
Szanowny  Pan  Marek Kęskrawiec

Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego 

Dochodzą nas głosy o krytyce przez prasę lokalną/Myślenicki Tygodnik/ działalności MOKiS w 
Myślenicach, lub co jeszcze dziwniejsze – jego dyrekcji. Jesteśmy zbulwersowani  pomówieniami 
kierowanymi pod adresem pani Małgorzaty Anity Werner, dobrego ducha jednostki, osoby niezwykle 
kreatywnej i energicznej, będącej  spiritus movens życia kulturalnego samego Ośrodka i Myślenic. 
Ona sama będąc artystką, jest twórczynią i autorką wielu znanych w środowisku artystycznym dzieł 
plastycznych, animatorką regularnych wydarzeń artystycznych, w których i nam przyszło 
niejednokrotnie uczestniczyć. Jako malarze, rzeźbiarze, ceramicy pracujący w różnych tworzywach, 
byliśmy zapraszani po wielekroć do uczestnictwa w warsztatach, plenerach i wystawach odbywających
się w Myślenickim MOKiS. Odbieraliśmy te imprezy jako niezwykle wartościowe nie tylko dla samych 
uczestników, ale również dla kondycji życia kulturalnego miasta Myślenic. Poza samym aktywnym 
uczestnictwem jako autorzy, bywaliśmy zapraszani jako widzowie i świadkowie imprez otwartych 
miejskich organizowanych w MOKiS lub przy jego  współudziale. Jako krakowianka, artysta malarz, 
architekt i akademik, śmiem twierdzić, że działalność pani Werner uważam nie tylko za właściwą i 
cenną na tym stanowisku, ale mogącą służyć za przykład podobnym jednostkom. Zarzut natomiast 
sprowadzania do ośrodka artystów o zbyt małym autorytecie środowiskowym czy małej wartości ich 
sztuki, uważam za potwarz rzuconą bezpodstawnie zarówno twórcom rodzimym o znakomitym 
dorobku, wystawiającym swoje prace w największych polskich galeriach, jak i tym wizytującym, z 
poważnym dorobkiem. Osobiście, poza wystawami polskimi mam na koncie udział w wystawach w 
Nowym Jorku, Beacon i wiele prac poza granicami Polski. Zresztą, jaką miarą – według dziennikarzy – 
należy mierzyć wartość zapraszanych artystów, sztukę i rangę imprez? Którzy z artystów godni są 
wystawiać w MOKiS Myślenice? I jak te wartości przekładać na działalność dydaktyczno-
wychowawczą, do której MOKiS jest powołany?

A może chodzi po prostu o kolejne nazwiska na liście wymienianych zgodnie z „dobrą zmianą” władz i 
kierownictw?
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