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Szanowni Państwo,

z wielkim niepokojem przeczytałem wypowiedź Pani Redaktor Katarzyny Hołuj w Państwa 
Myślenickim Tygodniku dotyczącą działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Mówienie o „wypełnianiu luki” poprzez „ściąganie uznanych artystów jak np. Jan Kanty 
Pawluśkiewicz” uważam za brak jakiegokolwiek pojęcia o działalności artystycznej. W takim 
stwierdzeniu Pani Hołuj zmarginalizowała działalność innych artystów w tym m.in. moją 
wieloletnią współpracę z MOKiS – najpierw jako studenta PWST we Wrocławiu podczas 
prowadzenia warsztatów dla niepełnosprawnych, a później jako zawodowego artystę. To tutaj 
zaprezentowałem swój pierwszy pełny koncert w 2006r. po skończeniu studiów, dzięki 
zaufaniu i gościnności Pani Dyrektor Anity Werner, która udostępniła mi przestrzeń na próby. 
Od tej pory zagrałem ponad 250 koncertów w całej Polsce, USA i całej Europie. Tu właśnie 
promowane są młode talenty jak na przykład Justyna Panfilewicz, laureatka wielu festiwali 
piosenki m.in. głównej nagrody w Opolu. O tym Pani Redaktor zapomniała wspomnieć.
Jak również o artystach-plastykach, rzeźbiarzach z całego świata, którzy mieli swoje wystawy
w Myślenicach, dzięki Pani Anicie Werner. 
Bardzo przykre, że dziennikarz pracuje tak niestarannie i nierzetelnie. Uważam, iż najpierw 
należało zapoznać się z działalnością MOKiS od 2003 roku.
Znam wcześniejszą działalność MOKiS. W roku 2000 gościłem tutaj ze spektaklem. W domu 
kultury niewiele się działo, budynek był zaniedbany i nie miał prawie nic wspólnego z 
miejscem sztuki. Obserwując działania Pani Anity Werner od lat obserwowałem wielką 
przemianę tego miejsca. Zapraszani są artyści, wspaniałe zespoły m.in. Opera Śląska.
Czy to mało? Myślenice są niewielkim ośrodkiem. Przez kilka lat mieszkałem również w 
niewielkim Olkuszu. Działalność tamtego domu kultury nic sobą niestety nie reprezentowała 
w przeciwieństwie do myślenickiego ośrodka.
Zapewniam Panią redaktor, iż wydarzenia w MOKiS również reprezentują „wysoki poziom”, 
wystarczy odrobina dobrej woli, chęci, a nie personalnej nagonki na miejsce sztuki, które 
prowadzi właściwa osoba – artystka, która oddaje całe swoje serce.
Poza tym należy wspomnieć o warsztatach „Otwarte drogi”, które integrowały ludzi 
niepełnosprawnych, a także o Teatrze Karola Wojtyły, o współpracy z Arturem Dziurmanem.
Można wymieniać w nieskończoność… Ze strony Pani Redaktor nie padło ani jedno 
nazwisko i działanie, które zorganizował MOKiS. To znaczy, że w Myślenicach liczył się 
tylko Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jarosław Śmietana i artyści Piwnicy pod Baranami oraz 
wystawy znanych malarzy? Ale malarstwo nie zatrzymało się na Chagallu, czy Nikiforze, 
których Pani Redaktor wymieniła. A MOKiS prezentował wystawy nowej fali, grupy młodych
artystów. Moim zdaniem to jest ważniejsze w twórczej placówce. Wystawy Remabrandta czy 



Picassa można zobaczyć w muzeach na całym świecie. Nie żądajmy sprowadzania Picassa do 
Myślenic, tylko dlatego, że jest znany. Bądźmy twórczy, kreatywni, jak próbuje Pani Anita 
Werner.

Wypowiedziami o działalności MOKiS Pani  Redaktor Katarzyna Hołuj skompromitowała się
jako dziennikarka, wykazała się amatorstwem zawodowym, brakiem kompetencji w zakresie 
znajomości artystów współczesnej sztuki. Ubolewam nad tym faktem, ponieważ artykuł 
dotarł zapewne do wielu czytelników, a jest recenzją wielce niesprawiedliwą.

Jako czytelnik, który zna działalność MOKiS proszę o napisanie nowego, ale profesjonalnego
artykułu na temat kulturalnej działalności w Myślenicach.
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