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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu 

Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 
Zdrowia, które pozwala przetrwać trudne chwile 

Uśmiechów bliskich i nieznajomych 
oraz Wesołego Alleluja 

 
 
 Burmistrz Gminy i Miasta                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  
             Dobczyce                                                                        w Dobczycach 

     Marcin Pawlak                                                 dr Tadeusz Bochnia 
 

Radosnych, pełnych budzącej się nadziei Świąt Wielkiej Nocy. 
Życzymy Państwu zdrowia i pogody ducha, 

miłości i piękna. 
Wielu serdecznych chwil przy rodzinnym, świątecznym stole. 

Wesołych Świąt 
 

Wydawca Tapety                                                            Redakcja Tapety 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Życzymy Państwu by słowo „nadzieja” było nie tylko wyrazem  

ale sensem życia, który nadało nam zmartwychwstanie Chrystusa. 

Niech czas świat będzie okresem spędzonym w gronie rodzinnym, 

czasem poświęconym wartościowej lekturze, spacerom,  

a przede wszystkim by te dni stały się dla Państwa okazją do  

zbliżenia do Boga, a przez to także do innych ludzi. 

 

 
Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą  

Dyrektor, Pracownicy i Wolontariusze  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach 



K antorei an der Friedenskirche Heidelberg 
zagra w Dobczycach jedyny koncert w 

Polsce. Będziemy mogli go wysłuchać 24 
kwietnia w kościele parafialnym p.w. Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych w Rynku. Chór, 
który został założony w 1997 r. przy kościele 
Pokoju w Heidelbergu wykona opracowania 
muzyczne „Ojcze nasz” z różnych epok. 
 Chór Kantorei an der Friedenskirche 
Heidelberg specjalizuje się w wykonywaniu 
klasycznej muzyki sakralnej. Ma w swoim 
repertuarze największe dzieła oratoryjne m.in.: 
Handla (Brockes-Passion), Bacha (Pasje, Ora-
torium Bożonarodzeniowe, kantaty), Haydna 
(Stworzenie świata), Mozarta (Msza c-moll), 
dzieła niemieckiego romantyzmu oraz muzykę 
modernizmu i współczesną. 
Chór prowadzi Michael Braatz-Tempel, wykła-
dowca Wyższej Szkoły Muzyki Kościelnej w 
Heidelbergu i Kantor Okręgowy dla regionu 
Rhein-Neckar. Na organach zagra Sascha An-
dre Heberling, który jest wykładowcą gry na 
organach oraz teorii muzyki. Grę na tym wyjąt-
kowym instrumencie studiował w Heidelbergu 
i w Mannheim. Od 2009 roku jest kantorem 
okręgowym w Gelnhausen. 
 W programie znajdą się m.in. opraco-
wania Ojcze Nasz na chór i organy Jana Seba-
stiana Bacha, Giuseppe Verdiego, Stanisława 
Moniuszki, Heinricha Schütza czy Mauricea 
Duruflé. 
 Koncert, który rozpocznie się o godz. 
19., zostanie poprzedzony Mszą św. o godz. 
18, podczas której chór wykona stałe części 
mszy po łacinie.  

(pas) 
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W  niedzielę, 18 maja od godz. 11 w 
Regionalnym Centrum Oświatowo-

Sportowym spotkają się po raz trzeci kolek-
cjonerzy oraz miłośnicy zbieractwa. W tym 
roku organizatorzy – zachęcani przez niektó-
rych pasjonatów – przewidzieli możliwość 
kiermaszu zbiorów kolekcjonerskich.  

 Zapraszamy do RCOS – w majowe 
niedzielne przedpołudnie. Zachęcamy do 
wspólnej zabawy, do rozmów z kolekcjonera-
mi. Być może dla niektórych będzie to impuls 
do zainicjowania własnej kolekcji.  
 Organizatorem Giełdy jest Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych Ispina. 

(k) 

Porozumienie w sprawie Zbiornika Dobczyckiego 

B urmistrzowie gmin: Dobczyce, Myśleni-
ce, wójt Sieprawia oraz panie skarbnik, 

podpisali 27 marca porozumienie w sprawie 
ustalenia zasad przygotowania dokumentacji 

dla projektu: Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego”, dla którego prze-
widziano dofinansowanie w ramach MRPO 
2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 9 
Pomoc techniczna, działanie 9.3 Przygotowa-
nie inwestycji strategicznych, współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Gotowa koncepcja pozwoli na 
szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia 
w ramach programów realizujących politykę 
spójności na przedsięwzięcie inwestycyjne 
określone w koncepcji realizacji inwestycji 
strategicznej „Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego”. Przedmiot umowy 
określa zakres i zasady współpracy oraz wza-
jemne prawa i obowiązki stron związanych z 
realizacją. 
- Po długich przygotowaniach nadchodzi 
wreszcie właściwy czas, byśmy tak jak repre-
zentujemy: gminy: Dobczyce, Myślenice i 
Siepraw, zajęli się ważnym problemem – po-
wiedział na wstępie burmistrz Dobczyc Mar-
cin Pawlak. - Bardzo wierzę, że Jezioro Dob-
czyckie nie będzie ogrodzone drutem kolcza-
stym, jak dotychczas i że wspólnie, co jest 
największym osiągnięciem tego projektu, po-
łączymy swoje siły, możliwości, by dać szansę 
rekreacji mieszkańcom, w pierwszej kolejno-
ści naszych gmin, a następnie by móc otwo-
rzyć się na mieszkańców województwa mało-
polskiego i szerzej.  
 Burmistrz wyraził przekonanie, że 
zbiornik, wcześniej czy później, będzie do-
stępny. Jak mówił, pierwsza przystań jest już 
gotowa, by można było korzystać ze statku, 
który został zwodowany. 
- Dziękujemy Dobczycom za objęcie roli lide-

ra tego projektu – mówił podczas spotkania 
burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski – że 
możemy być w takim partnerstwie, które bę-
dzie rodziło owoce, i liczymy na to, że będzie-

my współpracować 
nie tylko w tej kaden-
cji, ale również w 
następnych latach, 
aby można było wy-
kreować i sprzedać 
na zewnątrz ten pięk-
ny produkt turystycz-
ny, jakim jest Zbior-
nik. 
 Równie zado-
wolony ze współpra-
cy był wójt Siepra-
wia Tadeusz Pitala.  
- Inwestycji, które w 
Dobczycach i w Sie-
prawiu realizujemy 
dotychczas, nad Je-

ziorem Dobczyckim, dotyczących kanalizacji, 
bez współpracy z Dobczycami, nie mogliby-
śmy zrealizować. Jesteśmy za mali do apliko-
wania do programu Infrastruktura i środowi-
sko. Obecny pomysł na porozumienie jest 
ciekawy. Po pierwsze chcielibyśmy stworzyć 
miejsca rekreacji dla swoich mieszkańców. 
Coraz więcej ludzi uprawia sporty, biega, 
biega na nartach, jeździ na rowerze. Ważne 
jest, by mieszkańcy tych miejscowości, które 
leżą nad zbiornikiem, mogli z tego korzystać. 
 Burmistrz Pawlak nie zapomniał 
wspomnieć również o ogromnym wsparciu 
władz Województwa Małopolskiego. 
- Wielkim orędownikiem tej sprawy i tego 
projektu jest marszałek Marek Sowa i woje-
woda Jerzy Miller – mówił burmistrz Pawlak. 
- Jerzy Miller czyni starania, byśmy mogli 
chodzić po koronie dobczyckiej zapory. W tym 
roku ma się to spełnić. Wprawdzie będzie to 
pierwszy etap: spacer po koronie, a następ-
nym etapem będzie wyjście już na zamek. W 
naszym projekcie jest przewidziane również 
przejście ponad Rabę. 
 Ważny jest fakt, że marszałek wpisał 
to zadanie na listę indykatywną i wszystkie 
zbiorniki zostaną objęte programem gospo-
darczym. 
 W ramach umowy strony zobowiązują 
się do współpracy przy realizacji Projektu 
poprzez wykonanie zadań określonych w 
zaakceptowanej przez partnerów koncepcji 
realizacji inwestycji strategicznej 
„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego”.  

 
(MaG) 

Fot. Paweł Stożek 

Chór przy Kościele Pokoju  
z koncertem w Dobczycach 

Fot. ze zbiorów Chóru 

Spotkanie kolekcjonerów - Giełda po raz trzeci 

W te piękne święta, gdy Pan  
Zmartwychwstanie  

życzymy Wam smacznych jajek na 
śniadanie,  

żółtego kurczaczka, białego zająca  
i aby radość trwała bez końca! 

 
Pełnych pogody, radości i miłości 
świąt Wielkanocy rodzicom,  
harcerzom i wszystkim  
przyjaciołom oraz mieszkańcom 
życzą członkowie Szczepu  
„Orle Gniazdo” 



nie widać to go słychać. Nie umie chodzić na 
smyczy, na razie szukamy więc dla niego domu 
z ogrodem. Jest bardzo skoczny i przedsiębior-
czy, potrafi dostać się w każde upatrzone przez 
siebie miejsce. To typ uroczego cwaniaka, 
który zawsze kombinuje jak zrobić po swoje-
mu. Jest przyjacielskim, wesołym psem.  

 
Miki mix beagle lub ras 
myśliwskich  
Bardzo skoczny i ener-
giczny. Około 2-3 letni 
pies. Uwielbia biegać i 
się bawić. Zachowuje 
czystość, ładnie chodzi 
na smyczy. Pozytywny 
stosunek do innych 

psów. Wymaga sporo ruchu i zajęcia. Łakom-
czuch - można od niego wiele wyegzekwować 
za jedzenie. Bardzo przyjacielski i kontaktowy, 
uwielbia głaskanie i pieszczoty. Miejsce Poby-
tu: Kraków 

 
Kajtek szuka domu 
Rasa: mieszaniec, wiek: 
ok. 3- 4 lata. Nie jest 
wykastrowany.  
Kajtek to kilkuletni 
mieszaniec o pięknej, 
lśniącej brązowej sier-
ści. Całe swoje dotych-
czasowe życie spędził 

na łańcuchu, w związku z czym na razie jest 
trochę onieśmielony. Boi się nowych osób. 
Jednak dość szybko przełamuje lęki i z dnia na 
dzień widać poprawę w jego zachowaniu. Nie 
jest zbyt wylewny, uważnie obserwuje ruchy 
człowieka, jednak nigdy nie był agresywny. 
Nie przepada za innymi psami. Potrzebuje cza-
su i cierpliwości, aby zaufać człowiekowi. 

Chrupek - malutki, 
spokojny kundelek  
Rasa: mieszaniec, wiek: 
ok. 3- 4 lata Odroba-
czony, szczepiony, 
wykastrowany. Ma 
pozytywny stosunek do 
psów i kotów.  
Chrupek jest psem o 

spokojnym i wyważonym charakterze. Ma za 
sobą ciężką przeszłość. Kiedy przyjechał do 
hotelu dla psów, panicznie bał się ludzi, nie 
chciał mieć z nimi nic wspólnego. Dzięki cier-
pliwości i pracy wolontariuszki po tamtym psie 
nie został nawet ślad. Chrupek może zamiesz-
kać w bloku lub w domu z ogrodem. W stosun-
ku do ludzi jest przyjacielski, jednak przy ob-
cych bywa nieśmiały. Odwagi dodaje mu obec-
ność drugiego psa, dlatego dobrze by było, 
gdyby Chrupek mógł zamieszkać z innym, 
spokojnym czworonogiem. Bardzo lubi głaska-
nia i czas kiedy człowiek poświęca mu uwagę. 
Chrupek czeka na odpowiedzialnych, spokoj-
nych opiekunów, którzy zapewnią mu bez-

pieczną przystań do 
końca jego dni. 
 
Kulek , młody, łagodny 
kundelek szuka domu  
Rasa: mieszaniec, 
wiek: ok. 3 lata. Odro-
baczony, zaszczepiony, 
wykastrowany. Ma 

pozytywny stosunek do dzieci, psów i kotów.  
Kulek jest bardzo radosnym i wesołym psia-
kiem. Mimo smutnej przeszłości (został porzu-
cony), jest bardzo kontaktowy i otwarty. Nigdy 
nie wykazał agresji w stosunku do człowieka 
ani do innych zwierząt. Umie chodzić na smy-
czy, stara się załatwiać potrzeby fizjologiczne 
poza boksem. Prawdopodobnie nie był dobrze 
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traktowany w przeszłości, boi się gwałtownych 
ruchów i podniesionego głosu. Jest pokojowo 
usposobiony do świata. Może zamieszkać za-
równo w domu z ogrodem jak i w bloku. Jest 
przyzwyczajony do jazdy samochodem, cho-
ciaż w aucie nie czuje się zbyt komfortowo. 
Kulek ma długą gęstą sierść, która będzie wy-
magała regularnego szczotkowania i ewentual-
nie przycinania.  

 
Adi - pies w typie 
owczarka niemieckiego  
Rasa: w typie owczarka 
niemieckiego, wiek: 
ok. 4-6 lat. Odrobaczo-
ny, szczepiony p. 
wściekliźnie. Nie jest 
wykastrowany. Ma 
pozytywny stosunek do 

psów.  
Jest spokojnym i łagodnym psem. Ma pozy-
tywne nastawienie do ludzi, nigdy nie wykazał 
agresji. Może zamieszkać w domu z ogrodem, 
ładnie chodzi na smyczy. Jest bardzo wesoły, 
kontaktowy, przyjacielski, zachowuje czystość. 
Jest bardzo czujny, umie zaalarmować, kiedy 
dzieje się coś niepokojącego. Nigdy nie wyka-
zał agresji. Mimo sporych rozmiarów, Adi nie 
jest psem nad którym ciężko zapanować.  

 
Buddy – energiczny, 
zaczepny, skoczny.  
Rasa: mieszaniec, 
wiek: 5 lat. Odrobaczo-
ny, szczepiony p. 
wściekliźnie. Nie jest 
wykastrowany.  
Stosunek do psów: 
pozytywny, na swoim 

terenie bywa jednak zaczepny Buddy to typo-
wy mały stróż. Wszędzie go pełno, mimo że go 

Chcemy znaleźć dom dla czworonożnych przyjaciół z terenu naszej gminy. Obecnie psy przebywają w Hotelu Dla Zwierząt 
„Szarikton” w Krakowie, Łu życka 111. Osoby zainteresowane zabraniem bezdomnego psa proszone są o kontakt z pracowni-
kiem UGiM, Joanną Mus pod nr. tel. 12/372 17 90 lub właścicielem hotelu Maciejem Pulchnym 600 052 857. 



O  ogrodach – w ogrodowej aranżacji i 
wiosennych nastrojach. W Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Dobczycach spotkali 
się miłośnicy ogrodów właśnie, ale także 
wszystkiego, co z nimi jest związane. W na-
strojach wiosennych, z opowieściami o pra-
cach na działce, uczestnicy spotkania 
„Pamiętajmy o ogrodach…” wysłuchali pre-
lekcji, które przygotowali mieszkańcy Dob-
czyc. 
 Pomysłodawcą spotkania była Ewa 
Stachowska, która niejednokrotnie – w czasie 
prezentacji, a także na wstępie – zaznaczała 
jak ważną rolę w jej życiu odgrywały ogrody, 
jak wiele wspaniałych i pomysłowych ogro-
dów widziała w trakcie swoich pobytów za-
granicą.  
 Historię samych ogrodów – począw-
szy od biblijnego – zaprezentowała Bożena 
Psztyk. Niegdyś – wspólnie ze Stowarzysze-
niem Inicjatyw Społecznych Ispina oraz Urzę-
dem Gminy – organizowała konkurs na naj-
piękniejsze ogrody w gminie (była jego ini-
cjatorką).  
 Pani Stachowska, nawiązując do ogro-
dów angielskich, przeszła do swojej prezenta-
cji ogrodów w Walii, gdzie mieszkała. Jej 
opowieści poświęcone były także rolnictwu 
ekologicznemu, ekologicznym uprawom 
przydomowym – a od tego już o krok do ko-
lejnego wykładu. 
 Bolesław Kostkowski – prezes Koła 
Pszczelarskiego z Dobczyc – opowiadał o 
m.in. wpływie zanieczyszczeń i upraw mody-

fikowanych genetycznie, na pszczoły. To 
właśnie te małe owady stanowiły trzon jego 
prezentacji – niezwykle interesującej, prowo-
kującej uczestników do zadawania wielu py-
tań. 
 Ostatnia prezentacja, którą przygoto-
wała Ewa Kośmider, poświęcona została za-
nieczyszczeniom środowiska w Dobczycach. 
Jak duży to problem, można było zaobserwo-
wać w okresie zimowym – grzewczym, kiedy 
osadzone w kotlinie miasto spowite było smo-
giem.  
 Uczestnicy spotkania aktywnie uczest-
niczyli w prezentacjach – nie tylko zadając 
pytania, ale wymieniając się doświadczeniami 
na temat upraw, czy rozwiązań dotyczących 
małych i większych ogrodów.  
 Aby atmosfera była ogrodowa, w 
czytelni znalazło się miejsce dla roślin, o 
które postarały się Ewa Stachowska oraz Edy-
ta Sewiłło i Dorota Mistarz. Prezentacjom 
towarzyszyła, przygotowana przez panie bi-
bliotekarki, wystawa książek poświęconych 
m.in.: ogrodnictwu, zielarstwu, pszczelar-
stwu. 
 Spotkanie umilił występ chóru Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Dobczyc, a wydźwięk 
ekologiczny spotkania dopełnił poczęstunek – 
czekolada bez… czekolady, którą przygoto-
wała Magdalena Piwowarczyk. Ten przepis, 
na zdrowe słodkości z daktyli, karobu, kaszy 
jaglanej, otrzymali wszyscy uczestnicy.  

(k) 

Zatopieni w ogrodach. Wyjątkowe spotkanie w bibliotece 

K ilka dni temu w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym obok wejścia 

głównego do Gimnazjum i Biblioteki Publicz-
nej, zamontowany został defibrylator ze-
wnętrzny HeartStart FRx firmy Philips. Urzą-

dzenie AED (ang. Automated External Defi-
brillator), pomaga ratować życie w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia.  
 Defibrylatory pojawiły się w 5 miej-
scach na terenie powiatu myślenickiego. Pro-
jekt jest o tyle innowacyjny, że po raz pierw-
szy w Polsce urządzenia zamontowano w 
sposób ogólnodostępny na zewnątrz budyn-
ków. Defibrylator jest urządzeniem bardzo 
prostym w obsłudze, dysponuje funkcją inte-
raktywnej pomocy w RKO (Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa). Obsługę aparatu 
ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spo-
kojne i wyraźne polecenia głosowe. Sprzęt 
został skonstruowany i zaprogramowany w 
taki sposób, aby defibrylacja mogła być wy-
konana tylko wówczas, gdy rytm serca pa-
cjenta stanowi wskazanie do takiego działa-
nia. 
 Lokalizacje defibrylatorów na terenie 
powiatu: 
Dobczyce: 
- wejście do RCOS, ul. Szkolna 43 
My ślenice: 
- skrzynka przed wejściem do urzędu miasta,  
Rynek 8/9 
- ściana Hali Sportowej na Zarabiu: ul. Zdro-
jowa 9 
Sułkowice: 
- główne wejście do urzędu, Rynek 1 
- wejście do ośrodka zdrowia, ul. Szkolna 9 

(MaG) 
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Automatyczny defibrylator  
zewnętrzny w Dobczycach 

Fot. Mariusz Grzybek 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wynajmu w trybie bezprzetargowym 
na czas określony do dnia 31.12.2018 roku 
część nieruchomości zabudowanej budynkiem 
byłej biblioteki o pow. 10,04 m2, zlokalizowa-
nym przy starej Szkole Podstawowej w Stad-
nikach stanowiącym mienie komunalne, na 

rzecz dotychczasowego najemcy tj. Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
Okręg Kraków, Oddział Dobczyce - Stadniki, 
Sekcja w Stadnikach, z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności statutowej na       
nieruchomości oznaczonej jako działka          
nr 509, dla której Sąd Rejonowy w Myśleni-
cach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczys-
tych w Dobczycach prowadzi księgę          
wieczystą Nr KR2Y/00016479/1. 
Lokal wyposażony jest w instalację:          
elektryczną.  
Czynsz roczny za wynajmowany budynek 
brutto wynosi: 233,66 zł. 
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N asz Klub Kulturalnego Kibica przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dob-

czycach działa ponad dwa lata. Przez ten czas 
wiele osób się dziwiło, zastanawiało. Po co 
taki Klub w bibliotece? Po co w ogóle jeździć 
na mecze? Czy takie działania przynoszą jakiś 
efekt? Zainteresowanie piłką nożną w Polsce, 
mimo tego, że wciąż narzekamy na jej po-
ziom nie słabnie i zapewniamy - nie zaniknie 
nigdy. Ludzie kochają futbol, a szczególnie 
dla wielu młodych jest pasją, jest elementem 
życia. Pasję tę można realizować na wiele 
sposobów. W Polsce kibice pokazywani są 
najczęściej w jednym schemacie, niestety o 
zabarwieniu negatywnym. 
 Postanowiliśmy ten czarno-biały ob-
raz kibica pomalować. Na ile nam się to uda-
je? Gdy widzimy jak uczestnicy wyjazdów 
potrafią się zachować w pewnych momentach 
np. wulgarnych przyśpiewek, gdy słyszymy 
jak pouczają innych, w jaki sposób należy 
kibicować jesteśmy dumni. Wiele osób jeździ 
z nami na mecze po raz pierwszy i doświad-
cza wielu dobrych wrażeń, zmienia się rów-
nież podejście do kibiców przez dorosłych.  
Może nie zmienimy w jednym momencie 
całej „kibicowskiej” Polski, ale mamy wpływ 
na nasze i na Wasze dzieci. One oczekują 
dobrych wzorców i mimo, że czasem błądzą 
to kiedyś powrócą do dobrych postaw, które 

ktoś im kiedyś pokazał. Przez dwa lata w 
wyjazdach wzięło udział kilkaset osób – może 
to i kropla w morzu, ale wierzymy że wśród 
tych osób nigdy nie wyrośnie ktoś, kto będzie 
kiedyś przynosił wstyd polskim kibicom. 
 Nasz Klub został ostatnio zauważony 
w prasie, a nawet w telewizji. Dzieci z Klubu 
miały możliwość wyprowadzania piłkarzy na 
mecz ekstraklasy. Wcześniej wzięły udział w 
konkursie, którego tematem był kulturalny 
doping. To były dla nich niezapomniane 
chwile, które pozostaną na zawsze w sercach. 
Wśród różnych form pozytywnego wpływa-
nia na postawy młodzieży znaleźć się może i 
taka jak Klub Kulturalnego Kibica. To alter-
natywa spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży. Nie tylko bezpośredni udział w 
rozgrywkach sportowych, doping, sama rywa-
lizacja kształtują w młodym człowieku pozy-
tywne postawy wobec otaczającej go rzeczy-
wistości. Kibicowanie wzbudza poczucie 
więzi z określoną wspólnotą, umiejętność 
obiektywnej oceny rywalizacji sportowej. 
Pozwala też na przeżywanie radości płynącej 
z przeżywania zwycięstwa swoich ulubień-
ców, ale także godne i honorowe przeżywanie 
ich porażki. Wiele aspektów przemawia za 
tym, aby Klub Kulturalnego Kibica istniał i 
był dumą naszej gminy. Zapraszamy. 
 

Katarzyna Matoga i Paweł Piwowarczyk  

Kibicowanie po dobczycku. Z nami przeżyjesz prawdziwą przygodę Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieokreślony lokal użytkowy 
zlokalizowany na I piętrze budynku przy ul. 
Rynek 16 w Dobczycach, o powierzchni 
31,53 m2, na rzecz dotychczasowego najem-
cy z przeznaczeniem na prowadzenie usług 
zdrowotnych w ramach gabinetu stomatolo-
gicznego, na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1008/11, dla której Sąd Re-
jonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wy-
dział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach 
prowadzi księgę wieczystą Nr KR-
2Y/00000199/9. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewania.  
Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal 
brutto wynosi: 1438,03 zł. 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieokreślony lokal użytkowy 
zlokalizowany na II piętrze budynku przy ul. 
Rynek 16 w Dobczycach, o powierzchni 
15,37 m2, na rzecz dotychczasowego najem-
cy z przeznaczeniem na prowadzenie poradni 
neurologicznej, na nieruchomości oznaczo-
nej jako działka nr 1008/11, dla której Sąd 
Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach 
prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y-
/00000199/9. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wod.-kan., centralnego ogrzewania.  
Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal 
brutto wynosi: 615,92 zł. O rganizatorzy Gimnazjum im. Jana Pawła 

II oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dob-
czycach zapraszają na Święto Radości, zorga-
nizowane z okazji kanonizacji Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Piknik odbędzie się 18 maja i 
rozpocznie się o godzinie 13 Mszą Świętą 
dziękczynną. Dalsza część, która potrwa do 
wieczora, odbędzie się na Błoniach Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego w 
Dobczycach.  
 Ważnym punktem imprezy będzie 
wspólny koncert, jaki dadzą uczniowie Gim-
nazjum i Szkoły Muzycznej przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej OSP Dobczyce pod 
batutą kapelmistrza Józefa Manieckiego. 
Usłyszymy wiele pięknych pieśni religijnych, 
w tym ukochaną pieśń Ojca Świętego 
„Barkę”. Będzie czasem nostalgicznie, ale 
przede wszystkim radośnie, bo tak widzą tę 

imprezę sami organizatorzy. Mieszkańcy 
zostaną zaproszeni do wspólnych tańców 
prowadzonych przez mistrza w tej dziedzinie 
księdza Bogusława Seweryna. Na uczestni-
ków czekają: liczne konkurencje sportowe, 
konkurs wiedzy o Janie Pawle II, pokazy OSP 
i Policji, wystawy motocykli i starych samo-
chodów, warsztaty twórców ludowych a na 
koniec koncert zespołu „Dzień Dobry” i wiele 
innych atrakcji.  
 Imprezę poprowadzą: Paweł Słowik i 
Paweł Piwowarczyk – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 
 Współorganizatorzy: Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu Dobczyce, Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce, Orkiestra Dęta 
OSP Dobczyce, Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Dobczycach, Miejska Biblioteka Publiczna w 
Dobczycach. 

(Gimn.) 

Święto radości - piknik z okazji kanonizacji Ojca Św. 
Jana Pawła II 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieokreślony lokal użytkowy 
zlokalizowany na I piętrze budynku przy ul. 
Rynek 16 w Dobczycach, o powierzchni 
14,81 m2, na rzecz dotychczasowego najemcy 
z przeznaczeniem na prowadzenie usług me-
dycznych z zakresu radiologii stomatologicz-
nej, na nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka nr 1008/11, dla której Sąd Rejonowy w 
Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę 
wieczystą Nr KR2Y/00000199/9. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wodno kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania.  
Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal 
brutto wynosi: 675,45 zł. 



czów, którzy w formie ustnej prezentowali 
wylosowany wcześniej temat związany ze 
Szkocją, opisywali obrazki oraz odpowiadali 
na pytania komisji. Koordynatorem tegorocz-
nej edycji konkursu była Alicja Żołnierczyk. 
W przygotowaniu i prowadzeniu konkursu 
pomagali nauczyciele: Beata Słoboda-Kasza, 
Marta Michałowska, Teresa Romanowska, 
Elżbieta Michalik, Monika Orzechowska-
Strojna, Donata Kniaziowska, Agnieszka Za-
górska, a także Ewa Kołacz z Rady Rodziców 
w Gimnazjum w Dobczycach, która zorganizo-
wała poczęstunek dla uczestników konkursu.  
 Konkursowi towarzyszył 
„Gimnazjalny dzień języków obcych”. Spe-
cjalnie na tę uroczystość uczniowie klasy 3a i 
1a, przygotowali przedstawienie w języku 
angielskim. Tym razem postanowili ukazać 
motyw miłości poprzez znaną baśń – 
„Kopciuszek”, a uczniowie klasy 1d wykonali 
piosenki oraz recytowali wiersze w języku 
niemieckim. Wielu gimnazjalistów przystąpiło 
do dwujęzycznego konkursu angielsko-
niemieckiego. Sale lekcyjne zostały udekoro-
wane motywami walentynkowymi, gdyż 
wszystkie klasy wzięły udział w szkolnym 
konkursie na najładniej ozdobioną salę lekcyj-
ną.  
 „Świętowanie” z językami obcymi 
pokazuje, że obecnie nauka języków obcych to 
nie tylko konieczność. Może być także dla 
każdego przyjemnością. 

 

Gimnazjum w Dobczycach 

Międzygminny konkurs i święto języków obcych 

A leksandra Węgrzyn, uczennica klasy 
pierwszej Gimnazjum w Dobczycach, 

została laureatką Międzygminnego Konkursu 
Języka Angielskiego. Kolejne miejsca zajęły: 
Kinga Gaweł z Gimnazjum w Wiśniowej i 
Magdalena Trojańska z Gimnazjum w Siepra-
wiu (ex-aequo drugie) oraz Edyta Kus z Gim-
nazjum w Dobczycach. 
 Uroczyste rozdanie nagród, w którym 
uczestniczyli burmistrz Paweł Machnicki oraz 
wójt Sieprawia Tadeusz Pitala i wójt Wiśnio-
wej Wiesław Stalmach, odbyło się 25 marca w 
sali konferencyjnej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego. 
 Nagrody laureaci wybrali sobie sami, 
premiowanych było siedem miejsc, od stawki 
600 zł za I miejsce, do 150 zł za siódme miej-
sce. Oprócz nagród finansowych każdy uczest-
nik otrzymał książkę w języku angielskim oraz 
podarunek od gminy Dobczyce: broszurę i 
czekoladki.  
 W tegorocznej edycji Konkursu wzięło 
udział prawie stu gimnazjalistów z gmin: Dob-
czyce, Siepraw, Wiśniowa. Do kolejnego etapu 
(w tym roku odbył się w Gimnazjum w Dob-
czycach), zakwalifikowało się 46 uczniów. 
Tradycyjnie uczniowie mieli do wykonania 
zadania sprawdzające ich umiejętności języko-
we, takie jak: słuchanie, czytanie ze zrozumie-
niem oraz znajomość gramatyki. Dodatkowo, 
w tym roku uczestnicy Konkursu musieli wy-
kazać się wiedzą o Szkocji. 
 Do finału przystąpiło 21 konkursowi-

Dobczyckie gimnazjum  
na podium w Gdowie 

D obczyckie Gimnazjum po raz pierwszy 
uczestniczyło w V Jubileuszowym Fe-

stiwalu CK-art w Gdowie. Nasi uczniowie 
zaprezentowali się licznie w trzech katego-
riach: tanecznej, muzycznej i plastycznej. Za 
całokształt artystyczny, dzięki aktywnej i 
twórczej postawie naszej młodzieży zdobyli-
śmy brązową statuetkę dla szkoły.  
 Na sukces w dziedzinie plastycznej 
zapracowali: Julia Pazdur - nagroda główna 
za całokształt twórczości, Łukasz Selwa - 
pierwsze miejsce w dziedzinie malarstwa, 
Kinga Dziedzina - wyróżnienie za rysunek 
(uczniowie prowadzeni są pod kierunkiem 
Elżbiety Klimek-Piwowarczyk) oraz Andżeli-
ka Mróz - drugie miejsce w dziedzinie malar-
stwa i Maja Kowalska - wyróżnienie w dzie-
dzinie rękodzieła (nauczyciel prowadzący 
Lucyna Sławińska-Targosz). 
 W kat. muzycznej szkołę zaprezento-
wały: Maja Kowalska, Sylwia Duda, Agniesz-
ka Frankowska, Andżelika Pudlik i Gabriela 
Kosik. Uczennice wystąpiły, jako solistki 
śpiewając piosenki angielskie i polskie. 
 Również w dziedzinie tańca możemy 
poszczycić się wspaniałymi występami naszej 
młodzieży. Anna Płonka zdobyła drugie miej-
sce w kategorii solistów w choreografii Karo-
liny Moskal-Flagi, przygotowywanej pod 
kierunkiem Bożeny Korzec-Guni. Zaszczy-
tem było również otrzymanie wyróżnienia w 
kategorii cheerleader dla zespołu Gim - Dan-
ce Dobczyce w składzie: Gabriela Gunia, 
Anna Płonka, Klaudia Burda, Zuzanna Idzi, 
Weronika Bławut, Joanna Piwowarczyk, Emi-
lia Gibała, Sara Kubacka, Gabriela Siatka, 
Dominika Ślęczka, Wiktoria Wójtowicz. 
 Kolorytu tanecznego dodało tango w 
choreografii Gabrieli Guni, uczennicy klasy 
3a, zatańczone w parach: Gabriela Gunia - 
Rafał Zając; Anna Pacho - Norman Jagła; 
Anna Płonka - Mateusz Śliwa; Gabriela Suder 
- Tomasz Chorobik; Agnieszka Frankowska - 
Karol Bochenek. Układy taneczne powstały 
pod kierunkiem Bożeny Korzec-Guni i opieką 
Lucyny Sikory. 
 Cieszymy się, że w Gimnazjum Jana 
Pawła II w Dobczycach młodzież tak licznie i 
chętnie reprezentuje artystycznie naszą szkołę 
i w tym kierunku się rozwija.  

(Gim.) 

TAPETA nr 4(131)/2014                                                                                                                                                                            7 

P rezentacje dotyczące Australii – odpowie-
dzi na wylosowane pytania, opis fotogra-

fii – to zadania, które mieli do wykonania 
uczniowie klas szóstych, biorący udział w 
finale Międzygminnego Konkursu Języka 
Angielskiego. Finał odbył się 27 marca w 
Stadnikach. 
 W konkursie, którego poziom był wy-
równany i jak zwykle bardzo wysoki, brali 
udział uczniowie klas szóstych z trzech gmin: 
Dobczyce, Siepraw, Wiśniowa  
 Część pisemna konkursu, która wyło-
niła finalistów, przeprowadzona została mie-

siąc wcześniej. W Stadnikach w szranki stanę-
ło 24. najlepszych uczniów ze szkół z: Dob-
czyc, Wiśniowej, Sieprawia, Zakliczyna, Wę-
glówki, Łyczanki, Czechówki, Kobielnika, 
Lipnika, Brzączowic i Stadnik. 
 Uczestnicy przygotowali prezentacje 
na wylosowany temat, opisywali fotografię i 
odpowiadali na kilka pytań.  
 Pierwsze dwa miejsca zajęły Emilia 
Selwa i Sonia Koszut z Dobczyc, tuż za nimi 
byli Aleksandra Kus z Wiśniowej, Zofia Gan-
carz z Sieprawia i Ola Małota z Zakliczyna. 

(k) 

Po angielsku o Australii - Międzygminny Konkurs Języka Angielskiego 



gacja protestancko-luterańska z Versmold 
gościła w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Księży Sercanów w Stadnikach. Celem 
wizyty było m.in. odebranie, poddanych kon-
serwatorskiemu odtworzeniu w Polsce figur 
trzech ewangelistów i Jezusa, znalezionych w 

ewangelickim kościele św. 
Piotra w Versmold.  
 Thorsten Klute 
wspierał również inne 
płaszczyzny integracji, w 
tym również współpracę 
między strażami. W 2004r., 
dzięki jego wsparciu został 
przekazany do Brzezowej 
samochód strażacki.  
 Zawsze pozytywnie 
wypowiada się o Polsce i 
Polakach, w swojej pracy 
dba o kształtowanie pozy-
tywnych relacji między 
Polakami a Niemcami, ła-
mie stereotypy, przekonuje 

sceptyków wymiany partnerskiej. Podejmuje 
szereg inicjatyw w tym kierunku. Przykładem 
tego był zorganizowany 6-8 listopada 2009r. 
Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich, 
podczas którego poruszano szereg tematów o 
różnicach narodowościowych, znoszenie 
uprzedzeń i mitów na temat społeczności 
polskiej i niemieckiej. W międzynarodowym 
kongresie wzięli wówczas udział znani i ce-
nieni w Polsce i w Niemczech politycy, m.in. 
Władysław Bartoszewski, były Minister 
Spraw Zagranicznych. W tym czasie współ-
praca między Dobczycami w Versmold zosta-
ła nagrodzona przez Ambasadora Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Niemczech i otrzymała 
tytuł partnerstwa roku 2009.  
 Thorsten Klute to człowiek kierujący 
się jasnymi zasadami moralnymi, dla którego 
polityka jest po to, by służyć ludziom. Dał się 
poznać, nam mieszkańcom Dobczyc, jako 
człowiek wrażliwy na krzywdę ludzką. Dzięki 
jego szybkim decyzjom dotyczącym zorgani-
zowania zbiórki pieniędzy w Versmold zaraz 
po powodziach w Dobczycach w latach 2009 
i 2010, ruszyła bezinteresowna pomoc dla 
mieszkańców naszego miasta. W 2012r. 
wsparł zbiórkę pieniędzy na leczenie 2-letniej 
Urszulki z Brzezowej, z wrodzoną wadą ser-
ca. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu 
dziewczynka przeszła skomplikowaną, ale 
udaną operację w Niemczech. Otoczył ją też 
opieką podczas jej pobytu w szpitalu w Mo-
nachium, a później w Dobczycach odwiedzał 
ją kilkukrotnie.  
 Thorsten Klute jest miłośnikiem kul-
tury słowiańskiej, a w szczególności muzyki i 
tańców ludowych. Dzięki jego staraniom w 
2013r. został zorganizowany Festiwal Folklo-
ru w Versmold, w którym wziął udział m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. Od trzech lat 
piłkarze z gminy Dobczyce są zapraszani na 
międzynarodową sportową imprezę U-11 
Champions Cup do Versmold.  
 Od 17 grudnia 2013 roku pełni funk-
cję Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, 
Integracji i Spraw Socjalnych Landu Nadrenia 
Północna – Westfalia. 

(MaG) 

Thorsten Klute – Honorowy Obywatel Miasta Dobczyce 

T o znawcy Krakowa, naukowcy, twórcy 
krakauerologii – nauki o wyższości Kra-

kowa nad resztą ziemskiego padołu – zapo-
wiedziała gości piątkowego wieczoru Elżbieta 
Kautsch, prezes Stowarzyszenia Ispina. Mie-
czysław Czuma i Leszek Mazan – znawcy 

Galicji, redaktorzy znanych krakowskich 
tytułów (Przekrój, Dziennik Polski), ludzie 
zasłużeni wielce dla polskiej kultury byli 
gośćmi dobczyckiego RCOS. Organizatorami 
spotkania byli Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych Ispina oraz Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Dobczycach, a do 
Dobczyc zaprosił panów Stanisław Bisztyga. 
- Miło mi ogromnie powitać moich krajan – 
powiedział na powitanie Leszek Mazan, który 
w Dobczycach gościł nie po raz pierwszy. – 
W tym roku minie 20 lat, jak Stasiu Bisztyga 
mnie tutaj przywiózł i pokazał mi uroczy do-
mek w Brzezowej. I tym okolicom, cudownym, 
wspaniałym, pozostaję wierny do dzisiejszego 
dnia.  
 Spotkanie połączone było z promocją 
książki „Austriackie gadanie” autorstwa tan-
demu Czuma-Mazan.  
- Austriackie gadanie – tłumaczył Mieczy-
sław Czuma – to takie, kiedy ktoś długo gada, 
bez ładu i składu, coś nawija, coś tam mu się 
wydaje, coś tam konfabuluje. I myśmy z takim 
„austriackim gadaniem” tutaj do państwa 
przyjechali, będziemy mówić, co nam się po-
doba, ile nam się podoba, a państwo musicie 
nas słuchać – żartował. 
 A publiczność słuchała gości urzeczo-
na i nagradzała często brawami – lekkość, z 
jakimi obaj panowie opowiadali o historii 
Krakowa, Galicji a także Dobczyc – wspomi-
nając zdjęcia do serialu o dobrym wojaku 
Szwejku z niezapomnianą rolą Jerzego Stuhra 
i premierę filmu, która miała miejsce jeszcze 
w budynku ośrodka kultury przy ul. Podgór-
skiej. Ponad dwie godziny spotkania minęły 
jak jedna chwila – a jeszcze chciałoby się 
słuchać.  
 Ponieważ austriackie gadanie – orga-
nizatorzy przygotowali niespodziankę: au-
striacki poczęstunek, który zaserwowała Ka-
wiarnia Rucola Caffe. 

(k) 

T horsten Klute – były burmistrz Ver-
smold, otrzymał – decyzją Rady Miej-

skiej Dobczyc – tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Dobczyce. Decyzję o nadaniu najwyż-
szego tytułu, przyznawanego osobom zasłu-
żonym dla miasta, radni podjęli jednogłośnie 

podczas sesji 26 lutego.  
 Thorsten Klute studiował prawo w 
Niemczech na Uniwersytetach w Bielefeld i 
w Dreźnie. Podczas studiów, jako stypendysta 
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akade-
mickiego, przez pół roku uczył się w Krako-
wie języka polskiego, dzięki czemu biegle 

mówi po polsku (sentyment do Krakowa spra-
wił, że kilka lat później wraz z żoną wydali 
przewodnik po Krakowie – przyp. red.).  
W 1995, rok po podpisaniu umowy partner-
skiej z Versmold, podczas pierwszej wizyty w 
Dobczycach, poznał swoją przyszłą żonę 
Joannę. Ślub kościelny wzięli w dobczyckim 
kościele im. Jana Chrzciciela na Starym Mie-
ście. Thorsten Klute, nawet kilka razy w roku 
przyjeżdża tu do rodzinnego miasta Joanny. 
Mają dwie córki Zosię i Marysię, które mó-
wią po polsku.  
 Thorsten zawsze żywo interesował się 
wydarzeniami w naszej gminie. Jako bur-
mistrz Versmold uczestniczył w licznych 
wydarzeniach, ważnych dla miasta: otwarciu 
boiska sportowego Orlik, Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego, nowej obwod-
nicy Dobczyc, czy w odsłonięciu tablic pa-
miątkowych im. Grzegorza Stecha na nowym 
moście. Czynnie uczestniczył w wymianach 
organizowanych przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Partnerstwa Miast Dobczyce-Versmold, 
a jako burmistrz dwóch kadencji, również 
wspierał je finansowo. Był inicjatorem nawią-
zania współpracy między kościołami katolic-
kim i ewangelickim. W sierpniu 2007r. dele-

Austriackie gadanie  
w mieście nad Rabą 
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Thorsten Klute podczas przekazania symbolicznego czeku na 
rzecz powodzian 
Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 

Thorsten Klute z mamą Ulki - Agatą Mistarz  
i burmistrzem - Pawłem Machnickim 

Fot. Paweł Stożek 



W  wieku 95 lat, zmarła 18 marca w Chi-
cago, pani Eleonora Żarnowiecka, 

córka Julii i Władysława Bartlagów, blisko 
związana z Dobczycami tradycją pielęgnowa-
ną przez rodzinę.  

 Ojciec Eleonory Władysław Bartlaga 
oraz jego siostra Wiktoria wyemigrowali do 
USA jeszcze przed II Wojną Światową. W 
Dobczycach pozostała ich siostra Anastazja 
Żuławińska.  
 Po długiej przerwie wojennej oraz 
czasach stalinowskich, kiedy nasz kraj był 
całkowicie izolowany od świata, w 1967 roku 
po raz pierwszy od opuszczenia Polski, przy-
jechały do Anastazji jej siostra Wiktoria i 
bratowa Julia Bartlaga. To był początek odbu-
dowania nie tylko trwałej więzi rodzinnej, ale 
także silnego przywiązania do rodzinnego 
miasteczka całej rodziny Bartlagów, żyjącej 
w USA. 
 Julia i Władysław Bartlagowie wspie-
rali zza oceanu inicjatywę odbudowy królew-
skiego zamku w Dobczycach, co było jednym 
z elementów kultywowania polskości i trady-
cji w rodzinie. Uczyli wszystkie swoje dzieci, 
urodzone w Chicago: Władysławę, Cecylię, 
Antoninę, Ryszarda, Henryka, Eleonorę, by 
pięknie i biegle mówili po polsku a wszyscy 
członkowie rodziny wielokrotnie odwiedzali 
Polskę i Dobczyce.  
 Jednak największym ambasadorem 
tych rodzinnych i ojczyźnianych więzów była 
córka Eleonora. Wzorem swojej mamy, bar-
dzo zaangażowała się w odbudowę dobczyc-
kiego zamku, utrzymywała stały kontakt z 
inicjatorami prac rekonstrukcyjnych, rodziną 

Kowalskich, w tym szczególnie z Władysła-
wem Kowalskim, kustoszem, a w później-
szym okresie z Oddziałem PTTK w Dobczy-
cach, prowadzącym muzeum. Na polonijnych 
spotkaniach w USA pani Eleonora organizo-

wała zbiórki pieniędzy z 
przeznaczeniem na odnowę 
kolejnych murów zamko-
wych. Każdy Jej przyjazd 
do Dobczyc przynosił kolej-
ne cegiełki wspomagające 
odnowę zamku. Podczas 
ostatniej wizyty w 2009 
roku przekazała do kaplicy 
zamkowej swoje osobiste 
pamiątki, obraz Matki Bo-
skiej i sznury prawdziwych 
korali.  
Eleonora przyjeżdżała do 
Dobczyc w towarzystwie 
męża Stanisława lub w asy-
ście dzieci, Jakuba, Stani-
sława, Franciszki, Eleonory 
i Krystyny. Angażowała 
także swoje wnuki oraz 

innych członków rodziny. Bracia i siostry 
Eleonory wciąż działają w organizacjach i 
stowarzyszeniach polonijnych. Władysława 
prowadziła zespół polski pieśni i tańca i – 
mimo kontuzji biodra – wciąż planuje przy-
jazd zespołu do Dobczyc i marzy by zatań-
czyć krakowiaka i mazura na naszej scenie. 
 Pani Eleonora do ostatniej chwili inte-
resowała się rozwojem Dobczyc. W ostatniej 
rozmowie telefonicznej z rodziną przekazała 
podziękowania dla Urzędu Gminy za przesła-
ne dla niej materiały informacyjne z obcho-
dów 700-lecia miasta oraz zdjęcia odnowio-
nych murów obronnych i bramy Starego Mia-
sta. 
 Julia i Władysław przekazali język i 
tradycję polską swoim dzieciom. Eleonora, jej 
mąż Stanisław i jej rodzeństwo utrwalili tę 
tradycję, wszczepiając w swoje dzieci i wnuki 
mocną więź rodzinną i potrzebę ciągłego 
powracania do polskich i dobczyckich korze-
ni. Wspólne spotkania świąteczne, uroczysto-
ści rodzinne, wycieczki do kraju pozwalały 
łączyć członków rodziny, od najstarszych do 
najmłodszych. Więzi pokoleniowe są silne, a 
pielęgnowane przez kolejne pokolenia będą 
trwałe, tak jak trwała będzie pamięć o Ele-
onorze. Jej pogrzeb odbył się w Chicago 22 
marca.  

Przyjaciele 

J ubileuszowa, X Kawiarnia Muzyczna, po-
święcona była życiu i twórczości Czesława 

Niemena. Jego przeboje wyśpiewał na dob-
czyckiej scenie Grzegorz Dowgiałło. Publicz-
ność – zachwycona oryginalnym głosem i 
charyzmą wykonawcy, a także aranżacją zna-

nych utworów niezapomnianego artysty - 
zgotowała zespołowi owacje na stojąco. 
 Grzegorz Dowgiałło zręcznie przecho-
dził pomiędzy utworami, opowiadając aneg-
doty z życia Czesława Niemena, wspominając 
jego artystyczną drogę. 
 Tradycyjnie, na zakończenie, muzy-
kom podziękował Zbigniew Rapacz – tym 
razem w towarzystwie żony.  
- Naprawdę daliście „czadu” – mówił. – A 
tutaj jeszcze taka ścieżka osobista, z żoną 
wychowani jesteśmy na muzyce Niemena i 
dlatego tak uczuciowo do tego koncertu pode-
szliśmy. 
 Grzegorz jest absolwentem Szkoły 
Muzycznej I Stopnia przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niewi-
domych, absolwentem Krakowskiej Szkoły 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz Akademii 
Muzycznej w Krakowie (specjalność: forte-
pian jazzowy). Obecnie jest wokalistą zespołu 
„Recycling Band”. 
 Grzegorzowi towarzyszyli młodzi, 
zdolni muzycy: na instrumentach klawiszo-
wych Piotr Dziadkowiec, student Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, na Wy-
dziale Jazzu (klasa fortepianu), uczestnik licz-
nych projektów muzycznych i sesji nagranio-
wych, na co dzień współtworzy takie składy 
jak „Tania Odzież”, „Piotr Jurkowski i SWK”. 
Na gitarze elektrycznej - Florian Oskwarek - 
absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Myślenicach, członek zespołu 
„Sami swoi”, na co dzień współpracuje z ze-
społem „Małe, ważne sprawy”; na basie Mate-
usz Honisz - uczeń Szkoły Muzycznej im. 
Mieczysława Karewicza w Krakowie, członek 
zespołu „V-Speed”; na perkusji Maciej Słonka 
- absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej, współpracował m.in. z 
Mateuszem Pospieszalskim i Karimem Martu-
sewiczem (basistą zespołu „Voo Voo”), czło-
nek zespołu Big Band Dobczyce, oraz zespołu 
„Sami Swoi”, współtwórca „Zaucha Projekt”. 

(k) 

Pawła II, odbywającymi się w kraju i zagrani-
cą. Każdy uczestnik może przesłać na Konkurs 
jedno zdjęcie. Praca musi być wykonana tylko 
przez jednego autora. 
 Informacji w sprawach związanych z 
konkursem udziela: Ryszard Grzesiak z Wy-
działu Promocji Starostwa Powiatowego w 
Myślenicach, tel. 12/372 76 55, e-mail: 
r.grzesiak@myslenicki.pl Regulamin konkursu 
i karty zgłoszeniowe, dostępne są na stronie: 
www.myslenicki.pl 

(k) 
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Czesław Niemen bohaterem 
X Kawiarni Muzycznej 

Eleonora Żarnowiecka - ambasador więzi z Ojczyzną 

A by uczcić wydarzenia związane z kanoni-
zacją bł. Jana Pawła II, Starostwo Powia-

towe ogłasza Powiatowy Konkurs Papieski 
„Święci nie przemijają”. Celem Konkursu jest 
kultywowanie pamięci o Ojcu Świętym . 
 Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych z 
powiatu myślenickiego i trwa od 22 kwietnia 
do 1 września. W ramach konkursu uczestnicy 
mają wykonać prace fotograficzne przedsta-
wiające wydarzenia i miejsca związane z uro-
czystościami kanonizacji Ojca Świętego Jana 

Powiatowy Konkurs Papieski „Święci nie przemijają” 

Grzegorz Dowgiałło 
Fot. Paweł Stożek 



R ozstrzygnięty został konkurs na najład-
niejszą maskę karnawałową. W tym 

roku jury, w składzie: Cecylia Frajtag, Anna 
Mickiewicz i Aleksandra Klich, wybierały 
wśród 118 prac nadesłanych przez dzieci i 
młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjum z gminy Dobczyce. 
 Wręczenie nagród dla laureatów od-
było się we wtorek, 8 kwietnia w Kawiarni 
Złoty Kłos w Rynku w Dobczycach.  
 W kat. klasy 0-III - forma płaska 
pierwsze miejsce przyznano Annie Kołdras 
(Przedszkole z Kornatki) i Teresie Czajczyk 
(kółko plastyczne MGOKiS Nowa Wieś), 
drugie - Zuzannie Węgrzyn i Gabrieli Murzyn 
(obie z SP Dobczyce), trzecie - Kacprowi 
Kępie (Przedszkole w Kornatce). Wyróżnie-
nia otrzymali: Gabriela Woźniak (SP Kornat-
ka), Magdalena Hyży, (Przedszkole Bajko-
land Dobczyce), Dawid Stasik (Przedszkole 
Bajkoland Dobczyce), Agata Kasprzyk (SP 
Dobczyce), Magdalena Czyrnek (Przedszkole 
Kornatka), Wiktor Zbrożek (Przedszkole 
Dobczyce). 
 W kat. klas IV-VI - forma przestrzen-
na pierwsze miejsce zajęła Magdalena Duda 
(SP Kornatka), drugie - Natalia Sukta (SP 
Kornatka) i Karina Łyżczkarz (SP Dziekano-
wice), trzecie - Anna Chorabik (SP Kornat-
ka). Wyróżnienia: Zuzanna Siuta (SP Stadni-
ki), Adrian Grochal (SP Dziekanowice), Emi-
lia Jamborska (MGOKiS Dobczyce). 
 W kat. wiekowej klas gimnazjalnych - 
forma przestrzenna pierwsze miejsce otrzy-
mała Karolina Windak (kółko plastyczne 
MGOKiS Nowa Wieś), drugie - Klaudia Suk-
ta (Gimnazjum Dobczyce), trzecie - Urszula 
Flak (Gimnazjum Dobczyce). Wyróżnienie 
przyznano Dominice Płoskonce z Gimnazjum 
w Dobczycach.  

(k) 
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Wybrano najładniejsze maski 
karnawałowe 

Dla Pań i o Paniach – Być Kobietą okiem organizatorów 

P okazy mody, bajkowe postaci, bajkowa 
atmosfera – niezwykły pokaz tańca i na-

strojowy recital. To popołudnie w RCOS 
przygotowane było z myślą o paniach i dla 
pań, które licznie odwiedziły hol budynku 
przy Szkolnej (także w towarzystwie panów i 
dzieci). Impreza została zorganizowana po raz 
drugi i po raz drugi przyświecały jej słowa 
piosenki, którą śpiewa Alicja Majewska: „Być 
kobietą… Być kobietą…”. Organizatorzy 
Imprezy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych „Ispina” Dobczyce, Femi-Sfera oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dobczycach, we współpracy z Zespołem Tań-
ca Nowoczesnego „Intox”, Zespołem Szkół 
im. Józefa Tischnera oraz lokalnymi firmami 
działających z myślą o kobietach i dla kobiet, 
po dużym sukcesie, jakim okazała się I edycja, 
postanowili że taka impreza – dedykowana 
kobietom – koniecznie musi się odbyć po raz 
kolejny. I tak Panie zdominowały RCOS 9 
marca. 
 Sztab organizacyjny, koordynowany 
przez Katarzynę Materek-Reszkę, Ewelinę 
Skrzydlewską-Bartosik i pracowników MGO-
KiS, rozpoczął przygotowania, których efek-
tem finalnym był niedzielny event. Pięć poka-
zów mody, prezentacje firm odzieżowych, 
obuwniczych, kosmetycznych, salonów urody, 
spa & wellness, bogata oferta kosmetyków, 
torebek, ręcznie robionej biżuterii, ozdób, 
zabawek, produktów i akcesoriów dla domu, 
etc., porady kosmetologów wizażystek, fryzje-
rów, masażystów, dietetyczki, darmowe zabie-
gi, masaże, pokazowe makijaże, pokazy tańca, 
recitale muzyczne – to tylko niektóre atrakcje, 
jakie pojawiły się w programie imprezy, w 
której wzięło udział kilkanaście firm, instytu-
cji artystów-rękodzielników, oraz blisko pół 
tysiąca uczestników. 
 W magiczny klimat wieczoru wprowa-
dziły gości uczennice klas fryzjerskich ZS im. 
Józefa Tischnera w Dobczycach. Przygotowa-
ny przez nie pokaz mody i fryzur nawiązywał 
do najpiękniejszych baśni i bajek dla dzieci. 
Na wybiegu pojawiła się m. in. Roszpunka, 
Królowa Śniegu, Jasmina, Czerwony Kaptu-
rek, Fiona czy Zorro. Wszystkie imponujące 
stylizacje fryzur zostały wykonane własno-
ręcznie przez uczennice. Niewątpliwą atrakcją 
dla dzieci była możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia z ulubioną postacią. 
 Kolejne cztery pokazy mody przenio-
sły gości w czasy współczesne. W role mode-
lek ponownie wcieliły się tancerki z Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „Intox”. O buty zadbał 
sklep obuwniczy „Albero”, natomiast o toreb-
ki – firma „Gawor&Bergel”. Stroje zaprezen-
towane podczas pokazów pochodziły z naj-
nowszych kolekcji lokalnych firm działają-
cych w branży odzieżowej. Modelki z 
„Intoxu” pojawiły się w czterech stylizacjach: 
dwóch eleganckich (ubrania firmy „Rogers”) - 
stroje idealne do pracy, na spotkanie służbowe 
czy egzamin, oraz dwóch codziennych 
(ubrania pochodzące ze sklepu odzieżowego 
„Wega”) – stroje odpowiednie na spacer, spo-
tkanie z przyjaciółmi czy randkę. Widownia 
nagrodziła wszystkie pokazy gromkimi brawa-
mi. 
 Podczas niedzielnego popołudnia i 
wieczoru, panie miały możliwość zapoznania 

się z propozycjami lokalnych firm działają-
cych z myślą o kobietach i dla kobiet. Przy 
stoiskach Firmy „Avon”, „Betterwere”, 
„Akuna” „Gawor&Bergel” oferowano kosme-
tyki kolorowe, mineralne, suplementy diety, 
biżuterię, gadżety, najmodniejsze damskie 
torebki, etc. Przy stoisku marki „Thermomix” 
prowadzono degustację dań i napojów stwo-
rzonych za pomocą robota wielofunkcyjnego. 
Przy stoiskach salonów urody, firm z branży 
kosmetycznej oraz spa&wellness (Femi Sfera, 
„Spa&Wellness” Jałowcowa Góra) udzielano 
nieodpłatnych konsultacji, porad, prezentowa-
no najnowsze nowinki kosmetyczne i zabiego-
we, robiono masaże, pleciono najmodniejsze 
warkocze, malowano paznokcie, etc.  
 Dwie stylistki – Marta Wojnarowska i 
Maria Klaś-Kucała wykonywały pokazowe 
makijaże, dobierały kosmetyki odpowiednie 
do różnych rodzajów skóry i typów urody - 
wszystko po to, by Panie mogły poczuć, jak 
cudownie jest: „Być kobietą, być kobietą…”  
 Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska z wisiorami, kolczykami, bransoletka-
mi, ozdobami do włosów, akcesoriami dla 
domu, szkatułkami i wieloma innymi przed-
miotami, ręcznie robionymi przez Renatę 
Łukawską-Siutę, Marię Dzięgiel, Ewę Michal-
ską-Kaczmarczyk oraz Katarzynę Meissner. 
 Podczas imprezy nie mogło zabraknąć 
akcentu tanecznego. Na scenie pojawiły się 
dziewczęta z Zespołu „Intox”, działającego 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i 
Sportu w Dobczycach. Zespół zachwycił pu-
bliczność nie tylko pomysłowymi choreogra-
fiami, ale i wykorzystaniem w pokazach ele-
mentów akrobatyki: gwiazd, szpagatów i pira-
mid. Zaproszone przez Femi-Sferę tancerki z 
krakowskiej szkoły tańca „Fuente de la Ama-
pola”, dały barwny, energetyzujący pokaz 
flamenco i sevillanas, który na moment prze-
niósł uczestników imprezy w klimat gorącej 
Hiszpanii, natomiast instruktorki z Femi Sfery 
– żywiołowy pokaz Zumby. Scena wypełniła 
się maleńkimi i nieco większymi zumbowicz-
kami. 
 Dużą dawkę dobrej, ambitnej muzyki 
zafundowali paniom młodzi artyści. Daniel 
Kostkowski, uczeń Zespołu Szkół w Dobczy-
cach – dedykował wszystkim kobietom solów-
kę na saksofonie. Zespół „Lips” (Kalina & 
Sebastian), znany między innymi z udziału w 
IV edycji „Must Be The Music”, zagrał i za-
śpiewał. Recital w wykonaniu charyzmatycz-
nej wokalistki – Kaliny Halamy i świetnego 
gitarzysty Sebastiana Malary, utrzymany w 
klimacie Soulu, R’n’B i Acoustic, przypadł do 
gustu nawet najbardziej wytrawnym konese-
rom muzyki. 
 Dwie panie fotograf: Joanna Tałach 
(AT Projekt) i Monika Foltarz towarzyszyły 
imprezie od początku do końca i dokumento-
wały ją na kliszach aparatów. O to, aby wspo-
mnienia nie były zbyt ulotne, dbała 
„My ślenice iTV” Powiatowa Telewizja. 
 Wśród uczestniczek, które wzięły 
udział w Święcie Kobiet rozlosowano kilka-
dziesiąt nagród, upominków, bonów, vouche-
rów, kart rabatowych, zestawów kosmetyków, 
gadżetów, etc. ufundowanych przez partneru-
jące imprezie firmy.  

Katarzyna Maj  

S zkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach 
ogłasza zapisy do szkoły do klasy pierw-

szej na rok 2014/2015 kandydatów w wieku 5
-16 lat. Zapraszamy dzieci 5-8 lat do cyklu 6 
– letniego a 9-16 lat do cyklu 4 – letniego w 
następujących specjalnościach: fortepian, 
gitara, skrzypce, wiolonczela, altówka, kon-
trabas, akordeon, saksofon, klarnet, obój, flet, 
trąbka, puzon, perkusja. 
 Zapisy odbywają się od 24 marca do 
10 czerwca. Termin badań przydatności do 
szkoły odbędzie się w dniach 11,13 i 16 
czerwca w godzinach popołudniowych. 
Szczegółowy harmonogram zostanie podany 
w dniu 10 czerwca.  
 Przy zapisach należy złożyć kwestio-
nariusz osobowy dostępny na stronie 
www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl w zakład-
ce „Rekrutacja”. Przy zapisach również trzeba 
złożyć opinię poradni psychologiczno- peda-
gogicznej o psychofizycznej dojrzałości 
dziecka do podjęcia nauki w Szkole- w przy-
padku dziecka, w wieku 5 lat. 
 Zaświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do gry na instru-
mencie (dla kandydatów w wieku 6- 16 lat 

Nabór do Szkoły Muzycznej 



Zajęcia z języka rosyjskiego w Zespole Szkół w Dobczycach 

O d połowy stycznia w ZS w Dobczycach 
odbywają się dodatkowe zajęcia z języ-

ka rosyjskiego, które prowadzi Jadwiga Ko-
recka. Pomysłodawcą całego projektu były 
polonistki - Wioletta Wyroba i Justyna Du-

dzik. Zajęcia wzbudziły spore zainteresowa-
nie wśród uczniów. Nic w tym dziwnego, 
otwierający się rynek wschodni jest dla nas 
dużą szansą na zagwarantowanie sobie dobrej 
przyszłości. Niestety, obcy język i alfabet jest 
największą przeszkodą, ponieważ uniemożli-
wia jakąkolwiek komunikację. Dodatkowo 
obecnie w ofercie szkół coraz rzadziej poja-

wia się możliwość nauki rosyjskiego, ponie-
waż został on wyparty przez język niemiecki i 
angielski.  
 Ponadprogramowe zajęcia dają nam 
niepowtarzalną możliwość zdobycia podstaw 

wiedzy z języka rosyjskiego, które z 
upływem czasu będziemy mogli samo-
dzielnie rozwijać i wykorzystywać w 
praktyce. Zajęcia odbywają się w wy-
miarze jednej godziny tygodniowo, 
poznajemy język od podstaw, stopnio-
wo przechodząc do coraz trudniej-
szych zagadnień i tematów. Lekcje są 
darmowe i skierowane do wszystkich 
uczniów z naszej szkoły.  
 Język rosyjski nie jest łatwym 
językiem, szczególnie trudności spra-
wia odmienny alfabet zwany cyrylicą. 
Jesteśmy jednak dobrej myśli. Wielu z 
nas miało już kiedyś zajęcia z panią 
Korecką. Na lekcjach historii zawsze 
byliśmy zadowoleni z jej umiejętności 

utrzymania dyscypliny i skutecznego przeka-
zywania wiedzy. Mamy nadzieję, że to przed-
sięwzięcie pomoże nam zdobyć upragnione 
umiejętności, oraz stanie się przykładem dla 
kolejnych projektów o charakterze dydaktycz-
nym z innych dziedzin nauki.  
 

Krzysztof Burkat 
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P iosenki na pogodę ducha – to najnow-
sza płyta Big Bandu Dobczyce. Bę-

dziemy ją mogli nabyć podczas koncertu, 
który będzie promował ten wyjątkowy, 
radosny krążek zespołu. Na płycie - znane 
przeboje polskiej muzyki w  
 Na koncert zapraszamy 11 maja do 
auli widowiskowej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego.  
 Szczegóły dotyczące koncertu – na 
plakatach i stronie internetowej ośrodka 
kultury: www.mgokis.dobczyce.pl oraz 
Big Bandu: www.bigbanddobczyce.pl 
Zapraszamy 

Terminy szkoleń z zakresu  
udzielania pierwszej pomocy w 

sytuacji zagrożenia 

Big Band zaprasza  
na koncert 

W  Nowym Targu odbyły się VIII Regio-
nalne Przesłuchania Uczniów Klas 

Instrumentów Dętych Drewnianych i Blasza-
nych Szkół Muzycznych I stopnia Regionu 
Krakowskiego. Uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Dobczyc zaprezentowali wysoką 
klasę w swoich kategoriach. Filip Baran zajął 
pierwsze miejsce w klasie fletu. W tej samej 
klasie trzecie miejsce zajęła Julia Kwiatkow-
ska.  
 Aleksander Baran zajęła miejsce dru-
gie w klasie trąbki. 
 Dyplom dla Wyróżniającego Akompa-
niatora otrzymała Kazuko Tsuji. 

(k) 

 

Uczniowie Szkoły  
Muzycznej z Dobczyc  
w gronie laureatów 

Podziękowania za Wielkanocną 
Zbiórkę Żywności 

W  tegorocznej Wielkanocnej Zbiórce 
Żywności, którą Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował z 
Bankiem Żywności, zebrano 557 kg żywno-
ści. Zbiórkę przeprowadzono 4, 5 i 6 kwietnia 
w placówkach handlowych w Dobczycach i 
Brzączowicach. 
 Za pomoc w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu Zbiórki Żywności MGOPS serdecz-
nie dziękuje pracownikom sieci sklepów 
„Delikatesy Centrum”, Marketów „Jan” oraz 
sklepu Biedronka. Na uwagę zasługuje rów-
nież nieoceniona bezinteresowna służba wo-
lontariuszy: Klubu Ośmiu i Klubu Wolonta-
riackiego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II; 
Klubu Wolontariuszy przy Zespole Szkół im 
ks. J. Tischnera; Korpusu Kadetów Dobczyce 
przy Oddziale Malta Służba Medyczna. 
 Dziękujemy serdecznie Wszystkim 
Darczyńcom za wsparcie akcji. Dzięki Pań-
stwa życzliwości 50 rodzin z naszej gminy 
otrzyma paczki żywnościowe.  

(mgops) 

Kornatka – strażnica OSP, 23 kwietnia 
o godz. 17 
 

Dobczyce – strażnica OSP, 24 kwietnia 
o godz. 17 
Bieńkowice – strażnica OSP, 10 maja  
o godz. 17 
 

Zapraszamy Mieszkańców do udziału  
w szkoleniach. 
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P odczas II Parady Kóz Dobczyckiego Wy-
pasu, 25 maja, o godzinie 14., mieszkańcy 

miasta będą mogli podziwiać 10 pięknych, 
pełnych gracji kóz, które przejdą przez Rynek 
na błonia przy Regionalnym Centrum Oświa-
towo-Sportowym, gdzie jury wyłoni kozią 
miss. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Dęta 
OSP Dobczyce pod kierunkiem kapelmistrza 
Józefa Manieckiego oraz mażoretki. Do II 
edycji Parady Kóz zgłosili się:  
w kat. przedszkola – oddział przedszkolny z 
Sierakowa; w kat. szkoły podstawowe i gimna-
zjum - szkoły podstawowe z Brzączowic, Dob-
czyc, Dziekanowic i Nowej Wsi; w kat. pla-
cówki kulturalno-oświatowe - MGOKiS w 
Dobczycach i świetlica środowiskowa w Kę-
dzierzynce; w kat. organizacje pozarządowe i 
mieszkańcy gminy Dobczyce: Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej, Klub Sportowy Raba i Zespół 
Szkół w Dobczycach. 
 Chcieliśmy podziękować wszystkim od-
ważnym, którzy podjęli wyzwanie przygoto-
wania razem z dziećmi olbrzymich kóz o wy-
miarach 3 na 2,5 metra. Dla wszystkich laure-
atów przewidzieliśmy ciekawe nagrody, a dla 
każdego poczęstunek.  
 Zapraszamy do spędzenia niedzielnego 

Jadwiga z Orzechowskich Pudłowska 
 
*** 
Dzisiaj święto Twoje, Matko ukochana. 
Chcę Ci oddać, Matko, hołd i dziś, 
Być Ci wierną od wieczora aż do rana, 
I pocieszać Twoje serce, Matko, chcieć 

Bardzo chcieć, bardzo chcieć 
Twoje serce, Matko, pragnę mieć. 

 
Piszę list do Ciebie Matko w czasie burzy. 
Wśród połysków nieba, Matko ma, 
Noc tak długa i stan zdrowia mi nie służy 
Tak Cię kocham, że ból może nadal trwać. 

Może trwać, może trwać, 
Chcę Ci uśmiech na pamiątkę dać.  

 
Proszę przyjąć od nas Matko trochę kwia-
tów 
I te kilka ułożonych dla Cię słów, 
I tę łzę, co się nieraz kręci w oku, 
I te smutki umęczonych Matko wdów. 

Proszę Cię, przyjmij łzę i ten uśmiech, 
co nieczęsto jest. 
Proszę Cię, Matko ma, niech Twa mi-
łość dalej do nas dalej trwa. 

 
(Kochan Matko! Ułożyłam pośród burzy 
pieśń – Matuś na Twoją cześć.) 10 wypaśnych kóz przejdzie ulicami miasta w II Paradzie Kóz 

Z przepisów Teściowej 

Jajka sadzone w śmietanie  
z pomidorami 

 
8 jajek,  
3 łyżki tłuszczu,  
250 ml śmietanki,  
3 szt. pomidorów,  
3 plasterki sera żółtego,  
sól, pieprz do smaku,  
gałka muszkatołowa 

 
Na patelni rozgrzać tłuszcz. Pomidory umyć, 
sparzyć, zdjąć skórkę, pokroić w cząstki.  
Pomidory ułożyć na patelni, wlać śmietankę, 
wbić ostrożnie umyte jajka, posypać przypra-
wami i startym serem. Smażyć powoli aż 
białka się zetną. Podawać z grzankami z ma-
słem czosnkowym.  

Smacznego życzy Teściowa 
 
Porada: jedzmy rosół. Pomaga przy nadci-
śnieniu. Zawarty w bulionie kolagen hamuje 
zwężanie się naczyń krwionośnych. 

KĄCIK  POETYCKI 

P rzypominamy tableau członków Klubu 
Miasta Dobczyce z Chicago. Zachęcamy 

naszych Czytelników do nadsyłania do Tape-
ty wspomnień związanych z naszą emigracją 
– z mieszkańcami, którzy zakotwiczyli się w 
Chicago, ale także w innych miastach Stanów 
Zjednoczonych, Kanady… 

 Zapraszamy Państwa, którzy rozpoznacie 
członków swoich rodzin, swoich sąsiadów na 
tym tableau – piszcie do nas, przysyłajcie 
rodzinne wspomnienia o dobczyckich emi-
grantach. Na stronie obok znajdziecie Pań-
stwo historię wiceprezes Klubu – Teresy Li-
choniowej. Czekamy na dalsze. 

popołudnia z nami całe rodziny. Na wszyst-
kich, którzy przyjdą na błonia, będą czekać 
liczne atrakcje, konkurencje sportowe i zaba-
wy integracyjne, które przygotują przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych w ramach 
Targów Organizacji Pozarządowych. Będą 
również dostępne dmuchane zjeżdżalnie i 
trampoliny - za małą odpłatnością. Imprezę 
poprowadzi Mariusz Grzybek.  
 Organizatorem Wypasu w Dobczycach, 
połączonego z Paradą jest Urząd Gminy i Mia-
sta Dobczyce. Partnerami są: MGOKiS w 
Dobczycach, Orkiestra Dęta OSP, ZHP 10 
MGZ „Mini Kinderki”, Stowarzyszenie KAT 
Dobczyce oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach. Targi Organizacji Pozarządo-
wych organizuje Fundacja Biuro Inicjatyw 
Społecznych we współpracy z UGiM Dobczy-
ce.  
 Wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć 
się do organizacji Wypasu w Dobczycach, 
prosimy o kontakt z Biurem Promocji urzędu, 
tel. 12/372 17 52. W sprawie Targów Organi-
zacji Pozarządowych proszę o kontakt z Celiną 
Bosek, tel. 12/372 17 51. 

(MaG) 



M am sporo wiadomości o wiceprezesce 
Klubu Miasta Dobczyce w Chicago – 

Teresie Lichoń i jej mężu – Walentym.  
 Zacznę od sprostowania. Otóż: Teresa 
pochodziła z rodziny Dulskich, a nie Krzy-
siaków (Krzysiakowa to jej siostra). Urodziła 
się jeszcze w XIX w. w Dobczycach. do Sta-
nów wyjechała z ojcem, Janem. Tam w 1913 
r. wzięła ślub z Walentym Lichoniem. Mał-
żeństwo doczekało się Złotych Godów, czte-
rech córek i syna Józefa. Teresa tylko raz 
odwiedziła Polskę. Było to w roku 1929, kie-
dy przyjechała na chrzest swojej siostrzenicy 
– Władysławy z Krzysiaków Orzechow-
skiej (mieszkanki ul. Kazimierza Wielkiego). 
Po wojnie miejsce urodzenia Teresy i Walen-
tego odwiedziła jedna z ich córek – Gertru-
da. 
 A co wiem o losach Walentego… 
Pochodził z Małej Ulicy (dziś ul. Jana Długo-
sza), miał młodsze rodzeństwo – 2 siostry i 
brata Franciszka, którego dzieci, wnuki i 
prawnuki żyją w Dobczycach (Lichoniowie, 
Orzechowscy, Ślęczkowie). 
 W przekazach rodzinnych mówi się, 
że Walenty uciekł do Ameryki. Rodzice nie 
chcieli rozstać się z najstarszym synem, więc 

ten (z pewnością pełnoletni) po kryjomu wy-
jechał. W Chicago ożenił się z Teresą Dulską. 
Prawdopodobnie byli właścicielami sklepu. 
Walenty wspierał dobczycką rodzinę; przeka-
zał swoją część spadku bratu Franciszkowi, 
ufundował grób rodziców (na Jeleńcu). 
Szczęśliwym trafem chrześnica Teresy – Wła-
dysława Orzechowska – przechowuje pamiąt-
ki rodzinne. Z jej zbiorów pochodzą zamiesz-
czone dziś fotografie. 
 Na ślubnym zdjęciu ze stycznia 1913 
r. Panna Młoda (Teresa) – bardzo poważna, 
młodziutka, strojna. W welonie do ziemi z 
okazałym bukietem. Obok niej elegancki Pan 
Młody (Walenty) w garniturze z kamizelką. 
Zdjęcie zrobione ponad 100 lat temu, a męż-
czyzna i dziś dobrze wyglądałby na ślubnym 
kobiercu.  
 Równie strojnie prezentuje się jedna z 
sześciu par drużbów: młodzieniec to Wacław 
Dulski, a jego partnerką jest podobno 
„ Soburzonka” (Soburokami nazywano 
cześć rodziny Kudlików , z której wywodziła 

się moja matka). Dziewczyna jest bardzo 
młoda, śliczna, ubrana szykownie i ze sma-
kiem, w pięknej koronkowej sukni. W ręku 
trzyma okazały bukiet, może to ten sam – 
„służbowy”. Zdjęcia zrobione są w profesjo-
nalnym atelier: Wilke 1438-1440Blu Island 
AVE. Chicago.  
 Pół wieku później (5.01.1963r.) Tere-
sa i Walenty zostali sfotografowani amatorsko 
w domu, z córkami, Władzią i Mari ą. O tym, 
że obchodzą Złote Gody, świadczą tylko 
przypięte do ich zwyczajnych ubrań ozdoby.  
 Czas zmienia wygląd człowieka, od-
biera mu jego świeżość i urodę. Ale ja do-
strzegam w rysach Jubilata Walentego geny 
rodziny Lichoniów. Pamiętam jego brata, 
znam jego bratanków. To są również moje 
geny – mój ojciec był bliskim kuzynem Wa-
lentego.  

Elżbieta Kautsch 

Z espół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w 
Dobczycach uroczyście obchodził Dzień 

Patrona. Z tej okazji społeczność szkolna 
wzięła udział w Mszy św. oraz okolicznościo-
wej akademii, w której uczestniczyli zapro-
szeni goście: Kazimierz Tischner, brat księ-
dza profesora, Jerzy Trela, wybitny aktor 
teatralny, filmowy i telewizyjny, ks. kanonik 
Ryszard Juszczak oraz Jerzy Fedirko, artysta, 
przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota 
Myślenice” oraz przedstawiciele instytucji, 
zaprzyjaźnionych ze szkołą. Na uroczystości 
nie zabrakło również proboszcza dobczyckiej 
parafii, ks. Kazimierza Turakiewicza oraz 
wicerektora WSM, ks. sercanina Bartłomieja 
Króla. 
 Podczas akademii na sali gimnastycz-
nej młodzież ZS zaprezentowała spektakl 
„Radość życia”, oparty o teksty Patrona, wg 
scenariusza i reżyserii polonistki ZS Elżbiety 
Kudlik, natomiast przedszkolaki z zaprzyjaź-
nionego z naszą szkołą przedszkola zaśpiewa-
ły i wykonały z ogromnym wdziękiem krako-
wiaka. Po raz pierwszy w naszym Zespole 
został również odśpiewany Hymn Rodzin 
Tischnerowskich. 
 Istotną częścią Dnia Patrona było 
spotkanie gości honorowych ze społecznością 
37. szkoły Tischnerowskiej. Jerzy Trela za-
prezentował Wielką Improwizację z III części 
Dziadów Adama Mickiewicza, dedykując go 
ks. Józefowi Tischnerowi. Jerzy Trela, dla 
którego prof. Tischner był „życiowym prze-
wodnikiem”, odczytał również fragmenty 
„Historii filozofii po góralsku”, a Kazimierz 
Tischner, mieszkający w Łopusznej prezes 
Stowarzyszenia Drogami Tischnera oraz ks. 
Ryszard Juszczak, swego czasu proboszcz 
parafii polskiej w Londynie, u którego pod 
koniec życia mieszkał ks. profesor, opowiada-
li o życiu, chorobie i cierpieniu zmarłego 
przed 14. laty Patrona naszej szkoły. Kazi-
mierz Tischner zwrócił się również do mło-
dzieży Zespołu Szkół, „by zawsze byli dumni 
z tego, że chodzili do „Tischnerówki”. 
 Jerzy Fedirko podzielił się wspomnie-
niami m.in. z zajęć z ks. Tischnerem z semi-
narium z filozofii i dramatu, na które uczęsz-
czał przed laty. 
 Podczas Święta Patrona nie zabrakło 
„tischnerówek” - ciasteczek w kształcie góral-
skiego kapelusza, wypieczonych w pracowni 
gastronomicznej ZS. Całość prowadziły 
uczennice Patrycja Pudlik i Karolina Gorycz-
ka. 
 Uroczystość przygotował mjr Jerzy 
Krygier wraz z zespołem ds. promocji postaci 
Patrona, a całość koordynowała dyrektor Be-
ata Dudek.  
Również uczniowie bardzo aktywnie włączyli 
się w sprawny przebieg imprezy, m.in. wyko-
nując dekoracje pod kierunkiem katechetów 
szkolnych i przygotowując z nauczycielami 
scenę. 
 Nazajutrz po uroczystości delegacja 
samorządów klasowych z pocztem sztandaro-
wym, pod opieką majora Krygiera, udała się 
do Łopusznej na grób naszego Patrona. 

(bd) 
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Człowiek, filozof i kapłan…  
Święto Patrona u „Tischnera” 



C zuwaj! Chciałabym opowiedzieć o 
działającej w Dobczycach 19 Myśle-

nickiej Drużynie Harcerskiej (MDH) 
Szkole Orląt. Do tej drużyny należą chłop-
cy i dziewczęta od 4 do 6 klasy szkoły 
podstawowej. Spotykamy się w piątki o 
godzinie 17:30 przed „Chiraną”, gdzie 
znajduje się nasza harcówka.  
 Co dzieje się na naszych zbiór-
kach? Nie da się tego opisać w dwóch 
zdaniach. To trzeba zobaczyć! Mamy gry 
terenowe, podchody, kominki, musztrę i 
wiele innych ciekawych zabaw i gier. Każ-
da zbiórka jest inna i na każdej uczymy się 

czegoś nowego. Dużo razem przeszliśmy. 
Byliśmy na wielu biwakach i różnych im-

prezach harcerskich. Przed 
nami jeszcze wiele różnych 
wyjazdów. Traktujemy się 
jak rodzina i zawsze każdy 
jest chętny do pomocy. Dru-
żyną opiekuje się wyjątkowa 
kadra: drużynowa Ola Ko-
szut, przyboczni: Maja Bro-
dzik, Krzysiek Paruch i Bar-
tek Bierówka, a wszystko 
nadzoruje niezawodny druh 
Rafał Burkat. Zawsze może-
my na nich liczyć i z nimi 
nigdy się nie nudzimy.  
 Każda harcerka i każ-
dy harcerz jest inny i na 
swój sposób wyjątkowy. 
Doceniamy wszystkie umie-

jętności i talenty oraz dajemy możliwość 
ich pokazania i rozwijania. Za trzy tygo-
dnie jedziemy na biwak w Pieniny! Szyku-
je się niezapomniany weekend, a ja przy-
gotuję relację z naszego wyjazdu.  
 Zachęcamy uczniów klas 4-6 do 
wstąpienia do naszej drużyny. Jeśli chce-
cie przeżyć niezapomnianą przygodę oraz 
poznać przyjaciół na całe życie - zaprasza-
my w nasze szeregi!  

Tropicielka Aleksandra Wójtowicz  
(lat 12) 
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19 Myślenicka Drużyna Harcerska „Szkoła orląt”.  
Witamy i zapraszamy 

Fot. ze zbiorów drużyny 

Młodzi Czarodzieje Gitary  

– konkurs ogólnopolski 

P o raz trzeci w Dobczycach gościć będą 
najlepsi uczniowie szkół muzycznych w 

klasie gitary z całej Polski. W poniedziałek i 
wtorek – 28 i 29 kwietnia, odbędą się prze-
słuchania konkursowe i koncert finalistów III 
Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego 
„Młodzi Czarodzieje Gitary”.  
 Konkurs jest otwarty dla publiczności 
– przesłuchania odbywać się będą w RCOS 
przy ul. Szkolnej 43. Zapraszamy. 

3 X M ( Miłość - Młodość – Marzenie) 

M iłość szczęśliwa – czy to jest normalne, 
czy to poważne, czy to pożyteczne?” – 

pyta w swym wierszu Wisława Szymborska, a 
za nią uczestnicy Powiatowego Konkursu 
Poezji i Piosenki pod hasłem 3 X M. Konkurs 

odbył się 4 marca w Zespole Szkół w Dob-
czycach. Dzięki staraniom polonistek – Ewy 
Katurkiewicz, Agnieszki Półtorak-Ryś i Justy-
ny Dudzik, na szkolnej scenie pojawiło się 21 
wykonawców prezentujących poezję i piosen-
ki w języku polskim i angielskim.  
 Uczestników oceniało jury w składzie: 
Anna Stożek – redaktor naczelna Tapety, 
Magdalena Irzyk – nauczycielka szkoły mu-

zycznej, Anna Podsiadło – absolwentka ZS 
oraz Paweł Piwowarczyk – dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 
 W kategorii „recytacja” 1 zajęła Maja 
Kowalska (Gimnazjum w Dobczycach), 2 - 

Agata Kaczmarska (ZS w 
Dobczycach). Piosenkę polską 
najlepiej wykonał zespół Red 
Dead Snail w składzie: Nata-
lia Czerwińska, Krzysztof 
Żuławiński, Dawid Orze-
chowski, Artur Michalik, 
Bartosz Markiewicz (ZS w 
Dobczycach), 2 miejsce zajął 
duet Marcelina Kalemba i 
Damian Hebda (ZS w Dob-
czycach), a 3 - zespół ECHO 
w składzie: Klaudia Chrobak, 
Krystian Rogowiec, Piotr 
Oleś, Szymon Stojek i Kacper 
Karwacki (ZS w Dobczy-
cach).  
 W piosence w języku 

angielskim najlepiej wypadła Olga Lasek (ZS 
w Dobczycach), kolejne miejsca zajęły: Ewa 
Skóra (ZS w Dobczycach) oraz Magdalena 
Żaba (Gimnazjum w Wiśniowej).  
 Wszyscy laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Myślenicach.  
 

Justyna Dudzik 

Zespół Red Dead Snail 
Fot. Ze zbiorów ZS Dobczyce 

Wielkopostna zaduma  
strunami i smyczkiem 

K olejny koncert z cyklu „Muzykowanie u 
Matejków”, w którym wzięli udział 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I 
stopnia z Dobczyc, odbył się 26 marca w 

Muzeum Dom Jana Matejki w Krakowie.  
Podczas występu można były usłyszeć prze-
piękne psalmy, pieśni i utwory renesansowe 
oraz barokowe w wykonaniu m.in. duetu gita-
rowego w składzie: Emilia Szeruga-Maślak i 
Marcin Maślak, tria smyczkowego w składzie 
Karolina Szymbara (skrzypce), Magdalena 
Siudyszewska-Dumicz (skrzypce) oraz Moni-
ka Gubała (wiolonczela), duetu skrzypcowego 
w składzie Katarzyna Leżańska i Gabriela 
Łukasik, przygotowanego przez Karolinę 
Szymbarę oraz chór szkolny Vox Coelestis 
pod kierownictwem Magdaleny Irzyk. 
 Pokłosiem koncertu w Muzeum Dom 
Jana Matejki było zaproszenia do wystąpienia 
w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, jakie 
otrzymała szkoła. Dzięki uprzejmości i przy-
chylności ojca Mariana Kaniora (85 lat) 6 
kwietnia nauczyciele oraz uczniowie mogli 
wystąpić w murach Opactwa.  
 W koncercie uczestniczyli: Marcin 
Maślak (gitara solo), trio smyczkowe w skła-
dzie: Karolina Szymbara (skrzypce), Magda-
lena Hyży (skrzypce) oraz Monika Gubała 
(wiolonczela), duet skrzypcowy mistrz i na-
uczyciel: Karolina Szymbara wraz ze swoją 
uczennicą Katarzyną Leżańską oraz chó 
szkolny Vox Coelestis przygotowany przez 
Magdalenę Irzyk. Gościnnie podczas koncertu 
wystąpiła skrzypaczka Maria Gocał. 
 Po wspaniałym występie wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, 
po którym nastąpiło zwiedzanie Opactwa pod 
przewodnictwem samego o. Mariana Kaniora, 
byłego mieszkańca Dobczyc. 
 

(SM w Dobczycach) 



takich właśnie śmieci. Na środkowym i dol-
nym odcinku Wisły jest trochę lepiej, ale lu-
dzie i tak nie dbają o to, co mają pod nosem. 
A miłe zaskoczenia? 
Przede wszystkim życzliwość ludzi, szczegól-
nie tych mieszkających na wsi. Często przyj-
mowano mnie z otwartymi ramionami i nie 
było problemów, abym doładował telefon lub 
rozbił namiot w pobliżu czyjegoś domu. Po-
czątkowo byłem bardzo nieufny i ostrożny w 
relacjach z przypadkowo spotkanymi ludźmi, 
ale moje obawy zostały dosyć szybko rozwia-
ne. Od jednego z gospodarzy dostałem na 
drogę ogórka, inny zapraszał mnie na herba-
tę, a w Dobrzyniu dwóch wędkarzy zaofero-
wało chleb na dalszą drogę. Dzięki moim 
spływom poznałem kilku ciekawych ludzi, z 
którymi utrzymuję kontakt do dziś. 
Jaka jest ta nasza Wisła? 
To niesamowita rzeka. Szczególnie na odcin-
ku między Sandomierzem, a Płockiem, gdzie 
rozlewa się na przepięknych terenach, two-
rząc wyspy, zakola, łachy piachu i złociste 
plaże. Niezwykłe krajobrazy są tuż obok wiel-
kich miast. Wystarczy wypłynąć za Warszawę, 
by podziwiać rezerwaty, siedliska ptaków, 
wyspy i piaszczyste brzegi. Już za Krakowem 
nietrudno spotkać bobra i jelenia. Chociaż 
sama Wisła jest w znacznym stopniu uregulo-
wana, to są obszary, które wydają się zupeł-
nie dzikie.  
Podczas ostatniego spływu w szczególny 
sposób towarzyszyła Wam nasza gmina… 
Płynęli śmy we dwójkę. Kuba jest moim do-
brym kolegą, a ponieważ jest mieszkańcem 
gminy Dobczyce, udało nam się pozyskać 
wsparcie Urzędu Miasta i Gminy. Po wstęp-
nych rozmowach pan burmistrz Marcin Paw-
lak przychylnie podszedł do naszych działań i 
zaproponował konkretne rozwiązania. Otrzy-
maliśmy część potrzebnego sprzętu. W zamian 
przeprowadziliśmy prelekcję w dobczyckim 
gimnazjum, a po wyprawie opowiedzieliśmy o 
naszych przygodach. Myślę, że zainteresowa-
li śmy część młodzieży do aktywnego spędza-
nia czasu, podrzuciliśmy pomysł na nadcho-
dzące wakacje i zwróciliśmy uwagę na możli-
wości jakie daje Wisła. 

Rozmawiał: Paweł Piwowarczyk 
Więcej o przygodach Michała i Kuby można 
przeczytać na www.splywam.pl 

Czego udało się dokonać z pomocą własnej 
woli, siły fizycznej z domieszką marzeń? 
Podczas wielu różnych wypraw przepłynąłem 
Wisłą blisko 3300 km. Wielokrotnie zmagałem 
się z silnym wiatrem, falą, zimnem, burzami, 
deszczem, gradem, a nawet palącym słońcem. 
Walczyłem z własnymi słabościami, przezię-
bieniem, czy bólem rąk. Zobaczyłem Polskę z 
zupełnie innej strony, odwiedziłem niezwykłe 
miejsca, płynąłem z prądem i pod prąd, po-
znałem wielu ludzi związanych z Wisłą, obser-
wowałem dzikie zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku, przebywałem na bezludnych wy-
spach, uciekałem przed watahą dzików, prze-
żyłem biały szkwał i oglądałem niesamowite 
wschody i zachody słońca. To wszystko mia-
łem na wyciągnięcie ręki. 
Wielu, słuchając o Twoich wyczynach my-
śli, że nie podołałoby. Jednak twierdzisz, że 
prawie każdy może spełnić takie marzenie. 
Skąd ta pewność? 
Kiedy planowałem swoją pierwszą wyprawę 
nie miałem ani sprzętu, ani pojęcia o pływa-
niu kajakiem, ani nawet żadnej wiedzy na 
temat Wisły. To była dla mnie zupełna no-
wość. Uczyłem się od podstaw w większości 
sam, trenując w zasadzie tylko jeden raz na 
otwartym akwenie. Przeszukiwałem strony 
kajakarskie i poradniki dotyczące właściwej 
techniki wiosłowania. Zdobywałem informa-
cje o rzece i niebezpieczeństwach. Całą wie-
dzę czerpałem z internetu i tylko dzięki tej 
teorii miałem jakieś wyobrażenie o tym, co 
będę robił przez kolejne tysiąc kilometrów. 
Jestem więc żywym dowodem na to, że Wisłą 
spłynąć może każdy. Potrzeba tylko dużo sa-
mozaparcia. 
Co może być niemiłym zaskoczeniem w 
czasie kajakowania po polskiej królowej 
rzek? 
Do Wisły wpuszcza się dużo ścieków. Szcze-
gólnie widoczne jest to w jej górnym odcinku, 
gdzie rurę odpływową mija się co kilka kilo-
metrów. Oprócz tego zalega tam ogromna 
ilość śmieci. Ludzie potrafią przyjść nad Wi-
słę i wrzucić cały worek gratów do wody. Od 
Goczałkowic, na odcinku czterdziestu kilome-
trów, można znaleźć cały sprzęt AGD, butelki, 
opony, tapicerkę, fotele, a nawet błotnik czy 
zderzak samochodu. Zdarzyło mi się kilka 
razy, ze musiałem przenosić kajak lądem, bo 
na środku rzeki utworzył się zator złożony z 

Kajakiem przez Polskę 

J uż 16 i 17 maja w Dobczycach, w auli 
widowiskowej Regionalnego Centrum 

Oświatowo-Sportowego odbędą się finały 
wojewódzkie XXVII Małopolskiego Festiwa-
lu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski 2014”.  
 W Dobczycach, 27 marca, przepro-
wadzone zostały eliminacje powiatowe, które 
wyłoniły wykonawców w kategorii muzycz-
nej i tanecznej. Jury, w składzie: Anna Wań-
tuch, Karolina Leszko, Wojciech Wachułka, 
Adrian Kulik; oceniało 71. Wykonawców 
(336 uczestników) – zespoły, duety, solistów 
– w obu kategoriach.  
 W kategorii muzycznej do finału wo-
jewódzkiego nominowani zostali: Gabriela 
Murzyn (SP w Dobczycach), Chór Unisono 
(ZPO w Krzywaczce), Zespół Anafora 
(Gimn. nr 1 w Myślenicach) Martyna Raczek 
(Gimn. w Krzyszkowicach), Damian Dziad-
kowiec (Gimn. w Krzyszkowicach), Lidia 
Brzyska (Myślenice), Paulina Rusek (LO w 
Myślenicach), Honorata Burtan (LO w My-
ślenicach), Zespół Dotyk Anioła (GOKiS w 
Pcimiu). 
W kategorii tanecznej: Zespół Taneczny 
„Retro” Retrzaki 1 (GOK w Sułkowicach), 
Zespół Intox 3 (MGOKiS w Dobczycach), 
Zespół Taneczny „Retro” Retrzaki 2 (GOK w 
Sułkowicach), Zespół Intox 2 (MGOKiS w 
Dobczycach), Anna Płonka i Wioletta Pudlik 
(Studio Tańca „R” w Dobczycach), Zespół 
Jamaica Wave (Studio Tańca „R” w Dobczy-
cach) 
 Więcej o eliminacjach i finałach na 
stronie: www.talentymalopolski.pl 

(k) 
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Talenty Małopolski  
– zapraszamy na finał w maju Rozmowa z Michałem Kasiną, który przepłynął Wisłę kajakiem wspólnie                        

z mieszkańcem naszej gminy Jakubem Choróbskim 

Z apraszamy mieszkańców na Wzgórze 
Zamkowe, 27 kwietnia, gdzie o godz. 

21 zapalimy Płomień Pamięci – w dniu 
kanonizacji bł. Jana Pawła II. Przez wiele 
lat płomień zapalaliśmy 2 kwietnia – w 
rocznicę śmierci Jana Pawła II, także w 
intencji Jego beatyfikacji.  
 Zapraszamy – spotkajmy się na 
Wzgórzu Zamkowym o 21. 

(PTTK)  

Płomień Pamięci dla Ojca 
Świętego 




