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temat z okładki

„Świece zgasiła wojna”  
– promocja niezwykłej książki

Urodziłam się po wojnie, nie mogłam niko-
mu pomóc, nie mogłam nikogo uratować, 

ale cieszę się, że mogłam uratować pamięć  
o Żydach – mówiła ze wzruszeniem w głosie, 
podczas wieczoru autorskiego, Elżbieta Poloń-
czyk-Moskal. 

Książka, która jest historią losów przedwo-

jennych Żydów jest wspólnym dziełem mieszkań-
ców Dobczyc i potomków Żydów, którzy niegdyś 
mieszkali w Dobczycach. To dzięki nim udało 
się zebrać materiały zachowane w domowych 
archiwach, zdjęcia, wspomnienia z dzieciństwa, 
które przetrwały w pamięci potomków żydowskich.

Historia dobczyckich Żydów pochłonęła autorkę 
bez reszty. Jak „po nitce do kłębka” docierała 
kolejno do historii zapisanych w archiwach Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Archiwum Narodowym 
w Krakowie, metryk żydowskich zapisanych 
w Izraelickim Okręgu Metrykalnym Klasno, 
które prowadziło spis dla ludności żydowskiej  
z Dobczyc i okolic. Dzięki nawiązanej przyjaźni  
z rodzinami żydowskimi w Izraelu, udało się 
pani Moskal uzupełnić historię o brakujące dane 
i wzbogacić książkę o nowe zdjęcia. 

Było ich tak dużo, że autorka postanowiła 
przygotować wystawę, na którą będzie zapraszać 
uczniów szkół, by przedstawić im przedwojenne 
losy dobczyckich rodzin żydowskich. 

Zbieranie materiałów do książki trwało  
5 lat, kolejny rok zajęło autorce wydanie książki. 
Choć tego nie planowała, została ona przetłuma-
czona na język angielski, by historia o dobczyckich 
Żydach mogła wyjść poza granice kraju.

Autorka podjęła się napisania historii, któ-
ra przez lata wzbudzała wiele kontrowersji  
i stanowiła jedną z trudniejszych kart lokalnej 
historii. Z wielkim uznaniem mówiła o pomocy 
mieszkańców miasta, którzy wsparli finansowo 
wydanie tej książki i podawali pomocną dłoń na 
każdym etapie jej realizacji. 

Szczególne podziękowania złożyła dyrekto-
rowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczy-
cach, Pawłowi Piwowarczykowi oraz całemu 
zespołowi biblioteki za wydanie książki oraz 
pomoc w organizacji wystawy. Podziękowania 
popłynęły również w stronę Stowarzyszenia KAT, 
które udostępniło konto na wpłaty, zespołowi 

redakcyjnemu, grafikom opracowujących wydanie  
i zdjęcia do druku. Z ubolewaniem wspomniała 
pani Elżbieta o osobach, które nie doczekały jej 
publikacji. Wymieniła tu między innymi śp. Elżbietę 
Kautsch, która jednak zapisała się obecnością 
podczas tego wieczoru. Wspaniałym gestem 
rodziny było bowiem przekazanie na sprzedaż 

grafik Jerzego Dudy-Gracza, pochodzących  
z kolekcji pani Kautschowej. Dochód uzyskany  
z tej akcji wsparł leczenie, a tym samym rato-
wanie życia malutkiej Marysi Miąsko.

Wieczór autorski należał do tych niezapo-
mnianych. Przepełniły go wzruszające wspo-
mnienia potomków Żydów, którzy mieszkali  
w Dobczycach przed wojną, m.in. rodzin Pisto-
lów i Krugerów: Rywki Alon, Szymona Milnera, 
Karni Kav i Dawida Bilu, którzy otwarcie mówili 
o trudnych losach swoich rodzin, ale też realnej 
pomocy, otrzymywanej od mieszkańców Gminy 
Dobczyce. 

Na widowni obecni byli również przewodniczą-
cy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 
Tadeusz Jakubowicz, wiceprzewodnicząca Helena 
Jakubowicz i Barbara Rudzka - Sprawiedliwa 
wśród Narodów Świata, przedstawiciele samo-
rządu oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Ambasador Izraela w Polsce wystosował do 
Elżbiety Polończyk-Moskal list pełen ciepłych 
słów, dziękując w nim za uwiecznienie pamięci 
Żydów na kartach książki. Podczas wieczoru 
Rywka Alon zapaliła świece. Był to symboliczny 
gest, który wyjaśniła w swojej opowieści. Jej 
mama, jak to było w tradycji żydowskiej, w każdy 
piątek przed szabatem zapalała świece. I tak 
było podczas wojny, tego pamiętnego, ostatniego 
dnia, kiedy byli w domu jeszcze wszyscy razem. 
Już dzień później, w szabat, 22 sierpnia 1942 
roku zostali wywiezieni do Wieliczki, a później 
obozu koncentracyjnego w Bełżcu. Jak mówiła 
Rywka Alon, mama przeżyła wojnę i będąc już 
w Izraelu, nigdy więcej nie zapaliła świec. Gdy 
pytała ją dlaczego, ona zawsze przytaczała tę 
bolesną historię. Rywka Alon podkreśliła, że 
zapaliła tego wieczoru świece mając nadzieję, 
że w przyszłości stosunki polsko-żydowskie 
będą tak dobre jak miało to miejsce przed wojną.

Marzeniem autorki Elżbiety Polończyk-Moskal 

jest, by pieniądze, które zostały jeszcze po 
uregulowaniu kosztów wydania (autorka nie 
przewidziała dla siebie żadnego honorarium), 
przeznaczyć na uporządkowanie żydowskiej 
mykwy w Dobczycach. Tym samym chce dopro-
wadzić do upamiętnienie Żydów.

Całość wieczoru dopełnił porywający występ 
krakowskiej artystki pani Jagi Wrońskiej, któ-
ra zaprezentowała utwory w języku polskim, 
hebrajskim i jidysz dostarczając tym samym 
wiele wzruszeń, ale też i potrzebnej zadumy.

Spotkanie poprowadziła Anka 
Stożek, prezes Stowarzyszenia KAT, 
redaktor miesięcznika Tapeta. Tłu-
maczyły na scenie: Beata Strumidło-

-Wszołek i Agnieszka Cahn.
Książkę można zakupić w blio-

tece oraz w księgarni Eśka w Rynku 
cenie 40 zł.

maga
fot. Witold Uchman

Mija ponad miesiąc od wzru-
szającego spotkania związanego  
z premierą książki pt. „Świece zga-
siła wojna. Historia społeczności 
żydowskiej w Dobczycach”. Emo-
cje nie opadają i są wciąż żywe, a 
zainteresowanie publikacją jest 
ogromne. Z tej okazji chciałbym 
w imieniu wydawcy – Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach 
przekazać kilka informacji i wyrazić 
wielką wdzięczność. 

Każda okazja do wdzięczności 
jest dobra, a uświadomiłem to sobie jeszcze 
bardziej, gdy przedstawiciele rodzin społeczno-
ści żydowskiej dziękowali mieszkańcom naszej 
gminy za ocalenie podczas tego wyjątkowego 
spotkania.

Historia pisze się nadal… Otrzymaliśmy 
niedawno wymowne zdjęcie, na którym jedna 
z autorek wspomnień przywołanych w książce, 
101-letnia była mieszkanka Dobczyc, Naomi 
Kluger czyta książkę Pani Elżbiety Polończy-
k-Moskal. Przed kryzysem epidemicznym 
odbyło się także kilka spotkań dla młodzieży, 
gdzie autorka oprowadzała po wystawie. Jako 
biblioteka bardzo zaangażowaliśmy się w proces 
wydawniczy publikacji i wszystkie zaplanowa-
ne wcześniej działania związane z projektem. 
To dla nas zaszczyt, że włożyliśmy „cegiełkę”  
w ogromną pracę, jaką wykonała autorka Elżbieta 
Polończyk-Moskal. Zdobyliśmy grant (5 tysięcy 
złotych), za który dziękujemy Stowarzyszeniu 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zaan-
gażowaliśmy się w wydanie książki, wszystkie 
działania promocyjne i związane z kolportażem. 
Bardzo dziękuję całemu zespołowi biblioteki za 
wielką pracę, jaką wykonał i wykonuje przy 
tym przedsięwzięciu. Słowo „dziękuję” także 
dla tych, którzy nie są zauważani, pracując w 
zaciszu swoich biur – dziękuję księgowej Pani 
Monice Póltorak za ogrom pracy związanej  
z rozliczaniem projektu.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli 
kontynuować spotkania z młodzieżą, być może 
uda się ponownie na prośbę czytelników zor-
ganizować jeszcze jedno spotkanie z autorką 
w bibliotece.

Nasza praca, współpraca ze stowarzysze-
niami, firmami i jednostkami oświatowymi  
i kulturalnymi, ofiarność wielu ludzi jest wielkim 
hołdem i ocalaniem pamięci.

Paweł Piwowarczyk
Dyrektor MBP Dobczyce
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Zmiany w obsłudze klientów – jak załatwić sprawę w czasie epidemii?

W związku z wyłączeniem bezpośredniej 
obsługi klienta w Urzędzie Gminy  

i Miasta Dobczyce pilne sprawy załatwić można 
z wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej 
lub elektronicznej.

Urząd Gminy i Miasta 
Adres do tradycyjnej wysyłki: Rynek 26, 

32-410 Dobczyce.
Korespondencja elektroniczna

• platforma ePUAP (adres skrytki:  
/rl48mj3p3g/SkrytkaESP)

• mail: ugim@dobczyce.pl.
Wnioski i formularze można pobrać na 

stronie www.dobczyce.pl w zakładce „jak 
załatwić sprawę – formularze i wnioski do 
pobrania”.

Urząd apeluje o odłożenie mniej pilnych 
spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji 
epidemicznej w kraju. 

Urząd Stanu Cywilnego
Na miejscu możliwa jest tylko rejestracja 

zgonów. W innych pilnych sprawach urząd 
prosi o kontakt telefoniczny.
Urząd Stanu Cywilnego – 12/372 17 24
Ewidencja Ludności, dowody osobiste i ewiden-
cja działalności gospodarczej – 12/372 17 23.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej
Formalne wnioski 

należy kierować na elek-
troniczną skrzynkę podaw-
czą MGOPS na platformie 
ePUAP, (adres skrytki: 
mgopsdobczyce), na por-
talu EMPATIA, lub przez 
bankowość elektroniczną. 

Ponadto z pracownikami można kontakto-
wać się e-mailowo lub telefonicznie. Terminy 
wypłat świadczeń pozostają bez zmian. 

W sytuacjach nagłych, wymagających pod-
jęcia interwencji przez pracowników MGOPS, 
należy kontaktować się telefonicznie. 

Pracownicy proszą o zwrócenie szczególnej 
uwagi na osoby starsze i samotne, które mogą 
wymagać wsparcia pracowników socjalnych.
Dane kontaktowe:
• Faks: 12/372 17 14
• E-mail: mgops@dobczyce.pl 
• ePUAP: mgopsdobczyce/mgops
• Dyrektor: 12/372 17 14, 513 333 248
• Pracownicy socjalni: 513 333 259, 12/372 

17 10, 12/372 17 11, 12/372 17 20, 12/372 
17 94

• Świadczenia rodzinne i wychowawcze: 
• 12/372 17 15, 12/372 17 41
• Fundusz alimentacyjny: 12/372 17 42.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

Sprawy związane z ubieganiem się o dopłaty 
i dotacje, a także rejestrację zwierząt można 
załatwić przez Internet (całodobowo przez 
portal www.irz.arimr.gov.pl; od 15 marca 
ruszyła także aplikacja eWniosek). Oświad-
czenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać 
pocztą ( w tym przypadku za datę wpływu do 

ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).
Urząd Skarbowy w Myślenicach

Urząd zachęca do korzystania z elektro-
nicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu  
z placówką. Krajowa Administracja Skarbowa 
(KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz 
kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie. Twój 
e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.
gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez 
wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki będzie można rozliczyć na 
dwa sposoby:

On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, 
e-PUAP

W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, 
pism, innych dokumentów do wystawionych 
urn. W tym przypadku bez potwierdzenia 
wpływu do urzędu.

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.mys-
lenice@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój 
e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
w Krakowie

W trosce o bezpieczeństwo w sytuacji epi-
demicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

- oddział w Krakowie zamknął salę obsługi 
klientów w placówkach Oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

W każdej placówce ZUS zapewniona jest 
jedynie możliwość złożenia wniosków do 
specjalnie przygotowanego pojemnika.

Oddział zachęca w tym czasie do korzy-
stania z:
• Centrum Obsługi Telefonicznej COT, tel. 22 

560 16 00 w dni robocze od 7:00 do 18:00;
• portalu PUE ZUS.

ugim

Szczepienia przeciw  
meningokokom

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Dob-
czycach podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy Finansowej Powiatowi Myślenickiemu 
w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na 
realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

W ramach przeznaczonych środków 7 tys. 
zł wydatkowane zostanie na sfinansowanie 
szczepień 
przeciwko 
meningoko-
kom wywołu-
jącym sepsę. 

Planowo 
szczepienia-
mi objęte 
zostaną dzie-
ci urodzone 
w 2019 r.  
i ewentualnie 
dzieci z innych roczników, które ze względów 
zdrowotnych i braku szczepionek nie zostały 
zaszczepione w roku wcześniejszym.

Pozostałe 3 tys. zł z kwoty dotacji prze-
znaczone zostanie na współfinansowanie 
programów zdrowotnych pod nazwą Program 
profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy” 
oraz „Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)”.

Wsparciem w ramach udzielnej dotacji 
zostaną objęci mieszkańcy Gminy Dobczyce.

ugim
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Ograniczenia, które są po to by chronić!

Nagroda Burmistrza  
w dziedzinie kultury

Do 31 maja 2020 r. można składać wnioski 
o nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce w dziedzinie kultury. 
Nagroda przyznawana jest za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą 
wystąpić: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Dobczycach, instytucje 
kultury, szkoły, stowarzyszenia i związki 
twórcze, inne podmioty, których statutowa 
działalność obejmuje zadania w dziedzinie 
kultury i sztuki.

Wniosek o Nagrodę, regulamin oraz klau-
zula RODO dostępne są na stronie internetowej 
www.dobczyce.pl.

ugim

Polski rząd wprowadził 31 marca nowe zasa-
dy bezpieczeństwa w związku z pandemią 

koronawirusa. 
Wcześniej, w związku z epidemią rząd 

zdecydował się na ograniczenie imprez 
masowych i działalności galerii handlowych, 
zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie 
granic, a wszystkie osoby powracające po 14 
marca z zagranicy poddawane są 14-dniowej 
kwarantannie. 

Wiemy, że dzieci do szkół nie wrócą na 
pewno przed Świętami Wielkanocnymi, jakie 
jeszcze ograniczenia obowiązują?
Od 26 marca obowiązują następujące 
ograniczenia 
Ograniczenia w przemieszczaniu się

Nie można swobodnie przemieszczać się 
poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawo-
dowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy: Jeśli jesteś pracowni-

kiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospo-
darstwo rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy. Masz również prawo udać się 
po zakup towarów i usług związanych ze 
swoją zawodową działalnością.

• wolontariatu: Jeśli działasz na rzecz 
walki z koronawirusem i pomagasz potrze-
bującym przebywającym na kwarantannie 
lub osobom, które nie powinny wychodzić  
z domu, możesz się przemieszczać w ramach 
tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do 
życia codziennego: Będziesz mógł się 
przemieszczać, aby zrobić niezbędne zaku-
py, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie 

w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy rodzin.
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa 
miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego 
nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju 
lub metrze tylko połowa miejsc siedzących 
może być zajęta. 
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba, 
że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich 
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. 
Możesz spotykać się jedynie z najbliższymi. 
To bardzo ważne - tylko od naszej odpowie-
dzialności zależy nasze bezpieczeństwo!

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uro-
czystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie 
dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć  
w wydarzeniach o charakterze religijnym. 
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie 
może jednak uczestniczyć więcej niż 5 osób 

– wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarze-

niach religijnych za pośrednictwem telewizji, 
radia czy internetu.
Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie doty-
czą zakładów pracy. Należy jednak stosować  
w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania 
odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. dodat-
kowe ograniczenia
Sklepy, targowiska, punkty handlowe:

Limit osób przebywających w sklepie  
– do 3 osób na 1. kasę. Na targowiskach  
– 3. klientów na 1. punkt handlowy. W pla-
cówkach pocztowych – 2. osoby na 1. okienko.

W godzinach od 10. do 12. sklepy i punkty 
usługowe mogą przyjmować i obsługiwać 
jedynie osoby powyżej 65. roku życia (w pozo-
stałych godzinach sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich, w tym dla seniorów).

Wszyscy klienci muszą robić zakupy  
w jednorazowych rękawiczkach.

W weekendy zamknięte zostają wielkopo-
wierzchniowe sklepy budowlane.
Poruszanie się:

Wprowadzony został obowiązek utrzyma-
nia co najmniej 2-metrowej odległości między 
pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich 
(z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz 

osób niepełnosprawnych lub niemogących 
się samodzielnie poruszać).

Dzieci i młodzież, którzy nie ukończyli 
18. roku życia, nie mogą wychodzić z domu 
bez opieki.

Nie można korzystać z parków, plaż, czy 
bulwarów. Zamknięte zostają wypożyczalnie 
rowerów miejskich.
Pozostałe obostrzenia:

Kwarantanną zostają objęci wszyscy 
domownicy, którzy mieszkają z osobą kiero-
waną na kwarantannę od 1 kwietnia br.

Zamknięte pozostają hotele i inne miej-
sca noclegowe, a także salony kosmetyczne  
i fryzjerskie.

Zawieszone zostają zabiegi rehabilitacyjne 
i masaże – zarówno w placówkach publicz-
nych, jak i prywatnych (z wyjątkiem sytuacji, 
w których rehabilitacja jest bezwzględnie 
konieczna).

W miejscach pracy wymagane jest zachowa-
nie dystansu 1,5 metra między pracownikami 
i zapewnienie środków do dezynfekcji. 

Limit miejsc dla pasażerów obowiązuje 
także przewoźników prywatnych.

Za złamanie zasad grozi grzywna w wyso-
kości od 5 tys. do 30 tys. zł.

ugim
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Sklepy, w których zrobimy zakupy „na 
dowóz”:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„JAN” Jan Burkat
(firma zachęca do korzystania z tego rodzaju
usługi przede wszystkim osoby starsze)
ul. Mostowa 16a
32-410 Dobczyce
tel. 12/271 03 50

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Margaretka
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
tel. 515 86 78 99, 508 87 59 01

Sklep „od A do Z”
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce
tel. 513 64 53 15

Sklep Spożywczo Przemysłowy
Małgorzata Zbrożek
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce
tel. 515 32 31 38
dowóz od godz. 7. do 15. 
na terenie gminy Dobczyce

ugim

Osoby starsze są w grupie największego 
ryzyka - dla nich zarażenie koronawiru-

sem może być szczególnie niebezpieczne. Tego 
problemu nie można bagatelizować. 

Dlatego w codziennych obowiązkach, takich 
jak np. zakupy żywności, leków, artykułów 
higienicznych, wsparcia powinna udzielić 
rodzina. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc 
rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników 
pomocy społecznej oraz wolontariuszy. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach podejmuje na bieżąco 
działania na rzecz osób najbardziej potrze-
bujących. Osobom, w najtrudniejszej sytuacji 
została dostarczona przez pracowników socjal-
nych żywność pozyskana z Banku Żywności.  
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach 
zostały zakupione i dostarczone artykuły 
żywnościowe oraz lekarstwa.

Pracownicy ośrodka rozeznają sytuację 
osób starszych i samotnych w zakresie zaopa-
trzenia w żywność i innych podstawowych 
produktów. Z rodzinami osób, które z powodu 
stanu zdrowia lub wieku znajdują się w grupie 
szczególnego ryzyka i ich wyjścia poza miejsce 
zamieszkania powinny zostać ograniczone, 
nawiązano kontakty w celu ustalenia, czy 
zapewnią odpowiednią pomoc w razie potrzeby. 

Ośrodek zapewnia ciągłość usług opiekuń-
czych osobom samotnym i niesamodzielnym. 

Możliwe jest uzyskanie również telefo-
nicznego wsparcia:
• pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod 

nr telefonu 12/372 17 10, 12/372 17 11, 
12/372 17 20, 12/372 17 94, w godzinach 
pracy ośrodka, od 7.30 do 15.30.

• pracowników Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej w Myślenicach: 510 132 396, 506 
318 838 (całodobowo).
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi 

na osoby samotne pozostające bez wsparcia 
rodziny, które mogą wymagać pomocy. Infor-
macje w tych sprawach proszę przekazywać 
telefonicznie.

ugim

Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy 
na progu dwudziestolecia nowego wieku, 

jest sprawdzianem naszej odpowiedzialności: 
za siebie, za rodzinę, sąsiadów, innych ludzi. 

Zostań w domu! Siedź w domu! Bądź 
odpowiedzialny! To hasła, którymi codzien-
nie bombardowani jesteśmy w telewizorach,  
w telefonach, na bilbordach.

Od 1 kwietnia rząd wprowadził nowe 
obostrzenia, których celem jest ograniczenie 
rozprzestrzeniania koronawirusa. Wśród nich 
także te związane ze sklepami i zakupami. 
Dotyczą one ilości osób w sklepach i koniecz-
nej do zachowania bezpieczeństwa odległości 
pomiędzy ludźmi.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników  
i klientów oraz wychodząc naprzeciw potrze-
bom mieszkańców, sklepy z branży spożywczej 
z gminy Dobczyce oferują dowóz towarów. 

Zakupy zrobić można bez wychodzenia 
z domu, a dostawa „na telefon” dociera pod 
nasze drzwi.

Poniżej prezentujemy listę sklepów z gminy 
Dobczyce, które oferują dowóz zakupów. 

Informacje o innych punktach oferują-
cych taką usługę można podsyłać na mail: 
promocja@dobczyce.pl lub zgłaszać przez 
stronę Facebook Gmina i Miasto Dobczyce.

Zrób zakupy bez wychodzenia z domu

Modernizacja Roku  
– głosuj na Trójkę

Modernizacja i rozbudowa PS nr 3 w Dob-
czycach to inwestycja, która znalazła się 

w I etapie plebiscytu na „Modernizację Roku”. 
Jest to z całą pewnością najbardziej barwna 

inwestycja, która od września służy najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy.

Aby przejść do kolejnego etapu plebiscytu 
potrzebujemy waszej pomocy. 

Oddajcie swój głos na Trójkę na stronie www.
modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/
object/1820/przedszkole-samorzadowe-

-nr-3-i-oddzial-zlobka-w-dobczycach 
Głosowanie zajmie nam kilka minut i jest 

bezpłatne. Zachęcamy do oddania głosu na 
dobczycką placówkę.

ugim
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W związku z zagrożeniem epidemią Urząd 
Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą  
o samodzielne odczytanie wodomierzy i podanie 
ich stanów do 8 kwietnia w jeden ze sposobów:
• pocztą elektroniczną: woda@dobczyce.pl
• przez stronę internetową: dobczyce.pl/

woda
• telefonicznie (w godzinach pracy urzędu): 

+48 12 37 21 764; +48 12 37 21 790.
W przypadku niepodania odczytu  

w wyznaczonym terminie do rozliczenia zostanie 
przyjęte średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy 
za utrudnienia!

ugim

Składamy serdeczne podziękowania firmie Roger’s za uszycie niezbędnych elementów odzie-
ży ochronnej dla służb pomocowych realizujących swoje działania na terenie gminy Dobczyce. 
Dziękujemy za podjętą inicjatywę i zaangażowanie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. 
Sprawdź poniższe adresy, tam uzyskasz 

wszystkie informacje.
www.gov.pl/web/rodzina/na-co-mo-
ga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna-

-sprawdz
www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-

-dla-potrzebujacych
Możesz również zadzwonić do MGOPS  

w Dobczycach i uzyskać informacje telefonicznie: 
12/372 17 14, 513 333 248, 513 333 259.

W przypadku uzyskania informacji (zgło-
szonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej 
osoby/rodziny poddanej kwarantannie - ośro-
dek pomocy społecznej rozeznaje sytuację 
tych osób w celu sprawdzenia możliwości  
i konieczności objęcia ich wsparciem.

W tym szczególnym okresie skupić się 
na pomocy osobom starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym - szczególnie potrzebują-
cym wsparcia w związku z kwarantanną. To 
one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i 
nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację 
o tym, że osoby poddane kwarantannie potrze-
bują pomocy, powinna ją także przekazać do 
ośrodka pomocy społecznej. 

ugim

Wsparcie dla osób  
objętych kwarantanną

ZUS: Jest uproszczony wniosek  
o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. 
z odroczenia składek na ubezpieczenia 

społeczne ze względu na epidemię korona-
wirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego 
wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie 
internetowej ZUS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, 
że odroczenie o trzy miesiące składek oraz 
zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, 
nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytu-
acji ZUS opracował i udostępnił uproszczony 
wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest 
przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, 
niezależnie od sposobu prowadzenia przez 
nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony wniosek wystar-
czy jedynie podać podstawowe dane, w tym 
NIP, REGON lub PESEL. Należy również 
krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia 
koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową 
wnioskodawcy i nie ma możliwości opłacenia 
w terminie należności.

W formularzu należy zaznaczyć, o co wnio-
skujemy. Czy o odroczenie terminu płatności 
składek, czy o zawieszenie układu ratalnego 
albo spłaty w ramach już zawartej umowy  
o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej 
w placówce ZUS. Jeżeli zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, to ZUS wyśle do przedsiębiorcy 
umowę na wskazany przez niego adres e-mail 
lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją 
sprawdzić, podpisać i przekazać do ZUS. W 
czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał 
dostarczyć później.

ugim

W tej chwili w powiecie myślenickim 
kwarantanną objętych jest ponad 600 osób, 
co sprawia, że wielu policjantów zaangażo-
wanych jest w kontrole. 

Kwarantanna domowa – to aplikacja, 
która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie 
obowiązkowej kwarantanny w warunkach 
domowych. Program umożliwia potwierdzenie 
miejsca, w którym przebywasz, podstawową 
ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie 
zagrożenia. 

Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzeb-
niejsze artykuły osobom, które nie mają takiej 
możliwości samodzielnie.

ugim
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Największa inwestycja Gminy Dobczyce  
– rozbudowa oczyszczalni ścieków - zmierza 

ku końcowi. 
Modernizacja była konieczna m.in. ze wzglę-

du na planowany rozwój sieci kanalizacyjnej 
w gminie.

Modernizacja oczyszczalni postrzeganej jako 
całość, będzie miała wymiar zarówno ilościowy, 
jak i jakościowy. 

Wymiar ilościowy odnosi się do znaczne-
go powiększenia faktycznej przepustowości 
oczyszczalni. Wzrośnie zarówno przepustowość 
w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do 
przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepusto-
wość hydrauliczna. 

Wymiar jakościowy odnosi się przede 
wszystkim do podniesienia nominalnej zdol-
ności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
coraz bliżej ukończenia

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni pozwoli 
także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków 
surowych, jak również poprawie ulegnie ist-
niejący stan techniczny oczyszczalni.

Zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Dobczycach” realizowane jest w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ście-
kowej na terenie Gminy Dobczyce” w ramach 
działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020.

tekst i fot: ugim

Druhowie podsumowali rok
Zakończyły się walne zebrania jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Dobczyce. 

Wspólne spotkania Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP, druhów, członków strażackich 
młodzieżówek oraz przedstawicieli samorządu 

trwały od początku 
roku. Były one okazją 
do podsumowania 
2019 roku i omówienia 
planów na kolejny.

W sumie w gmi-
nie Dobczyce dzia-
ła 13 jednostek OSP,  
w tym trzy włączone 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśni-
czego: OSP Dobczyce, 
OSP Sieraków i OSP 
Kornatka.  

W gminie działa 

456 czynnych członków, a aż w dziesięciu jed-
nostkach utworzone zostały Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze. Młodzieżówki liczą w sumie 
141 członków, najliczniejsze działają przy OSP 
Kędzierzynka (23 członków) oraz OSP Nowa 
Wieś (21 członków).

Największą pod względem liczebności jest 
jednostka OSP Kornatka (54 druhów), kolejne 
to: OSP Sieraków (44 druhów) oraz OSP Dob-
czyce (42 druhów) i to wśród tych jednostek 
zanotowano w 2019 roku najwięcej wyjazdów do 
zdarzeń, kolejno: Dobczyce, Kornatka, Sieraków.

W ubiegłym roku druhowie nie tylko dbali 
o bezpieczeństwo mieszkańców gminy biorąc 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale 
zabezpieczali również wiele imprez sportowych 
i rozrywkowych, nie brakowało ich także przy 
okazji uroczystości kościelnych i państwowych. 
W podziękowaniu za ich pracę zorganizowany 
został Gminny Dzień Strażaka, który połączony 
zostały z jubileuszem 100-lecia Orkiestry Dętej 

„Dobczyce”. 
- Szczególnie cieszy duża aktywność Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych, które coraz prężniej 
działają na terenie gminy zrzeszając młodych 
adeptów pożarnictwa – powiedział burmistrz 
Tomasz Suś. - To dla nas bardzo ważne, aby 
do tej trudnej, ale szlachetnej służby zachęcić 
właśnie dzieci i młodzież. Młodzieżowe drużyny 
nie tylko szkolą z wiedzy praktycznej, jak np. 
pierwsza pomoc czy przygotowanie ratownicze, 
młodzieżówki uczą też braterstwa, poczucia 
odpowiedzialności i empatii. Jestem ogromnie 
wdzięczny druhom za serce, które wkładają 
w szkolenie młodych i za całą pracę, którą 
wykonują w ciągu roku, abyśmy mieszkańcy 
mogli czuć się bezpiecznie. 

jota
Na zdjęciach:
Ubiegłoroczne obchody Gminnego Dnia  Stra-
żaka w Dobczycach
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
2019

fot. Magda Gaweł
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w kręgu kultury

Pamięci Kory i Marka Jackowskiego

Barwny i energiczny, z nutą mocnego 
brzmienia i melancholii. Taki był koncert 

„Maanam Projekt” dedykowany pamięci Kory 
i Marka Jackowskiego, muzyków-filarów 
zespołu Maanam. 

Artyści, skupieni wokół projektu, stanęli 
przed trudnym zadaniem - 30 lat odważnej 
twórczości, obszerna dyskografia i fenome-
nalna frontmanka. Nie ugięli się jednak przed 
wyzwaniem, serwując publiczności zgromadzonej  

w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sporto-
wym w Dobczycach niezapomniany koncert 

– sentymentalną muzyczną podróż.
Maanam - jedna z najpopularniejszych grup 

w historii polskiego rocka, założona w 1975 roku 
w Krakowie przez gitarzystów Marka Jackow-
skiego i Milo Kurtisa. W 1976 roku z zespołu 
odszedł Kurtis, do grupy dołączyła natomiast 
Olga Ostrowska (późniejsza żona Jackowskiego), 
publiczności dobrze znana pod pseudonimem 

Kora. 
Po sukcesie 

koncertu w Opolu 
w 1980 roku, gdzie 
Kora zaśpiewała m.in. 

„Boskie Buenos”, for-
macja zyskała ogrom-
ną popularność, a 
niemal każdy kolejny 
krążek był sukcesem. 
Grupa z powodzeniem 
działała do 1986, kiedy 
to muzycy zdecydowali 
o zawieszeniu dzia-
łalności. Po powrocie 
na scenę w latach 90. 
zespół koncertował 
do rozwiązania, do 

2008 roku.
Wśród muzycznej dyskografii zespołu nie 

brakuje piosenek odważnych, zawoalowanych 
podtekstami politycznymi, miłosnych ballad  
i erotyków, czy interpretacji utworów literackich. 

Maanam był fenomenem, głosem całych 
pokoleń, a charyzmatyczna Kora uosobieniem 
wolności i niezależności. Dziennikarz muzyczny 
Wojciech Mann, żegnając artystkę w 2018 roku 
mówił – Kora na swoim sztandarze zawsze miała 
napisane „wolność”.  

Dziś, w innej już rzeczywistości, ponownie 
mamy szansę odkryć prawdziwość tekstów Kory 
i „poczuć ciarki” przy muzyce Marka Jackow-
skiego, a to właśnie dzięki takim muzycznym 
inicjatywom jak „Maanam Projekt”. 

Tegoroczny koncert to kolejna odsłona cyklu 
wydarzeń muzycznych dedykowanych pamięci 
wielkich, polskich artystów, których nie ma 
już z nami. Inicjatorami projektu są muzycy 
Piotr Skóra i Maciej Słonka, którzy na deskach 
dobczyckiej sceny wspominali już Andrzeja 
Zauchę, zespoły Universe i Republika, Zbigniewa 
Wodeckiego czy Ryśka Riedela. 

Maanam Projekt współtworzyli: Żaneta 
Łabudzka (wokal) Katarzyna Nowak (wokal) 
Edyta Kowalska-Kulanica (wokal), Piotr Skóra 
(gitara, wokal), Andrzej Pudlik (gitara), Jarek 
Guzik (bas), Maciek Słonka (perkusja). 

jota
fot. Paweł Stożek

Z koncertem „Różne oblicza miłości w ariach 
operowych i pieśniach” wystąpił w Dobczy-

cach Konrad Cygal – pochodzący z Dobczyc 
tenor operowy.

Konrad Cygal, tenor operowy, pochodzi  
z Dobczyc. Marcowy koncert, z którym wystąpił 
na scenie foyer w RCOS, to przede wszystkim 
najpiękniejsze pieśni miłosne. Konradowi 
Cygalowi akompaniowała Alexandra Dobrescu, 

rumuńska pianistka.
Podczas koncertu zgromadzona w RCOS 

publiczność usłyszała m.in. arie operowe z „Rode-
lindy” Georga F. Händla, Łucji z Lammermooru” 
Gaetana Donizettiego, „L’arlesiana” Francesco 
Cilea, „Janka” Władysława Żeleńskiego. Nie 
zabrakło także wyjątkowych pieśni: Richarda 
Straussa, Claude’a Debussy’ego, Hugo Wolfa. 
Oprócz pieśni w wykonaniu Konrada Cygala, 
wysłuchała także dwóch utworów instrumen-
talnych – były to dwie sonaty oraz dwa utwory 

instrumentalne Domenica Scarlatti’ego.
Konrad Cygal swoją edukację muzyczną 

rozpoczynał w Szkole Muzycznej I stopnia  
w Myślenicach, a kontynuował ją w Krakowie  
w SM II stopnia im Żeleńskiego. Tutaj uczył się 
już śpiewu operowego. Dalej były: Akademia 
Muzyczna w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magi-
stra sztuki (w zakresie śpiewu solowego), studia  
w zakresie Teatru Muzycznego na Uniwersytecie 

Muzyki i Sztuk Dra-
matycznych w Graz 
(Austria), stypendium 
Accademia Belcanto w 
Grazu. Przez cały czas 
Konrad Cygal kon-
certuje: w Krakowie, 
Berlinie i Brogliano 
we Włoszech.

Alexandra Dobre-
scu to pianistka 
pochodzącą z Rumu-
nii. Ukończyła Dinu 
Lipatti National Music 
College w Bukareszcie. 
Obecnie studiuje na 
Uniwersytecie Muzyki 
i Sztuk Dramatycz-
nych w Graz. Jest 
laureatką ponad 40 

konkursów krajowych i międzynarodowych. 
Ukończyła z wyróżnieniem kurs „Exploring the 
Beethoven piano Sonatas” w Curtis Institute 
America.

Koncert, którego organizatorem był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dob-
czycach, spotkał się z żywą reakcją publiczności. 
Artyści zebrali owacje na stojąco i przyjęli wiele 
gratulacji słów podziękowań.

(k)
fot. Paweł Stoch

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach serdecznie zaprasza dzieci, 

młodzież oraz uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej z powiatu myślenickiego

do udziału w VII Powiatowym Konkursie 
Plastycznym: „FOLKLOR W DUSZY GRA” 

Temat tegorocznej odsłony konkursu to 
„Bukiety kwiatów inspirowane wzorami ludowymi”.

Celem konkursu jest wzbudzanie zaintereso-
wania polskim folklorem, wzorami, motywami 
oraz strojami ludowymi poprzez ukazanie ich 
piękna za pośrednictwem sztuk plastycznych, 
ukazanie piękna i bogactwa stylizowanych 
bukietów kwiatów, rozwijanie kreatywności, 
ekspresji oraz wrażliwości artystycznej dzieci, 
młodzieży i uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, prezentacja artystycznej twórczości 
dzieci, młodzieży oraz uczestników WTZ.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w następu-
jących kategoriach indywidualnych: przedszkola, 
szkoła podstawowa, klasy: 1-3; 4-6; młodzież 
(szkoła podstawowa klasy 7-8, szkoła ponad-
podstawowa), uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (bez podziału na kategorie wiekowe)

Każda szkoła/placówka może nadesłać do  
5. prac w każdej kategorii wiekowej. WTZ - 10 prac. 
Większą liczbę prac należy uzgodnić wcześniej  
z Organizatorem. Dopuszcza się do udziału prace 
wykonane przez uczestników niezrzeszonych

Prace konkursowe, płaskie, w formacie A3, 
opatrzone metryczką, wykonane techniką malar-
ską lub techniką kolażu, wraz z wypełnionym 
zgłoszeniem do konkursu należy przesłać do 15 
maja na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
z dopiskiem: „FOLKLOR W DUSZY GRA”

mgokis

Miłość ma różne oblicza Folklor w duszy gra
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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u Tischnera

V Powiatowy Konkurs 
Międzyprzedmiotowy

W marcu w Zespole Szkół im. ks. Józe-
fa Tischnera w Dobczycach odbył się  

V Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy.
Konkurs rozgrywany był rozgrywany w dwóch 

kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych 
i  szkół ponadgimnazjalnych.

- Zadania konkursowe obejmowały wiedzę  
z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, 
historii, biologii, chemii, geografii, matematyki 
i fizyki, a przygotowali i oceniali je organizato-
rzy, nauczyciele ZS: Ewa Mikołajczyk, Joanna 
Dudzik, Agnieszka Stoch, Agnieszka Półtorak-Ryś, 
Anna Urgacz oraz Jacek Mikołajczyk – mówi 
główny koordynator i organizator konkursu, 
Renata Wójtowicz, nauczycielka fizyki. - Przy 
ocenianiu pracowała również Marzena Miko-
łajczyk, nauczycielka SP nr 2 w Dobczycach. 
Zadania rozwiązywały dwuosobowe zespoły 
ze zgłoszonych z powiatu myślenickiego szkół. 

Nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach wręczali dyrektor ZS, 
Bogusław Lichoń i wicestarosta Rafał Kudas.

Pierwsze miejsce w kategorii szkoły pod-
stawowe zdobyli Michał Maniecki i Hubert 
Szlósarczyk (SP nr 2 w Dobczycach), za nimi 
uplasowali się Maciej Trzepaczka i Łukasz 
Pawlak (SP w Wiśniowej), a miejsce trzecie 
wywalczyli Kamila Stojek i Daria Radwańska 
(SP w Stadnikach). 

Natomiast w kategorii szkoły ponadgimna-
zjalne najwyższe podium należało do Bartłomieja 
Maliny i Daniela Karkosza (ZS w Myślenicach), 
drugie miejsce otrzymali Michał Czepiel i Jerzy 
Marondel z tej samej szkoły, a trzecie zajęła 
drużyna naszego Zespołu Szkół Dariusz Maj  
i Adrian Cygan.

oprac. (bd)

Stop wypalaniu traw!
Wiosenne wypalanie traw często związane 

jest z chęcią usunięcia nie zebranego, 
ostatniego odrostu trawy. W świadomo-
ści ludzkiej funkcjonuje mit, że wypalanie 
pozostałości roślinnych użyźnia glebę. Nic 
bardziej mylnego.

Dlaczego nie wolno wypalać traw? Przede 
wszystkim niszczymy glebę i obniżamy jej 
wartość użytkową. W procesie wypalania 
zahamowany jest naturalny rozkład pozo-
stałości roślinnych, dzięki któremu tworzy 
się urodzajna warstwa gleby. W okrutnych 
cierpieniach giną organizmy pożyteczne, ptaki 
i ssaki, giną także ludzie, płoną lasy. 

Wypalanie traw bywa przyczyną wypadków 
drogowych, niszczone jest mienie i dobytek 
ludzki, a nawet zabytki, zanieczyszczana jest 
atmosfera. 

Interwencje sprawiają, że ponoszone są 
wielkie koszty na paliwo, sprzęt, itd., które 
można spożytkować inaczej, a przede wszyst-
kim narażane jest życie strażaków!

Za wypalanie traw grożą również kary. 
Może to być kara grzywny, ale i aresztu. Mówią  
o tym przepisy w zawarte w ustawach: o lasach, 
o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, 
jak również kodeks wykroczeń. 

Rolnikom, którzy pobierają unijne dopłaty 
bezpośrednie i rolnośrodowiskowe, mogą być 
one cofnięte.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614) określa: 

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów.

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega 
karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788):

Art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległości 
do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać niebez-
pieczeństwo, a w szczególności: rozniecania 
ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
korzystania z otwartego płomienia, wypala-
nia wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”.

Wypalanie pozostałości roślinnych w 
ogrodach, ogródkach działkowych itp. regu-
lowane jest prawem miejscowym i w wielu 
przypadkach na terenach miejskich zabronione 
lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym. 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe 
sankcje:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618):

Art. 82– kara aresztu, nagany lub grzyw-
ny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 złotych.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.):

Art. 163§1 „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

inż. Jacek Kozubek – OSP Dobczyce

47. Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa w „Tischnerze”

Już po raz 47. w Zespole Szkół w Dobczycach 
odbywała się Akcja Honorowego Krwio-

dawstwa. 
Do oddania krwi  zgłosiło się 56 osób, a po 

przebadaniu chętnych, ostatecznie krew oddało 
26. ochotników - łącznie zebrano 11,7 litrów krwi. 

Podczas 47 dotychczasowych akcji oddawania 
krwi w ZS zebrano łącznie 904,65 litrów tego 
bezcennego płynu.

Akcja krwiodawcza odbywa się w szkole 
Tischnera regularnie.  Zaangażowani są w nią 
zarówno nauczyciele, którzy sprawują opiekę 
organizacyjną, jak i uczniowie, którzy pomagają 
w organizacji, jak i są krwiodawcami.

Opiekę nad akcją honorowego oddawania 
krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: Ewa 
Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk i Danuta Ścibor.

bd
fot. ze zbiorów Szkoły
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (9)

Domowa zupa ziemniaczana
ok.1.5 litra wywaru z kości i warzyw, 
5 średnich ziemniakow, 
kiełbasa i boczek wędzony wg uznania, 
duża cebula, łyżka mąki, 
pietruszka zielona, 
sól inne przyprawy wg uznania

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę zalać 
wywarem i ugotować. Cebulę drobno pokroić. 
Boczek pokroić w kostkę, częściowo stopić, 
dodać cebulę i podsmażyć. Wymieszać z mąką 
i lekko zrumienić.
Kiełbasę obrać z osłonki pokroić w półplasterki 
Wszystkie składniki połączyć i zagotować.
Na koniec dodać pokrojoną natkę pietruszki  
i doprawić do smaku.

Smacznego oraz dużo dobrego zdrowia 
życzy Teściowa

Porada: dobrze się odżywiajmy, pijmy dużo wody, 
przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy  
o zdrowie swoje i bliskich.

Z przepisów Teściowej

Młody malarz skarżył się Janowi Matejce:
- Maluję obraz dwa dni, a potem czekam dwa 
lata, żeby ktoś go kupił.

- Młody przyjacielu – poradził mu Matejko – jeżeli 
będzie pan malował obraz dwa lata, to wtedy  
z pewnością sprzeda go pan w ciągu dwóch dni.

Michał Anioł miał wyrzeźbić głowę Brutusa, 
zabójcy Juliusza Cezara, ale nie dokończył dzieła. 
Zapytany o powód odparł:

- Czułbym się jego wspólnikiem, gdybym moim 
dłutem przywrócił go do życia.

Na wystawie dzieł Pabla Picassa zwrócił się 
do niego jeden ze zwiedzających.

- Przepraszam, mistrzu, ale ja ciągle nie mogę 
zrozumieć pańskich dzieł.

- A język chiński pan rozumie? – odpowiedział 
pytaniem Picasso.

- Nie.
- Więc widzi pan, z malarstwem jest podobnie. 
Trzeba się go uczyć, żeby zrozumieć.

Picasso do jednego z uczniów:
- Co się robi, gdy nie umie się rysować?
- Idzie się do szkoły.
- Nie. Tworzy się własną szkołę!

C. F.

Ludzie z pasją: Bolesław Kostkowski

Z zawodu jestem nauczycielem elektronikiem, 
związanym całe życie z Zespołem Szkół im. 

Józefa Tischnera w Dobczycach. 

Poza tym moją wielką pasją są pszczoły. 
Jestem właścicielem trzech pasiek, znawcą  
i miłośnikiem tych wspaniałych owadów. Swoimi 

doświadczeniami dzielę się z młodymi adeptami 
sztuki pszczelarskiej.

Przez dwanaście lat pełniłem funkcję prezesa 
Koła Pszczelarskiego  
w Dobczycach.

W przeszłości wyko-
nywałem inkrustowane 
wizerunki Matki Boskiej 
oraz (wykorzystując 
listewki z uli) szopki 
bożonarodzeniowe. Mam 
ich sporą kolekcję.

Od sześciu lat 
jestem uczestnikiem 
grupy malarskiej „Wypisz, 
wymaluj”. Moim głów-
nym motywem malar-
skim są wizerunki świę-
tych, pisane na deskach 

– ikony.
Nie tylko malowa-

nie sprawia mi wielką 
przyjemność, ale także przebywanie z ludźmi 
o podobnych zamiłowaniach artystycznych. To 
jest dla mnie bardzo ważne i cenne.

Konkurs na kartkę wielkanocną

Urząd Gminy i Miasta Dobczytce zaprasza do udziału w konkursie na Kartkę Wielkanocną. 
Z materiałów, które posiadacie w domu, stwórzcie własną kartkę świateczną, a zdjęcie 

opublikujcie w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage’u Urzędu (jeśli nie możecie 
opublikować zdjęcia wyślijcie je w wiadomości na stronie facebookowej). Może to być oczywiście 
praca zbiorowa domowników. Nadsyłajcie zdjęcia wykonanych kartek, a te oryginalne, estetycznie 
wykonane nagrodzimy.

A może macie w swoich zbiorach historyczne kartki, które kiedyś nasi dziadkowie otrzymy-
wali od rodziny, znajomych? Wyciągnijcie je z domowych archiwów, niech ujrzą światło dzienne.

Na aktywnych czekają nagrody
Red.
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rozmaitości

Sprawiedliwi
Po ukazaniu się mojej książki poświęconej 

żydowskiej społeczności w Dobczycach, 
przekazano mi informacje o mieszkańcu 
naszego miasta, Franciszku Orzechowskim, 
który za pomoc Żydom z narażeniem własnego 
życia otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata. 

Dotarłam do bazy Instytutu Pamięci Męczen-
ników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem 
i znalazłam na liście mieszkańców Dobczyc 
uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem 
także nazwiska Stefanii Bilińskiej i Józefy Głuś. 
Chciałam przekazać czytelnikom te dwie historie 
ratowania ludzkiego życia, które nie znalazły się 
w mojej książce, bo dotarłam do nich za późno.

W latach 1940-1941 Niemcy wysiedlili  
z Krakowa wielu Żydów. Niektórzy z nich 
trafili do Dobczyc i zamieszkali w wynajętych 
kwaterach. Jedną z tych rodzin byli Glecero-
wie, którzy w 1941 roku wynajęli mieszkanie  
u Franciszka Orzechowskiego (ur. 1915) przy ulicy 
Długosza. Wkrótce zaprzyjaźnili się ze swoim 
gospodarzem. Po deportacji dobczyckich Żydów 
w sierpniu 1942 roku, Glecerowie nie opuścili 
Dobczyc. Franciszek Orzechowski ukrył ich  
w piwnicy swojego domu. Przynosił im jedzenie, 
a kiedy była potrzeba, sprowadził lekarza i kupił 
leki. Kiedy sąsiedzi zaczęli podejrzewać, że 
Orzechowski ukrywa Żydów, rodzina Glecerów 
wyjechała do krakowskiego getta. Po likwidacji 
getta w marcu 1943 roku Rena Glecer i jej matka 
uciekły z Krakowa i zostały ponownie ukryte 
przez Franciszka Orzechowskiego w jego piwnicy 
w Dobczycach. Latem 1943 roku Orzechowski 
zorganizował przerzut obu kobiet na Słowację. 
Stamtąd przez Węgry dostały się do Rumunii. 
Rena Glecer wraz z matką przeżyły wojnę. 
Utrzymywały nadal kontakt z Orzechowskim, 
który odwiedził je w Belgii, gdzie mieszkały.  
W kwietniu 1986 roku Franciszek Orzechowski 
otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata. Po wojnie sprzedał dom i wyprowadził 
się Dobczyc.

Dwie mieszkanki Dobczyc Stefania Bilińska (ur. 
1920) i jej siostra Józefa Głuś (ur. 1918), z domu 
Orzechowskie, również w 1941 roku wynajęły 
mieszkanie rodzinie żydowskiej, która została 
zmuszona do opuszczenia Krakowa. Klara Ler-
mer, jej syn i Izaak oraz jej matka, pani Teper, 
zamieszkały u sióstr Orzechowskich. Rodziny 
się zaprzyjaźniły, a siostry udzielały lekcji 
dziesięcioletniemu Izaakowi, który, podobnie 
jak inne dzieci żydowskie, nie chodził do szkoły. 
Kiedy w sierpniu 1942 roku Żydzi z Dobczyc 
zostali deportowani do Wieliczki, a stamtąd do 
obozu zagłady w Bełżcu, Stefania na prośbę pani 
Lermer postanowiła ratować Izaaka. Wysłała 
go do swojej matki, Józefy Orzechowskiej, do 
Krakowa. Tam przebywał, jako dziecko z rodzi-
ny. Kiedy jeden z sąsiadów zaczął podejrzewać, 
że chłopiec jest Żydem, siostry zabrały Izaaka  
z powrotem do domu w Dobczycach. Ukrywa-
ły go na strychu i troszczyły się o niego aż do 
końca wojny. Po wojnie nikt nie zgłosił się po 
chłopca. Izaak został przekazany społeczności 
żydowskiej w Krakowie, a stamtąd wyemigrował 
do Izraela. Utrzymywał kontakt z kobietami, 
które uratowały mu życie. W listopadzie 1990 
r. Instytut Yad Vashem przyznał Józefie Głuś i 
Stefanii Bilińskiej tytuły Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. 

Elżbieta Polończyk-Moskal

Marysia lada moment podejmie leczenie 
za Oceanem

Z Warszawy do Chicago wyleciał 21 marca 
samolot z czternastomiesięczną Marysią 

Miąsko na pokładzie. I choć astronomiczną 
kwotę ponad 9 mln zł udało się ostatecznie 
uzbierać w połowie marca, to ze względu na 
sytuację epidemiczną, podróż do Stanów sta-
nęła pod znakiem zapytania. 

Ostatecznie jednak, przy wsparciu rządu  

i wojewódzkiego samorządu, Marysia z rodzica-
mi szczęśliwie dotarła do Chicago, gdzie opieką 
objęli ich przyjaciele z Fundacji Dar Serca.

Nim jednak Marysia uda się na pierw-
szą wizytę w szpitalu, którą zaplanowano na  
7. kwietnia, musi odbyć obowiązkową 14-dnio-
wą kwarantannę. Miejsce na ten czas zapewnił 

rodzinie Konsulat Polski w Chicago. Pomimo, że 
Marysia jest tysiące kilometrów stąd, w Polsce 
pozostała cała armia ludzi, która w różny sposób 
włączyła się w zbiórkę środków na jej leczenie, 
a teraz z zapartym tchem wyczekuje na wieści 
zza Oceanu.

Marysia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, 
chorobę genetyczną, która powoduje degenerację 
nerwów, a co za tym idzie, zanik mięśni. Szansą 
dla Marysi jest opracowana w USA specjalna 
terapia genowa. Wystarczy jeden wlew prepa-
ratu, który dostarcza kopię uszkodzonego genu 
SMN1 i przywraca jego funkcje, a co za tym 
idzie – zatrzymuje powolne umieranie mięśni. 

Pojawiła się szansa, ale również wielkie 
wyzwanie. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy 
ruszały pierwsze internetowe zbiórki i licytacje, 
niewyobrażalnym wydawało się zebranie kwoty 
ponad 8 mln zł. Dodatkowym wrogiem stał się 
czas, zbiórkę pieniędzy należało zorganizować na 
tyle szybko, by Marysia mogła zostać poddana 
terapii przed ukończeniem 2. roku życia.

Wspomniana armia ludzi nie dała za wygraną, 
a pierwsze zbiórki i licytacje pociągnęły za sobą 

„lawinę” charytatywnych akcji. Ostatecznie uda-
ło się zebrać kwotę 9,6 mln zł, ponad 5 mln zł 

„wybiło” w serwisie siepomaga.pl, resztę kwoty 
zebrały Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy 
Razem” z Wiśniowej i Fundacja „Wygrajmy Siebie” 
z Krakowa. Ludzie po raz kolejny pokazali, że 
wspólnie działając mają wielką moc, a rodzicie 
Marysi nie kryli radości i wdzięczności.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
trzymać kciuki za tę małą Kruszynkę w tym 
wielkim świecie. Wracaj do zdrowia Marysiu!

 jota
fot: Razem dla Marysi



14

rozmaitości

TAPETA 3(203)/2020 

Kto na Ciebie dzisiaj czeka…? Biblioteka!

Nasza biblioteka od niedawna została 
zamknięta dla użytkowników. Z tęsknotą 

w sercu wyczekujemy momentu, w którym 
znów spotkamy naszych drogich czytelników… 
Tymczasem przygotowaliśmy dla wszystkich 
garść informacjo o tym, co działo się wcześniej 
i nad czym pracujemy aktualnie.
Nowe technologie bez tajemnic !

Klub Nowych Technologii zaczął swoją dzia-
łalność w październiku 2019 roku i niedawno 
zakończyliśmy pierwszą edycję spotkań w ramach 
tego klubu. Zajęcia prowadziły Edyta Sewiłło  
i Dorota Mistarz. Dzieci miały możliwość poznania 
aplikacji dotyczących rozszerzonej i wirtualnej 
rzeczywistości, przy użyciu okularów 3D oraz 
programowania dzięki robotowi Photon.

Nasza biblioteka dysponuje siedmioma 

Photonami. Robot ma wiele różnych możliwości: 
wykrywa światło, dotyk, przeszkody, może się 
komunikować z innymi robotami, potrafi zmie-
rzyć przejechaną odległość, potrafi mierzyć kąt 
obrotu, wydawać i wykrywać dźwięki, kontrast 
podłoża, zmieniać podświetlenie oczu i czułek. 
Posiada też magnetyczne mocowania na dodat-
kowe akcesoria. Na warsztatach z Photonem 
wykorzystywaliśmy specjalną matę edukacyjną, 
plansze, fiszki, wydruki, kolorowanki i kredki. 
Dla urozmaicenia zajęć wykorzystywaliśmy 
kubeczki edukacyjne, za pomocą których dzieci 
uczyły się kodowania i rozkodowywania zadań. 

Na zajęciach z Photonem spędziliśmy około 
7 godzin (pozostałe 3 godziny - aplikacje okula-
ry i VR). Początkowo zakładaliśmy, że będą to 
spotkania 45 minutowe, ale szybko okazało się, 
że to za mało i wydłużaliśmy czas do godziny. 

Dzieci nauczyły się pisania prostych programów, 
tworzyły polecenia, które wykonywał ich robot. 
Utworzyliśmy dwie grupy: cztero i pięciolatków 
oraz sześcio i siedmiolatków, a każda z nich 
liczyła po 14 osób. 

Dzieci wykonywały zadanie przeważnie  
w parach, mając do dyspozycji jednego robota 
i tablet. Idealnie byłoby, gdyby każde dziecko 
miało do dyspozycji jeden robot i tablet.

Podczas zajęć z aplikacji dzieci miały moż-
liwość wejścia w świat, który jeszcze niedawno 
wydawał się bardzo odległy, wręcz niekiedy 
trudny do wyobrażenia. Dowiedziały się o ist-
nieniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości 
oraz poznały odpowiednie narzędzia i aplikacje, 
które umożliwiają jej odkrywanie. Za pomo-
cą specjalnych okularów Google Cardboard, 

smartfonów oraz tabletów 
próbowały tej rzeczywistości 
doświadczać, przenosząc 
się się w odległe miejsca. 
Miały możliwość przenie-
sienia się w głąb Ziemi, aby 
zwiedzać jaskinie, wejścia 
do wnętrza statku kosmicz-
nego, pospacerowania po 
Księżycu i innych plane-
tach, a nawet spotkania oko  
w oko z dinozaurem. 

Gdy już zakosztowały 
tych wszystkich przygód 
przyszedł czas, aby zacząć 
ożywiać książkowe ilustra-
cje i kolorowanki, nauczyć 
się robić zdjęcia Aparatem 

Cardboard, a także z niewielką pomocą przy-
gotować krótki filmik. Wykorzystane aplikacje 
to Aparat Cardboard, Quik, Quiver, Movepic, 
Mozaik 3D App i inne.

Zajęcia cieszyły się powodzeniem, o czym 
świadczyły zdjęcia umieszczane na Fb biblioteki. 
Na koniec dzieci otrzymały dyplomy, przypinki 
od firmy Photon i drobne upominki. Była to  
I Edycja spotkań w Klubie Nowych Technologii, 
o kolejnej będziemy informować (przewidujemy, 
że II Edycja może się rozpocząć w październiku 
tego roku, jak wszystko będzie dobrze). 

Warsztaty z KNT uczyły logicznego myśle-
nia, kreatywności, współpracy w grupach, a 
programowanie nie było celem głównym, do 
którego dążyliśmy, ale było narzędziem, które 
wykorzystywaliśmy do rozwoju dzieci. I chyba 
nam się to choć troszkę udało.  

W Klubie Małych i Dużych 
W bibliotecznej pracy, nie zapominamy  

o naszych najmłodszych czytelnikach. Klub 
Małych i Dużych zaproponował dzieciom w 
wieku od 0-3 lat kolejne zajęcia umuzykalniające. 
Nasza biblioteka znów zamieniła się w Bibliotekę 
Pełną Dźwięków! Najmniejsi miłośnicy muzyki 
mogli posłuchać gamy C-DUR, utworu „Biblio-
teka pełna dźwięków” oraz zatańczyć wspólnie  
z mamami w takt piosenki „Koła autobusu kręcą 
się”. Nie zabrakło luźnej zabawy i uśmiechów 
wszystkich zebranych. Byliście świetni - prze-
bywanie z Wami dodaje energii! 

Klub działa od listopada 2019 roku przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, a nasza bibliotekarka 
Małgorzata Molendys czuwa, aby przynajmniej 
raz w miesiącu maluchy mogły się spotkać  
i kreatywnie oraz rozwojowo spędzić czas.
Ale o co chodzi z tą… SOWĄ?

W ostatnich tygodniach biblioteka przygo-
towywała się do wdrożenia nowego systemu 
obsługi czytelników. Prócz codziennej pracy, 
zaznajamialiśmy się z nowym programem  
o nazwie „Sowa”. W obecnej sytuacji, pracując 
zdalnie z domu, ćwiczymy wersję próbną. Dzięki 
tym działaniom, już niedługo zaproponujemy 
naszym czytelnikom m.in. bardziej przejrzysty 
katalog i wersję mobilną z indywidualnym kontem 
na telefon. Jednym z walorów nowego systemu 
jest np. możliwość podglądnięcia okładki książki, 
której szukamy. Ten sam program obsługuje 
całą sieć Biblioteki Kraków, dzięki temu łatwo 
będzie zlokalizować książki, które można zdobyć 
w najbliższych bibliotekach. Nowy system to 
szereg udogodnień, a zarazem mamy nadzieję, 
że będzie dla Państwa atrakcyjny. Dzięki niemu 
uzyskacie Państwo także dostęp do recenzji 
i sami będziecie mogli je tworzyć. Wkrótce 
podamy więcej szczegółów.
Przedłużamy „SUPERCZYTELNIKA”!

Biblioteki zostały zamknięte na nieokre-
ślony czas w całej Polsce. To dla nas bardzo 
trudny okres, tym bardziej, że tęsknimy za 
naszymi Czytelnikami – małymi i dużymi! 
Spieszymy poinformować tych najmłodszych, 
że akcja „Zostań Super Czytelnikiem!” zostaje 
wydłużona! Po ponownym otwarciu biblioteki 
dzieci, które nie zdążyły dotąd złożyć zakładki 
wypełnionej naklejkami, przez dwa dodatkowe 
tygodnie będą mogły dobierać ostatnie naklejki 
potrzebne do zamknięcia akcji. Będzie to także 
czas na zdobycie naklejki specjalnej (wykonanie 
zakładki - szczegóły w bibliotece i na stronie 
internetowej). O rozdaniu nagród będziemy 
informować na bieżąco.

tekst i fot: Zespół MBP

Z myślą o czytelnikach - biblioteka online 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
przygotowała ciekawe propozycje na czas 

braku możliwości korzystania z jej zasobów.
Czytanie na dobranoc z MBP Dobczyce. 

To materiały audio z bajką czytaną najmłod-
szym. Pomysł zainicjował i wcielił się w rolę 
pierwszego lektora Piotr Skóra. Planowane 
są kolejne odcinki, w których bajki nagrają m. 
in. pracownicy biblioteki. Biblioteka dziękuje 
wydawnictwu Literatura za udostępnienie praw 
do czytanych pozycji.

Pracownicy nagrywają vlogi, czyli krótkie 
atrakcyjne filmy w formie dziennika poświę-
conego takim tematom jak m. in. akcja Super 
Czytelnik, relacja z wydarzeń bibliotecznych czy 
też recenzje książek albo przewodnik po nowym 

programie wdrażanym w bibliotece
Na stronie internetowej znaleźć można 

wykaz stron i portali, które oferują darmowy 
dostęp do książek i materiałów

Dzięki wykupionym licencjom czytelnicy 
mogą korzystać z platformy Libra Ibuk. Można 
skontaktować się z biblioteką mailowo (mbp.
dobczyce@gmail.com) zainteresowani otrzymają 
kod do platformy. Biblioteka posiada także kody 
do platformy Legimi przyznaje ograniczonej 
ilości osób – obecnie, wobec niemożliwości 
przyjmowania użytkowników, o przyznaniu 
kodu dostępu decyduje kolejność zgłoszeń na 
maila w pierwszy dzień miesiąca.

Zapraszamy na stronę biblioteki: biblioteka.
dobczyce.pl, fanpage biblioteki: biblioteka.dobczyce, 

instagram: biblioteka.dobczyce  oraz na kanał 
biblioteki na portalu youtube: BIBLIOTEKA 
DOBCZYCE. Tam znaleźć można opisywane 
materiały przygotowywane z myślą o czytelnikach.

MBP



15TAPETA 3(203)/2020 

rozmaitości

Na TAPECIE – Paris Paris
Codziennie w Internecie publikowane są 

miliony zdjęć. Nadmiar. Przesyt. Znaleźć 
fotografię, to jak igłę w stogu siana. Co dopiero 
dobrą fotografię – sztukę. Rzadkość. Od razu 
wiemy, która taka jest. 

Zatrzymuje naszą uwagę więcej niż na trzy 
sekundy. Bo w tych trzech pobieżnie „rzucamy 

okiem”. Tak widzimy zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia. 
Gdy patrzymy dłużej, zatrzymuje nas sztuka. To 
coś, co fascynuje. To coś, co przyciąga. Dotyka 
nas. Musimy dojść: co to jest. A jest to zawsze 
wyjątkowość, niepowtarzalność, zaskoczenie. 
Zagadkowość. Tajemnica. Spotkanie. Inny punkt 
widzenia. Inność Drugiego. Fotografa.

Dla każdego człowieka najważniejsze jest 
miejsce. Osadzenie w przestrzeni. 
Zorientowanie świata. Mamy swoje 
ulubione. Mamy i złe. Omijane. Mamy 
upragnione. O nich marzymy. I mamy 
niezauważane. Te codzienne. Powszechne. 
Pospolite. Miejsca są przestrzenią życia. 
Wymieniamy się ciągle. Wymieniamy 
je. O nich mówimy. Do nich dążymy. 
Jakże powszechnie mówimy: święte 
miejsca. To spełnienie nas. Naszego 
bycia. Naszego Życia. Miejsca – mit. Są 
one ponadczasowe. Wieczne. Wietrzne.

Miejsce mit. Paryż. Każda, każdy 
z nas ma swoją wizję, swoje doświad-
czenie Paryża. Lekturowe, wyobrażeniowe lub 
doświadczane odwiedzinami. Nie ma jednego 
Paryża. Jest Paryżów miliony. Tyle, ilu ludzi. To 
Paryż z naszych wewnętrznych zakamarków. 
Fascynujący, namiętny, lubieżny, wstydliwy. 
Paryż Twój. Paryż mój. Na tysiąc sposobów 
doświadczany.

Po ich powrocie z Paryża zobaczyłem ich 
Paryż. Ich, czyli Lilki i Pawła. Z imienia Ich. Na 
razie bez nazwiska. Ich dla mnie. Patrzyłem. 
Patrzyłem. Wnikliwie. Tu zachwyt, tu zasko-
czenie, tu prawie nic – obojętność. Nie było 
złych fotografii. Paryże Lilki. Paryże Pawła. 
Zaproponowałem zrobienie wspólnej wystawy. 
Ten sam Paryż – nowoczesny, wielka dzielnica 
La Defense. I nagle dla mnie „ten sam” Paryż 
nie był tym samym Paryżem. Był przeżytym, 
osobistym, niepowtarzalnym – Lilki, Pawła. 
Zupełnie inny każdy z ich Paryżów. PARIS 
PARIS. Zupełnie inaczej widziany. Zupełnie 
inaczej kadrowany. Inny. Inny. Zastanawiałem 
się czy to kwestia ich inności, czy może wynika  
z różnicy płci. Inaczej widzi kobieta, inaczej widzi 
mężczyzna. Decyduję. Nie może to być jedna 
wystawa. Konfrontacja widzeń. To muszą być 
dla widza dwie wystawy. Odrębne odrębności.

Lilianna Wolnik – już z imienia i nazwiska 
– ze swoim PARIS PARIS. Paweł Stożek – też 

z imienia i nazwiska – z PARIS PARIS swoim. 
Obie wystawy będą stanowić całość projektu. 
Godzą się na to fotografowie. Godzą się na to 
organizatorzy : Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach, stowarzyszenie, którego są 
członkami – mgFoto z Myślenic oraz dobczyc-
kie Stowarzyszenie KAT. Jeden PARIS PARIS.  

W dwóch częściach. Z dwoma wer-
nisażami.

Poetycki realizm Lilki Wolnik, dla 
którego najważniejszy jest punkt widze-
nia – wybór miejsca. Uważne patrzenie. 
Szczegół. Dostrzeżenie chwili. Jak na 
schodach Wielkiej Arki – Grand Arche 
la Defense. Ktoś jest, ktoś wchodzi, 
ktoś wychodzi, ktoś siedzi, ktoś je, ktoś 
rozmawia, ktoś całuje się, ktoś wtapia 
się w ekran smartfona, nadlatują, 
przelatują ptaki. Ukryte życie.  Czy 
to współczesna arka Noego ? Na tych  
z La Defense - dzień i noc życia. Kształt 
świata. Jego nieprzeliczone faktury. 

Reakcja na światło, barwę, kolor. Kadruje swój 
Paryż w głąb. Co jest za punktem, co jest za linią, 
co jest za bryłą. Wymaga od widza uważności 
na szczegół. Szczegół stanowi o świecie. O życiu. 
W nim jesteśmy zatopieni. Lilka cierpliwie tropi 
nieuchwytne. Dotyka. Uzyskuje. W świetnej 
jakości fotografii.

Forma widzenia przetworzonej fotogra-

fii – to dla Pawła Stożka jego forma Paryża. 
Fascynujący filtr patrzenia na Paryż. Niebieskie 
monochromy. Może niebiańskie. Mają oddech, 
przestrzeń. Paryż w jego widzeniu ma swoją 
architekturę. Matematyczną, geometryczną. 
Manifestuje niepowtarzalność. Jednostkowość. 
Architektura też życia. Konstrukcja. Chłonięcie 
ruchu, przemieszczania się mieszkańców, voy-
erów, turystów. Patrzy na tych, co chcą szybko 
najeść się Paryżem. Śledzi także opuszczenia. 
Zakamarki. Paweł przetwarza kadr w czaso-
chłonnej cyjanotypii. Fotograficzna alchemia. 

W obu wersjach Paryż to człowiek, to ludzie 
w swej różnorodności. Nieprawdopodobne 
bogactwo. Warte zobaczenia. Warte doświad-
czenia. Warte przeżycia.

Moim zadaniem było być KUTATOREM 
(zabawna pomyłka typografii). Pomóc pokazać 
Ich, Lilki i Pawła, niepowtarzalność. Odrębność 
ich sztuki. Co uwidoczniła fenomenalnym pla-
katem Kinga Piwowarczyk. Nasza, Kingi i moja, 
służebność dobrej fotografii.

Później były dwa wernisaże. Z mnóstwem 
gości. Wystawy żyły swoim życiem. Jaki jest 
Twój Paryż ? 

Jurek Fedirko 
kurator wystaw PARIS PARIS.

fot. Paweł Stożek, Witold Uchman

Online z Ośrodkiem 
Kultury

W czasie, kiedy najważniejszym hasłem 
jest #zostanwdomu, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach nie 
zapomina o swoich sympatykach. Wprawdzie 
jest zamknięty i cicho tam i głucho, ale jest  
z nami online.

Na fanpage’u ośrodka kultury na Facebooku 

możemy codziennie zobaczyć kolejne propozycje, 
które umilą nam izolację.

Zapraszamy do oglądania udostępnianych 
przez ośrodek kultury koncertów. I nie są to 
bynajmniej przypominajki – ośrodek kultury 
wyszukuje dla Państwa propozycji artystów, 
którzy grają z domów – dla nas.

Nie brakuje także informacji o wystawach, 
którymi można podążać online oraz o progra-
mach edukacyjnych.

Ciekawą propozycją są warsztaty plastycz-
ne – wykorzystując to, co nam w domu zalega, 
możemy razem z dziećmi zrobić ciekawe stworki. 

Na stronie MGOKiS możecie także Pań-
stwo znaleźć mnóstwo zdjęć z ubiegłorocznych 
imprez, które w tym roku – ze względu na 
epidemię – zostały odwołane. Do takich należy 
m.in. wyjątkowy i cieszący się ogromną popular-
nością Małopolski Festiwal Form Muzycznych  
i Tanecznych „Talenty Małopolski”.

Odwołany został także koncert z cyklu 
„Cztery pory roku”. Wspomnienia z poprzednich 
koncertów można również oglądać na fanpage’u 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin na 
stronie ośrodka kultury i mamy nadzieję – do 
szybkiego spotkania w normalności.

Red.
fot. ze zbiorów MGOKiS



16

rozmaitości

TAPETA 3(203)/2020 

Dzień Kobiet 
z ośrodkiem kultury

Wyjątkowy film o wyjątkowej kobiecie i 
wieczór dla wszystkich wyjątkowych kobiet. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
zaprosił panie na wspaniały wieczór z okazji 
Dnia Kobiet.

Dla uczestniczek spotkania specjalną ofertę 
przygotowały kosmetyczki i makijażystki z 
firmy Mary Kay.

Zanim jednak foyer dobczyckiego RCOS 
zapełniło się pięknymi paniami, mogły one 
wcześniej obejrzeć film „Jestem taka piękna”. To 
historia, która uczy, że każda z nas jest wyjątkowa, 
piękna, naj! – że do tego wszystkiego potrzebna 
jest nasza wiara, która buduje pewność siebie.

Rozbawione komedią panie z jeszcze więk-
szą radością udały się na foyer, gdzie oprócz 
metamorfoz czekał na nie słodki poczęstunek.

A metamorfoz dla uczestniczek firma Mary 
Kay przygotowała 5. Dzięki szczęśliwym kuponom 
pięć pań mogło skorzystać z profesjonalnego 
makijażu.

- To był wyjątkowy wieczór – mówi pani Iza, która 
wybrała się na spotkanie do foyer – każdej z nas 
jest potrzebna taka chwila dla siebie. Taka, żeby 
odetchnąć, odsapnąć. A tutaj jeszcze można było 
skorzystać z wielu porad od profesjonalistek. 
I oczywiście film – uroczy, polecam każdemu.

Organizatorem wieczoru dla pań był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

(k)
fot. mgokis

To jest inna niż wszystkie Wielkanoc. Bez konkursu palm, bez święcenia pokarmów, bez wspólnych Rezurekcji, w których szliśmy obok sie-
bie z radością witając Zmartwychwstałego. Tymi zdjęciami chcemy przypomnieć ubiegłoroczne święta – żebyśmy wszyscy pamiętali, że kiedyś 
wróci normalność. Tego sobie i Państwu życzmy z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2020.

Redakcja
zdjęcia: Joanna Talaga, Witold Uchman


