrótce dostał się do 
sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w 
Starobielsku, a następnie w więzieniu NKWD 
„Amerykanka” w Mińsku, gdzie najprawdopo-
dobniej został zamordowany stając się jedną 
z ofiar zbrodni katyńskiej 1940 roku. Komuni-
ści po nielegalnej parcelacji w 1945 roku zro-
bili wiele, aby zniszczyć polskie ziemiaństwo, 
polskie dwory a przede wszystkim etos im to-
warzyszący. Nie udało im się to jednak. Dziś 
wielu dworów już nie ma, jak choćby tych w 
Osieczanach i Drogini, pamięć jednak o nich, 
a co najważniejsze o ich właścicielach kulty-
wowana jest jednak do dziś i żyje w świado-
mości mieszkańców. 

Czyżby działającym na terenie powiatu myślenickiego foto-
reporterom przybył nowy konkurent? Z pozoru można by 

tak sądzić. tymczasem fotografującym na naszym zdjęciu jest 
nie kto inny jak roman Knapik, reprezentant myślenickiej fi-
lii AriMr, radny rady Powiatu Myślenickiego. Pana romana 
spotkaliśmy podczas Powiatowych Dożynek. Był swoją rolą fo-
tografa bardzo przejęty, czemu trudno się dziwić, bo przecież 
dożynki z AriMr-em mają wiele wspólnego.

Odrobina techniki i człowiek się gubi. Niech nie zmylą nas 
jednak pozory. Anna Stożek, dziennikarka z Dobczyc, stoi 

przed trudnym zadaniem wyboru parametrów i ustawienia swo-
jego aparatu fotograficznego, ale doskonale wie jak to zrobić. 
Ania ma za sobą okres pracy w „Gazecie Krakowskiej”, a od kil-
ku lat pełni funkcję redaktora naczelnego „tapety”, periodyku 
(miesięcznika) ukazującego się na terenie Dobczyc i gminy Dob-
czyce już od piętnastu lat!
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Już po raz czternasty Andrzej Słonina, animator i 
strażnik tradycji ludowych zorganizował w swo-

jej 120-letniej stodole w Bogdanówce tukę czyli ob-
rzęd zbierania ziemniaków.Uczestnicy tegorocz-
nej edycji tradycyjnie odwiedzili pole ziemniacza-
ne, aby zakosztować pracy przy zbiorze ziemnia-
ków. Przekopano kilka skib (na zdjęciu), zebrano 
kilka worków cennego warzywa. Potem ucztowa-
no i świętowano w stodole w asyście zespołów re-
gionalnych: Kliszczacy” i Pcimianie” oraz degusto-
wano specjały kuchni regionalnej. rozegrano kon-
kursy i wręczono odznaczenia Zasłużony dla kultu-
ry kliszczackiej”. Sedno” obecne jest na tuce od sa-
mego początku swojego istnienia. Za rok, jeśli nic 
się nie zmieni znowu będzie w słoninowej stodole. 

NA POlU I W StODOlE



SEDNO SEDNO
za(dymki) Sedna czyli ... z przymrużeniem okapies jaki jest każdy widzi

magda sokołowska - gawrońska           z przymrużeniem oka

jan koczwara          na strunach pamięci (19)

andrzej boryczko          Polska za progiem (51)

MArIAN „KUBA” BOrYcZKO
 (1935-1998)
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kakao (1) agnieszka zięba 

foto: m
aciej hołuj

absurdawki Jana Koczwary

wokół kaskad Dunajca (7)

foto:autor

         dietetyk radzi (36)

KAKAO KOjArZY SIĘ Z DZIEĆMI I POŻYWNYM NAPOjEM NA MlEKU PODAWANYM NA 
śNIADANIE. tO OcZYWIścIE PrAWDA, AlE BEZ KAKAO SKlEPOWE PóŁKI ZE SŁODY-

cZAMI BYŁBY ZNAcZNIE UBOŻSZE. cZEKOlADA W tABlIcZKAch, POMADKI, cUKIErKI W 
cZEKOlADZIE, AlBO Z KAKAOWYM NADZIENIEM, BAtONY, fIGUrKI, … A tO jESZcZE NIE 
WSZYStKO.
Kakao dobrze łączy się z musującymi winami, orzechami, ziołami, ale także z solą, ostrymi przypra-
wami i różami.
Kakao przez Azteków, lud z Ameryki Południowej, uważane było za dar bogów i jako napój dostępne 
tylko dla arystokracji. Montezuma wypijał 40 złotych pucharów kakao w ciągu dnia. Napój „uszlachet-
niano” przez dodatek chili, pieprzu, wanilii, kukurydzy i mieszano. Kakao pieniło się, ale wyglądało nie-
zbyt apetycznie było też bardzo gorzkie. Ziarna kakao były środkiem płatniczym; nazywano je „brązo-
wym złotem”. Azteccy wojownicy nosili ze sobą kakaową papkę zawiniętą w liście, ponieważ była ła-
twa w transporcie i stanowiła prawdziwą „bombę energetyczną”.
W XVI wieku kakao trafiło na hiszpański dwór, a poprawę smaku napoju kakaowego zawdzięczamy hi-
szpańskim zakonom, które udoskonalały sposoby obróbki ziarna i receptury.
Sukces, poza tym, że mogli pić je tylko wybrani – stanowiło więc swego rodzaju nobilitację, kakao za-
wdzięcza cukiernikowi, który dosłodził napój. Po hiszpanii trafiło do Włoch, francji, Anglii (powstawały 
tam nawet lokale tylko dla panów, w których podawano kakao), Niemiec i holandii. Aż do lat 20 – tych 
XIX w. kakao tylko pito; wyjątkiem jest MOS czekoladowy z orzechami laskowymi pochodzący z turynu.
Kakao stało się również przyczyną sporów teologicznych: skoro pito je dla przyjemności, to w okresach 
postu powinno się z niego zrezygnować, ale z drugiej strony – było przecież bardzo pożywne… Kakao 
wygrało. Papieże również je lubili.
Powszechne przekonanie, że kakao to środek leczniczy, sprawiło, ze w Niemczech i Szwajcarii sprze-
dawano jej jako produkt apteczny, w odmierzonych porcjach. Ze względu na to, że przygotowanie ka-
kao było skomplikowane, a gotowy proszek łatwo jełczał, było bardzo drogie, potaniało dopiero w XIX 
w. kiedy doszło do rewolucji przemysłowej. Przyniosła ona nowe rozwiązania techniczne i… czekoladę.

foto: m
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Pluć sobie w brodę – mało elegancki, choć po-
wszechnie praktykowany sposób spluwania we-
wnętrznych nieczystości na powierzchnię włas-
nej brody, a nawet własnego podbródka, być 
gołosłownym – intelektualna golizna … bez-
wstydnie i nieodpowiedzialnie obnażyć się do 
naga, rezygnując z encyklopedycznego boga-
ctwa słów własnych i cudzych, prostych i zwy-
kłych, mądrych i uczonych, czasem zawiłych, 
czasem zaplątanych, stopa procentowa – czyli 
stopa damska lub męska w określonych procen-
tach zgrabna, sprawna, chodliwa, zdecydowanie 

czysta i wyborowa, nocna zmiana – przełożyć się 
podczas snu z boku prawego na bok lewy, stracić 
głowę – nieodwracalny, a zarazem katastroficz-
ny stan człowieka zagubionego i zakatowanego, 
nieodwracalnie pozbawionego górnej kondygna-
cji ciała, opowiadać głodne kawały – posługiwać 
się pół żartem i pół serio drastycznie wygłodzony-
mi, wychudzonymi, niedożywionymi żartami o ni-
skokalorycznej jakości i zawartości. Owa okolicz-
ność wymaga zazwyczaj natychmiastowej inter-
wencji np. kucharza, diabetologa – i nie na żarty – 
konkretnego działania przedstawicieli służb me-

dyczno - … literackich, rozebrać się do rosołu – 
osobliwy i dość oryginalny sposób przygotowa-
nia się do konsumpcji tradycyjnego na polskim 
stole, staropolskiego rosołu, strzelić sobie jed-
nego – jednego? A dlaczego nie więcej? Prze-
cież można sobie strzelić na przykład kilka lisów, 
wilków, a na końcu tradycyjnego, solidnie chra-
piącego komara. Nieprawdaż? rzucić okiem - to 
tyle samo, co rzucić kulą, młotem lub dyskiem, 
tyle że nie na stadionie i nie na boisku sporto-
wym, mieć komórkę - posiadać np. komórkę z 
kradzionymi ... rowerami.

Był postacią wyjątkową i nietuzinkową, obda-
rzoną charyzmą szacunku dla naszej tradycji, 

historii; szczególnie dla tego, co nasze, polskie i 
... myślenickie.
Encyklopedycznie ujmując ... Marian „Kuba” Bo-
ryczko, to „zapalony” badacz historii Myślenic. 
Kronikarz, publicysta, wieloletni współpracownik 
redakcji „Gazety Myślenickiej”. to także i przede 
wszystkim orędownik wielorakiego piękna, zawar-
tego zarówno w sztuce, jak i w kulturze. Kolekcjo-
ner imponujących zbiorów wszelkiego rodzaju pa-
miątek i obiektów historycznego wymiaru i zna-
czenia. Wymieńmy tu m.in. unikalne zbiory kore-
spondencji legionowej rajmunda Bergela do jana 
Szczęsnego Płatkowskiego; ogromny zbiór pocztó-
wek z frontów I wojny światowej; tablicę ze słupa 
granicznego Królestwa Galicji; szablę myślenickie-

go żandarma galicyjskiego czy też okazały „arse-
nał” modeli samolotów, o monetach i znaczkach 
pocztowych nie wspominając. Niewątpliwie był ko-
lekcjonerem „z krwi i kości” odnoszącym się z pie-
tyzmem i poszanowaniem do każdego, pozyska-
nego obiektu. Dzięki rozlicznym kontaktom, kore-
spondencjom i wymianom zgromadził ponad 30- 
tysięczny zbiór etykiet zapałczanych oraz pokaźną 
kolekcję banderoli i opakowań z cygar i wyrobów 
tytoniowych. te i inne zbiory Marian Boryczko pre-
zentował m.in. w myślenickim PDK/MDK w ramach 
wystaw z cyklu „Kolekcjonerzy na start” oraz „Ko-
lekcje małe i duże”. trudno nie zauważyć, że Bo-
ryczko był „kolekcjonerem pamięci”, rysownikiem 
dokumentującym na papierze dziesiątki rozsianych 
na poboczach dróg i „ścieżek śródlądowych” ka-
pliczek i figur postaci świętych. Wielokrotnie udo-
wadniał, że z zamiłowania i talentu jest także ma-
larzem zgrabnie i nierzadko dowcipnie ilustrującym 
zdarzenia z przeszłości i teraźniejszości. jako czło-
nek myślenickiego Klubu Plastyków Amatorów (od 

1969 roku) uczestniczył regularnie we wszystkich 
ekspozycjach twórczości plastycznej artystów sa-
morodnych powiatu myślenickiego. W 1995 roku 
na wystawie „Nadzmysłowy tryptyk” przedstawił 
m.in. kompozycję „Miszcz twardowski jadący do 
Myślenic na łykend”. tymczasem wspomnijmy jesz-
cze ... Oto za spra-
wą Stowarzysze-
nia Wspólnota My-
ślenice, w siedzibie 
Muzeum regional-
nego (2011) odbył 
się obszerny, retro-
spektywny pokaz 
rysunków Maria-
na Boryczki. Moty-
wem przewodnim 
były naturalnie figu-
ry i przydrożne ka-
pliczki Ziemi Myśle-
nickiej.

foto: leszek skała

Jak wygrasz
Tour de France

to będzie Picasso

StrOMYM PODjAZDEM, WąSKą I KrĘtą 
jEDNOPASMóWKą WrAcAMY DO DrO-

GI GŁóWNEj. tA jESt NIEMNIEj KrĘtA, ZA 
tO ZDEcYDOWANIE SZErSZA. POPrOWA-
DZI NAS PrZY SAMYM lUtrZE WODY PrZEZ 
SIENNą, lIPIE, WcIąŻ MODNY OśrODEK 
WYPOcZYNKOWY I SPOrtóW WODNYch – 
GróDEK NAD DUNAjcEM I BArtKOWą DO 
rOŻNOWA.
Dla turystów najbardziej dociekliwych, lubiących 
szczegółową penetrację zwiedzanych terenów, 
proponuję nieco dłuższą trasę alternatywną po-
zwalającą obejrzeć niezbyt imponujący, ale jednak 
cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej nr 
354 położony na terenie parafialnego cmentarza w 
Siennej. Niewielka nekropolia, znajdująca się po-
czątkowo w Zbyszycach na terenie obecnie zala-
nym, została w 1942 roku staraniem miejscowego 
proboszcza przeniesiona wraz ze szczątkami pole-
głych na nowe miejsce. Następnie oglądniemy dwa 
interesujące późnogotyckie kościoły drewniane.
Kościół Matki Boskiej różańcowej we wsi Przydo-
nica wzniesiony został w 1527 roku. Budowla wy-
różnia się bardzo ładną architekturą i bogatym wy-
posażeniem wnętrza. Zachowany niemal w całości 
wystrój malarski cechuje nieco surowy, sarmacki 
klimat. W ołtarzu głównym znajduje się cenny, ła-
skami słynący obraz Marki Boskiej z Dzieciątkiem 
tzw. „Pocieszenia”. Według tradycyjnych przeka-
zów jest on darem króla jana III Sobieskiego po 
Victorii Wiedeńskiej. W ołtarzach bocznych wyso-
kiej klasy gotyckie obrazy pochodzące z cechowych 
warsztatów małopolskich: Madonny Apokaliptycz-

nej czyli przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem w promienistej mandorli (owalna aureola 
obejmująca całą postać jezusa, a czasami również 
Matki Boskiej) na tle ogrodu różanego, oraz tryp-
tyk św. Katarzyny Sienieńskiej. Na belce tęczowej 
wspaniała gotycka rzeźba - Grupa Ukrzyżowania 
artysty nazwanego Mistrzem Pasji Przydonickiej.
Drugi z kościołów, pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża świętego, obejrzeć możemy we wsi Podo-
le. świątynia w stylu późnego gotyku wzniesio-
na w 1540 roku, podobnie jak większość drewnia-
nych kościołów z tego okresu otrzymała w latach 
późniejszych barokową wieżę. We wnętrzu podzi-
wiamy oryginalną, renesansową polichromię figu-
ralną o bogatej treści ikonograficznej pochodzą-
cą z 1542 roku.
W Podolu pasjonaci mogą również odwiedzić 
cmentarz wojenny nr 356 zaprojektowany przez 
Gustawa ludwiga, autora m.in. projektu cmen-
tarza w Drogini-Banowicach. Nekropolia znajdu-
je się w narożniku cmentarza parafialnego. Kilka-
set metrów za cmentarzem kończy się nasz nad-
programowy objazd. Opuszczamy drogę 75 i do-
cieramy do rożnowa.
tu zamknie się pętla wokół pierwszej kaskady Du-
najca, którą tworzy zapora rożnowska. Miejsce 
gdzie stanęła, w cieśninie pomiędzy cyplem Łazi-
ska, a Ostrą Górą owiane było od wieków złą sła-
wą. Z burzliwej toni sterczały tu samorody – ka-
mienie zwane przez miejscową ludność „diabel-
skim mostem”. Wpadające na nie łodzie i tratwy 
spychane wartkim nurtem rozlatywały się na ka-
wałki. jak głosiła legenda kamienie znalazły się tu 

za prawą diabła, który usiłował zbudować w naj-
węższym miejscu koryta Dunajca most, założył się 
bowiem z pewnym chłopem, że przekroczy rzekę 
suchą nogą. Warunkiem było przedostanie się na 
drugi brzeg w ciągu jednej nocy. Diabeł wyrywał 
głazy z górskich zboczy i ciskał je w wodę, ale tuż 
przed wschodem słońca pasący w pobliżu rzeki 
owce chłop zaśpiewał „Zawitaj ranna jutrzenko…”. 
Słowa tej pieśni wytrąciły ostatnie głazy z diabel-
skich szponów. Głazy spadły w niewłaściwe miej-
sca i diabelski most nie został ukończony w termi-
nie. Nie ma już po nich ani śladu. Zamiast nich nurt 
przegradza teraz betonowy wał zapory.

K
ościół M

atki Boskiej Różańcow
ej w

 Przydonicy.

***
Jestem stąd. Czas się tu nie zatrzymał, 

ale biegać nie lubi
i słychać jeszcze: Boże dopomagaj – 

gdy ktoś maluje płot,
wyrywa perz, myje okna

tu kosa jeszcze nie wisi w muzeum,
a zboże rośnie stromo,

przypomina, że na chleb pracuje się
w pocie czoła,

do odcisków na dłoniach

przy kapliczce „na Dolnym” msza:
za zbiory, od powietrza, głodu, ognia

i wojny…
tu się wierzy, że sam każdy kłos prostujesz

i trudzisz ciężarem przyszłego chleba

może dlatego tyle kapliczek przy polach – 
wiadomo, pańskie oko…

i jeszcze: od powietrza, głodu, ognia
i wojny… - i pola, i łąki

i wszystkie nasze dzienne sprawy…

bliski jesteś i bardzo daleki:
kolumny kapliczek są zbyt wysokie

żeby sięgnąć Twojego boku, dłoni, stóp
i startego belką krzyża ramienia…

nawet na palcach…

może dlatego jeszcze niedawno (moi umarli
do bólu zgiętego nad grządką buraków kręgosłupa

byli żywi)
całowano księdza proboszcza w ramię jakby

i ten pocałunek mógł Ci zanieść z mszalną intencją

może dlatego, że wierzę,
że każdy kłos znasz z ilości ziarna 

i ostrza kładącej go kosy
tak łatwo mi uwierzyć, patrząc spod

woskowego krzaka bukszpanu,
że to Ty idziesz w sutannie

przed wozem kwiatów i zboża
w procesji na Zielną

Wiersz naszej redakcyjnej koleżanki Ag-
nieszki Zięby został wyróżniony i zna-

lazł się w pokonkursowym tomiku XV Mię-
dzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen 
o Karpatach”.

Gwiazdorstwo to zjawisko zmieniające się w nie-
regularnych odstępach czasu, szybko zwięk-

szające blask i równie szybko powracające do 
blasku normalnego, pospolitego, zjawisko czę-
sto przeradzające się w proces zasłaniania jednej 
gwiazdy przez drugą.
Być gwiazdą nie jest dzisiaj łatwo. Określenie 
gwiazdy zostało ostatnimi czasy zdewaluowane. 
Przykłady można mnożyć. Np: gwiazda prasowa, 
miss gwiazda południa, gwiazda tańca na linie, 
gwiazda bikini, afrykańska, polityki i OSP! Wysyp 
praktycznie nieograniczony.
Violetta Villas gwiazdą bezsprzecznie była! jej bio-
grafia to temat scenariuszy dla filmów i sztuk tea-
tralnych. W wyniku tych ostatnich toczą się zresztą 
procesy sądowe, co oczywiście tylko nadaje kolo-
rytu naszej Bohaterce. Gwiazda Violetta Villas stoi 
na cokole zbudowanym z wielkiego talentu, głosu, 
pracowitości, odporności i niewątpliwie łutu szczęś-

cia i jak to bywa wśród prawdziwych gwiazd: nie-
łatwego, przypłaconego stratą wszystkiego co po-
siadała życia. Wielooktawowa rozpiętość czystego, 
intrygującego głosu - nawet dla fachowców pięk-
niej brzmiącego od fletu - otwarły jej bramy do 
raju kariery, u podstaw której legł debiut w Opolu 
z utworem: „Przyjdzie na to czas ...”. ten czas pły-
nął i płynął okupiony trudem, znojem, łzami, wy-
rzeczeniami i zawirowaniami.
Głos otworzył Villas bramy do rajów. jednym z nich 
była nieosiągalna dla innych Ameryka. Nad wize-
runkiem artystki pracował sprowadzony specjal-
nie z Paryża Dior. Słynne toaleto-kreacje, tysiące 
metrów prawdziwego jedwabiu, specjalny reper-
tuar, aranże muzyczne dla tej koloratury głosu, itd. 
Na gwiazdę Villas pracowały setki fachowców, dla 
których piosenkarka była zresztą maszyną do ro-
bienia karier i pieniędzy.

(cdn)
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rozmowa z JACKIEM GRUSZCZYŃSKIM, pilotem rajdowym, mistrzem kraju w klasyfikacji generalnej Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski

SEDNO: MISTRZOSTWO 
W HISTORYCZNYCH RAJ-

D O W YC H S A M O C H O D O-
WYCH MISTRZOSTWACH 
POLSKI (HRSMP) NIE JEST 
PIERWSZYM TYTUŁEM WY-
WALCZONYM PRZEZ PANA 
W SPORTACH SAMOCHODO-
WYCH?
JACEK GRUSZCZYŃSKI: Miałem 
już okazję świętować tytuł mistrza 
kraju startując w 2005 roku w Gór-
skich Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski.
Tytuł wywalczony w HRSMP 
jest tytułem mistrzowskim w 
klasyfikacji generalnej. Nikt 
wyżej od Pana w tych mistrzo-

stwach się nie zameldował?
To prawda. Tytuł wywalczyłem u 
boku kierowcy Piotra Zaleskiego.
To nie pierwszy wspólny sezon 
z tym kierowcą?
Startujemy z Piotrem od trzech 
lat, przy czym od dwóch regular-
nie w HRSMP.
Dlaczego pełni Pan w tym du-
ecie rolę pilota, przecież do-
tąd kojarzyliśmy Pana jako kie-
rowcę?
To z powodów finansowych, ale 
robię wszystko, aby za rok powró-
cić za kierownicę samochodu wy-
ścigowego.
Zanim o planach na 2019-ty, 
proszę powiedzieć coś o sezo-
nie 2018, który notabene jesz-
cze nie dobiegł końca?
Wraz z Piotrem wzięliśmy w tym 
roku udział w sześciu imprezach: 
Memoriale Kuliga i Bublewicza 
rozgrywanym w Wieliczce oraz 
w rajdach: Świdnickim, Dolno-
śląskim, Nadwislańskim, Śląskim 
i Rzeszowskim. Czeka nas jeszcze 
Rajd Wisły rozgrywany w połowie 
września. 
Jaki był efekt Waszego dotych-
czasowego udziału w rundach 
HRSMP?
W Memoriale zajęliśmy 2 miej-
sce, w rajdach: Świdnickim, Dol-

nośląskim, Nadwiślańskim i Rzeszowskim miejsca pierwsze i w Rajdzie 
Śląskim miejsce 2. To, na jedną rundę przed końcem sezonu, dało nam 
tytuł mistrzowski. Zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w klasie FIA3.
Czy może Pan w kilku słowach opisać samochód, którym startujecie?
To porsche 911 SC z 1981 roku, taki sam model, jakim kiedyś na trasach 
rajdowych triumfował hiszpański kierowca Antonio Zanini, notabene zwy-
cięzca Rajdu Polski. Auto jest przygotowane do sportu. Przygotowujemy 
je sami we własnym zakresie. Posiada specjalną klatkę przeciwkapota-
żową. Silnik generuje moc około 230 mechanicznych koni.
To na dodatek piękny, ponadczasowy samochód?

To prawda. Jedynym mankamentem tego auta jest przegrzewająca się 
skrzynia biegów. Po kilku kilometrach rajdowej jazdy rozgrzewa się do 
80, 90 stopni Celsjusza, co znacznie utrudnia zmiany biegów. Jeśli chodzi 
o resztę, to okazała się bezawaryjna. Nie mieliśmy przez cały sezon prob-
lemów technicznych z naszym porsche. No, może poza Rajdem Nadwi-
ślańskim, kiedy dojechaliśmy do mety na zdefektowanej skrzyni biegów.
Tytuł mistrzowski to nie tylko niezawodność maszyny, ale przede 
wszystkim umiejętności załogi i czysta jazda?
Mogę powiedzieć, że zaliczyliśmy bardzo udany sezon. Anie raz nie opuści-
liśmy drogi, jedyne przygody, jakie nam się przytrafiły podczas pokonywa-
nia odcinków specjalnych to niegroźne obroty lub przestrzelenie zakrętu. 
Czy odczuwa Pan przyjemność podczas sportowej jazdy tym samo-
chodem? Nie jest w nim ciasno, głośno i niewygodnie?
Oczywiście, że jest. I ciasno i bardzo głośno. Ale na tym polega cała zabawa.
Czy samochód z rocznika 1981, a więc 37-letni, osiągający nierzadko 
na odcinkach specjalnych szybkość 200 km/godz. jest bezpieczny?
Nasze porsche wyposażone jest w specjalistyczną klatkę bezpieczeństwa, 
zaś my sami w najnowsze osiągnięcia techniki mające na celu podniesie-
nie bezpieczeństwa załogi: kaski, pasy bezpieczeństwa, system HANS. 
Czy konkurencja wysoko podniosła w tym roku poprzeczkę?
Tak. Na starcie każdej kolejnej rundy pojawiało się około 50 załóg. Nasze 
auto jako jedyne z czołówki nie dysponowało napędem na cztery koła, 
nie posiadało także silnika z turbiną. Dlatego było nam trudniej, ale da-
liśmy radę.
Podobno ten model porsche nie prowadzi się najłatwiej?
Lekki przód i ciężki tył, gdzie umieszczono w tym aucie silnik oraz krótki 
skok zawieszenia powodują, że samochód trudno utrzymać w zakrętach, 
zwłaszcza w ciasnych nawrotach. Często trzeba podpierać się hamul-
cem ręcznym, dlatego auto nierzadko mknie w kontrolowanym poślizgu.
Wygląda na to, że w przyszłym roku weźmie Pan rozbrat z rajdami?
Jeśli powiodą się plany powinienem wziąć udział w rundach Górskich Wy-
ścigowych Mistrzostw Polski, startując w nich samochodem historycznym 
BMW M3, moim wymarzonym i ulubionym. Wówczas nie miałbym już cza-
su na to, aby bawić się dodatkowo w rajdy.

JACEK GRUSZCZYŃSKI 
- urodzony 16 sierp-
nia 1968 roku, w spor-
cie samochodowym od 
2001 roku (Górskie Sa-
mochodowe Mistrzo-
stwa Polski - GSMP), 
startował samochodami 
cinquecento, volkswa-
gen golf GTI oraz BMW 

318 i 325. Od 2016 roku regularne starty 
w roli pilota w Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski u 
boku Piotra Zaleskiego samochodem por-
sche 911 SC. Wicemistrz Polski w klasyfi-
kacji generalnej w grupie HS, mistrz Pol-
ski w HRSMP 2017 (FIA 3), II wicemistrz 
Polski w „generalce” HRSMP 2017, mistrz 
Polski w klasyfikacji generalnej HRSMP 
2018 oraz mistrz w klasie FIA 3 za ten rok.

MOTUL HRSMP - Mistrzostwa Polski dla 
kierowców i pilotów rajdowych samocho-
dów historycznych z okresu 1931 -1990 i 
Youngtimerów z okresu 1991-1996. Cykl 
w 2018 składa się z kalendarza 7 najbar-
dziej kultowych polskich rajdów: Memoriał 
Janusza Kuliga i Marina Bublewicza , Świd-
nicki, Dolnośląski, Rzeszowski, Nadwiślań-
ski, Śląski i Wisły. Cykl jest dla zawodni-
ków licencjami kierowców R oraz pilotów 
z licencjami R, R co driver. MOTUL HRSMP 
jest cyklem odwołującym się do najlep-
szych historycznych wzorców etyki i kul-
tury rajdowej, w którym każde auto to hi-
storia motoryzacji i historia motosportu. 
Każdy rajd to prawdziwy spektakl moto-
sportu, w którym obowiązuje prawdziwa 
rajdowa rywalizacja o każdy ułamek se-
kundy, ale odbywa się ona tylko na odcin-
kach specjalnych. 

chcĘ POWrócIĆ ZA KóŁKO
JACEK gRUSZCZYńSKI: 

Jacek Gruszczyński jest, obok roberta 
Hundli jedynym myślenickim rajdowcem, 

który wywalczył mistrzowski tytuł w klasyfi-
kacji generalnej. Jako pilot Piotra zaleskiego 
był najlepszy na trasach Historycznych raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
2018. Mimo tego sukcesu cały czas marzy o 
powrocie do korzeni czyli … za kierownicę 
samochody wyścigowego.

(MH)
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