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TAPETA Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce 

D ruga niedziela nowego 
roku na długo zapadnie w 

pamięć osób, które tego dnia 
wybrały się na Koncert Nowo-
roczny Zespołu Pieśni i Tańca 
Dobczyce, do auli widowisko-

wej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dob-
czycach. Występ dzieci i mło-
dzieży zobaczyło blisko pół 
tysiąca widzów. 
 Z wielu względów był to 
koncert wyjątkowy. Po raz 
pierwszy, działający przy Miej-
sko Gminnym Ośrodku Kultury, 
ZPiT Dobczyce nie tylko zatań-
czył, ale również zaśpiewał. To 

efekt półrocznych przygotowań 
wokalnych zespołu pod okiem 
nauczycielki śpiewu Beaty 
Czajki-Rolińskiej, która w lipcu 
2013 roku rozpoczęła stałą 
współpracę z zespołem. Dotych-

czas podopieczni kierownika 
Adriana Kulika w głównej mie-
rze specjalizowali się w wystę-
pach tanecznych, dlatego dla 
większości młodych tancerzy 
niedzielny koncert był debiutem 
śpiewanym.  
 Inauguracyjny Nowo-
roczny Koncert spotkał się z 
bardzo dużym zainteresowa-
niem. W auli RCOS pojawiło 

się blisko pół tysiąca widzów. 
Dzieci i młodzież z dobczyckie-
go zespołu zaśpiewały kolędy 
oraz zatańczyły m.in. krakowia-
ka, mazura, siutę śląską czy siutę 
rzeszowską.  Choreografię do 

ostatniego z tańców, specjalnie 
dla ZPiT Dobczyce, przygotował 
Romuald Kalinowski z Rzeszo-
wa, w trakcie jesiennych warsz-
tatów. Publiczność bardzo entu-
zjastycznie przyjęła wszystkie 
wykonania, a na końcu zgotowa-
ła zespołowi długą owację na 
stojąco. 
 Pomysłodawca koncertu, 
a zarazem kierownik ZPiT Dob-
czyce Adrian Kulik, zadedyko-
wał występ wszystkim babciom i 
dziadkom z okazji ich zbliżające-
go się święta. Zapowiedział tak-
że, że Noworoczny Koncert na 
stałe wpiszę się w harmonogram 
występów zespołu.  

ZPiT Dobczyce 
 
Zimowy nabór do Zespołu Pieśni 
i Tańca Dobczyce 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce 
ogłasza nabór do kapeli i zespołu 
wokalno-tanecznego. Jeżeli lu-
bisz tańczyć, śpiewać, podróżo-
wać, występować, poznawać 
nowych ludzi, rozwijać pasje, 
masz od 6 do +50. lat ta propozy-
cja jest właśnie dla Ciebie.  
Informacje i zapisy pod nr tel. 
503 157 486 oraz mailowo: 
zpit .dobczyce@gmail .com, 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
zpitdobczyce 
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Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce 



Pierwsza wizyta w Dobczycach to dla mnie punkt przełomowy  
- zarówno prywatnie, jak i zawodowo 

Serdecznie gratu-
lujemy objęcia 
przez Pana funk-
cji sekretarza 
stanu w Minister-
stwie Pracy, Inte-
gracji i Spraw 
Socjalnych w 
rządzie Nadrenii 
P ó ł n o c n e j -
Westfalii, naj-

większego niemieckiego landu. W związku z 
tym przestał Pan być burmistrzem Ver-
smold. Nie żal zostawiać rodzinnego miasta? 
Tak, to prawda. Nie było mi łatwo zrezygnować 
ze stanowiska burmistrza w moim rodzinnym 
mieście. Kształtowanie rozwoju Versmold, wraz 
z pracownikami urzędu i mieszkańcami, spra-
wiało mi wielką radość. Równocześnie byłem 
świadomy, że czas na przejście do rządu był 
odpowiedni. Pragnę przy tym zaznaczyć, że 
Versmold dla mnie i mojej rodziny nadal pozo-
stanie miejscem stałego zamieszkania. 
Co – jeszcze z perspektywy burmistrza Ver-
smold - uważa Pan za swój największy suk-
ces? A co można byłoby poprawić lub zrobić 
lepiej? 
Na pewno sukcesem jest, że w tym szorstkim 
morzu zmian demograficznych udało nam się 
utrzymać stabilną liczbę mieszkańców. Ważnym 
czynnikiem tego było zapewne oddanie nowej 
strefy przemysłowej, która to z kolei przyczyniła 
się do rozwoju miejsc pracy. Mocnym akcentem 
jest również niezależność energetyczna miasta 
poprzez umocnienie zakładów komunalnych i 
tym samym komunalnego zaopatrzenia w ener-
gię, jak i umocnienie poprzez kontynuację zdro-
wej polityki ekonomicznej miejskiej kasy 
oszczędnościowej. Tak samo ważnym czynni-
kiem, jeżeli chodzi o przyszłość, była przebudo-
wa szkolnictwa. Była to wprawdzie bolesna 
decyzja, ale w związku ze zmianami demogra-
ficznymi konieczna. 
Czy nominacja na stanowisko sekretarza 
stanu była dla Pana zaskoczeniem, czy może 
konsekwencją planowanych i realizowanych 
przez Pana przedsięwzięć politycznych? 
Po części jedno i drugie. Od ponad trzech lat 
pracuję w zarządzie mojej partii na szczeblu 
landu, ostatnio jako zastępca przewodniczące-
go. Przez to polityka naszego kraju związkowe-
go Północnej Nadrenii-Westfalii nie jest mi 
obca. Pomimo tego przygotowany byłem na 
trzecią kadencję jako burmistrz w Versmold i 
byłem zdecydowany wziąć udział w majowych 
wyborach samorządowych. 
Czy Pana związki z Polską i Dobczycami 
wpłynęły na Pana pracę i pozycję politycz-
ną? 
Oczywiście. Jeżeli dziś z patrzę na to z perspek-
tywy ostatnich 20. lat, to moja pierwsza wizyta 
w Dobczycach w 1995 roku jest decydującym 
punktem przełomowym, zarówno prywatnie, jak 
i zawodowo. Gdybym nie był uczestnikiem tego 
wjazdu nigdy prawdopodobnie nie nauczyłbym 
się języka polskiego, nie zajmowałbym się za-
wodowo rozszerzeniem Unii Europejskiej na 
wschód i nie interesowałbym się tak intensyw-
nie takimi państwami jak Polska, Słowacja, 

Bułgaria, Rumunia, czy też Serbia. Współpraca 
z Dobczycami oraz z tego wynikające rodzinne 
kontakty, przyczyniły się w olbrzymim stopniu 
do tego, że potrafię wczuć się lepiej w sytuację 
migrantów w Niemczech. 
Jak z perspektywy już prawie 10. lat człon-
kostwa Polski w UE ocenia Pan zmiany, 
jakie w Polsce zaszły; czy wykorzystaliśmy 
szansę? 
W Polsce jestem trzy, cztery razy w roku. Z 
roku na roku obserwuję, jak ten kraj rozwija się 
w oszałamiającym tempie i to pod różnymi 
rządami. Pamiętam, kiedy 13 grudnia 2002 
roku – co za symbolika kryje się w tej dacie! - 
kraje Unii Europejskiej zadecydowały w Ko-
penhadze przyłączyć Polskę i inne państwa 
Układu. Adam Michnik w patetycznym komen-
tarzu dla Gazety Wyborczej przedstawił kla-
rowną linię przemian od Solidarności poprzez 
Okrągły Stół aż do przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej. Kiedy dziś czytam ten komentarz, to 
nadal jestem poruszony. Można was Polaków 
za ten rozwój podziwiać, jednak przy całym tym 
zachwycie nad dynamiką, którą Polska dziś 
wzmacnia Europę, nie należy zapominać o 
ludziach, którzy tego tempa nie mogą utrzymać 
i pozostają na skraju społeczeństwa. W mojej 
polityce to właśnie ci ludzie są dla mnie nie-
zwykle ważni. 
A jak ocenia Pan stosunki polsko-niemieckie 
w ramach UE? Czy Polska jest znaczą-
cym  partnerem Niemiec, czy tylko partne-
rem koniunkturalnym? 
Kiedy popatrzymy na te stosunki z perspektywy 
wspólnej historii, z niemieckiego napadu na 
Westerplatte, na Oświęcim, czy zniszczenie 
Warszawy – to ta normalność w stosunkach 
polsko – niemieckich jest wielki powodem do 
radości. Polska jawi się dla mnie, jako ważny 
partner Niemiec i to nie tylko na płaszczyźnie 
rządowej, lecz także w społeczeństwie cywilnym 
i w szkolnictwie. Nawet jeśli w kwestiach mery-
torycznych istnieją różnice poglądów, to i tak 
na końcu działamy wspólnie. 
Jako wiceminister będzie się Pan zajmował 
problemami emigrantów, w tym Polaków, 
którzy są najliczniej obecnie przyrastającą 
grupą. Czy partnerstwo Versmold-Dobczyce 
pozwoliło Panu lepiej poznać specyficzne 
problemy Polski i czy ta wiedza będzie dla 
Pana przydatna w obecnej pracy? 
Oczywiście, że tak. W Versmold rozszerzyliśmy 
działalności miast partnerskich, aby wzmocnić 
cel integracji. Doświadczenia, które zebrałem 
w działalności na rzecz partnerstwa miast z 
pewnością pomogą mi w moich nowych obo-
wiązkach. 
Co w związku z objęciem nowej funkcji 
zmieni się w Pana życiu prywatnym, czy 
będzie wystarczająco dużo czasu dla rodzi-
ny? 
Myślę, że tak. Rodzina i polityka, polityka i 
rodzina - to musi się dać pogodzić. Nie sądzę, 
żeby polityka była lepsza, gdyby zamknęła ro-
dzinom możliwości aktywnego w niej udziału. 
Decyzję o podjęciu nowej pracy podjąłem wła-
śnie wspólnie z moją rodziną. 
 

Rozmawiał: Paweł Machnicki 

T rudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej 
poezji wyrażenia tak czyste, o takiej sło-

dyczy i takiej delikatności – tak o polskich 
kolędach pisał Adam Mickiewicz w wykładach 
z literatury słowiańskiej – zacytował słowa 
najwybitniejszego polskiego poety - Paweł 
Piwowarczyk. Najpiękniejsze polskie kolędy 

rozbrzmiały 16 stycznia w auli Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczy-
cach. Sołtysi, burmistrzowie, urzędnicy, radni, 
pracownicy przedszkoli, szkół, biblioteki, 
MGOKiS, strażacy, stowarzyszenia i koła 
gospodyń wiejskich, śpiewali przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej OSP Dobczyce pod 
kierunkiem kapelmistrza Józefa Manieckiego. 
 Tak liczny udział przedstawicieli tych 
instytucji  przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów koncertu. Serdeczna atmosfera 
panująca tego wieczoru, wysoki poziom wo-
kalny uczestników a dzięki orkiestrze i jej 

elastycznemu dopasowywaniu do kolędują-
cych, swoboda i lekkość w śpiewaniu, sprawi-
ły, że koncert był niezapomnianym przeży-
ciem dla wszystkich – zarówno występują-
cych, jak i słuchaczy. 
 Koncert poprowadzili z wrodzoną 
lekkością i polotem - Monika Gubała, dyrek-
tor Szkoły Muzycznej w Dobczycach oraz 
Paweł Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. 
 Organizatorem koncertu był: Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce, Szkoła Muzyczna 
w Dobczycach, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Dobczycach oraz Orkie-
stra OSP Dobczyce. 

(MaG) 
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Rozmowa z Thorstenem Klute, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjal-
nych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii 

W Cztery Strony Świata 
 – gminne kolędowanie 

Zdjęcia: ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 



W  2014 roku Rada Powiatu Myślenic-
kiego planuje kilka znaczących inwe-

stycji. W budżecie przewidziano budowę 
trzech nowych obiektów sportowych, z któ-
rych jeden będzie wybudowany w Dobczy-
cach, przy Zespole Szkół.  
- Od kilku lat w mojej głowie przewijały się 
myśli dotyczące budowy nowego zaplecza 
sportowego przy Zespole Szkół w Dobczy-
cach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta inwesty-
cja będzie realizowana. Będzie to pierwsze 
boisko przy szkole ponadgimnazjalnej w po-
wiecie ze sztuczną trawą - powiedział wice-
starosta myślenicki Tomasz Suś. 
 To ważna informacja zarówno dla 
mieszkańców, jak i obecnych i przyszłych 
uczniów. Poprawi to zapewne warunki do 
zajęć z wychowania fizycznego. W budżecie 
na tę inwestycję zabezpieczono środki finan-
sowe a obecnie trwają prace nad dokumenta-
cją. 
- Będzie to kolejny etap inwestycji powiatu w 
tej szkole ponadgimnazjalnej. Przypomnę, że 
wizerunek dobczyckiej szkoły znacząco się 
zmienił. Wyremontowane zostało zaplecze na 
warsztatach, zmodernizowane są sale lekcyj-
ne i korytarze. Szkoła została całkowicie ocie-
plona a w ostatnich miesiącach 2013 roku, 
utworzono nową kotłownię w budynku dawne-
go internatu za około 200 tysięcy złotych. W 
grudniu 2013 roku przekazaliśmy także środki 
na zakup nowych komputerów oraz pomocy 
dydaktycznych – dodaje Tomasz Suś.  

 
Oprac. WSPiFE 

J ednym z priorytetowych zadań w zakresie 
infrastruktury drogowej, realizowanych 

przez Powiat Myślenicki jest poprawa jakości 

nawierzchni dróg oraz budowa chodników.  
 W gminie Dobczyce, w ramach inwe-
stycji w drogowych, zakończono moderniza-
cję drogi w Kornatce, realizując zadanie pn. 
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 
K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań. Zakres 
robót obejmował wykonanie nawierzchni 
wraz z robotami towarzyszącymi (ścinanie 
poboczy, oczyszczenie i skropienie na-
wierzchni, uzupełnienie poboczy) na długości 
około 1,6 km. Łączna wartość inwestycji to 
niecałe 396 tys. zł., pochodzące z budżetu 
powiatu. Przebudowano także pobocze na 
chodnik o długości 90 mb przy drodze powia-
towej Dobczyce -Zasań w Kornatce. Zadanie 
sfinansowane zostało po połowie przez Gmi-
nę Dobczyce i Powiat Myślenicki. Łączna 
wartość zadania to 55 965 zł. 

Oprac. WSPiFE 

Nowe zaplecze sportowe  
w Dobczycach w 2014 roku  

Karnawałowy Maraton  
Dance&Fitness 
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Z espół Intox oraz klub fitness Femi Sfera 
serdecznie zapraszają wszystkich, którzy 

lubią ruch, taniec i dobrą zabawę na Karna-
wałowy Maraton Dance&Fitness. Kiedy? - 
22 lutego w sobotę o godz. 16. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dob-
czycach. 
 Wśród atrakcji: Zumba, Afro Dance i 
Latino oraz losowanie nagród. Zabawę bę-
dziemy kontynuować na after party w latyno-
skich rytmach w Spontan Klubie w Dobczy-
cach przy ul. Witosa 3.  
 Zapisy i informacje: Femi Sfera – 
12/271 17 43 oraz MGOKiS – 12/271 67 57. 

Biblioteka zaprasza w ferie swoich młod-
szych i młodych czytelników na turnieje 
Fifa14 PlayStation. Turnieje odbędą się 6 i 
7 lutego. Zapisy do turniejów  w bibliote-
ce.  
Zostań Mistrzem Dobczyc—zapraszamy! 

Modernizacja drogi  
powiatowej w Kornatce 

Fot. ze zbiorów Starostwa Powiatowego 



U rząd Gminy i Miasta Dobczyce został 
Laureatem Dorocznej Nagrody Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej, której Kapituła 
wyróżniła imprezę „Wypas w Dobczycach”, 
zorganizowaną w czerwcu tego roku przez 
Biuro Promocji urzędu, przy współpracy z 

Miejską Biblioteką Publiczną, Stowarzysze-
niem KAT Dobczyce, Stowarzyszeniem Inicja-
tyw Społecznych ISPINA, Szkołą Muzyczną, 
Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Kultury i Spor-
tu, dobczyckim oddziałem ZHP, Orkiestrą i 
druhami OSP w Dobczycach, Mażoretkami, i 
klasą mundurową ZS w Dobczycach  
 W poniedziałek 9 grudnia 2013 r. w 
Warszawie podczas konferencji "WARTO! 
Lokalna kultura jako wartość”, odbyła się cere-
monia wręczenia Nagród.  
 Dobczycka inicjatywa zebrała gromkie 
brawa, a Kapituła Nagrody podkreślała, że w 
projekcie najbardziej podobał się fakt, że im-
preza skupiła całą społeczność lokalną, bo w 
pracach przy mega kozach udział brali ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy miej-
scowości, w których kozy powstawały. Waż-
nym był też aspekt integracji oraz przełamy-
wanie stereotypów i uprzedzeń.  
 Wyróżniając projekt „Wypas w Dob-
czycach” Kapituła przedstawiła następujące 
uzasadnienie: urząd był organizatorem projek-
tu „Wypas w Dobczycach”, mającego wypro-
mować kozy jako symbolu miasta, a wyrobów z 

koziego mleka jako produktów lokalnych. 
Wśród przedszkoli, szkół i placówek oświato-
wych rozpisano konkurs na zbudowanie mode-
lu kozy i wymyślenie jej historii. Finałem kon-
kursu była uroczysta parada kóz połączona z 
piknikiem dla mieszkańców. W trakcie pikniku 

prezentowano wyroby lokalnych twórców, 
odbywały się konkursy i zabawy, których tema-
tem przewodnim była koza. 
 W rozmowie z Dziennikiem Polskim 
Małgorzata Herbich Sekretarz Kapituły Kon-
kursu podkreśliła, że tym co spodobało się 
najbardziej było skupienie lokalnej społeczno-
ści wokół tej inicjatywy, złamanie uprzedzeń, 
integracja.  
- To nie jest zwykły festyn, to budowanie 
wspólnoty przez zabawę – powiedziała.   
 Doroczna Nagroda FRDL została usta-
nowiona przez założycieli Fundacji w 2004 
roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na 
osiągnięcia, które w szczególny sposób przy-
czyniły się do budowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Przyznawana jest w czterech 
kategoriach m.in. jednostek samorządu teryto-
rialnego.  
- Nasza nagroda nie jest ukierunkowana na 
wyróżnianie ludzi kultury, ale ludzi którzy 
poprzez działalność w dziedzinie kultury przy-
czyniają się do budowy silnych społeczności 
lokalnych, społeczności które są zdolne do 
podejmowania działań na rzecz dobra wspól-

Dobczycki Wypas wyróżniony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  
nego- powiedział Jerzy Regulski – przewodni-
czący Kapituły Nagrody.  
 Wśród projektów zgłaszanych z całej 
Polski, znalazły się głównie inicjatywy, które 
mają wieloletnią tradycję bądź finansowane są 
z projektów unijnych. Tym bardziej cieszy 
fakt, że „Wypas w Dobczycach”, który organi-
zowany był po raz pierwszy został dostrzeżony 
i zyskał uznanie Kapituły.   
 Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji 
Orange, członek Kapituły Nagrody przypo-
mniała, że wnioski były zgłaszane przez sto-
warzyszenia i organizacje pozarządowe, a nie 
przez samych zainteresowanych. - Docenianie 
innych jest ogromną wartością – podkreśliła. 
Wypas w Dobczycach został zgłoszony do 
Nagrody przez Annę Stożek, prezesa Stowa-
rzyszenia KAT Dobczyce, a swoich rekomen-
dacji udzielili dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach Paweł Piwowar-
czyk, dyrektor SP im. M. Konopnickiej w 
Brzączowicach, Grażyna Kwiecińska oraz 
uczestnicząca w Wypasie Danuta Ścibor, 
mieszkanka gminy Dobczyce. Na ich ręce 
składamy serdeczne podziękowania.  
 Najlepsze projekty, w tym „Wypas w 
Dobczycach”, zgłoszone do Nagrody, jako 
dobre praktyki działań kulturalnych, które 
budują więzi społeczne zostaną opublikowane 
na portalu Platforma Kultury Narodowego 
Centrum Kultury. 
 W skład Kapituły VI edycji Dorocznej 
Nagrody FRDL weszli: 
Jerzy Regulski  - Doradca Prezydenta RP, 
Prezes FRDL, Przewodniczący Kapituły  
Adam Aduszkiewicz – prezes zarządu FRDL 
Jadwiga Czartoryska – prezes Fundacji Orange  
Krzysztof Dudek – dyrektor Narodowego Cen-
trum Kultury 
Wacław Idziak – animator kultury (twórca 
Wiosek tematycznych) 
Sławomir Kopacz- wójt Gminy Bieliny 
Jan Król – wiceprzewodniczący Rady Nadzor-
czej FRDL 
Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Pol-
skiego Komitetu ds. UNESCO 
Jerzy Stępień – Wiceprezes FRDL, przewodni-
czący Trybunału Konstytucyjnego w stanie 
spoczynku  
Joanna Staręga-Piasek – członkini Rady Nad-
zorczej FRDL  

Sabina Cygan 
Magdalena Gaweł  
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Magdalena Gaweł i Sabina Cygan z Małgorzatą Herbich (w środku), sekretarzem Kapituły Konkursu 
Fot: Joanna Radziwiłł 
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P o raz pierwszy Dobczyce gościły grupy 
kolędnicze z całego powiatu. Na scenie 

auli widowiskowej, 19 stycznia, zaprezento-
wało się 6 zespołów – w tym trzy z gminy 
Dobczyce. zanim jednak rozpoczęły się prze-
słuchania konkursowe, wszystkie grupy ze-
brały się przed szopką w Rynku, gdzie wspól-

nie zaśpiewały kolędy a następnie przemasze-
rowały w barwnym korowodzie do Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego.  
 Grupy kolędnicze (5 dorosłych i jedna 
młodzieżowa), które z pasją i oddaniem pod-
trzymują tradycje kolędnicze powiatu myśle-
nickiego, oceniała komisja w składzie: Elż-
bieta Porębska-Kubik (etnograf), Teresa Mar-
cinkowska (etnograf), Andrzej Starzec 
(etnomuzykolog) 
 Pierwsze miejsce w przeglądzie przy-
znano grupie Pasterze z Tokarni, drugie – 
Toporzanom z Tenczyna, trzecie zajęli Paste-
rze ze Stojowic. Wyróżnienie otrzymała gru-
pa Herody z Wiśniowej.  
 Zdobywcy miejsc I – III będą repre-
zentować powiat myślenicki w 42. Ogólno-
polskim Konkursie Grup Kolędniczych pod-
czas Karnawału Góralskiego w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Nagrodę w kat. Młodzieżowej 
zdobyli Pasterze z Dobczyc i otrzymali nomi-
nację do Ogólnopolskich Spotkań Dziecię-
cych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w 

Podegrodziu.  
 Wyróżnienie otrzymała grupa kolędni-
cza Szopka z Lalkami z Dobczyc. Grupa ta 
nie była w tym roku oceniana przez jury, po-
nieważ w ubiegłym roku otrzymali I miejsce 
w Przeglądzie Kolędniczym „Góralski Karna-
wał” w Bukowinie Tatrzańskiej i zgodnie z 

regulaminem nie mogą w nim uczestniczyć w 
tym roku. Szopka z Lalkami – a przede 
wszystkim Werdebusi Dobcyccy, otrzymali 
natomiast Nagrodę Specjalną za całokształt 
twórczości artystycznej. Nagrodę tę ufundo-
wał senator Stanisław Bisztyga. 
 Laureaci konkursu otrzymali poczę-
stunek oraz nagrody finansowe i statuetki 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach.  
 Jury, zgodnie z regulaminem, oceniało 
prezentowane tradycyjne widowiska kolędni-
cze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne 
kolędy domowe, pastorałki, okolędowania 
przekazane przez poprzednie pokolenia. 
Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty 
muzyczne (bez akordeonu), na stroje i rekwi-
zyty wykonane według najstarszych wzorów 
oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób 
poruszania się poszczególnych postaci kolęd-
niczych i czas występu. 

Oprac. (k) 

„Hej, Kolęda, Kolęda...!” zabrzmiało w Dobczycach.  
Tokarnia najlepsza, Szopka z Lalkami z nagrodą senatora 

D o zuchowej piwnicy zapukał nowy rok, 
ale my nie zapomnieliśmy jeszcze o po-

czciwym staruszku, który przyniósł nam tyle 
dobrego. Pracą i zaangażowaniem uzyskaliśmy 
tytuł Najlepszej Drużyny Hufca ZHP Myśleni-
ce, co dało nam energię do zabawy w nowym 
roku harcerskim. Zaczęliśmy go piknikiem 
naborowym, połączonym z akcją zarobkową, 
po którym nasza gromada rozrosła się do ponad 
20 zuchów. Od tamtego czasu, bawiąc się, 
poznaliśmy Dobczyce, byliśmy na biwaku, 
spędziliśmy noc w Schronisku PTTK na Kudła-
czach i uczyliśmy się jak być dobrym zuchem. 
19. grudnia mieliśmy doskonałą okazję, aby 
podziękować rodzicom i władzom naszego 
miasta. W tym szczególnym dla nas dniu, a 
atmosferze przygotowań do Bożego Narodze-
nia, gościli u nas burmistrz Marcin Pawlak, 
dyrektor MGOKiS Andrzej Topa, Paweł Sto-
żek ze Stowarzyszenia KAT Dobczyce oraz 
rodzice wraz z pociechami należącymi do na-
szej gromady. Wśród stolików uginających się 
pod ciężarem smakołyków przygotowanych na 
tą specjalną okazję, kadra 10 MGZ ,,Mini Kin-
derki” odkryła ziarnko tego, jak bawimy się na 
zbiórkach. Lecz to nie była nasza jedyna 
wspólna wigilia. W trochę mniejszym gronie 
spotkaliśmy się również 23 grudnia podczas 
Dobczyckiej Wigilii Ulicznej, gdzie po raz 
kolejny przełamaliśmy się opłatkiem, składając 
sobie życzenia. A po długim odpoczynku, gdy 
wróciliśmy z głowami pełnymi pomysłów do 
nowych zabaw, zachęcamy do spędzenia czasu 
wspólnie z zuchami. Najlepsze do tego momen-
ty, będą już w drugim tygodniu ferii (10-15 
lutego), podczas którego kadra gromady orga-
nizuje Tydzień Zuchowy. Jest to niepowtarzal-
na okazja, aby spędzić czas na zabawie w dłu-
gie, zimowe dni. Szczegóły można znaleźć na 
plakatach na terenie Dobczyc. 
Oczywiście cały czas zapraszamy do rozpoczę-
cia zuchowej zabawy dzieci w wieku 6-10 lat, 
w każdy piątek o godzinie 16 w piwnicy Starej 
Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej.  
Z Zuchowym Pozdrowieniem CZUJ! 
Drużynowa 10 Myślenickiej Gromady Zuchowej 

 

sam. Magdalena Wojtan 
(Od stycznia 2014 kadra Gromady uległa lek-
kim modyfikacjom. Z nadejściem Nowego 
Roku pwd. Katarzyna Matoga HR przekazuje 
przewodnictwo 10 Myślenickiej Gromady Zu-
chowej „Mini- Kinderki” druhnie Magdalenie 
Wojtan. Druhna Kasia pełni funkcję opiekuna 
Gromady.)  

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 

Nowy rok, liczne zmiany  
i dalszy ciąg zabawy 



ruchu. W Polsce ruch AA zaczął się rozwijać 
się od 1974 r. Jak do tej pory jest to najsku-
teczniejsza forma pomocy dla osób z proble-
mem alkoholowym.  
 Od stycznia 2014 roku w Dobczycach 
zaczęła działać Grupa AA w budynku starej 
biblioteki. Gmina na ten cel przekazała 2 po-
mieszczenia w tym obiekcie. Sami uczestnicy 
okazali ogromne zainteresowanie, pomieszcze-
nia wysprzątali, postarali się o wyposażenie, 
mają plany jak upiększyć budynek. Ale nie w 
wyglądzie budynku jest istota ruchu. Uczestni-
cy najbardziej skupiają się na spotkaniach 
samopomocowych. Na pierwsze spotkanie 21 
stycznia przyszło 19 osób. Oprócz Programu 
12 Kroków AA zajęli się sprawami organiza-
cyjnymi. Ustalili, że spotkania Grupy AA będą 
odbywały się w każdy wtorek o godz.18. 
 Otwarte mitingi, na które mogą przyjść 
inne osoby, dla których trzeźwość własna lub 
bliskich nie jest obojętna, będą odbywać w 
drugi wtorek każdego miesiąca. Najbliższy 
otwarty miting zaplanowany jest na 11 lutego.  
 Grupa AA w Dobczycach wybrała 
nazwę dla siebie – „ZAPORA”.  
 Uczestnicy Zapory zapraszają do 
współpracy na niwie trzeźwości. Mówią: warto 
spróbować. Sami nie żałują.  

  
Zofia Kozielska – Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Uzależnień. 

Grupa AA ZAPORA w Dobczycach 

A nonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alco-
holics Anonymous) – dobrowolne, samo-

pomocowe grupy osób uzależnionych od alko-
holu etylowego, tworzone w celu utrzymania 
trzeźwości własnej i wspomagania innych 
alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozo-
fii AA jest Dwanaście Kroków AA. 
Kim są Anonimowi Alkoholicy? (Preambuła 
AA) 
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn 
i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświad-
czeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój 
wspólny problem i pomagać innym w wyzdro-
wieniu z alkoholizmu.  
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólno-
cie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA 
żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowy-
starczalni poprzez własne dobrowolne datki.  
 Wspólnota AA nie jest związana z żad-
ną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, 
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w 
żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie 
zwalcza żadnych poglądów.  
Naszym podstawowym celem jest trwać w 
trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej 
osiągnięciu….”  
 Miejscem założenia AA były USA. 
Inicjatorem - makler giełdowy Bill W. 
(William Griffith Wilson). Współzałożycielem 
- dr Bob (Robert Holbrook Smith). Jego pierw-
szy dzień nieprzerwanej trzeźwości 10 czerwca 
1935r. uważa się za symboliczną datę narodzin 

Nie truj – miejsce śmieci jest  
w koszu, nie w Twoim piecu! 

W  okresie jesienno-zimowym w naszej 
gminie, jak co roku, pojawia się pro-

blem ze spalaniem odpadów w piecach domo-
wych. Temperatura spalania w tychże piecach 
wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ zbyt niska tempe-
ratura spalania powoduje, że do atmosfery 
wydostają się nieoczyszczone szkodliwe sub-
stancje chemiczne. Zanieczyszczone nimi po-
wietrze wpływa na nasz cały organizm i cho-
ciaż skutki oddziaływania nie są widoczne 
natychmiast, to gromadzące się w powietrzu 
toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdro-
wie.  
 Szczególnie dzieci są narażone na cho-
roby związane z układem oddechowym i obni-
żoną odpornością, która objawia się w formie 
alergii. Zanieczyszczenie powietrza dwutlen-
kiem siarki powoduje trudności w oddychaniu, 
tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla 
powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na 
centralny układ nerwowy. Niekontrolowany 
proces spalania śmieci prowadzi do przedosta-
nia się do atmosfery związków nazywanych 
dioksynami i furanami związanych z choroba-
mi nowotworowymi.  
Budżety domowe obciążane są też dodatkowy-
mi kosztami związanymi z usuwaniem uszko-
dzeń instalacji i przewodów kominowych po-
wstałych w wyniku spalania śmieci.  
Regulacje prawne w naszym kraju przewidują 
znaczne restrykcje za spalanie odpadów w 
miejscach nieprzystosowanych do tego proce-
su. Ustawa o odpadach stanowi o karach 
grzywny od 20zł do 5 tys. zł oraz aresztu od 5 
do 30 dni.  
 Ale nikomu nie zależy na tym, aby 
karać mieszkańców, natomiast wszystkim nam 
zależeć powinno na zmianie podejścia do tego 
problemu. Postarajmy się, aby nie dochodziło 
do takich praktyk, zwłaszcza, że po wejściu w 
życie nowego systemu gospodarki odpadami 
mieszkańcy – za opłatę przekazywaną gminie - 
mogą oddać wszystkie odpady komunalne 
wytworzone we własnym gospodarstwie do-
mowym.  
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Ferie z ośrodkiem kultury 

J eszcze kilka dni dzieli nas od oczekiwanej 
zimowej przerwy w nauce. Chwila odpo-

czynku, relaksu – czas na „naładowanie bate-
rii”. Niektórzy mają zaplanowane wyjazdy w 
góry – na narty, na zimowiska. Dla tych, któ-
rzy zamierzają spędzić zimowe ferie w do-
mach, ośrodek kultury przygotował atrakcyj-
ny program zajęć.  
 Jak zawsze będą zajęcia plastyczne 
dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie zajęć 

Mieszkańcy Kędzierzynki chętnie otwierają drzwi kolędnikom.       
Szczególnie jednak z niecierpliwością oczekują na strażaków z OSP       
w Kędzierzynce. I w tym roku podbili oni serca społeczności wiejskiej 
pięknymi kolędami, kantyczkami oraz tradycyjnymi życzeniami       
świątecznymi i noworocznymi. 
 

Przynieśli szczęście i radość na ten i następny rok. 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

sportowych, a także spotkania z teatrem i 
światem iluzji. 
 Szczegółowe informacje o programie 
tegorocznych zajęć feryjnych znajdują się na 
stronie internetowej Miejsko-Gminnego 
O ś r o d k a  K u l t u r y  i  S p o r t u : 
www.mgokis.dobczyce.pl, można je także 
znaleźć na plakatach. Zapraszamy do RCOS – 
czeka tam na Was moc atrakcji.  



odróżnieniu od soboty obsada była niesamo-
wita. Prym wiodły Lancery Marcina Słobo-
dziana i Damiana Łaty. W ślad za nimi podą-
żał Piotr Bado (również Lancer EVO), który 
specjalnie na naszą orkiestrę przyjechał... aż z 

Rzymu. Cała trójka pod czujnym okiem 
szefa Witek Motorsport nie szczędziła 
o p o n  i  s i l n i k ó w .  K o l e j n y m i 
„czterołapami” zachwycali Ryszard Kie-
wrel oraz Marek Temple. Również kie-
rowcy mniejszych, lecz nie mniej widowi-
skowo jeżdżących samochodów, mieli 
sporo pracy. Mirek Włodarczyk, Kamil 
Wróbel, Michał Duda, Marek Sąsiadek, 
Mateusz Karzyński, Paweł Kopacz i Piotr 
Nowak cieszyli oko pięknymi „slajdami”, 
widowiskowymi hamowaniami i podno-
szącą adrenalinę jazdą. 
 Cały ten zimny dzień grał dla nas 
Mateusz Satkowski z Sound Light Pro-
ject , a o 15. wystąpił zespół HellHaven. 

Po ich koncercie zachmurzone niebo oświetli-
ły sztuczne ognie przygotowane przez firmę 
Elkal. 
 Bardzo Wam wszystkim dziękujemy 
za to, że po raz kolejny mogliśmy na Was 
liczyć. Do zobaczenia za rok. Sie ma! 

Sylwester Stoch 

Rajdowa WOŚP po raz jedenasty 

M ałgorzata Bławut, 12-letnia młoda ar-
tystka, uczestniczka zajęć plastycznych 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
w Dobczycach – Oddział Nowa Wieś, zdobyła 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pla-

stycznym pt. „Światło”. 
 Konkurs zorganizowany przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Krakowie cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. Jury miało 
niełatwe zadanie wyłonienia laureatów spo-
śród prawie 800. uczestników. 
 Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się 13 grudnia ubiegłego roku, w sali widowi-
skowej MDK w Krakowie. Laureaci trzech 
pierwszych miejsc z trzech kategorii 
(malarstwo i rysunek, fotografia oraz formy 
przestrzenne) oprócz nagród otrzymali także 
szklane statuetki specjalnie zaprojektowane na 
tę okazję. 
 Małgosia Bławut wykonała pracę na 
zajęciach plastycznych w Nowej Wsi, pod 
okiem Pauliny Steligi – instruktorki zajęć. 
 Twórczość 12-latki została dostrzeżo-
na nie po raz pierwszy. Trzy miesiące wcze-
śniej Małgosia wzięła udział w konkursie na 
ilustrację do wiersza Zbigniewa Herberta. 
Konkurs miał charakter otwarty (bez ograni-
czeń i podziałów wiekowych). Praca Małgosi 
otrzymała wyróżnienie i nominację do udziału 
w wystawie. Jako jedna z 34. zwycięskich 
prac uświetniła wnętrze Dworku Sierakow-
skich w Sopocie.  

(mgokis) 

11 Rajdowa WOŚP w Dobczycach już za 
nami. Czas więc na krótkie podsumo-

wanie. Po raz pierwszy impreza miała charak-
ter dwudniowy. W sobotę, przy pięknej pogo-
dzie, ale nieco słabej (liczebnie) obsadzie 

odbył się Rally Sprint. Mimo tego, że rywali-
zacja była na dalszym planie to nie możemy 
nie wspomnieć tutaj o zwycięzcy klasyfikacji 
generalnej, załodze Adam Tochowicz/
Andrzej Włodarski. 
 Niedziela natomiast przywitała nas 
pochmurną i bardzo wietrzną aurą, lecz w 

WOŚP zagrała w Zespole Szkół 

W OŚP zagrała po raz 22. a w tym roku 
do akcji po raz pierwszy dołączył Ze-

spół Szkół w Dobczycach. Paweł Kniaziow-
ski – główny organizator i koordynator akcji - 
zaprosił dzieci, młodzież i dorosłych z całego 
powiatu do udziału nie tylko w szlachetnej 
zbiórce, ale również w imprezach towarzyszą-
cych.  

 Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia otwarte w strzelnicy, które 
prowadzili Paweł Słowik oraz Dariusz Ślęcz-
ka. Mimo tłoku, każdy kto chciał spróbować 
swoich sił w strzelaniu mógł skorzystać z 
okazji. Strzelali i dorośli, i małe dzieci, 
dziewczęta i chłopcy. Nauczyciele wf. przy-
gotowali dla zainteresowanych zajęcia sporto-
we – na Sali gimnastycznej trwały pojedynki 
amatorów i sportowców. Sercem szkolnej 
akcji były jednak występy dzieci i młodzieży 
przygotowane dla publiczności w auli.  
 Popołudnie z WOŚP-em rozpoczęły 
jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Dziekanowicach oraz Grupy Apo-
stolskiej z Dobczyc. Kolędy dla wszystkich 
śpiewali Pastuszkowie z Dobczyc, Gromada 

Zuchowa Mini Kinderki. Dużym zaintereso-
waniem publiczności cieszyły się także wy-
stępy Grety Kulanicy, która wykonywała 
utwory muzyczne na gitarze, układy taneczne 
dziewcząt z zespołów: Intox z Dobczyc oraz 
Gim-Dance z Gimnazjum w Dobczycach. 
Uczennice IV klasy Technikum Fryzjerskiego 
wykonały malowniczy taniec ze skrzydłami. 

Dla fanów muzyki rockowej zagrały 
zespoły Red Dead Snail oraz Anklebi-
ters.  
 Impreza zorganizowana zosta-
ła z myślą o całych rodzinach, dlatego 
dla dorosłych Technikum Gastrono-
miczne pod opieką Katarzyny Mikos 
przygotowało kawiarenkę, w której 
serwowano wypieki uczniów. Prosto z 
kawiarenki można było udać się do 
pracowni fryzjerskiej, w której uczen-
nice - pod czujnym okiem Anny Mar-
kiewicz oraz Anny Gołębiowskiej – z 
wielką starannością czesały zaintere-
sowane osoby. Wśród dzieci dużą 

popularnością cieszyły się takie atrakcje jak: 
malowanie twarzy, Kinder Party oraz gry i 
zabawy prowadzone przez harcerzy. O godz 
20 uczestnicy wzięli udział w happeningu 
„Światełko do Nieba”.  
 Paweł Kniaziowski wraz z Justyną 
Dudzik oraz uczniami z klas Liceum: Kultu-
rowego oraz Mundurowego zorganizowali 
loterię fantów oraz licytację, z których całko-
wity dochód w wys. 1500 zł przeznaczony 
został na WOŚP. Dzięki zaangażowaniu mło-
dzieży, nauczycieli oraz wsparciu dyrekcji 
akcja w Zespole Szkół przebiegała w przyjaz-
nej atmosferze. W tym dniu szkołę odwiedzi-
ło wielu mieszkańców Dobczyc i okolic. 

(ZS) 

Małgosia Bławut  
zwyciężczynią Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego 
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Fot. Paweł Stożek 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 

Stowarzyszenie Więź  
zaprasza od stycznia 

S towarzyszenie Integracji Rodziny 
WIĘŹ zaprasza osoby powyżej 50 

roku życia, dzieci i młodzież na codzienne 
zajęcia od 15 - 19 do Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego.  
 Proponowane profile tematycz-
ne to: kulturowy, plastyczny, sportowy, 
kulinarny i różnorodny wynikający z zain-
teresowań uczestników, a raz w miesiącu 
organizowane są turnieje szachowe. Za-
praszamy. 

(b.p.) 



W  wieczór Trzech Króli, w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym, po 

rocznej przerwie, ponownie zabrzmiały kolę-
dy, pastorałki i piosenki świąteczne w wyko-
naniu Big Bandu Dobczyce. Ze sceny popły-
nęły znakomite utwory anglojęzyczne, takie 

jak m.in. „White Christmas”, „Have Yourself 
a Merry Little Christmas”, „Mery Christmas 
Everyone”, „Jingle Bells”, „Baby It's Cold 
outside”, „Santa Baby” czy „Silent Night”. 
Obok nich pojawiły się najpiękniejsze polskie 
kolędy, takie jak choćby „Tryumfy Króla 
Niebieskiego” czy „W żłobie leży” – wszyst-
kie w niezwykle energetyzujących aranża-
cjach.  
 Koncert pt. „Swinging Christmas” 
zgromadził w auli RCOS-u ponad 300 osób, 
które gromkimi brawami oklaskiwały arty-
stów występujących na scenie.  
 Kilkunastu muzyków, dwie wokalistki 
(Kinga Sędzik, Maria Niewitała) i wokalista 
(Piotr Skóra) zmagnetyzowali publiczność. 
Miłym akcentem, który sprawił dobczyckiej 
publiczności dużo radości, był nowy utwór 
zespołu – „Cartoon” w aranżacji Bartka Szu-
łakiewicza, który przeniósł na chwilę dzieci i 
dorosłych w świat bajek i kreskówek. Cieka-
we aranżacje, znakomici muzycy, porywające 
solówki, barwne iluminacje świetlne złożyły 
się na ten niezwykle klimatyczny koncert.  
Big Band Dobczyce, liczący obecnie 25. mu-

zyków, powstał w 2008 roku i działa pod 
patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Dobczycach. Jego pomysło-
dawcami i założycielami są: Janusz Zapał i 
Waldemar Jarząbek. Zespół tworzą młodzi 
muzycy – pasjonaci, którzy muzykowaniu 

poświęcają cały swój 
wolny czas. Przez pierw-
sze 3 lata zespół prowa-
dzony był przez Włady-
sława Chorobika. Po nim 
pałeczkę bandleadera 
objął Ernest Heksel, 
absolwent Akademii 
Muzycznej we Wrocła-
wiu na kierunku jazz i 
muzyka estradowa.  
 Big Band Dob-
czyce wykonuje muzykę 
rozrywkową. W swoim 
repertuarze posiada 
utwory bardzo zróżnico-
wane stylistycznie, po-
cząwszy od standardów z 
epoki swingu i jazzu, a 
kończąc na przebojach 
na trwałe wpisanych w 

h i s t o r i ę  m u z y k i  p o p o w e j .  
W 2009 roku, pod patronatem Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dob-
czycach, Big Band Dobczyce nagrał płytę z 
tradycyjnymi kolędami, w nietuzinkowych 
aranżacjach Bartka Szułakiewicza. Można w 
nich usłyszeć zaskakujące rytmy samby, re-
ggae, funky i inne.  
 Zespół koncertuje w wielu polskich 
miastach. Do najważniejszych sukcesów Big 
Bandu można zaliczyć: II miejsce w Między-
powiatowym Przeglądzie  do XXXV Mało-
polskiego Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo 
Trombity" w Wieliczce, 20 maja 2012r.; I 
miejsce w grupie big bandów w XXXV Mało-
polskim Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo 
Trombity" w Nowym Sączu, 24 czerwca 
2012r., 2 listopada 2012r.; Wyróżnienie Ho-
norowe w V Międzynarodowym Festiwalu 
Azoty Tarnów International Jazz Contest, 2 
listopada 2012r; I miejsce w grupie big ban-
dów w XXXVI Małopolskim Festiwalu Or-
kiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Są-
czu, 21-23 czerwca 2013r. 

(mgokis) 

W  grudniu w Szkole Muzycznej w Dob-
czycach odbył się coroczny Koncert 

kolęd w wykonaniu uczniów szkoły. Koncert 
odbył się w wyjątkowej świątecznej atmosferze 
przy udziale licznie zgromadzonej publiczno-
ści. Podczas koncertu usłyszeliśmy zarówno 
początkujących młodych artystów, jak również 

bardziej dojrzałych wykonawców – tegorocz-
nych dyplomantów.  
 Wykonawcy zaprezentowali kolędy w 
opracowaniu na różnego rodzaju zespoły – od 
duetów poprzez solistów, orkiestrę szkolną aż 
po zespół najmłodszych adeptów sztuki.  
 Ta wyjątkowa rodzinna atmosfera 
udzieliła się wszystkim, zarówno wykonaw-
com, nauczycielom jak i  publiczności. Na 
zakończenie koncertu wszyscy uczniowie, na-
uczyciele oraz publiczność wykonali kolędę 
„Bóg się rodzi”. 
 Koncert przygotowały nauczycielki: 
Leokadia Sochacka-Lachman oraz Małgorzata 
Brzózka-Mika. 

Magdalena Irzyk 

F inał międzydekanalnego, dwunastego już, 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

Tradycyjnych i Krakowskich, odbył się trady-
cyjnie w Starym Kościele w Sieprawiu (4 
stycznia). Do tego etapu  zakwalifikowało się 
18 szopek, które zostały wybrane w gminnych 
eliminacjach, jakie zostały rozstrzygnięte 12 i 
13 grudnia w Dobczycach. 
 W Sieprawiu, spośród naszych finali-
stów, uznanie jury zdobyli: 
Mateusz Kuc z Dziekanowic (SP Dziekano-
wice - kat. IV-VI), który otrzymał wyróżnie-
nie; Dawid Zadak z Rudnika (SP Dziekano-
wice - kat. 0-III) – również wyróżnienie; Ma-
ciej Szewc ze Stadnik (kat. 0-III) – wyróżnie-

nie. 
 Szopka wykonana przez Szymona 
Malinę (Kornatka) i Krzysztofa Stocha 
(Brzezowa) z SP w Kornatce (kat. 0-III) 
otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną 
przez ks. Krzysztofa Wilka, dyrektora Wy-
działy Katechetycznego Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. 
 Helena Misiorek z Dziekanowic (SP 
Dziekanowice – kat. 0-III) zdobyła II miejsce. 
Podobnie szopka Kamila Zbrożka, Filipa 
Zbrożka, Oliwii Kasprzyk (Dobczyce – PS nr 
3; kat. przedszkola i uczniowie klas 0) – także 
II miejsce. 

(k) 

P o raz kolejny w Szkole Muzycznej I st w 
Dobczycach odbyły się warsztaty instru-

mentalne z wybitnymi pedagogami i muzykami 
z całej Polski.  
 Jeszcze w październiku uczniowie kla-
sy skrzypiec wraz z nauczycielami mięli przy-
jemność uczestniczyć w warsztatach prowadzo-
nych przez profesor Magdalenę Szczepanow-
ską z Akademii Muzycznej w Warszawie. Mie-
siąc później, 21 listopada uczniowie klas forte-
pianu brali udział w warsztatach fortepiano-
wych z Olgą Łazarską z Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Natomiast 22 listopada odbyły się 
warsztaty gitarowe z profesor Wandą Palacz z 
Akademii Muzycznej w Katowicach, a 29 listo-
pada uczniowie z klasy fletu mogli spotkać się i 
usłyszeć wiele cennych uwag dotyczących ich 
gry od profesor Barbary Świątek-Żelazny z 
Akademii Muzycznej w Krakowie.  
 W grudniu do szkoły przyjechało trzech 
wybitnych pedagogów. 2 grudnia warsztaty 
saksofonowe poprowadził dr hab. Andrzej 
Rzymowski z AM z Krakowa oraz dr hab. Be-
nedykt Matusik, który spotkał się z wszystkimi 
młodymi trębaczami. Natomiast 12 grudnia, 
spotkanie dla nauczycieli oraz lekcję z ucznia-
mi z przedmiotu kształcenie słuchu poprowa-
dziła dr Michał Moc z AM z Wrocławia. 

Magdalena Irzyk 
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Warsztaty instrumentalne  
w Szkole Muzycznej 

Kolędowanie w Szkole 
Muzycznej 

Big Band Dobczyce zakolędował w rytmie swinga 

Nasi w Sieprawiu – finał XII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych  

Fot. ze zbiorów SM I st. w Dobczycach 

Fot. Paweł Stożek 



W arsztaty 
Terapii 

Zajęciowej z 
Dobczyc oraz 
Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. 
Józefy Bergelów-
ny w Dobczy-
cach, zapraszają 
na spotkanie au-
torskie z Marią 
Jasek, prezentują-
ce jej tomik wierszy „Nieśmiało szeptane”, 
który został wydany przez Stowarzyszenie 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
„Kolonia” w Harbutowicach. 
 Maria Jasek debiutowała w zbioro-
wym tomiku wierszy poświęconym Janowi 
Pawłowi II: „Prowadź nas”, który powstał w 
ramach programu „Spotkania Integracyjno – 
Konsultacyjne 2007”, a wydany został przez 
SWON KOLONIA w Harbutowicach. Współ-
autorami wierszy w tomiku były osoby nie-
pełnosprawne z WTZ. 
 Spotkanie autorskie odbędzie się 20 
lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Dobczycach o godz. 16. Serdecznie zaprasza-
my do przeżycia niezwykłych emocji z poezją 
Marii Jasek, która z niezwykłą wrażliwością 
pokazuje nam siebie samą, poprzez zachwyt 
życiem, światem i ludźmi. 

(MBP) 
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Spotkanie z Marią Jasek  
w miejskiej bibliotece 

Kolędnicy z Dziekanowic na scenach gminy Dobczyce 

Noworoczne życzenia, noworoczne plany 

S potkanie Dobczyckiego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów było nie tylko 

okazją do podzielenia się opłatkiem, ale też 
do podsumowaniem ostatniego roku działal-
ności. Samych członków stowarzyszenia jest 
już 66 osób. Nowych członków do Stowarzy-

szenia przyciągają liczne atrakcje, które są w 
stałej ofercie. 
- Prężnie działa koło artystyczno-wokalne, 
dzięki któremu mamy już własny chór oraz 
koło turystyczne, w ramach którego byliśmy 
m.in. w Sandomierzu, Wiśle i Ojcowie – mówi 
Józefa Baran, która od października 2013 

roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. –
 Współpracujemy również aktywnie ze Słowa-
kami organizując wspólnie wycieczki po po-
graniczu. W zeszłym roku udało się zrealizo-
wać razem dwa projekty.   
 Podpisanie współpracy ze Słowakami 

na kolejny rok plano-
wany jest już w mar-
cu tego roku. Na 5-
lecie Dobczyckiego 
S t o w a r z y s z e n i a 
Emerytów i Renci-
stów, Słowacy będą 
chcieli przyjechać ze 
swoim teatrem i nie 
t y lko  wspó ln i e 
uczcić ten mały jubi-
leusz, ale również 
zaprezentować się 
mieszkańcom naszej 
gminy. 
 Panie, które 
chcą poprawić swoją 
kondycję fizyczną 
mogą również korzy-
stać z aerobiku. W 

planach są również zajęcia komputerowe, 
które rozpoczną się już 30 stycznia. 
Podczas spotkania dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzączowicach pod kierunkiem 
Marty Blamowskiej wykonały jasełka, które 
zebrani docenili gromkimi brawami. 

(MaG) 

Fot. Włodzimierz Juszczak 

N auczyciele i uczniowie z klas 
0- III ze Szkoły Podstawo-

wej w Dziekanowicach postano-
wili rozwijać swoje zdolności 
artystyczne i wspólnie stworzyć 
niezwykły spektakl – jasełka.  
 „Mali odkrywcy scen” 
rozpoczęli od zaprezentowania się 
przed lokalną publicznością, dając 
pokaz dla uczniów naszej szkoły 
19 grudnia. Jednocześnie tego 
samego dnia (godzinę później) 
oglądali nas seniorzy i osoby sa-
motne z Dziekanowic. Następnie, 
w święto Trzech Króli, gościliśmy 
z naszym przedstawieniem w 

Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Dzieka-
nowicach. Na zakończenie „zagraliśmy” z 
WOŚP na scenie auli ZS w Dobczycach. 
 Na każdym z tych przedstawień była 
wysoka frekwencja, co świadczy o powodze-
niu przedsięwzięcia. Rodzice czynnie wzięli 
udział zarówno w przygotowaniach jak i w 
samych działaniach scenicznych. Odzwiercie-
dlało się to w wyjątkowych i niepowtarzal-
nych strojach dla młodych aktorów. Dekoracja 
została wykonana przez nauczycieli oraz przez 
Monikę Kasprzyk, twórczynię głównej sceny: 
żłóbka, Betlejem oraz pejzażu orientalnego. 
Jasełka uświetniła piękna oprawa muzyczna, 
którą zapewnił ksiądz wikary z Dziekanowic. 

 

Danuta Głuś 

Maria Jasek 



Najlepsi gimnazjaliści 2013 roku! 

R ok 2013 już za nami. Schyłek starego i 
początek nowego roku zawsze skłaniają 

do przemyśleń. Wielu z nas robi listę nowo-
rocznych postanowień, mając nadzieję, że tym 
razem uda się w nich wytrwać. To także znako-
mity czas, aby podsumować działania i wysiłki 
podejmowane w mijającym czasie – zwłaszcza 
te zwieńczone sukcesem. One będą bowiem 
motywować i wypełniać pozytywną energią 
potrzebną do zrealizowania nowych wyzwań. 
Licznymi osiągnięciami swoich uczniów może 
poszczycić się Gimnazjum w Dobczycach. 
Wzięli oni udział w wielu konkursach przed-
miotowych, artystycznych i zawodach sporto-
wych, zajmując wysokie lokaty.  
 Dwojgu uczniów: Kamili Bilińskiej i 
Jakubowi Skrzypkowi (op. Monika Orze-
chowska-Strojna) przypadł zaszczytny tytuł 
finalistów Małopolskiego Konkursu Języka 
Angielskiego. Zajęli oni także najwyższe miej-
sca (I i II) w Międzygminnym Konkursie języ-
ka Angielskiego. W tym konkursie, III miejsce, 
uzyskał Mateusz Kasza (op. D. Kniaziowska). 
W Ogólnopolskim Konkursie Języka Angiel-
skiego PANDA, III miejsce zdobyła Kamila 
Bilińska. Finalistą Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego jest także Jakub Skrzypek 
(op. Emilia Wójcicka). Paweł Maniecki został 
finalistą Małopolskiego Konkursu Historyczne-
go (op. Paweł Figlewicz), a Karolina Selwa - 
finalistką Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego (opiekun Iwona Szybowska).  Po-
nadto nasi uczniowie brali udział w etapie rejo-
nowym konkursów kuratoryjnych: Łukasz 
Paszt - Małopolski Konkurs Chemiczny (op. 
Marzena Mikołajczyk), Krystian Hernas - 
Konkurs Biblijny (op. ks. Edward Łatka).  
 Uczniowie Gimnazjum chętnie uczest-
niczyli w konkursach, w których prezentowali 
nie tylko wiedzę, ale i umiejętności artystycz-
ne. W III Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym „Przyroda w kolorach”, II miejsce 
zajęła Dominika Targosz (op. Elżbieta Kli-
mek-Piwowarczyk) W Ogólnopolskim Konkur-
sie „O berło liściakowego króla” wyróżnienie 
otrzymała Karolina Orlik. „ Świat wokół 
mnie” - w etapie wojewódzkim II miejsce zaję-
ła Kinga Dziedzina (op. Elżbieta Klimek- 
Piwowarczyk) a wyróżnienie zdobyła Kaja 
Bochenek (op. Lucyna Sławińska-Targosz). W 
konkursie „Magiczny Las”, w etapie powiato-
wym, I miejsce zajęła Gabriela Szwarnóg, 
(op. Lucyna Sławińska-Targosz), II miejsce - 
Wiktoria Jeż (op. Elżbieta Klimek-
Piwowarczyk). Także w eliminacjach powiato-
wych znanego konkursu „Talenty Małopolski” 
wyróżnienie zdobyły Agnieszka Frys i Kamila 
Ścibor (op. Elżbieta Klimek-Piwowarczyk). 
Trzecie miejsce w Powiatowym Konkursie 
Piosenki Angielskiej wyśpiewała Agnieszka 
Frys (op. D. Kniaziowska). Drugie miejsce w 
konkursie „Śladami Laureatów Pokojowej 
Nagrody Nobla” zajęły Karolina Selwa i 
Aleksandra Jasek (op. Elżbieta Klimek-
Piwowarczyk). W Konkursie Fotografii Pejza-
żowej II miejsce na etapie powiatowym przy-
padło Dominice Kęsek. W gminnym konkursie 
„Maska Karnawałowa” I miejsce otrzymali: 
Angelika Mróz Radosława Różowicz, Joan-
na Piwowarczyk, a w konkursie na Kartkę 
Wielkanocną I miejsce otrzymał Jakub Bur-
nos. Opiekę nad działaniami młodych artystów 
pełniła Lucyna Sławińska Targosz.  

 Uczniowie Gimnazjum reprezentowali 
także swoją szkołę w zawodach sportowych, 
rywalizując o najlepsze miejsca z uczniami 
innych szkół w różnych dziedzinach sportu.  
 W XXXI Sztafecie Szlakiem Walk 
Partyzantów AK i BCh Wiśniowa - Dobczyce, 
drużyna z Gimnazjum, pod opieką Anny Cha-
nek i Krzysztofa Trojana, zajęła I miejsce. 
 W Powiatowych Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych w Myślenicach nasi repre-
zentanci zajęli: I miejsce - Oskar Mistarz, II - 
Julia Bassara, III - Anna Płonka (op. Grzegorz 
Ćwierz). Reprezentanci Gimnazjum, pod opie-
ką Bożeny Korzec-Guni, wzięli udział w Woje-
wódzkich Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych w Nowym Targu, a w Światowym Dniu 
Marszu Tafisa udział wzięło 80 osób (op. – 
Bożena Korzec-Gunia, Lucyna Sikora). 
 Sukcesami mogą pochwalić się także 
piłkarze, którzy w Powiatowych Zawodach 
Halowej Piłki Nożnej chłopców w Wiśniowej 
zdobyli VII miejsce (op. Arkadiusz Wyroba). 
Rewelacyjnie z piłką radzą sobie na boisku 
dziewczęta. W tychże zawodach w Wiśniowej 
zajęły I miejsce, po awansie do Rejonowych 
Zawodów Piłki Nożnej Halowej w Nowym 
Targu - I miejsce; w Wojewódzkich Zawodach 
Piłki Nożnej Halowej w Dąbrowie Tarnowskiej 
– miejsce III (op. Grzegorz Ćwierz). 
 W Międzygimnazjalnych Zawodach 
Piłki Siatkowej w Sieprawiu nasze gimnazja-
listki zajęły II miejsce; w Powiatowych Zawo-
dach Piłki Siatkowej dziewcząt w Dobczycach 
– miejsce II (op. Lucyna Sikora). Drużyna 
chłopców, pod opieką Tomasza Trojana, w 
Powiatowych Zawodach Piłki Siatkowej w 
Dobczycach, także zajęła miejsce II. 
 W Powiatowych Zawodach Koszyków-
ki w Myślenicach najlepsze okazały się druży-
ny zarówno dziewcząt, jak i chłopców z dob-
czyckiego Gimnazjum, które zdobyły miejsca 
pierwsze – (op. Tomasz Trojan). 
 Zespół Gim-Dance Dobczyce zajął IV 
miejsce w Powiatowych Zawodach Tanecz-
nych Cheerleaders w Wiśniowej, natomiast w 
V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w 
Raciechowicach – miejsce II (op. Bożena Ko-
rzec-Gunia).  
 W Powiatowych Zawodach Tenisa 
Stołowego w Myślenicach Natalia Kiszka zaję-
ła IV miejsce (op. Lucyna Sikora). W VI Me-
moriale im. Gabriela Syrka – Zawody Tenisa 
Stołowego w Dobczycach Natalia zdobyła 
miejsce I, natomiast Bartosz Dudek miejsce II 
(op. Grzegorz Ćwierz). 
 W Powiatowych Zawodach Szacho-
wych w Myślenicach IV miejsce zajął Tomasz 
Szybowski (op. Tomasz Trojan) 
 Świetnie radzą sobie uczniowie Gimna-
zjum na basenie. W Powiatowych Zawodach 
Pływackich w Myślenicach II miejsce zajęła 
Magdalena Drewnicka, III – Gabriela Gunia; 
wśród chłopców – II miejsce K. Grandys, IV - 
Jakub Talaga oraz K. Kęsek – również IV. W 
Wojewódzkich Zawodach Pływackich w Tar-
nowie udział wzięły Gabriela Gunia i Magdale-
na Drewnicka (op. Bożena Korzec-Gunia). 
 To tylko fragment z obszernego dorob-
ku naszych uczniów. Wszystkim, a także ich 
opiekunom gratulujemy. Przed nami nowy - 
2014 rok. Co przyniesie? Oby jak najwięcej 
sukcesów. 

Przyg.: Gimnazjum w Dobczycach (k) 
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Z a p r a s z a m y 
w s z y s t k i e 

osoby, które dbają 
o swoje zdrowie, 
na poranną gimnastykę do Femi Sfery! W 
każdą sobotę o godzinie 8:30 będziemy tam 
prowadzić darmowe zajęcia. Kierowane są 
one nie tylko do osób, które regularnie biega-
ją, ale także do tych, które dopiero zamierzają 
biegać. Celem zajęć jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia najbardziej powszechnych kontu-
zji. 
 Przyjdź do Femi Sfery na bezpłatne 
zajęcia – czekamy w każdą sobotę! 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
– plany na nowy rok 

P o inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, który powstał po wielomiesięcznym 

staraniu członków założycieli - zwłaszcza 
trzech osób z komitetu założycielskiego - jako 
odrębne Stowarzyszenie pod taką samą nazwą 
rozpoczęły się: zajęcia z obsługi komputera, 
które prowadzą nauczyciele informatyki z gim-
nazjum w Dobczycach: Małgorzata Chanek, 
Rafał Cygan, Łukasz Chanek (lista osób za-
mknięta; uczestniczy ponad 50 osób); nauka 
języka angielskiego podjęły się prowadzić ją 
również nauczycielki gimnazjum Beata Wszo-
łek i Monika Banaś oraz Magdalena Piwowar-
czyk; języka niemieckiego zgodziła się uczyć 
Józefa Żuławińska-Czyż, Wszystkie zajęcia 
odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposa-
żonych salach gimnazjum dzięki uprzejmości 
dyrekcji szkoły Aleksandra Płoskonki i v-ce 
dyr. Marioli Dudy. 
Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną zorga-
nizowaliśmy spotkanie z autorem książki 
„Bohaterowie wyklęci” - Ziemowitem Kalinow-
skim. Zebrani nawiązywali w wypowiedziach 
do osób, miejsc i zdarzeń z terenu Dobczyc.  
Z wielką uwagą wysłuchano wykładu siostry 
Haliny Mol - dr teologii, katechetki, znawczy-
nią kultury żydowskiej - z cyklu Religie Świata. 
Będziemy gościć jeszcze siostrę Halinę 18 lute-
go o godz.17. Zajęcia w nowym roku kalenda-
rzowym rozpoczęto od wspólnego kolędowania 
razem z burmistrzem Marcinem Pawlakiem, 
Marią Brożek- prezes Izby Gospodarczej Do-
rzecza Raby oraz słuchaczami Uniwersytetu. 
Miłym akcentem były Jasełka wystawione przez 
uczniów klasy Ib SP z Dobczyc przygotowane 
przez Grażynę Pudlik przy wydatnej pomocy 
rodziców. Występ małych artystów bardzo się 
podobał - składamy tą drogą bardzo serdeczne 
podziękowania. Podobało się również dalsze 
kolędowanie z Pastuszkami z Dobczyc. Były 
nie tylko kolędy i pastorałki ale też przyśpiewki 
oraz szopka z lalkami. Prowadzący zespół Sta-
nisław Żuławiński mówił o historii zespołu i 
sukcesach swoich podopiecznych. 
Podczas spotkania i poczęstunku (zorgani-
zowanego przy wsparciu Marii Brożek) realny 
kształt przybrały również planowane zajęcia 
plasŧyczne, które prowadzić będzie Celina Fraj-
tag. Pierwsze spotkanie, połączone z wykładem 
z  historii sztuki odbyło się 20 stycznia. Zgłosiły 
się też osoby chętne na zajęcia taneczne. Roz-
poczną się po ustaleniu terminów wolnych sal i 
czasu instruktora 

 
Stanisława Błaut 



 

Z notatnika milicjanta 
 
Podejrzany nie przyznaje się do winy z powo-
dów osobistych i światopoglądowych. 
 
Ukrywał się w śmietniku, przez co cuchnął 
tak intensywnie, że nawet pies służbowy się 
skrzywił. 
 
Patrolując ulice zauważyliśmy dwóch podej-
rzanych osobników. Zapytaliśmy się grzecz-
nie „a wy tu co”, a oni odpowiedzieli nam 
wulgarnie „a my nic.” 
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W  niedzielę 29 grudnia wybrałam się do 
Trzemeśni, żeby z pensjonariuszami 

DPS Biały Potok obejrzeć jasełka w wykona-
niu dobczyckich „Pastuszków z Gwiazdą”. 
Od dwudziestu lat mieszka tam nasz krajan, 
Władysław Podsadecki – postać znana i 
lubiana przez dobczycan średniego i starszego 
pokolenia. O występach dowiedziałam się od 
fotografika Leszka Kuli, który z synem Pio-
trem zdążył już złożyć życzenia świąteczne i 
pokolędować dla mieszkańców Białego Poto-
ku. 
 Pastuszkowie z Gwiazdą to następcy 
zasłużonych dobczyckich Wertebusów; gru-
pę dziewięciu uczniów Zespołu Szkół od 
kilku lat prowadzi Elżbieta Żuławińska, z 
pomocą swego męża Stanisława. W ubiegłym 
roku na ogólnopolskim Młodzieżowym Prze-
glądzie Kolędniczym w Podegrodziu koło 
Nowego Sącza nasi chłopcy zdobyli II miej-
sce.  
 Biały Potok to obiekt wygodny i zad-
bany. W udekorowanej odświętnie sali czeka-
li wszyscy mieszkańcy i ich opiekunowie. 
Widać było, że animatorem wszelkich działań 
pensjonariuszy jest nasz Władzio, który po-
prowadził spotkanie. 
 Jasełka wymagały od występujących 
umiejętności muzycznych (wokalnych i in-
strumentalnych) i aktorskich. Publiczność 
oglądała przedstawienie z zainteresowaniem, 
nagradzając występy brawami. Na koniec 
popisał się szopką z lalkami najważniejszy 
Werdeba – Stanisław Żuławiński, który śpie-
wał pastorałki i regionalne kuplety. Niektórzy 
widzowie pamiętali z dzieciństwa stare teksty 
– wtórowali szopkarzowi. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólnym kolędowaniem, a Włady-
sław Podsadecki podziękował dobczyckim 
artystom z całego serca. A mnie wzruszyło to 
spotkanie tak wiekowo różnych pokoleń. A 
jak pięknie to świadczy o młodych. A jak 
dobrze to rokuje pokoleniom seniorów… 
 

Elżbieta Kautsch 

Jan Franciszek Grandys 
Moje Dobczyce czyli od Dobka do dzisiaj 
Część czwarta 
 
We władaniu Habsburgów 
 
W roku 1772 Habsburgowie przemocą Dob-
czyce zagarnęli,  
Własnego państwa na 146 lat mieszczan po-
zbawili. 
Nad miastem nie samorząd już władzę sprawu-
je, 
Ale austriacki, czarny cesarski orzeł panuje. 
Habsburgowie uznali miasto za własność swe-
go rodu,  
Pod cyrkuł wielicki, bocheński przypisali lud-
ność grodu. 
Królewszczyzna stając się cesarskiej rodziny 
domeną, 
Mogła być darowana lub w dzierżawę zasta-
wioną. 
[...] 
Za Dobrzyńskiego, mieszkającego w ocalałej 
części,  
Doszło do znalezienia skarbu, otwarło to wrota 
nieszczęściu. 
Gorączkowe poszukiwania mury nadwątliły, 
Niecny proceder zawaleniem resztek muru 
zakończyły. 
[...] 
W roku 1806 nastąpił kres starostwa dob-
czyckiego! 
Z woli obcego władcy, dla licytacji podzielono 
Dobczyce i 4 wsie: Kornatkę, Targoszynę, 
Skrzynkę 
i Brzezową kupił Jan Nepomucen Turnau ku-
piec ze Lwowa, 
Od rządu austriackiego (1818 r.). Właściciel 
miasta zamieszkał w Gaiku koło Brzezowej. 
Stąd majątkiem administrował. 
On i jego syn Jakub, (1829–1834) z kamienia 

zamkowego 
Funduje nowy kościół w miejsce mocno pod-
upadłego. 
[...] 
Epizod rodziny Turnau w dziejach miasta 
trwał ponad pół wieku, 
Wnuk Józef sprzedał majątek w 1875 roku. 
[...] 
Potomek, Józef Dobczyc-Turnau wielce usza-
nowany, 
Bo tytuł feldmarszałka przez cesarstwo miał 
nadany, 
Żelaznym Krzyżem II klasy jako Kawaler 
Korony, 
W imię zasług dla cesarstwa i Galicji odzna-
czony. 
[...] 
Rząd zaborcy i ciemnota swoich zamek dobiły, 
Gdy na rozbiórkę i rabunek kamienia pozwoli-
ły. 
Dolne miasto z zamkowego kamienia murowa-
no, 
Z błogosławieństwem Wiednia królewskość 
zacierano. 
Mury topniały, rozrywano, jak Polskę, wieko-
we spoiwo, 
Wyłupując kamienie, liczyli, że barbarzyńskie 
żniwo, 
Rozsypie skarby przeszłości i zatrze w polskiej 
świadomości, 
Zakopie cząstki polskości w obiektach uży-
teczności. 
Siłą wyłamywano z Kazimierzowej zaprawy 
kamienne bryły, 
Piastowskie spoiwo broniło ojcowizny, resztki 
przeżyły. 
Z nadzieją, że przyjdzie pokolenie, co z kolan 
się podniesie, 
I na ruinach ocalałych dzieje praojców podnie-
sie. 

KĄCIK POETYCKI 

Czas kolędowania 

Z przepisów  Teściowej 
Pod koniec gotowania wlać ocet. 
Po ugotowaniu odstawić całość na kilka     
godzin. 
Następnie wyjąć z marynaty, pokroić mięso   
w plastry, ułożyć na półmisku – można polać 
mięso sosem tatarskim, udekorować pomido-
rami koktajlowymi i natką pietruszki. 
 

Smacznego oraz łaskawości losu na Nowy 
Rok 2014 życzy Teściowa 

 
 
Porada: Aby mieć świeży oddech – pij dużo 
wody, stosuj suplementy diety z cynkiem, 
myj nie tylko zęby ale także język 

Cielęcina w marynacie 
 

0,5 kg cielęciny bez kości 
100 ml octu  
0,5 l wody 
cebula, kawałek selera, 
pietruszka, marchewka,  
sól, pieprz, cukier 
liść laurowy, ziele angielskie, mleko 

 
Mięso umyć, zdjąć błonę, zalać mlekiem         
i pozostawić w chłodnym miejscu na            
ok. 1 dobę. 
Warzywa umyć, pokroić w paski, zalać wodą, 
dodać umyte mięso oraz przyprawy, ugoto-
wać. 

„…Ale to już było i nie wróci  
więcej…” Absurdy PRL –u (26) 



P rzed dziesięciu laty zrodził się pomysł na 
powołanie Stowarzyszenia, które miałoby 

nie tylko promować kulturę, ale także wiele 
cennych społecznych inicjatyw. Które wspiera-
łoby działalność innych stowarzyszeń a także 

zachęcało mieszkańców do zaangażowania w 
życie kulturalne i społeczne gminy. Tak po-
wstała Ispina. W jej składzie założycielskim, 
15 listopada 2003 roku, zasiadali: Elżbieta 
Kautsch, Irena Krupa, Anna Stożek, Paweł 
Stożek, Małgorzata Rapacz, Cecylia Frajtag, 
Renata Piwowarczyk, Anna Chaszczyńska. 
 Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych Ispina Dobczyce to przede 
wszystkim wystawy, koncerty, plenery arty-
styczne, Ale Ispina organizuje także spotkania 
w ramach Uniwersytetu Prowincjonalnego, a 
także ma na swoim koncie publikacje książko-
we – w tym tę najpopularniejszą i wciąż poszu-
kiwaną przez mieszkańców: „Dobczyce i 
mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i 
fotografii” autorstwa Bożeny i Adama Rutów. 
Ispina, dzięki swoim działaniom, ufundowała 
także stypendia dla zdolnych uczniów z gminy 
Dobczyce. w ubiegłym roku Stowarzyszenie 
zorganizowało warsztaty pisania ikon, które – 
dzięki swej popularności – już mają potrzebę 
kontynuacji. 
 Ispina świętowała swoje dziesięciolecie 
10 stycznia. Sympatycy Stowarzyszenia, obec-

ni i byli członkowie, zebrali się we foyer 
RCOS, by wspólnie wspominać. Tych wspo-
mnień najwięcej przedstawiły Elżbieta Kautsch 
oraz Małgorzata Rapacz. Ispina wręczyła dy-
plomy z podziękowaniami dla wszystkich, 

którzy przez te dziesięć lat oka-
zywali sympatię i pomagali Sto-
warzyszeniu. Nie zabrakło ży-
czeń i zapewnień o dalszej 
współpracy a także słów uznania 
– przede wszystkim ze strony 
burmistrza Marcina Pawlaka, 
wicestarosty Tomasza Susia, 
dyrektora ośrodka kultury - An-
drzeja Topy oraz wielkiego sym-
patyka Ispiny – Stanisława 
Bisztygi. Dla jubilatki specjalnie 
kolędowali strażacy z OSP z 
Sierakowa, którzy zatrzymali się 
na chwilę w RCOS, aby złożyć 
Ispinie życzenia. Dla zebranych i 
dla Ispiny, urodzinowy koncert, 

na fletni pana, zagrał Janusz Gajec. Nie zabra-
kło także pięknego, urodzinowego tortu z logo 
Ispiny.  
 Z okazji dziesięciolecia Ispiny prezes 
Elżbieta Kautsch po wielu latach pracy spo-
łecznej nosiła się z zamiarem przekazania pre-
zesury swoim następcom. Tymczasem członko-
wie Stowarzyszenia, wręczając jej symboliczną 
dłoń, stwierdzili kategorycznie, że nie widzą 
innego rozwiązania, jak tylko dalsze sprawo-
wanie funkcji prezesa przez panią Kautsch.  

(AnKa) 
Lubię Dobczyce 
Serdeczne podziękowania osobom prywatnym, 
stowarzyszeniom, instytucjom i urzędom, z 
którymi ISPINA przez 10 lat miała okazję 
współpracować, korzystać z ich różnorodnej 
pomocy i z którymi angażowała się w budowa-
nie społeczeństwa obywatelskiego. 
 Róbmy swoje! (jak śpiewa Wojciech 
Młynarski). Ale razem!  
 W imieniu wszystkich byłych, obecnych 
i przyszłych członków Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych ISPINA 

Elżbieta Kautsch  

S erdecznie zapraszamy 22 lutego, o godz. 
10 roku do RCOS w Dobczycach (hol 

gimnazjum) na Powiatowe Mistrzostwa Robo-
tów. 
 W ramach mistrzostw odbędą się walki 
robotów wykonanych z klocków LEGO. Ry-
walizacja odbywać się będzie w klasie SUMO. 
Na trzech ringach odbędą się eliminacje w 
systemie grupowym a w finale w systemie 
pucharowym. Nad zawodami będą czuwać 
sędziowie główni i pomocniczy. 
W Mistrzostwach będą brać udział uczestnicy 
zajęć z robotyki Lego Mindstorms z Dobczyc, 
Pcimia i Sieprawia. 
 Przy okazji Mistrzostw przygotowali-
śmy także imprezy towarzyszące, które będą 
stanowić nie lada gratkę. Uczestnicy, jak i 
obserwatorzy będą mogli oglądać stare kompu-
tery i gry. Atrakcję zapewnią nam miłośnicy 
tych sprzętów z grupy Dawne Komputery i 
Gry z Krakowa. Na pokazie zostaną zaprezen-
towane m.in.: Commodore 64, Amiga 500, 
Pecet z lat 90tych z Win98SE, Atari 2800, 
Nintendo NES, Nintendo 64, PONG (klon), 
Sega MS. 
 Innymi atrakcjami Powiatowych Mi-
strzostw Robotów będą: taniec robotów w 
wykonaniu najmłodszych uczniów Szkoły 
Muzycznej z Dobczyc oraz pokaz urządzeń do 
pozyskiwania energii wiatrowej (turbiny) i 
słonecznej (panele). 
 Organizatorem Mistrzostw jest Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce, partnerami: Miejska 
Biblioteka Publiczna z Dobczyc i Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu z Pcimia.  

Dziesięć lat – a jakby minął jeden dzień 

S towarzyszenie KAT Dobczyce i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach za-

praszają dorosłych i młodzież na dwa piękne i 
wartościowe filmy, które zostaną wyświetlone 
w foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego 8 i 15 lutego o godz. 18:00. To 
filmy, których nie znajdziecie w repertuarze 
kin. Wstęp jest wolny. 
„Odważni” – 8 lutego godz. 18, foyer regio-
nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego 
Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i 
chronić. Jako oficerowie broniący prawa, sta-
wiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednak-
że, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci 
ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, 
lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, 
która całkowicie odmienia ich życie. Film ze 
zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też 
okraszony humorem. 
„October Baby” – 15 lutego godz. 18, foyer 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego 
Życie jest piękne.   19 – letnia Hannah świeżo 
upieczona studentka zawsze była outsiderem. 
Zawsze czuła się inna i mimo wielkich ambi-
cji oraz ogromnego talentu aktorskiego w 
głębi duszy żywiła przeświadczenie, że nigdy 
nie powinna przyjść na świat. Z powodu nasi-
lających się problemów zdrowotnych 
(fizycznych oraz psychicznych) rodzice decy-
dują się wyznać jej straszliwą prawdę - jaką? 
Zapraszamy do kina. 

Paweł Piwowarczyk 

ASP za najlepszy dyplom, a w latach 2006 – 
2011 przebywał na stypendiach zagranicznych 
w Grecji i w Niemczech. 

 Krzysztof Marciniak, który 
dzisiaj prowadzi zajęcia z rysunku, 
malarstwa i grafiki w Wyższej Szkole 
Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
w Warszawie, jest artystą, który inspi-
ruje, którego prace skłaniają do re-
fleksji i nie pozostawiają obojętnym.  
 Na wystawie, którą zaprezen-
tował we foyer Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego, można 
było zobaczyć prace, które po raz 
pierwszy wystawił właśnie w rodzin-
nych Dobczycach. 
 Wernisaż wystawy Krzysztofa 
Marciniaka, którego organizatorem 

było Stowarzyszenie KAT Dobczyce, był arty-
stycznym akcentem na zakończenie starego 
roku. 

(k) 
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Powiatowe Mistrzostwa  
Robotów – Dobczyce 2014 

P o wielu latach, w Dobczycach znów można 
było zobaczyć prace Krzysztofa Marcinia-

ka – mieszkańca Dobczyc, który jeszcze jako 

uczeń Zespołu Szkół pierwsze swoje prace 
prezentował w tutejszym ośrodku kultury.  
 Krzysztof ukończył ASP w Krakowie, 
a w 2012 roku obronił na tej uczelni pracę dok-
torską. W 2008 roku otrzymał medal rektora 

Rysunek i malarstwo Krzysztofa Marciniaka 

Członkowie Ispiny wręczyli prezes Elżbiecie Kautsch  
symboliczną dłoń 

Fot. Paweł Stożek 

Na ferie do kina we foyer 



N iejeden z nas na myśl o przejechaniu 
samochodem trasy liczącej 220 km na-

rzeka, że to sporo czasu spędzonego za kie-
rownicą, że pewnie będą korki, dziury na dro-
dze itp. Zazwyczaj taką trasę na polskich dro-
gach pokonamy w 3-4 godziny. A co, gdyby 
trzeba było taką odległość przebiec?! Ba! Po-
konać przy okazji wzniesienia typu… Babia 

Góra! 
A Ewa biegnie! 
Ewa Majer włożyła buty i przebiegła. Miesz-
kanka gminy Dobczyce pokonała trasę biegu 
nazywanego Beskidy Ultra Trail w ponad 38 
godzin. Oczywiście nie było czasu na sen, 
gdzieniegdzie na trasie można było się odży-
wić, ale z pewnością głód nie był jedynym 
problemem. Kamienista i wyboista trasa da-
wała o sobie znać zmęczonym nogom. Mor-
derczy wysiłek rekompensowały piękne wido-
ki i możliwość obcowania z naturą. Nierzadko 
zdarza się, że zawodnicy podczas biegu mylą 
trasę, na trasie można spotkać zawodników, 
którzy ucinają sobie krótkie drzemki. Wielu w 
ogóle nie kończy takiego biegu. Nie zawsze z 
fizycznych powodów. Czasem mając przed 
sobą perspektywę kolejnych 100 km, bieg 
przerasta ich mentalnie. Ewa biegnie. Wygry-
wa w kategorii kobiet, w kategorii open jest 
druga. Morderczy wysiłek – pytam Ewę?  
Zawsze w czołówce 
- Cała przyjemność w tym, że bieg nie kończy 
się po dwóch godzinach tylko trwa dłużej i 
dłużej, mogę być sama ze sobą, z naturą, wdy-
chać świeże powietrze i podziwiać niezwykłe 
widoki – mówi z entuzjazmem biegaczka. Ewę 
rzadko można spotkać wśród biegaczy okrąża-
jących dobczycką strefę przemysłową, gdzie 
najczęściej widujemy amatorów biegania. Dla 
Ewy to tereny zbyt płaskie. Jeśli trenuje, to 
wybiera Kornatkę, czy też Porębę, gdzie bie-
giem pokonuje trasę z góry na dół, z dołu do 
góry… zdobywając różne szczyty. Nie sposób 
wymienić wszystkie biegi, w których uczestni-
czyła. Ale warto przywołać choćby krynicki 
Bieg 7 Dolin, w którym raz zwyciężyła a dwa 
razy była druga. Trasa liczyła…100 km. Bie-
gi, w których uczestniczy, to zazwyczaj biegi 
górskie. Z przekazanych mi statystyk wynika, 

że ultramaratonistka 
melduje się zawsze w 
ścisłej czołówce 
kobiet, nierzadko 
również plasuje się w czołowej dziesiątce w 
kategorii open. 
Solidarność na trasie 
Jakie marzenia przed Ewą? Osiągać coraz to 

większe sukcesy aż w końcu będzie 
najlepsza na świecie. – Chcę biegać tyle, 
aż zaspokoję wszystkie swoje marzenia 
kilometrowe – mówi z uśmiechem. Co 
daje jej bieganie oprócz obcowania z 
naturą, bycia ze sobą i z wielkimi wy-
zwaniami sam na sam? Każdy bieg bar-
dzo uczy, kształtuje osobowość, daje 
siłę do codziennych zmagań nie związa-
nych z uprawianiem sportu. Biegaczka 
podkreśla, że podczas biegów, które są 
niezwykle wymagające dla uczestni-
ków, jak choćby wymienione wcześniej 
100 czy ponad 200-kilometrowe lub 
krótsze kilometrowo, ale arcytrudne pod 
względem przewyższeń trasy (nawet do 
11 0000 m!), widać międzyludzką soli-
darność, szacunek i wsparcie, które 
okazują sobie nawzajem uczestnicy. 
Ważne, żeby ukończyć 
Uczestniczka największych w Polsce 
biegów górskich opowiada również o 
trudnościach, z którymi się mierzy. Mi-

mo ogromnych osiągnięć w kraju, mieszkanka 
naszej gminy nie jest w stanie bardzo często 
trenować. Każdy trening to przy dwójce kilku-
letnich dzieci wielkie wyzwanie logistyczne. 
Bywa, że trenuje późnym wieczorem. Zdarza-
ją się także kontuzje.  
- Kilka biegów biegłam z kontuzją i ze wszyst-
kich nie jestem zadowolona tak czasowo jak i z 
zajętych miejsc, co jest rzeczą oczywistą. Waż-
ne jest jednak dla mnie wtedy fakt samego 
ukończenia biegu.  
O tym, jaką kobietą jest Ewa niech świadczy 
opis jednego z biegów:  
„W 2012 r. podczas mistrzostw w sky runing w 
Zakopanem, gdzie dzień wcześniej przed star-
tem złapał mnie postrzał w krzyże, wstawałam 
z łóżka przez 20 minut, nie mogąc się pod-
nieść. Samo chodzenie sprawiało mi ból. Tro-
chę się rozgrzałam i wydawało się, że będzie 
dobrze tymczasem podczas całego biegu, a 
było to 25 km na Kasprowy Wierch, zwijałam 
się z bólu w biegu bo co około 3 minuty dosta-
wałam ogromnego bólu w krzyżu.” 
Od niedawna Ewa Majer zasiliła grono Dob-
czyckiego Klubu Biegacza. Wspiera amato-
rów biegania, członkowie Klubu uczestniczą z 
nią w treningach górskich. Marzeniem zawod-
niczki jest występ w biegach poza granicami 
Polski. Tutaj ma do pokonania jeszcze jedną 
barierę – finansową. Ewa liczy na wsparcie. 
Chce reprezentować nasze miasto i gminę na 
arenie światowej czołówki. Z jej predyspozy-
cjami ma szansę znaleźć się w międzynarodo-
wej elicie. Osoby, instytucje i firmy, które 
chciałyby wesprzeć ambitną biegaczkę zapra-
szamy do kontaktu z Dobczyckim Klubem 
Biegacza (dkb.org.pl). Nasza biegaczka pomo-
że również zorganizować bieg w Dobczycach. 
O szczegółach poinformujemy już wkrótce. 

 

Paweł Piwowarczyk 

N a karcie pamiątkowej z 
16 stycznia 1949r. 

widnieją podpisy mieszkań-
ców miasta. Zostawili ślad na 
dokumencie, który upamięt-
niał inaugurację Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Na 
początku mieściła się ona w strażnicy. Liczyła 
600 woluminów i 9. czytelników. W 1951r. 
księgozbiór składał się już z 1444 tomów, a 
liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 
138. Nadzór merytoryczny nad dobczycką pla-
cówką sprawowała Biblioteka Powiatowa z 
Myślenic. Tak jest do dziś dnia. 
 W latach 50-tych utworzono w Stadni-
kach filię dobczyckiej biblioteki. Zajmowała 
dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze remizy 
strażackiej. Gromadzenie i opracowanie zbiorów 
odbywało się za pośrednictwem macierzystej 
placówki. Książki opatrzone były okrągłą pie-
częcią z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Dobczyce. Filia w Stadnikach. W 1994r. 
filię w Stadnikach zlikwidowano, a księgozbiór 
został przeniesiony do miejscowej szkoły pod-
stawowej.  
 W 1975r. zreorganizowano sieć placó-
wek bibliotecznych, w związku z nowym po-
działem administracyjnym kraju. Nazwę biblio-
teki zmieniono na Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Dobczyce. Po likwidacji powiatu i utwo-
rzeniu nowych województw nadzór nad nią 
przejęła Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.  
 Wraz z wprowadzeniem trójstopniowe-
go podziału administracyjnego kraju bezpośred-
ni nadzór merytoryczny nad dobczycką placów-
ką ponownie powierzono Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Myślenicach.  
 Od 2002r. Miejska Biblioteka Publiczna 
ma swego patrona. To Józefa Bergelówna - 
zasłużona mieszkanka Dobczyc, żyjąca w latach 
1896 - 1975. Jako emerytowana nauczycielka, 
od roku 1950 przez osiemnaście lat pełniła funk-
cję kierownika biblioteki. 
 Od początku swojej działalności biblio-
teka organizowała lekcje biblioteczne, wieczory 
bajek, konkursy, wystawy książek i spotkania 
autorskie, m.in. z Karolem Bunschem, Ryszar-
dem Kłysiem, Apolonią Ptak. Gościły tutaj rów-
nież delegacje bibliotekarzy z Anglii i Niemiec. 
Z roku na rok księgozbiór systematycznie rozra-
stał się - obecnie jego stan wynosi woluminów 
27890 (książki) i 258 audiobooków - stan na 
koniec 2013 r. 
 Na początku 2012 uruchomiona została 
nowa strona internetowa umożliwiająca nowe 
formy kontaktu z czytelnikami. Rozpoczęło się 
również przygotowanie do przenosin do Regio-
nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w 
Dobczycach przy ul. Szkolnej 43. Uroczyste 
otwarcie biblioteki nastąpiło 12 marca 2013 r. 
Po przenosinach zwiększyła się liczba czytelni-
ków, a przede wszystkim osób na miejscu ko-
rzystających z biblioteki.  
 Rok 2014 będzie dla nas rokiem jubile-
uszowym – chcemy razem z czytelnikami świę-
tować swoje 65 urodziny. Jeśli macie Państwo 
jakieś wspomnienia związane z biblioteką – 
prześ l i jcie je do nas,  na adres: 
mbp@dobczyce.pl lub przynieście osobiście do 
naszej siedziby w RCOS. Zapraszamy także do 
składania życzeń bibliotece - przez wpis do 
pamiątkowej księgi, przesłanie maila, wpis na 
fan page’u. Zapraszamy.  
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Biegnij Ewa, biegnij. Na trasie ultramaratonu – przystanek w DKB Mamy 65 lat.  
Świętuj razem z nami! 

Fot. ze zbiorów prywatnych 



szym momentem na decyzję o powrocie do 
zespołu i tak też uczyniłam. 
W ostatnim czasie grupa bardzo się rozwi-
nęła. Dziś liczy prawie 120 osób. Skąd ta 
fascynacja tańcem 
wśród młodych i nie 
tylko w Dobczycach? 
INTOX swoją działalność 
rozpoczął w 2007r. Two-
rzyła go grupa dziewcząt, 
która działała przy MGO-
KiS w Dobczycach. Rok 
później dołączyłam do 
zespołu i w ciągu tych 
pięciu lat sporo się zmie-
niło. Dziewczęta same 
zaczęły się kształcić w 
kierunku tanecznym, ja 
również ukończyłam kur-
sy, które pozwoliły mi się 
rozwinąć. Również zmia-
na siedziby ośrodka kul-
tury okazała się dźwignią 
dla naszego rozwoju. Od 
2010 r. nasz skład wzrósł 
z 10 osób do ponad 100.  
Skąd taki szybki rozwój?  
Młodzież szuka zainteresowań, które rozwinę-
łyby umiejętności i byłyby miłym spędzeniem 
czasu. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, wie-
my o sobie wszystko, spędzamy ze sobą mnó-

Mówisz, że Dobczyce to Twoje miejsce na 
świecie. Tutaj realizujesz między innymi 
swoją pasję, jaką jest taniec. Jak zaczęła się 
Twoja przygoda z tańcem? 
Wszystko zaczęło się w szkole podstawowej. 
Wówczas taniec nie był tak popularny jak te-
raz. Zbierałyśmy się po lekcjach z koleżankami 
i wymyślałyśmy układy taneczne. Było to dla 
nas oderwanie od rzeczywistości. Nie miały-
śmy takich warunków, jak obecnie ma dob-
czycka młodzież - dużo sal, hali sportowych, 
trenerów czy instruktorów. Same dążyłyśmy do 
celu. Po ukończeniu szkoły moje plany uległy 
zmianie i wycofałam się z uczestniczenia w 
zajęciach. Roczna przerwa okazała się najlep-

Wymarzone Dobczyce to takie, w których ludzie mają motywację do dalszego działania  

stwo czasu i wspólnie wiele przeżywamy. To 
nas, instruktorów umacnia w przekonaniu, że 
robimy to w dobrym celu, służąc innym. Myślę, 
że fascynacja tańcem była od zawsze obecna 

wśród naszej dobczyckiej młodzieży, po prostu 
brakowało miejsca, gdzie mogłoby się to roz-
wijać, a obecne warunki są idealne, aby nasze 
zespoły mogły dalej działać. 
Gala, która odbyła się w grudniu była wiel-
kim sukcesem grupy. Możemy spodziewać 
się podobnych występów. Jakie grupa ma 
plany na 2014r.? 
Gala była dla nas wielkim wyzwaniem. Stara-
łyśmy się, aby wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. Na pewno to kiedyś powtórzymy. Jak na 
razie jesteśmy na etapie szkoleń i organizacji 
warsztatów dla naszego zespołu. Nasz rok jest 
bardzo intensywny, często dowiadujemy się o 
występie tydzień przed, więc niektórych rzeczy 
nie możemy zaplanować. Jak każdy zespół 
przygotowujemy się do konkursów - od 2012 r. 
startujemy również w konkursach cheerleader-
skich, co jest też dla nas sporym wyzwaniem i 
jednocześnie ogromną radością. Zobaczyć nas 
też można podczas wielu imprez organizowa-
nych na terenie Dobczyc. Co do powtórki gali - 
być może uda nam się zorganizować pewne 
plany jeszcze przed wakacjami, ale nie chcemy 
zapeszać. 
 

Rozmawiał Paweł Piwowarczyk 
Zdjęcia: Paweł Stożek 
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Rozmowa z Angeliką Łabędź, liderką Zespołu Tanecznego Intox 




