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Szanowny Pan Marek Kęskrawiec 

Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego Aleja Pokoju 3 31-541 Kraków 

List Otwarty 

Szanowny Panie Redaktorze, 

w Państwa Dzienniku, w Myślenickim Tygodniku w dniu 06.08/07.08. 2016 roku ukazał się artykuł

napisany przez red. Katarzynę Hołuj. pt. „Co dalej z Muzeum?” Broniąc status quo Muzeum 

Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach, Państwa dziennikarz odniosła się do poziomu 

działalności naszej instytucji: „... kto wypełni lukę w innym obszarze i będzie ściągał do Myślenic 

tak uznanych artystów jak np. Jan Kanty Pawluśkiewicz (miał tutaj wystawę swoich prac), śp. 

Jarosław Śmietana (dał koncert w ogrodach Muzeum Regionalnego) lub tych z „Piwnicy Pod 

Baranami” (także tu koncertują), albo ich prace („Dom Grecki” gościł wystawy m.in. Rembrandta, 

Chagalla, Dali’ego, Picassa, Matisse’a, Mirò, a polskich m.in. Nikifora, Beksińskiego i Dudy-

Gracza)? Wydarzenia kulturalne w Muzeum Regionalnym nie dość, że odbywają się regularnie i 

często, to zawsze prezentują wysoki poziom. Tego samego niestety nie można powiedzieć o 

największej w mieście placówce kulturalnej, czyli Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu...” 

Czyżby?

Szanowny Panie Redaktorze, Rzym w starożytności bawił się przez 150 dni w roku. Można 

powiedzieć, że przez pół roku było tam święto. Ale, aby spektakle mogły się odbyć, niewolnicy 

pracowali przez cały rok... Pięknie, że imprezy, które pani redaktor Katarzyna Hołuj wymieniła 

organizowało Muzeum (bardzo dobrze, że takowe istnieje). Można powiedzieć, że gdy ci artyści 

występowali, także w Muzeum było święto. W Myślenickim Ośrodku Kultury, także świętowano, 

czyż brakowało znakomitych artystów w Myślenickim Domu Kultury? Cała lista imprez, i artystów,

może nieznanych pani Hołuj, zawarta jest w liście Pani Dyrektor mgr. Małgorzaty Anity Werner, 

więc nie będę tego powtarzał. W odróżnieniu od Muzeum, MOKiS jest żywą instytucją, bowiem w 

tym Ośrodku pracuje się, szkoli się narybek i to przez cały rok, 365 dni.

Nim artysta zostanie wielkim artystom, najczęściej jest dzieckiem, lub młodym, niewyrobionym 

człowiekiem i najpierw odwiedza Dom Kultury. Niekoniecznie musi zostać wielkim artystą, bo 

Polska nie tylko wielkich artystów potrzebuje, ale także ludzi kulturalnych, gotowych do odbioru 

wielkiej sztuki. Szkoda, że pani Hołuj nie widzi wkładu pracy zatrudnionych instruktorów i 

personelu MOKiSu. 

Promując jedną placówkę, a dezawuując inną, świadczy to o niewiedzy pani Hołuj, niedocenieniu 

pracy wychowawczej, lub nierzetelności jej pracy.

Artysta malarz i autor: Magister sztuki i Dipl Freie Bildende Kunst, Bruno Wioska

1 Vorsitzeneder Ars Porta international e.V. i członek zarządu BBK Bonn (Związku Artystów 



Plastyków, Bonn)
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W sierpniu miałem możliwość prezentacji indywidualnej wystawy w Galerii i hallu MOKiS, a także

miałem spotkanie z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Z 

przyjemnością będę wspominał kontakt z Dyrekcjami MOKiSu i MBP w Myślenicach. Było to dla 

nie miłe i wielkie przeżycie.


