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NIECODZIENNIK
Biblioteki Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach

DODATEK OKOLICZNOŚCIOWY POŚWIĘCONY
REGIONALNEMU CENTRUM OŚWIATOWO-SPORTOWEMU
W DOBCZYCACH

Regionalne Centrum Oświatowo- Sportowe znajduje się w Dobczycach, przy ulicy Szkolnej 43, zajmując istotne miejsce w życiu mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce, i nie tylko. RCOS stanowi centrum oświatowo-kulturalno-sportowe dla całej społeczności, wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom i zapotrzebowaniom mieszkańców.
Dlatego też redakcja gazetki „Niecodziennik” zdecydowała się wybrać ten obiekt
i jego działalność do dodatku okolicznościowego, jako kluczowej instytucji, funkcjonującej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, działającej na rzecz lokalnej społeczności.

Zdjęcia z archiwum UGiM Dobczyce
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Konferencja w Regionalnym
Centrum Oświatowo-Sportowym, zorganizowana przez P. Marcina Pawlaka, burmistrza GiM Dobczyce
28 stycznia 2014 r. redakcja gazetki szkolnej Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach „Niecodziennik” wzięła udział w konferencji z p. Marcinem Pawlakiem, Burmistrzem
GiM Dobczyce, jego zastępcą, p. Pawłem Machnicki, z p. Andrzejem Topą, dyrektorem MiejskoGminego Ośrodka Kultury i Sportu oraz pracownikami Referatu Inwestycji GiM Dobczyce, p. Markiem Mitko i p. Leszkiem Piwowarczykiem. Konferencja miała na celu przybliżenie historii Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, a także pokazanie wpływu obiektu na
mieszkańców Dobczyc, oraz najbliższe, planowane inwestycje.
Historia Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach jest długa. Wszystko rozpoczęło się w latach 90., gdy początkowym
założeniem inwestycji było zbudowanie obiektu, który miał
spełniać następujące funkcje:
szkoły podstawowej, ośrodka
kultury, sali widowiskowej
oraz hali sportowej. Jednak
ostatecznie dokumentacja została zatwierdzona z funkcją
gimnazjum, zamiast szkoły
podstawowej, ze względu na
reformę oświatową, i w takim
oto wydaniu budowa ruszyła.
Niestety, nie było możliwości
doprowadzenia inwestycji do końca. Dopiero po
wyborach w 2002 r., p. burmistrz Marcin Pawlak,
przejął inicjatywę budowy RCOS-u. Wówczas, po
gruntownej analizie, postanowił wstrzymać budo-
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wę, ze względu na zadłużenia gminy. Projekt
odżył dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej i możliwości otrzymania dotacji unijnych.
Podczas spotkania p. L. Piwowarczyk
obszernie wprowadził nas w szczegóły techniczne, dotyczące projektu i dokonywanych zmianach, które dotyczyły m.in. przebudowy całego
ogrzewania budynku poprzez wprowadzenie
pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii,
wyposażenie budynku w system inteligentnego
zarządzania obiektem oraz monitoring przeciwpożarowy i przeciwwłamaniowy. W dn. 5 września 2011 r. jako pierwsza została oddana część
szkolna, następnie w grudniu tego samego roku
hala sportowa. Ostatnim elementem była środkowa część, czyli MGOKiS, aula widowiskowa i
biblioteka. Nacisk położono na kreowanie przestrzeni, estetykę, dużą rolę w tego typu obiekcie
odgrywają przeszklenia, zapewniające naturalne
światło.

Zespół redakcyjny w czasie Konferencji
Fot. Karol Suchta
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Ludzie, zaangażowani w tę inwestycję
starali się skupiać nie tylko na oświacie, ale również na rozwoju kultury. P. Machnicki wspomniał, iż z uwagi na istniejące wśród mieszkańców społeczne zapotrzebowanie na spędzanie
wolnego czasu, konieczne było zapewnienie odpowiedniego lokalowego zaplecza kulturowego.
Oprócz połączenia funkcji kulturalnych i sportowych z edukacyjnymi, misją p. burmistrza M.
Pawlaka było również udostępnianie obiektu nie
tylko mieszkańcom gminy, ale również szerszemu gronu odbiorców. Tak więc, po rewitalizacji
projektu oraz dogłębnej analizie potrzeb mieszkańców, Regionalne Centrum OświatowoSportowe stało się priorytetem, i jak się później
okazało, trafioną inwestycją, stwarzającą ogromne możliwości, stanowiącą szansę na oświatowy, intelektualny i sportowy rozwój społeczności Gminy Dobczyce.
Regionalne Centrum OświatowoSportowe łączy w sobie Gimnazjum, Miejską
Bibliotekę Publiczną, Szkołę Muzyczną i MGOKiS. Obawiano się, czy te instytucje będą prawidłowo funkcjonować, jednak p. Andrzej Topa
zapewnił, że kultura osobista uczniów, jak i osób
odwiedzających obiekt, jest wysoka. RCOS budzi podziw nie tylko w mieszkańcach Dobczyc.
Na potwierdzenie tych słów, p. Leszek Piwowarczyk, opowiedział nam anegdotkę. Podczas
jednej z imprez, została wynajęta firma, która
miała zadbać o nagłośnienie. Pracownicy, wybierając sprzęt pomyśleli, że to „jakieś tam Dobczyce.” Gdy dotarli na miejsce, byli pozytywnie
zaskoczeni, widząc duży, nowoczesny i funkcjonalny obiekt RCOS.
Zamierzenia, dotyczące RCOS-u zostały jak najbardziej zrealizowane. Eksperci, którzy byli powiązani z projektem, wyrażali wątpliwość, czy
tak duży obiekt zostanie w pełni wykorzystany.
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Jednak na dzień dzisiejszy zaczyna brakować miejsca, co jest dobrym sygnałem i impulsem do przyszłościowego rozwoju. W szczególności, iż RCOS
ma wiele elementów projektowanych i wytwarzanych przez profesjonalne firmy, na przykład technologię sceniczną, akustykę. Chociaż jesteśmy średnią gminą, posiadamy obiekt, który wyróżnia nas
na tle wielu województw.
Sukces Regionalnego Centrum OświatowoSportowego jest niepodważalny. Obiekt można nazwać perełką Dobczyc. Dzięki wielofunkcyjności i
nowoczesności RCOS-u, miasto odżyło. P. Burmistrz ma w planach jeszcze kilka inwestycji jak np.
rozbudowa parkingu, wprowadzenie kina 3D, wy

Fot. Karol Suchta

posażenie auli widowiskowej, mini basen do nauki
pływania, sztuczne lodowisko i stadion lekkoatletyczny. Taka rozbudowa, będzie wspomagać różne
przyszłe wydarzenia.
Do tej pory warte odnotowania są następujące: kursy i szkolenia, przeglądy taneczne, warsztaty teatralne, wernisaże, festiwale międzynarodowe, krajowe i regionalne.
Relację ze spotkania przeprowadzili:
Izabela Suder i Karol Suchta
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REGIONALNE CENTRUM
OŚWIATOWO-SPORTOWE
W DOBCZYCACH
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe jest strategiczną inwestycją gminy, długo oczekiwaną przez mieszkańców. Konieczność budowy
takiego ośrodka, skupiającego wiele funkcji:
oświatowych, kulturalnych i sportowych, została
potwierdzona między innymi analizami wykonanymi dla programu rewitalizacji miasta i jest jednym z priorytetów działań rewitalizacyjnych,
głównie w sferze społecznego oddziaływania infrastruktury. Dzięki dobrej lokalizacji obiektów w
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych oraz instytucji oświatowych, jak zespół szkół średnich i przedszkole, stanowi dopełnienie bazy kulturalnej,
sportowej i edukacyjnej gminy Dobczyce. Z tego
nowoczesnego obiektu mogą korzystać również
mieszkańcy Małopolski i turyści.
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a/ oddane do użytkowania w 2008 roku w ramach projektu MF EOG:

plac zabaw dla dzieci
b/ oddanych do użytkowania 5 września 2011
roku:
 gimnazjum (uczy się tu obecnie 548
uczniów)
 biblioteka (czytelnie multimedialne, księgozbiory, pracownie – po wyposażeniu oddane w
pełni do użytkowania 11 marca 2013 roku)
stołówka
c/ oddanych do użytkowania 6 grudnia 2011
roku:
 hala sportowa z trybunami dla 410 osób,
sala do gier, szatnie
d/ oddane w marcu 2012 roku:

aula widowiskowa z widownią na 454 miejsca (w jej skład wchodzą 2 świetlice, 2 garderoby, zaplecze sceny, pracownia teatralna, kabiny
techniczne, pracownia techniki, 2 sale konferencyjne, sala tańca, sala prób muzycznych dla orkiestry i chóru, zaplecze socjalne i sanitariaty).
Powierzchnia zabudowy 7 720 m2 w tym:
 szkoły – 3 570 m2
 auli – 2 230 m2
hali – 1 554 m2
Łączna kubatura 63 219 m3

Instytucje kulturalno-oświatowe znajdujące się w RCOS

Zdjęcie z archiwum UGiM Dobczyce

Kalendarium powstania Regionalnego
Centrum Oświatowo-Sportowego
Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe było
realizowane etapami i składa się z następujących
części:





Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Gimnazjum
Szkoła Muzyczna I stopnia
Miejska Biblioteka Publiczna
Z RCOS korzystają m.in. takie instytucje i organizacje jak:
 Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Więź”
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA
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Wieku
 Stowarzyszenie KAT Dobczyce
 Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa
Miast
 Harcerze odział Dobczyce
 Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów
 Stowarzyszenie Łucznicze Achilles
Stowarzyszenie Dobczycki Klub Biegacza
Obiekt RCOS jest zarządzany w całości
przez MGOKiS. Współdziałanie na jednej przestrzeni kilku instytucji kulturalnych, edukacyjnych i sportowych (MGOKiS, Szkoła Muzyczna
i Miejska Biblioteka Publiczna) umożliwia skierowanie do mieszkańców nie tylko Gminy Dobczyce szerokiej, wspólnie wypracowanej oferty
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej. W ramach
MGOKiS działają między innymi: orkiestra dęta,
zespół jazzowy, zespoły rockowe oraz kapela
podwórkowa, zespół pieśni i tańca. Organizowane są kółka zainteresowań, m.in. plastyczne,
baletu, tańca nowoczesnego. MGOKiS jest także
podmiotem umożliwiającym mieszkańcom
uprawianie sportu i rekreację. Prowadzi sekcje:
piłki nożnej, łucznictwa, koszykówki, tenisa stołowego. Organizuje samodzielne turnieje sportowe i zawody towarzyszące imprezom kulturalnym.
MGOKiS jest zarządcą obiektu, co oznacza, że nie tylko wykorzystuje obiekt na swoją
własną statutową działalność, ale wydzierżawia
pomieszczenia różnym podmiotom: gimnazjum,
szkole muzycznej, miejskiej bibliotece publicznej
i firmom prowadzącym działalność gastronomiczną (kawiarnia, kuchnia, stołówka). MGOKiS koordynuje funkcjonowanie i dostępność
obiektu tak, by mogły w nim działać stowarzyszenia i organizacje nie przeszkadzając sobie
wzajemnie a nawet przenikając się z własną
ofertą. W czasie, kiedy nie ma zajęć szkolnych i

NIECODZIENNIK

sponsorowanych przez gminę, hala sportowa wynajmowana jest klubom sportowym. Aula widowiskowa jest wynajmowana agencjom artystycznym.

Misja RCOS

Budowa budynku wielofunkcyjnego miała
na celu podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury społecznej i rozwiązanie sytuacji kryzysowej,
zdiagnozowanej na terenie miasta.
Budowa całego kompleksu RCOS pozwoliła na
stworzenie na jego bazie wielofunkcyjnego obszaru,
pełniącego funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne.
Dzięki walorom estetycznym obiekt przyciąga i harmonizuje z otoczeniem a jego walory estetyczne zapraszają mieszkańców do jego wnętrza.
Pomimo prostej formy architektonicznej wnętrze
charakteryzuje bardzo duża różnorodność, co pozwala na bardzo zróżnicowane użytkowanie. Dzięki walorom estetycznym i funkcjonalnym mieszkańcy mają możliwość udziału w życiu kulturalnym i sportowym.
Mieszkańcy mają możliwość wspólnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym, co zacieśnia łączące ich więzi i przyczynia się do zwiększenia poczucia przynależności do lokalnej społeczności. Jest
to szczególnie istotne dla obszaru realizacji projektu, gdyż zlokalizowany jest w sąsiedztwie osiedli,
budownictwa wielorodzinnego, osiedla Jagiellońskiego i Piastowskiego. Ponadto, jedna siedziba
gimnazjum w całej gminie przyczyniła się do podniesienia integracji społeczności szkolnej
i zachęcenia uczniów do aktywnego udziału w życiu miasta. Wspólne organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (hala, aula, plac zabaw, teren
zielony) zostały tak skomponowane, aby stworzyły
przestrzennie całościowy kompleks, w którym
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każdy może spędzić czas wolny i rozwijać swoje
zainteresowania. Uniwersalna funkcjonalność powoduje że uczniowie gimnazjum mają bezpośredni kontakt z takimi instytucjami jak: biblioteka,
MGOKiS, szkoła muzyczna. Szkoła muzyczna ma
dostęp do auli widowiskowej, którą wykorzystuje
do prób i występów, a także organizuje audycje
muzyczne dla gimnazjalistów.
Na szczególna uwagę zasługuje aula widowiskowa, umożliwiająca organizację zarówno małych kameralnych imprez jak i dużych wymagających wiele przestrzeni i większej widowni. System
otwarcia auli jest nowatorskim rozwiązaniem projektowym w skali Małopolski.
Rezerwa terenu wokół Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego pozwoli na dalsze
kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Powstanie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego przyczyniło się do:

Wzbogacenia

oferty kulturalno-rozrywkowej
miasta i całej Gminy Dobczyce – budynek wielofunkcyjny przystosowany jest do organizacji różnych imprez kulturalnych i rozrywkowych, dzięki
czemu możliwe jest rozszerzenie obecnej oferty
miasta w tym zakresie.

 Wzrostu aktywności miasta i gminy w zakresie
organizacji ważnych wydarzeń kulturalnych, także międzynarodowych, opartych o współpracę z
zagranicznymi partnerami, rozwój działalności
kulturalnej i współpracy międzynarodowej.

 Wzrostu

aktywności lokalnych zespołów artystycznych – nowy obiekt posiada specjalistyczne
sale do przeprowadzania prób i zajęć artystycznych (sala baletowa, pracownia muzyczna), dzięki
czemu rozwiązany został problem z lokalami
przystosowanymi do ich działalności i nie jest konieczne jej ograniczanie.

 Poprawy jakości zajęć edukacyjnych w gimnazjum oraz poprawy ogólnych warunków funkcjonowania placówki – gimnazjum w Dobczycach
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zyskało nowoczesną siedzibę, w pełni wyposażoną do prowadzenia różnorodnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
(pracownia językowa, pracownia informatyczna,
plastyczna i techniczna), co poprawiło jakość
usług edukacyjnych prowadzonych przez placówkę. Ponadto, realizacja projektu przyczyniła
się do zwiększenia aktywności społeczności
szkolnej i zachęcenia uczniów do czynnego
udziału w życiu szkoły poprzez organizację zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań, itp.

 Wzrostu

zainteresowania ofertą kulturalną
miasta i gminy oraz uczestnictwem
w organizowanych wydarzeniach kulturalnych,
rozrywkowych.

Nowe inicjatywy , które mają miejsce
lub są planowane w przyszłości

 Kawiarenka muzyczna,
 Rozgrywki Dobczyckiej Ligi Halowej,
 Liczne koncerty,
 Okazjonalne kino dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 Przedstawienia kabaretowe,
 Spektakle teatralne
Wydarzenia, które rozwinęły się dzięki
realizacji projektu

 Kursy i szkolenia specjalistyczne

w wynajmo-

wanych pomieszczeniach RCOS-u.

 Przeglądy taneczne
 Festiwale międzynarodowe, krajowe i regionalne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. J. Dominika, Małopolskie Przeglądy Taneczne)

 Spotkania seniorów, panele dyskusyjne
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 Zawody i rozgrywki ligowe w piłce siatkowej
 Kącik malucha
 Warsztaty filmowe i teatralne organizowane
przez Miejską Bibliotekę Publiczną

 Spotkania

z ciekawymi osobistościami życia
publicznego, autorami książek

 Zajęcia edukacyjne
 Wernisaże
Planowane inwestycje

 parking (rozbudowa)
 wyposażenie auli widowiskowej (technika sceniczna)
 zewnętrzne zaplecze sportowo-rekreacyjne
(mini basen do nauki pływania, sztuczne lodowisko, stadion lekkoatletyczny)
Opracowano na podstawie wywiadu z Panem
Marcinem Pawlakiem, burmistrzem GiM Dobczyce

MGOKiS w pigułce
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Dobczycach prowadzi działalność
społeczno-kulturalno-sportową, organizując zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stanowi
centrum kulturalno-oświatowe GiM Dobczyce,
promując kulturę regionu.
Wśród licznych propozycji, oferowanych
przez MGOKiS, znajdują się koła zainteresowań,
m.in. kółko plastyczne. W bogatej ofercie znajdują się również zajęcia taneczne (balet, taniec
nowoczesny) i sportowe (sekcja łucznictwa). W
czasie ferii zimowych oraz wakacji oferta MGOKiS jest poszerzana o warsztaty taneczne, plastyczne, turnieje tenisa stołowego, zajęcia z profilaktyki uzależnień i teatrzyki.
W MGOKiS-ie działają również zespoły,
m.in. Orkiestra Dęta OSP-MGOKiS, Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”, Big Band „Dobczyce”,
Mażoretki, INTOX oraz Kapela Podwórkowa
„Werdebusy Dobczyckie”.
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów i cieszą się
ogromną popularnością uczestników. MGOKiS
użytkuje również i administruje Halą Sportową i
kompleksem boisk „Orlik”. Wynajem hali cieszy
się dużym zainteresowaniem, od chwili jej
otwarcia służy nie tylko młodzieży gimnazjalnej
ale i klubom sportowym, a także osobom prywatnym. Co roku podopieczni MGOKiS-u biorą
udział w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach, odnosząc niejednokrotnie znaczące
sukcesy.

Zdjęcie z archiwum UGiM Dobczyce

Ograniczając się tylko do ubiegłego roku
(2013), warto odnotować chociażby niektóre,
kluczowe, które mogą być postrzegane jako
przejaw aktywności i zaangażowania Ośrodka:
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I. Orkiestra Dęta OSP-MGOKIS
1. miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr
Dętych w Myślenicach
II. Big Band „Dobczyce”
-

Nagroda Specjalna w Międzypowiatowych
Eliminacjach do XXXVI Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Wieliczce i nominacja do etapu małopolskiego
małopolskiego Nowym Sączu

- 1. miejsce w grupie big bandów w finale
XXXVI Małopolskiego Festiwalu Orkiestr
Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu
III. Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”
- 1. miejsce w kategorii VII (Lucyna SławińskaTargosz i Janusz Kozień) w Ogólnopolskim
Turnieju Tańców Polskich „Dobczyce 2013”
- 3. miejsce w kategorii VII (Lucyna SławińskaTargosz i Janusz Kozień) w Ogólnopolskim
Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską
Szyszkę” w Siemiatyczach
- 1. miejsce w kat. I Debiut (Julianna Gunia i Jakub Piotrkowski) w III Wojewódzkim Turnieju Tańców Polskich „O czapkę św. Mikołaja” w Piekarach
IV. INTOX
- 4. miejsce w V Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” Czerwonki/
Leszczyny
V. Grupa kolędnicza „Szopka z lalkami” i
„Werdebusy Dobczyckie”
- III Nagroda w Powiatowym Przeglądzie Grup
Kolędniczych w Myślenicach („Szopka z lalkami”)
- I Nagroda – Złota Rozeta w Ogólnopolskim
Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej („Szopka z lalkami”)

VI. „Pasterze” – Grupa Młodzieżowa (Młode Werdebusy)
- I Nagroda w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych Kolędniczych Myślenicach
- 2. miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu
VII. Kółko plastyczne, oddział Nowa Wieś
- Nagroda Specjalna dla Karoliny Windak w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ptaki
cudaki” (Rzeszowski Dom Kultury)
- 1. miejsce dla Małgorzaty Bławut w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Światło” (MDK
Kraków)
VIII. Łucznicy
- 1. miejsce dla Karoliny Bednarczyk w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów Juniorów Młodzieżowców Młodzieżowców Dąbrowie Tarnowskiej
- 1. miejsce dla Magdaleny Zarzyckiej w I Rundzie
Pucharu Polski w Krakowie
- 2. miejsce drużynowo (kobiety) w Pucharze Europy w Łucznictwie we Francji
- 1. miejsce Aleksandry Mazur i Jakub Bajer (dzieci)
w Otwartych mistrzostwach Sygneczowa w
Łucznictwie
- 1. miejsce dla Aleksandry Mazur w Mistrzostwach
Małopolski Dzieci i Młodzików w Łucznictwie
Łucznictwie Dobczycach
W czasie swojej działalności, pracownicy
MGOKiS współpracowali przy rozlicznych okazjach z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami,
m.in. „KAT”, „Ispina”, „Więź” Uniwersytet Trzeciego Wieku, i in.
Opracowały Patrycja Pudlik i Karolina Goryczka

1.02.2014 r.
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DZIAŁO SIĘ!
Spektakle, kabarety, koncerty, wystawy… Trudno
wymienić wszystkie liczne imprezy, odbywające
się w Regionalnym Centrum OświatowoSportowym w Dobczycach (organizowane przez
MGOKiS, jak również przez inne instytucje, a mające miejsce w pomieszczeniach RCOS-u).

Spektakl filmowo-teatralny jest bardzo dobrą
komedią, do którego sceny zostały nakręcone w
skansenie i na dobczyckim Zamku. Adaptacja i
reżyseria to dzieło Artura Dziurmana. Komedia
opowiadała o chciwej księżniczce z zamiłowaniem do złota i bogactwa. Po otruciu bohaterki
jej duch błąkał się po okolicy i nawiedzał zamek,
w którym mieszkała, czekając na wybawiciela.

My postaramy się przypomnieć niektóre z nich.

 WSZYSCY WSZYSTKIM

SPEKTAKLE…

Spektakl teatralny z udziałem parlamentarzystów przyciągnął rzesze mieszkańców Dobczyc i
okolic. Pomysł, żeby przygotować i wystawić
taki spektakl – z udziałem samorządowców przedstawił Dorocie Ruśkowskiej Tomasz Suś –
wicestarosta powiatu myślenickiego.
Spektakl został przyjęty przez widownię z
ogromnym aplauzem oraz zostawił niezapomniane wrażenie zgromadzonej publiczności.

 SPEKTAKL KOMEDIOWY
W Dobczycach odbył się spektakl komediowy
„Pod niemieckimi łóżkami” w reżyserii Łukasza
Witt Michałowskiego. Miasto gościło znanych i
lubianych aktorów takich jak Tamara Arciuch ,
Bartek Kasprzykowski i Bartosz Opania. Spektakl
jest impresją książki wydanej w Niemczech autorstwa J. Polańskiej. Historia opowiada o sprzątaczce, która wykonując pracę w domach bogatych
ludzi stała się jednocześnie autorką ksiązki. Wydarzenie to było wspaniałą rozrywką dla dobczyckiej publiczności.

 SPEKTAKL „down_us”
Dochód z tej sztuki przeznaczono na cele charytatywne, dla dziewczynki, cierpiącej na chorobę genetyczną. W poruszającym spektaklu wystąpili
znani aktorzy, Magdalena Walach i Mariusz Sianko. Spektakl poruszał problem odmienności, strachu przed nią i o nieprzewidywalności losu.

 SPEKTAKL „PIETA”
Spektakl ten w reżyserii Zenona Fajfera był niewątpliwie oryginalny. Publiczność mogła ujrzeć
inne oblicze Matki Bożej, które odbiegało od dotychczasowego wizerunku. Wydarzenie to na dlugo pozostanie w pamięci z obrazem Matki Bożej
Zbuntowanej i Wątpiącej.

 MULTIMEDIALNY SPEKTAKL „Czarna Dama
na wesoło”

KONCERTY „KAWIARNI MUZYCZNEJ”...

 SPOTKANIE

Z FLETNIĄ PANA
Dobczyce mogły przywitać wybitnego i uzdolnionego artystę instrumentalistę. Janusz Gajec,
artysta o bogatym życiorysie występował z wieloma znanymi gwiazdami. Jego przygoda z fletnią rozpoczęła się w latach 90. Nazwa „Fletnia
Pana” znajduje odniesienie do mitologii greckiej.
Ten oryginalny instrument wprowadza niesamowity nastrój i umożliwia naśladowanie odgłosów naszej przyrody. Muzyka fletni uspokaja
i wycisza. Działa kojąco i relaksująco.

 NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE PIOSENKI
Na ten koncert do Kawiarni Muzycznej Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zawitali
miłośnicy polskiej muzyki. W wykonaniu Pauliny Kujawskiej publiczność usłyszała m.in.
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przedwojenne przeboje: „Na pierwszy znak”,
czy „Piosenka ci nie da zapomnieć” z filmu
„Zapomniana melodia” oraz utwory duetu Jerzy
Wasowski – Jeremi Przybora. Nie zabrakło tekstów Andrzeja Zielińskiego, Wojciecha Młynarskiego czy utworów z repertuaru Ewy Bem, Ireny Santor, Maryli Rodowicz, Anny German czy
Marii Koterbskiej.

 KONCERT KAROLINY LESZKO
Ten koncert Kawiarni Muzycznej został poświęcony takim artystom jak Louis Armstrong, Frank
Sinatra czy Jo Cocker. To wydarzenie stało się
wyjątkowe i klimatyczne dzięki utworom „You
are so beautiful” oraz „Fever”. Absolwentka
Akademii Muzycznej Karolina Leszko przeniosła zgromadzonych w inną rzeczywistość.
Wspaniałym głosem oczarowała wszystkich
przybyłych. Artystce akompaniował pianista
Aleksander Sito.

 WSPOMNIENIE ANNY GERMAN
W Kawiarni Muzycznej MGOKiS odbył się koncert, podczas którego wspominano cudowne
utwory polskiej wokalistki Anny German. Wydarzenie jak zwykle utrzymane w refleksyjnym i
nastrojowym tonie zachęciło wielu gości, którzy
mogli wysłuchać m.in. „ Tańczące Eurydyki”
czy „To chyba maj”.

 MIŁOSNA KAWIARNIA MUZYCZNA
Podczas kolejnego koncertu Kawiarni Muzycznej skupiono się na temacie miłości. Wydarzenie
„Cóż wiemy o miłości..” utrzymane było w nastrojowym tonie. Przy melodiach „Miłość Ci
wszystko wybaczy” czy „To były piękne dni”,
można było zapomnieć o otaczającym nas świecie i przenieść swoją duszę i serce w inny, lepszy
wymiar przepełniony miłością. W cudowny klimat wprowadzili publiczność wokalistka i utalentowani muzycy.

NIECODZIENNIK

 HOLLYWOOD EXPRESS - przystanek w Dobczycach
Żywiołowa muzyka lat 40 – 60, która gościła w klubach Ameryki od Harlemu po Hollywood, rozbrzmiewała w Kawiarni Muzycznej MGOKiS, pozostawiając niezapomniane wrażenia.

WSPOMNIENIE ANNY JANTAR
Następny koncert jednej z najwybitniejszych
gwiazd polskiej estrady, widownia z nostalgią
wspominała m.in. takie przeboje, jak: „Tyle słońca
w całym mieście”, czy też „Tylko mnie poproś do
tańca”.
Dobczycka publiczność spontanicznie włączyła się
we wspólne śpiewanie piosenek Anny Jantar.

 MIĘDZYNARODOWY KONCERT
Koncert rockowego zespołu Chateau Collage oraz
folkowego „Trebunie Tutki” odbył się w auli widowiskowej. Wspaniała zabawa to zasługa utalentowanych artystów.

KABARETY…

 KABARET POD WYRWIGROSZEM
Spektakl kabaretu „ Pod Wyrwigroszem” dostarczył dobczyckiej publiczności wiele wrażeń i emocji. Wspaniałe i śmieszne teksty artystów, zabawne
i niepowtarzalne sceny, nie sposób nie zapamiętać.
Kabaret cieszy się dużym gronem fanów jak i popularnością na liście polskich kabaretów.

 KABARET NEO-NÓWKA

Kabaret ten jest najpopularniejszym kabaretem w
Polsce. Ma miliony fanów i cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas występu w Dobczycach aktorzy przedstawili program „The Sejm”. Artyści
potrafili rozbawić publiczność do łez. Urzekli swoją
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niepowtarzalnością i oryginalnymi powiedzonkami. Przedstawili sparodiowaną szarą rzeczywistość.

 KABARET PARANIENORMALNI
Ta polska grupa artystyczna zalicza się do czołówki najlepszych kabaretów. Mało kto nie zna
urzekającej „Mariolki” . Kabaret
„Paranienormalni” należy do bardzo znanych i
lubianych. Jednak Dobczyce zostały miło zaskoczone nową odsłoną fantastycznych postaci. W
programie „Żarty się skończyły” artyści postanowili odegrać prawdziwy, poważny teatr.
„Mariolka” poznała oblicza greckiej tragedii.
Nikt nie spodziewał się tak oryginalnej i sparodiowanej wizji wielkich dzieł.

 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
Kabaret zdobył dużą popularność dzięki częstym występom w telewizji oraz błyskotliwym
tekstom Roberta Górskiego. KMN stworzył szereg barwnych postaci będących znakiem rozpoznawczym grupy, które pojawiają się w wielu
skeczach kabaretu. Również podczas spotkania
z mieszkańcami Dobczyc, artyści zapewnili widzom mnóstwo atrakcji, stwarzając przy tym
doskonały kontakt z publicznością.

FESTIWALE, KONKURSY, WYSTAWY, IMPREZY…

 I Ogólnopolski Tuniej Tańców Polskich
"Dobczyce 2013"

 XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych
i Tanecznych "Talenty Małopolski 2013"

 Powiatowy Przegląd Piosenki Karaoke, Dob’Trendy

 Zamieńmy się szafami... Żyjmy z pomysłem!
 Być kobietą... być kobietą.... Impreza dla ko-
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 Wernisaż fotografii mgFoto
 Wernisaż fotografii Joli Gończak-Nogas
 Barwy natury – wystawa malarstwa Ewy Wach
 Wernisaż wystawy Krzysztofa Marciniaka
 Jubileusz 50-lecia małżeństwa
 Plenerowe Kino Letnie
 Regionalna Giełda Kolekcjonerów
 Gala „Dnia Pokoju”
 Music Meeting – dobczyckie zaduszki muzyczne
Opracowała Angelika Woźniak
Fot. Jakub Figlewicz
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Ciekawe miejsce ciekawych ludzi
Wywiad z p. Pawłem Piwowarczykiem,
dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dobczycach
1. Czym zajmuje się Dyrektor Biblioteki i na
czym polega Pana praca?

- Zajmuję się funkcjonowaniem biblioteki, która w
myśl ustawy jest instytucją kultury i tę kulturę ma
propagować. Brzmi to bardzo formalnie, więc rozwińmy trochę. Z zawodu jestem bibliotekarzem, ale
również filologiem polskim, pracuję także jako
dziennikarz od sześciu lat w ogólnopolskich tygodnikach społeczno-katolickich. Takie wykształcenie
i doświadczenie pozwoliło mi podjąć wyzwanie
pracy w dobczyckiej bibliotece i doprowadzenie do
zmiany lokalizacji i podjęcia nowych inicjatyw.
Moja praca polegała w ostatnich miesiącach na
projektowaniu i adaptowaniu nowej biblioteki, począwszy od architektury pomieszczenia aż po nowe
działania, inicjatywy i projekty, których się podjęliśmy. Oprócz tego, że piastuję funkcję kierowniczą,
zajmuję się również zwykłą codzienną pracą bibliotekarza – obsługą czytelników, wprowadzam nowe
zbiory, mocno angażuję się w inicjatywę klubów
powstałych przy bibliotece i lekcje biblioteczne, które z przyjemnością prowadzę dla odwiedzających
nas czytelników. Bardzo lubię swoją pracę, mimo
że niektórym kojarzy się z popijaniem kawy i czytaniem książek. Tak naprawdę praca bibliotekarza
wymaga orientacji w wielu dziedzinach wiedzy,
umiejętności kontaktu z drugim człowiekiem, fachowej wiedzy merytorycznej przy prowadzeniu
ewidencji. Musi w tym być również pasja, jeśli ma
to być biblioteka tętniąca życiem, a nie tylko wypożyczalnia. Uwielbiam, gdy wokół dzieje się dużo
dobrego. Gdybym miał powiedzieć krótko, czym
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staram się zajmować, powiedziałbym, że staram
się budować wokół biblioteki przyjazną atmosferę, czynić ją miejscem spotkań z drugim człowiekiem i z lekturą, budować miejsce integracji pokoleń, gdzie rodzą się świetne pomysły a ludzie w
pełni się realizują.
2. Czy zmiana lokalu Biblioteki (przeniesienie
do budynku RCOS-u) miała wpływ na czytelnictwo i odwiedziny Biblioteki?

- Podliczyliśmy już statystyki za rok 2013. Biblioteka w nowym miejscu funkcjonuje od połowy marca. W porównaniu z danymi z 2012 r.
mamy ponad trzystu czytelników więcej. Bardziej wiarygodne dane będzie można przekazać
równo rok po otwarciu, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że przybędzie
nam 25 procent czytelników więcej. Jeszcze lepiej
wyglądają inne statystyki. W 2013 r. zorganizowaliśmy 31 imprez, w których wzięło udział ponad tysiąc osób. W starej lokalizacji nie było takiej liczby komputerów, nie było czytelni prasy,
Kącika dla Dzieci czy Strefy Dobrych Gier. Teraz
biblioteka tętni życiem, wypełniają ją ludzie, którzy coraz częściej zatrzymują się tutaj na dłużej.
To nas bardzo cieszy. Czują się tutaj dobrze. Staramy się otwierać na wszystkie grupy czytelników, prężnie działamy z promocją i informacją,
co przekłada się na liczbę osób odwiedzających
bibliotekę i interesujących się jej działaniami.
Proszę też spojrzeć na Facebook. Nasz profil polubiło już ponad 750 osób, proszę porównać tę
liczbę do liczby polubień większych bibliotek np.
powiatowych. Mimo, że wielu podchodzi do tego
z przymrużeniem oka, to jednak dla mnie jest to
również znak, że aktywnie działamy w wielu
dziedzinach i możemy do wielu docierać z ciekawymi inicjatywami i co najważniejsze zyskują
one poparcie i sympatię.
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3. Ciekawe miejsce ciekawych ludzi... wspólna
przestrzeń międzypokoleniowa (jedno wspólne pomieszczenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych - jak sprawdza się to w praktyce?)

- Minęły, a może mijają już czasy
„barykadowania się”, przedzielania się ścianami,
zasłaniania się. To, co dobre, warto pokazywać.
Otwarta przestrzeń uczy nas wzajemnego szacunku i daje szansę rozwoju. W Kąciku Prasowym dziadek może czytać gazetę, a po drugiej
stronie wnuk może bawić się w Kąciku dla Dzieci. Albo jeszcze inaczej wnuk, czy też inny młody
człowiek może pomóc seniorom odnaleźć informację w internecie, napisać dokument tekstowy.
Młodzież przebywając z osobami starszymi również wiele zyskuje, uczy się też szacunku, może
być im pomocna, a starsi odkrywają, że „nie taka
straszna ta młodzież”. W soboty mamy zajęcia
Lego, przy okazji do biblioteki trafiają rodzice,
którzy dawno lub nigdy nie zaglądali do biblioteki. Tak dzieje się też w przypadku zapisów na
mecze z Klubem Kulturalnego Kibica, gdy do
biblioteki trafia grupa rzadziej odnotowywana w
statystykach - mężczyźni. Chętnie przy okazji
rozglądają się po bibliotece, trafiają na ciekawe
pisma, czy regał z działem fantastyki. Wracając
do zajęć z Lego. Fakt, ze odbywają się w bibliotece pozwala odkryć wielu rodzicom, czy też dziadkom, jaki pożytek można uczynić z klocków i
komputera. Gdyby te zajęcia toczyły się w zamkniętej przestrzeni, to czy tak wiele osób mogłoby to odkryć? Takich przykładów wykorzystania międzypokoleniowej przestrzeni można by
jeszcze mnożyć.
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4. Jakie działania podejmują pracownicy Biblioteki, aby zachęcić Czytelników do częstych odwiedzin?

- To między innymi wspomniana już wcześniej duża aktywność w internecie – atrakcyjny funpage,
tworzenie filmów z wydarzeń i ciągła interakcja z
pewnością budują przyjaźń szczególnie z młodszym
pokoleniem. Wychodzę z założenia, że „stąd już bliżej po książkę” tzn. fakt istnienia Strefy Dobrych
Gier i to, że trafiają tu najczęściej chłopcy, mężczyźni daje szansę zainteresowania ich czymś więcej niż
tylko grami i rywalizacją. Podobnie Klub Kulturalnego Kibica, który organizuje wyjazdy na mecze, ale
również proponuje ciekawe lektury o tematyce sportowej – biografie piłkarzy, serie o znanych klubach
itp. Ważnym słowem jest dla nas „współpraca” –
działając z kimś można wiele wspólnie osiągnąć.
Współpracujemy z MGOKiS-em, stowarzyszeniami, Szkołą Muzyczną, Zespołem Szkół w Dobczycach, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i innymi instytucjami i nieformalnymi zrzeszeniami. Staramy
się również wsłuchiwać w głosy czytelników i pomagać na tyle, na ile potrafimy. Nie w każdej bibliotece osoba przychodząca z tematem maturalnym czy
też zagadnieniami na studia zostanie tak wspaniale
obsłużona jak przez Panie Dorotę i Edytę. W wielu
miejscach kończy się to hasłem „proszę sobie poszukać w katalogu, albo na półce” tymczasem nasze bibliotekarki z całym oddaniem służą czytelnikom,
wyszukując czasem trudne do odnalezienia lektury
związane z zagadnieniami, poświęcając im sporo
czasu. Takie osobowe podejście do każdego to z pewnością zachęta do kolejnych odwiedzin. Poza tym
ważna jest dla nas strona wizualna – atrakcyjne
materiały promocyjne – zakładki, dla dzieci naklejki,
filmy promocyjne.
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Nic nie zastąpi oczywiście odwiedzin w bibliotece i
naszego bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem w
czasie rozmowy czy też z dziećmi podczas lekcji
bibliotecznych. Składamy wiele projektów, próbujemy pozyskać środki na różnego rodzaju działania.
Trzymajcie za nas kciuki, w ramach programu
„Wolontariat Rodzinny” przeszliśmy do kolejnego
etapu, w którym chcemy uruchomić mobilny regał,
czyli chcemy ruszyć z książką na place zabaw. W
kwietniu 2013 r. uruchomiliśmy też system pozwalający na zamawianie, rezerwowanie i przedłużanie książek przez katalog on-line. To dla nas więcej pracy, ale dla czytelników komfort i oszczędność czasu. Podejmujemy takie działania, które
sprawiają, że stajemy się nowocześni, przyjaźni i
atrakcyjni.
5. W jakie przedsięwzięcia angażuje się Biblioteka?

Jest tego wiele i to nas cieszy. Tworzymy Cyfrowe
Archiwum Tradycji Lokalnej – zbieramy, wypożyczamy archiwizujemy zdjęcia i dokumenty, efekty
prac
można
oglądać
na
www.dobczyce.archiwum.org. Wydajemy dwumiesięcznik „Świetlik” czyli gazetę informującą o naszych działaniach i nie tylko (numery można przeglądać na www.biblioteka.dobczyce.pl/nasza-egazeta). Prowadzimy Klub Kulturalnego Kibica i
od niedawna Klub Miłośników Literatury. Uruchomiliśmy kurs komputerowy dla seniorów. Organizujemy spotkania autorskie (w 2013 r. cztery
spotkania) oraz wystawy (2013 r. – 6 wystaw).
Jesteśmy partnerami w projekcje Lego Mindstreams i wielu inicjatywach w gminie jak np. „Wypas
w
Dobczycach”,
„Gminne
Kolędowanie”,
„Jarmark Bożonarodzeniowy” czy też organizacja
spotkań, happeningów, jak choćby ten zorganizo-
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wany z p. Justyną Dudzik z Klasy Medialnej Zespołu Szkół w Dobczycach. W 2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty teatralne (efektem spektakl
wyreżyserowany przez aktora Teatru Bagatela
Marcina Kobierskiego pt. „Strych pełen legend”)
i dziennikarskie (efektem nagranie dwóch filmów
promocyjnych). Współpracujemy z Warsztatami
Terapii Zajęciowej – ich uczestnicy aktywizują
się zawodowo w naszej bibliotece raz w tygodniu,
razem z nimi organizujemy spotkania, czy też
spektakle. Bardzo ważni są dla nasz wolontariusze, których liczba ciągle się zwiększa – pomagają
nam w wielu pracach i inicjatywach. Wkrótce
uruchomimy nową usługę dostępu do ibuków,
być może w przyszłości będziemy też wypożyczać
czytniki e-książek. Chcemy nadążyć za zmieniającym się społeczeństwem, nie zaniedbując w
żadnym wypadku tych, którzy kochają książkę w
tradycyjnej papierowej… pachnącej formie. Jesteśmy też otwarci na nowe pomysły, które pomożemy urzeczywistnić, jeśli będą służyły naszej lokalnej społeczności. „Ciekawe miejsce ciekawych
ludzi” – miejsce otwarte dla każdego. Każdy z
Was może mieć wpływ na bibliotekę, której wybiło w tym roku 65-lecie! Wstępujcie, czasu nie
żałujcie!
Rozmawiała Małgorzata Dyl
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