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temat z okładki

Świąteczne Miasteczko w bibliotece w Dobczycach
W oknach błyszczą światełka, w sercu 

miasteczka – świąteczny jarmark. 
Gdzieś leniwie pędzi pociąg, a wszystko 
przysypane śniegiem.

W tym miasteczku czas się zatrzymał. 
Święta zaczęły się tam bardzo wcześnie i nie 
zamierzają się kończyć aż do 30 stycznia. Na 
jarmarku gwar, kręci się karuzela, w ruch 

poszły łyżwy i narty. Miasteczko świąteczne 
jak z bajki – wyrosło w |Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach.   

Termin otwarcia miasteczka nie był 
przypadkowy – to Mikołajki. Inspirowane 

„Opowieścią Wigilijną” Dickens Village 
fascynuje nie tylko najmłodszych, ale także 
dorosłych. Przyglądają się z uwagą, czekając 
czy zza któregoś z domków nie wychyli się 
ponura postać Scrooge’a, który jeszcze nie 

zdążył uwierzyć w wigilijny cud. A może 
gdzieś ze szczytów gór wznoszących się nad 
miastem, zjawi się Grinch, który zechce 
Ktosiom odebrać wesołe świętowanie.  
A może Wielki Ptak, o którego świętach 
dzieci wysłuchały wspaniałej opowieści już 
w bibliotece.

Miasteczko żyje, miasteczko przyciąga 

uwagę, miasteczko nastraja bardzo świą-
tecznie. 

Ten niezwykły projekt to efekt połączenia 
pomysłu mieszkańców, a zarazem czytelni-
ków i ogromnej otwartości biblioteki, która 
na potrzeby miasteczka przeorganizowała 
swoje pomieszczenie. 

Miasteczka Świąteczne to zwyczaj z USA, 
gdzie oprócz efektownych iluminacji domów 
w ich wnętrzach wiele rodzin buduje małe 

świąteczne miasteczka. 
Nasze, dobczyckie świąteczne miastecz-

ko powstało z inicjatywy Joanny i Piotra 
Dudzików z Brzezowej oraz Anny i Michaela 
Grabowskich, którzy mieszkają obecnie  
w USA. Pomysłodawcom przy budowie poma-
gali również Dominika i Bogdan Drabowie. 

Miasteczko cieszy się ogromnym powo-

dzeniem. Po jego otwarciu bibliotekę odwie-
dziło kilkaset osób, a jeszcze więcej po emisji 
telewizyjnych materiałów. 

Materiał o inicjatywie pojawił się  
w Teleexspressie oraz Kronice TVP3 Kraków 
8 grudnia, a 16 grudnia ekipa telewizji TVN 
przeprowadziła wejście na żywo z biblioteki. 
Rozmowę z autorami pomysłu w ramach 
programu Dzień Dobry TVN poprowadził 
Filip Chajzer. Wyemitowane programy moż-
na odtworzyć – linki do nich podane są na 
fanpage i stronie www biblioteki.

Wystawa czynna będzie w bibliotece do 
30 stycznia 2022 roku w godzinach otwarcia 
(poniedziałki, środy i piątki w godz. 11 do 
19, wtorki i czwartki od 9 do 16 i w soboty 
od 8 do 13). 

Biblioteka prosi o zgłaszanie większych 
grup celem zapewnienia komfortu zwiedzania 
i zabezpieczenia przed zbytnim zatłoczeniem. 

Na miasteczko składa się:
159 świecących domków z porcelany 

(wśród nich dom św. Mikołaja, wioska elfów, 
Straż pożarna, budynki dworca, księgarni, 
sklepów, wesołe miasteczka, wyciąg narciar-
ski, kolejka, piekarnia i wiele wiele innych 
elementów)

1000 metrów światełek choinkowych 
170 choinek i ponad 300 figurek 
500 metrów kabli 
50m2 puchowego śniegu 
Ponad 20h pracy w bibliotece zespołu 

6 osób.
tekst i foto: MBP
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Oświetlenie, nakładki drogowe, kanali-
zacja – w kolejnych miejscowościach 

gminy Dobczyce widać zmiany. 

Stadniki
W Stadnikach zakończyła się prze-

budowa drogi gminnej w kierunku 

Kwapinki. Wykonane prace, stanowiące 
I etap przebudowy objęły budowę kana-
lizacji deszczowej, wykonanie chodnika 
oraz pełnej konstrukcji drogi wraz  
z nawierzchnią. 

Była to długo wyczekiwana inwesty-
cja, która znacznie podniesie komfort 
i bezpieczeństwo w ruchu pieszym  
i samochodowym na tym odcinku. 

W ramach inwestycji wykonane zostało 
także oświetlenie. Prace związane z jego 
montażem zostały zakończone, urucho-
mienie oświetlenia uzależnione jest od 
wykonania koniecznego podłączenia 

Inwestycje, inwestycje – dzieje się w gminie Dobczyce
przez dystrybutora, a czas tej realizacji 
nie jest zależny od Gminy Dobczyce. 

Realizacja inwestycji w Stadnikach 
opiewa na kwotę ponad 1,3 mln zł przy 
dofinansowaniu powyżej 50%, które 
Gmina Dobczyce pozyskała z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Sieraków
Modernizacji uległa droga gminna 

wewnętrzna w Sierakowie - Bania II. 
Realizacja inwestycji wyniosła 127 375,36 
zł i finansowana była z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Dziekanowice
W tym roku udało się wykonać prace 

przy boisku treningowym LKS Dziecano-
via. W ramach inwestycji boisko zostało 
ogrodzone piłkochwytami, dodatkowo 
wokół terenu boiska zamontowano 
oświetlenie. 

Realizacja zadania wyniosła 16 628,10 
zł, a środki pochodzą z Funduszu Sołec-
kiego oraz budżetu Gminy Dobczyce. 
Należy podkreślić, że na obiekcie zre-
alizowano także wiele prac przez Zarząd  
i sympatyków LKS Dziecanovia.

Dobczyce
W Przedszkolu Samorządowym nr 1 

w Dobczycach trwają prace remontowe. 
W ramach prowadzonej inwestycji odno-
wiona zostanie sala najmłodszej grupy 
przedszkolnej, w której przeprowadzone 
zostanie malowanie ścian i wymiana 
podłogi. Dodatkowo łazienka, która 
mieści się przy Sali, dostosowana zosta-
nie dla osób z niepełnosprawnościami. 
Dostosowanie oferty przedszkola do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
obejmą także kolejne zadania w ramach 
tej inwestycji – wykonanie specjalnego 
wejścia oraz pochylni.

Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej 
w Gminie Dobczyce” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Remonty trwają także w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1. W ramach 
inwestycji zrealizowane zostały prace 
modernizacyjne sal lekcyjnych, szatni, 
sanitariatów i korytarzy na parterze 
budynku. Były to prace długo wycze-
kiwane i konieczne, które w znaczny 
sposób zmieniły oblicze wysłużonego 
już obiektu. 

Koszt inwestycji wyniósł 268 018,28 
zł i zrealizowany został w ramach pozy-
skanego dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Intensywne prace trwają także na 
Wzgórzu Zamkowym, które stanowi 
jeden z największych walorów turystycz-
nych miasta. Zmiany zachodzą nie tylko  
w otoczeniu średniowiecznej warowni, 
gdzie realizowane są projekty związa-
ne z rekonstrukcją murów miejskich 
czy budową kładki, ale także w obrębie 
dobczyckiego zamku. 

Zarówno mieszkańcy, jak i powracający 
do Dobczyc goście, zauważyli, że odbu-
dowie uległ most prowadzący do zamku. 
Wysłużona konstrukcja zastąpiona została 
nową solidną formą. Kolejne zmiany 
czekają na odwiedzających wewnątrz 
zamku. Tam, w odbudowanej w ostatnich 
latach sali, zamontowane zostały okna, 
co pozwoliło na stworzenie przestrzeni 
do przyszłych wydarzeń kulturalnych  
i wystawienniczych. Ciekawostką jest, 
że zamontowane okna wykonane zostały 
na wzór okien z kościoła św. Andrzeja w 
Krakowie. 

Prace konserwatorskie i zabezpie-
czające udało się zrealizować dzięki 
transgranicznemu projektowi polsko-

-słowackiemu realizowanemu w ramach 
programu Interreg.

ugim
fot. Joanna Talaga
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Na finiszu są prace związane z budową 
kanalizacji w miejscowości Stojowice 

oraz na ul. Grabowej w Dobczycach. 
W ramach inwestycji prowadzonej przez 

Gminę Dobczyce wykonano kanalizację 
sanitarną o łącznej długości 1,9 km wraz  
z sieciową pompownią ścieków. Z wybu-

dowanej kanalizacji korzystać będą miesz-
kańcy ponad 30 budynków mieszkalnych. 
Dodatkowo, tam gdzie kanalizacja prowa-
dzona była w drogach, wykonano w ramach 
inwestycji także nowe nakładki asfaltowe. 
Prace budowlane realizowane było od połowy 
roku, a ich koszt wyniósł ponad 1,6 mln zł. 

Zadanie to stanowiło rozszerzenie projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy Dobczyce”, który dofi-
nansowany był z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
W ramach tego samego projektu zrealizowano 
wcześniej rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Dobczycach.

- Poprawa infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej w gminie Dobczyce to obecnie 
jedno z priorytetowych działań Gminy 
Dobczyce. Niemal ukończona już inwestycja 
na granicy Stojowic i Dobczyc jest obok 
inwestycji w Kornatce - Zalas najważniej-
szym zadaniem realizowanym w tym roku 
w zakresie wydłużenia sieci kanalizacyjnej 
na terenie gminy. Cały czas trwają także 
prace projektowe nad budową kanalizacji 
w części miejscowości Niezdów, Skrzynka 
oraz Dobczyce (ul. Skrzynecka i Widokowa). 
Prace w terenie rozpoczną się w przyszłym 
roku. Należy dodać, że każda z tych inwe-
stycji realizowana jest przy zaangażowaniu 
pozyskanych środków zewnętrznych – mówi 
burmistrz Tomasz Suś.

oprac: ugim

Gmina Dobczyce po raz kolejny znala-
zła się w czołówce najlepszych gmin 

Małopolski. W najnowszym rankingu zajęła  
5. miejsce i czwarty rok z rzędu utrzymuje 
pozycję lidera w powiecie myślenickim. 

Gmina odnotowała także awans o dwie 
pozycje w stosunku do roku ubiegłego  
(7. miejsce) i wyprzedziła takie samorządy 

jak m.in.: Skawina, Wieliczka, Oświęcim 
czy Zakopane. Z kolei w klasyfikacji gmin 
miejsko-wiejskich Gmina Dobczyce zajęła 
2. miejsce.

– Ponownie wysoka pozycja Gminy Dob-
czyce w tak prestiżowym rankingu jest 
powodem do dumy – mówi burmistrz 
Tomasz Suś. – Świadczy też o ciągłym roz-
woju naszej gminy. Sukces ten jest efektem 
pracy mieszkańców i pracowników urzędu 
oraz zasługą podejmowanych wspólnie  
z Radą Miejską decyzji. Dziękuję każdemu 
za zaangażowanie. 

Ranking Gmin Małopolski 2021 opraco-
wał Małopolski Instytut Samorządu Tery-
torialnego i Administracji FRDL MISTiA 
we współpracy z Urzędem Statystycznym 

w Krakowie. Obie instytucje opracowały 
wskaźniki, by na ich podstawie ocenić 
działalność władz samorządowych 179 gmin 
regionu (bez miast na prawach powiatu: 
Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa). 

Wśród kryteriów znalazły się m.in. 
rozliczane w ciągu trzech lat (2018 – 2020) 
dochody i wydatki gminy, zadłużenie, czy 

pozyskane środki z Unii Europejskiej. Wzię-
to również pod uwagę kwestie społeczne, 
jak np. saldo migracji, czy odsetek dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym,  
a także poziom edukacji, który oceniono na 
podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego 
oraz ósmoklasisty. 

Eksperci uwzględnili również wydatki 
na kulturę i ochronę dziedzictwa, a także 
udział środków przekazanych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom pożytku 
publicznego. 

Gmina Dobczyce wyróżnia się m.in. 
wysokością wydatków majątkowych inwe-
stycyjnych, które w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wynoszą 1856,12 zł.

oprac: ugim

Gmina Dobczyce piątą gminą w Małopolsce Rozbudowa sieci  
kanalizacyjnej
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Wspomnienia jednego z pierwszych ministrantów parafii w Stadnikach
Urodziłem się w Kędzierzynce 24 czerw-

ca 1936 roku. Pierwszą klasę szkoły 
podstawowej rozpocząłem w 1942 roku  
w Kędzierzynce, uczyła mnie pani Zofia 
Pernal. Pierwszą komunię przyjąłem  
w Gdowie w 1947 r. Przygotowywał mnie 
do niej ks. Franciszek Zawadziński – serca-
nin. Przybył on do Państwa Michalików do 
Stadnik za pośrednictwem ks. Stanisława 
Michalika, syna Wojciecha, 22 maja 1941 
roku. Wówczas uczestniczyłem już w Mszy 
Świętej jako kandydat na ministranta. 

Parafię mieliśmy wtedy jeszcze w Gdowie, 
oddaloną około 7 km. Pamiętam chodzili-
śmy pieszo po kamienistej drodze, niejed-
nokrotnie dwa razy dziennie, szczególnie 
do kościoła w niedzielę. Chodziliśmy boso, 
buty ubieraliśmy przy kościele. W domu, 
bardzo często pod przewodnictwem mamy, 
śpiewaliśmy pieśni, stosowne do pory roku. 
Nie zawsze było to moją przyjemnością, ale 
nie było dyskusji. 

U państwa Michalików była kaplica, 
która dla okolicznych mieszkańców była 
wielką Opatrznością Bożą. Na pierwszym 
piętrze, w kącie, stała drewniana ambona.  

To stamtąd padały pierwsze prośby  
o składanie cegiełek na budowę nowego 
kościoła w Stadnikach. Wtedy jeszcze, na 
polu planowanej budowy obecnego dziś 
kościoła, było ściernisko (wcześniej na tym 
polu rósł owies). 

Pierwszą czynnością związaną z budo-
wą kościoła było wykopanie studni. Prace 
te rozpoczęły się 10 kwietnia 1947 roku. 
W budowie kościoła uczestniczyli bardzo 
aktywnie okoliczni mieszkańcy. Praca była 
bardzo mozolna gdyż nie było stosownego 
sprzętu budowlanego i funduszy. Cegłę noszo-
no na plecach, beton wożono na taczkach, 
większość wykopów wykonywano ręcznie. 
Patronat nad budową sprawował ówczesny 
przełożony Polskiej Prowincji Księży Serca-
nów, ks. Michał Wietecha. Między parcelą 
pod kościół, oddaną jako dziedziczna część 
ks. Stanisława Michalika i brata Antoniego 
Szewca a posesją sąsiada Szewczyka, była 
wąska błotnista ścieżka, tzw. miedza, po 
której zdążało się do kaplicy na nabożeństwa. 
Po Mszy Św. często byłem zapraszany na 
śniadanie – było to dla mnie wysoce cenne.

Księża żyli wówczas bardzo skrom-
nie. Najczęściej na śniadanie była czarna 
kawa zbożowa, chleb bardzo powszedni z 
marmoladą, w domu nie było tego za dużo. 
Problemem jednak było dla mnie, aby zdążyć 
na godzinę 8. do szkoły, do Kędzierzynki. 
Obecna pani Pernal nie tolerowała moich 
spóźnień, za spóźnienia obniżała mi spra-
wowanie. Pamiętam przeniesienie Pana 
Jezusa do nowego kościoła 14 sierpnia 1948 
r. Wówczas miałem zaszczyt służyć do ognia, 
szedłem pierwszy przed procesją, było to 
dla mnie bardzo emocjonalne. 

W nowym kościele, pierwszy rektor 
seminarium ks. Adam Gąsiorek przejął 
aktywnie dzieło mobilizacji ministrantów. 
Wkrótce było nas dwudziestu, mam ich na 
zdjęciu. Niestety, zdecydowana większość 
z nich już nie żyje. Wspomnę, że w nowym 
kościele Msze Św. zaczynały się od godziny 
6:00 rano. Trzeba było wstać wcześniej, aby 

zdążyć. W domu nie było zegara lub był 
zepsuty. Budził mnie kogut, różnie to bywa-
ło. Kogut zaczynał swoje wywody zwykle 
po północy. Niejednokrotnie długo stałem 
przed kościołem zanim brat Mikołaj Świder 
otworzył. Kiedy szedłem od Kędzierzynki, 
było jeszcze ciemno. Plagą dla mnie były 
spuszczone psy, nadzieją, gdy w klaszto-
rze świeciło się światło w jednym z okien,  
u księdza Proboszcza. Świadczyło to o tym, 
że wkrótce otworzą 
kościół. 

Ksiądz Adam 
Gąsiorek darzył mnie 
ojcowską miłością. 
Widząc mój skromny 
ubiór, połatane buty, 
czasem według swoich 
możliwości darował mi 
coś z ubrania. To było 
dla mnie coś. Posiadam 
różne pamiątkowe zdję-
cia z Jego podpisami.  

Przyznam się szcze-
rze, że nie zawsze byłem 
aż tak poprawnym 
chłopcem. Pamiętam, 
kiedy byłem sam  
w zakrystii, skusiło 
mnie aby spróbować 
wina mszalnego, które 
stało w szafce. Na pozór 
wyglądało jak sklepowe, 
więc pomyślałem: jak 
nie spróbować? Okazało 
się, że to tylko kwaśny 
sok owocowy. Więcej 
już mnie nie kusiło, 
żeby próbować.  

Do obowiązków 
ministranta należało: 
uczestnictwo we Mszy 
Św. według planowane-
go dyżuru, bezbłędna 
znajomość w języku 
łacińskim ministrantu-
ry, czyszczenie sidolem 
świeczników i dzwon-
ków - w razie potrzeby, 
uczestniczenie w adoracji Pana Jezusa  
w monstrancji według wyznaczonego dyżuru. 
Podczas adoracji ministrant musiał trzymać 
ręce rozłożone w górze, na wysokości ramion. 
Należało być przyzwoicie ubranym, fałdy na 
albie miały być ściągnięte do tyłu i przepasa-
ne szarfą, na piersiach miał wisieć krzyżyk 
z wizerunkiem Pana Jezusa. Oprócz tego 
obowiązkiem było pomóc ubrać się księdzu. 
Wychodząc do Mszy Św. ksiądz brał kielich 
w komplecie z bielizną ołtarzową, nakryty 
welonikiem w kolorze odpowiednim do pory 
roku liturgicznego, a ministrant mszał na 
lewe przedramię. Stawali tyłem do wiernych 
i ksiądz rozpoczynał modlitwy słowami: 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. 
Amen. Wierni modlili się zwykle korzystając 
z książeczek do nabożeństwa. Ministrantowi 
nie było dane dotykać kielicha i monstrancji, 
przyjęte zasady były ogólnie przestrzegane. 
Ksiądz Gąsiorek prowadził notatki i oceny 
ministrantów pod względem sprawowania 
się i uczestnictwa w nabożeństwach oraz 

znajomości ministrantury. Byliśmy często 
egzaminowani.

Dziś, kiedy piszę te wspomnienia, mam 
już 85 lat ale ministranturę jeszcze pamiętam. 

I nic dziwnego, bo niejednokrotnie słu-
żyłem do dwóch, trzech Mszy Św. dziennie. 
W nagrodę dla poprawnych ministrantów 
ksiądz organizował wycieczki do Częstocho-
wy, na Kalwarię, do pustelnika, do kina, na 
lotnisko, czy do swojego rodzinnego domu, 

do Kęt. Spaliśmy tam w domku parterowym 
na strychu. Pożywieniem na drogę były 
konserwy z pasztetem, do dziś nie mogę 
na takie apetyczne natrafić. Ksiądz uczył 
nas różnych pieśni i piosenek. Dominującą 
naszą pieśnią była: „Króluj nam Chryste” a 
z piosenek: „Szumi woda szumi”, „Poszedł 
Marek na jarmarek”, „Stał się cud pewnego 
razu”, „Miała Baba Koguta”, „A w Stadnikach 
wielkie cuda dzieją, chłopy przed kościołem 
wódkę bardzo chleją” itd. Mieliśmy również 
przeróżne gry na sali. W niedzielę przed 
nabożeństwem zwykle graliśmy w piłkę 
nożną z ks. Gąsiorkiem. Za Jego przyczyną 
z parafii wyszło czterech księży.  

Ksiądz Gąsiorek zorganizował też dru-
żynę harcerską, zaopatrzył ją we właściwe 
mundurki. Były również awanse.

Nie sposób nie wspomnieć o ważnych 
datach historycznych naszej Parafii. 

Pierwsza, kiedy została zatwierdzona, jako 
niezależna i samodzielna, było to 1 marca 
1951r. Pierwszym proboszczem został ksiądz 
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wspomnienia

Wspomnienia jednego z pierwszych ministrantów parafii w Stadnikach
Czesław Kunda a wikariuszem Dionizy Bucki.

Druga data tragiczna, to koniec lipca 
1954 r. i bezprawna likwidacja klasztoru 
oraz wywóz księży. Około 40 kleryków  
z całym inwentarzem żywym i martwym 
wywiezionych zostało przez ówczesne władze 
i Urząd Bezpieczeństwa. Byłem naocznym 
świadkiem tej sceny. 

Działania UB zmierzały do likwidacji 
seminariów męskich i żeńskich, aby zniwe-
czyć powołania. Stadniki nie były wyjątkiem. 

Likwidacja nie przebiegała zbyt łatwo 
ze względu na duży opór klasztoru. Księża 
zarzucali Urzędowi Bezpieczeństwa niele-
galność tych działań. Mimo to, że działania 
przeprowadzono pod osłoną nocy, echo po 
parafii rozległo się momentalnie. Był to szok 
dla parafian. Wkrótce zebrało się około 100 
osób przed kościołem. Zgromadzeni śpiewali 
pieśni, modlili się 

i manifestowali na wszelki możliwy 
sposób swój sprzeciw. Wnosili do klasztoru 
załadowany na samochody sprzęt, a władze 
obawiając się niepowodzenia ściągnęli 
dodatkowo 20 milicjantów, aby dokonać 
swojego haniebnego dzieła.  

Szczególnie aktywnie działał tu jeden  
z przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. Po 
zatrzymaniu dowódców partyzantki w 1951 r. 
Józefa Miki i Franciszka Mroza, organizował 
pościg za księdzem Gąsiorkiem. Powodem 
pościgu było udzielenie posługi spowiedzi. 
W rezultacie ksiądz Gąsiorek dobrowolnie 
zgłosił się 19 czerwca 1951 r. o godz. 9. rano 
w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa w Kra-
kowie przy ul. Inwalidów. Zatrzymano Go 
grożąc 15. latami więzienia.  Umieszczono 
Go w piwnicznej, ciemnej, mocno cuchną-
cej celi – separatce. Nad drzwiami wisiał 
krzyżyk zrobiony z chleba, widocznie nie 
był zauważony przez służby. 

„Klęcząc, odmawiając magnifikat, byłem 
morderczo przesłuchiwany i głodzony” – to 
cytat ze wspomnień księdza Gąsiorka. Na 
posiłek podano Mu 2 suche bułki i nie-
wielką ilość kawy w butelce po oranżadzie. 
Przetrzymywano Go 10 dni, aby udowodnić 
Jego niewinność i wypuścić. Likwidacja 
klasztoru pod pozorem ewakuacji stała się 
faktem, częściowo został przewieziony do 
Płaszowa przy ulicy Saskiej. W zamian do 
Stadnik 5 sierpnia przywieziono zakonnice. 

Zbawienny okazał się polski październik 
1956 roku. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych 

i Prokuratury Generalnej wyszło pismo 
zezwalające na powrót księży i zakonnic na 
swoje placówki. Księża do Stadnik wrócili 
6 grudnia 1956 roku. Po tej odwilży paź-
dziernikowej delegacje z wiosek udały się 
do Władz Powiatowych o zezwolenie na 
powrót religii i krzyży do szkół. Interwencja 
okazała się skuteczna. 

 Miło wspominam te dziecięce lata 
okresu ministranta. Z dziecięcą aktywnością i 
zaangażowaniem mogłem być tak blisko ołtarza 
i poznać tylu tak wspaniałych księży, którzy 
w całości byli oddani swojemu powołaniu.                                                                                              
Króluj nam Chryste. Szczęść Boże 
ministrantom w zaszczytnej służbie                                                                                

Wł. Kasprzyk
fot. ze zbiorów prywatnych

200 lat Nowej Wsi (cz.8)

W nocy z 26 na 27 sierpnia 2009r. nad 
naszą gminą przeszła ogromna ulewa. 

Na drodze obok boiska stan wody wynosił 
250 cm. 

Usuwanie skutków powodzi trwało  
4 dni. 30 sierpnia na boisku UKS Orzeł 
odbyły się dożynki wiejskie, na których 
wystąpili uczniowie szkoły oraz orkiestra 

„Barka”. 16 kwietnia 2010r., w okresie żałoby 
po katastrofie pod Smoleńskiem, orkiestra 
zagrała przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Dobczycach, a młodzież i strażacy złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. W maju była wielka 
powódź w całym kraju. W Dziekanowicach 
obok szkoły osunęła się ziemia i powstała 
20 metrowa dziura. Droga do kościoła stała 
się nieprzejezdna.  Mieszkańcy Nowej Wsi 
musieli jeździć przez Sieraków-„Pozorek”  
i Dziekanowice lub przez Dobczyce. Stra-
żacy usuwali drzewa, zabezpieczali miejsca 
zagrożone osunięciem. 

W czerwcu 2010r. Szkoła Podstawo-
wa otrzymała certyfikat „Civis et patria”  
w uznaniu działań podtrzymujących tra-
dycję narodową i więź ze społecznością 
lokalną. Uczniowie opracowali „Skarbiec 
rzeki Młynówki” zawierający opis warunków 
fizyczno-geograficznych rzeki przepływającej 
przez miejscowość a także opisali kapliczki 
w najbliższej okolicy.    

14 kwietnia 2010r. sołtysem została Maria 
Chorobik. 7 stycznia 2011r. odbył się pogrzeb 
księdza Józefa Ślusarczyka pochodzącego  
z Nowej Wsi. Został pochowany w Zawadzie, 
gdzie przez wiele lat był proboszczem. 

1 maja 2011r. został beatyfikowany papież 
Jan Paweł II, a 27 października 2014 został 
ogłoszony świętym. Święty jest bliski wielu 
mieszkańcom Nowej Wsi. Będąc biskupem  
i kardynałem, odwiedzał naszą parafię i wielu 
osobom udzielał sakramentu bierzmowania. 

Szkoła zdobyła II miejsce w ogólnopol-
skim projekcie „Każdy uczeń wie, o robić  
z ZSEE” organizując zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego oraz zachęcając mieszkańców 
okolicznych wsi do właściwego postępowania 
z tego typu urządzeniami. 20 listopada 2011r. 
Orkiestra Dęta „Barka” zdobyła wyróż-
nienie w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych  
w Myślenicach. 

W 2015r. dobudowano do remizy dwa 
garaże na samochody. We wsi było 520 
mieszkańców, 270 kobiet i 250 mężczyzn.  
Obserwowało się napływ ludzi z pobliskich 
miast. Niektórzy wracali na ojcowiznę,  
a inni kupowali działki i budowali domy. 
Przez wieś jeździł „Mini bus” do Dobczyc 
oraz „Ch- bus” do Krakowa.  Zaledwie kilka 
osób zajmowało się rolnictwem. 

26 października 2016 zmarł Michał Czaj-
czyk, strażak, kronikarz, niezwykły społecznik 
zaangażowany w życie wsi, wieloletni sołtys, 
członek Orkiestry Dętej „Barka”. 

W styczniu 2017r. tradycyjnie ucznio-
wie z SP przedstawili Jasełka w kościele  
w Dziekanowicach. Co roku uczniowie ze 
szkół z Nowej Wsi, Dziekanowic i Winiar 
kolędują dla parafian. 

18 lutego 2017 w domu weselnym przy 
Piekarni „Dom Chleba” zorganizowano bal 
charytatywny. 17 czerwca zorganizowano 
w szkole Dzień Rodziny. W czasie wakacji 

wymieniono pokrycie dachowe na budynku 
szkoły.  W kwietniu 2018r. oddano do użytku 
odbudowaną drogę powiatową w Dzieka-
nowicach, dzięki temu skróciła się droga  
z Nowej Wsi do kościoła. 

W maju 2018 odbył się XII Gminny 
Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 
organizowany corocznie w budynku OSP 
przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi.  
9 czerwca 2018 zorganizowano uroczystość 
105 lat istnienia OSP.  W czerwcu 2018 roku 
uczniowie ze Szkoły w Nowej Wsi otrzy-
mali nagrodę Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie za pracę „Chleba naszego 
powszedniego…”. 

9 września Jan Hartabus otrzymał Krzyż 
Małopolski – honorową odznakę za zasługi 
na rzecz województwa małopolskiego. 30 
stycznia uczniowie ze szkoły zostali wyróż-
nieni w II edycji „Szkolnych Przygód Gangu 
Słodziaków” promując rodzinne czytanie 
oraz ekologiczny tryb życia. 

16 marca 2020 roku zamknięto wszystkie 
szkoły w kraju ze względu na stan zagrożenia 
epidemicznego. 25 marca wprowadzono 
nauczanie zdalne. W kościele we mszy mogło 
uczestniczyć tylko 5 osób. 

15 października 2020 roku zmarła Helena 
Mitan – w latach 80. była sołtysem Nowej 
Wsi. 1 września 2020 roku rozpoczęto naukę 
w normalnym trybie, ale od 26 października 
uczniowie klas IV-VI przeszli na nauczanie 
zdalne, a od 9 listopada uczniowie klas I-III. 
Młodzież z Drużyny Pożarniczej z Nowej Wsi 
wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”, 
organizując zbiórkę różnych produktów dla 
osób potrzebujących. 

6 czerwca 2021 roku w kościele parafial-
nym w Dziekanowicach ksiądz Rafał Chorobik 
z Nowej Wsi ze Zgromadzenia Michalitów 
odprawił mszę prymicyjną. Wiosną 2021 roku 
wykonano ocieplenie budynku szkolnego,  
a we wrześniu wymieniono część urządzeń 
na placu zabaw obok szkoły. 

 Radnym Nowej Wsi i Bieńkowic jest 
Jan Hartabus. W strażnicy OSP odbywają 
się zajęcia plastyczne, uczestnicy tych zajęć 
zdobywają nagrody i wyróżnienia. W Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki jest 
8 klas i Oddział Przedszkolny. 

Wielu uczniów działa też w Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej. Klub sportowy UKS 

„Orzeł” skupia grupę seniorów rozgrywających 
mecze piłki nożnej (w klasie A), no i wierną 
grupę kibiców. 

Prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. 
Druhowie odbywają kursy pierwszej pomocy, 
posiadają samochód specjalistyczny zawie-
rający sprzęt potrzebny do ratowania ludzi 
w wypadkach. Uświetniają oni uroczystości 
gminne i parafialne. 

Co roku reprezentanci wsi uczestniczą  
w dożynkach parafialnych i gminnych. 
Strażacy i uczniowie ze Szkoły kultywują 
tradycyjne kolędowanie. 

  To jest historia naszej Małej Ojczyzny. 
Zwracam się z prośbą do osób, które mają 
zdjęcia, informacje i dokumenty dotyczące 
osób i wydarzeń z Nowej Wsi o udostępnienie 
ich, aby uzupełnić kroniki.  

Bogusława Suder   
Szkoła Podstawowa w Nowej   Wsi
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Bałwanki, choineczki, renifery – a wszystko 
precyzyjnie wykonane, z naturalnych 

surowców. Ocena i wybór najładniejszych 
były naprawdę trudne.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Dobczycach rozstrzygnięto VII 
Gminny Konkurs Plastyczny „Ozdoba Cho-
inkowa”. Do konkursu złożono 174 ozdoby 
choinkowe, w tym 172 ozdoby wykonane 
przez uczniów szkół podstawowych, ponad-

podstawowych, podopiecznych WTZ i ŚDS 
oraz osoby dorosłe z Gminy Dobczyce. 

Ozdoby choinkowe oceniło jury, w składzie: 
Edward Duda – artysta, rzeźbiarz; Paulina 
Steliga-Gryglaszewska – artysta, malarz; 
Danuta Ścibor – artysta, rękodzielnik

Po obejrzeniu wszystkich prac, jury 

postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:

W kategorii klas I-III szkół podstawo-
wych Nagrody Główne otrzymali: Weroni-
ka Saczka (SP 2 Dobczyce), Artur Leśniak 
(SP Kornatka), Helena Kaczmarczyk (SP 2 
Dobczyce), Roksana Bławut (SP Nowa Wieś), 
Anna Czerwień (SP 1 Dobczyce).

Wyróżnieniami nagrodzono: Filipa Woź-
niczkę, Patrycję Maniecką (SP Brzączowice), 

Marcelinę Lichoń (SP 2 Dobczyce), Alicję 
Sosnowską (SP 1 Dobczyce), Aleksandrę 
Piwowarską (SP Kornatka), Wiktoria Zawiszę 
(SP Nowa Wieś).

W kategorii klas IV-VI szkół podsta-
wowych Nagrody Główne otrzymali: Lena 
Sendor (SP Brzączowice), Martyna Sukta 

Najpiękniejsze ozdoby wybrane. Wszystkie – przystroiły choinkę
(SP Kornatka), Agata Hałatek, Magdalena 
Drzygiel (SP 2 Dobczyce)

Wyróżnienia otrzymali: Lena Kołodziej 
(SP 1 Dobczyce), Kamil Górecki, Patrycja 
Łacny (SP Nowa Wieś), Lena Drab, Milena 
Lichoń (SP 2 Dobczyce)

W kategorii Młodzież (klasy VII -VIII  
i szkoły ponadpodstawowe) Nagrody Główne 
otrzymali: Zuzanna Górnisiewicz, Wiktoria 
Hujdus (SP 2 Dobczyce), Laura Kalisz (SP 
Kornatka).

Wyróżnienia przyznano: Emilii Wadyl 
(SP Kornatka), Natalii Górnisiewicz (I LO 
Myślenice)

W kategorii osób dorosłych Nagro-
dę Główną otrzymała Małgorzata Stoch. 
Wyróżnienia przyznano Marzenie Dominik 
i Dominice Drab.

W kategorii WTZ i ŚDS Nagrody Główne 
przyznano Annie Murzyn, Zofii Kowal (WTZ 
Dobczyce), Robertowi Batce (ŚDS Dobczyce).

Wyróżnienie otrzymała Teresa Ptak 
(ŚDS Dobczyce).

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. Poziom artystyczny 
wszystkich prac był bardzo wysoki, dlatego 
podjęto decyzję o przyznaniu równorzęd-
nych Nagród Głównych i wyróżnień. Naj-
wyżej oceniono te ozdoby, które cechowała 
największa pomysłowość, kreatywność,  
i samodzielność wykonania. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
i dyplomy, osoby wyróżnione upomin-
ki i dyplomy ufundowane przez Gminę 
Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach. Konkurs 
został zrealizowany w ramach kampanii 
profilaktycznej „Postaw na rodzinę” we 
współpracy z pełnomocnikiem burmistrza 
ds. uzależnień Zofią Kozielską. 

Wszystkie ozdoby przystroiły choinkę, 
która stanęła we foyer dolnym w RCOS.

tekst i fot: mgokis

Dobczycki Mikołaj nie zawodzi – jak co 
roku, pojawił się w dobczyckim Rynku. 

Sędziwy Święty wyruszył sprzed budynku 
RCOS kilka minut po godz. 12., aby obda-
rować łakociami wszystkich zebranych pod 
strażnicą.

Słodkie spotkania w Rynku zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem dzieci i rodzi-
ców. Ważne są nie tylko słodkie upominki, 
ale także zdjęcie z Mikołajem.

Organizowane przez środek kultu-
ry słodkie spotkania Mikołaja z dziećmi  
w centrum miasta, nie byłyby możliwe bez 
pomocy naszych Przyjaciół i Sponsorów.

W tym roku akcję wsparli: Bank Spół-
dzielczy w Dobczycach, Supermarket „JAN”, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Dobczycach, Firma „Larkis” oraz Gmina 
Dobczyce. O transport Świętego Mikołaja 
zadbali druhowie z OSP Gruszów. Nad 
bezpieczeństwem uczestników spotkania 
czuwali uczniowie Liceum Ratowniczego 
w Zespole Szkół w Dobczycach oraz Malta 
Służba Medyczna Oddział Myślenice Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. 

tekst i fot: mgokis
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Anioł mój – bo każdy jest bardzo osobisty. 
Anioł, którego obecność każdy z nas może 
poczuć obok siebie. 

Z początkiem grudnia, jeszcze w miko-
łajkowym nastroju, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej zagościła anielska wystawa. Jej 
kuratorem był Jurek Fedirko, który niebiań-
skie klimaty już po raz drugi, w krótkim 
czasie, zaprosił do Dobczyc. Wcześniej, w 
kurateli tegoż, mogliśmy zobaczyć na świe-
tliku niezwykłą marsjańską wystawę Julki 

Piwowarczyk.
Tym razem do zaklętego kręgu zaprosiły 

nas Anioły Agnieszki Moryc.
Na początku spotkania Jurek Fedirko 

opowiedział, w jaki sposób warto spojrzeć 
na rzeźby. Jest tam ruch, faktura tkaniny 
i przede wszystkim Anioł Mój Agnieszki. 

Goście spotkania mogli dosłownie dotknąć 
twórczości artystki i poczuć fakturę aniołów 
pod swoimi palcami. Nie zabrakło podzię-
kowań dla tych, którzy pomogli w przygo-
towaniu wystawy: przede wszystkim dla 
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Artystka wręczając swoje anioły doce-
niła pracę kuratora, a także Pawła Stożka, 
który zaangażował się w wieszanie wystawy. 
Anielskie dzieła powędrowały również do 
biblioteki i Dobczyc. 

Zapraszamy do oglądania wystawy. W 
bibliotece przyjmujemy fragmenty mate-
riałów, z których Agnieszka Moryc może 
stworzyć kolejne anielskie rzeźby. Jest 
także możliwość kontaktu z autorką celem 
zakupienia aniołów. 

tekst i fot: MBP

Rozmowy o kulturze

Z inicjatywy Rady Społecznej działającej 
przy bibliotece w środę, 1 grudnia odbyło 

się spotkanie „Rozmowy o kulturze”.
Gościem spotkania był burmistrz Tomasz 

Suś. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim 
inicjatyw kulturalnych, których w naszym 
mieście nie brakuje, problemów, z jakimi 
borykają się stowarzyszenia i instytucje 
kultury.  

Podczas spotkania burmistrz Suś przed-
stawił główne inicjatyw kulturalne w naszej 
gminie i z dumą mówił o Dobczycach, 
jako „Sercu kulturalnym powiatu, a nawet 
Małopolski”. Rzeczywiście ilość inicjatyw, 
zaangażowanie stowarzyszeń oraz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
oraz  biblioteki w animowanie kultury jest 
ogromne. 

Poruszyliśmy temat imprez kulturalnych 
– ich terminów, problemów związanych  
z organizacją i ich finansowaniem. Spotkanie 
pokazało, jak ważne są takie spotkania i że 
jest potrzeba rozmowy. 

Padł też pomysł związany z tworzeniem 
kalendarza imprez, który służyłby informa-
cyjnie organizacjom i instytucjom, ułatwiając 
współpracę i koordynację imprez.

Kalendarz taki funkcjonował już kiedyś 
w gminie Dobczyce. Ale, aby był skuteczny, 
musi być odpowiednio koordynowany, a do 
tego potrzeba ludzi i zaangażowania. 

Za inicjatywę, jaką był pierwsze z cyklu 
spotkań z ciekawymi ludźmi, dziękujemy 
szczególnie Ryszardowi Litworowskiemu, 
który był głównym pomysłodawcą i mode-
ratorem spotkania. To pierwsze z cyklu 
spotkań. Na kolejne zapraszamy już wkrótce.

MBP

Anioł mój zagościł w Bibliotece

Z książki się nie wyrasta

6626 bibliotek w projekcie „Mała książka 
– wielki człowiek” – a wśród nich nasza 

biblioteka!
Po raz czwarty przystąpiliśmy do edycji 

akcji rozpoczętej  w 2018 roku, mającej na 
celu rozwijanie pasji do czytania wśród dzieci. 
Obecnie 85 proc. bibliotek w Polsce uczestni-
czy w tym projekcie, a liczba ta wciąż rośnie. 
Rozdano już ponad 3 mln książek. 

Akcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z roczników 2015-2018. Do 
akcji można przystąpić w naszej bibliotece, 
a także w każdej innej, która bierze udział  
w projekcie. Akcja trwa cały rok. 

Dzieci odbierają przeznaczone dla nich 
wyprawki czytelnicze. Warunkiem jest zapisanie 
dziecka do biblioteki. W pakiecie znajduje się: 
książka dla dziecka pt.: „Pierwsze czytanki 
dla…”; broszurka dla rodziców; Karta Małego 
Czytelnika – plastikowa, kolorowa karta, na 
którą dzieci zbierają naklejki.

Książka to starannie dobrany zestaw 
współczesnych utworów wybitnych polskich 
twórców dziecięcych, wzbogacony pędzlem 
mistrza Józefa Wilkonia. Są tam utwory m.in.: 
Grzegorza Kasdepke, Wandy Chotomskiej, Jana 
Twardowskiego, Michała Rusinka, Joanny 
Papuzińskiej.

W broszurce rodzice przeczytają o korzy-
ściach, wynikających z czytania dzieciom 

oraz dowiedzą się skąd mogą czerpać nowe 
inspiracje czytelnicze.

W tym roku mamy dodatkowe gadżety, są 
to naklejki Super czytelnik, Super czytelniczka, 
Książę Książek i Książniczka. W bibliotece 
pojawiła się też miarka, z której odczytać 
można, jakie kompetencje czytelnicze powinno 
dziecko nabywać, odpowiednio do swojego 
wieku. Na miarce pojawiły się m.in. takie 
hasła jak: budowa więzi z rodzicem, przyswa-
janie intonacji  i melodii języka, zdobywanie 
wiedzy o otaczającym świecie, poznawanie, 
nazywanie  i wyrażanie emocji, wzorców 
osobowych, oswajanie trudnych tematów, 
uczenie się mówienia o potrzebach i lękach, 
rozwijanie osobowości i poczucia własnej 
wartości, łatwiejsze przyswajanie wiedzy, 

swobodne myślenie i wypowiadanie się oraz 
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem książki lub czasopisma 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę i po zebraniu 10 zostanie 
uhonorowany dyplomem, potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Warto dodać, 
że akcja jest całkowicie bezpłatna a wspierają 
ja ludzie świata kultury. Mamy nadzieję, że 
wizyty w bibliotekach będą okazją do budo-
wania trwałych i silnych relacji rodzinnych 
oraz do rozwijania pasji czytelniczych. 

Organizatorzy: Instytut Książki, Miejska 
Biblioteka Publiczna. Więcej na: wielki-czlo-
wiek.pl

MBP
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11
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u Tischnera

Akcja charytatywna „Paczuszka dla 
maluszka” została zakończona. Ponow-

nie społeczność szkolna Zespołu Szkół  
w Dobczycach (uczniowie i ich rodziny, pra-
cownicy) swoim zaangażowaniem okazała 
wielkie serce najmniejszym z nas, już tak 
bardzo doświadczonych przez los.

Inicjatywa, do której przystąpiła nasza 
szkoła, to bożonarodzeniowa akcja, do której 
od 2013 r., zawsze w świątecznej atmosferze, 

zaprasza Fundacja Małych Stópek.
W szkole, na paczuszkę, przygotowano 

specjalne miejsce, gdzie ustawiona została 
choinka z bombką symbolizującą akcję. 
Miejsce to jest nieprzypadkowe.

Jest tu wizerunek księdza profesora 
Józefa Tischnera, patrona szkoły, który 
powiedział „być człowiekiem to znaczy 
zawsze: umieć wyjść poza samego siebie, 

umieć siebie przekroczyć”.
- Bardzo dziękujemy za obdarowanie 

dzieci z Placówki Oświatowo-Wychowaw-
czej w Krakowie przy Alei Pod Kopcem 
10a. Spotkanie z mieszkańcami tego domu 
było wzruszające. Usłyszeliśmy wiele cie-
płych, życzliwych słów, oraz to, że po raz 
pierwszy spotkała ich taka ofiarność. Ilość 
przekazanych darów wywołała radość, bo 
pod opieką w tej placówce jest 80. dzieci  

i młodzieży – mówi Iwona Puchała, jedna 
z koordynatorek akcji.

Teraz możemy rozpocząć przygotowania 
przedświąteczne, mając w pamięci, że nasze 
dobre serce przyniesie mnóstwo radości  
i uśmiechów na twarzach dzieci, które spędzą 
święta, w domu gdzie czują się zaopiekowane 
i bezpieczne.

oprac i fot: anka

Paczuszka już u Maluszka

Świąteczna Zbiórka Żywności
85 obdarowanych rodzin – to wynik Świą-

tecznej Zbiórki Żywności, która została 
zorganizowana przez MGOPS w Dobczycach 
w ostatni weekend listopada. 

Podczas zbiórki, dzięki ofiarności miesz-
kańców gminy Dobczyce, zebrano 1281 
kilogramów żywności, która trafiła do 85 
rodzin z gminy Dobczyce.

W czasie akcji szczególnie zaangażowali 
się w pomoc wolontariusze ze szkół z gminy 

Dobczyce: uczniowie i nauczyciele z: SP nr 1  
w Dobczycach, z SP w Brzączowicach, 
Wolontariat „Klub Tischnera” z ZS  
w Dobczycach .

Podziękowania trafiły także na ręce 
właścicieli oraz kierowników sklepów,  
w których umożliwiono zbiórkę: Marketu 

„Jan” ul. Mostowa, ul. Witosa, ”Delikatesów 
Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice. 

tekst i fot: anka

„Cukinia na bogato”, czyli 
prosto i zdrowo  

u „Tischnera”

Kuchnię roślinną cechują wyjątkowe 
smaki, kolory, zapachy, a także szeroki 

wachlarz inspiracji. 
Wegańskie i wegetariańskie dania często 

goszczą na naszych stołach podczas codzien-
nych posiłków, stanowiąc inspirację do ich 
przygotowywania. 

Takie właśnie potrawy królowały w dob-
czyckim  Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera, 
podczas odbywającego się Powiatowego 

Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia 
roślinna”. 

- W konkursie udział wzięli uczniowie szkół 
gastronomicznych z powiatu myślenickie-
go, którzy pod czujnym okiem kucharzy - 
Grzegorza Szczygła (Winnica Sygneczów) 
i Adama Nosala (Dietfic Catering Diete-
tyczny) przygotowywali potrawy wege-
tariańskie – mówi nauczycielka pracowni 
gastronomicznej Katarzyna Mikos, jedna  
z organizatorek, która wraz z Teresą Calik  
i Katarzyną Gaweł, czuwała nad sprawnym 
przebiegiem konkursu. - Udział w tego typu 
rywalizacji wzbogaca nasz warsztat pracy, 
podnosi, jakość kształcenia, pozwala roz-
wijać zainteresowania u młodzieży. 

Potrawy konkursowe zostały przygoto-
wane starannie i z dużą znajomością tematu, 
wszyscy uczniowie wykazali się sporym 
zaangażowaniem, ostatecznie zwyciężyła 

„cukinia na bogato”, przygotowana przez 
Magdalenę Motykę, z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Sułkowicach.

Drugie miejsce przypadło reprezentantowi 
BS I Stopnia w Zespole Szkół Dobczycach 
Michałowi Oleskowi, kl. 3Wkp za potrawę 

„wellington z buraka”, natomiast miejsce 
trzecie zajęła Monika Zadora, (potrawa 

„papryka faszerowana bakłażanem i serem 
feta”) z Zespołu Szkół Techniczno-Ekono-
micznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach. 
Kolejna reprezentantka dobczyckiego ZS, 
Emilia Olszyniak z kl. 3TGg – uplasowała 
się na piątej pozycji. 

Nagrody dla laureatów, które ufundo-
wało Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 
wręczali starosta Józef Tomal i wicestarosta 
Rafał Kudas.

(bd)                          
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (29)

Krokiety rybne
ok.1/2 kg ugotowanych filetów 
rybnych, 
2 jajka, sól, szafran, 
1 łyżka octu winnego, 
1/2 łyżeczki pokruszonego czer-
wonego pieprzu, 
3-4 łyżki bułki tartej 
bułka tarta do panierowania, 
10 dkg masła, 
cytryna, goździki

Ryby siekamy lub miksujemy, dodajemy 
lekko ubite jajka, sól, szafran, ocet, pieprz 
oraz bulkę tartą. Z powstałej masy formu-
jemy krokieciki o dł. ok 5cm i szer.2-3 cm. 
Otaczamy w bułce tartej i na godzinę wkła-
damy do lodówki. Smażymy na rozgrzanym 
maśle na rumiano. Dekorujemy cząstkami 
cytryny i goździkami. Danie nadaje się na 
stół wigilijny.

Zdrowych Świąt i wiele  dobrego na 
Nowy Rok życzy Teściowa

Porada na Święta: zachowajmy umiar  
w jedzeniu i piciu, zadbajmy o wystrój 
świąteczny i dobrą atmosferę w Rodzinach, 
cieszmy się sobą.

Z przepisów Teściowej

Warszawski dziennikarz i literat Bolesław 
Prus, podjąwszy szlachetne ryzyko podróży 
do Galicji, przybył 2 września 1877 roku na 
kilkanaście dni do Krakowa i zamieszkał  
w jednym z hoteli w pobliżu Rynku.

- Jak się panu podoba miasto? - zapytał 
któryś z krakowskich dziennikarzy.

- Nawet ładne – odpowiedział pisarz – czyste, 
powietrze prześliczne, można dobrze zjeść, 
tylko nie da się spać spokojnie, bo jakiś wariat, 
co godzinę gra z wieży na trąbie.

Scenarzysta filmowy Ludwik Starski, 
siedział w gabinecie kierownika zespołu 
produkcyjnego. W pewnym momencie wpadł 
tam jeden z reżyserów, wołając:

- Petelski złamał rękę!
Zapadła cisza, którą przerwał po chwili 

Starski:
- Komu złamał?

Kiedy ministrem bezpieczeństwa publicz-
nego został mianowany Stanisław Radkiewicz, 
pisarka Magdalena Samozwaniec zapytała 
Artura Marię Swinarskiego:
- Słuchaj, Arturku, ten nowy minister, no 
wiesz… od bezpieczeństwa, co to jest za 
postać?

- To nie postać, to posiedzieć – wyjaśnił 
znany satyryk.

C. F.

Akademizm - ramy czasowe: 
koniec XVIII - XIX wiek

Prekursor: Jacques-Louis Dawid
Główne cechy malarstwa: wzniosła 

tematyka biblijna, historyczna i mitologiczna, 
odwoływanie się do ideałów sztuki antycznej 
i renesansowej, naśladownictwo, tworzenie 

Skarby malarstwa europejskiego (8)
style, epoki, kierunki

według odgórnych wzorców, brak miejsca 
na indywidualną ekspresję.

Najwybitniejsi przedstawiciele:
William Adolphe Bouguereau
Lawrence Alma-Tadema
Henryk Siemiradzki
Alexandre Cabanel

Julka z nagrodą im. Elżbiety Kautsch

Julia Grządziel została tegoroczną laureatką 
Nagrody im. Elżbiety Kautsch. Nagroda 

przyznana została po raz drugi.
Julka Grządziel jest uczennicą klasy 6a 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach. 
Jest utalentowaną, a jednocześnie bardzo 
skromną dziewczynką. Ceni sobie przyjaźń 
i bardzo dba o swoich przyjaciół.

- Bardzo lubię pomagać innym, którzy 
potrzebują pomocy – mówiła podczas 
wernisażu Anioł mój, w czasie którego Sto-
warzyszenie Ispina Dobczyce wręczyło jej 
nagrodę – lubię dzielić się tym, co mam i co 

potrafię, z moimi koleżankami i kolegami.
I za tę otwartość i życzliwość Julia otrzy-

mała gromkie brawa. 
Nagroda została przyznana po raz pierwszy 

w rok po śmierci Elżbiety Kautsch, osoby dla 
która ceniła talent, umiejętności i otwartość 
młodych ludzi. Nagroda Jej imienia przy-
znawana jest przez Stowarzyszenie, którego 
była współzałożycielką i od początku mu 
szefowała, zdolnej i utalentowanej młodzieży. 
W ubiegłym roku odebrał ją Daniel Zając.

Red.
fot. ze zbiorów MBP
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rozmaitości

Zawsze czułam się opiekunem pamięci  
o przeszłości Dobczyc i ich mieszkańcach. 

Od kilku lat zajmuję się także upamiętnianiem 
dziedzictwa żydowskiego w Dobczycach. 

Kiedy we wrześniu bieżącego roku Żydow-
skie Muzeum „GALICJA” ogłosiło rekrutację 

do projektu „Akademia Opiekunów Pamięci”, 
wysłałam formularz zgłoszeniowy. Wkrótce 
znalazłam się w grupie 10 pasjonatów historii 
interesujących się dziedzictwem żydowskim 
swojej miejscowości i regionu. Były to osoby 
z województwa łódzkiego, świętokrzyskie-
go, małopolskiego, śląskiego i lubelskiego. 
Przeważającą grupę zawodową wśród nich 
stanowili nauczyciele. Zajęcia rozpoczęły 
się dwudniowym seminarium, podczas 
którego mieliśmy możliwość uczestniczyć 
w ciekawych wykładach i warsztatach,  
a także odbyć spacer z przewodnikiem po 
krakowskim Kazimierzu. 

 Każdy z uczestników „Akademii 
Opiekunów Pamięci” realizował swój własny 
mini-projekt, którego celem było przywró-
cenie pamięci o żydowskich mieszkańcach 
w swojej miejscowości. Projekt finansował 
Narodowy Instytut Wolności ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWE FIO na lata 2021-2030. Korzystałam 
z profesjonalnej pomocy Ady Kopeć-Paw-
likowskiej, opiekuna projektu „Akademia 
Opiekunów Pamięci” oraz Anny Wencel  
i Bartosza Wencla, moich doradców z Żydow-
skiego Muzeum GALICJA. 

 W ramach projektu zorganizowa-
łam Spacer Pamięci „Śladami żydowskich 
mieszkańców Dobczyc”. W tym celu przy-
gotowałam trasę spaceru i opracowałam 

Akademia Opiekunów Pamięci
mapę przeznaczoną dla każdego uczest-
nika. Zaplanowałam wydarzenie otwarte, 
adresowane do wszystkich, szczególnie 
do osób zainteresowanych przeszłością 
Dobczyc i historią społeczności żydowskiej  
w naszym miasteczku. W zrealizowaniu moje-

go projektu pomogli mi, jak zwykle, Paweł 
Piwowarczyk - dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, bibliotekarka Dorota Mistarz 
oraz członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych ISPINA. Portal informacyjny 
DPI 24 i Myślenicki Miesięcznik Powiato-
wy SEDNO objęły wydarzenie patronatem 
medialnym.

 Spacer odbył się w sobotę 20 listo-
pada. Późna jesień nie jest dobrą porą na 
tego typu imprezy, jednak tym razem aura 
potraktowała nas w miarę łaskawie. Nie było 
deszczu, niestety zimno niektórym dało się 
we znaki. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy  

w Rynku, skąd w sobotę 22 sierpnia 1942 
roku Żydzi zostali deportowani do Wieliczki, 
a stamtąd do Bełżca. 

Następnie odwiedziliśmy najważniejsze 
miejsca związane z religią żydowską: miejsce 
po spalonej synagodze oraz ruiny mykwy. 

Przy ulicy Jagiellońskiej zwróciliśmy 
uwagę na szkołę, w której uczyły się 
m. in. żydowskie dzieci. Kontynu-
owaliśmy nasz spacer wokół Rynku, 
zatrzymując się w miejscach zwią-
zanych ze społecznością żydowską 
w Dobczycach. 

Podczas Spaceru Pamięci podzie-
liłam się informacjami na temat 
Żydów, którzy kiedyś mieszkali 
w naszym miasteczku, tu chodzi-
li do szkoły, pracowali, odbywali 
służbę wojskową w polskiej armii  
i w polskich mundurach wyruszali na 
wojenne fronty. Pierwszą część spaceru 
zakończyliśmy przy budynku Szkoły 
Podstawowej przy ulicy Parkowej. Tam 
zapaliliśmy znicz pamięci pod tablicą 
upamiętniającą dzieci zamordowane 
podczas II wojny światowej, wśród 
nich dzieci żydowskie. Kilku uczest-
ników wydarzenia zdecydowało się na 
dłuższą trasę i kontynuację spaceru 
ulicą Mostową i Zarabie. 

 W Spacerze Pamięci „Śladami 
żydowskich mieszkańców Dobczyc” 
wzięło udział 35 osób. Na prośbę 
zainteresowanych powtórzyłam 
wydarzenie 4 grudnia. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękuję za 
udział w spacerze, poświęcony czas 
i wytrwałość. 

 W środę 8 grudnia każdy  
z uczestników „Akademii Pamięci ” 
przedstawił relację ze swojego projek-

tu podczas spotkania online na Facebooku  
Żydowskiego Muzeum „GALICJA”.

 Udział w projekcie „Akademia Opieku-
nów Pamięci” był dla mnie nowym doświad-
czeniem. Cieszę się, że poprzez pokazanie 
miejsc - świadków dawnych wydarzeń 
mogłam zapoznać uczestników z historią  
i kulturą naszych żydowskich sąsiadów. 

Ostatnim zabytkiem w Dobczycach 
związanym z Żydami są ruiny mykwy, które 
znajdują się na prywatnej działce. Właściciel 
działki wyraził zgodę na wycięcie drzew  
i uporządkowanie terenu.

Elżbieta Polończyk-Moskal
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Razem dla Kuby
Kubo, wracaj! Kubo, czekamy! – z tymi 

słowami w całym powiecie myślenickim 
organizowane są akcje, z których dochód 
przeznaczony jest na pomoc Kubie Starzakowi.

Dziewiętnastoletni Kuba w listopadzie 
miał poważny wypadek samochodowy.  
W stanie zagrażającym życiu trafił na oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii Szpitalu 
Uniwersyteckiego w Krakowie. Ze względu 
na duży obrzęk mózgu, lekarze wprowadzili 
Kubę w stan śpiączki farmakologicznej. 
Dziś oddycha samodzielnie, jest wydolny 
krążeniowo, ale nie odzyskał przytomności. 

Szpital niestety nie ma możliwości jego 
dalszej rehabilitacji i dlatego musi zostać 
umieszczony w specjalistycznym ośrodku 
wybudzeniowo-rehabilitacyjnym. Pobyt 
miesięczny w takim ośrodku to około 25 
tysięcy złotych.

Historia Jakuba poruszyła serca miesz-
kańców powiatu – tych, którzy go znają, dla 
których jest zupełnie obcym człowiekiem. 
Pomoc dla chłopca uruchomiono na stro-
nie www.licytuje-pomagam.pl, do licytacji 
zapraszają grupy na Faceboku, od kilku 
tygodni trwają akcje organizowane w szko-

łach, placówkach kultury w całym powiecie.
Wszyscy grają dla Kuby, bo też dobro 

wraca. To, które ludzie dzisiaj dają z siebie, 
ale wraca do Kuby dobro, które rozdawał 
on sam.

Kuba jest od wielu lat harcerzem, aktyw-
nym wolontariuszem, cudownym, pomaga-
jącym innym chłopakiem. Zawsze z sercem 
na dłoni,  uśmiechnięty, gotowy do pomocy.

Niedziela, 19 grudnia, upłynęła w wielu 
miejscach powiatu pod znakiem kiermaszów 
organizowanych z myślą o Jakubie. Stoiska 

stanęły na Rynku w Myślenicach, w Dob-
czycach, w Stadniakach.

W Dobczycach akcję, w którą zaangażo-
wało się wiele osób i instytucji, przygoto-
wali i koordynowali nauczyciele, uczniowie  
i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 2. 

W Stadnikach stoiska przygotowali  
i stanęli za nimi nauczyciele i uczniowie  
z tutejszej szkoły.

A na stoiskach, oprócz ciast, nie zabrakło 
przedświątecznych smakołyków: przetworów, 
pierogów, pierników. Można było zakupić 
rękodzieło na prezent, a także wiele wspa-
niałych stroików.

anka
fot: Paweł Stożek, Stadniki Lokalnie

Kto nie mógł odwiedzić stoisk kierma-
szowych, może pomóc Kubie, korzystając  
z jednej z wybranych form:  
Fundacja Licytuje-Pomagam
mBank 21 1140 2004 0000 3102 7936 0227
Tytułem ,, Darowizna dla Kuby 071221’’
Fundacja Okno Nadziei - dopisek "JAKUB"
ul. Jagiellońska 2, 32-410 Dobczyce
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
ul. Kilińskiego 2, 32-410 Dobczyce
92 8602 0000 0000 0298 2890 0001
przekazać 1% podatku: KRS: 00000718773, 
dopisek Jakub
wziąć udział w licytacjach na stronie: Kuba 
Starzak – Licytacje Charytatywne

Pobiegnij pomaszeruj  
dla Kuby

Zostań Królem Pomagania! 6 stycznia  
- właśnie w ten dzień, w święto Trzech 

Króli, każdy z nas będzie mógł zdobyć tytuł 
Króla Pomagania pokonując złote kilometry 
dla Kuby Starzaka. 

Każdy znajdzie dystans dla siebie – dzieci, 
dorośli, seniorzy! Zapraszamy do zapisów 
i wsparcia pięknego celu. Trasa biegów 
głównych przebiegać będzie w terenie pod 
zaporą i po zaporze Jeziora Dobczyckiego.
Termin i miejsce biegu

Bieg odbędzie się dnia 6.01.2022 (czwar-
tek). Start i meta biegu znajdować się będzie 
w Dobczycach, na ul. Braci Kowalskich 
(miejsce dawnej giełdy samochodowej  

– teren pod zaporą).
Biegi dzieci

Trasa biegów dla dzieci będzie liczyć: 
rocznik 2015 i wyżej (7 lat i mniej) - 100m, 
rocznik 2013, 2014 (8-9 lat) - 100m, rocznik 
2011, 2012 (10-11 lat) - 200m, rocznik 2009, 
2010 (12-13 lat) - 400m. 

Starty biegów dla dzieci odbędą się  
z podziałem na dziewczynki i chłopców. 
Biegi zaczną się o godzinie 10:00.
Biegi główne:

- 1,5 km (start o godz. 12:15)
- 3,5 km - od 12 roku życia, (start o godz. 
13:00)
- 7 km - od 16. roku życia. (start o godz. 14:00).

To nie ważne, na jakiej trasie rozpoczniesz 
i zakończysz swój bieg. Ważne, że wszyscy 
pobiegniemy dla Kuby.

Zapisy i informacje: fanpage Rozbiegane 
Dobczyce lub www.rozbiegane.dobczyce.pl

RD
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sport

Rozbiegany grudzień
Grudzień nie obfituje w dużą ilość biegów, 

ale nie brakło na nich naszych repre-
zentantów – naszych, znaczy Rozbieganych 
Dobczyc. 

Oczywiście nie ustajemy w czwartko-
wych treningach, na które zapraszamy na 
19:30 (parking przy ulicy Szkolnej) oraz 

ćwiczeniach na sali w poniedziałki.
Zwycięski debiut Marka

Mogielica 1170 m n.p.m Królowa Beski-
du Wyspowego tym razem była miejscem, 
w którym odbył się pierwszy zimowy Bieg 
Górski Scarpa ULTRA TRAIL-Winter  

– Mogielica Challenge. 
Trasa wynosiła 23km z przewyższeniem 

prawie 1200 m. Poprowadzona z Przełęczy 
Rydza-Śmigłego przez Polanę Stumorgową 
na Mogielicę i dalej przez Łopień do Przełę-
czy Rydza Śmigłego. Rozbieganie Dobczyce 
były reprezentowane przez Marka Kaczora, 
dla którego był to debiut w żółtych barwach.  
W ogólnej klasyfikacji zajął 23. miejsce  
z czasem 03:15:01. Natomiast w swojej 

kategorii wiekowej zajął pierwsze miejsce!
Bunt Mikołajów Weroniki

Weronika Piwowarczyk wystartowała  
w biegu pt. „Bunt Mikołajów” zorganizowa-
nym przez Tres Compañeros. Trasa liczyła 
ok. 5km i odbyła się terenie Niepołomic. Jak 
na bieg mikołajkowy oczywiście nie mogło 

zabraknąć prezentu. Weronika uważa bieg 
za bardzo udany!
Półmaraton Grzegorza

Półmaraton przebiegł Grzegorz Skuza 
– a dokładnie Lisiecki Półmaratonu Miko-
łajów w ramach cyklu Tour de Małopolska. 
Nauczyciel Zespołu Szkół w Dobczycach tak 
opisuje swój start: "Trasa tego półmaratonu 
biegła wzdłuż brzegów Wisły, z widokiem 
na wznoszące się po drugiej stronie muru 
klasztoru w Tyńcu. Tym razem ten miko-
łajowy bieg miał charakter crossowy. Co 
znaczy crossowy, dowiedziałem się dopiero 
na trasie (krew, pot i łzy. I błoto). Ale to nie 
ważne. Ważne że była "połówka". I że było 
biegane. Micha się cieszy."

KKK na stadionie KKK charytatywnie

W grudniu Klub Kulturalnego Kibica 
włączył się w dwie akcje charytatywne. 

Zebrał kilkanaście pudeł zabawek, słodyczy 
i materiałów plastycznych, które przekazał 
dla domów dziecka przed meczem z Rado-
miakiem. 

W połowie grudnia członkowie klubu 

pomogli w transporcie Szlachetnej Paczki, 
którą kibice Wisły ufundowali rodzinie  
z Dobczyc. 

Oczywiście nie zabrakło nas na dwóch 
grudniowych meczach – z Radomiakiem 
(39 osób) i Termalicą (55 osób). 

Ten drugi mecz – z Termalicą, był 130. 
wyjazdem i obfitował w kilka pierwszych 
wizyt na stadionie wśród naszych najmłod-
szych podopiecznych. Cieszymy się że z KKK 
wkraczają w świat kibiców, tych wiernych, tych 
pozytywnych i zawsze oddanych niezależnie 
od wyników i warunków atmosferycznych.

Teraz czas na dwumiesięczną przerwą, 
a kolejny wyjazd w jubileuszowym 10. roku 
istnienia klubu w lutym 2022 roku. 

KKK

Trwają zapisy dla dziewcząta i chłopców  
z roczników 2016-2008. Tegoroczna edy-

cja zimowej półkolonii będzie już dziesiątą, 
którą zorganizuje klub!

Termin: 24.01.2022-29.01.2022
Koszt: 700zł
Cena obejmuje m.in.: opiekę wykwalifi-

kowanej kadry trenerskiej, opiekę medyczną, 
zajęcia sportowe (różne dyscypliny), wyży-
wienie (II śniadanie, obiad, podwieczorek), 
8 atrakcji rekreacyjnych, całodzienną 
wycieczkę, ubezpieczenie,

Zapisy telefonicznie lub SMS do 5. stycznia 
2022 pod nr telefonu 604 510 513

Red.

Ferie z KS Raba
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