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SZCZĘŚCIA, ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI,
Pokoju i pojednania  w rodzinie, we wspólnocie,

w państwie i na świecie w roku 2016 życzy
redakcja  Kalendarza Głubczyckiego

* * *
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH

Pokoj a smíření v rodině, ve společenství, ve státě i ve světě
v roce 2016 přeje

redakce Hlubčického Kalendáře.
* * *

VIEL GLÜCK, GESUNDHEIT, ERFOLG,
Frieden und Versöhnung in der Familie,

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2016 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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Szopki Bożonarodzeniowe:
kościół oo. Franciszkanów pw. św. Bernardyna -  str. 1
str. 4 A - Bogdanowice kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

B - Gołuszowice kościół pw. św. Marcina,
C - Nowa Wieś Głubczycka kościół pw. Królowej Aniołów,
D - Głubczyce kościół pw. Narodzenia NMP,
E - Zawiszyce kościół pw.św. Marii Magdaleny,
F - Zopowy kościół pw. św. Michała Archanioła
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Vázeni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendář na rok 2016, v Aněmž je
hlavním tématem poválečy rozvoj
Země hlubčické. Naším cílem je
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnělo, ale i to, aby-
chom je poznali podrobněji.
Současně nabizíme mnoho údajů i
z pritomnosti, v zájmu lepšiho
poznáni mésta Hlubčic a jeho okolí,
nasí malé vlasti, její historie, kultu-
ry, osvěty a hospdárstvi. Doufáme,
že kalendář splni nejen osvětovou a
informaci funkci.

Kalendař obsahuje:
- odkazy na starou i novou historii
gminy hlubčické.
- informace o kultuře a historii nasí
vlasti.
- náměty pro ožívení a tvorbu tra-
dic, projejich znovuwtváreni i pro
další Činnost v budoucnosti.

Dalši již 24. kalendář (2017) bude
obsahovat nová témata vč. tech.
která jsme nemohli zařadit do
současného vydáni. Náměty a pro-
pozice pro tvorbu dalších kalendářů
zasílejte, prosim na nasi adresu:

Miejski Dom Kultury
ul. Košciuszki 24
48-100 Glubczyce
tel. 0048 77 485 21 51
Všem, kteri nám pomohli pri

tvorbě kalendáre wjadrujeme své
srdečné podékováni a téšime se na
daiši spolupráci.

                          REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2016 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls unse-
re reiche Gegenwart und regen Sie
dazu an, sich mit der Stadt und der
Stadtgemeinde, diesem kleinen He-
imatland, seiner Geschichte, Kultur,
Bildung und Wirtschaft besser ver-
traut zu machen.

Wir setzen die Hoffnung darauf
dass der Kalender nicht nur eine Pro-
motions - und Informattionsfunktion
erfüllen wird.

Der Kalender bewahrt unter ande-
rem auf:
- Erinnerung an die alte und neue Ge-
schichte der Stadtgemeinde,
- die Kultur und Geschichte unserer
Umgebung betreffende Nachrichten,
- Anregung zum Wiederaufbau, Au-
fschwung und Schaffen der Traditio-
nen für die  Zukunft.

Die nächste 24. Auflage des Kalen-
ders 2017  wird neben der Fortsetzung
einiger Motive auch neue Themen en-
thalten und zwar jene, die für unsere
Leser im vorliegenden Kalender nicht
zu finden sind, aber die empfehleswert
sind.

Wir rechnen auf unsere Leser. Wir
bitten Ihre Bemerkungen und Vor-
schläge an die folgende Adresse zu
schicken:

Miejski Dom Kultury
ul. T. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
tel. 0048 77 485 21 51.
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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Zubrzyce - kościół pw. św. Piotra i Pawła

Szopki Bożonarodzeniowe  i życzenia (str. 1-6)
z kartki świątecznej wydanej przez Gminę Głubczyce.

Wykonanie projektu: Mateusz Kitka,
Projekt i zdjęcia Jan Wac
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DRODZY CZYTELNICY !

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty trzeci  Kalendarz  na rok
2016, w którym, tradycyjnie już, tematem dominującym jest powojen-
na historia naszej ziemi głubczyckiej. Celem tej publikacji jest bliższe
jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

Prezentujemy również bogatą współczesność i zachęcamy do lep-
szego poznania miasta i gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, jej historii,
kultury, oświaty, sportu, gospodarki. Mamy nadzieję, że Kalendarz
spełni funkcję nie tylko informacyjną, ale i promocyjną.

Kolejny, XXIV już Kalendarz (2017 r.), obok kontynuacji niektó-
rych wątków, zawierać będzie nowe tematy, które nie znalazły
się w tym  wydaniu, a są godne uwagi.
Liczymy na  naszych współredaktorów i czytelników.

Uwagi i propozycje prosimy nadsyłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury   ul. Kościuszki 24,
48-100 Głubczyce, tel. 77 485 21 51.
lub e-mail: janwac@o2.pl
Motywem  przewodnim  Kalendarza 2016 są widoki nie tylko z lotu....
- bogatej  i pięknej  Gminy  Głubczyce w okresie wiosenno-
-letnimu  roku 2015.

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc  przy tworzeniu Kalendarza,
wyrażamy serdeczne podziękowania

                                              W  imieniu redakcji

Jan Wac

Kalendarz Głubczycki 2016
dostępny również w internecie na stronie:
www.TwojeGlubczyce.pl
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STYCZEÑ

1 pt

2 so

3 nd

4 pn

5 wt

6 śr

7 cz

8 pt

9 so

10 nd

11 pn

12 wt

13 śr

14 cz

15 pt

16 so

Widok  z lotu motoparalotni
 na Gadzowice (z lewej u dołu )  i Gołuszowice

oraz  w kierunku  Głubczyce
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STYCZEÑ

17 nd

18 pn

19 wt

20 śr

21 cz

22 pt

23 so

24 nd

25 pn

26 wt

27 śr

28 cz

29 pt

30 so

31 nd

Widok  na drogę  z Gołuszowic do Głubczyc
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LUT Y

1 pn

2 wt

3 śr

4 cz

5 pt

6 so

7 nd

8 pn

9 wt

10 śr

11 cz

12 pt

13 so

14 nd

15 pn

Zbiegające  się  w Głubczycach „linie kolejowe”
z Racławic Śl. i  Pietrowic
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LUT Y

16 wt

17 śr

18 cz

19 pt

20 so

21 nd

22 pn

23 wt

24 śr

25 cz

26 pt

27 so

28 nd

29 pn

Głubczyce  wśród kwitnących rzepaków,
na dole poletka  doświadczalne

 Stacji  Doświadczalnej  Oceny Odmian,
z lewej u góry Głubczyce Sady
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M AR ZE C

1 wt

2 śr

3 cz

4 pt

5 5o

6 nd

7 pn

8 wt

9 śr

10 cz

11 pt

12 so

13 nd

14 pn

15 wt

Gołuszowice,
trzy bazy Zakładu Urządzeń Grzewczych

„Elektromet”,
oraz  zbiegające się linie kolejowe

z Pietrowic i Racławic Śląskich,
z lewej Gadzowice
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M AR ZE C

16 śr

17 cz

18 pt

19 so

20 nd

21 pn

22 wt

23 śr

24 cz

25 pt

26 so

27 nd

28 pn

29 wt

30 śr

31 cz

Centrum Głubczyc
z widokiem  na  Ratusz Miejski
 i  klasztor oo. Franciszkanów
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KWIECIEÑ

1 pt

2 so

3 nd

4 pn

5 wt

6 śr

7 cz

8 pt

9 so

10 nd

11 pn

12 wt

13 śr

14 cz

15 pt

16 so Centrum Głubczyc - Ratusz Miejski,
średniowieczna  baszta  murów  obronnych
(fot. Jarosław Małkowski / AF BANKFOTO)
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KWIECIEÑ

17 nd

18 pn

19 wt

20 śr

21 cz

22 pt

23 so

24 nd

25 pn

26 wt

27 śr

28 cz

29 pt

30 so

Centrum Głubczyc - Ratusz Miejski,
 kościół parafialny  pw.  Narodzenia NMP,

Plac św. Józefa
(fot. Jarosław Małkowski / AF BANKFOTO)
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M AJ

1 nd

2 pn

3 wt

4 śr

5 cz

6 pt

7 so

8 nd

9 pn

10 wt

11 śr

12 cz

13 pt

14 so

Głubczyce Sady,
łan kwitnącej miododajnej  facelii,

w  tle Firma TopFarms
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M AJ

15 nd

16 pn

17 wt

18 śr

19 cz

20 pt

21 so

22 nd

23 pn

24 wt

25 śr

26 cz

 27 pt

28 so

29 nd

30 pn

31 wt Widok  z  pogranicza  polsko - czeskiego
 przez rzepaki,

na horyzoncie  - farma  wiatrowa,
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CZER WIEC

1 śr

2 cz

3 pt

4 so

5 nd

6 pn

7 wt

8 śr

9 cz

10 pt

11 so

12 nd

13 pn

14 wt

15 śr
Krajobraz  przedżniwny okolic  Równego,

droga w kierunku Gołuszowic
u góry z lewej farma wiatrowa
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CZER WIEC
16 cz

17 pt

18 so

19 nd

20 pn

21 wt

22 śr

23 cz

24 pt

25 so

26 nd

27 pn

28 wt

29 śr

30 cz

Widok  na Równe - żniwa - baloty słomy,
las  prywatny  ( prostokąt)  i  stawy
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LIPIEC
1 pt

2 so

3 nd

4 pn

5 wt

6 śr

7 cz

8 pt

9 so

10 nd

11 pn

12 wt

13 śr

14 cz

15 pt

16 so Widok  na pola żniwne,
farmę  wiatrową  „Zopowy”

w kierunku Zubrzyc
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LIPIEC
17 nd

18 pn

19 wt

20 śr

21 cz

22 pt

23 so

24 nd

25 pn

26 wt

27 śr

28 cz

29 pt

30 so

31 nd

Widok  przez  pola  żniwne Równego
 na Pogórze Sudeckie
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SIERPIEÑ
1 pn

2 wt

3 śr

4 cz

5 pt

6 so

7 nd

8 pn

9 wt

10 śr

11 cz

12 pt

13 so

14 nd

15 pn

Łan  kwitnącego  rzepaku
firmy TopFarms Głubczyce



23

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016

SIERPIEÑ
16 wt

17 śr

18 cz

19 pt

20 so

21 nd

22 pn

23 wt

24 śr

25 cz

26 pt

27 so

28 nd

29 pn

30 wt

31 śr

Oczekiwanie na żniwa
 w  firmie TopFarms Głubczyce
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WRZESIEÑ
1 cz

2 pt

3 so

4 nd

5 pn

6 wt

7 śr

8 cz

9 pt

10 so

11 nd

12 pn

13 wt

14 śr

15 cz

16 pt

Technika w służbie rolnictwu
 w  firmie TopFarms Głubczyce
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WRZESIEÑ
17 so

18 nd

19 pn

20 wt

21 śr

22 cz

23 pt

24 so

25 nd

26 pn

27 wt

28 śr

29 cz

30 pt

Technika w służbie rolnictwu
 w  firmie TopFarms Głubczyce
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Akcja  „Żniwa”
 w  firmie TopFarms Głubczyce

PA�DZIERNIK
1 so

2 nd

3 pn

4 wt

5 śr

6 cz

7 pt

8 so

9 nd

10 pn

11 wt

12 śr

13 cz

14 pt

15 so
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PA�DZIERNIK
16 nd

17 pn

18 wt

19 śr

20 cz

21 pt

22 so

23 nd

24 pn

25 wt

26 śr

27 cz

28 pt

29 so

30 nd

31 pn Pole uprawne ziemniaków
 firmy TopFarms Głubczyce
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LISTOPAD
1 wt

2 śr

3 cz

4 pt

5 5o

6 nd

7 pn

8 wt

9 śr

10 cz

11 pt

12 so

13 nd

14 pn

15 wt

Zbiór  zielonej kukurydzy
 na paszę  w  firmie

TopFarms Głubczyce
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LISTOPAD

16 śr

17 cz

18 pt

19 so

20 nd

21 pn

22 wt

23 śr

24 cz

25 pt

26 so

27 nd

28 pn

29 wt

30 śr
Głubczyce i okolice,

na  pierwszym  planie  firma Galmet
widok  od strony  obwodnicy

(fot. Jarosław Małkowski / AF BANKFOTO)
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GR UDZI EÑ

1 cz

2 pt

3 so

4 nd

5 pn

6 wt

7 śr

8 cz

9 pt

10 so

11 nd

12 pn

13 wt

14 śr

15 cz

16 pt Centrum  Równego,
kościół  pw. św. Piotra i Pawła ,

 staw, plac zabaw, świetlica  wiejska
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GR UDZI EÑ
17 so

18 nd

19 pn

20 wt

21 śr

22 cz

23 pt

24 so

25 nd

26 pn

27 wt

28 śr

29 cz

30 pt

31 so

Widok  z  Równego
zachód słońca nad Pogórzem Sudeckim,

widoczny Pradziad (1491 m n.p.m.  - Czechy)
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Od niepamiętnych czasów,  prakty-
kowanym przez Słowian  zwyczajem
było dziękowanie bogom za plony.
Obrzęd ten stopniowo przybierał cha-
rakter  święta dziękczynienia za zebra-
ne plony i  towarzyszyły mu  różne
praktyki, niektóre zachowały się do
czasów współczesnych, niektórym
próbowano nadawać nowe treści, for-
my i nazwy. (Dożynki, Wyżynki,  Święto
Plonów, Żniwniok…)

Stąd wzięły się zapewne stałe, po-
wtarzalne elementy dzisiejszych doży-
nek: korowód z koronami żniwnymi,
Starostowie dożynkowi  z   chlebem
z tegorocznej mąki, gospodarze doży-
nek  kapłan, władze samorządowe,
Msza św. dziękczynna Bogu,  a i lu-
dziom  (w oprawie artystyczno - roz-
rywkowej na estradzie)  pracującym w
rolnictwie i na rzecz rolnictwa - odzna-
czenia, dyplomy, podziękowania, a dla
wszystkich uczestników, radosna z za-
kończenia prac żniwnych zabawa. Do-
żynkom towarzyszą też wystawy do-
robku rolnictwa i techniki wyręczają-
cej ludzi z pracy w "pocie czoła" w cza-
sie żniw oraz inne atrakcje.

Ozdobą  korowodu są bardzo wy-
pracowane artystycznie korony żniw-
ne. Uczestniczą  one jednocześnie w
konkursie na "Miss Koron". Korony
robi się, (plecie się) jako dowód
wdzięczności za udane zbiory. Każde
z ramion uplecione jest z innego zboża
- pszenica, jęczmień, owies, żyto,
pszenżyto, proso, u góry zakończone
są krzyżem, kielichem, hostią...   Koro-
ny symbolizują urodzaj, dlatego nie
może zabraknąć w nich nasion, owo-

DOŻYNKI GMINNO - POWIATOWE
 "GŁUBCZYCE 2015"

JAK POWSTAWAŁA KORONA ŻNIWNA  "GŁUBCZYCE SADY 2015"
ców, warzyw i  innych  roślin pocho-
dzących z naszych pól i ogrodów.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z  Głubczyc Sadów, twórczynie tego-
rocznej korony na Dożynki Gminno-
Powiatowe,  już od wiosny sieją i upra-
wiają w ogrodach, na działkach po-
trzebne kwiaty, zboża, potem zbierają,
również dziko rosnące, suszą je w cie-
niu, by zachowały naturalne kolory i
nie poczerniały,  "głową w dół" by się
potem lepiej układały.  Nie stosują   do-
datków z tworzyw sztucznych, tylko
to co urosło na ziemi głubczyckiej.
Można pozazdrościć Paniom poczucia
artyzmu,  doświadczenia, cierpliwości
w pleceniu koron. Panowie również
mają swój udział w części technicznej
- tworzą metalową spawaną konstruk-
cję nośną, ponadto mają zaszczyt nie-
sienia korony w korowodzie.

Na stronach następnych  prezentu-
jemy prace związane z  przygotowy-
waniem materiałów i pleceniem koro-
ny żniwnej na Gminno - Powiatowe Do-
żynki  GŁUBCZYCE  2015 - 13 wrze-
śnia.

Panie  zaprasząją, by spojrzeć na
dzieło ich rąk  tak  jak przez lupę.

Twórcy   koron żniwnych w Głub-
czycach Sadach 2015: Czerner Jan,
Dziedzic Danuta, Fuhs  Kamila, Haj-
duk Sonia,  Krasicka Halina, Krasicki
Józef, Kubisztal Wanda, Michalak
Krystyna, Mikler Elżbieta, Oleś  Anna,
Olszyna Wiktoria, Sokół Urszula, Śp.
Kubisztal Józef, Tomasiuk Marianna,
Urbańska  Irena, Urbański Ryszard,
Szulbowska Magdalena, Krasicki Jó-
zef Sołtys  .>>>

                (fotoreportaż na następnych stronach)
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Listopad - Styczeń - Marzec

 Nawlekanie na nitki lub druciki zia-
ren  - pszenicy, jęczmienia,  kukury-
dzy,  dyni,  fasoli czarnej i białej, gro-
chu żółtego i zielonego, soczewicy
czarnej. Ziarna  najpierw poddawane
były odpowiedniemu moczeniu, by bez
trudu można było nawlekać równiut-
ko na nitki lub druciki.  Jednakowo
ustawiane  ziarna tworzą kolorowe
sznury, które trzeba jeszcze wysuszyć.

Kwiecień

Przygotowanie działek ogrodowych
pod wysiew i uprawę zbóż, kwiatów,
dyni, lnu i  prosa.

 Maj

Wysiew różnorodnych traw i kwia-
tów - zatrwian wrębny, gipsówka, sło-
mianki, kocanki, czarnuszka, złocisz
oskrzydlony, krokosz barwierski,
drżączka, kukurydza żółta, kolorowa,
słonecznik jadalny i ozdobny, z dynio-
watych - cukinie, kabaczki, tykwy, pa-
tisony i inne dynie ozdobne. Wysiane
rośliny wykorzystane będą do plece-
nia korony,  dekoracji ołtarza i wnętrza
kościoła.

Czerwiec

Zbieranie i suszenie roślin dziko ro-
snących, dzikiego owsa, kwiatów wro-
tyczu.

Lipiec

W  odpowiednich terminach ścina-
nie kwiatów i traw, ich suszenie. Ko-
szenie kosą lub sierpem zbóż, prosa i
lnu. Układanie i wiązanie wiązek po-
szczególnych zbóż , wykonywanie ko-
lorowych bukiecików z traw i kwia-
tów. Wykonywanie kwiatów z su-
chych liści kukurydzy oraz z nawle-
czonych na nitki kolorowych ziaren i
nasion. Wykonywanie metodą ziarn-
kową części korony tj. krzyża, oraz
innych elementów korony jak kwa-
dratów,  esek  z nawleczonych  na nit-
ki i druciki ziaren i nasion oraz mister-
nie wykonanych z ziaren kwiatów

 Sierpień

Wykonywanie mniejszych części
korony metodą ziarnkowo-kwiatową
z drobnych wcześniej przygotowywa-
nych  elementów. Wykonywanie
głównej części korony z sześciu przę-
seł, metodą kłosową z jęczmienia, żyta,
pszenicy, pszenżyta i dwie z owsa.
Pozostałe części z lnu i prosa. Przy-
ozdobiono je bukiecikami  z traw i
kwiatów. Zbiera się dyniowate i kwia-
ty do dekoracji kościoła.

13. września 2015 -
Podziwianie i ocenianie  korony

wykonanej przez Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich  przy Sołtysie
Głubczyc Sadów  i  przy niewątpliwej
pomocy Panów spoza KGW z sołty-
sem Józefem Krasickim na czele.

                       Jan Wac tekst i foto

  .

KALENDARIUM PRAC  ZWIĄZANYCH
 Z KORONĄ  DOŻYNKOWĄ
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DOŻYNKI  GMINNO-POWIATOWE 2015
Pierwsze dożynki w epoce samorządowej odbyły się w Głubczycach na Sta-

dionie Miejskim w 1992 r. z udziałem ks. bp. Antoniego Adamiuka, potem "wę-
drowały" od wsi do wsi  do laureatów "Kokursu na najestetyczniejszą wieś". Po
raz drugi odbyły się w Głubczycach w 2015 r. z udziałem ks. bp. Pawła Stobrawy,
przed odbudowanym Ratuszem.  Dożynki zorganizowane były  jako gminno-
powiatowe z zachowaniem tradycyjnych elementów: korowód, korony, Msza
św. dziękczynna, przemówienia gospodarzy samorządowych, bochny chleba
wręczane Staroście Józefowi Kozinie i Burmistrzowi  Adamowi Krupie przez
starostów dożynkowych - Danutę Dziedzic i Adama Leszczyńskiego. Bogaty
program  artystyczno - rozrywkowy zakończony pokazem ogni sztucznych i
zabawą do północy został zrealizowany zgodnie z zapowiedziami.  Ogłoszono
wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę (Głubczyce Sady), na  najestetycz-
niejszą wieś (Bogdanowice), odznaczono zasłużonych rolników. A byli to:

Michalina  Dunikowska -  Kwiatoniów,
Barbara Szkurłat - Królowe,
Ryszard Kowalczykowski  - Głubczyce,
Mieczysław Pączko - Gołuszowice,
Marianna Tomasiuk - Głubczyce Sady.

Tydzień wcześniej odbyły się dożynki w Nowej Wsi Głubczyckiej (str.41).
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To przedsiębiorstwo rolne prowa-
dzące działalność rolniczą w południo-
wej części województwa opolskiego
na Płaskowyżu Głubczyckim na tere-
nie gmin: Głubczyce, Branice, Kietrz,
Baborów i Pawłowiczki.

Głównymi kierunkami aktywności
Spółki jest produkcja: zbóż, rzepaku,
ziemniaków, buraków cukrowych oraz
produkcja mleka. Top Farms Głubczy-
ce w ramach swojej działalności po-
siada również ubojnię bydła. W ciągu
roku Spółka sprzedaje ponad 30 tys.
ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 9 tys. ton
kukurydzy, 50 tys. ton buraków cukro-
wych, 35 tys. ton ziemniaków - jest naj-
większym producentem ziemniaków
w Polsce - i 21,5 mln litrów mleka.

Wysoka jakość produktów znalazła
uznanie wśród najbardziej wymagają-
cych kontrahentów z branży przetwór-
czej - z ziemniaków produkowana jest
żywność  dla dzieci  i niemowląt.

Top Farms Głubczyce prowadzi go-
spodarkę rolną z zastosowaniem naj-
nowszych technologii upraw. Posia-
da nowoczesny sprzęt, przechowalnię
i sortownię na 30 000 ton ziemniaków
oraz nowoczesne obiekty do suszenia
i magazynowania zbóż, rzepaku i ku-
kurydzy. Stale inwestuje w innowacyj-

TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O.
ne systemy umożliwiające prowadze-
nie produkcji rolnej z zachowaniem
pełnej identyfikowalności produktów.

Uzyskiwane certyfikaty potwier-
dzają, że mając dobry zespół odpo-
wiednio wyszkolonych specjalistów
podchodzących z pasją do rolnictwa,
można prowadzić wielkotowarowe
gospodarstwo z poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego, stosowaniem
kodeksu dobrych praktyk rolniczych
(GlobalGap) i uzyskiwać przy tym sa-
tysfakcjonujące wyniki.

Spółka jest laureatem konkursu
Agroliga w województwie opolskim,
zajmując I miejsce i tytuł Mistrza Agro-
ligi na szczeblu wojewódzkim, tym sa-
mym zdobywając tytuł "Laureat Kra-
jowy AgroLiga 2014 w Kategorii Fir-
my" firm przetwórstwa rolno-spożyw-
czego i usług. ( fot. nast. str.)

Top Farms Głubczyce wspiera  edu-
kację, a zwłaszcza edukację młodych
ludzi związaną z rolnictwem. (str. 129)
Współpracuje ze szkołami i uczelnia-
mi rolniczymi oraz innymi ośrodkami
naukowymi w kraju i za granicą  dzia-
łając na rzecz poprawy konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa. Organizuje
praktyki zawodowe dla uczniów
w swoim nowo otwartym Centrum Do-
skonalenia Praktyki Rolniczej w Bog-
danowicach.

Jest jednym z członków konsorcjum
PolSoja, którego zadaniem jest "Uno-
wocześnianie technologii uprawy kon-
wencjonalnych odmian soi (Glycine
max) w warunkach Polski".

Dla społeczności lokalnej Top
Farms Głubczyce jest jednym z naj-
większych pracodawców na terenie
powiatu głubczyckiego - zatrudnia
obecnie blisko 300 pracowników. >>>
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>>>  Jest wielokrotnym laureatem Konkursów "Pracodawca - Organizator Pra-
cy Bezpiecznej" oraz "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i to zarówno na szcze-
blu wojewódzkim jak i ogólnokrajowym, których założeniem jest promowanie
najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa.

Na rynku lokalnym współpracuje z innymi instytucjami rolniczymi i rolnika-
mi w zakresie usług i handlu.

Wspomaga również szereg instytucji lokalnych. Wychodzi naprzeciw wielu
potrzebom i oczekiwaniom społecznym, współuczestnicząc w życiu społecz-
nym regionu.

O sukcesie Top Farms Głubczyce decydują: przedsiębiorczość, pracowi-
tość, uczciwość, rzetelność, innowacyjne podejście do procesów, stosowanie
nowoczesnych technologii oraz umiejętność dostosowania się do warunków
gospodarowania i potrzeb rynku przy zapewnieniu dbałości o środowisko
naturalne.

Kontakt: Top Farms Głubczyce Sp. z o.o, ul. B.Chrobrego23 48-100 Głubczyce
tel.+48 77 485 30 56, office.glubczyce@topfarms.pl  www.topfarms.pl

                                                                    Bogusława Szwedo-Siorak

AgroLiga to najbardziej prestiżowy konkurs
dla rolników  i firm z branży  rolnej.

18.06 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta Gala
AgroLigi 2014, podczas której Krzysztof Gawęcki - Prezes Zarządu
 odebrał nagrodę z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
  Zdobycie tego prestiżowego wyróżnienia to zasługa wszystkich pracowni-

ków - całego zespołu Top Farms Głubczyce! Przyjmijcie zatem koleżanki i kole-
dzy Gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania, o przekazanie których  prosił
podczas wręczania nagrody Pan Prezydent.

"Panie Prezydencie gości Pan u siebie elitę nie tylko rolnictwa polskiego czy
europejskiego, ale nie boje się tego stwierdzenia, światowego" - tak zwrócił się
do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki, podczas uroczystego podsumowania konkursu"AgroLiga
2014". Niech te słowa będą puentą  tego wydarzenia.
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Kim jesteśmy?
Zakon Maltański (pełna nazwa to:

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalni-
ków Świętego Jana z Jerozolimy, z Ro-
dos i z Malty) to jedna z najstarszych
instytucji zachodniej i chrześcijańskiej
cywilizacji. Powstały w Jerozolimie ok.
roku 1050, jest zakonem świeckim, tra-
dycyjnie o charakterze wojskowym,
rycerskim, szlacheckim. Ma 12 500
członków.

Niektórzy z nich to Bracia Profesi,
którzy składali śluby posłuszeństwa.

Inni kawalerowie i damy są członka-
mi świeckimi, oddając się sprawowa-
niu chrześcijańskich cnot i dobroczyn-
ności. Członkowie Zakonu Maltańskie-
go nazywani są potocznie szpitalnika-
mi, joannitami lub kawalerami maltań-
skimi.

Zakon jest suwerennym podmiotem
prawa międzynarodowego. Posiada
własną konstytucję, paszporty, znaczki
i organizacje publiczne.

Obecnie Zakon prowadzi działal-
ność w ponad 120 krajach. Zakon
Maltański jest neutralny, bezstronny i
apolityczny, co pozwala mu grać rolę
mediatora pomiędzy państwami.

Misja zakonu
Poszczególne jednostki organizacyj-

ne Zakonu oraz powołane przez nie
instytucje (fundacje, stowarzyszenia)
prowadzą szereg inicjatyw mających
na celu niesienie pomocy osobom
potrzebującym.

Organizowane są transporty żywno-
ści i innych dóbr w krajach objętych
klęskami żywiołowymi, prowadzone są
liczne szpitale i hospicja, punkty po-
mocy medycznej, przytułki, przychod-
nie itp.
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 Zakon Maltański w Polsce
Początki działalności Zakonu Świę-

tego Jana na ziemiach polskich sięgają
XII w., kiedy to książę sandomierski
Henryk nadał Zakonowi Zagość k. Wi-
ślicy. Kawalerowie obsługiwali wów-
czas szpitale i hospicja dla ubogich na
terenie Śląska.

Obecnie w Polsce Zakon maltański
prowadzi:

- 6 ośrodków pomocy dla osób nie
pełnosprawnych
- 12 placówek maltańskiej służby
      medycznej
- 2 szpitale hospicja
- 2 domy pomocy społecznej
- 2 placówki terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych.
Łącznie każdego roku Kawalerowie

Maltańscy inicjują pomoc dla ok. 2 200
osób, a dodatkowo doraźne wspierają
blisko 15 000 osób.

W powiecie głubczyckim, leżącym
w południowo-zachodniej części Pol-
ski, brakuje placówki oferującej wspar-
cie rodzinom dzieci niepełnospraw-
nych. Fundacja Związku Kawalerów
Maltańskich Maltańska Służba Me-
dyczna - Pomoc Maltańska, od ponad
12 lat znana z niesienia pomocy huma-
nitarnej, postanowiła wyjść naprzeciw
potrzebom lokalnej społeczności.
Nowo powołany oddział Fundacji
w Grobnikach rozpoczął starania na
rzecz uruchomienia w regionie nowo-
czesnego ośrodka rehabilitacyjnego
dla dzieci niepełnosprawnych.

O Ośrodku
W planowanym ośrodku zamierza-

my zorganizować przedszkole oraz
ośrodek rehabilitacyjny z ambulato-
ryjną opieką specjalistyczną dla dzie-
ci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
Ośrodek obejmie zasięgiem mieszkań-
ców całej południowej części woje-

wództwa opolskiego. Radni Gminy
Głubczyce zdecydowali o nieodpłat-
nym użyczeniu Ośrodkowi budynku -
historycznej siedziby komandorii ry-
cersko-szpitalnego zakonu joannitów
w Grobnikach.

Misja niesienia pomocy potrzebu-
jącym, która ma w tym budynku kilku-
setletnią tradycję, może być więc kon-
tynuowana.

Jak można pomóc?
Bez Państwa pomocy plany powo-

łania Ośrodka nie będą mogły zostać
zrealizowane. Każda wpłata na konto
Fundacji przybliża moment uruchomie-
nia Ośrodka.
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Dzień 17. grudnia2015r.  na długo za-
padnie w naszej pamięć i przejdzie do
historii.

Tego dnia na zamku w Grobnikach
odbyło się pierwsze Świąteczne Spo-
tkanie Maltańskie, prowadzone przez
panią komendant - Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich Maltańskiej
Służby Medycznej Pomoc Medyczna
oddział Grobniki -  Annę Strycha-
niecką.

Spotkanie to zorganizowano by za-
akcentować powrót joannitów na zie-
mię grobnicką.

POWRÓT DZIAŁALNOŚCI ZAKONU MALTAŃSKIEGO
 MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ

 NA ZIEMIĘ GROBNICKĄ
Na zaproszenie pani komendant

i sołtysa Grobnik - Ryszarda Tkacza
odpowiedzieli kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy Głubczyce,
dyrektorzy szkół, placówek oświato-
wych z ofertą skierowaną do dzieci nie-
pełnosprawnych, przedstawiciele sto-
warzyszeń i organizacji zajmujących
się integracją osób niepełnospraw-
nych ze środowiskiem oraz  szeroko
rozumianą pomocą będącym  w trud-
nej sytuacji życiowej. Wśród bardzo
wielu znamienitych gości byli m.in.
wicedyrektor ZSCKR Dorota Wierzba,
Tadeusz Eckert dyr. LO, Jan Łata dyr.
ZSM, Barbara Rosicka  dyr. SOSzW,
Małgorzata Wilk - Przedszkole im. Ku-
busia Puchatka z Oddziałami Integra-
cyjnymi, Bożena Zimny kier. ŚDS
Nowe Gołuszowice, Liliana Dąbrowa
kier. Domu Dziennego Pobytu, Boże-
na Maćko DPS "Spokojna Przystań"
Chomiąża, Ryszard Kańtoch kom. KH
ZHP, Stowarzyszenie Rada  Przyjaciół
Harcerstwa, Wiesław Janicki dyr. Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kie-
trzu, Adam Jakubowski dyr. SPZOZ,
Bożena Ziółkowska kier. OPS, Anna
Bajor kier. PCPR, Elżbieta Małko  pre-



47

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016
zes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych "Tacy Sami" z
podopiecznymi i ich rodzinami, Kry-
styna Darłak z członkami Stowarzysze-
nia Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej "INICJATYWA" w Grob-
nikach,  Robert Wyrwalec prezes Sto-
warzyszenia Centrum Rozwoju Spo-
łeczno - Zawodowego "Naprzeciw",
Janusz Kwaśniewicz i Barbra Mruk
Bank PKO w Głubczycach.

Swoją obecnością zaszczycili nas
również wiceburmistrz Głubczyc Kazi-
mierz Bedryj, przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk, dyr.
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

Adam Kopyto, ks. Adam Kondys pro-
boszcz parafii Debrzyca, przedstawi-
ciel KP Policji Łukasz Górski, z-ca kom.
PPSPożarnej Waldemar Hołownia,
Państwo Katarzyna i Dariusz Trzna-
del-Trznadel s.c.,  Mirosław Pasternak
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, Barbara Piechaczek dyr.
PMZG, Krzysztof Tkacz członek zarzą-
du Spółki Top Farms, Piotr Strycha-
niecki dyr. Działu Inwestycji Spółki

Top Farms,  Jan Wac red. Głosu Głub-
czyc, Marian Pospiszel właściciel TV
Głubczyce oraz Pan Ryszard Ziobrow-
ski i Pani Krystyna Skowyra.

By oddać uroczysty charakter spo-
tkania rozpoczęto je występem Chóru
Mieszanego Licealno-Gimnazjalnego
przygotowanego pod kierownictwem
Tadeusza Eckerta i Ewy Maleńczyk
jako dyrygenta.

W trakcie spotkania można było
podziwiać zdolności wokalne dzieci ze
Szkoły w Grobnikach, a także zmaga-
nia aktorskie dzieci ze Stowarzyszenia
"Tacy Sami" w uroczej Etiudzie Bożo-
narodzeniowej.

W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele Zakonu m.in. prezes -
Fundacji Polskich Kawalerów Maltań-
skich Maltańskiej Służby Medycznej
Pomoc Medyczna - Damian Zadeber-
ny, który omówił jej działalność i przy-
bliżył rys historyczny.

Obecna była również komendant
oddziału nyskiego tej organizacji - Ire-
na Wolak  z Szymonem Wąsowiczem.
To dzięki jej pomocy, po raz pierwszy
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w tym roku, Mikołaj Maltański dotarł
ze 150 paczkami do wszystkich dzieci
i ich rodzin ze Stowarzyszenia Rodzi-
ców Dzieci Niepełnosprawnych "Tacy
Sami" oraz dzieci ze szkoły i przedszko-
la w Grobnikach i wolontariuszy zaan-
gażowanych w prace na rzecz "Nowe-
go Oddziału Grobnickiego Fundacji".

Tuż przed poczęstunkiem Maria Fa-
rasiewicz członkini i założycielka Sto-
warzyszenia Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych "Tacy Sami" recytowa-
ła wiersz ks. Jana Twardowskiego.

Fundacja Polskich Kawalerów Mal-
tańskich Maltańska Służba Medycz-
na Pomoc Maltańska powołując swój
oddział w Grobnikach rozpoczyna bu-
dowę Nowego Dzieła, jakim jest uru-
chomienie ośrodka rehabilitacyjnego
w Grobnikach (w budynku byłej szko-
ły). Ośrodek ten ma stanowić placów-
kę rehabilitacyjną i przedszkole dla
dzieci niepełnosprawnych. Planowa-
ny termin uruchomienia jest dość am-
bitny, wrzesień 2016r. Powołanie no-
wego dzieła ma służyć mieszkańcom
całego powiatu głubczyckiego. Otwar-
cie tej placówki jest odpowiedzią na
potrzeby rodzin wychowujących dzie-
ci niepełnosprawne. Obecnie na na-

szym terenie brakuje placówki obejmu-
jącej kompleksową opieką rehabilita-
cyjną dziecko niepełnosprawne lub
zagrożone niepełnosprawnością. War-
to podkreślić, że oferta skierowana
będzie również do każdego, kto będzie
wymagał nawet incydentalnej pomo-
cy takich specjalistów jak psycholo-
ga, logopedy, lekarzy o specjalno-
ściach dziecięcych - neurologa, endo-
krynologa psychiatry lub rehabilitacji
ruchowej.
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Szczególną uwagę w procesie two-

rzenia ośrodka poświęcamy dzieciom
niepełnosprawnym. Z myślą o nich
budynek będzie pozbawiony barier
architektonicznych, a metody i formy
pracy dostosowane do indywidual-
nych ich potrzeb i możliwości, tak by
w przyszłości były możliwie jak naj-
bardziej samodzielne.

Ideę utworzenia ośrodka pod egidą
Fundacji Maltańskiej rozpoczął Kon-
frater Fundacji prezes Zarządu Top
Farms Sp. zoo  Tomasz Zdziebkowski.
Dostrzegł potrzeby rehabilitacyjne
dzieci z naszego powiatu poprzez
działalność Stowarzyszenia "Tacy
Sami", którym od 2012 roku nieodpłat-
nie użyczył  pomieszczeń należących do

spółki Top Farms przy ul. Chrobrego.
W ich siedzibie dzieci odbywają ok.
200 godz. terapii i rehabilitacji mie-
sięcznie. Działalność rehabilitacyjna
małego, lokalnego Stowarzyszenia

Niepełnosprawnych "Tacy Sami" osią-
ga swój kolejny etap rozwoju wcho-
dząc w struktury Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich, poszerzając
się od 2016 roku o Wielospecjalistycz-
ny Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Jako nowo utworzony oddział chcie-
libyśmy stworzyć w jednym miejscu
całą infrastrukturę pomocy osobom
chorym i niepełnosprawnym. Podjąć się
koordynacji integracji wszystkich or-
ganizacji i instytucji zajmujących się
pomocą tej grupie docelowej. Dążymy
do tego, by na Zamku Joanitów w Grob-
nikach stworzyć centrum wolontariatu
- miejsce spotkań osób, którym los dru-
giego człowieka nie jest obojętny.

Myśląc o wolontariacie liczymy
głównie na przychylność i zaangażo-
wanie młodzieży szkół średnich. Wie-
rzymy, że wychowawcy i rodzice do-
strzegą korzyści wynikające ze "służ-
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by drugiemu człowiekowi" i zachęcą
młodych ludzi do czynnego i syste-
matycznego działania pod znakiem
Zakonu Maltańskiego. Koordynato-
rem tej części działalności grobnickie-
go oddziału i jednocześnie zastępcą
komendanta Maltańskiej Służby Me-
dycznej - Pomoc Maltańska jest
Krzysztof Hajda.

Należy podkreślić, że spotkanie mia-
ło charakter iście świąteczny, połączo-
ne  było z wieczerzą wigilijną, opiekę
duszpasterską sprawował ks. Jerzy
Pielka proboszcz parafii  pw. Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w  Grobnikach.

Spotkanie było rezultatem integra-
cji wielu środowisk i zaangażowania
ich przedstawicieli. Efekt osiągnięto
wysiłkiem przedstawicieli ŚDS Nowe
Gołuszowice, Stowarzyszenia Centrum
Wspierania Aktywności Społecznej
"INICJATYWA" w Grobnikach, Sto-
warzyszenia Centrum Rozwoju Spo-
łeczno - Zawodowego "Naprzeciw",
Stowarzyszenia  "Tacy Sami", Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz mieszkań-
ców sołectw Grobniki, Widok i De-
brzyca. To wszystkim bezimiennym
ludziom, którzy kryją się za wymienio-
nymi nazwami organizacji należą się

serdeczne podziękowania. W tej chwili
i w tym miejscu   - Dziękujemy Wam za
Waszą nieocenioną pomoc!

Już dziś zapewniamy, że takie spo-
tkania świąteczne staną się tradycją.
Sprawą honoru będzie zorganizowa-
nie w grudniu 2016 roku Opłatka Mal-
tańskiego - sztandarowego przedsię-
wzięcia właściwie każdego oddziału

fundacji, który jest skierowany do ro-
dzin potrzebujących, osób samotnych,
chorych oraz niepełnosprawnych.

Dodamy także, że w planach, już
wczesną wiosną, jest zorganizowanie
spotkań kulturalnych pod znakiem
Zakonu. Latem natomiast planujemy
po raz drugi zorganizować Obóz Mal-
tański - przedsięwzięcie dla wolonta-
riuszy i podopiecznych fundacji.

Chcemy podkreślić, że poczynimy
wszelkie starania, aby ten tworzący się
ośrodek był perełką rehabilitacyjną
naszego regionu, a Zamek Grobnicki -
była komandoria joannicka - powróci
do swojej świetności i będzie tętnić
życiem. Dokonaliśmy wiele, ale jesz-
cze więcej zrobimy.

Komendant Fundacji Maltańskiej
Służby Medycznej Pomoc Medyczna
oddział Grobniki

Anna Strychaniecka
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4. grudnia 2015r. , przy  ul. Raciborskiej 1 w Głubczycach
odbyło się oficjalne  otwarcie nowego showroomu Galmet.

W ciągu ponad 32 lat swojego istnienia firma osiągnęła pozycję lidera ryn-
ku, a stosowanie najnowocześniejszych technologii znalazło uznanie  w  kraju
i za granicą. Obecnie, jako jedyny producent w Polsce, produkuje kompletne
systemy hybrydowe i parahybrydowe. Część ekspozycji showroomu współ-
tworzą trzy komplety zestawów grzewczych: mini, midi i maxi  - dedykowane
użytkownikom o różnych potrzebach.

PRODUCENT Z GŁUBCZYC OTWIERA
WŁASNY SALON FIRMOWY
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Otwarcie poprzedziła kampania w prasie, radiu, internecie oraz na bilbordach.
Na wydarzenie zaproszono m.in. przedstawicieli władz samorządowych,
WFOŚiGW w Opolu, projektantów, instalatorów i redystrybutorów
 produktów Galmet.
Obecnie, produkty Galmetu można znaleźć we wszystkich znaczących punk
 tach sprzedaży w całej Polsce.  Producent chce, by na mapie takich miejsc
 znalazł się także nowy salon Galmet.

 Przecięcia wstęgi dokonał prezes zarządu firmy, Stanisław Galara,
a przemówienie wygłosił wiceprezes, Robert Galara.
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Eksperci Galmet chwalą się: "Uruchomiliśmy najmądrzejszy w Polsce
salon urządzeń grzewczych". Czy to prawda?

Sprawdziliśmy to
4.grudnia, podczas ofi-
cjalnego otwarcia eks-
kluzywnego showro-
omu producenta sys-
temów hybrydowych
i parahybrydowych
w Głubczycach.

Najmądrzejszy, czyli
jaki? - "Taki, który
w przystępny sposób
prezentuje całą mą-
drość producenta" -
tłumaczy Robert Gala-
ra, wiceprezes firmy

Galmet. - "To salon, w którym klient znajdzie produkty, spełniające jego potrze-
by. Szczególną rolę przypisaliśmy również jakości obsługi. Każdy, kto poszu-
kuje odpowiedniego sprzętu grzewczego i ma w związku z tym wątpliwości,
znajdzie w naszym salonie odpowiedź na każde swoje pytanie". >>>

 NAJMĄDRZEJSZY SALON
W  BRANŻY GRZEWCZEJ OTWARTY
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STANISŁAW  GALARA Z TYTUŁEM
 ,,ZNAKOMITY PRZYWÓDCA”

Tytułem  „Znakomitego Przywódcy”
uhonorowano Prezesa i założyciela firmy
Galmet – Stanisława Galarę, podczas te-
gorocznego finału konkursu „Opolska Na-
groda Jakości”, organizowanego przez
Opolską Izbę Gospodarczą i Opolskie Cen-
trum Rozwoju Gospodarki już od 12 lat.

Statuetki „Znakomitego Przywódcy”
powędrowały do czterech laureatów,
którzy wyjątkowo zasłużyli się dla
opolskiej przedsiębiorczości i rynku
pracy, w sposób właściwy realizują
przywództwo i ustalają cele oraz kierunki rozwoju swoich organizacji.

>>> Część ekspozycji showroomu współtworzą trzy komplety zestawów
grzewczych: mini, midi i maxi - dedykowane użytkownikom o różnych potrze-
bach. Jeden producent, jeden serwis, jedna gwarancja i jeden najmądrzejszy w
Polsce salon z urządzeniami, które przez wiele lat nie tylko będą zapewniać
ciepło, ale i przynosić oszczędności.

"Ten salon to centrum doradztwa techniki grzewczej. Chcemy wspierać,
pomagać i doradzać, a nie tylko sprzedawać. Dlatego ciągle podejmujemy
wyzwania, by być jeszcze bliżej naszych klientów. Nieustannie się zmieniamy.
Tworzymy rzeczy mądre w taki sposób, aby klienci po wybraniu produktów
Galmet mogli być  naprawdę dumni" - powiedział przy okazji otwarcia Robert
Galara.

W czasie otwarcia najmądrzejszego salonu w branży można było spotkać
m.in. przedstawicieli władz samorządowych, WFOŚiGW w Opolu, projektan-
tów, instalatorów i redystrybutorów produktów GT.
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Panie Burmistrzu,  jakie najważ-
niejsze inwestycje w 2015 r. zostały
wykonane  w gminie  Głubczyce.

Adam Krupa: Ten rok  był   budże-
towo spokojny, bo nie było szans na
pozyskiwanie pieniędzy unijnych.
Skupiliśmy się na tym, co możemy wy-
konać albo zmodernizować z własne-
go budżetu.  Tak udało się  zrobić parę
rzeczy . Żeby nie być gołosłownym
muszę posługiwać  się liczbami.

Zacznijmy od tych   najważniejszych
na  drogach, w minionym roku 2015.

Główna inwestycja - ul. Stalmacha
została wykonana jeszcze z programu

WYWIAD
Z BURMISTRZEM  ADAMEM KRUPĄ

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych  została wykonana droga
w Równem,  pierwszy etap
wykonany był przez mieszkań-
ców. Jest to droga  prowadząca
do Rudoltic. w Czechach, a była
bardzo oczekiwana przez miesz-
kańców po obydwóch  stro-
nach granicy. W tym roku po-
łożyliśmy tam nawierzchnię as-
faltową, kosztowało  170 tys. zł

wsparcia z tzw. "schetynówek"   kosz-
towała budżet gminy 850 tys. zł.
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Zrobiliśmy jedną  z najgorszych na-
szych ulic -  Garbarską  - została po-
łożona nowa nawierzchnia i chodnik
oraz oświetlenie. Kosztowało nas to
140 tys. zł.

Z mniejszych wykonanych  robót  -
remont ul. Krętej od Jana Pawła II  do
Ratuszowej - koszt  33 tys. zł.  Tym
samym zakończyliśmy rewitalizację
pewnego obszaru, cały Pl. Józefa
i  otoczenie.

Poprawiliśmy nawierzchnię ul. Chro-
brego, chcieliśmy  wypróbować nową
technologię,   co kosztowało 25 tys. zł.
Według  zapewnień firmy "Bitunowej",
która  była  wykonawcą,    robione to
jest metodą natryskową. Pozwoli  ona,
że na 3-4 lata zabezpieczona będzie
nawierzchnia,  która mówiąc kolokwial-
nie zaczynała  się powoli " sypać".  Tak
też  poprawiona została  ul. Bałuckie-
go. W ten sposób zabezpiecza się
przed dalszą degradacją prowadzącą
do dużych kosztów.

Doprowadziliśmy  ul. Kochanow-
skiego do porządku. Zrobiliśmy tutaj

dwa wjazdy -  do Spółdzielni Rzemieśl-
niczej i  drugi od strony posesji pry-
watnej. Te dwa wjazdy kosztowały 16
tys. zł Starostwo zrobiło parking. My
dołożyliśmy  8 tys. zł

Wykonaliśmy też kilka  mniejszych
prac drogowych na wsiach, które były
bolączką mieszkańców.

Za 13 tys. zł  w Gadzowicach  poło-
żona została  nowa nawierzchnia. Wy-
remontowaliśmy drogę w Lenarcicach
od drogi powiatowej,  do mostku gra-
nicznego Linhartowych,  dlatego, że
po stronie czeskiej jest ładna droga, a
wjeżdżając do Polski wyglądała niespe-
cjalnie. Zrobiliśmy  za kwotę 28 tys. zł.

Podobne roboty wykonaliśmy w Li-
sięcicach, Bogdanowicach i Ciermię-
cicach za kwoty  16 tys.,  27 tys., i 5
tys.  Zrobiliśmy  to, jako pokłosie na-
szych propozycji współpracy ze so-
łectwami, które jeżeli z własnych so-
łeckich  środków  przygotowały pod-
łoże z tłucznia, my położyliśmy asfalt.

Pod koniec  roku zrobiliśmy - ul. Ko-
szarową,  co kosztowało 155 tys., my-
ślę, że  w znaczący sposób poprawi  to

estetykę tej części miasta,.
"Drogę " - od ul. Kościuszki obok

byłej restauracji "Sudeckiej"  do  ul.
Wałowej i  dawnej restauracji "Cen-
tralnej " oraz  miejsca postojowe.
Koszt tych robót wyniósł  110 tys. zł.
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Dokończyliśmy  remont głównej alej-
ki na cmentarzu. Wyłożona została
kostką  aż do  krzyża. Kosztowało to
40 tys. zł.

Z Zarządem Spółdzielni Mieszkanio-
wej udało się  ustalić przejęcie drogi
łączącej  Os. Konstytucji z ul. Kocha-
nowskiego, obok Gimnazjum nr 1. Ten
odcinek  zrobimy na pewno w przy-
szłym roku   jako drogę  dojazdową do
gimnazjum,  powstaną też miejsca par-
kingowe.

Z  braku dostępu do środków unij-
nych na ten rok,  trzeba było  szukać
dostępu do innych źródeł finansowa-
nia. Udało nam się pozyskać środki z
Agencji Nieruchomości Rolnych Skar-
bu Państwa dla tzw.  osiedli popege-
erowskich. Na "osiedlu" Nowe Gołu-
szowice w tym roku  wykonaliśmy  pra-
ce drogowe za 400 tys. zł.  W przy-
szłym roku poczynimy dalsze starania
o środki na następne drogi .

Pozyskaliśmy też  znaczne kwoty
pieniężnego wsparcia. Z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
udało nam się uzyskać kwotę 400 tys.
zł  za którą wykonaliśmy  prace rewita-
lizacyjne w parku.

Obejmowały one   przede wszyst-
kim prace  pielęgnacyjne, wycinkę, cię-
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cia pielęgnacyjne, zakładanie trawni-
ków,  nowych  klombów, ogólnie -  pra-
ce dotyczące  roślinności.  W ramach
tych  pieniędzy zrealizowaliśmy część
projektu.   Pieniądze z Funduszu
Ochrony  nas wspomagają, bo musi-
my dołożyć wkład własny z budżetu w
wysokości 50% kosztów,  dlatego na
sesji przesunęliśmy dodatkowo na ten
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cel 400 tys. i zmieścimy się w  kwocie
800 tys. zł. Wykonaliśmy  odwodnie-
nie i alejki w okolicach pomnika Armii
Czerwonej. Tegoroczne środki  wydat-
kowane na park  to ok. 800 tys. zł.
W naszej ocenie pieniądze które mamy
zadeklarowane  na przyszły rok w sub-
regionie południowym w kwocie 2,4
mln zł  są niewystarczające  na zreali-
zowanie całego projektu, dlatego zde-
cydowaliśmy się na sięgnięcie po pie-
niądze z WFOŚ.

Spółka Głubczyckie Wodociągi
i Kanalizacja   jako spółka Gminy
przedstawiła wieloletni    program in-
westycyjny. Co ten projekt zawiera?
Jak Pan ocenia  pracę naszych pozo-
stałych gminnych spółek?

Zanim przejdę do oceny programu
inwestycyjnego GWiK należy powie-
dzieć, co spółka wykonała w 2015.

Zakończone zostało kanalizowanie
naszej największej wsi tj. Lisięcic. Ca-
łość prac kosztowała  6 220 514,01zł i
było dofinansowanie 2 435 726,18 zł
ze środków unijnych.

Wykonana została też z dofinanso-
waniem ANR OT  Opole  kanalizacja
wsi Chróstno za kwotę 482 736,09 zł

Jestem bardzo zadowolony z pracy
naszej spółki wodociągowo - kanali-
zacyjnej,  dużo robi, choć  czasami

utrudnia  nam życie, bo trzeba zamknąć
dopływ wody, kiedy prowadzi się ro-
boty remontowe.  Sieci w większości
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budowane przed wojną dekapitalizują
się, a  trzeba  utrzymać  stan na wyso-
kim poziomie  technicznym  i  z tego
spółka wywiązuje się dobrze.

Jeżeli chodzi o plan  inwestycji,  spół-
ka przedstawiła plan  finansowy bar-
dzo ambitny,  na kwotę 9 milionów sie-
demset tys. zł,  Jest to  znaczący wy-
datek na przestrzeni trzech lat i będzie
w  całości finansowany ze środków
własnych i  środków zewnętrznych,
które spółka zamierza pozyskać z  m.in.
z funduszy unijnych.  Główne zadania
w tym  programie  to  budowa kanali-
zacji w Klisinie. Będzie to ostatnia lub
przedostatnia duża  wieś, którą będzie-
my kanalizować na zasadzie ogólno-
spławnej,  to zadanie  na  4 mln zł.

 Resztę spróbujemy dotować i opra-
cujemy   program oczyszczalni  indy-
widualnych w   mniejszych miejsco-
wościach, bo wynik ekonomiczny,
który musimy  brać  pod uwagę przy
inwestycjach przemawia za tym, żeby
tam preferować  takie oczyszczalnie.

Drugie duże zadanie to budowa
zbiornika na wodę w okolicach ul. Koł-
łątaja, żeby zapewnić ciągłość dostaw
wody   dużym odbiorcom  jak mleczar-
nia, Toska, Galmet, ale także dla zapew-
nienia  zasilania na indywidualne po-
trzeby.  To są dwie duże inwestycje.
Po za tym jest zaplanowana znacząca
modernizacja sieci wodociągowej
w Mokrem Kolonii.

Sporą kwotę jeszcze przeznaczymy
na remonty kanalizacji deszczowych.
W tym roku  była susza, ale  były lata,
kiedy po nawałnicy lub ulewnym  desz-
czu  nasza kanalizacja deszczowa nie
potrafiła odebrać wody w wielu miej-
scach i mieliśmy lokalne podtopienia.

Cieszę się, że spółka prowadzi pro-
gram innowacyjny dotyczący zdalne-

go odczytywania  radiowego. Mają  też
system monitoringu sieci kanalizacyj-
nej i w tym zakresie współpracują z
PAN. Oznacza to, że spółka idzie w do-
brym kierunku. Najważniejsze dla
mieszkańców naszej gminy  jest jed-
nak to, iż ceny wody i ścieków, (pomi-
mo dużego programu inwestycyjne-
go) utrzymują się na średnim pozio-
mie w skali naszego województwa.

  Należy w tym miejscu powiedzieć
również o pracy dwóch  pozostałych
naszych spółek tj. Usług Komunal-
nych i Głubczyckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Pracę ich
oceniam również pozytywnie.  Cieszy
szczególnie ocena, jaką ludzie z ze-
wnątrz wystawiają naszym  Usługom
Komunalnym. Niejednokrotnie w cią-
gu roku słyszałem opinie, że nasze mia-
sto jest zadbane i wyjątkowo czyste
i jest to w dużej mierze zasługą naszej
spółki. Podkreślić należy również za-
sługi pracowników Usług Komunal-
nych w rewitalizacji naszego parku,
gdzie spółka była głównym wykonaw-
ca tego zadania.

GTBS dobrze zarządza gminnym mie-
niem komunalnym. W roku 2015 spół-
ka przygotowała się do remontu obiek-
tów na "małym targowisku", a efekty
tych działań poznamy w 2016 roku.
Wszystkim pracownikom gminnych
spółek dziękuję za ich pracę na rzecz
naszej gminy w 2015 roku.

W Urzędzie  Marszałkowskim
w Opolu odbyło się  spotkanie doty-
czące naszej linii kolejowej Racławi-
ce Śląskie - Głubczyce?

Z  inicjatywy wicemarszałka woje-
wództwa Tomasza Kostusia  odbyło
się  25.września  spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim. Uczestniczyłem
w tym spotkaniu razem z burmistrzem
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Głogówka. Obecny był  wicemarsza-
łek i jego urzędnicy,  którzy zajmują się
tematyką kolejową oraz  dyrektor od-
działu nieruchomości Polskich Kolei
Państwowych z Wrocławia Tadeusz
Szulc. Było to  kolejne spotkanie,
a było ich dużo, myślę,  że wreszcie
dochodzimy do tego, że kolej zadekla-
rowała,  że nie chcą linii kolejowej zli-
kwidować.

To  dobrze, że kolej wycofała się
z chęci demontażu,  którą u nas rozpo-
częła na bocznicy.  Co prawda, padały
z ust dyrektora zapewnienia, że cho-

dziło im tylko  o likwidację urządzeń
towarzyszących  - rozjazdów bocznic,
które nigdy nie będą  już używane, ale
podchodzimy do tego bardzo ostroż-
nie. Ważna dla nas jest  deklaracja,  że

nic nie będzie demontowane, dopóki
nie  będzie to  uzgodnione z samorzą-
dami. Zostaliśmy zobligowani do tego,
aby wystąpić na piśmie, ja i burmistrz
Głogówka z deklaracją do Oddziału
Nieruchomości we Wrocławiu, że chce-

my tę linię przejąć. Wcześniej jednak
postawiliśmy warunek  o oszacowa-

nie i przesłanie nam kosztorysu  ewen-
tualnego  przywrócenia linii  do takiej
sprawności,  żeby można było przeje-
chać drezyną lub   pociągiem tury-
stycznym. Na razie nie mówimy o prze-
wozach  osobowych  i towarowych.

Głównym  problemem gdybyśmy
przejmowali, zwłaszcza dla Głogówka
jest  ogromny metalowy wiadukt nad
rzeką,  Pytanie - jaki jest jego stan  tech-
niczny? Jest to  jeden z ciekawszych
obiektów  na południu Polski, który
musi być wyremontowany i zabezpie-
czony. Po spełnieniu tych warunków,
czyli po oszacowaniu i wykonaniu  re-
montu  przez Polskie Linie Kolejowe,
możemy tę linię przejąć. Wydaje mi się,
że uda się wtedy  przekonać  Radę
Miejską  naszą i Głogówka, że tę linię
przejmiemy.
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Jest jeszcze sprawa   terenów  przy-
kolejowych.  Przeprowadziłem
wstępną rozmowę z dyr. Szulcem. Prze-
szedłem na piechotkę  przez wszystkie
nasze tereny kolejowe.   Zebrałem  złe
odczucia,  bo to jest jedno wielkie zde-
gradowane "prawie"  wysypisko śmie-
ci, a  jest tam  ponad 12 hektarów tere-
nu,  który mógłby służyć naszym miesz-
kańcom, a nie leżeć odłogiem.  To wy-
maga odpowiednich  zmian w przepi-
sach prawa, także dofinansowania
środkami PKP.

Jest to naprawdę obraz źle świad-
czący o kolei. W pewien sposób odbi-
ja się też na wizerunku miasta, bo  lu-
dzie, którzy przyjeżdżają z  zewnątrz
nie muszę wiedzieć, że to jest teren,
którym zarządza kolej.

Mamy piękną obwodnicę Głubczyc,
tego nikt nie  kwestionuje, mimo to
część samochodów   ciężarowych prze-
jeżdża przez nasze miasto.

Sprawa wymaga  wyjaśnienia, bo
spotykam się z wielu stron z zarzu-
tami,  że jest obwodnica, a samo-
chody ciężarowe jeżdżą  przez cen-
trum miasta

My, jako Gmina  formalnie ten ciąg
komunikacyjny od ul. Wrocławskiej
przez Raciborską do ronda na obwod-
nicy przejęliśmy 25 sierpnia 2015r.  Nie
będąc właścicielem tych dróg niewie-
le mogliśmy zrobić. Wcześniej wystę-
powaliśmy do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, do  komisji bezpieczeństwa
ruchu drogowego w sprawie ograni-
czenia ruchu samochodów ciężaro-

wych  przez miasto. Kiedy zostaliśmy
właścicielem,  zleciliśmy opracowanie
dokumentacji na ograniczenie ruchu
towarowego w obrębie miasta, z wyłą-
czeniem samochodów naszych firm
i z zaopatrzeniem.  Kontrola i egzekwo-
wanie to będzie zadanie Straży Miej-
skiej i policji.

Poprawiliśmy oświetlenie  w okoli-
cach przejść dla pieszych na ul. So-
bieskiego, Moniuszki, Jana Pawła II.
Mogliśmy oczywiście poczekać z prze-
jęciem lub jego unikać, bo  taka możli-

wość też istniała.(np. przejęcie przez
powia).  Podjąłem taką decyzję,  bo mie-
libyśmy  na drodze sytuację  przerzu-
cania na siebie odpowiedzialności,
tak mieliśmy przez lata, kiedy całe mia-
sto było  wysprzątane, a jego  główny
ciąg nie, bo był w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich. Teraz przejmujemy to za-
danie, ze świadomością, iż będą z tego
tytułu potrzeby i obowiązki, ale my-
ślę, że lepiej, jeżeli jest jeden gospo-
darz, niż gdyby  miało być  "nie daj
Boże" kilku.

                                               Jan Wac
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Obwodnica Głubczyc,  most  nad Psiną,
rondo do Grobnik  i Kędzierzyna - Koźla
  po lewej GWiK - Oczyszczalnia Ścieków
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Panie Dyrektorze,
zwracam się do Pana Adama Jaku-
bowskiego, dyr. Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Głubczycach - ul. M. Skłodow-
skiej - Curie  26
Proszę na wstępie powiedzieć - co
składa się na " Zespół"?
mgr inż.  Adam Jakubowski: W struk-
turach Zespołu Opieki Zdrowotnej są:

SZPITAL  im. bp. A. Adamiuka
IZBA PRZYJĘĆ-PARTER
-kier. lek. Piotr Kopyto
ODDZIAŁY: WEJŚCIA RÓWNIEŻ
OD STRONY  PARKINGÓW
I PIĘTRO * Neonatologiczny
   - ord. lek. Fryderyk Jurkiewicz
I P. * Ginekol. -Położniczy -
               ord. lek. Dariusz Nawara
I P. * Chorób Wewnętrznych -
             ord. lek.  Arkadiusz Rams
I P * Neurologiczny -
                       kier. lek.  Jan Jędruś
II P.* Chirurgii Ogólnej -
                     ord. lek. Marek Rak
II P.*  Pediatryczny -
                 ord. lek. Tomasz Żorniak
II P. * Blok Operacyjny -
          kier. lek. Krzysztof Kaśków
II P.* Sekretariat  Medyczny - wypisy
III P. * ZAKŁAD DIAGNOSTYKI
                                    OBRAZOWEJ
       kier. lek. Bogusław  Wiatrek
III/IV P.* Zakład Opiek. - Leczn.
              mgr Mirosław Smoleń

    WYWIAD Z DYREKTOREM
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GŁUBCZYCACH

PRACOWNIE
* Fizjoterapii
 - mgr Małgorzata Zając
* Diagnostyki Laboratoryjnej -
     mgr  Alina Kowalczyk
* Endoskopii
- lek. Dariusz Szymański
*  EEG,  *  EKG

PRZYCHODNIA Podstawowej  Opie-
ki Zdrowotnej (w tym nocna i świą-
teczna ambulatoryjna i wyjazdowa
opieka zdrowotna  lekarska i pielę-
gniarska)
PARTER  - kier. lek. Barbara
                         Galant - Tarnawska
Gabinet Lekarza POZ
Gabinet Pielęgniarki Opieki
                           Długoterminowej
Gabinet Pielęgniarki POZ
Gabinet Pielęgniarki
           Środowiskowej-Rodzinnej
Gabinet Zabiegowy
Punkt Szczepień,
Higiena Szkolna
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AMBULATORYJNA OPIEKA
SPECJALISTYCZNA
PATRER:
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortop.
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Hospicjum Domowe
 -  lekarz  Wail Khawla
III PIĘTRO  Poradnia
            Ginekologiczno - Położnicza
III PIĘTRO  Poradnia Urologiczna
SZKOŁA  RODZENIA,
DZIAŁ FARMACJI

POGOTOWIE RATUNKOWE -
kier. lek. Piotr Kopyto
Zespół Wyjazdowy S Głubczyce
Zespół Wyjazdowy P Głubczyce
Zespół Wyjazdowy P Kietrz

 Jan Wac.  Od kiedy  kieruje Pan
tym Zespołem? Proszę powiedzieć
naszym czytelnikom jaki był jego stan
w chwili obejmowania stanowiska
AJ.  Sięgnę do czasu, kiedy to zosta-
łem z dniem 16.04.2007 r. powołany na
stanowisko z-cy  dyrektora ds. Admi-
nistracyjno - Technicznych. Natomiast
na stanowisko dyrektora naczelnego
powołano 20.04.2007r.  lek.  Bogdana
Burego. W tym momencie nastąpił mie-
dzy nami podział obowiązków. Dyrek-
tor Bury zajął się głównie działalnością
medyczną, a co najważniejsze, komple-
towaniem kadry lekarskiej, której brak
w owym czasie był wyjątkowo dotkli-
wy i groziło to znacznym ograniczeniem
działalności szpitala,  natomiast  ja kwe-
stiami administracyjno - technicznymi.

Nie był to łatwy okres, ponieważ został
wtedy zakończony eksperyment zwią-
zany z tworzeniem konsorcjum szpitali
kozielskiego i głubczyckiego. Stanęli-
śmy przed trudnym problemem reakty-
wacji administracji szpitala, obsługi
technicznej, apteki, laboratorium oraz
wykonania modernizacji kotłowni,
gdzie podstawowym opałem był koks.
Znajdowały się tam cztery  kotły typu
Eca IV w tym trzy wodne do ogrzewa-
nia i jeden do wytwarzania pary wod-
nej, która służyła do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej. Wymagało to cało-
dobowej obsługi palaczy.

W 2007 r nastąpiła gruntowna moder-
nizacja kotłowni, zainstalowano 2 ko-
tły gazowo - olejowe, dzięki temu  ko-
tłownia stała się bezobsługowa.   Po-
mimo to - nie ukrywam trudnej sytu-
acji finansowej jaką zastaliśmy, ponie-
waż  rok 2006 zamknął się stratą około
950 tys. zł,- udało mam się rok 2007 za-
kończyć zyskiem ok. 220 tys. zł.
JW. Jakie zmiany organizacyjno -
prawne, kadrowe, techniczne udało
się od tego czasu wcielić w życie, jaki-
mi sposobami?
  AJ. 17.07.2009 r. zostałem powołany
na stanowisko likwidatora SP ZOZ
wiązało się to z zamiarem przekształce-
nia szpitala w spółkę prawa handlo-
wego.  Likwidacja została przerwana z
dniem 31.01.2011r,  a ja  zostałem po-
wołany z dniem 01.02.2011 r.  na sta-
nowisko dyrektora.
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JW. Jakie były najważniejsze zmiany
organizacyjne na przełomie lat?
AJ. Z dniem 31.12.2011r.  został zlikwi-
dowany Oddział Medycyny Paliatyw-
nej, który to, niestety, nie bilansował
się, ponieważ przychody z NFZ były
dużo niższe, aniżeli koszty funkcjono-
wania oddziału. Należy tu podkreślić,
iż dużo większy szpital w Kędzierzynie-
Koźlu nie posiada w swoich struktu-
rach takiego oddziału.
W 2012 r. uzyskaliśmy kontrakt z NFZ
na utworzony Oddział Neurologiczny.
W 2012 r. zamknięty został Ośrodek
Zdrowia w Lisięcicach, którego utrzy-
manie  wymagało dużych nakładów fi-
nansowych. W 2013 r przeniesiono
ZOL z Kietrza do Głubczyc.
Nie bez znaczenia pozostało dla nas
odzyskanie kontraktu na ratownictwo
medyczne, które to w październiku
2009 roku wróciło do  naszych struk-
tur,  a w ślad za tym w 2010 r udało nam

się uzyskać dla Pogotowia Ratunko-
wego certyfikat ISO 9001: 2008.
W rok później  uzyskaliśmy dla całego
Szpitala  certyfikat ISO 9001:2008 oraz
ISO 14001: 2004, co jest potwierdze-
niem wysokiej jakości świadczonych
usług medycznych.
W 2014 r.  udało nam się pozyskać
trzech lekarzy ginekologów ze szpita-
la w Prudniku, co zaowocowało wzro-
stem ilości  porodów z 287 w 2013r.,
449  w  2014 r i  do 453 w roku  2015

Od  2010 r przy szpitalu funkcjonuje
szkoła rodzenia, z której mogą korzy-
stać nieodpłatnie kobiety w ciąży wraz
z osoba towarzyszącą.
Jeśli chodzi o zmiany techniczne, to w
okresie od 2008 r do 2014 udało się
wykonać wiele inwestycji tj. moderni-
zacja windy w 2008 r przy wsparciu
PFRON, kolejno w 2009 roku rozsze-
rzono informatyzację szpitala, otworzo-
no pracownie: Tomografii Kompute-
rowej i Mammografii, przeprowadzo-
no modernizację części parteru budyn-
ku szpitala, do którego przeniesiono
Przychodnię POZ z ul. Kościuszki (w
miejsce dawnej stacji dializ). W znacz-
nym stopniu doposażono Pracownię
Fizjoterapii w sprzęt rehabilitacyjny.
 W latach 2010 - 2011  przeprowadzo-
no termomodernizację budynku głów-
nego szpitala (foto) polegającą na do-
ciepleniu ścian  i stropodachu, wymia-
nie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wy-
mianie pokrycia dachowego. Wykona-
nie tego zadania pozwoliło na zmniej-
szenie zużycia gazu o ok. 30%.
W latach 2011- 2015 przeprowadzono
modernizację :
- piętra IV - ZOL, (foto)

- piętra III na  potrzeby ZOL  (przenie-
sionego  z Kietrza)   oraz Pracowni Fi-
zjoterapii,
- parteru na potrzeby poradni specja-
listycznych oraz Działu Farmacji
- pomieszczeń piwnic, które zaadapto-
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wano w 2015 r.  na potrzeby  centralnej
szatni dla personelu,
- rozpoczęto realizację projektu "Pod-
niesienie efektywności energetycznej
budynku SP ZOZ w Głubczycach" do-
finansowanego ze środków Mechani-
zmu Finansowego EOG 2009 - 2014
polegającego na:
- zamontowaniu pomp ciepła,
- baterii fotowoltaicznych, (foto)
- modernizacji centralnego ogrzewania
- wymianie oświetlenia na ledowe

W latach 2014 -2015 wykonano czę-
ściową modernizację Oddziału Gineko-
logiczno - Położniczego, a pod koniec
2015 r rozpoczęto modernizację części
pomieszczeń II piętra (systemem go-
spodarczym) na potrzeby  Pracowni
Endoskopii.
 W celu ułatwienia pacjentom porusza-
nia się wewnątrz szpitala   zamonto-
wano tablice informujące o lokalizacji
poszczególnych oddziałów, poradni
oraz komórek organizacyjnych.
JW.  To były zmiany merytoryczne
powiedzmy "wewnątrzszpitalne", a
co zmieniło się na zewnątrz szpitala
z myślą  o bardzo licznych przyjezd-
nych z całego powiatu
AJ. Na zewnątrz szpitala - po wyraź-
nie  widocznej  zmianie elewacji z ocie-
pleniem -  wprowadzamy w otoczeniu
poprawę  estetyki  przez  nowe nasa-
dzenia ozdobnych roślin i krzewów,
ale istotniejsze są udogodnienia dla

odwiedzających i korzystających
z usług:
 - zwiększyliśmy bezpośrednio przed
szpitalem  ilość miejsc  postojowych
dla osób z uprawnieniami niepełno-
sprawnych,
- postawiliśmy nowe ławki dla pacjen-
tów ZOL-u i osób odwiedzających,
(foto)

-zlikwidowaliśmy  bariery architekto-
niczne, betonowy chodnik ze stopnia-
mi zamieniliśmy na poziomy bezpiecz-
ny  dostęp do szpitala dla poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich czy
wózków dziecięcych (foto).
 W związku z rozwojem naszej jednost-
ki, gdyż około 40 % pacjentów oddzia-
łu chirurgii i noworodków jest spoza
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powiatu głubczyckiego, występują
czasowe braki miejsc parkingowych.
Powoduje to, że pacjenci i odwiedza-
jące ich rodziny parkują swoje pojaz-
dy przed szpitalem i na chodniku ul
Skłodowskiej .(foto)  Wychodząc na-
przeciw zapotrzebowaniu powiększy-
liśmy znacząco  ilość miejsc parkin-

gowych  z myślą nie tylko o  persone-
lu,  na terenach przyległych do szpi-
tala, na których kiedyś obowiązywał
zakaz wjazdu, umieściliśmy  odpo-
wiednie oznakowanie "postoju"  i lu-
stro przy ul. Skłodowskiej, (wjazd
górną bramą obok dawnej portierni)
- wykonaliśmy nowy  parking na te-

renie szpitalnym z odpowiednim ozna-
kowaniem, miejscami dla osób nie-
sprawnych (pacjentów ortopedii i chi-
rurgii) i dostępem stamtąd do szpita-
la na wózkach inwalidzkich.  (wjazd
dolną bramą obok pogotowia) (foto)
JW.  Jakie widzi Pan jeszcze potrze-

by i konieczne zmiany   w zakresie po-
prawienia dostępności, ładu i bezpie-
czeństwa przyjeżdżających z całego
powiatu po pomoc medyczną?
AJ.  Biorąc jednocześnie pod uwagę
prośby, propozycje, skargi itp. m.in.
Pana Redaktora - zamierzam czynić sta-
rania, aby wspólnie z Gminą i Starostwem
postawić znak  zakazu postoju przy ul.
Skłodowskiej od ul. Bończyka do Żerom-
skiego, by  zlikwidować ruch wahadło-
wy na tym odcinku, dając swobodę ru-
chu karetkom pogotowia, ale wcześniej
wystąpić do Gminy/Starostwa, by mar-
twy chodnik  (foto wyżej) naprzeciw

szpitala z zakazem postoju na nim za-
mienić na miejsca postojowe.
Uważam , że zakaz jest konieczny  po-
nieważ obstawiony samochodami
chodnik ul. Skłodowskiej  zmusza do
ryzykownego poruszania się po jezdni
między samochodami szczególnie wóz-
kami z dziećmi (foto) i na wózkach in-
walidzkich,  utrudnia sprzątanie ulicy,
zbiórkę odpadów,  odśnieżanieitp.
Zamierzam zachęcać administrację
i personel szpitala do parkowania na
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terenie wokół  szpitala, gdzie są jesz-
cze wolne miejsca, zamiast na parkin-
gach ul. Skłodowskiej, lub na placu
bezpośrednio przed budynkiem szpi-
tala,  (foto) te potrzebne są przyjezd-
nym  doraźnie z całego powiatu i nie
tylko powiatu. Od strony ul. M. Skło-
dowskiej - Curie  postawiliśmy trzy
duże  tablice z oznaczeniem  miejsc par-
kingowych na terenie szpitala  oraz o

możliwościach wejść do szpitala bez-
pośrednio od strony parkingów. - foto
obok  (do Szpitala prowadzą cztery
wejścia oraz  po jednym do Izby Przy-
jęć i Poradni POZ   (foto)
W najbliższym czasie planujemy utwar-
dzenie kolejnych powierzchni z przezna-
czeniem na miejsca parkingowe.

 Przed budynkiem szpitala obowiązu-
je już zakaz parkowania pojazdów przez
pracowników.  Niestety nie zawsze jest
ten zakaz respektowany.
(foto)
JW. A jeśli to nie poskutkuje?
AJ. Jeśli to nie poskutkuje? należy
wprowadzić  ograniczenie  parkowa-
nia samochodów  służby zdrowia na

placu przed  szpitalem na rzecz osób
doraźnie niesprawnych czyli korzysta-
jących z poradni ortopedycznej, chi-
rurgicznej, dziecięcej (matek z małymi
dziećmi dźwiganymi w nosidełkach
(foto),  całodobowej izby przyjęć i in-
nym potrzebującym pilnej pomocy le-
karskiej lub tylko przyjeżdżającym do
rejestracji czy laboratorium. Dać tym
wszystkim  prawo pierwszeństwa  po-
stoju (choćby ograniczonego czaso-
wo) na placu przed szpitalem od pn. -
pt. od 7.00 - 15.00.
Jeśli uda mam się zrealizować plany
dalszego zwiększenia ilości miejsc par-
kingowych, to trudności te na pewno
nie będą występować w przyszłości,
ale do naszych działań potrzebne jest
jeszcze społeczne zainteresowanie,
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uznanie i honorowanie tych informa-
cji, znaków i oznaczeń. Liczę na to
i mam nadzieję na wyraźną poprawę
sytuacji o której rozmawialiśmy rów-
nież  dzięki   upowszechnianiu tej in-
formacji w  Głosie Głubczyc, innych
mediach,  na stronie www.twojeglub-
czyce.pl

Jan Wac.  Dziękuję za rozmowę i bo-
gate, optymistyczne informacje, cze-
go pozostaje mi życzyć Panu osobi-
ście  i całej podległej Panu służbie
zdrowia?   Duuuuuużo zdrowia, by
miał kto dbać o nasze zdrowie w kom-
fortowych warunkach.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016

72



73

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016

74

W ramach współpracy samorządów
i stowarzyszeń miast partnerskich  Sa-
int Remy sur Avre we Francji i Głub-
czyc  w  naszym mieście przebywała
25 osobowa delegacja złożona z rodzin
i przedstawicieli samorządu. Gości po-
witali na lotnisku we Wrocławiu człon-

kowie zarządu Stowarzyszenia Miast
Partnerskich  z jego przewodniczącym
Kazimierzem Naumczykiem  i przedsta-
wiciele rodzin. We Wrocławiu goście
zwiedzili Oceanarium i Afrykarium .
Następny dzień poświęcono zwiedza-
niu wspólnie z rodzinami polskimi  po-
granicza czeskiego.  Autorski program
zwiedzania (Jeseniki, Pradziad, muzeum
wideł z całego świata (foto), pracow-
nię witraży, hutę szkła ręcznie formo-

wanego (manufakturę),   Krnov  w tym
synagogę, oraz organizację konferen-
cji programowej) zaproponował  za-
przyjaźniony z naszym Stowarzysze-

WIZYTA GOŚCI  Z SAINT REMY

niem Paweł Kuca - profesjonalny prze-
wodnik z Krnova/Pragi, znający  język
francuski.  Kolejny dzień  rozpoczęło
kurtuazyjne spotkanie z naszymi wła-
dzami samorządowymi  w sali Rady
Miejskiej, z wymianą pamiątek i souve-
nirów. Goście wywieźli z sobą do Fran-

cji widoki  Głubczyc i okolicy
wykonane  z motolotni. w porze
kwitnienia rzepaków. (foto)

Już po obiedzie, u zaprzyjaź-
nionych rodzin miały miejsce
spotkania integracyjne. Nie

lada atrakcją dla gości
był wyjazd  do kopalni
soli w Bochni z  nocle-
giem  pod ziemią
w sztolni  w leczniczym
mikroklimacie bogatym
w jod. Po wyjeździe na
powierzchnię następ-
nego dnia zwiedzanie
Browaru w Żywcu po-

łączone z degustacją piwa zmieniło na-
stroje gości (foto). W drodze powrot-
nej zwiedzili jeszcze ogrody Kapias
w Goczałkowicach.  Nie sposób szcze-
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gółowo opisać wszystkich
spotkań, oprócz tych wspól-
nych dla wszystkich rodzin,  jak
również przygotowane w Rów-
nem przez  D.J. Wysoczań-
skich w świetlicy sołeckiej lub
grila w ORW w Pietrowicach
(foto). Były też liczne spotka-
nia  wspólne dla kilku rodzin
lub wyjazdy lokalne  (np. za-
mek Linhartowy (foto), Góra
św. Anny (foto),  Wisła, Bielsko-Bia-
ła). Czas od 30.06 do 7.07. spędzony
z naszymi przyjaciółmi  był wypeł-
niony  atrakcyjnie, czego nie ukry-
wali goście przy pożegnaniu i  za-
proszeniu  za rok  do Saint Remy. Wi-
zyta gości finansowana była z pro-
jektu unijnego, składek członków
Stowarzyszenia Miast Partnerskich
Głubczyce- Saint Remy oraz przez
rodziny. Jan Wac
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Piąta już  wizyta  głubczyckich  ro-
dzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Miast Partnerskich Głubczyce - Roc-
kenhausen (kierowanym przez preze-
sa Bolesława Buniaka)
trwała od 04.do
08.06.2015. Rozpoczęła
się od powitania i miłego
spotkania przed halą im-
prezowo-widowiskową
już  znajomych goszczą-
cych rodzin z Rockenhau-
sen. Symbolem tego zda-
rzenia był tort „z piąt-

ką”przywieziony przez gości, a ufun-
dowany przez cukiernię J. Kamińskie-
go. Rodzinom towarzyszyła, na zapro-
szenie tamtejszego samorzadu,  grup-
ka strażaków OSP z Nowej Wsi Głub-
czyckiej, którzy realizowali tam swój in-
dywidualny  program związany z po-
znaniem organizacji i  działania tamtej-
szego systemu  ochrony przeciwpo-
żarowej i innych funkcji strażaków.
Mieli też okazję zwiedzić bazę woj-
skową  Amerykańskich Sił Zbrojnych

w Ramstein. Drugiego dnia -  wizyta
u Burmisrza, który dokonał prezenta-
cji gminy Rockenhausen wchodzącej
w skład gminy związkowej, jej kompe-

tencje oraz działania podległych  jej or-
ganów. Sporo dyskusji i zainteresowa-
nia wzbudziły możliwości zarabiania
pieniędzy przez gminy na produkcji
i sprzedaży prądu  z wiatraków i foto-
ogniw. Tego dnia zwiedziliśmy jeszcze
placówkę kształcąco-doświadcze-
niową  (opowiednik naszego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego) z zakresu go-
spodarki hodowlanej bydła i trzody
chlewnej (foto) i firmę Johnson Control
(d.Kejper) produkującą  detale do sie-
dzeń samochodowych i samolotowych.
Kolejny dzień to wycieczka - wyjazd do
Neustadt zwiedzenie  wystawy  w zam-
ku  na Wzgórzu Hambach - Pomniku

5 LAT  PARTNERSTWA MIAST
GŁUBCZYCE - ROCKENHAUSEN

GŁUBCZYCKIE  RODZINY  GOŚCIŁY W ROCKENHAUSEN
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Niemieckiej De-
mokracji.  Była
to bogata lekcja
również naszej
historii o tym,
jak daleko i z ja-
kim skutkiem
dotarły   idee
naszego Po-
wstania Listo-
padowego z
1830r..

Po wspólnym obiedzie w restauracji
przykatedralnej w  Spirze zwiedziliśmy
miasto, katedrę,  Starą Bramę, łaźnie
żydowskie z XIV w.  W ramach wspól-
nego z zaprzyjaźnionymi rodzinami spę-

dzania wolnego czasu, oglądaliśmy
w miejscowości  Kirchheimbolanben
niezwykle kolorowy i różnorodny ko-
rowód zwiazany  z trzydniowym  Fe-
stynem Piwnym  organizowanym co
drugi rok  na początku lata. Prezento-
wało się w nim  min.20 browarów, które
oferowały 50 rodzajów piwa. Pożegnal-
ny wieczór partnerski, przy muzycznym
akompaniamencie w świetlicy  w Ran-
sweiler zakończył naszą  miłą i długo
wspominaną wizytę. Następnego dnia
rano - pożegnania przy autobusie  fir-
my „Kocur”, która nas bezpiecznie za-
wiozła i przywiozła do domu

Jan Wac
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Zamek Ham-
bacher Schloss
znany jest na ca-
łym świecie jako
symbol niemiec-
kiej demokracji.
27 maja 1832
roku zamek był
świadkiem pierw-
szego w nowożyt-
nej historii Nie-
miec zgromadze-
nia ludowego.

W maju 1832 roku około 30.000
obywateli, przybyłych ze wszystkich za-
kątków Niemiec, demonstrowało pod
czarno-czerwono-złotą flagą na rzecz
demokracji i zjednoczenia kraju. W tym
ważnym wydarzeniu uczestniczyli tak-
że Polacy, weterani powstania listo-
padowego: Jan Czyrski, Tadeusz Krę-
powiecki, Aleksander Łaski, Franci-
szek Grzymała i Bolesław Zatwarnic-
ki. Wiec na zamku w Hambach prze-
szedł do historii Niemiec jako Hamba-
cher Fest czyli Festyn w Hambach. Do
tej tradycji nawiązali w 2001 roku
prezydenci Niemiec, Francji i Pol-
ski, którzy podpisali tu umowę o
zacieśnieniu współpracy
w ramach Trójkąta Weimarskiego.

 źródło: www.dw.com/pl/po-
mnik-niemieckiej-demokracji/
a-5942562
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   18. grudnia 2014 r. wieczorem
w żywej szopce na dziedzińcu  „Rol-
niczaka" zebrali się tłumnie głub-
czyczanie, by uczestniczyć w boga-
tym programie podsumowują-
cym 4-dniową żywą szopkę.

Po mszy świętej roratniej przy-
byli tu harcerze z Betlejemskim
światełkiem pokoju w towarzy-
stwie ks. proboszcza Michała
Ślęczka i sporej grupy wiernych.
Po części modlitewno-adwento-
wej przekazane dyrekcji Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego Światełko Betlejemskie
zajaśniało w szopce. Następnie
w pięknej scenerii Stajenki Betle-
jemskiej teatr TRADYCJA Ze-
społu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach pod kierownictwem
Marii Farasiewicz wystawił barwny
spektakl obrzędowo-kolędniczy HE-
RODY, a po nim miał miejsce Koncert
Bożonarodzeniowy w wykonaniu
tychże kolędników z "Mechanika", za-
kończony symbolicznym "Znakiem
Pokoju ".
Były ciepłe słowa, podziękowania i
życzenia świąteczno-noworoczne.

Redakcja ZSM

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI

 18.12.2014r., uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy pod
okiem  reżysera - terapeuty  Beaty
Kuśnierskiej wystawili przedstawie-
nie  jasełkowe oparte na baśni Jana
Christiana Andersena  pt ." Dziew-
czynka z zapałkami".
Spektakl odbył się w Miejskim Ośrod-
ku Kultury.  Wzięli w nim udział   za-

proszeni goście, rodziny naszych
uczestników, pracownicy domu, wła-
dze  naszego  miasta, przedstawiciele
instytucji pomocowych z terenu po-

wiatu, młodzież na-
szych szkół  i miesz-
kańcy miasta, którzy
chcieli obejrzeć to
przedstawienie.
Po zakończonych  ja-
sełkach  w naszym

ośrodku  odbyła się uroczysta wie-
czerza wigilijna z udziałem  uczestni-
ków, ich rodzin, pracowników ŚDS ,
władz i innych zaproszonych, sza-
cownych gości. W miłej, radosnej,
świątecznej atmosferze  składaliśmy
sobie wzajemnie życzenia bożonaro-
dzeniowe dzieląc się opłatkiem. Ma-
gicznej atmosferze tego dnia towarzy-
szył koncert kolęd w wykonaniu
przedstawicieli  Zakładów Aktywiza-
cji Zawodowej w Branicach . Wszy-
scy wspólnie wyśpiewywaliśmy jak-
że  każdemu znane: Gloria, Gloria  in
excelcis Deo……

           Kurek Ewa

 CZŁONKOWIE STOWARZY-
SZENIA MIAST PARTNERSKICH
GŁUBCZYCE-ROCKEKHAUSEN...
 ...corocznym zwyczajem  spotkali się
w przedświątecznej atmosferze.  Była

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
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to okazja, by nie tylko złożyć sobie
życzenia świąteczne i dzielić się opłat-
kiem, ale również powspominać  wi-
zytę w Rockenhausen i spotkania
z zaprzyjaźnionymi  rodzinami partner-
skimi oraz przedyskutować program
tegorocznej rewizyty.

 STOWARZYSZENIE OBYWA-
TELSKI   KOMITET GŁUBCZYC

(OKOG)
...podtrzymuje podobny zwyczaj spo-
tkań przedświątecznych.
W grudniu  dodatkową
okolicznością do spotka-
niasię   i rozmów były jesz-
cze świeże
wrażenia po-
w y b o r c z e .
Składano so-
bie życzenia
spełnienia pla-
nów i marzeń,

nie tylko osobistych  na
Nowy najbliższy Rok
2015, ale i publicznych
na całą nową kadencję.

SPOTKANIA
BURMISTRZA...

... z przedstawicielami
najniższego szczebla
władzy  samorządowej w

terenie czyli sołtysami  odbywają się
okresowo, ale grudniowe ma atmos-
ferę wyjątkową, świąteczną połączoną
ze wzajemnymi osobistymi życzenia-
mi i dzieleniem się opłatkiem. Każdy
może też osobiście zamienić kilka zdań
z burmistrzem lub innymi przedstawi-
cielami władzy. Spotkanie odbywa się
przy  światełkach zapalonych od
Ognia Betlejemskiego przyniesione-
go przez harcerzy KH ZHP.
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Ostatnie przed świętami spotkanie  z
Burmistrzem obejmuje przedstawicieli
największej liczby instytucji m.in.
obok przedstawi-
cieli władz samo-
r z ą d o w y c h
gminnych, po-
wiatowych, wo-
j e w ó d z k i c h
w spotkaniu
uczestn iczyły
państwowe służ-
by mundurowe
i cywilne, komba-
tanci i przedsta-
wiciele ducho-
wieństwa, firm i rzemiosła.  Spotkanie
uświetnili harcerze Ogniem Betlejem-
skim i świątecznym programem słow-
no - muzycznym oraz chór Liceum
Ogólnokształcącego  który zmobilizo-
wał do  wspólnej kolędy

GOŚCIE
Z PARTNERSKIEGO ZBARAŻA

w osobach Halina Makarczuk - uczo-
ny sekretarz Rezerwatu Narodowego
'Zamki Tarnopolszczyzny" i  Olga

Stankiewicz - kierow-
nik działu wystaw  Re-
zerwatu oraz dwaj biz-
nesmeni Wołodymyr
Lenko i Oleg Iwasyk
złozyli wizytę Burmi-
strzowi Głubczyc w to-
warzystwie przewod-
niczacego Rady Miej-
skiej Kazimierza Naum-
czyka i prezesa Stowa-

rzyszenia Miłośników Lwowa  i Kre-
sów Południowo- wschodnich
Edwarda Wołoszyna. Goscie przy-

wieźli ze sobą pięć szopek Bożonaro-
dzeniowych na Międzynarodowy
Konkurs Szopek w Szkole Podsta-
wowej w Uciechowicach. Warto zazna-
czyć że trzy szopki zdobyły nagrody,
tym cenniejsze było wyróżnienie, że
w konkursie brało udział 431 szopek z
całej Polski, Czech, Niemiec, Słowacji
i w tym roku po raz pierwszy z Ukra-
iny. Jest to pokłosie ubiegłorocznej
wizyty władz Zbaraża w G łubczycach.
Warto też zachęcić do zwiedzania



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016

82

wystawy zwłaszcza z dziećmi. Wystawa czynna do 17.01 2015r. codziennie. Na
drzwiach szkoły jest nr tel.(w czasie gdy szkoła nieczynna)  pod którym  miła
Pani Kustosz wystawy oczekuje gości.

Jan Wac
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OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZOPEK

UDZIAŁ DELEGACJI ZE ZBARAŻA W KONKURSIE
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ŻYWA SZOPKA W ZSCKR

HARCERZE Z OGNIEM BETLEJEMSKIM

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE ŚDS
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      Podczas uroczystości  gminno - po-
wiatowych (2.maja) na które złożyły
się: przemarsz jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych,  Msza  św. w
kościele oo. franciszkanów, złożenie
kwiatów  pod pomnikiem św. Floriana,
podniesienie flagi państwowej  i Ochot-
niczych Straży Pożarnych na maszt
przed ratuszem oraz wręczenie odzna-
czeń i wyróżnień strażakom.
* Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej  nadało Złoty
Znak Związku -  DRUHOWI    JÓZE-
FOWI    GARDIASOWI - Prezesowi
OSP Lisięcice
* Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego   Związku OSPRPw OPOLU
nadało
 MEDALE  ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA:
SREBRNY
Fedorowicz  Janusz OSP Zopowy
Zapotoczny Kazimierz OSP Zubrzyce
Gawłowski Mariusz OSP Zubrzyce
BRĄZOWY
Klimek Michał, Kulik Wiesława,
Walczak Piotr  - OSP ZOPOWY,
 Niemczycki Marek - OSP ZUBRZYCE
*  Prezydium Zarządu Oddz. Powiato-
wego  Związku OSP   nadało
- ODZNAKĘ
STRAŻAK WZOROWY:
 Krsnak Jan Strażak  ( SDH) z Krnova,
Banaś Marcin OSP Zopowy, Stupek
Jacek OSP Bogdanowice
* Specjalnymi wyróżnieniami za spraw-
nie przeprowadzoną akcję poszuki-
wawczą osoby zaginionej, wyróżnieni
przez Pana Starostę  zostali  druhowie
z OSP Klisino: Łukasiewicz Zbigniew,
Halikowski Krzysztof, Wożniak Piotr.

DZIEŃ FLAGI PAŃSTWOWEJ,
 DZIEŃ STRAŻAKA

Odznaczenia wręczali - członek Pre-
zydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku  OSP RP w Opo-
lu a zarazem  Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku  OSP RP
w Głubczycach Starosta -  druh  Józef
Kozina i członek Zarządu  Oddziału
Wojewódzkiego Związku  OSP RP
w Opolu a zarazem wiceprezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego Związku
OSP w  Głubczycach  Burmistrz Głub-
czyc - druh Adama Krupa
* Burmistrz Głubczyc uhonorował, za
zaangażowanie i długoletnią działal-
ność na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej  Gminy Głubczyce -  statuetkami
św. Floriana, strażaków:
- Józefa Orłowskiego -  Komendanta
Miejsko - Gminnego   OSP
- Ryszarda Gazdę - Naczelnika OSP
Grobniki
- Aleksandra Bernackiego - Prezesa
OSP Nowa Wieś
* Komendant Hufca ZHP w Głub-
czycach druh Ryszard Kańtoch,
za współpracę strażaków z harcerza-
mi udekorował
ZŁOTYMI  LILIJKAMI
Jana Krnsnak - strażak ochotnik
z Krnova (Republika Czeska)
Andrzeja Walczaka - z OSP Dzierży-
sław.
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NIECH SIĘ
 ŚWIĘCI 3.MAJA

Panie Burmistrzu,
Drodzy Kombatanci,
Szanowni Państwo!
Spotykamy się dzisiaj w symbo-
licznym dla naszego miasta
miejscu, spotykamy się tutaj
kilka razy w roku, aby wspólnie,
w  godny  i uroczysty sposób
uczcić ważne dla naszego kraju
 i narodu rocznice.

Jedną z takich ważnych uro-
czystości obchodzimy właśnie
w dniu dzisiejszym - 224. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3.
Maja. Konstytucja ta ustano-
wiona została przez sejm czte-
ro letni, zwany Wielkim, 3. Maja
1791r. w Sali Poselskiej Zamku
Królewskiego. Była pierwszym
demokratycznym aktem zasad-
niczym w Europie i drugą po
amerykańskiej z 1789 r. Konstytucją
na świecie. Głównymi jej autorami byli:
Król Stanisław August Poniatowski,
Stanisław Małachowski, Hugo Koł-
łątaj oraz Stanisław Staszic. Uchwa-
lona Konstytucja 3-go Maja miała
stać się podstawą naprawy Rzeczy-
pospolitej w wymiarze ustrojowym
i społecznym, miała umocnić państwo
Polskie i uchronić je przed utratą nie-
podległości, zapewniając narodowi
oczekiwaną wolność. Ustawa zasad-
nicza składała się z 11 rozdziałów
i proklamowała zasady państwa de-
mokratycznego tj.: zasady zwierzch-
ności narodu i trójpodział władzy,
znosiła źródło słabości rządu i anar-
chii państwa Liberum Veto, wzmocni-
ła pozycję mieszczan, uznawała kato-
licyzm za religię panującą, podkreśla-

jąc równouprawnienie innych religii.
Ta nowoczesna, demokratyzująca
życie społeczne ustawa zasadnicza,
nie zaistniała długo w Polskim syste-
mie politycznym, gdyż duża część ma-
gnaterii  polskiej w imię obrony wol-
ności zawiązała Targowicę, co w kon-
sekwencji doprowadziło do upadku
w 1795 r. I Rzeczypospolitej.

Szanowni Państwo,
Dzisiaj wiemy, że wtedy po majo-

wej Jutrzence przyszedł mrok rozbio-

rów i noc upadku Rzeczypospolitej.
Stało się tak gdyż piękne, mądre i od-
ważne dzieło unowocześnienia nasze-
go państwa, zostało zniszczone, nie
tylko przez obce mocarstwa, ale i we-
wnętrznych przeciwników moderniza-
cji, tych którzy sami siebie uważali za
gorących patriotów, za dobrych i wier-
nych synów ojczyzny, za obrońców
tradycyjnego stylu życia i istniejące-
go wówczas porządku społecznego.

Tyle, że my wiemy i pamiętamy, że
tak pojęty patriotyzm zaprowadził ich
na manowce zdrady  Targowicy
i  doprowadził do rozbiorów i upadku
Polski . Dobrze wiemy, że „piekło”,
a szczególnie polski piekło było wtedy
i jest niestety dalej brukowane hasłami
bez pokrycia, sporami rzekomo o pol-
skę  i rzekomo o szczęście jej obywateli.
.
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Doświadczenie tamtych odległych
lat ale i obserwacja współczesności
podpowiada, że pojęcie patriotyzmu
miało wtedy i ma nadal niejedno imię.
Wtedy był to wybór między patrioty-
zmem wielkiej zmiany i mądrej moder-
nizacji, czerpiącej natchnienie z głów-
nego nurtu myśli europejskiej, a wy-
borem patriotyzmu odwróconego w
przeszłość, nastawionego na obronę
Polski przed naszymi trendami i ide-
ami Europejskimi. Taka postawa spra-
wiła, że szybko zgasła Majowa Ju-
trzenka, marzenia o jej powrocie zo-
stały spełnione 11 XI 1918 r., a następ-
nie w czerwcu 1989 r. Przez długie lata
okresu rozbiorów, okupacji niemieckiej
i sowieckiej, idee wolnej, niepodległej
Ojczyzny tkwiły w nadziei, umysłach
i zaangażowaniu nas Polaków.

Dzisiaj po wspomnianym 1989 r.,
żyjemy w wolnej Ojczyźnie, o którą
nauczeni 224 - letnim doświadczeniem
twórców Konstytucji 3. Maja mamy
dbać, rozwijać ją i brać pełną odpo-
wiedzialność w każdym zakątku Pol-
ski, też tutaj w naszej małej Ojczyźnie
na Ziemi Głubczyckiej. Czy słowa są
ważniejsze od czynów, czy deklaracje
i opinie mają pokrycie w naszym po-
zytywnym zaangażowaniu i posta-
wach społecznych, czy tak jak niektó-
rzy po uchwaleniu Konstytucji 3.
Maja uważający się za wielkich Pa-

triotów, zarzucając twórcom ustawy
zasadniczej Kołłątajowi, Małachow-
skiemu czy Staszicowi brak odpowie-
dzialności za państwo, doprowadzili
do upadku I Rzeczypospolitej. Czer-
piemy naukę z historii, żeby jak w tym
przypadku nigdy się nie powtórzyła.

Nasza Ojczyzna przecież może się
rozwijać jako w pełni nowoczesne,
europejskie państwo z pełnym posza-
nowaniem historii, z mocnym  zako-
rzenieniem w naszej tradycji, z moc-
nym oparciem o fundament tradycyj-
nych, chrześcijańskich wartości, któ-
re prowadziły nasz naród przez po-
nad tysiąc lat.

Szanowni zebrani,
Stojąc pod Pomnikiem Czynu Zbroj-

nego, symbolu miejsca oddania hoł-
du, tym którzy oddali życie w obronie
Ojczyzny, pragnę podziękować
wszystkim uczestnikom dzisiejszej
uroczystości, dziękuję księdzu pro-
boszczowi za odprawioną dziękczynną
mszę świętą, dziękuję pocztom sztan-
darowym, organizacjom kombatanc-
kim, harcerzom, służbom munduro-
wym, wszystkim delegacjom, młodzie-
ży szkolnej, orkiestrze dętej oraz
wszystkim mieszkańcom biorącym
udział w dzisiejszej uroczystości.

Niech Majowa Jutrzenka zagości
w polskich sercach i niech  owocuje
miłością, pokojem i sprawiedliwością.

Starosta
Głubczycki

Józef  Kozina

<<< foto do
str. 85
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8. maja 2015 r. mija 70. rocznica za-
kończenia II wojny światowej, która
była największą i najkrwawszą w dzie-
jach ludzkości. Odpowiedzialność za
jej wywołanie ponoszą hitlerowskie

Niemcy oraz  ich sojuszni-
cy, których celem było
podporządkowanie sobie
innych narodów Europy
i świata.

We wrześniu 1939 r. osa-
motniona Polska została
zaatakowana przez dwa kraje totali-
tarne, które w kolejnych latach odci-
snęły piętno swojej polityki. Pakt Rib-
bentrop -Mołotow podzielił II Rzeczy-
pospolitą na dwie strefy okupacyjne.
Nie pomogła bohaterska postawa żoł-
nierzy września, których po klęsce
przetrzymywano w więzieniach i obo-
zach zagłady. Wśród ofiar stalinow-
skich represji było 10 tys. oficerów
polskich bestialsko zamordowanych
w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz
innych obozach NKWD rozsianych
na terytorium ZSRR.

70. ROCZNICA ZWYCIĘSTWA
NAD NIEMIECKIM FASZYZMEM

96. ROCZNICA POWSTANIA
 ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

Nie możemy także zapominać o set-
kach tysięcy obywatelach narodowo-
ści polskiej deportowanych na Sybe-
rię i do Kazachstanu. Przetrzymywa-
ni w łagrach, kołchozach  i posiołkach

żyli przez wiele lat w skraj-
nych warunkach na "nie-
ludzkiej ziemi". Traktowani
jak pospolici kryminaliści
musieli znosić codzienne
cierpienia, głód, zimnoi cho-
roby. Wielu z nich zapłaciło
najwyższą cenę. Ich groby
rozsiane są po całej Syberii
istepach Kazachstanu.

Na  zagarniętych przez Niemców  tere-
nach represje objęły przede wszystkim lud-
ność cywilną. Organizowano łapanki, eg-
zekucje i deportacje w głąb Rzeszy. Po-
wstało wiele nazistowskich obozów kon-
centracyjnych i obozów zagłady, które po-
chłonęły łącznie 7,2 mln ofiar. Najwięk-
szym kombinatem śmierci był obóz Au-
schwitz-Birkenau, w którym zginęło
łącznie ok. 1,2 mln ludzi.

Iskierką nadziei dla wielu Polaków
była ogłoszona amnestia po podpi-
saniu układu Sikorski-Majski oraz or-
ganizacja Armii Polskiej. Jedni wraz z
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gen. Andersem maszerowali przez
Bliski Wschód, walczyli pod Tobru-
kiem, na Monte Casino oraz o Arn-
hem. Inni wraz  z armią gen. Berlinga
walczyli o przełamanie Wału Pomor-
skiego i sforsowanie Odry.

Bilans sześcioletniej wojny jest
przerażający. Na wszystkich fron-
tach zginęło ponad 50 mln ludzi,
w tym prawie 6 mln Polaków. 35 mln
zostało rannych i okaleczonych.
Zniszczone domy, fabryki i zakłady
pracy długo po wojnie były odbu-
dowywane. Obecnie garstka żyją-
cych jeszcze weteranów wojennych

zrzeszona jest w organizacjach kom-
batanckich, które tak dobrze pamię-
tają okrucieństwo wojny i krzywdy
wyrządzone wielu narodom świata.
Wśród nas jest młodzież szkolna,
harcerze, przedstawiciele admini-
stracji publicznej i zakładów pracy
oraz środowisk kombatanckich, któ-
rzy tak pięknie oddają hołd Polakom
poległym w obronie ojczyzny na
frontach II wojny światowej.

Dziękując za przybycie pragnę zło-
żyć wszystkim życzenia, aby już ni-
gdy nasze rodziny nie musiały dozna-
wać okrucieństwa wojny, a komba-

tantom z okazji rocznicy
powstaniania Związku
Inwalidów Wojennych
życzę zdrowia i długich
lat życia.

Amelia Mamczar
prezes Związku Inwa
lidów Wojennych RP
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Panie Starosto, Panie Burmistrzu,
Koledzy Kombatanci, Weterani Woj-
ny, Druhny, Druhowie, Harcerze,
Droga Młodzieży i społeczeństwo zie-
mi głubczyckiej.

1 września mija 76. rocznica wybu-
chu największej w dziejach ludzkości
II wojny światowej. W tym dniu skła-
damy hołd ich weteranom, ponieważ
wśród rodaków nie ma rodziny, która
by nie straciła kogoś bliskiego w bo-
jach za ojczyznę. Dziś wszystkie po-
kolenia Polaków oddają hołd obroń-
com, którzy nie szczędzili ofiary krwi
i życia. W pierwszej kolejności wra-
camy myślą do pamiętnych dni wrze-
śnia 1939 r., gdy kraj nasz stał się
ofiarą zdradzieckiej napaści. Żołnierz
polski walcząc w osamotnieniu, bił się
mężnie z przerażającymi siłami na-
jeźdźcy. Symbolem tej nieugiętej wal-
ki stało się Westerplatte. Bitwy pod
Mokrą i Mławą, nad Bzurą, w obronie
stolicy i Modlina, czy pod Kockiem
dowiodły, że bohaterska postawa
była powszechna w naszej armii. Pol-
scy żołnierze, którzy znaleźli się poza
granicami kraju, rozsławili chlubne
tradycje oręża polskiego na różnych
frontach II wojny światowej. Wspo-
minamy wszystkich tych, którzy wal-
cząc o Polskę zginęli na polach bi-
tew. Są wśród nich uczestnicy woj-

DZIEŃ WETERANA
ny obronnej 1939 r., ci którzy oddali
życie pod Narwikiem i w Tobruku,
w bitwie o Anglię, na polach Leni-
no, na stokach Monte Cassino, któ-
rzy zginęli w Powstaniu Warszaw-
skim i partyzanckich walkach, prze-
łamywali Wał Pomorski i zdobywali
Berlin.

Bilans sześcioletniej wojny jest
przerażający. Na wszystkich frontach
zginęło ponad 50 mln ludzi, w tym
około 6 mln Polaków, 35 mln zostało
rannych i okaleczonych. Chylimy
czoła przed Towarzyszami Broni,
członkami naszego Związku i innych
organizacji kombatanckich, którzy z
bronią w ręku, postawą w bojach
godną najwyższego uznania, doku-
mentowali, że najważniejszą dla nich
dewizą jest ,,Jeszcze Polska nie zgi-
nęła, póki my żyjemy". Ta myśl
przyświecała również tym, którzy do
wolnej Polski szli w szeregach ruchu
oporu, a których udziałem często były
więzienia, zesłania, obozy koncentracyj-
ne i hitlerowskie katownie oraz sowiec-
kie łagry. Chwała im wszystkim.

Tegoroczny Dzień Weterana  obcho-
dzimy w 76-leciu zwycięstwa nad hi-
tlerowskim faszyzmem i zakończenia II
wojny światowej. Naszą  powinnością
jest, abyśmy o tym pamiętali, bo dzień
dzisiejszy rodził się przed laty na po-
lach bitew. Tam, gdzie cnoty żołnierskie,
odwaga i męstwo, powinności obywa-
telskie i zdolność do najwyższej ofiary
- były wartościami najważniejszymi.

    Składamy Wam, Drodzy Wetera-
ni hołd, za Wasze dokonania i życzy-
my zdrowia i długich lat życia.

Członek Zarządu ZKRPiBWP
w Głubczycach Amelia  Mamczar
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10. listopada 2015 roku przed Po-
mnikiem Czynu Zbrojnego odbył się
uroczysty apel  z okazji Narodowego
Święta Niepodległości i Zlotu Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyli harce-
rze i kadra instruktorska Związku Har-
cerstwa Polskiego, związki komba-
tanckie, radny Sejmiku Wojewódzkie-
go  Zbigniew Ziółko, lokalne władze
samorządowe: Zarząd Powiatu na cze-
le ze Starostą Głubczyckim  Józefem
Koziną, Przewodniczący Rady Powia-
tu Stanisław Krzaczkowski z radny-

10 - 11.  LISTOPADA
-  ZLOT KOMENDY HUFCA ZHP

- ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
mi, gospodarz uroczystości Burmistrz
Głubczyc Adam Krupa, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kazimierz Na-
umczyk z radnymi, Burmistrz Baboro-
wa Elżbieta Kielska, Burmistrz Kietrza

Krzysztof Łobos, Wójt
Branic  Sebastian Baca. W
zlocie uczestniczyli przed-
stawiciele służb munduro-
wych: ppłk Janusz Weso-
łowski Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupeł-
nień w Kędzierzynie-Koź-
lu, ppłk Piotr Matykiewicz
dowódca batalionu 10
Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, mjr Dariusz Chą-
dziński szef sekcji wycho-
wawczej 10 BLog, ppor.

Przemysław Pawelski dowódca kam-
panii honorowej 10 Opolskiej Bryga-
dy Logistycznej, Zastępca Komen-
danta Placówki Straży Granicznej w
Opolu Śląsko - Małopolskiego Od-
działu Straży Granicznej w Raciborzu
mjr SG Tomasz Muszyński z Pocztem
Sztandarowym i asystą, przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Policji.
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 Na wniosek Komendy

Hufca ZHP Rada Przyja-
ciół Harcerstwa przyzna-
ła "Statuetkę Dar Serca"
Januszowi Wesołow-
skiemu Komendantowi
WKU K-Koźlu, Panu
ppłk Piotrowi Matykie-
wicz Dowódcy Batalionu
Dowodzenia i Zabezpie-
czenia 10 Opolskiej BLog
w Opolu, Alicji Szuba dy-
rektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Baborowie z okazji
JUBILEUSZU 70 - LECIA SZKOŁY.
Statuetka jest wyrazem podziękowa-
nia i wdzięczności za długoletnią
współpracę i pomoc okazaną Komen-
dzie Hufca ZHP. Burmistrz Głubczyc
przyznał RYNGRAF RATUSZ  mjr.
Dariuszowi Chądzińskiemu szefowi
sekcji wychowawczej 10 BLog za dłu-
goletnią współpracę z Komendą Huf-
ca ZHP.

Uroczystość zlotu uświetniła salwa
honorowa w wykonaniu kompanii ho-
norowej 10 OBLog pod dowództwem
ppor. Przemysława Pawelskiego oraz
orkiestra dęta. Apel Poległych z oka-
zji 97 rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości odczytał  mjr Dariusz Chądziń-
ski. Następnie  zebrani  przeszli do

MOK, gdzie odbył się montaż słow-
no-muzyczny, przygotowany przez
chóry oraz młodzież szkolną i harcerzy
pod przewodnictwem Józefa Kaniow-
skiego, którzy wystąpili z programem
artystycznym, podczas którego recy-
towano wiersze i śpiewano pieśni pa-
triotyczne. Po oficjalnej części uroczy-
stości odbyło się spotkanie pokoleń
w "Klubie  na Skrzyżowaniu".

W dniu 11. listopada 2015 roku  od-

była się Msza Św. w intencji Ojczyzny
w Kościele Parafialnym. Następnie
przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego
oddano hołd poległym bohaterom. Za-
ciągnięto wartę honorową, wciągnię-
to flagę na maszt, odśpiewano hymn
państwowy. W uroczystościach udział
wzięli: przedstawiciel sejmiku woje-
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wódzkiego, władze samo-
rządowe powiatu i gminy,
przedstawiciele związków
kombatanckich, dyrekcja
i młodzież szkolna, przed-
stawiciele zakładów pracy
i instytucji oraz mieszkań-
cy Głubczyc.

Na zakończenie delega-
cje uroczyście złożyły
wiązanki kwiatów przed pomnikiem
Czynu Zbrojnego.

 Komenda Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim harcerzom, in-

struktorom, wła-
dzom samorządo-
wym, związkom
kombatanckim,
dyrekcji i uczniom
szkół  Powiatu
Głubczyckiego,
służbom mundu-
rowym  oraz miesz-
kańcom Głubczyc
za pomoc i udział
w zlocie.

Aleksandra
Lipińska
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Drodzy Kombatanci,
Szanowni Państwo

"Nigdy nie byłem systematyczny
i nigdy żaden system mną nie kiero-
wał. W życiu moim wielką rolę odgry-
wała inwencja. Mam szaloną inwen-
cję. Mam także niesłychany upór w
pracy i myśleniu. O jednej i tej samej
sprawie mogę bez przerwy myśleć lat
kilka i po upływie kilku lat, znowu do

niej powrócić. Jestem wierny swym
myślom. Co postanowię, to doprowa-
dzę do skutku, choćbym na ten sku-
tek musiał bardzo długo czekać" tak
mówił o sobie Józef Piłsudski, który
swoje credo życiowe, myśl o wolnej
Polsce wdrażał w życie od momentu,
zaangażowania w życie polityczne,
społeczne na ziemiach polskich w okre-
sie rozbiorów, począwszy od aktyw-
ności politycznej w PPS-ie, poprzez za-
angażowanie wojskowe jako dowód-
ca pułku a następnie dowódca I Bry-
gady Legionów. Ten jego upór, patrio-
tyzm, zmysł polityczny i wojskowy
sprawił, że Polska jesienią 1918, wy-
buchła, jak wówczas potocznie mówio-
no, a Jędrzej Moraczewski świadek
tamtych wydarzeń pisał:

"Niepodobna oddać tego upojenia,
tego szału, radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. Po 120 la-
tach poszły kordony - Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Wła-
sne państwo! Cztery pokolenia
nadaremno na tę chwilę czekały -
piąte doczekało."

Polska "wybuchła" 11 listopada 1918
roku, ale były to dopiero początki nie-

podległego pań-
stwa, państwa
które wyłoniło się
jak wyspa z rozle-
głego oceanu po
123 latach zabo-
rów. Zarysy jej nie
były początkowo
wyraźne, dopiero
stopniowo został
określony kształt
państwa, jego gra-
nice i ustrój poli-
tyczny. Wielka
w tym zasługa Jó-
zefa Piłsudskiego.

Tworzenie zrębów Państwa było dzie-
łem trudnym, o jego granicach często
rozstrzygnąć musiała siła oręża.

W 1920 roku nowo odrodzone pań-
stwo polskie przeżyło okres wielkiego
zagrożenia, gdy przeważające siły bol-
szewickie wdarły się do Polski. Pod
Warszawą rozegrała się wielka bitwa,
która zakończyła się zwycięstwem
wojsk polskich. Bitwa warszawska,
określona "cudem na Wisłą" zaliczo-
na jest do batalii, które miały wpływ
na losy świata. Osłabiła a jednocze-
śnie wzmocniła morale II Rzeczypospo-
litej. Dopiero w 1921 roku po zawarciu
pokoju Polska mogła wkroczyć na dro-
gę moralnego rozwoju, symbolem tego
stała się działalność sejmu, który wpro-
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wadzał podstawy ustrojowe państwa,
uchwalając 17 marca 1921 roku demo-
kratyczną konstytucję. Po uchwaleniu
której naczelnym zadaniem stały się
starania o dźwignięcie gospodarki kra-
ju i jego rozwój, jednym z ważnych kro-
ków realizacji tego zadania była refor-
ma walutowa Władysława Grabskie-
go z 1924 roku.

Ostatecznie obszar II Rzeczypospo-
litej liczył 388 tys. km2 , a na począt-
ku lat 20 XX wieku zamieszkało na
nim 27 mln ludności. Trzeba pod-
kreślić, że pod koniec 1918 roku
obszar Polski wynosił zaledwie ok
140 tys. km2, na którym zamieszki-
wało 14,5 mln ludności.

Rozwój terytorialny, a co za tym idzie
wzrost ludności był możliwy dzięki pa-
triotycznej postawie Polaków między
innymi w Powstaniu Wielkopolskim,
powstaniach i plebiscytach, a także
postawie  oręża polskiego, czego przy-
kładem jest wspomniana przeze mnie
wojna polsko - bolszewicka.

Szanowni Państwo,
Odzyskując przed 97 laty niepodle-

głość, nasza Ojczyzna, należąc do sze-
ściu najważniejszych państw Europy,
była państwem wielonarodowym,
w którym Polacy stanowili ok. 70%
ogółu mieszkańców. Problem ułożenia
współżycia obywateli różnych naro-
dowości oraz wyznań należał do naj-
trudniejszych w okresie istnienia
II Rzeczypospolitej. W tej kwestii ście-
rały się poglądy Marszałka Piłsudskie-
go i Romana Dmowskiego, który uwa-
żał, że należy zbudować za wszelką
cenę naród jednorodny, jednolity, spo-
jony wspólną historią, językiem oraz
religią, Piłsudski jak zanotowała we
wspomnieniach jego żona Aleksandra
Piłsudska:

"Mąż uważał, że  rządowi nie pozo-
staje nic innego, jak związać mniejszo-
ści narodowe u nas z państwowością
polską, tak aby ją ceniono." Dlatego
na polecenie Marszałka opracowano
konwencję narodu politycznego, na-
rodu w którym symbiozie żyją różne
nacje, tworząc jak Polacy Rzeczypo-
spolitą, przy czym w każdym państwie
mógł być tylko jeden naród politycz-
ny, nadający państwu tożsamość, a w
odniesieniu do Rzeczypospolitej ,
aparat polityczny, status kulturalny
i religijny obywatela był Polski " Czy
ta konstelacja poglądów II Rzeczy-
pospolitej reprezentowanej przez
Wielkiego Polaka Marszałka Józefa
Piłsudskiego jest zgodna z hasłem te-
gorocznego marszu niepodległości
11 listopada?"

Tej innowacyjnej myśli i idei był
wierny, pomimo braku tolerancji dla
aspiracji innych nacji licząc, że Polska
jest atrakcyjną opoką dla innych na-
rodów zamieszkujących  w granicach
II Rzeczypospolitej, której niepodle-
głość po 123 latach dał naród Polski,
a symbolem naszego narodu w tej wal-
ce był Józef Piłsudski, o którym Jan
Lechoń w wierszu Piłsudski pisał:

" Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom
do dłoni! Katedra oszalała! Ze
wszystkich sił Dzwoni. Księża idą z
katechezą w czerwieni i złocie. Białe
kwiaty padają pod stopy piechocie.
Szereg za szeregiem! Sztandary!
Sztandary! A on mówić nie może.
Mundur na nim szary."

Przemówienie Starosty
 Józefa Koziny

Głubczyce. 11.11.2015 r.



99

SAMORZ¥D

GMINA

Samorz¹d 100

Wspó³czesnoœæ 125

Jubileusze 215
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BUDYNEK   A
PARTER

SEKRETARIAT  ................................................POK. NR 2
BURMISTRZ  GŁUBCZYC............................  POK.NR 2
Z -CA BURMISTRZA............ ......................... POK. NR 2
PODATKI I OPŁATY  ............ ....................... POK. NR 6-8
KASA  .................................................................POK. NR 8
SEKRETARZ GMINY.......................................POK. NR 10
KADRY................................................................POK.NR 10
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI.......................................POK. NR 10
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   POK. NR 12
SKARBNIK GMINY........................................ POK. NR 13

I PIĘTRO

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ............POK. NR 14
OCHRONA ŚRODOWISKA ....................... POK. NR 15
PLANOWANIE PRZESTRZENNE...............POK. NR 16
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA........... POK. NR 17
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI. POK. NR 18
GOSPODARKA GRUNTAMI.................POK. NR 19-20
OCHRONA PRZYRODY ..............................POK. NR 21
DROGOWNICTWO..................................... POK. NR 21
SALA  NARAD............................................... POK. NR 22
SALA KONFERENCYJNA ..........................POK. NR 23

BUDYNEK  B  ul. Niepodległości 12
PARTER
EWIDENCJA LUDNOŚCI.................................POK. NR 1
DOWODY OSOBISTE......................................POK..NR 2
SPRAWY   WOJSKOWE.................................POK. NR 3
I  PIĘTRO
URZĄD  STANU CYWILNEGO
STRAŻ  MIEJSKA

URZĄD MIEJSKI
ul. Niepodległości 14

48-100 GŁUBCZYCE
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URZĄD MIEJSKI
 W GŁUBCZYCACH

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

centrala: +48 77 485 30 21 do 24,
 sekr.  Burmistrza: +48 77 485 23 25, fax: +48 77 485 24 16

e-mail: um@glubczyce.pl

GMINA GŁUBCZYCE
NIP 748-14-96-365

Konto: Bank Zachodni WBK I O/Głubczyce
Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Godziny  pracy Urzędu:
pon. od godz. 7:30 do 17:00  kasa czynna od 8:00 do 16:15

od wt. do czw.  od godz..7:30 do 15:30 kasa  od 8:00 do 14:30
pt.od  godz. 7:30 do 14:00  kasa od 8:00  do 13:30

Burmistrz Głubczyc i jego zastępca przyjmują interesantów
w  poniedziałki od godz. 12:00
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I SESJA RADY MIEJSKIEJ

KADENCJI 2014-18
          wybrała Przewodniczacego Rady Miejskiej i jego zastępców

Przewodniczący Rady - Kazimierz Naumczyk
Wiceprzew.  Edward Wołoszyn, Tadeusz Ciechanowski, Rafał Zwarycz

II SESJA-  8.12.2014
powołała komisje Rady Miejskiej stałe i doraźne

Komisja
Organizacyjno
 - Budżetowa
1. Wiesław Robak
2. Józef Krasicki
3. Kazimierz Kupina
4.Tadeusz Ciechanowski
5. Rafał Zwarycz
6.Jan Wysoczański
7. Paweł Buczek
8. Sylwester Adamczyk
9. Marek Wiecha

Komisja Zdrowia,
Sportu i Rekreacji
1. Jacek Naróg
2. Rafał Zwarycz
3. Marek Monasterski
4. Kazimierz Kupina
5. Adam Buchaniec
6. Kazimierz Cisowski
7. Sylwester Adamczyk
8. Józef Lenartowicz
9. Paweł Majewski

Komisja Oświaty
i Kultury
1.Barbara Piechaczek
2.Tadeusz Ciechanowski
3.Edward Wołoszyn
4. Rafał Zwarycz
5. Paweł Buczek
6.Joanna Mróz

Komisja Rozwoju
Gospodarczego
Gminy i Współpracy
Europejskiej
1. Adam Buchaniec
2. Ryszard Junka
3.Edward Wołoszyn
4. Barbara Piechaczek
5. Józef Krasicki
6. Joanna Mróz

Komisja Mieszkalnictwa
i Zasobów Komunalnych
1. Kazimierz Cisowski
2. Jacek Naróg
3. Kazimierz Naumczyk
4. Marek Monasterski
5. Mariusz Gawłowski
6. Marek Wiecha
7. Józef Lenartowicz
8. Joanna Mróz

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
1. Jan Wysoczański
2. Mariusz Gawłowski
3.Wiesław Robak
4. Paweł Buczek
5. Kazimierz Kupina
6. Paweł Majewski

Komisja Rewizyjna
1. Józef Krasicki
2. Jan Wysoczański
3. Wiesław Robak
4. Ryszard Junka
5. Sylwester Adamczyk

Komisja Ładu
 i Porządku
Publicznego
1. Ryszard Junka
2. Jacek Naróg
3. Mariusz Gawłowski
4. Kazimierz Cisowski
5. Kazimierz Naumczyk
6. Edward Wołoszyn
7. Paweł Majewski

Doraźna Komisja
Planowania
Przestrzennego
1. Paweł Buczek
2. Rafał Zwarycz
3. Kazimierz Cisowski
4. Barbara Piechaczek
5. Wiesław Robak
6. Marek Wiecha

Doraźna Komisja
 Inwentaryzacyjna
1. Kupina Kazimierz
2. Kazimierz Naumczyk
3. Jacek Naróg
4.Tadeusz Ciechanowski
5. Jan Wysoczański

Doraźna Komisja
 Statutowo
-Regulaminowa
1. Mariusz Gawłowski
2. Adam Buchaniec
3. Marek Monasterski
4. Jacek Naróg
5. Joanna Mróz
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KOMPETENCJE
WYDZIAŁÓW

URZĘDU MIEJSKIEGO

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO
-ADMINISTRACYJNY :

1. W zakresie spraw
organizacyjnych:
a) prowadzenie sekretariatu Burmistrza
i zastępcy Burmistrza,
b) zapewnienie sprawnej organizacji
i funkcjonowania Urzędu,
c) organizacja załatwiania skarg i wnio-
sków mieszkańców, prowadzenie cen-
tralnego Rejestru Skarg, nadzór nad pra-
widłową organizacją przyjęć mieszkańców w Urzędzie,
d) prowadzenie ewidencji decyzji i zarządzeń Burmistrza,
e) przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień Burmistrza dla pracowników
Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych prowadzenie ewi-
dencji i zbioru regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych,
f) prowadzenie ewidencji przepisów prawa gminnego,
g) organizowanie wyborów: do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Woje-
wódzkich, Prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendów w zakresie prze-
widzianym ustawami szczegółowymi,
h) wywieszenie ogłoszeń o ustanowieniu Kuratora strony, której miejsce po-
bytu nie jest znane,
i) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
j) prowadzenie i koordynowanie prac wynikających z ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
2. W zakresie spraw  kadrowych:
a) prowadzenie spraw osobowych Burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika,
sekretarza, naczelników wydziałów, pracowników samorządowych, oraz dy-
rektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
b) opracowywanie pism dotyczących zatrudnienia i zwolnienia w ramach sto-
sunku pracy i powołania,
c) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifi-
kacyjnych pracowników,
d) organizowanie na polecenie Burmistrza różnych form zatrudnienia kierow-
ników jednostek organizacyjnych,
e) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
f) prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków
funkcyjnych, stażowych i innych,
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g) planowanie i realizacja wydatków dot. administracji samorządowej i zadań
zleconych,
h) zbiorcze opracowanie preliminarzy budżetowych,
i) prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy
w Urzędzie,
j) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych,
przygotowywanie materiałów i wniosków do decyzji Burmistrza,
k) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych,
l) współpraca z komisjami dyscyplinarnymi, oraz rzecznikiem dyscyplinarnym,
m) organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawo-
dowego pracowników samorządowych,
n) prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich i podyplomowych
studentów szkół wyższych i średnich,
o) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania ryczałtów i limitów kilome-
trów dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów do ce-
lów służbowych, wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych.
.
3. W zakresie spraw gospodarczych:
a) prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego, centrali telefonicz-
nej, oraz łączności w budynku Urzędu,
b) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem aktów pro-
mulgacyjnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego
Województwa Opolskiego, innych wydawnictw urzędowych i prasy,
c) zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
d) planowanie i realizacja inwestycji i remontów w budynkach Urzędu oraz
nadzór nad realizacją tych zadań wraz z Wydziałem Komunalno - Inwestycyj-
nym,
e) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach pu-
blicznych w zakresie działalności Wydziału, przy udziale Wydziału Komunal-
no - Inwestycyjnego,
f) gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie ma-
teriałowo - techniczne na cele administracyjne,
g) zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych oraz prowadzenie doku-
mentacji w tym zakresie,
h) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż.
w obiektach Urzędu,
i) nadzór nad ochroną mienia społecznego oraz utrzymanie czystości i porząd-
ku w obiektach Urzędu,
j) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i inwentaryzacją
majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych Urzędu,
k) planowanie, realizacja i bieżąca analiza wykonania środków finansowych
przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie administracji,
l) zamieszczanie ogłoszeń w prasie i na tablicach ogłoszeń w sprawach doty-
czących Urzędu,
m) prowadzenie książek obiektów Urzędu.
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4. Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów.
5. W zakresie spraw dotyczących informatyki i statystyki.
Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania
sprzętu komputerowego, rozwojem i eksploatacją oprogramowania, admini-
strowanie systemem komputerowym i bazą danych, tworzenie bazy danych
statystycznych.
6. W zakresie współpracy z organizacjami  pozarządowymi
       i przeciwdziałaniu uzależnieniom
a) podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia lokalnej koalicji trzeź-
wościowej i antynarkotykowej,
b) wspólne z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przygotowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii,
c) koordynacja zadań wynikających z gminnych programów i odpowiedzial-
ność za ich realizację,
d) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
e) wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy lokalnych, regionalnych i ogól-
nopolskich kampanii edukacyjnych,
f) współpraca z organizacjami pożytku publicznego oraz wolontariatu, przy
realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY
- referat planowania i  księgowości,

- referat podatków i opłat.
Do zadań Referatu planowania i księgowości należy:
Planowanie budżetowe:
a) opracowanie zbiorczego projektu budżetu miasta i gminy oraz projektu do-
chodów i wydatków zakładów budżetowych, funduszy celowych i środków
specjalnych,
b) koordynacja opracowania przez Wydziały i jednostki podległe planów fi-
nansowania inwestycji i remontów kapitalnych,
c) organizowanie i przedstawienie propozycji zmian w budżecie w zakresie
ustalonym w ustawie o finansach publicznych,
d) opracowanie projektów uchwał w sprawie podziału nadwyżek budżeto-
wych przy współudziale zainteresowanych wydziałów,
e) opracowanie projektów uchwał w sprawie rozdysponowania rezerwy bu-
dżetowej,
f) opracowanie okresowej sprawozdawczości z wykonania budżetu oraz nad-
zór nad zachowaniem równowagi budżetowej,
g) po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską opracowanie układu wykonaw-
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czego budżetu i przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
h) instruowanie i koordynacja prac w zakresie opracowania, realizacji i spra-
wozdawczości z wykonania budżetu,
i) opracowanie zbiorczego planu finansowego dochodów i wydatków, środ-
ków wydzielonych przez Radę Miejską dla poszczególnych sołectw.

Do zadań Referatu podatków i opłat  należy:
Sprawy finansowe:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i planu fundu-
szy celowych oraz zabezpieczeniem dyscypliny budżetowej,
b) sprawowanie kontroli nad prawidłową gospodarką finansową gminnych
jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych powiązanych z bu-
dżetem Gminy,
c) prowadzenie wymiaru oraz pobór należności z tytułu zobowiązań pieniężnych,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, umarzaniem należności
podatkowych, rozkładaniem na raty lub odraczaniem spłaty zobowiązań pie-
niężnych oraz podatków i opłat lokalnych,
e) sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie do Oddziału ZUS wniosków
świadczenia pieniężne,
f) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń za pracę,
g) nadzorowanie rachunkowości budżetowej prowadzonej przez jednostki or-
ganizacyjne objęte budżetem Gminy,
h) prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej,
i) prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat
lokalnych,
j)współdziałanie z Oddziałem Banku Zachodniego i Urzędem Skarbowym
w Głubczycach w zakresie spraw finansowo-księgowych podatków i opłat,
k) przygotowanie decyzji w zakresie naliczania zobowiązań podatkowych oraz
podatków i opłat lokalnych,
l) przygotowanie propozycji decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatko-
wych oraz podatków i opłat terenowych,
m) planowanie wysokości dochodów podatkowych i nie podatkowych od
ludności oraz analiza wykonywania tych planów,
n) naliczanie i realizacja opłaty od środków transportowych,
o) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym oraz Wy-
działami sprawującymi nadzór nad jednostkami podległymi przy opracowywa-
niu ewidencji etatów oraz osobowego funduszu płac dla tych jednostek,
p) prowadzenie rejestru zakupów, sporządzanie deklaracji podatku VAT,
q) wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy Ordynacja podatkowa,
r) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o warunkach dopusz-
czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
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WYDZIAŁ KOMUNALNO - INWESTYCYJNY.

- Referat  Mieszkaniowego Zasobu Gminy
- Referat ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwest.
Do zadań Wydziału należy:
a) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, pomników przyrody,
b) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i przebudową zieleni miej-
skiej oraz utrzymaniem czystości na terenie zieleni miejskiej oraz dróg i chodni-
ków gminnych,
c) prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków ich ochroną i opieką,
d) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania cmentarzy komunalnych,
e) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem z EFRR do zadań reali-
zowanych przez Wydział,
f) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w głubczyckim lesie komunal-
nym stanowiącym mienie Gminy Głubczyce oraz na jego funkcjonowaniem,
g) prowadzenie sprawy związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy o Ra-
dzie Ochronie Pamięci Walk i Męczeństwa,
h) prowadzenie spraw związanych z zadań wynikających z ustawy o grobach
i cmentarzach wojennych,
i) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
j) prowadzenie spraw związanych z całokształtem procedury przetargowej do-
tyczącej realizacji zadań przez Wydział,
k) prowadzenie sprawozdawczości związanej z udzieleniem zamówienia pu-
blicznego przez Wydział,
l) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg,
m) realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w tym wydawanie decy-
zji o uwarunkowaniu środowiskowym, decyzji na odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, decyzji na opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystości ciekłych,
n) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska w zakresie objętym właściwością organu,
o) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji przez Państwo-
wego Inspektora Sanitarnego,
p) opiniowanie lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska,
q) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem i wibracjami, pro-
wadzenie spraw związanych z gospodarką wodną i ochroną powietrza,
r) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
s) prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych na terenie gminy, przy-
domowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
t) prowadzenie całokształtu spraw związanych z odpadami,
u) rozpatrywanie wniosków dotyczących usuwania azbestu,
v) prowadzenie całokształtu spraw związanych z Gminnym Funduszem Ochro-
ny Środowiska.
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Do zadań Ref. Planowania Przestrzennego
i Realizacji Inwestycji należy:
a) obsługa techniczno - biurowa samorządu mieszkańców wsi,
b) prowadzenie programu "Odnowa Wsi" w gminie Głubczyce,
c) prowadzenie spraw związanych z rozdziałem dotacji celowych na obiekty
wpisane do rejestru zabytków,
d) prowadzenie, nadzór i realizacja zadań w zakresie wpływów i opat okresowych
wynikających z decyzji, umów partycypacyjnych i innych aktów prawnych,
e) prowadzenie całokształtu dokumentacji księgowej związanej z realizacja ro-
bot, usług i zakupów dokonywanych przez wydział wraz z rejestrem faktur,
f) prowadzenie ewidencji zleceń i umów na prace zlecane przez Wydział,
g) opracowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
niu przestrzennym,
h) opracowywanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
i) wydawanie opinii ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce,
j) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
k) wydawanie opinii w sprawie wstępnego podziału nieruchomości,
l) opracowywanie opinii w sprawie urządzania terenów będących we władaniu
gminy i innych jednostek oraz osób fizycznych,
m) obsługa merytoryczna i formalna procedury sporządzania i zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
n) pełnienie nadzoru nad opracowywaniem planów zagospodarowania prze-
strzennego,
o) koordynowanie oraz nadzorowanie całokształtu spraw związanych z inwe-
stycjami oraz remontami realizowanymi przez Referat,
p) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją
inwestycji ujętych w planie finansowym wydziału - to jest inwestycji mieszka-
niowych, drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i oświetleniowych,
q) dokonywanie przeglądów technicznych świetlic wiejskich, placów zabaw,
ulic, dróg i mostów oraz oznakowania poziomego i pionowego na terenie mia-
sta i gminy,
r) przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego doty-
czących zadań Referatu,
s) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
t) koordynowanie całokształtu spraw związanych z sezonem zimowym w za-
kresie drogownictwa,
u) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi przez Referat robota-
mi drogowymi,
v) przygotowywanie i opracowywanie projektów zmian organizacji ruchu na
zadaniach realizowanych przez Referat,
w) realizacja zadań w zakresie utrzymania eksploatacji i budowy dróg i ulic
gminnych,
x) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zadań
realizowanych przez referat,
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Do zadań Referatu Mieszkaniowego Zasobu Gminy należy:
a) prowadzenie spraw związanych z przydziałem mieszkań dla osób kwalifiku-
jących się do tego przydziału,
b) prowadzenie polityki czynszowej i mieszkaniowej gminy,
c) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy,
d) opracowywanie projektu uchwał w zakresie mieszkalnictwa,
e) sporządzenie projektu wydatków i dochodów w zakresie gospodarki miesz-
kaniowej oraz kontrola w tym zakresie,
f) dokonywanie kontroli prawidłowości przekładanych faktur i rachunków za
zrealizowane przez wykonawców i Zarządców, kwalifikowanie ich do zapłaty,
g) rozliczanie dotacji przedmiotowej do kosztów zarządu nieruchomością
wspólną, płatnej w transzach miesięcznych dla Zarządów Wspólnot,
h) reprezentowanie Gminy na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
i) prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali i pomocą mieszkaniowymi,
j) prowadzenie gospodarki remontowej mieszkaniowego zasobu gminy,
k) nadzór i koordynacja oraz rozliczenie realizacji zarządu przez administratora
nad gminnym zasobem mieszkaniowym,
l) reprezentowanie gminy w zarządzaniu nieruchomościami we wspólnotach
mieszkaniowych,
m) nadzór nad administracją zasobem mieszkaniowym Gminy,
Do zadań Wydziału  Rozwoju Przedsiębiorczości
i Rolnictwa należy:
1. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości:
a) współudział w opracowywaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego,
b) prowadzenie banku informacji o gminie w zakresie wybranych warstw infor-
macyjnych,
c) prowadzenie spraw promocji gminy,
d) dokonywanie analiz sytuacji gospodarczej gminy,
e) realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską,
f) inicjowanie działań służących rozwojowi gminy poprzez nawiązywanie kon-
taktów w kraju i za granicą,
g) działania na rzecz rozwoju współpracy gminy z za granicą,
h) organizacja i merytoryczna obsługa spotkań organów Gminy z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi,
i) gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom
informacji o programach pomocowych,
j) inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych,
k) sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Burmistrza z wykorzysta-
nia środków pomocowych,
l) współudział w opracowaniach programów gminnych i ich aktualizacji,
m) udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym,
n) współpraca z jednostkami gminnymi oraz organizacjami gminnymi i ponad
gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych,
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o) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji jednostek gospodarczych,
p) prowadzenie spraw dotyczących godzin otwierania i zamykania placówek han-
dlu detalicznego, zakładów gastronomicznych oraz usługowych dla ludności,
q) ewidencja innych obiektów, niż obiekty hotelarskie, w których świadczone
są usługi hotelarskie,
r) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Krajowego Reje-
stru Sądowego,
s) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej, zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych
i organizację pokazów pirotechnicznych w miejscach publicznych,
t) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
u) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie
ustawy prawo o działalności gospodarczej,
v) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do Związków
i innych organizacji społeczno - gospodarczych,
2. W zakresie spraw ewidencyjnych:
a) prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
b) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz map przeglądowych,
c) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
d) zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic
i placów, oraz numerów porządkowych nieruchomości.
3. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi:
a) przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na przekazanie gruntów rol-
nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
b) sporządzanie umów o przekazaniu w dzierżawę gospodarstw rolnych do
celów emerytalno - rentowych,
c) zapewnienie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych,
d) rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe,
e) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu przekazania gruntów Pol-
skiemu Związkowi Działkowców.
4. W zakresie mienia komunalnego:
a) przygotowanie Burmistrzowi materiałów, celem wystąpienia do Wojewody
Opolskiego, Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie nieruchomości na
własność Gminy,
b) realizacja uprawnień osób prawnych do nabycia gruntów w użytkowanie
wieczyste i własności budynków,
c) realizacja roszczeń spółdzielni do nabycia gruntów w użytkowanie wieczy-
ste i własności budynków,
d) przygotowanie materiałów, celem wystąpienia do starostwa powiatowego
z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości,
e) realizacja sprzedaży gruntów w formie przetargu bądź w formie bezprzetar-
gowej z jednoczesną sprzedażą lokali lub budynków,
f) przygotowywanie materiałów niezbędnych do zamiany gruntów stanowią-
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cych własność Gminy na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub
osób fizycznych,
g) przygotowanie projektów umów na dzierżawę i wynajmowanie gruntów
zabudowanych niezabudowanych,
h) przypis czynszu dzierżawnego z naliczaniem podatku VAT,
i) przygotowanie projektów decyzji dot. przekazania w zarząd gruntów zabu-
dowanych lub niezabudowanych komunalnym jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej,
j) przygotowanie projektów umów użyczenia gruntów osobom fizycznym i ko-
munalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
k) przygotowanie projektów decyzji o podziale nieruchomości,
l) przygotowanie projektów postanowień o wszczęciu postępowania rozgrani-
czeniowego i projektów decyzji o zatwierdzeniu rozgraniczenia,
m) przygotowanie projektów decyzji o nabywaniu przez użytkowników wie-
czystych prawa własności nieruchomości,
n) przygotowanie projektów decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytko-
wanie wieczystego w prawo własności (odpłatnie),
o) przygotowanie projektów decyzji o ustalenie opłat adiacenckich jeżeli
w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość,
p) przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury
technicznej,
q) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu opłat planistycznych
w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem
planu miejscowego,
r) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi,
s) przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wnioskowanie
o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
t) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach,
u) prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów o użytkowanie wie-
czyste gruntów, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem,
v) prowadzenie rejestrów sprzedanego bądź oddanego w użytkowanie wie-
czyste mienia komunalnego,
w) powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości,
x) przygotowanie projektów decyzji o wygaszeniu prawa użytkowania i prawa
zarządu,
y) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją cen gruntów i budynków,
z) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność gminy od
przedsiębiorstw państwowych zakładowych budynków mieszkalnych,
aa) naliczanie podatku VAT od sprzedaży budynków i lokali oraz od dzierżawy
gruntów, a także prowadzenie rejestru sprzedaży,
bb) prowadzenie spraw związanych z ustawą o zamówieniach publicznych
dotyczących zakresu działania Wydziału.
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5. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) występowanie o wyrażenie zgody o przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze,
b) wydawanie opinii w sprawie nałożenia obowiązku zdjęcia próchniczej war-
stwy gleby z gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,
c) współdziałanie przy opracowywaniu planów gospodarowania na gruntach
rolnych objętych obszarem szczególnej ochrony środowiska lub w strefach
ochronnych,
d) nakazywanie właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia
określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar strefy ochronnej
lub dokonanie ich uboju w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający
ustalenia planu na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach
ochronnych,
e) wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
6. W zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i utrzymania urządzeń me-
lioracji szczegółowych
a) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym
Zakładom Społecznej Służby Zdrowia przypadków zachorowań, podejrzeń
o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne, natychmiast po powzięciu o
nich wiadomości,
b) nadzorowanie opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
c) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospo-
darowaniu łowieckim obszaru Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony
bytującej na jej terenie zwierzyny i ptactwa,
d) współdziałanie przy przeprowadzaniu ewakuacji ludności z obszarów za-
grożonych powodzią,
e) nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą,
f) sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa,
łowiectwa, zadrzewień i gospodarki wodnej w odniesieniu do urządzeń szcze-
gółowych,
g) współdziałanie z Policją w zapobieganiu narkomanii poprzez kontrolę niele-
galnych upraw maku i konopi,
h) realizacja zadań dotyczących rolnictwa w ramach działań obrony cywilnej,
i) przygotowanie projektów opinii dotyczących akceptacji przez Radę Miejską
zmiany charakteru użytkowanie gruntów z rolnych na leśne.
j) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,
k) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwie-
rząt na chorobę zakaźną,
l) powołanie biegłych do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku
z występowaniem choroby zakaźnej,
m) ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obsza-
rze Gminy, w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
n) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów
celem wykonania określonych czynności,
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o) przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając
choroby, szkodniki i chwasty ponieśli straty gospodarcze,
p) koordynowanie pracy w organizacji dożynek,
q) współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się sprawami rolnymi,
r) organizowanie i nadzorowanie robót inwestycyjnych oraz konserwatorskich
na urządzeniach melioracji szczegółowej oraz urządzeniach wodnych należą-
cych do gminy tj.: rowów,
s) organizowanie przetargów na wykonawstwo robót melioracyjnych,
t) nadzór nad całością spraw związanych z Gminną Spółką Wodną (naliczanie
składek, realizacja windykacji, wykonywanie robót z funduszy składkowych),
u) prowadzenie spraw związanych z prawem wodnym, dotyczącym melioracji
i urządzeń wodnych tj. rowów należących do gminy,
v) wydawanie decyzji zatwierdzającej ugodę właścicieli zmieniających stosun-
ki wodne na gruntach,
w) nadzór nad rozstrzyganiem sporów o przywrócenie stosunków wodnych
na gruntach do stanu poprzedniego, oraz orzekanie o przynależności do spół-
ki wodnej, wysokości składek i innych świadczeń spółki,
x) nakazywanie właścicielowi wykonania niezbędnych urządzeń zabezpiecza-
jących wodę przed zanieczyszczeniem,
y) opiniowanie statutu spółki utworzonej do wykonywania działalności nie
wymagającej pozwolenia wodno - prawnego oraz współdziałanie ze spółkami
wodnymi w zakresie ich działalności statutowych.
1. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I USC DZIELI SIĘ NA:
- Referat Dowodów Osobistych, Ewidencji Ludności
    i Zarządzania Kryzysowego,
- Urząd Stanu Cywilnego.
2. Do zadań Referatu Dowodów Osobistych, Ewidencji Ludności
i Zarządzania Kryzysowego  należy:
zadania własne.
1.Przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgro-
madzeń.
2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem OSP
w tym:
1) opracowywanie planów do budżetu gminy w zakresie wydatków utrzyma-
nia    jednostek OSP oraz przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu
Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) gospodarka sprzętem OSP obejmująca: planowanie zaopatrzenia w niezbęd-
ny  sprzęt, koordynacja zaopatrzenia oraz przechowywanie sprzętu, jego kon-
serwacja ,    użytkowanie i remont , ewidencja i sprawozdawczość.
3) załatwianie spraw związanych z zapewnieniem członkom OSP :

a) bezpłatnego umundurowania,
b) wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu
ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym,
c) obowiązkowych badań lekarskich,
d) ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów OSP,
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4) sprawowanie nadzoru nad obiektami użytkowanymi przez OSP.
5) współdziałanie z władzami  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
oraz  z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach w
zakresie    zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia jednostek OSP.
 3.  Planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu  zapewnienie sił
i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miej-
scowych zagrożeń  na obszarze gminy.
 4.  Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych Urzędu Miejskiego.
5.  Koordynacja i nadzór nad całością zagadnień związanych z ochroną infor-
macji niejawnych  w tym:
1) opracowywanie planów postępowania z materiałami zawierającymi informa-
cje   niejawne,
2) przeprowadzanie postępowań sprawdzających  na polecenie kierownika
jednostki  oraz  wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,
3) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych
do pracy  na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejaw-
nych,
4) prowadzenie szkoleń pracowników według zasad określonych w ustawie
o ochronie    informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzają-
cych odbycie   przeszkolenia.
Zadania zlecone i powierzone.
1. W zakresie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych:
a)  przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz ich weryfi-
kacja pod kątem zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych
i w rejestrze PESEL,
b) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych w miejscu
pobytu wnioskodawcy w przypadku osób, które nie mogą stawić się w urzę-
dzie,
c) opracowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobi-
stych w  porozumieniu z biurami meldunkowymi, Urzędami Stanu Cywilnego,
zakładami  karnymi i innymi jednostkami,
d) przyjmowanie zawiadomień i wydawanie zaświadczeń o wydanych i unie-
ważnionych dowodach osobistych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakre-
sie,
e)  pobieranie przesyłek spersonalizowanych dokumentów tożsamości za po-
średnictwem poczty specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach
oraz nadzór nad rozdzielaniem przesyłki na gminy powiatu głubczyckiego,
f) wydawanie dowodów osobistych wnioskodawcom,
g) opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu
działania stanowiska ds. dowodów osobistych
h) prowadzenie i nadzór nad archiwum dokumentacji związanej z wydawaniem
dowodów osobistych.
i) prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców
gminy oraz w rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
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j) rejestracja pobytu stałego, czasowego zarówno obywateli polskich jak
i cudzoziemców,
k) występowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie numeru PESEL
zgodnie z założeniami ustawy o ewidencji ludności,
l) udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opartych na dokumentacji
ewidencji    ludności,
m) sporządzanie wykazów ludności dla potrzeby np. wyborów, rejestracji przed-
poborowych, obowiązku szkolnego itp.
n) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
o) opracowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu
działania ewidencji ludności,
p) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w spra-
wach ewidencji ludności,
2. W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:
1)  w sprawach wojskowych:
a) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
b) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadze-
niem kwalifikacji wojskowej oraz współdziałanie w tym zakresie ze Starostwem
Powiatowym i Wojskową Komendą Uzupełnień,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie decyzji
dotyczących szczególnych uprawnień żołnierzy oraz członków ich rodzin,
d)  rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych
dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
e) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony,
f)  planowanie oraz zabezpieczenie pod wzglądem organizacyjnym wykonania
zadań związanych z uzupełnianiem Sił Zbrojnych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa,
g) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń i unieszkodliwiania materiałów
wybuchowych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi jednostkami
wojskowymi.
2)  w sprawach obrony cywilnej
a) organizowanie i aktualizacja dokumentacji planu obrony cywilnej oraz przy-
gotowanie odpowiednich sił i środków do realizacji zadań wynikających
z planu OC,
b) prowadzenie gospodarki materiałowej obejmującej sprzęt i wyposażenie
obrony cywilnej,
c) prowadzenie wykazu instytucji, przedsiębiorstw i innych jednostek organi-
zacyjnych oraz organizacji społecznych funkcjonujących na terenie gminy,
przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w za-
kresie OC.
d) opracowywanie programów i organizowanie szkoleń w ramach powszech-
nej samoobrony ludności.

3)   w sprawach obronnych (pozamilitarne przedsięwzięcia obronne):
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Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w Warunkach Zewnętrz

             nego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny",
Planu Przygotowania Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia

             w  Gminie na Potrzeby Obronne Państwa,
Planu Zastępczych Miejsc Szpitalnych,

b) zapewnienie pod względem organizacyjnym funkcjonowania "Syste
             mu Stałych Dyżurów",
c) przygotowanie i zapewnienie realizacji przedsięwzięć gospodarczo-
            obronnych na rzecz wojsk sojuszniczych w ramach HNS.
3) w sprawach zarządzania kryzysowego:
a) przygotowanie i bieżąca aktualizacja "Planu Reagowania Kryzysowe
             go" oraz "Planu Operacyjnego Ochrony Gminy przed Powodzią", ,
b) planowanie działań oraz tworzenie procedur reagowania na wypadek

            wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz współdziałanie w tym za
             kresie z odpowiednimi służbami, inspekcjami i strażami.
c) bieżące gromadzenie i aktualizowanie danych o istniejących i progno
              zowanych zagrożeniach dla mieszkańców miasta i gminy,
d) tworzenie baz informacji dotyczących sił i środków możliwych do

wykorzystania w procesie reagowania kryzysowego,
e) opracowywanie projektów umów, porozumień i uzgodnień warunkują-

cych realizację planu reagowania kryzysowego,
f) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i planistycznej Gminnego

Zespołu Reagowania Kryzysowego,.
g) organizacja i zapewnienie działania gminnego systemu ostrzegania

i alarmowania,
3. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
a) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnych za-
pewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego zarówno cywil-
nego jak i wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,
c) przyjmowanie uroczystych oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński
w lokalu USC a także poza lokalem USC,
d) migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
e) aktualizacja danych z zakresu USC w rejestrze PESEL,
f) nadawanie numerów PESEL w zakresie ustawowo określonym,
g) prostowanie błędów pisarskich oraz uzupełnianie danych w aktach stanu
cywilnego,
h) wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów
Państwowych,
i) Wydawanie decyzji w zakresie:
- zmiany imion i nazwisk,
- odmowy sprostowania błędu pisarskiego, uzupełnienia, odtworzenia, umiej-
scowienia     treści aktu stanu cywilnego,
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j) wydawanie zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeń-
stwo za    granicą,
- o stanie cywilnym,
- o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego da-
nych    dotyczących wskazanej osoby,
- potwierdzających uznanie ojcostwa,
- o nadaniu numeru PESEL,
- o braku aktu w księgach stanu cywilnego lub o braku księgi stanu cywilnego,
k) przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu ojcostwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,
- o zmianie imion dziecku w akcie urodzenia w terminie 6-ciu miesięcy od dnia
jego    sporządzenia,
- o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci po zawarciu małżeń-
stwa,
- od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego,
l) wydawanie wypisów z akt stanu cywilnego,
m) uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach
rodzinnych,
n) dokonywanie wzmianek marginesowych w aktach stanu cywilnego na pod-
stawie  wyroków oraz postanowień sądowych,
o) dokonywanie przypisków pod aktami stanu cywilnego,
p) współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi za
granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce,
q) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,
r) sporządzanie wniosków o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeń-
skie jubilatom obchodzącym "Złote Gody",
s)  organizowanie uroczystych jubileuszy "Złotych Godów",
 .2. Do zadań straży należy w szczególności:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określo-
nym w przepisach o ruchu drogowym,
c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdro-
wia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywio-
łowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia
właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku pod-
czas zgromadzeń i imprez publicznych,
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g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim zakłócają porządek publicz-
ny,
h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współ-
działanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organi-
zacjami społecznymi,
i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pie-
niężnych dla potrzeb gminy,
j) kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy,
k) pobór opłaty targowej poza terenem targowiska miejskiego określonego
Uchwałą Nr XII/127/99 RM w Głubczycach z dnia 23.12.1999r. w sprawie
utworzenia targowiska miejskiego w Głubczycach zmienionej Uchwałą Nr
XXV/319/05 RM w Głubczycach z dnia 28.04.2005 roku.
3. Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o:
a) zauważonych awariach sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno -
kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do na-
tychmiastowego ich usunięcia bądź wyznaczonych w tym celu innych pod-
miotów oraz administratorów obiektów i urządzeń,
b) przestępstwach - Policję,
c) osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej po-
mocy lekarskiej - Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska zobowiązana jest
wówczas do zabezpieczenia miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych
służb.                                                                       (Zapis zgodny ze Statutem)
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Redakcja: Panie Dyrektorze, w pią-
tek 18.09.2015r. miało miejsce waż-
ne  wydarzenie dla Miejskiego
Ośrodka  Kultury w Głubczycach.
Zbigniew Ziółko: Jestem przekona-
ny, że nie tylko dla
Miejskiego Ośrodka,
ale całego naszego
miasta i całej gminy.
Euroregion Silesia
podsumował  cały
okres programowa-
nia na lata 2008 -
2014. Przypomnijmy,
że Euroregion Silesia
w swoich szeregach
gromadzi znaczną
część województwa
śląskiego, część wo-
jewództwa opolskie-
go i regiony Czech.
Było nam bardzo
miło, gdy wśród pię-
ciu nominowanych
zobaczyliśmy nazwę
naszego Miejskiego
Ośrodka Kultury. Chwilę potem pod-
skoczyliśmy i krzyknęliśmy z radości,
gdy prowadząca galę, Pani Dyrektor
Euroregionu Silesia ogłosiła, że pierw-
sze miejsce zdobył właśnie MOK
Red.: Czy to pierwsza taka nagroda?
Z.Z.: Nie. Euroregion Silesia już nas
nagradzał, ale za projekty w poszcze-
gólnych latach min. za Polsko - Czeską
Telewizję Dziecięcą, ten projekt nagro-
dził również Marszałek Województwa.
Pierwszy raz jednak zdarzyło się, że
przy podsumowaniu ośmiu lat, gdzie
złożonych było kilkaset projektów,
wygraliśmy.

NAJLEPSZY PROJEKT W DZIEDZINIE KULTURY
W EUROREGIONIE SILESIA W LATACH 2008 - 2014

- MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Red.: Proszę przypomnieć pokrótce
ten projekt.
Z.Z.: Rok 2013. Głubczycko - Krno-
vskie Dni Kultury. Warsztaty pla-
styczno - fotograficzne; warsztaty

t e a t r a l n e
i warsztaty mu-
zyczne - gospel.
Zajęcia odby-
wały się na prze-
mian w Krnovie
w Ośrodku
Wolnego Czasu
i w Głubczy-
cach w MOK.
W projekcie
brali udział Cze-
si i Polacy
w wieku 7 - 70+.
Wykładowcą na
warsztatach go-
spel był min.
M i e c z ys ł a w
Szcześniak, któ-
ry wystąpił też
na koncercie

galowym. Na tym też koncercie wi-
dzowie zobaczyli dwujęzyczny spek-
takl "Mały Książę" w adaptacji i reży-
serii Waldka Landkaufa, w którym Cze-
si swoje kwestie mówili oczywiście po
czesku, a Polacy po polsku i wszyscy
wiedzieli, o co chodzi. W przerwie mię-
dzy koncertem gospel, a spektaklem
goście Gali zobaczyli wystawę prac pla-
stycznych. Nikt, mówiąc mam na myśli
również widzów, nie wyszedł głodny.
Red.: Co Państwu, jako organizato-
rom szczególnie utkwiło  w pamięci
z realizacji projektu?
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Z.Z.: Panie Redaktorze, tego projek-
tu ani Pani Monika Komarnicka, ani
ja, ani nasi czescy partnerzy, nigdy
nie zapomnimy. Bardzo wysokie
wskaźniki, trudne do wykonania, ter-
miny realizacji, złożoność i wszech-
stronność działań, kontrole z Eurore-
gionu… Oni
życzyli nam
powodzenia,
ale nie wie-
rzyli, że po-
p r z e c z k ę ,
którą żeśmy
sobie sami tak
wysoko usta-
wili, przesko-
czymy. Pro-
jekt z olbrzy-
mią ilością
szczegółów,
„wysypanie
się” na jednej
drobnej kwe-
stii mogło po-
ciągnąć za
sobą lawinę
konsekwencji
skutkujących
brakiem re-
fundacji środków. Tak przez całe pięć
miesięcy… W końcu koncert galowy,
czy dojedzie czeska publiczność?
Przyjechali!!! Uff! Mamy nadkom-
plet?! Część ludzi nie wchodzi na salę!
Część jest sama sobie winna, bo z po-
twierdzeniem obecności czekają do
ostatniej chwili lub przychodzą bez
potwierdzenia i do tego spóźnieni…
szkoda nam ich! Przepraszamy! Kon-
cert REWELACJA! Spektakl REWE-
LACJA! Spada kurtyna, schodzi z nas
powietrze…dwa lata później dostaje-
my I  miejsce! Jak można cokolwiek
zapomnieć z takiego projektu…

Red.:  Co dalej Panie Dyrektorze?
Z.Z.: Taka nagroda ładuje akumula-
tory. Czekamy na szkolenia i nabory
w następnym okresie programowania
w Euroregionie Silesia. Pomysłów nie
brakuje. Dla Euroregionu jesteśmy
teraz jeszcze bardziej wiarygodnym

partnerem. Eu-
roregion cze-
ka teraz na
środki z nowej
perspektywy
finansowej,
ale my, jako
Ośrodek Kul-
tury już od
czerwca reali-
zujemy kolej-
ny Polsko -
Czeski projekt
teatralny. W li-
stopadzie od-
będą  się
w a r s z t a t y
oraz premiery
w Teatrach.
Tym razem
środki finan-
sowe po-
chodzą z Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych.
W tzw. międzyczasie Senioralia i Głub-
czyckie Dni Kultury trochę bardziej
rozciągnięte w czasie ze wskazaniem
na listopad. Przyszły rok, to więcej
krótkich imprez pod ratuszem. Po suk-
cesie koncertów tegorocznych z Bur-
mistrzem  Adamem Krupą i  pracow-
nikami stwierdziliśmy, że trzeba to
kontynuować w większym wymiarze.
Już cieszymy się na spotkania plene-
rowe z Państwem w przyszłym roku,
a tymczasem do zobaczenia w MOK
Red.: Dziękuję za rozmowę i dobre
wieści                                    Jan Wac
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Leonard Mazurkiewicz z Lisięcic
jest jednym z czołowych działaczy
społecznych Gminy Głubczyce. Czyn-
nie wspierał rozwój sportu na terenie
gminy i wsi jako społeczny działacz
sportowy. Będąc wieloletnim kierow-

nikiem miejscowego Kółka Rolnicze-
go,  przyczynił się do budowy boiska
sportowego LZS, a w latach  osiem-
dziesiątych był współinicjatorem i
częściowym wykonawcą szatni dla
sportowców. Radny Rady Miejskiej
(4 kadencje). Współpracując ze spo-
łeczeństwem, wypełniał wolę swoich
wyborców zmieniając diametralnie
wygląd i życie mieszkańców swojej
wsi. Z jego inicjatywy i za jego stara-
niem powstały dodatkowe asfaltowe
ulice, chodniki na poboczach, kanali-
zacja burzowa sprawiając wygodę i
zadowolenie mieszkańców.  Za jego
staraniem i z jego inicjatywy drogi
transportu rolnego były  i są nadal
utwardzane, remontowane, przyczy-

niając się do polepszenia warunków
rolnikom. Brał czynny udział w pro-
cesie decyzyjnym dotyczącym swo-
jej wsi, poprzez uczestnictwo w pra-
cach Rady Sołeckiej.

Z jego inicjatywy gruntowny re-
mont przeszła
świetlica wiej-
ska, remiza OSP,
kościół  oraz
szkoła. Szcze-
gólnie ta ostat-
nia instytucja
zawdzięcza mu
swoje całkowite
przeistoczenie.
Od roku 2006 mi-
liony złotych
pochodzących
z dotacji gminnej
i unijnej spłynę-
ły do wsi popra-
wiając estetykę
w/w instytucji.

Rozbudowano szkolną salę gimna-
styczną, powstała tym samym sala
pełnowymiarowa, wybudowano bez-
pieczny plac zabaw dla dzieci, zmo-
dernizowano miejscowy stadion spor-
towy oraz wybudowano sztuczne,
wielofunkcyjne boisko sportowe.
Budynek szkoły został ocieplony i
wymieniono wszystkie okna. Nad
wszystkim czuwał pan Mazurkiewicz,
reagując w razie potrzeby. Przekony-
wująco lobbował na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej, pozyskując do
swoich projektów radnych i władze
samorządowe, dzięki czemu miejsco-
wa straż pożarna ma odremontowaną
remizę, świetlica wiejska godny wy-
gląd, a kościół parafialny odremon-

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
DLA  LEONARDA MAZURKIEWICZA
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towaną wieżę i jest nadal remontowa-
ny. Najważniejszą jednak inwestycją,
o którą zabiegał przez wiele lat, jest
budowa oczyszczalni ścieków oraz
kanalizacji. Inwestycja ta dzięki jego
staraniom jest aktualnie wykonywa-
na. Zajmował się nie tylko rozwojem
infrastruktury w rejonie swojej dzia-
łalności, ale również znacząco wpły-
wał na rozwój życia kulturalnego i
edukacyjnego. Od wielu lat jest  głów-
nym organizatorem corocznych wiej-
sko - parafialnych dożynek, które
swoim rozmachem niejednokrotnie
dorównują tym organizowanym na
wyższym szczeblu administracyjnym.

Był w komitecie inicjującym  po-
wstanie Gimnazjum w miejscowej szko-
le. Było to jedno z pierwszych gimna-
zjum wiejskich na terenie wojewódz-
twa opolskiego połączone ze szkołą
podstawową. Aktywnie wspiera roz-
wój miejscowego LZS, które zyskują

nie tylko finansowo, ale również or-
ganizacyjnie. Wspiera działalność
Koła Gospodyń Wiejskich.

Posiada wyróżnienia i odznaki:
Medal 40 -lecia - Uchwała Rady Pań-

stwa  nr 141/19/84M 22 lipca 1984r.,
Medal za zasługi dla Kółek Rolni-

czych -  Uchwała Zarządu Krajowego
Związku Rolników Kółek  i Organiza-
cji Rolniczych

Srebrny Krzyż Zasługi-   11.06.1986r.
Złota Odznaka Honorowa Opol-

skiego Związku Piłki Nożnej  2002 r.,
Zasłużony dla Rolnictwa sw 2004r.,
Medal 20 lat Samorządności

Opolszczyzny  w 2010r.

opr. na podstawie wniosku
 o odznaczenie  Jan Wac
foto:
Wojewoda Ryszard Wilczyński
 wręcza odznaczenie podczas
 sesji Rady Miejskiej
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W  NURCIE
OBOJĘTNOŚCI

Głębina płaczu,
Kamień smutku,

Skała zawziętości.

Bagaż prywaty,
Niedobór uśmiechu,

Brak życzliwości.

Granica człowieczeństwa,
Dno goryczy,

Cień bezsilności.

Przepaść między ludźmi,
Mój, moja, moje…

Cierń bezduszności.…

Słaba wiara,
Utracona nadzieja,

Zanik miłości !

    Maria Farasiewicz

CHROŃ NAS PANIE…

Przed tymi, którzy zło czynią,
Przed tymi, którzy urągają;
Przed tymi, którzy złorzeczą,
Przed tymi, którzy kłamią;

Przed tymi, którzy pałają nienawiścią,
Przed tymi, którzy sieją grozę;

Przed tymi, którzy krzywdzą słowem,
Przed tymi, którzy z życia  piekło robią;

Przed tymi, którzy ranią serce,
Przed tymi, którzy obrażają;

Przed tymi, którzy rzucają oszczerstwo,
Przed tymi, którzy człeka za nic mają;

Przed tymi, którzy zniesławiają,
Przed tymi, którzy podepczą;

Przed tymi, którzy pogardzają,
Przed tymi, którzy zbezczeszczą;
Przed tymi, którzy żądni zemsty,

Przed tymi, którzy Dekalog odrzucają…
CHROŃ NAS PANIE!

Maria Farasiewicz

GMINA
Wspó³czesnoœæ
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NA WIELKANOC I NIE TYLKO

To nie będą życzenia z telefonu komórkowego
O zajączku i łakociach w koszyczku,
Lecz pozwolę sobie na własne przemyślenia
Z nutką refleksji o człowieku.
Zwracam się do Was drodzy przyjaciele,
Zwracam się do Was lokalna społeczności;
Niech Zmartwychwstały Pan,
Baranek bez skazy,
W domach Waszych zagości.
Niech Ten, który śmierć zwyciężył,
Obdarzy Was swymi darami,
Niech da Wam moc i siłę,
Byście umieli gospodarować sercami.
Niech Alleluja radością napełnia
Każdą rodzinę, każdego człeka,
A memento mori przypomina,
Że wieczność czeka na człowieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;
Wielkiej Nocy spełnienie
Nadzieją dla chrześcijanina.
Niech dobro zwycięża zło,
A Anioł Miłości przybywa
I obdarzy łaskami,
Pogłębi chwiejną wiarę
I wznieci ducha Bożej bojaźni.
Codzienność nie szczędzi trosk,
Trzeba więc chwil radości;
Niech oto zrozumienie i ludzka życzliwość
Ciemne strony egzystencji rozjaśnią.
W dobrym zdrowiu czas niech upływa,
A spojrzenie w przyszłość -
Optymizmem napawa !
                                            Maria Farasiewicz
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OPOLSKA MARKA 2014  I FIRMA ROKU 2014
 NAGRODA DLA GALMETU

 Nagrody Urzędu Marszałkowskiego oraz Izby Gospodarczej Śląsk dla
przedsiębiorców  wręczono  podczas gali  w domEXPO Opole.

Opolską Markę przyznano po raz 12,  a tytuł Firmy Roku po raz 14.

Kolektory słoneczne KSG 21 Pre-
mium GT i KSG 27 Premium GT,
produkowane przez firmę Galmet
z Głubczyc, zostały PRODUKTEM
ROKU i otrzymały tytuł "OPOL-
SKIEJ MARKI". GALMET po raz
kolejny został laureatem tej presti-
żowej nagrody.
N a g r o d y
Urzędu Mar-
szałkowskie-
go oraz Izby
Gospodar -
czej Śląsk dla
p r z e d s i ę -
b i o r c ó w
wręczono w
s o b o t ę
21.03.2015 r.
podczas gali
w domEXPO
O p o l e .
Opolską Markę przyznano po raz 12,
a tytuł Firmy Roku po raz 14. W tym
roku organizatorzy dwóch wydarzeń,
w których nagradzani są przedsię-
biorcy, postanowili połączyć siły i zor-

ganizować wspólną galę. Jury Opol-
skiej Marki przyznało statuetki w kil-
ku kategoriach i oceniło 48  firm, któ-
re przystąpiły do konkursu.
Najlepszy produkt Opolszczyzny -
nowoczesne i innowacyjne kolekto-
ry słoneczne serii KSG powstały
w wyniku badań inżynierów firmy Gal-

met i dzięki
współpracy
z naukowcami
Politechniki
Wrocławskiej.
Wyróżniają się
one następu-
jącymi cecha-
mi:
*  Certyfika-
tem Solar
K e y m a r k ,
gwaran tują-
cym naj-

wyższą  ja kość i sprawność urządzeń.
*  Hartowaną szybą pryzmatyczną
 z warstwą antyrefleksyjną o prze-
puszczalności promieni słonecznych
aż 96%.
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* Wysokim współczynnikiem absorbcji
promieni słonecznych,  wynoszącym po-
nad 95%.
* Miedzianym ab-
sorberem wraz z 12
lub 16-rurową, po-
dwójną miedzianą
harfą, zapewniają-
cym wysoką
s p r a w n o ś ć
optyczną
* Najlepsza konstrukcja absorbera
(miedź-miedź) - miedziana blacha absor-
bera łączona jest ultradźwiękowo z mie-
dzianą harfą.
* Najwyższej jakości izolacją - ocieple-
nie dna kolektora zapewnia najwyższej
klasy prasowana wełna solarna, nato-
miast izolację boczną opatentowany
dwuścienny profil aluminiowy gięty
 z jednego elementu.
* Powierzchnią całkowitą kolektora 2,1
lub 2,7 m2.

Poza kolektorami słonecznymi GALMET
wytwarza również powietrzne i grunto-
we pompy ciepła, ekologiczne kotły cen-
tralnego ogrzewania, a także  jest naj-

większym polskim producentem
ogrzewaczy wody, zbiorników, wy-

mienników ciepłej
wody użytkowej,
buforów o poj. do
5.000 litrów.
Wszystkie produ-
kowane przez
GALMET we wła-
snej fabryce urzą-

dzenia konfigurowane są w nowocze-
sne hybrydowe systemy grzewcze,
dostosowywane do indywidualnych
potrzeb klientów i zapewniające kom-
fort ciepła w każdym domu.
W tym roku głubczycka firma poza
"Opolska Marką" otrzymała kilka in-
nych znaczących wyróżnień, m.in.
"Złotą Ciupagę" za najlepszy produkt
(tj. pompę ciepła w systemie powie-
trze-woda Spectra) prezentowany
podczas jubileuszowych XX Podha-
lańskich Targów Budownictwa, Insta-
lacji, Wnętrz w Nowym Targu, "Łódz-
kiego Łabędzia" dla pracodawcy kreu-
jącego i wspierającego edukację, przy-
znawanego przez Prezydenta miasta
Łodzi.
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8. października
2015 r. to dzień,
który na długo po-
zostanie w pamię-

ci zarówno pracowników Top Farms
Głubczyce, uczniów i grona pedago-
gicznego Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Włady-
sława Szafera w Głubczycach, ale
także przedstawicieli władz lokal-
nych oraz samorządu rolniczego.

W tym dniu nastąpiło uroczyste
otwarcie Centrum Doskonalenia Prak-
tyki Rolniczej w miejscowości Bog-
danowice Kolonia. To ważne wyda-
rzenie swoją obecnością uświetnili:
Zbigniew Ziółko - Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego, dyrektor MOK,  Kazi-
mierz Pyziak - Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego, Dyrektor  Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian;  Agnieszka
Zagola - Dyrektor ARR w Opolu;  Jó-
zef Matela - zastępca Dyrektora ANR
w Opolu; Józef Kozina - Starosta
Głubczycki;  Adam Krupa - Burmistrz
Głubczyc; Przedstawiciele  Opolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie;Jan Rogala - Kierownik
Terenowego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego; Bogusław Górecki - Kierow-
nik Głubczyckiego Oddziału WIORIN
w Opolu; Pani Grażyna Raczek - przed-

OTWARCIE CENTRUM
 KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

 W BOGDANOWICACH  KOLONII
stawiciel Zarządu  Oddziału ZNP,
Piotr Pakosz - przedstawiciel NSZZ
"Solidarność",  Jan Górski - Ośrodek
Szkolenia Kursowego   i Usług Za-
wodowych w  Kolonii  Mokre, ksiądz
Ryszard Polasz - dziekan, ksiądz An-
drzej Przybyła - szkolny katecheta,
Marek Curyło - dyrektor punktu han-
dlowego w Bogdanowicach spółki
Top Farms Agro;  Zdzisława Szała-
gan -  Dyr. ZSCKR w latach 1983 -
2002 oraz nauczyciele szkoły.  Pod-
czas uroczystego otwarcia Centrum,
Krzysztof Gawęcki - Prezes Top Farms
Głubczyce Sp. z o.o. podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania placówki.  Podkreślił, jak

ważne jest, by dać młodym ludziom
szansę poznania rolnictwa od strony
praktycznej, co warunkuje osiągnię-
cie sukcesu zawodowego w przyszło-
ści. Natomiast Bogusław Chochow-
ski - dyrektor szkoły zapewnił jedno-
cześnie, że dołoży wszelkich starań,
aby Centrum zostało wykorzystane w
optymalny sposób. Delegacja w skła-
dzie: Józef Kozina, Adam Krupa, Jó-
zef Matela, Bogusław Chochowski
oraz Krzysztof Gawęcki dokonali uro-
czystego przecięcia wstęgi, a ks. An-
drzej Przybyła poświęcił obiekt.
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Od wielu lat Top Farms Głubczyce
współpracuje z Zespołem Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego, umożli-
wiając uczniom odbywanie praktyk
zawodowych w swoim gospodarstwie.
Niestety, dotychczas brakowało miej-
sca, w którym uczniowie mieliby od-
powiednie warunki do zdobywania
wiedzy i umiejętności praktycznych.

Profesjonalne podejście do prak-
tycznej nauki zawodu zwiększy atrak-
cyjność oferty szkoły oraz da możli-
wość odkrywania piękna zawodu rol-
nika. Zrodził się pomysł, by na tere-
nie gospodarstwa Top Farms Głub-
czyce, zlokalizowanego w Bogdano-
wicach Kolonii, utworzyć profesjo-
nalną bazę dydaktyczną. Ideą było
stworzenie ośrodka na wzór funkcjo-
nującego dawniej gospodarstwa
szkolnego z zabudowaniami, maszy-
nami i sprzętem rolniczym, salą wy-
kładową z wyposażeniem niezbęd-
nym do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych i praktycznych oraz z zapleczem
socjalnym, z którego mogliby korzy-
stać uczniowie głubczyckiej szkoły
rolniczej.

Po wielu staraniach jesienią  2014
roku, udało się uzyskać zgodę Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych na
nabycie ośrodka gospodarczego
w Bogdanowicach, co pozwoliło  fir-
mie Top Farms Głubczyce ruszyć
pełną parą z pracami remontowymi bu-

dynku. W nowo oddanym obiekcie
uczniowie mają do dyspozycji salę
wykładową przystosowaną do pro-
wadzenia zajęć, szatnie, łazienki oraz
pomieszczenie socjalne do przygoto-
wywania posiłków.

Zajęcia dla uczniów prowadzone są
we wszystkich działach produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej.  Odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:30 do 14:00 w podziale na gru-
py - w sumie z Centrum korzysta pra-
wie 70 uczniów. Opiekunami grup ze

strony Szkoły są  Dorota Curyło, Iza-
bela Korowiecka,  Jacek Jakubczyń-
ski  oraz Zofia Bancala - kierownik ds
praktyk. Kierownikiem Centrum jest
Józef Szpak - doświadczony pracow-
nik Top Farms Głubczyce, który ko-
ordynuje całokształt działań w ośrod-
ku. Na terenie placówki, oprócz zajęć
teoretycznych i praktycznych, będą
przeprowadzane egzaminy zawodowe.

Top Farms Głubczyce Sp. z o o. od
zawsze wspierał  edukację,  a zwłasz-
cza edukację młodych ludzi związaną
z rolnictwem. Wierzymy, że nasze
wspólne przedsięwzięcie zapewni sta-
ły dopływ młodej, wykształconej ka-
dry, która będzie zasilać szeregi Top
Farmsu jak również  innych przedsię-
biorstw rolnych.

Bogusława Szwedo-Siorak
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Jak ten czas szybko leci !
Oto 25. Głubczyckie Dni Kultury

i wkomponowana w nie 12. edycja
programu integracyjnego

 BEZ BARIER.
Programu, który cieszy się ogromną

popularnością i zatacza coraz szersze
kręgi. Programu będącego swoistą
lekcją tolerancji, akceptacji, zrozumie-
nia, przyjaźni i … miłości ! Jedności
z tymi, dla których los nie był łaskawy,

bo obarczył brzemieniem niepełno-
sprawności czy nieuleczalnej choroby.

Razem na scenie, we wspólnocie
dzieci i młodzież z dysfunkcjami oraz
ich zdrowi rówieśnicy. Tu, gdzie nie-
pełnosprawność nie jest ułomnością,
a może stać się wartością, chodź brzmi
to paradoksalnie. Zgoła inny sposób
poruszania się, komunikowania, gest
czy mimika stają się niejako tworzy-
wem artystycznym.

Mamy 3 i 4 listopada 2015r. g.1700.
Sala widowiskowa Miejskiego Ośrod-

ka Kultury wypełniona po brzegi. Na
widowni przedstawiciele lokalnych
władz. Burmistrz - Adam Krupa, wice-
starosta - Anita Juchno, członek Za-
rządu Powiatu - Irena Sapa, przewod-
niczący Rady Miejskiej - Kazimierz
Naumczyk, były burmistrz - Jan Krów-
ka, dyrektorzy szkół, przedszkoli, pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych,
poradni, etc. Ponadto nauczyciele,
wychowawcy, opiekunowie, terapeu-

ci, rodzice, dziadkowie, wreszcie dzieci
i młodzież. Nadawcy i odbiorcy. Sym-
patycy idei integracji. Tuż przy
drzwiach Zbyszek Ziółko - radny Sej-
miku Wojewódzkiego  i gospodarz
MOK, dzięki wsparciu którego BEZ
BARIER jako mój autorski projekt może
być realizowany w Domu Kultury.

Za kulisami ruch i wielkie emocje !
Wiele grup artystycznych  i wykonaw-
ców chce się zaprezentować. A bę-
dzie na co popatrzeć ! Różnorodność
treści i formy. Mnóstwo pomysłów

12 LAT BEZ BARIER
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i ciekawych rozwiązań scenicznych.
Inscenizacje, wiersze, piosenki, tań-
ce … Prawdziwy festiwal !

Dzień pierwszy wtorek. Już trady-
cyjnie rozpoczynam piosenką "Inte-
gracja", którą napisałam przed laty na
jedną z pierwszych edycji BEZ BA-
RIER. Towarzyszy mi, jak zawsze, Be-
ata Krzaczkowska.  Utwór ten to przy-
stępna definicja idei integracji i jej
charakterystyka.  I wybrzmiewa jakże
wymowny refren: "

Wszak jesteśmy tacy sami
 Słońce, radość dla każdego
 Trochę serca i uśmiechu
  A codzienność się odmieni".
Przywitanie, ciepłe słowo Zbyszka

i oczywiści "Polonez" w wykonaniu
"Króliczków" i "Tygrysków" z Pu-
blicznego Przedszkola nr 2 z Oddzia-
łem Integracyjnym pod kier. Lidii Gra-
bowskiej i Anny Semczuk.

Lecz potem chwila smutku, reflek-
sji, zadumy i przypomnienie postaci
zmarłej tragicznie w lutym tego roku
Kseni Wacławik, pamięci której ta
edycja BEZ BARIER jest poświęco-
na.  Witam gorąco jej rodziców, Kata-
rzynę i Bolesława Pasińskich, przy-
byłych  z Lądka Zdroju, by wespół
z nami uczcić pamięć córki. Minuta
ciszy i przywołuję osobę Kseni, przy-
taczając fragmenty wspomnień, któ-
re napisałam tuż po jej śmierci. Na
ekranie prezentacja multimedialna
autorstwa Grażyny Zaworskiej  (na-
uczycielki ZSM) traktująca o życiu
i pracy Kseni. A ja czytam:

"(…) Ksenia Wacławik. Postać
wyjątkowa. Matka idei integracji na
ziemi głubczyckiej (…) inicjatorka
wszelkich działań na rzecz edukacji
i rozwoju dzieci i młodzieży specjal-
nej troski. Nauczyciel i wychowawca
tych, dla których los nie był łaskawy

(…). Wychowawczyni Gracjany, Oli-
wii, Olka, Łukasza, Kamila, Przemka
i wielu innych (…). To właśnie ona
jako pierwsza w roku 2000 podjęła się
prowadzenia oddziału integracyjnego
w Publicznym Przedszkolu nr 6 ( dziś
nr 2 ). Zgłębiła wiedzę, zdobyła sto-
sowne kwalifikacje. Otwarta na nowe
wyzwania. Odważna i wojownicza.
Jakże umiała docenić wysiłek swych
maluczkich. Każde z trudem wypowie-
dziane słowo, każdy choćby najmniej-
szy ruch niesprawną ręką napawały
ją radością. Częstokroć o tym mówi-
ła, zwłaszcza w programie integracyj-
nym BEZ BARIER, którego była sta-
łym prelegentem. Dzieliła się wiedzą
i doświadczeniem (…).  Tymczasem
pozostaje nieutulony żal, zostają
wspomnienia i pamięć  o Kseni, którą
będziemy pielęgnować w naszych
sercach, dedykując tegoroczną edy-
cję BEZ BARIER. Na zawsze pozo-
staniesz w naszych sercach (…).

Wśród widowni łzy i wzruszenie,
które dopełnia wierszyk dedykowa-
ny p. Kseni,  a recytowany przez
przedszkolaka - Polę Głogiewicz.

Pora na prezentacje artystyczne.
Oto pojawiają się najmłodsi uczestni-
cy programu 2,5 i 3-latki z Przedszko-
la nr 2 w dwóch rozkosznych jesien-
nych choreografiach przygotowa-
nych przez Elżbietę Naszkiewicz. Za-
raz po nich dyrektor Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno-Peda-
gogicznego - Iwona Kusznier zabiera
głos, by wskazać korzyści płynące
z integracji, jak również nawiązuje do
wieloletniej współpracy z Ksenią
Wacławik. Z kolei Beata Krzaczkow-
ska dedykuje zmarłej piosenkę Mar-
ka Grechuty "Ocalić od zapomnienia",
która wyciska niejedna łzę.



133

WSPÓ£CZESNOŒÆ
Czas na Stowarzyszenie Rodziców

Dzieci Niepełnosprawnych TACY
SAMI. Najpierw pokaz multimedialny
omawiany przez p. Aleksandrę Wy-
soczańską reprezentującą tę organi-
zację, a następnie inscenizacja "Na
zielonej łące" w wykonaniu dzieci
i młodzieży Stowarzyszenia pod kier.
Magdaleny Szafrańskiej. W  tzw. mię-
dzyczasie przytaczam złote myśli
i życiowe maxymy.

A oto i goście specjalni. Po raz
pierwszy w programie grupa dzieci
szkoły podstawowej Zespołu Szkół w
Lisięcicach z opiekunami: Izabelą Łatą

i Urszulą Wojciechowską. Emilka
Kownacka śpiewa piosenkę pt. "Świat
to wielka tajemnica", a Kacper Steter
recytuje bardzo trafny tematycznie
wiersz "Tacy sami". Zaś "Walc Bar-
bary" z filmu "Noce i dnie" w realiza-
cji klas III-V wytwarza niezwykły
i podniosły nastrój.

Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom już po raz trzeci oczywiście
z Ojcem Dyrektorem - Mieczysławem
Lenardem. Tym razem podopieczni
ośrodka ilustrują, używając   rekwizy-
tów, piosenkę o "Aniele Stróżu". Nie
może też zabraknąć słowa Bożego
z ust O. Mieczysława, które, jak za-
wsze, podnosi na duchu.

Jest i Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy. Pani dyrektor Bar-
bara Rosicka poproszona do mówni-
cy wymienia szereg osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych Ośrodka,
którego rola w naszym środowisku
jest nieoceniona. Mówiąc o SOSzW
cytuję niejakiego Lowe'a, który, jesz-
cze w latach 60 - tych, głosił: "Na-
uczanie integracyjne zawsze, kiedy to
możliwe, a specjalne wtedy, gdy to
konieczne". "Legenda o smoku wa-
welskim" w reżyserii Joanny Adamo-
wicz i Elżbiety Szumskiej zamyka blok
artystyczny w/w placówki.

Przechodzę do
Szkoły Podstawowej
nr 1 z Oddziałami In-
tegracyjnymi. Kl. IV c
integracyjna prowa-
dzona przez Renatę
Reiwer i Dorotę Kru-
pę przedstawiają pe-
łen refleksji montaż
poetycko-muzyczny
pt. "Marzenia się speł-
niają". Każdy uczeń
tej klasy jest doń włą-

czony.
Zaraz  potem "Hawajki", czyli ze-

spół taneczny Szkoły Podstawowej
nr 2 prowadzony przez Mirosławę Ma-
siuk prezentuje choreografię " Luc-
ky, lucky". To disco dance. Zdrowe
i w pełni sprawne dziewczynki od lat
są na jednej scenie w duchu solidar-
ności z tymi, którzy mają gorszy świat
i to jest piękne !

 Tymczasem po kilkuminutowej
przerwie ponownie z nami grupa dzie-
ci romskich. Tym razem to pod-
opieczni świetlicy integracyjnej dzia-
łającej przy stowarzyszeniu Romów
pod kierownictwem Bronisławy Mir-
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gi. Zespół "Terne Cierchemie", czyli
młode gwiazdy podbijają serca żywio-
łowo reagującej publiczności dwoma
barwnymi cygańskimi tańcami.
Wśród tańczących dzieci Przedszko-
le nr 2, SP nr 1 i SP nr 2. Maleństwa
wzbudzają szczególny aplauz.

Pora na podziękowania i finałowy
utwór, który wszystkim dedykuję,
a jego wymowny tytuł brzmi "Co nas
nie zabije, to nas wzmocni". To za-
adaptowana na tę okoliczność pio-
senka Macieja Wróblewskiego, nota-
bene zielonogórskiego barda, moje-
go kolegi.
Środa,  dzień drugi. BEZ BARIER

z udziałem młodzieży i dorosłych. Tak
jak dnia poprzedniego piosenką "Inte-
gracja" w duecie z Beatą Krzaczkowską
wprowadzam licznie zgromadzonych w
tematykę spotkania. Na widowni "sta-
re" i "nowe" twarze. Wspaniała, zawsze
wierna publiczność…

W scenerii pięknej, złotej jesieni
i tematycznej dekoracji autorstwa p.
plastyk MOK-Elżbiety Zenfler - wi-
tam przybyłych na kolejną lekcję mi-
łości. W kilku słowach nawiązuję do
postaci śp. Kseni Wacławik, bowiem
i ten młodzieżowy program jest jej po-
święcony. Dziś już nie będzie prezen-
tacji multimedialnej. Uwagę przycią-
ga niewątpliwie zdjęcie Kseni, olbrzy-
mich rozmiarów, wyeksponowane na
proscenium. Obok lampa ze zni-
czem…

Oddaję głos p. wicestaroście Ani-
cie Juchno. W jakże ciepłych słowach
odnosi się do programu BEZ BARIER,
nawiązując do prezentacji dnia po-
przedniego i owej szlachetnej idei. Jej
słowa są budujące i motywujące. Czu-
ję się docenia i uskrzydlona. A oto
niespodzianka !

Do p. wicestarosty dołącza Irena
Sapa - członek Zarządu Powiatu, wrę-
czając mi ogromny bukiet symbolicz-
nych róż, zaś p. Anita przekazuje dużą
torbę wypełnioną słodyczami dla wy-
stępujących. To miłe i wzruszające.
Publiczność bije brawo …

Tymczasem wywołuję reprezen-
tantów Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Oto i "weteran"
BEZ BARIER - Mateusz  Jacheć ze
swym nieodłącznym atrybutem -
trąbką.  Dmie weń, ile sił, a wdzięczna
publiczność nie szczędzi braw. Rozle-
gają się dwa utwory: "Cisza" oraz "Ze
mną bądź".  A potem jeszcze piosen-
ka "Nasza szkoła"   w wykonaniu mło-
dzieży SOSzW, a będąca swoistą re-
klamą szkoły. Panie: Agnieszka Seń
i Joanna Cieślik są zadowolone ze
swych podopiecznych.

Do mównicy podchodzi stały kazno-
dzieja programu - ks. Krzysztof  Cie-
ślak, proboszcz parafii Równe i jed-
nocześnie katecheta w SOSzW oraz
ZSCKR. Krótka homilia o biblijnej mi-
łości staje się strawą duchową.

Kolejni uczestnicy. Pensjonariu-
sze Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Nowych Gołuszowicach. Po
raz trzeci z nami. Oglądamy fragmen-
ty spektaklu "Alicja w krainie …"
w reż. Ewy Bartusik i Aleksandry Tho-
mas. Naprawdę robi wrażenie. Ewa
zabiera głos i słów parę rzecze o funk-
cjonowaniu placówki szalenie ważnej
w naszym środowisku.

Jak zawsze jest z nami Beata
Krzaczkowska - psycholożka. Przy-
gotowała mini-wykład o szeroko po-
jętej integracji, niełatwy wszak, ale
poruszający ważne problemy współ-
czesnego świata. Dopełnieniem pre-
lekcji jest piosenka M. Grechuty w jej
wykonaniu "Ważne są tylko te dni,
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których jeszcze nie znamy". Wraz
z Madzią Miką ( kl.II ZSM )  tworzy-
my chórek, włączając się do popular-
nego refrenu. Publiczność śpiewa
z nami…

Anonsuję kolejnych wykonawców.
Pojawiają się uczniowie klas integra-
cyjnych  Gimnazjum nr 1 z Oddz. Inte-
gracyjnymi.

Klasa II A wywołuje piorunujące
emocje fenomenalną inscenizacją
pantomimiczną pt. "Jestem" z udzia-
łem dwojga wspaniałych aktorów
z zespołem Downa: Patrycji i Tomka.
Oszołomiona publiczność nagradza
ich burzą oklasków. Mama Patrycji,
grającej główną rolę, płacze ze szczę-
ścia i nie kryje łez
wzruszenia …

Spektakl przy-
gotowany przez
wychowawczynię
tej klasy - Ewę
Jordan przy
współpracy z
Aleksandrą Wę-
grzyniak i Arturem
Krupą, to strzał w
dziesiątkę i próba
odpowiedzi na ważne egzystencjalne
pytanie …  Niejako uzupełnienie owej
pantominy stanowi utwór Leonarda
Cohena "Alleluja" w wykonaniu  kl.
III A pod kier. Ireneusza Szkwarka i
Artura Krupy. Widownia włącza się i
wybrzmiewa słynny "tajemny akord".

A potem moja kolej. Osobista de-
dykacja dla Kseni. Utwór z repertu-
aru jej ulubionej piosenkarki - Haliny
Frąckowiak "Jak pięknie by mogło
być". Idealnie wkomponowuje się w
ideę  BEZ BARIER. Refren śpiewam z
Madzią.

 Siadam na schodach proscenium
i wybrzmiewa:

"Jak pięknie by mogło być,
  Ziemia jest wielką jabłonią,
  Starczy owoców, wystarczy cienia
  Dla tych, co pod nią się schronią".
Bogaty treściowo, refleksyjno-filo-

zoficzny utwór.
No i czas na gościa specjalnego.

Oto na scenie pojawia się p. Ela Du-
rak - prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
"Jesteśmy wyjątkowi"  w Kietrzu.
Cieszę się, że przyjęła zaproszenie
i przybyła, by podzielić się informa-
cjami dotyczącymi organizacji, która
istnieje zaledwie od  roku, ale działa
bardzo prężnie i wspaniale się  rozwi-
ja. Ela to aktywna i zaangażowana ko-

bieta.
Jak co roku w programie BEZ BA-

RIER nie może zabraknąć młodzieży
ponadgimnazjalnej. Są więc "Mecha-
nik", "Rolniczak" i "Ogólniak".

Wywołuję moich wychowanków z
kl. II liceum mundurowego. Kamil
Kaźmierczak i Adam Bedryj w rytmie
rap dzielą się utworem swego autor-
stwa zatytułowanym "Otwarte serca".
Młodzież lubi ten styl.

Tego wieczoru swój występ przeży-
wa Gabrysia Kluska, uczennica kl. IV
technikum gastronomicznego ZSCKR.
Na widowni wspiera ją duchowo wi-
cedyrektor - Dorota Wierzba. Gabry-
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sia występuje po raz siódmy, a może
ósmy (?). Mam wrażenie, że jest od
początku! Recytuje, jak zawsze swoje
wiersze, które są dlań formą walki z
chorobą. Ma ich sporo  w dorobku
i ciągle pisze … Lecz to nie wszystko!
Tym razem przytacza fragment swojej
książki traktującej o tolerancji.  Snuje
refleksje, powołując się na własne,
doświadczenia życiowe. Czyta … a w
tle cichutko liryczna nuta …

Zmiana klimatu i nastroju.  Na
scenie pojawia się reprezentujący LO
Rafał Artymiak. Dyrektor - Tadeusz
Eckert - z  uwagą śledzi jego taneczny
pokaz. Rafał od lat 10 zgłębia umie-
jętności w Opolskiej Szkole Tańca
ROYAL DANCE CENTER Tomasza
Nawrockiego - filia MOK Głubczyce.
Jednocząc się z niepełnosprawnymi,
chce im ofiarować ciekawą choreogra-
fię z gatunku freestyle. Jest świetny!

Ponownie ZSM. Tym razem nasi ak-
torzy z teatru TRADYCJA: Mietek
Zając i  Kamil Kaźmierczak. W ich re-
alizacji odsłona pt. "Wieczór z wam-
pirem". Trochę humoru  i   zabawy
dobrze nam zrobi. W roli wampira oczy-
wiście - Mietek! Dyrektor Jan Łata
siedzący na widowni śledzi występy
artystyczne młodzieży "Mechanika".
Pani Ilona Klepacka - wicedyrektor
także nie szczędzi braw …

Ostatni wykonawcy, czyli grupa
dziewcząt ZS w Pietrowicach. Ku
mojemu zaskoczeniu dopisani do sce-
nariusza przed programem. Ale to
miło, że po raz kolejny solidaryzują
się  z tymi, którzy mają gorszy świat.
I słyszymy "Parę chwil" z repertuaru
"Ira". Jest z nimi     p. Marcelina Pod-
górska - opiekun.

BEZ BARIER dobiega końca. Lecz
tradycyjnie, przed finałowym utwo-
rem, głos zabiera p. Wojciech Chu-
chla - radny gminy Branice. Podsu-
mowuje wręcz każdą edycję. Ma tyle
spostrzeżeń i refleksji...

Jeszcze tylko podziękowania dla
dyrekcji  i   pracowników MOK-u za
pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
a także dla wszystkich występujących
młodych artystów,  opiekunów i wy-
chowawców, słowem dla wszystkich
uczestników 12 edycji programu in-
tegracyjnego  BEZ BARIER.
Finałowy utwór. To oczywiście pio-
senka "Co nas nie zabije, to nas
wzmocni", lecz tym razem w wykona-
niu moich uczniów z Zespołu Szkół
Mechanicznych: ekonomistów i mun-
durowych. I wybrzmiewa jakże opty-
mistyczny refren:

"Co nas nie zabije, to nas wzmocni
  Co nas nie skasuje to nas zbawi,

  Co nas nie zepsuje to poprawi,
  Co nas nie położy to postawi.

  Nigdy nie działamy bezowocnie,
  Co nas nie zabije, to nas wzmocni".
Publiczność dziękuje  brawami …
Wychodzę przed proscenium z torbą
cukierków od p. wicestarosty. Częstu-
ję występujących i ich opiekunów.
Jest miło. Integracja na scenie - real-
na, widoczna. A w życiu codziennym,
społecznym ? Oj, jeszcze wiele barier
do pokonania Za rok, jak doczekamy,
trzynasta edycja programu integra-
cyjnego BEZ  BARIER   Pozdrawiam
i do zobaczenia!

  Maria Farasiewicz
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 26. listopada  2015 . w klubie "Oaza"
przy Urzędzie Miejskim   odbyło się
doroczne spotkanie Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK w Głubczy-
cach pod przewodnictwem prezes
Klubu - Elżbiety Kubal w ramach ob-
chodów Dni Krwiodawstwa. Na owo
spotkanie przybyli przedstawiciele
PCK z Opola,      w tym
prezes Zarządu Oddziału
Rejonowego - Janusz
Mogielnicki, który podczas
uroczystości wręczył odzna-
czenia i legitymacje "Zasłu-
żonym Honorowym Daw-
com Krwi" w dowód uzna-
nia za najpiękniejszy dar hu-
manitarny - bezinteresowne
długoletnie oddawanie krwi.

A otrzymali je: Szymon
Antoszczyszyn, Damian
Kołodyński, Paweł Przy-
siężniuk, Daniel Kobylański, Mate-
usz Pirch, Robert Naróg, Joanna Mi-
kler, Patryk Przeniosło, Jan Koziara
oraz Piotr Atłachowicz.

Wśród zaproszonych gości na tym
spotkaniu byli także: wiceburmistrz
Kazimierz Bedryj reprezentujący
Urząd Miejski, Maria Farasiewicz -
rzecznik idei krwiodawstwa PCK na
ziemi głubczyckiej oraz Beata Lechun
- koordynator akcji "Młoda krew"
w Zespole Szkół Mechanicznych
w Głubczycach. Oni to zostali uho-
norowani dyplomami z wyrazami
uznania i podziękowania za wspiera-
nie poczynań i ofiarną działalność na
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Taki też dyplom został przekazany dy-
rektorowi ZSM - Janowi Łacie. Były
też symboliczne upominki.

RZECZ O SPOTKANIU KRWIODAWCÓW
Ciepłymi słowy tak wiceburmistrz

jak i pozostali goście zwrócili się do
honorowych dawców krwi jako ludzi
dobrej woli, dziękując im za szlachet-
ne, otwarte serce, niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi i ten bezcen-
ny dar, jakim jest każda kropla odda-
nej krwi.

W drugiej części spotkania odbyły
się wybory nowego zarządu i prezesa
głubczyckiego klubu HDK. Kredytem
zaufania ponownie obdarzono Elżbie-
tę Kubal jakże oddanej pracy społecz-
nej na rzecz PCK i powołano ją jedno-
głośnie na prezesa klubu kolejnej ka-
dencji. A oto skład nowego Zarządu:
wiceprezes - Wioletta Makselan, se-
kretarz - Jacek Kwiatkowski, członko-
wie - Ewa Wegrzyn i Marek Kruk.

Pani prezes i nowemu Zarządowi
serdecznie gratulujemy, życząc zdro-
wia i wszelkiego dobra w tej ofiarnej
służbie społecznej.

"Krew darem życia", "Oddając
krew, dodajesz nadziei" - niech te
szczytne hasła dotrą do szerokiego
grona odbiorców i wydadzą obfity
plon.                           Redakcja ZSM
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KRESOWE  MADONNY

 9. sierpnia 2015r.. w kościele parafialnym we wsi Wójcice k. Otmuchowa
odbyła się po raz piąty uroczystość poświęcona Madonnom Kresowym. Do
wójcickiej świątyni zjechały ikony niegdyś czczone na Kresach, a których kult

trwa po dzień dzisiejszy. Słyną łaskami i cudami. Warto dodać, że w Wójcicach
od lat kwitnie kult Matki Bożej Łopatyńskiej; tam też znajduje się Jej ikona.
Tegoroczna uroczystość w sposób szczególny poświęcona była Matce Bo-
skiej z Monasterzysk czczonej w Bogdanowickim Sankturarium. Stąd też do
Wójcic udali się liczni parafianie z Bogdanowic wraz z księdzem proboszczem
- kustoszem Adamem Szubką oraz sołtysem Markiem Gorczycą.  Gminę Głub-
czyce reprezentował pan burmistrz Adam Krupa przybyły z małżonką. Oprawę
artystyczną tej podniosłej uroczystości stanowił autorski program poetycko-
muzyczny ku czci Matki Boskiej   z Monasterzysk w reżyserii Marii Farasiewicz
z akompaniamentem i muzyką Józefa Kaniowskiego, udziałem także Beaty
Krzaczkowskiej i Mieczysława Zająca - aktora teatru TRADYCJA ZSM. Wy-
brzmiały tu utwory pełne głębokich treści, liryzmu, o charakterze modlitew-
nym. Podczas tej  uroczystości wystąpił również chór ECHO KRESÓW
z Kędzierzyna -Koźla.

W przejmującej homilii ks. Adam Szubka przywołał dzieje obrazu Monaste-
rzyskiej Pani oraz przytoczył szereg przykładów cudów i łask otrzymanych za
Jej wstawiennictwem.

Sakralną część uroczystości zakończyła prelekcja na temat kultu czci Kreso-
wych Madonn, których wizerunki można było zobaczyć właśnie w kościele w
Wócicach. Następnie po części sakralnej liczni goście wraz ze społecznością
Wójcic udali się na poczęstunek do miejscowej świetlicy, a w menu  domino-
wało głównie jadło kresowe.                                                                Redakcja ZSM
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72. ROCZNICA MORDU
LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WOŁYNIU

11. 07. 2015 Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  z harcerza-
mi wzięła udział w obchodach  72. rocznicy mordu Ludności Polskiej na
Wołyniu  przy Pomniku Sybiraków .

 W obchodach Krwawej Niedzieli oprócz młodzieży harcerskiej udział  wzię-
ły władze samorządowe, władze gminy i powiatu oraz poczty
sztandarowe. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabrak-
nąć także Kresowian oraz przedstawicieli Związków Komba-
tanckich. Ksiądz Adam Szubka, proboszcz Parafii Bogdanowi-
ce, który jest zarazem kapelanem głubczyckich  Kresowiaków.
wygłosił przemowę nawiązującą do tragicznych wydarzeń, ma-

jących miejsce na Kre-
sach Wschodnich Rzecz-
pospolitej, gdzie w lip-
cową  niedzielę 1943r.
Ukraińska Powstańcza
Armia przy wsparciu
chłopstwa zaatakowała
blisko 100 miejscowości
w zachodnich powiatach
Wołynia.Zginęło wtedy
ok. 10000 Polaków. Na-
stępnie odbyła się wspól-
na modlitwa, po której zaproszeni goście złożyli kwiaty i znicze przed Kamie-
niem Pamięci na cmentarzu komunalnym w Głubczycach.

 Joanna Kuc
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12.lipca 2015 r. na zaproszenie Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Kreso-
wian  Witolda Listowskiego, w Kędzierzynie - Koźlu,  delegacja jednostki
strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk. Stanisława Glińskiego Związku Strze-
leckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno -Wychowawczej, na czele z do-
wódcą inspektorem Związku Strzeleckiego Grzegorzem Tobiasińskim,  wzięła
czynny udział w uroczystych obchodach Święta Pamięci Ofiar Ludobójstwa
Polaków na Kresach Południowo - Wschodnich II RP.

W tym roku mijają 72 lata od momentu, kiedy w lipcu 1943 roku bandy UPA
jednocześnie zaatakowały blisko sto polskich wsi i dokonały masakry zamiesz-
kującej je ludności. Tak rozpoczęły się krwawe dni Kresów Wschodnich. Wo-
jewódzkie obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach odbyły się w
Kędzierzynie-Koźlu. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w intencji
pomordowanych Polaków. Następnie wszyscy uczestnicy, wraz z kompanią
honorową oraz pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Publiczne Gim-
nazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca te wy-
darzenia. Tam odbył się uroczysty apel, odegrano hymn państwowy, a żołnierze
oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości uczestnicy obchodów zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości te stanowią ważny dzień w życiu każdego
strzelca. Przypominają nam, jaka jest cena bezbronności i motywuje nas do wytę-
żonej pracy. Pamiętamy o męczeństwie ofiar.

Grzegorz Tobiasiński

 ŚWIĘTO PAMIĘCI
OFIAR LUDOBÓJSTWA  POLAKÓW NA  KRESACH

POŁUDNIOWO - WSCHODNICH II RP
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29. maja 2015r. w  auli  Liceum
Ogólnokształcącego odbyła się uro-
czysta Gala VI Powiatowego Konkur-
su "Korzenie  wielu głubczyczan są
na Kresach" był to  finał szóstej edy-
cji konkursu.

  Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele władz samorządo-
wych, m.in. Przewodniczący Rady

Miejskiej   Kazimierz Naumczyk, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Danuta
Ciastoń, pomysłodawczyni Konkur-
su -  Katarzyna Maler i przedstawiciel
Kresowego Serwisu Informacyjnego
- Arkadiusz Szymczyna. Szczególnym
gościem  uroczystości był Zygmunt
Kosowski, lekarz, harcerz RP, instruk-
tor harcerski, miłośnik kultury i Ziemi
Podolskiej, pasjonat historii Polski.
Na uroczystościach wręczenia na-
gród nie mogło zabraknąć szanow-
nych jurorów w składzie: kierownicz-
ka Biblioteki Miejskiej -  Jolanta Gó-
rak, redaktor naczelny Głosu Głub-
czyc - Jan Wac i były dyrektor szko-
ły- Edward Wołoszyn, prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Lwowa i kre-
sów Południowo - Wschodnich.

"KORZENIE WIELU
 GŁUBCZYCZAN  SĄ NA KRESACH"

Nagrody zostały  ufundowane
przez : Kresowy Serwis Informacyj-
ny, Starostę, Burmistrza, Panów
Edwarda Wołoszyna,  Andrzeja Wo-
łoszyna, Jana Waca  i Radę Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego.

Laureaci i osoby wyróżnione w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych:

 I -  m. - Wiktoria Cieślik - Zespół
Szkół w Bogda-
nowicach

II - m.  Izabela
Lipska - Zespół
Szkół w Bogda-
nowicach

III - m.  Oliwia
Surma - Gimna-
zjum im. J. Pawła
II w Baborowie
Wyróżnienia: Ga-
briela Łaciok i Jo-

wita Rzeszowska - Baborów
Prace konkursowe napisane zosta-

ły pod opieką  Tomasza Kaliwody- na-
uczyciela  z Bogdanowic i Małgorza-
ty Bensz - nauczycielki z Baborowa.

Laureaci i osoby wyróżnione
w kat.szkół ponadgimnazjalnych:
 I m. Jolanta Piątkowska LOGłub-

czyce,  II m.Martyna Krupa LO Głub-
czyce, III m. Natalia Strojna LO Głub-
czyce

Wyróżnienia:
Karolina Gomułka i Monika Mazur

LO Głubczyce
Opiekę nad uczennicami Liceum

Ogólnokształcącego sprawowały na-
uczycielki Stanisława Wiciak  i  Kata-
rzyna Jasińska-Kaliwoda.

Katarzyna Jasińska-Kaliwoda
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P R O M O C J A
KSIĄŻKI
GŁUBCZYCCY
KRESOWIANIE
 I SYBIRACY
AUTORSTWA

GŁUBCZYCKICH
HISTORYKÓW
KATARZYNY MALER
I ARKADIUSZA
SZYMCZYNY
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   Wielce szanowni goście,
 druhny i druhowie !
Corocznie spotykamy się z okazji Dnia

Myśli Braterskiej,  podsumowania Har-
cerskiej Akcji Zimowej i Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

W tym dniu szczególnym, w którym
to  harcerze i skauci na całym  świecie
wiążą krąg przyjaźni, łączą się myślami

i myślą o innych, przesyłamy sobie
życzenia, aby powiedzieć, że jeste-
śmy, trwamy i pamiętamy  o Bogu,
o służbie i przyjażni niesiemy chęt-
nie pomoc bliźnim, jesteśmy po-
słuszni prawu harcerskiemu. Rok
2015 jest rokiem św. Jana Pawła II, Jana
Długosza i polskiego teatru.

W kwietniu przeżywać będziemy 10.
rocznicę śmierci  i pierwszą rocznicę ka-
nonizacji wielkiego Polaka Ojca  Święte-
go Jana Pawła II. Jego ogromne zasługi
i zaangażowanie w proces odradzania się
niepodległości naszej ojczyzny oraz
ogromny wkład w poczucie godności
i prawa człowieka na zawsze pozostaną w
naszej pamięci.

W tym roku obchodzić będziemy 600
setną rocznicę urodzin Jana Długosza-
wybitnego polskiego historyka. Twór-
cy największych dzieł opisujących dzie-
je państwa polskiego. Zarówno święty
Jan Paweł II, jak i historyk Jan Długosz
to dwaj Polacy ideologicznie i patrio-

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
tycznie  bardzo bliscy harcerskim ide-
ałom, dlatego też w Dniu Myśli Bra-
terskiej należy wspomnieć o tych naj-
wybitniejszych osobach.

Związek Harcerstwa Polskiego to
organizacja z ponad 100. letnim do-
świadczeniem  w wychowywaniu
dzieci i młodzieży. Przetrwała różne
zawirowania w swojej bogatej  histo-

rii i dzisiaj jest organizacją nowo-
czesną, bogatą w  program meto-
dyczno - wychowawczy, patrio-
tyczny, duchowy i ekologiczny.
Partnerem podstawowym jest
szkoła i rodzice. To fundament bu-
dowy wspólnego działania poza-

lekcyjnego, dużo propozycji przygo-
towanych w ciągu roku, wspólne
przebywanie na rajdach, biwakach
w różnorodnych formach wypoczyn-
ku.To także czynny wypoczynek w
czasie ferii i wakacji który łączy nas
w jedną wspólnotę harcerską.

Związek Harcerstwa Polskiego jest
organizacją otwarta dla wszystkich,
którzy chcą podjąć trud zwiazany
z kształtowaniem charakteru i prze-
żyć harcerską przygodę. Wychowu-
jemy młodych ludzi, uczymy się od
siebie nawzajem, wspieramy w roz-
woju   i kształtujemy postawy wspól-
nej odpowiedzialności za siebie i za
innych. Tegoroczna Harcerska Akcja
Zimowa to, jak zwykle,  wspólne
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przedsięwzięcie zuchów, harcerzy, in-
struktorów ZHP, dyrektorów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych,
nauczycieli oraz Rady Przyjaciół Har-
cerstwa, dyrektorów, prezesów zakła-
dów pracy, instytucji, właścicieli firm
prywatnych, ludzi dobrej woli, na róż-
nych szczeblach władzy, a przede
wszystkim władze samorządowe po-
szczególnych Gmin oraz powiatu, jak
również  jednostki patronackiej  10.
Opolskiej Brygady Logistycznej w
Opolu, Śląsko - Małopolskiego  Od-
działu  Straży Granicznej   w Racibo-
rzu,  Powiatowej Komendy Policji, Ko-
mendy  Państwowej Straży Pożarnej.

Harcerska Akcja Zimowa odbyła się
na bazie Ratusza Miejskiego, Sali pod
Aniołem, Szkoły Podstawowej nr 2, hali
ZOKIS.

W akcji udział wzięło
ok. 1500 dzieci i młodzie-
ży. Szczególnie dużym
zainteresowaniem cie-
szyły się wyjazdy na lo-
dowisko do Raciborza
oraz zabawy integracyj-
ne w środowisku wiej-
skim.

Dzięki  pomocy finansowej Urzędu
Miejskiego  oraz sponsorów mogli-
śmy przeprowadzić tak dużą akcję zi-
mową.

Kolejnym przedsięwzięciem  była
wspólna zbiórka pieniędzy na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, gdzie przy ogromnym zaangażo-
waniu całego sztabu oraz wielu ludzi
udało się zebrać ponad 40 792 zł.
Podsumowując dzisiejsze spotkanie,
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dzielimy się swoimi osiagnięciami i
sukcesami.  Braterstwo to nie tylko
wspólna radość ze zwycięstwa, ale
także umiejętność nauczenia  i poka-
zania innym całej drogi dochodzenia
do niego.

W tym dniu chcemy podziękować
naszym przyjaciołom, sponsorom, lu-
dziom dobrej woli, którzy to w rożny
sposób nam  pomagają, .Nasza ko-
menda to nie sztab tylko ładnie ubra-
nych i umundurowanych ludzi, to wo-
lontariusze i społecznicy  z pasją.

W szczególności chcieliby-
śmy podziękować instruktorom,
nauczycielom, którzy za własne
pieniądze   i środki przyjeżdzają
na rajdy, biwaki i inne przedsię-
wzięcia po to, by wspólnie z całą
bracią harcerską przekazywać i kul-
tywować harcerskie ideały. Dzię-
kujemy również wam zuchy, har-
cerki, harcerze za chęć uczetsnic-

twa w życiu naszej komendy oraz za po-
stawę godną harcerza.

Druhny i druhowie, Szanowni
zebrani i wszyscy obecni! Pozwól-
cie, że dokonam prezentacji za-
proszonych  gości  z harcerską
otwartością i szczerością przywi-
tam honorowych przyjaciół dzi-
siejszego spotkania

Witam serdecznie na ziemi głub-
czyckiej: Szefa Wojewódzkiego Szta-
bu Wojskowego, dowódcę garnizo-
nu w Opolu  płk. Mirosława Karaska,
dowódcę 10. Opolskiej  Brygady Lo-
gistycznej w Opolu płk. Adama  Słod-
czyka, dowódcę 55. Batalionu Remon-
towego w Opolu ppłk.Andrzeja Ra-
kowskiego,  szefa wydziału mobiliza-
cji i uzupełnień WSZW  w  Opolu
ppłk. Zygmunta Wróbla,  szefa  sekcji
wychowawczej 10. 0polskiej  Bryga-
dy Logistycznej   w Opolu mjr. Dariu-

sza Chądzińskiego,   ko-
mendanta   Śląsko-Ma-
łopolskiego  oddziału
Straży Granicznej w Ra-
ciborzu, płk. Straży  Gra-
nicznej  Jacka Gertmana,
kom. Placówki Straży
Granicznej  w Opolu,
ppłk. Zenona Woźniaka,
wiceprezesa Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Żoł-

nierzy Wojska Polskiego ppłk. Antonie-
go Chorzewskiego, prezesa Stowarzy-
szenia "Pancerny Skorpion" ppłk.  Zbi-
gniewa Koziarza,  radnego Sejmiku Wo-
jewódzkiego Zbigniewa Ziółko, Starostę
Józefa Kozinę, przewodniczącego  Rady
Powiatu  Stanisława Krzaczkowskiego.

Witam gospodarza dzisiejszej uro-
czystości  Burmistrza Głubczyc, a za-
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razem przewodniczącego
Rady Przyjaciół Harcerstwa
Adama Krupę, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kazimie-
rza Naumczyka,  Sekretarza Po-
wiatu Tadeusza Schmidta,
Burmistrza Baborowa Elż-
bietą Kielską,  Burmistrza
Kietrza Krzysztofa Łobosa.

Witam serdecznie komen-
danta KP Policji  inspektor
Joannę Paruszewską,  komen-

danta KPPS Pożarnej bryg. Wojciecha
Semeniuka, dyrektora Zakładu Karne-
go płk. Mirosława Ligęzę, prezesa Za-
rządu Miejsko - Gminnego Związku OSP
dh.Adama Buchańca, prezesa Usług
Komunalnych Stanislawa Szczerbaka,
prezesa Głubczyckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego  Stanisła-
wa Ciapę, dyr. Powiatowego Urzędu
Pracy Danutę Frączek.

Witam  serdecznie przedstawicieli
instytucji, zakładów pracy, sponso-
rów przybyłych na dzisiejszą uroczy-
stość,  wszystkich dyrektorów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z te-
renu działania Hufca - Głubczyc, Ba-
borowa, Kietrza i Branic.

Witam serdecznie przewodniczących
stopni instruktorskich: dh. harcmistrza
Jana Bażyńskiego, dh. harcmistrza Zyg-
munta Kosowskiego,

  Witam serdecznie związki komba-
tanckie:  Amelię Mamczar- prezesa

Związku Inwalidów Wojennych RP,
Adolfa Górnika - prezesa Związku
Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników, Edwarda Wo-
łoszyna - prezesa Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich

      Na wniosek KH ZHP Rada
Przyjaciół Harcerstwa przyznała
Statuetkę "Dar Serca". Jest ona

wyrazem najwyższego uznania i po-
dziękowania za współpracę i pomoc
okazaną naszemu Hufcowi.

Statuetkę Dar Serca-otrzymały
następujące osoby:
   płk  SG Jacek Gartman Komendant
Śląsko-Małopolskiego Oddz. SG w

Raciborzu, ppłk Zenon Woźniak Ko-
mendant Placówki SG w Opolu, ppłk
Zygmunt Wróbel  szef Wydziału Mo-
bilizacji i Uzupełnień WSzW w Opo-
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lu, ppłk Antoni Chorzewski wice-
prezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy WP, ppłk Zbi-
gniew Koziarz prezes Stowarzy-
szenia "Pancerny Skorpion", ppłk
Mirosław Ligęza dyrektor Zakła-
du Karnego w Głubczycach

Na wniosek KHZHP RPH przy-
znała Statuetkę "Przyjaciel ZHP" z de-
dykacją "Jakże nie pisać wierszy/Jak-
że nie płonąć w  podzięce za dar najpięk-
niejszy, za Serce"

Statuetkę "Przyjaciel ZHP"
otrzymały  osoby:

płk Adam Słodczyk Dowódca 10
Opolskiej Brygady Logistycznej,  płk
Mirosław Karasek szef Wojewódzkie-
go Sztabu Wojskowego, ppłk Andrzej
Rakowski dowódca 55. Batalionu Re-
montowego, Krzysztof Gawęcki pre-
zes Zarządu Top Farms  w Głubczy-
cach,  Jan Łata dyrektor ZSM

   Na wniosek KHZHP RPH przy-
znała Statuetkę "Sowa" Jest to wy-
raz uznania i podziękowania za wzo-

Wesprzyj  działalność ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

W GŁUBCZYCACH Nr KRS 0000151717

rową służbę instruktorską
Statuetkę "Sowa" otrzymały:
dh.  Liliana Hajda, dh.  Małgorzata

Szuszkowska, dh.  Jolanta Dudek, dh.
Ewa Świercz, dh  Jan Wojnarski, dh.
Grażyna Liczkowska, dh.  Bożena Le-
choszest, dh.  Agnieszka Kowalczyk,
dh.  Urszula Wojciechowska, dh. Jo-
lanta Bluj, dh.  Joanna Jacheć , dh
Józef Kaniowski

 Statuetki wręczyli:   przewodni-
czący Rady Przyjaciół Harcerstwa
Adam Krupa i wiceprzewodniczący
Józef Kozina

opr. na podstawie scenariusza
Jan Wac
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Spotkanie z okazji Dnia Myśli
Braterskiej miało bardzo uroczysty
i wymowny charakter, nie tylko przez
rangę uczestniczących w nim gości,
ale także  dzięki  wyróżnieniom
i podziękowaniom  płynącym pod ad-
resem Komendy Hufca Związku Har-
cerstwa Pol-
skiego oraz
władz samo-
rządowych
gminy i po-
wiatu (czego
scena r iusz
spotkania nie
przewidywał)

* Komenda
Hufca ZHP,
aktem nada-
nia otrzymała
"Medal XXX-
lecia Związ-
ku  Żołnierzy Wojska  Polskiego" za
upowszechnianie tradycji walk nie-
podległościowych i czynu zbrojnego
na wszystkich frontach II wojny świa-
towej oraz promowanie powojennej służ-
by żołnierzy Wojska Polskiego na terenie
województwa opolskiego.

* Komenda Hufca ZHP aktem nada-
nia otrzymała "Medal Pamiątkowy
Opolskiego Oddziału Stowarzysze-
nia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ" za duże zaangażowanie w dzia-
łalność na rzecz środowiska komba-
tantów, misji pokojowych, utrzyma-
nia pokoju i bezpieczeństwa na świe-
cie  oraz kultywowania chlubnych tra-
dycji oręża polskiego.

* Podziękowania i wyróżnienia
z Ministerstwa Obrony Narodowej  za

udzielenie pomocy w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu koncertu
świątecznego dla żołnierzy pełnią-
cych służbę poza granicami nasze-
go kraju i ich rodzin.

* Podziękowania Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego  w Opolu za peł-

nienie odpowiedzialnej służby Harce-
rzy Komendy Hufca ZHP i propago-
wanie harcerskich ideałów.

* Podziękowania z 55. Batalionu
Remontowego w Opolu za propago-
wanie harcerstwa na terenie Woje-
wództwa Opolskiego oraz dotychcza-
sową owocną współpracę.

* Dowód uznania Stowarzyszenia
"Pancerny Skorpion" za pełnienie
wzorowej  służby harcerskiej oraz za
dotychczasową owocną  współpracę.

*  Pamiątkowy Medal XXX- lecia
oprócz Komendy Hufca, aktem nada-
nia otrzymali również:  Starosta Jó-
zef Kozina, Burmistrz Adam Krupa

i Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

 Agnieszka Kowalczyk,
Krzysztof Patryjach

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
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Głubczyckie Dni Kultury to nie-
wątpliwie jedna z największych
atrakcji kulturalnych naszego mia-
sta. Mieszkańcy z niecierpliwością
czekają na ich rozpoczęcie. W tym
roku odbywają się już po raz 25
i trwać będą do 11 listopada.

W ramach GDK organizowane są
różnego rodzaju koncerty, recitale,
występy teatralne w reżyserii  Wal-
demara Lankaufa, czy coroczny
program integracyjny  „Bez Barier”
z udziałem dziecii młodzieży  przy-
gotowany przez  Marię Farasiewicz.

Niezwykłym wydarzeniem był
koncert Tia Hunter & Full Swing,
który odbył się 14 października na
deskach sali widowiskowej głub-
czyckiego MOK.

 Była to totalna, muzyczna torpe-
da. Wokalistka była niesamowita.
Skład zespołu stanowili wspaniali
muzycy:  Łukasz Święcicki – piani-
no, Krzysztof Mróz – bass oraz Mi-
rosław Sitkowski na perkusji. Mo-
gliśmy usłyszeć piosenki między in-
nymi z repertuaru Raya Charles'a,
czy Amy Winehause. Słuchacze

byli zachwyceni, co można było
stwierdzić po owacjach, którymi zo-
stali nagrodzeni muzycy.

Jak co roku w ramach Głubczyckich
Dni Kultury 15. października odbył się

25. GŁUBCZYCKIE DNI KULTURY
koncert pt. „Nie lękajcie się” poświę-
cony Janowi Pawłowi II w rocznicę
pontyfikatu w reżyserii  Józefa Ka-
niowskiego. Na scenie zaprezentował
się chór „Feniks” oraz zespół „Dziar-
ski senior”. Pięknym śpiewem za-
chwyciła  Beata Krzaczkowska oraz
dzieci i młodzież z estradowej grupy
MOK. Po zakończeniu koncertu,

wszyscy udali się na Plac Jana Pawła
II, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem.

Art Music Trio to ze-
spół, który swoją muzyką
uwiódł publiczność 16.
października. Niezwykli
muzycy ( Arkadiusz Wiech
– gitara klasyczna, Jaro-
sław Mitoraj – gitara ba-
sowa, Janusz Korczak –
akordeon) stworzyli cu-
downy nastrój. Swoją mu-

zyką  przenieśli słuchaczy w podróż
po całym świecie, grając między in-
nymi  muzykę serbską, francuską, czy
kubańską. Było to niezwykle przyjem-
ne uczucie dla ucha.
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Koncert Charli Green i Krzysztof
Puma Piasecki z zespołem 4 SET...

...to kolejne niezwykłe wydarzenie
muzyczne,  które miało  miejsce 22.
października na scenie MOK. Zosta-
ło zorganizowane w ramach 25. Głub-
czyckich Dni Kultury. Artyści wystą-
pili w składzie: Charli Green, Krzysz-
tof Piasecki, Łukasz Gorczyca, Adam
Grzelak oraz Jacek Prokopowicz. Ci
wspaniali muzycy pokazali prawdzi-
wy kunszt muzyczny. Piosenki w ich
wykonaniu wprawiały słuchaczy
w niesamowity, romantyczny  klimat
z drugiej zaś strony przy dźwiękach
gitary basowej wyrywały z siedzeń.
Czarnoskóry jazzman wraz z zespołem
4 SET tworzyli tak zgraną ekipę, jak-
by pracowali ze sobą całe życie. Kto
nie uczestniczył w  tej uczcie muzycz-
nej, może tylko żałować.

Pięć lat minęło jak jeden dzień.
W sali widowiskowej głubczyckie-

go MOK-u odbył się koncert z okazji
5-lecia zespołu „Uśmiech”. Wykony-
wane były utwory skomponowane
przez  Józefa Kaniowskiego do wier-
szy polskich poetów, między innymi
Czesława Miłosza. Podczas uroczy-
stości została wspomniana historia
powstania zespołu oraz przypomnia-
ne najważniejsze wydarzenia, w któ-
rych „Uśmiech” zaprezentował się
przez te 5 lat. Na scenie wystąpili  tak-
że artyści z grupy estradowej działa-
jącej przy Miejskim Ośrodku Kultury,
która również prowadzona jest przez
J.  Kaniowskiego. Był to niezapomnia-
ny koncert nie tylko dla  zespołu, ale
również dla wszystkich słuchaczy.
Panie wypadły fantastycznie, a trud
oraz staranie włożone w działalność
zespołu zostało docenione przez pu-
bliczność, która każdą piosenkę na-
gradzała gromkimi brawami.

„Uśmiech”, wykonując utwór „Miłość
w Portofino”,  porwał wszystkich do
wspólnego śpiewania, co było pięk-
nym zakończeniem uroczystości.
Mamy nadzieję, że kolejne lata będą
równie owocne dla zespołu
„Uśmiech”jak poprzednie

 29. październik to kolejna
ważna data związana z recitalem
Wojciech Dereń - Piotr Adamiak.
Nie wzbudzałoby to w nas takich

emocji, gdyby nie fakt, że Wojciech
Dereń jest rodowitym głubczyczani-
nem. Wystąpił on w duecie z Piotrem
Adamiakiem grającym na gitarze aku-
stycznej. W Miejskim Ośrodku Kul-
tury gościli po raz pierwszy. Było to
niesamowite przeżycie dla ucha. Za-
prezentowane zostały utwory takich
artystów jak: Dawid Podsiadło, De-
peche Mode, The Beatles, czy Le-
onarda Cohena. Niezwykle wzrusza-
jący podczas koncertu był moment,
kiedy Wojciech Dereń zaprosił do
wspólnego śpiewania swojego tatę.
Wykonali utwór pt. „W żółtych pło-
mieniach liści” z repertuaru Skaldów.
Słuchając tego duetu niejednej oso-
bie znajdującej się na widowni zakrę-
ciła się łza w oku. Koncert zrobił  wra-
żenie na publiczności. Cieszymy się
i jesteśmy bardzo dumni  że na na-
szej, głubczyckiej scenie możemy go-
ścić artystów, którzy chętnie wracają
do korzeni.

   6-7 listopada odbył się „Pora-
nek” oraz „Wieczór teatralny”...

... w reżyserii Waldemara Lankaufa.
Jest to impreza organizowana corocz-
nie. Podczas „Poranka teatralnego”
zaprezentowała się grupa „W kratkę”
z Domu Kultury w Głogówku prezen-
tując dwa spektakle „Brzydkie Ka-
czątko” Hansa Christiana Andersena
oraz „Nuda” Grzegorza  Sławińskie-
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go. Natomiast podczas „Wieczoru te-
atralnego” mogliśmy podziwiać grę
aktorską grupy „Cokolwiek” z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Kędzierzy-
nie- Koźlu w przedstawieniu „Łysa
śpiewaczka” Eugene Ionesco oraz
grupę „Głosy” z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głubczycach w sztuce „Za-
bić Was to mało” Andrzeja Pieczyń-
skiego. Młodzież pokazała swój wiel-
ki  talent aktorski. Każdy wcielał się w
swoją rolę z ogromną precyzją oraz
zaangażowaniem. Widać było, że spra-
wia im to ogromną radość. Podczas
tych  spektakli  owacjom nie było koń-
ca. Być może w przyszłości któregoś
z naszych aktorów spotkamy  na wiel-
kim ekranie.

„Cisza jak ta”...
... niezwykła nazwa

dla niezwykłego zespo-
łu, który gościł na de-
skach sali widowiskowej
MOK  8. listopada. Była
to poetycka wędrówka
w krainę łagodności.

Zespół tworzy muzykę do wierszy
takich poetów jak: Jonasz Kofta,
Agnieszka Osiecka czy Edward Sta-
chura. Jest to młoda, grupa ludzi, któ-
ra na swoim koncie zgromadziła już
wiele prestiżowych nagród. A wystę-
puje w składzie: Aleksandra Frącko-
wiak, Ilona Karnicka, Dariusz Bąd-
kowski, Michał Łangowski, Mariusz
Skorupa oraz Mariusz Wyziński.  Po-
siadają wokale i  instrumenty, które
splatają się w urozmaiconą całość.
Koncert był fantastyczny. Panowała
spokojna, przyjazna atmosfera, która
wprawiła  w niesamowity nastrój . Po-
ezja śpiewana w tym wydaniu to praw-
dziwa uczta muzyczna.

„Zaduszki bluesowe
z Leszkiem Cichońskim”
to kolejny koncert zorganizowany

w ramach 25. Głubczyckich Dni Kul-
tury. Artysta wraz z zespołem jest do-
skonale znany głubczyckiej publicz-
ności. Jak sam mawia, jest on stałym
bywalcem naszej sceny. Podczas kon-
certu mogliśmy usłyszeć piosenki Ji-
miego Hendrixa, BB Kinga, Tadeusza
Nalepy oraz  autorskie Leszka Cichoń-
skiego. Były to wspaniale wykonane
utwory przez bardzo utalentowanych
muzyków. Publiczność zgromadzona
na sali nie mogła wyjść z podziwu dla
artystów.

13 . listopada
w głub-

c z y c k i m
M O K - u
odbył  się
przeniesio-
ny z 18. paź-
dziernika
koncert ze-

społu „ U studni”. Cieszył się on wiel-
kim zainteresowaniem wśród miesz-
kańców naszego miasta, gdyż wszy-
scy artyści wywodzą się z zespołu
„Stare Dobre Małżeństwo”, które jest
bardzo dobrze znane naszej lokalnej
społeczności. Bilety wyprzedały się
w mgnieniu oka. Koncert był rewela-
cyjny. Artyści wykonywali utwory
autorskie oraz kompozycje pisane do
wierszy krakowskiego poety Adama
Ziemianina. Mogliśmy również usły-
szeć piosenki z repertuaru  zespołu
„Stare Dobre Małżeństwo.  Koncert
zespołu „U studni” był wspaniałym
zwieńczeniem 25. Głubczyckich Dni
Kultury.

                        Anna Bieniasz,
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      Tegoroczne Dni Miasta cieszyły
się mieszanym zainteresowaniem.
Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd
Miejski dokładali wszelkich starań,
aby możliwie szeroko wypromować
imprezę, plakaty były we wszystkich
miejscowościach gminy, aby każdy
miał wiedzę o tym, co się będzie dzia-
ło. Strona internetowa mokglubczy-
ce.com.pl oraz glubczyce.pl szczegó-
łowo informowały, co czeka nas na
tej dużej imprezie plenerowej. Face-
book, bardzo żywe narzędzie komu-
nikacyjne, również na bieżąco przy-
pominał o planowanych wydarze-
niach.

    Każdy chyba przyzna, że wyjątko-
wo wiele atrakcji przygotowano dla
dzieci. Był bogaty lunapark z bardzo
wieloma urządzeniami, w tym potęż-
na karuzela, która wynosiła śmiałków
na 40m w górę. Oba trawniki zapełnio-
ne były tymi atrakcjami. Dodatkowo w
sobotę przeprowadzone były zabawy
dla dzieci z nagrodami w "Muzycznej
podróży na wesoło".
    Popołudnie i wieczór oddaliśmy fa-
nom disco polo, a późny wieczór za-

DNI GŁUBCZYC 2015
gospodarował DJ Michael Aqua oraz
DJ Ludi, którzy zabawiali młodzież mu-
zyką taneczną. Przerywnikiem dla tań-
ców był występ hip - hopowego skła-
du Siła Perswazji, który cieszył się
ogromnym powodzeniem.
    Niedzielne popołudnie to muzyka
taneczna Głubczyckich Dinozaurów,
wspaniały występ big bandu naszej
PSM  oraz  Grupy Estradowej Józefa
Kaniowskiego.
    Wieczór oddaliśmy w ręce Teatru
Broadway, który wprowadził nas w
atmosferę wieczoru musicalowym
konkursem dla publiczności oraz pięk-
nymi strojami, w których młodzi arty-

ści parado-
wali po
rynku.
    Ostat-
nim punk-
tem Dni
G łubczyc
była Musi-
c a l o w a
Gala Teatru
Broadway.
Osobiście
b a r d z o
ubolewam
nad tak

niską frekwencją, ale niech będzie, że
było zimno. Artyści zaprezentowali
dwu i półgodzinny program składają-
cy się z największych przebojów mu-
sicalu i muzyki popularnej we wspa-
niałych aranżacjach.  Zobaczyliśmy
30 artystów i 250 kostiumów, które
zmieniane były niemal do każdej pio-
senki. Był to program wykonany na
bardzo wysokim poziomie mimo ple-
nerowych warunków.  To było coś
absolutnie królewskiego!

       Monika Komarnicka
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TANECZNE ZAKOŃCZE-
NIE ROKU SZKOLNEGO
Jak co roku, na deskach Miejskie-

go Ośrodka Kultury,  (25.06.2015r.) od-
było się taneczne zakończenie roku
szkolnego w wykonaniu uczniów
s z k o ł y
t a ń c a
R o y a l
D a n c e
Center.
D z ięk i
p o k a -
zom tanecznym, dzieci pochwaliły się
zdobytymi w ciągu roku umiejętno-
ściami, a rodzice z dumą obserwowali
postępy swoich pociech. W progra-
mie znalazły się przeróżne rodzaje
i style tańca, m.in. bardzo widowisko-
wy i wymagający precyzji american
step. Młodym tancerzom wręczone
zostały dyplomy, a cała impreza za-
kończyła się wspólnym zdjęciem
uczniów i kadry nauczycielskiej, któ-
ra  niewątpliwie będzie miłą pamiątką
dla obu stron.

MACIEJ FORTUNA
Za nami niezwykły koncert

(5.07.2015r.) wybitnego polskiego trę-
bacza Macieja Fortuny, który zaprosił
do współpracy amerykańskich muzy-
ków – saksofonistę i flecistę Mack'a

Goldsbury oraz kontrabasistę
Erik'a Unsworth'a. Dopełnie-
niem całości był perkusista
Andrzej Konieczny, który po-
mimo młodego wieku, dał po-
pis swoich umiejętności. Nie-
zwykłe w tym koncercie było

miejsce jego realizacji, czyli plac przed
Ratuszem. Bardzo rzadko mamy bo-
wiem okazję wsłuchać się w jazzowe
klimaty na świeżym powietrzu. Dodat-
kowo, dla większego komfortu, wysta-
wione zostały krzesła dla publiczności.
Żywiołowe reakcje widzów świadczyły
o tym, że był to występ na najwyższym,
światowym poziomie. Z aprobatą spo-
tkało się również miejsce koncertu, dla-
tego pracownicy Miejskiego Ośrodka
Kultury, postarają się w niedalekiej przy-
szłości o "powtórkę z  rozrywki".

W  MOK w ostatni dzień września  odbył się spek-
takl „Wszystko przez Judasza” w reżyserii Sta-
nisława Freidmanna i Piotra Szwedesa.

Była to komedia kryminalna przedstawiająca ana-
tomię wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości.
Opowiadała perypetie dwóch małżeństw mieszkają-
cych naprzeciw siebie. W rolach wścibskich sąsia-
dów wystąpili: Magdalena Wójcik,  Artur Dziurman
oraz Katarzyna Jamróz i Jacek Fedorowicz. Spektakl
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a bilety
sprzedawały się jak świeże bułeczki. Publiczność  z wielkim skupieniem oraz
zainteresowaniem uczestniczyła w sztuce, gdyż była to intryga z bardzo zaska-
kujących epilogiem. Spektakl został nagrodzony gromkimi brawami, co było
dowodem na to, że bardzo się podobał. W głubczyckim MOK-u zgromadziło
się ponad dwieście osób i gdyby nie fakt, że sala widowiskowa liczy tylko tyle
miejsc, byłoby ich z pewnością dużo więcej.

Magda Derewecka

 SPEKTAKL    „WSZYSTKO PRZEZ  JUDASZA”
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1. Inwestor : Głubczyckie Wodocią-
gi i Kanalizacja Sp. z o.o.

2. Cele realizacji Inwestycji:
Celem strategicznym przedsięwzię-

cia było uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Głubczy-
ce zgodnie z zasadami trwałego i zrów-

noważonego rozwoju
przy założeniu stop-
niowego spełniania
wymogów określo-
nych polskim i unij-
nym prawem ochrony środowiska.
Celem  Projektu było również wzmoc-
nienie spójności gospodarczej i spo-
łecznej na terenie realizacji inwesty-
cji, poprawa stanu środowiska natu-
ralnego, czystości wód i gleby oraz
dostosowanie gospodarki ściekowej
gminy Głubczyce do wymagań Pol-
ski i Unii Europejskiej, a tym samym
przyczynienie się do realizacji celów
polityki ekologicznej Unii Europej-
skiej, tj. do ochrony, zachowania i po-
prawy jakości środowiska, ochrony
zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego
i racjonalnego wykorzystania zaso-

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W LISIĘCICACH

bów naturalnych. Realizacja inwesty-
cji przyczyni się również do realizacji
celów strategicznych na poziomie
krajowym i regionalnym, które spro-
wadzają się do zrównoważonego roz-
woju i poprawy jakości życia miesz-
kańców, a co jest z tym bezpośrednio

związane, do wzro-
stu konkurencyjno-
ści gospodarczej

2.1. Bezpośrednimi
celami przedsięwzię-

cia są: a) ograniczenie ilości zanie-
czyszczeń przedostających się do
gruntu, wód gruntowych i po-
wierzchniowych  b)  likwidacja nie-
szczelnych, bezodpływowych zbior-
ników ścieków "szamb"

c) poprawa warunków życia lokal-
nej społeczności

d)  poprawa warunków technicz-
nych i sanitarnych prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej

e)  urbanistyczne przygotowanie te-
renu pod budownictwo mieszkanio-
we i letniskowe

f) rozwój gospodarczy
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b)  kanalizacja deszczowa
      o długości - 0,74 km.
c)  oczyszczalnia ścieków
       ECO-LINE, -   1 kpl.
d)  pompownia ścieków    -    1 kpl.
e)   podłączone gospodarstwa do-

mowe 231 szt./766 osób
5. Koszty realizacji
   operacji:
a) całkowity koszt

realizacji operacji  - 6
220 514,18zł/brutto/,
w tym:

b) udział środków
  Unii Europejskiej
 - 2 435 726,18zł

c)  wkład własny beneficjenta
     - 3 784 787,83zł w tym:
d)   pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

-         2 293 800,00zł
6. Podmioty współfinansujące
    inwestycję:
a)  Głubczyckie Wodociągi i Kana
      lizacja Sp. z o.o.
b) Urząd Marszałkowski woj.Opol
      skiego - PROW
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony
   Środowiska i Gospodarki
    Wodnej w Opolu
7. Termin zakończenia inwestycji :
    31.05.2015r.
                      Marcin Grabuńczyk

g)  uatrakcyjnienie gminy jako miej-
sca zamieszkania oraz inwestowania

h)  poprawę stanu sanitarno - epi-
demiologicznego.

Z uwagi na brak zróżnicowania wy-
sokościowego terenu wsi Lisięcice,
układ cieku wodnego (rowu) stano-
wiącego odbiornik ścieków oczysz-
czonych,  możliwym było wybudowa-
nie kanalizacji  grawitacyjnej, z wyłą-
czeniem dwóch budynków,  z których
to ścieki odprowadzane są ciśnienio-
wo.  Głównymi problemami przy reali-
zacji inwestycji były: zwarta zabudo-
wa mieszkaniowa,  jak również zale-
gająca na niewielkiej głębokości na
terenie części wioski skała.

Ze względu na zwartą zabudowę,
budowa sieci kanaliza-
cyjnej odbywała się
krótkim odcinkami od
50m do 100m w wyko-
pach wąskoprzestrzen-
nych na głębokościach
od 1,6m do 6,0m.

Końcowym elemen-
tem systemu kanaliza-
cyjnego jest oczyszczalnia ścieków,
na której praca wszystkich podstawo-
wych urządzeń technologicznych od-
bywa się w sposób automatyczny z
możliwością sterowania ręcznego.
Stan pracy urządzeń oczyszczalni jest
na bieżąco monitorowany. System do
monitorowania stanu pracy oraz sta-
nów alarmowych oparty jest o mo-
dem GSM.

3. Termin rozpoczęcia inwestycji :
wrzesień 2014r.

4.  Zakres rzeczowy inwestycji:
a)  kanalizacja sanitarna o długości
- 9,73 km.
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 Koło Gospodyń Wiejskich w Zawi-
szycach należy do najaktywniej dzia-
łających w powiecie głubczyckim.

Choć swą tradycją sięga 1949r., fak-
tycznie niedawno jego działalność re-
aktywowana została po dłuższej prze-

rwie. Okazją do podsumowania dziś
już czteroletniej działalności było spo-
tkanie i to - jak na prawdziwą kobiecą
uroczystość przystało - przy bogato
zastawionym stole w potrawy i wy-
pieki wykonane przez same panie.

Cieszę się, że tak prężnie w Zawi-
szycach działa Koło Gospodyń Wiej-
skich, pod przewodnictwem szefowej
Wandy Skóry i z inspiracji sołtysa
Jacka Maćko. Zawsze to powta-
rzałem, że tam, gdzie jest dobry
soł tys,  tam,  gdzie jes t  dobre
KGW, gdzie dobrze działa Ochot-
nicza Straż Pożarna, te wioski żyją.
Obowiązkiem samorządu i  burmi-
strza jest natomiast,aby takim
społecznościom pomagać - przy-
pomniał włodarz Głubczyc - Adam
Krupa.

KOBIETY Z ZAWISZYC
 NIE TYLKO GOTUJĄ

Składając zaś gratulacje za osiągnię-
cia, dodał: - „Istnieje przeświadczenie,
że dobre są tylko śląskie wioski, a na-
sze kresowe, czy też nieładnie nazywa-
ne - hadziajskie, nic nie potrafią. To nie-
prawda, ostatnie lata pokazały, że my

także, jeśli tylko potrafimy się zorgani-
zować, to możemy bardzo dużo zrobić.
Dziękuję za to co już  zrobiliście i pro-
szę o jeszcze, bo działacie dla siebie,
ale i dla naszej gminy.”

Burmistrz ofiarował paniom z KGW
podarunek w postaci termosu, a także
wręczył podziękowania: Wandzie Skó-
rze,Helenie Patyckiej, Marii Przysięż-
niuk, Annie Kulig, Annie Mularskiej,
Joannie Kopok-Hołdzie, Antoninie
Paźniak, Krystynie Patyckiej, Karo-
linie Olejnik, Kamili Tałandzie i Sta-
nisławie Kadekale.

Szczególnym okresem w czterolet-
niej działalności KGW,  po reaktywa-
cji, był miniony rok. Panie zajęły
pierwsze miejsce za koronę dożyn-
kową w powiecie. Poza tym uzyska-
ły Grand Prix w Turnieju Kół Gospo-
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dyń Wiejskich w Pruszkowie za tort kre-
sowy z kaszy gryczanej. Ostatni okres
to również prężna działalność koła.

- „Robiliśmy półkolonie dla dzieci,
z którymi wyjeżdżamy na "Piknik na
Florydzie," do Brzegu, uczestniczy-
my w konkursach kulinarnych, gdzie
byłyśmy wielokrotnie nagradzane.
Z dziećmi jeździmy na konkursy "Na-
sze korzenie" do Łosiowa, skąd rów-
nież przywozimy nagrody. Włączamy
się w organizację dożynek, a także ak-

cję charytatywną na rzecz dzieci nie-
pełnosprawnych w ramach  Fundacji
TACY SAMI"  - wymienia przewodni-
cząca KGW Zawiszyce -Wanda Skóra.

Swą aktywność koło zawdzięcza
również sołtysowi, który mocno włą-
cza się w jego działalność.

 Cztery lata temu założyliśmy z po-
wrotem koło gospodyń wiejskich,
zdecydowaliśmy z kobietami, że bę-
dziemy propagować się na zewnątrz,
a więc nie tylko we wsi, ale też na
Opolszczyźnie. Zaczęliśmy współpra-
cę z OODR, w szczególności w zakre-
sie promowanych kulinariów. Jeździ-

liśmy na różne imprezy i z każdej przy-
woziliśmy wyróżnienie” - mówi soł-
tys - Jacek Maćko.Tłumaczy też, że
jego panie pochodzące ze wschodu,
potrafią świetnie gotować i  doskonale
potrawy swe promować. - Jeździmy na
imprezy kresowe, zapraszają nas ODR-
y i inne KGW zza Opola, co spowodo-
wało, że zeszły rok był naprawdę dobry
dla naszego koła - dodaje sołtys.

Dogadał się również z kobietami, że
będą pomagać osobom niepełno-

sprawnym. Co roku orga-
nizują więc imprezę dla
dzieci niepełnospraw-
nych w Głubczycach.
„Pomagamy im w remon-
cie i wyposażeniu świe-
tlicy do ćwiczeń. Takie
imprezy robimy cyklicz-
nie w maju, wszyscy włą-
czają się bezinteresow-
nie, przekazaliśmy dzie-
ciom niepełnosprawnym
już ponad 2 tys. zł sa-
mych datków na malowa-
nie pomieszczeń i zakup
urządzeń do rehabilitacji.
Pomagamy też emerytom,

piłkarzom” - tłumaczy pan sołtys.
W swej działalności KGW Zawiszy-

ce koncentruje się na przyciąganiu lu-
dzi do świetlicy. „Nie mogą oni jed-
nak przychodzić i siedzieć w czterech
ścianach. Dlatego zrobiliśmy po-
mieszczenia dla młodzieży z bilardem
i stołem do ping-ponga, mamy tele-
wizor, wieżę, można zrobić  dyskote-
kę. Działa też kuchnia znakomicie wy-
posażona, a dzięki temu imprezy są
coraz częstsze. Ludzie potrzebują
świetlicy na komunie, chrzciny, uro-
dziny, stypy, a świetlica jest po to,
żeby działała i im służyła” - przekonu-
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je pan sołtys. Jego zaangażowanie w
działalność koła ma również kulinar-
ne odniesienie. Jego bułeczki
drożdżowe zostały wyróżnione w
konkursie kulinarnym "Nasze kuli-
narne dziedzictwo" i wpisane do księ-
gi potraw regionalnych. - Ponieważ
moja rodzina pochodzi ze wschodu, na
jeden z  konkursów w Bierkowicach,
zrobiłem ze starego przepisu babci, któ-
ry na co dzień u mnie w domu się reali-
zuje, bułki nazywane bohnakami - ty-
powe ciasto drożdżowe do mleka. Wi-

działem jak robi to moja babcia, ona ni-
czego nie ważyła, ona miała to wszyst-
ko w oczach i rękach. Do dziś bardzo
dobrze pamiętam ten smak. Na konkurs
zrobiłem małe z nadzieniem z dzikiej róży.
Musiałem wytłumaczyć się przed ko-
misją, jak je przygotowuję. Prawdopo-
dobnie mój przepis na bohnaki babci
Zosi spod Lwowa zostanie wpisany do
wydawanej raz na parę lat książki z prze-
pisami ze Wschodu i Śląska.

Ewa Osiecka
Tekst dzięki uprzejmości autorki,

za „Agronowiny”  Nr 5 Luty 2015
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Koło Gospodyń Wiejskich w Pomo-
rzowicach oprócz bogatej kroniki,
której pierwsze kartki prezentuje-
my,  posiada album zawierający licz-
ne dyplomy i podziękowania.

Album otwiera podziękowanie dla
pani Grażyny Kulka "za dotychcza-
sową współpracę, za zaangażowanie
i pracę społeczną na rzecz sołectwa
Pomorzowice" oraz podziękowania

dla Koła Gospodyń Wiejskich, m.in.
za zorganizowanie, wspólnie z sołty-
sem, radnym i szkołą
podstawową,  zabawy
karnawałowej dla dzie-
ci, Dnia Babci i Dziad-
ka, festynu z okazji 3.
Maja, Wieczornicy
z okazji Święta Niepod-
ległości, Mikołajek,
Wieczoru Wigilijnego
dla samotnych. Podzię-
kowanie od dyrekcji
i Rady Pedagogicznej
za okazaną siłę serca,
przyjazną dłoń oraz  wsparcie finan-
sowe przy organizowaniu festynu
"W rodzinie siła". Podziękowanie za
uporządkowanie terenu użyteczności

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W POMORZOWICACH

publicznej pod bo-
isko do piłki ręcznej
dla dzieci i młodzie-
ży. Za zajęcia prak-
tyczne z haftu i szy-
dełkowania na lek-
cjach techniki. Za
zorganizowanie wy-
jazdu dla dzieci

na "Piknik   na
F l o r y d z i e "
w Brzegu. Podzię-

kowanie za udział w "Przeglądzie Twór-
czości Ludowej im. Zofii Czechowej,

a tym samym kultywowanie tradycji
Śląska Opolskiego". Dyplom OODR
dla KGW w konkursie kulinarnym "Za
tort na każdą okazję" (I m.). Wyróż-
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nienie w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionu" za kaczkę
w sosie grzybowym z czerniną, za bigos warzywny z pulpetami i bułeczką ze
śliwką w konkursie Chrzelickie Specjały. KGW uczestniczyło w VI Kongresie
Europejskim w Kamieniu Śląskim z wystawką robótek ręcznych - szydełko i haft.

                                                                                                                 J an  Wac
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    Głubczycka Rada Seniorów liczy 13 radnych, a  w  jej skład wchodzą:
1) Banach Halina - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.,
2) Bartusik Ewa- Środowiskowy Dom Sam.w N. Gołuszowicach,
3) Bażyński Jan - Stowarzyszenie Absolwentów I LO
4) Bernacka Maria - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
5) Dąbrowa Liliana - Dom Dziennego Pobytu
6) Komarnicka Monika - Miejski Ośrodek Kultury
7) Kosowski Zygmunt - Towarzystwo Miłośników Lwowa i KPW
8) Kraszewska Maria - Polski Związek Działkowców,
9) Młot Tomasz - Polski Związek Niewidomych,
10) Peczkis Janusz - Polski Związek Działkowców
11) Skrzekut Jerzy  - Stowarzyszenie Obywatele III Wieku,
12) Skrzyp Tadeusz - Woj. Zw. Pszczelarzy, Koło  w Głubczycach
13) Ziółkowska Bożena - Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsze posiedzenie Głubczyckiej Rady Seniorów, odbyło się  27. stycznia
2015 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

BURMISTRZ GŁUBCZYC POWOŁAŁ
GŁUBCZYCKĄ RADĘ  SENIORÓW
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 DNI SENIORA
 18. września 2015r.  rozpoczęły się „Senioralia”

 czyli Dni Seniora, które trwały  do 10. października.
Obchody zainaugurował  „Kolorowy przemarsz”, w którym prócz seniorów

wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Kubusia Puchatka oraz młodzież z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.  Ko-
rowód wyruszył  spod Domu Dziennego Pobytu przy ul. Chrobrego 7  i  ulicami
miasta pomaszerował pod Ratusz Miejski. Tam w „Sali pod Aniołem” burmistrz
Głubczyc  złożył na ręce Głubczyckiej Rady Seniorów klucze do bram miasta.
Uczestnicy imprezy ubrani byli w kolorowe stroje, a panie zachwycały swoimi
pięknymi, ale jakże zwariowanymi kapeluszami. Dodatkowo, całe wydarzenie
ubarwiały przedszkolaki oraz młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które
swoją energią zarażały  każdego. Imprezie towarzyszyła miła i przyjazna atmosfe-
ra, która zostanie długo zapamiętana przez wszystkich biorących udział w wyda-
rzeniu seniorów i nie tylko.

 Współorganizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury
                                                                    Anna Bieniasz,

 KONCERT  GŁUBCZYCKICH DINOZAURÓW
20. września 2015r. - Z okazji obchodów „Dni Seniora”  w „Klubie na

Skrzyżowaniu ”  odbył się wspólny koncert zespołu „Głubczyckie Dino-
zaury”  oraz Marii Farasiewicz.

W repertuarze wykonawców znalazły się  takie utwo-
ry jak  „18 mieć lat to nie grzech” Katarzyny Sobczyk,
czy „Tak jak przed laty” Grażyny Świtały. Tak też wła-
śnie bawili się nasi seniorzy – jak przed laty. Pełni
życia, cieszący się każdą chwilą, z radością uczestni-
czyli w imprezie. Podczas koncertu zabawa była przed-
nia, a tańcom i swawolom nie było końca. Bawili się
do ostatniego taktu muzyki. Seniorzy z niecierpliwo-
ścią czekają już na kolejne atrakcje przygotowane
z okazji ich święta.

       Anna Bieniasz,
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BIESIADA  KOSZYCZKOWA

24. września  w ramach trwania „Dni Seniora” odbyła się Biesiada
Koszyczkowa w sołectwie Głubczyce Sady.

Impreza rozpoczęła
się  na placu za świe-
tlicą wiejską. Wszyscy
uczestnicy przybyli z
własnym, pełnym
pyszności koszycz-
kiem. Dzięki temu każ-
dy mógł skosztować
wyrobów „własnej ro-
boty” przygotowanych przez naszych seniorów. Nie zabrakło domowych prze-
tworów  czy pachnących ciast. W imprezie uczestniczył   Józef Kaniowski
z MOK. Śpiewał oraz grał na akordeonie, zachęcając do wspólnej zabawy.
Sielankowa oraz bardzo przyjazna atmosfera spowodowała, że biesiadnicy bawili
się wyśmienicie. Kiedy nadszedł czas powrotu do domów, żal było wracać.

                                                      Anna Bieniasz,

GŁUBCZYCKA  ZŁOTA JESIEŃ
Jakże piękna jesteś
"Głubczycka Jesieni",
słońce muska Twoje liczka,
świat w kolory mieni.
Pani jesień w barwne suknie
drzewa przyodziała,
żeby były najpiękniejsze
bardzo się starała.
"nie wiej wietrze"
 – bardzo proszą
kolorowe drzewa,
pozwól dłużej w barwne suknie drzewom się odziewać.
Ale wiatr jesienny to jest wielki psotnik,
zerwał liście i pogonił po parku ulotnie.
A za chwilę jest w ogródku, z całej siły dmuchnie,
w oka mgnieniu wietrzyk psotnik zerwał z wiśni suknię.
Ze swej pracy wiatr jesienny był zadowolony,
pognał pędem pogwizdując tam, gdzie rosną klony.
Wiatr harcował, gwizdał, śpiewał prosząc liście w tany,
i z tych liści, barwnych liści, układał dywany.
Ludzie chodzą, spacerują depcząc po dywanach,
piękno parku ich urzeka – "Jesień złota malowana".
Dziatwa zbiera barwne liście, do domu zaniesie.
Jaka piękna, jaka złota ta "Głubczycka Jesień".

                                                     Franciszka Delanowska



165

WSPÓ£CZESNOŒÆ

1. października 2015r. na deskach
sali widowiskowej głubczyckiego
MOK rozpoczął się koncert galowy
pod egidą Państwowej Szkoły Mu-
zycznej.

Impreza  zorganizowana została
w ramach obchodzonych w tym cza-
sie Dni Seniora. W uroczystości wzię-
li udział uczniowie Szkoły Muzycznej
oraz dzieci z Przedszkola Nr 2 im. Ku-
busia Puchatka . Przedszkolaki zapre-
zentowały się zarówno w tańcu, śpie-
wie jak i recytacji.  Z występu na dłu-
go zapamiętamy grupę króliczków,
która śpiewała piosenkę „Bie-
droneczki są w kropeczki”
czy tygryski, które zatańczy-
ły krakowiaka. Niewątpliwie
to najmłodsi ubarwiali swoją
obecnością całą imprezę.   Na-
tomiast uczniowie szkoły mu-
zycznej prezentowali  się za-

równo indywidualnie jak i grupowo.
Wśród uczestników koncertu znala-
zły się między innymi siostry Małgo-
rzata oraz Marta Kubów, które grały
na skrzypach  oraz  Agnieszka Zwo-
lińska, która zachwycała grą na flecie
poprzecznym. Wielkim przeżyciem był
występ całego bandu, który wzbudził
wspaniałe emocje u słuchaczy, byli
oni zachwyceni  umiejętnościami dzie-

SENIORALIA
ci i młodzieży  z głubczyckiej Szkoły
Muzycznej. W koncercie wzięło udział
około sto osób. Miejmy nadzieję, że
na kolejny przybędzie jeszcze więcej.

Kolejnym punktem „Dni seniora”
był wieczór poetycki,  w „Klubie na
Skrzyżowaniu”gdzie  dyr. MOK Zbi-
gniew Ziółko pełnił rolę konferan-
sjera.

 Dzielił się swoimi refleksjami oraz
w sposób żartobliwy wprowadzał słu-
chaczy w poszczególne wiersze. Czy-
tana była głównie poezja pani Fran-
ciszki Delanowskiej, podopiecznej

Domu Dziennego Pobytu . Były
to przede wszystkim wiersze pa-
triotyczne, regionalne.  Na scenie
zaprezentowała się między inny-
mi pani Lilianna Dąbrowa w wier-
szu „Pokochaj swoje marzenia”,
jak  też  pani Maria Bernacka w
utworze „Jeszcze nie starzy, a już
nie młodzi”, która została nagro-

dzona gromkimi brawami, gdyż nie-
spodziewanie, bez żadnego przygo-
towania została poproszona o odczy-
tanie wiersza. Uczestnicy wieczorku
poetyckiego siedzieli przy stolikach
zastawionych łakociami. Wśród za-
proszonych gości znalazł się Bur-
mistrz Głubczyc Adam Krupa. Pod-
czas spotkania poetyckiego można
było zakupić ręcznie robione ozdoby
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takie jak bombki choinkowe czy
stroiki. Wszystkie te przedmioty
wykonywane były na bieżąco
przez panią Barbarę Markowską.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo
miła i przyjazna atmosfera. Było
to na pewno niezapomniane prze-
życie dla każdego z uczestników.
Niestety ostatnie w tym cyklu
„Dni Seniora”, ponieważ 10.  paź-
dziernika nastąpiło oficjalne zakończenie tegorocznych „Senioraliów”. Miały
one miejsce pod Rratuszem M iejskim. Tam seniorzy w „Sali pod Anio-
łem”uczestniczyli w pokazie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, który przy-
gotowała młodzież z naszego LO  prowadzona przez nauczycielkę Jolantę Kruk.
Następnie klucze do bram miasta zostały złożone na ręce  Burmistrza Adama
Krupy, a  „Senioralia 2015”  zostały oficjalnie zakończone. Teraz  z niecierpli-
wością czekamy na przyszłoroczne.

Anna Bieniasz,

IV GŁUBCZYCKA  OLIMPIADA  SENIORÓW
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IV GŁUBCZYCKA  OLIMPIADA  SENIORÓW
Dom Dziennego Pobytu  zorgani-

zował po raz  kolejny olimpiadę dla
seniorów, która odbyła się  17. czerw-

ca 2015 jako IV Głubczycka Olimpia-
da Seniorów – "Zlot Czarownic".  Jak
każda szanująca się olimpiada, my
również mieliśmy swoją maskotkę –
była to przewspaniała Czarownica.

IV Głubczycka Olimpiada Seniorów
jest przedsięwzięciem, którego celem
jest aktywizacja seniorów, wspólna
zabawa i aktywne spędzanie czasu.
Konkurencje na naszej Olimpiadzie
nie należą do najłatwiejszych, są tak
pomyślane, aby dawały mnóstwo ra-
dości i wymagały maksimum możliwo-
ści seniorów. Posiadają różny stopień
trudności i seniorzy muszą wykazać
się zdolnościami wokalnymi i saty-
rycznymi, a także wysoką sprawno-
ścią fizyczną.

Na konkurencję muzyczną należało
ułożyć i wykonać piosenkę tema-
tyczną o naszej Olimpiadzie. Nato-
miast pod wiele mówiącym tytułem
"Zlot Czarownic" czy "Kartonowy
Słup Czarownicy" kryły się konkuren-
cje sprawnościowe.

Udział wzięło pięć drużyn: Dom
Dziennego Pobytu w Krapkowicach,
DDP"Stokrotka" w Zdzieszowicach,

Stowarzysze-
nie Obywate-
li III Wieku
w Głubczy-
cach, Zwią-
zek Emery-
tów    i   Ren-
cistów w
Głubczycach,
no i nasza:
DDP   w Głub-
czycach.

  Burmistrz
Adam Krupa
d o k o n a ł

otwarcia Olimpiady, pogratulował
seniorom  sprawności oraz wigoru i
życzył wszystkim dobrej zabawy.

 Liliana Dąbrowa
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Klub Sportowy Taekwondo Głub-
czyce zrzesza ponad 120 trenujących
w różnych kategoriach wiekowych.
W roku 2015 brał udział w 16 zawo-
dach sportowych i  5 pokazach . Nasi
zawodnicy uczestniczyli w trzech
zgrupowaniach Kadry Narodowej
i czterech zgrupowaniach sporto-
wych.  Najlepsi  wyróżnieni zostali
nagrodami Ministra Sportu, Marszał-
ka Województwa Opolskiego i Bur-
mistrza  Głubczyc.  Do najlepszych
wyników   w roku 2015 należą:

Otwarte Mistrzostwa Świata Ta-
ekwondo w Rimini ( Włochy)

W dniach od 25.06 do 28.06.2015
r w Rimini (Włochy) odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Świata Ta-
ekwondo. W zawodach brały udział
między innymi takie kraje jak: Japo-
nia, która wygrała klasyfikację meda-
lową, USA, Kanada, Argentyna, Au-
stralia czy Nowa Zelandia. Zawody
odbywały się w czterech konkuren-
cjach sportowych: układy formalne,
walki, techniki specjalne i testy siły.
Polskę reprezentowała 16 - osobowa
ekipa sportowa  w tym zawodnicy
Klubu Sportowego Taekwondo
w Głubczycach. Wspaniały start za-
wodników z Głubczyc zaowocował
zdobyciem 5 medali złotych, 1 srebr-
nego i 2 brązowych.

Karolina Konik - I m walki do 64 kg,
I m testy siły i III m techniki specjalne

Kamila Ciechanowska - I m techni-
ki specjalne, II m walki do 58 kg i III m
układy  Bartosz Słodkowski -  I m wal-
ki pow 85 kg i I m walki drużynowe

Razem : 4 złote, 1 srebrny i 2 brązo-
we medale.

OSIĄGNIĘCIA KLUBU SPORTOWEGO TAEKWONDO
GŁUBCZYCE  W 2015 ROKU

Mistrzostwa Europy Taekwondo
Szkocja
22.10-25.10.2015 r. w Motherwell

koło Glasgow - Szkocja  odbyły się
Mistrzostwa Europy Taekwondo Ju-
niorów i Seniorów. Wystartowało
w nich 520 zawodników i zawodniczek
z 23 państw. Są to zawody w których
mogą brać udział zawodnicy tylko
posiadający czarny pas i z limitem
2 osób w konkurencji z każdego kra-
ju.  KSTaekwondo Głubczyce repre-
zentowali nasi seniorzy: Karolina Ko-
nik, Marta Wsiaki i Bartosz Słodkow-
ski, którzy przed zawodami przygoto-
wywali się na Zgrupowaniu Kadry
Narodowej    w Ośrodku  Przygoto-
wań Olimpijskich w Spale.

Karolina Konik - I m walki do 62 kg
i I m walki drużynowe.Marta Wsiaki -
III m walki do 75 kg Bartosz Słodkow-
ski   III m walki pow. 85 kg, I m walki
drużynowe i I m testy siły drużynowe

Razem: 4 złote i 2 brązowe.
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 Mistrzostwa Polski Taekwondo
 Seniorów Kłobuck
W dniach 25-27 września 2015 roku

w Kłobucku odbyły się XXVIII Mi-
strzostwa Polski Seniorów Taekwon-
do.  Reprezentacja KST Głubczyce i
ZS w Pietrowicach w składzie Marta
Wsiaki, Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Paulina Szpak, Daria Ba-
ran, Oliwia Fulneczek, Bartosz Słodkow-
ski wraz z trenerem Danielem Jano  przy-
wiozła z Mistrzostw trzy krążki  złote,
jeden srebrny i trzy brązowe medale.

Paulina Szpak - I m układy, I m ukła-
dy drużynowe i III m walki drużynowe

Marta Wsiaki - I m układy druży-
nowe, II m walki do 75 kg i III m walki
drużynowe. Karolina Konik - I m ukła-
dy drużynowe, III m walki do 62 kg,
III m testy siły i III m walki drużyno-
we. Kamila Ciechanowska - I m ukła-
dy drużynowe i III m walki drużyno-
we. Daria Baran - I m układy drużyno-
we i III m walki drużynowe, Oliwia
Fulneczek - I m układy drużynowe
i III m walki drużynowe, Bartosz Słod-
kowski - I m walki pow. 85 kg, Razem:
8 złotych, 1 srebrny i 8 brązowych

Międzynarodowe Mistrzostwa Pol
ski Taekwondo Wieliczka
W dniach od 14-15.03.2015 roku w

Wieliczce odbyły się Mistrzostwa
Polski Taekwondo. W zawodach star-

towało 558 zawodników. KST Głub-
czyce i  ZS w Pietrowicach godnie re-
prezentowała trzynasto osobowa eki-
pa sportowa.

Kamila Ciechanowska - I m walki
do 57 kg, I m do 170 cm, I m układy
drużynowe i II m układy ,Karolina
Konik - I m walki do 64 kg i II m walki
do 170 cm, Bartosz Słodkowski - I m
walki pow. 84 kg i II m pow. 185 cm

Daria Baran - I m układy i I m ukła-
dy drużynowe, Paulina Szpak - I m
układy drużynowe, Oliwia Fulneczek
- I m układy drużynowe, Paweł Or-
łowski - I m układy, Wojciech Żłobic-
ki - III m walki pow. 75 kg    Razem:

10 złotych, 3  srebrne,1 brązowy
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Taekwondo Zawiercie
W dniu 26.04.2015 r. w hali sporto-

wej OSiR w Zawierciu  odbyły się Dru-
żynowe  Mistrzostwa Polski  Ta-
ekwondo.  Zawody otworzył Prezy-
dent Miasta Zawiercie Pan Witold
Grim, będący Patronem Honorowym
imprezy. Zawody odbywały się tylko
w konkurencji walk drużynowych.
Klub Sportowy Taekwondo Głubczy-
ce reprezentowała Marta Wsiaki, Ka-
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rolina Konik, Kamila Ciechanowska,
Bartosz Słodkowski, Adam Antoń-
czyk i trener Daniel Jano.

Karolina Konik - Im walki drużyno-
we i I m walki w parach, Marta Wsiaki
- I m walki drużynowe i I m walki
w Parach, Kamila Ciechanowska - I m
walki drużynowe, Bartosz Słodkow-
ski - III m walki w parach, Adam An-
tończyk - III m walki w parach

Morawia Open Ostrawa Czechy
16-18.10 2015r. w Czeskiej Ostrawie

odbywał się międzynarodowy turniej
Moravia Open. Ponad 400 zawodni-
ków z Polski, Rosji, Czech, Słowacji,

Węgier, Bośni i Słowenii rywalizowa-
ło w trzech konkurencjach Taekwon-
do  (Walka, Układy, Techniki specjal-
ne).      Doskonale   na     tym     turnieju
spisała     się nasza   28   osobowa
drużyna  z KST Głubczyce i ZS w Pie-
trowicach, którzy przywieźli aż
38 medali:  14 złotych, 11srebrnych,
13 brązowych.

To był bardzo doby rok. Zarząd
Kubu Sportowego Taekwondo
w Głubczycach, dziękuje wszystkim,
którzy wspierali naszą działalność.

            Daniel Jano
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Styczeń
Udział głubczyckich

strzelców w 23. finale
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na te-
renie Kędzierzyna-Koź-
la.

Strzelcy naszej jed-
nostki wzięli udział
w akcji poboru krwi na
terenie Głubczyc. Akcja
organizowana przez
Regionalne Centrum
Krwiodastwa i Krwio-
lecznictwa w Opolu oraz Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża                 w
Głubczycach. Krew jest pobierana w
tzw. krwiobusie. Głubczyccy strzelcy
regularnie oddają krew, uczestnicząc
w akcjach
p o b o r u
krwi. Nale-
ży tu rów-
nież wspo-
mnieć, iż
d w ó c h
str zelców
naszej jed-
nostki po-
siada Od-
znaki Za-
służonego
Honorowego Dawcy Krwi.

Udział naszych strzelców w patro-
lu  Inspekcji Transportu Drogowego
oddziału z  Prudnika.

Strzelcy mieli możliwość zapozna-
nia się z pracą inspektorów podczas
praktycznej kontroli pojazdów cięża-
rowych oraz autobusów na terenie
powiatu głubczyckiego.

KALENDARIUM Z ŻYCIA JEDNOSTKI
STRZELECKIEJ 3009 GŁUBCZYCE W  2015 R.

 Luty
Zajęcia strzelców

w Komendzie Śląsko-
Małopolskiego Od-
działu Straży Granicz-
nej w Raciborzu.
Chłopcy i dziewczęta
naszego związku mieli
okazję pod okiem  funk-
cjonariuszy Straży Gra-
nicznej podszkolić
swoje umiejętności w
strzelaniu z broni krót-

kiej pneumatycznej -strzelanie statycz-
ne. Najpierw każdy ze strzelców szli-
fował swoje umiejętności na multime-
dialnym trenażerze, a następnie już na
nowoczesnej  strzelnicy pistoletowej
z broni pneumatycznej.

Marzec
 Nasi strzelcy po raz pierwszy wzię-

li udział w głubczyckiej edycji projek-
tu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych". Ziemia głub-
czycka jest związana z Żołnierzami
Wyklętymi za sprawą majora Zyg-
munta Szendzielarza "Łupaszki", któ-
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ry wiosną 1947 r. przez kilka tygodni
mieszkał we młynie we wsi Królowe
koło Głubczyc.

Ideą projektu biegowo - edukacyj-
nego "Tropem Wilczym. Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych" jest odda-
nie hołdu żołnierzom polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego i anty-
sowieckiego działającego w latach
1944 - 1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyzacja
wiedzy na ten temat. Wydarzenie nie-
sie silne przesłanie patriotyczne oraz
może być ciekawe dla osób w każdym
wieku. Zaangażowanie w projekt po-
twierdza, że idea i wartości, o które
swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci
są dzisiaj wciąż żywe i aktualne. Głub-
czyce są jednym z ponad 70 miast bio-
rących udział w projekcie. Głubczyc-
cy strzelcy zabezpieczali trasę biegu.

Kwiecień
Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk. Stanisława Gliń-
skiego ZS STRZELEC OSW, uczest-
niczyli w zajęciach zorganizowanych
przez 10. Opolską Brygadę Logi-
styczną z Opola..

Tematyka zajęć była bardzo uroz-
maicona i tak m.in. zapoznano głub-
czyckich strzelców z elementami czar-
nej taktyki; czarna taktyka - tym poję-
ciem określany jest zakres wiedzy do-
tyczący walki z przeciwnikiem znajdu-
jącym się w budynkach, terenie zur-
banizowanym i innych obiektach,

Grę w paintball - rodzaj gry zespo-
łowej, polegającej na prowadzeniu
pozorowanej walki przy użyciu mar-
kerów, urządzeń zbliżonych kształtem
i zasadą działania do broni pneuma-
tycznej, które za pomocą sprężonego
powietrza wyrzucają kulki wypełnio-
ne farbą. Trafienie przeciwnika, pod-
czas którego kulka rozbija się, pozo-
stawiając kolorowy ślad,  powodując
jego eliminację z gry.

Zajęcia na laserowym symulatorze
strzelań - czantoria.

  Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej
3009 Głubczyce im. płk Stanisława
Glińskiego Związku Strzeleckiego
"Strzelec" Organizacji Społeczno -
Wychowawczej  uczestniczyli w zaję-
ciach zorganizowanych i przeprowa-
dzonych przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Głub-



173

WSPÓ£CZESNOŒÆ
czycach. Ćwiczenia  obejmowały na-
stępujące zagadnienia; gaszenie ma-
teriałów wybuchowych, udzielanie
wykwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej oraz ratownictwa chemiczne-
go. W zajęciach czynny udział wzięli tez
strzelcy z JS 3064 Kędzierzyn-Koźle.

Maj
Jednostka Strzelecka 3009 Głubczy-

ce im. płk Stanisława Glińskiego
Związku Strzeleckiego "Strzelec" Or-
ganizacji Społeczno - Wychowawczej
z okazji dnia Dziecka zorganizowała
podopiecznym Domu Dziecka festyn-
Przyjaciele w Mundurach. Podczas
którego strzelcy zaprezentowali  hi-
storię Związku Strzeleckiego oraz wy-
posażenie jednostki strzeleckiej. Do

współudziału strzelcy zaprosili  Żandar-
merię Wojskowej oraz Straż Leśną. Na
koniec,  grupa udała się na pieszą wę-
drówkę po Górach Opawskich.Festyn
zakończyło ognisko integracyjne.

Czerwiec
Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej

3009 Głubczyce-uczniowie klasy mun-
durowowej LO w Kietrzu uczestniczy-
li w zajęciach zorganizowanych i prze-

prowadzonych w 55. batalionie re-
montowym w Opolu. Strzelców zapo-
znano z historią jednostki wojskowej
oraz celami i zadaniami 55. batalionu
remontowego. Po zakończaniu prelek-
cji, która miała miejsce w Sali Tradycji
strzelcy zwiedzali hale remontowe po-
jazdów kołowych, gdzie zapoznano
młodzież  z budową, KTO Rosomak, i
gąsienicowych oraz rusznikarnie i sta-
nowiska napraw sprzętu łączności.
Kolejny punk nauczania obejmował
zajęcia z obrony przed środkami ma-
sowego rażenia, podczas, których
uczestnicy zajęć mogli spróbować
swoich sił w zakładaniu masek prze-
ciwgazowych i filtrosorpcyjną odzież
ochronną FOO-1.

Kolejny punkt nauczania obejmo-

wał strzelanie z broni pneumatycznej,
a  głównym założeniem ćwiczenia było
przeprowadzenie strzelania w sposób
jak najbardziej zbliżony do rzeczywi-
stego szkolenia żołnierzy. Młodzież
uczyła się budowy broni, przyjmowa-
nia prawidłowej postawy strzeleckiej,
zgrywania przyrządów celowniczych
oraz wykonywała praktyczne strzela-
nie z broni pneumatycznej.
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Lipiec
Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk Stanisława Glińskie-
go ZS "Strzelec" OSW w dniu 11. lip-
ca 2015 roku odwiedzili teren poligo-
nu w Winowie gdzie odbywał się: Zlot
Pojazdów Militarnych Układu War-
szawskiego "Tarcza 2015". Błoto, kurz
i wybuchy towarzyszą uczestnikom
zlotu przez cały dzień. Manewry
Wojsk Państw Stron Układu War-
szawskiego to jedna z największych
tego typu imprez w Polsce. W zlocie
uczestniczą pojazdy z wyposażenia

Wojsk Układu Warszawskiego. Zlot
"Tarcza" organizuje Stowarzyszenie
10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowa-
nej.

Sierpień
Strzelcy naszej jednostki wzięli

udział w szkoleniu SERE (Survival -
Przetrwanie, Evasion - Unikanie, Re-
sistance - Opór, Escape - Ucieczka).
Jest to obowiązkowy element szkole-
nia każdego żołnierza, którego celem

jest przekazanie niezbędnej wiedzy
teoretycznej i praktycznej, umożliwia-
jącej przetrwanie w warunkach izola-
cji od sił własnych. Zajęcia ze strzel-
cami prowadzili wykwalifikowani in-
struktorzy SERE - żołnierze 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej w ośrod-
ku poligonowym w Winowie.

Przed wyjazdem do ośrodka poli-
gonowego, w koszarach opolskiej
jednostki, strzelcy zdobyli podstawy
wiedzy teoretycznej. Podczas wykła-
dów poznali techniki rozpalania
ognisk, zdobywania wody i pożywie-

nia oraz budowy szałasów. Przypo-
mniano zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz prze-
prowadzono krótki kurs topografii. Po
zakończeniu wykładów przyszedł czas
na zajęcia praktyczne, które jednocze-
śnie były podsumowaniem całych
zajęć. W Winowie strzelcy, zdani tyl-
ko na siebie, musieli zdobytą wiedzę
teoretyczną wykorzystać w praktyce.

Kulminacyjnym punktem szkolenia
było bytowanie w lesie przez okres
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jednej doby. Na tym etapie strzelcy
samodzielnie budowali schronienia,
w których musieli spędzić noc. Spraw-
dzianem fizycznego przygotowania
szkolonych były forsowne marsze,
podczas których doskonalili umiejęt-
ności w zakresie posługiwania się
sprzętem topograficznym. Strzelcy

musieli rozpoznać mapę, określić swo-
je położenie, a następnie, po uzyska-
niu współrzędnych, udać się do okre-
ślonego miejsca, gdzie czekało na nich
kolejne zadanie.

Wrzesień
Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk. Stanisława Gliń-
skiego Związku Strzeleckiego "Strze-
lec" Organizacji Społeczno -Wycho-
wawczej, wzięli czynny udział w uro-
czystości inauguracji Federacji Orga-
nizacji Proobronnych w Warszawie,
przy Grobie Nieznanego Żołnierza
w Warszawie. W zlocie uczestniczyło
ponad 4 tysiące młodych ludzi człon-
ków organizacji proobronnych z ca-

łej Polski.W spotkaniu wziął udział
wicepremier, minister obrony narodo-
wej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu
Generalnego WP gen. Mieczysław
Gocuł, wiceminister obrony narodo-
wej Beata Oczkowicz, Dowódca Ge-
neralny Rodzajów Sił Zbrojnych Mi-
rosław Różański, generał broni WP

Marek Tomaszycki, prezes Światowe-
go Związku Żołnierzy AK Leszek
Żukowski, przedstawiciel BBN Cze-
sław Jóźwik oraz córka gen. Andersa
- Anna Maria Anders. Ceremonię
otwarcia I Zlotu Organizacji Pro-
obronnych "Tobie Ojczyzno" zakoń-
czyła uroczysta defilada z udziałem
uczestników spotkania. XV Semina-
rium Sztuk Walki w Nysie.

Jak w poprzednich latach przyjecha-
ło także wielu zawodników z klubów
całej Polski, którzy chcą podnieść
swoje kwalifikacje. Udział głubczyc-
kich strzelców w Seminariach Sztuk
Walki w Nysie to już wieloletnia tra-
dycja.
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Październik
Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk. Stanisława Gliń-
skiego Związku Strzeleckiego "Strze-
lec" Organizacji Społeczno -Wycho-
wawcze wzięli czynny udział w zaję-
ciach, zorganizowanych i przeprowa-
dzonych przez Nadleśnictwo Prudnik
z udziałem Straży Leśnej.

Celem zajęć na terenie leśnictwa
Opawica było zapoznanie uczestni-
ków z tematem zwalczania szkodnic-
twa leśnego na terenie Lasów Pań-
stwowych, które polega na podejmo-
waniu działań prawnych przez okre-
ślone organy i służby, aby wpłynąć na
zlikwidowanie lub ograniczenie przejawów
i przypadków szkodnictwa leśnego.

Na zakończenie zorganizowano
ognisko integracyjne, podczas które-
go podsumowano zajęcia.

Listopad
Strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

Głubczyce im. płk. Stanisława Gliń-
skiego Związku Strzeleckiego "Strze-
lec" Organizacji Społeczno -Wycho-
wawczej oraz jednostki strzeleckiej
3054 Racibórz uczestniczyli w ćwicze-
niach na strzelnicy Las Marysieńka.

Celem zajęć na terenie była m.in.
nauka wybranych elementów czarnej
i zielonej taktyki. Podczas ćwiczeń
gościliśmy telewizję tvn, dla której to
udzielaliśmy wywiadu na temat pa-
triotyzmu z okazji zbliżającego się
Święta Niepodległości.

W  2015 roku, głubczyccy strzelcy
otrzymali kilka wyróżnień. W dniu
01.09.2015r. jednostka została wyróżnio-
na przez Związek Inwalidów Wojen-
nych RP - Zarząd Okręgowy  w Opolu
"statuetka Nike" za współpracę na rzecz
braci Kombatanckiej, którzy walczyli o
wolna i niepodległą Polskę.

We wrześniu w imieniu Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego DZIE-
KAN dr Natasza STARIK przesłała
zaproszenie honorowe Dowódcy Jed-
nostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS
STRZELEC OSW insp. ZS Grzegorzo-
wi Tobiasińskiemu na I Międzynaro-
dową Konferencję Naukową organi-
zowaną przez Wydział Studiów Spo-
łecznych w Gliwicach Wyższej Szko-
ły Bezpieczeństwa na temat: Eduka-
cja elit XXI wieku pod hasłem Kształ-
cenie elity społecznej – Przeszłość, te-
raźniejszość, przyszłość. Celem spo-
tkania jest wymiana myśli, doświad-
czeń oraz prezentacja wyników w za-
kresie wszechstronnego kształcenia
elity społecznej. Rozważania obejmo-
wać będą refleksji teoretycznych jak i
wypracowania praktycznych rozwią-
zań. Chcąc podnieść prestiż Konfe-
rencji oraz nadać jej odpowiednią ran-
gę społeczną, Dowódca JS 3009 Głub-
czyce został poproszony o objęcie
patronatem honorowym przedsię-
wzięcia naukowego.

 W Dniu Edukacji Narodowej Dy-
rekcja oraz uczniowie klas munduro-
wych Zespołu Szkół w Kietrzu, uho-
norowali Dowódcę Jednostki Strze-
leckiej 3009 Głubczyce ZS Strzelec
OSW inspektora ZS Grzegorza Tobia-
sińskiego pamiątkową statuetką za
współpracę i zaangażowanie na rzecz
klas mundurowych, nad którymi to
głubczycka jednostka strzelecka spra-
wuje patronat.

Oprócz powyższych działań , strzel-
cy  brali   czynnie udział we wszyst-
kich państwowych uroczystościach,
wystawiając poczty sztandarowe oraz
składając kwiaty.

Grzegorz Tobiasiński
Paweł Przysiężniuk
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Nowy rok dla uczniów Specjalne-
go Ośrodka Szkolno Wychowawcze-
go  zaczął się podziękowaniami oraz
gratulacjami za sukcesy, jakie osiągnę-
liśmy 2014 roku. Te podziękowania
miały miejsce w Gogolinie, gdzie
12.03.2015 odbyła się Gala plebiscy-
tu "Najlepsi z Najlepszych".  W uro-
czystości wzięli udział uczniowie na-
szej szkoły (Paweł Łazuta oraz Denis
Marcinek), którzy zostali wybrani naj-
lepszymi sportowcami 2014 roku wraz
z nauczycielami wychowania fizycz-
nego Tomaszem Kiszczyk oraz Dariu-
szem Szałaganem.

Rok 2015 zaczęliśmy od zawodów
zunifikowanej piłki siatkowej w Gło-
gówku gdzie razem z partnerami z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach wzięliśmy udział zdo-
bywając IV miejsce. Sporty zunifiko-
wane służą integracji młodzieży, za-
wodnicy naszej szkoły wraz z ucznia-
mi szkół ponad gimnazjalnych tworzą
jedną drużynę.

24.03.2015 roku w Kędzierzynie
w zawodach "Mały Olimpijczyk" wzię-
li udział najmłodsi uczniowie naszej
szkoły,  zdobywając II miejsce druży-
nowo. Zawody te cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem pośród dzie-
ci, a my możemy od najmłodszych lat
pokazywać im piękno sportu oraz
świetną zabawę.

Pod koniec marca po raz dwudzie-
sty mieliśmy przyjemność organizo-
wać Wojewódzki Turniej Tenisa Sto-
łowego.  To już tradycja naszej szko-
ły, w której co roku odbywa się długo
oczekiwany turniej. Zawodnicy, któ-
rzy przyjeżdżają z tak odległych miast,
jak np. Kluczbork czy Grodków mówią
wprost: "chcemy tu być". I właśnie

SPORT W SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W  2015 R.

takie słowa motywują nas organiza-
torów do jeszcze większego wysiłku,
zaangażowania. Ale najbardziej jeste-
śmy dumni z naszych zawodników,
którzy dzielnie podtrzymują tradycje
i stają na wysokości zadania walcząc
o najwyższe trofea. 26.03.2015 roku
uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Głub-
czycach zdobyli I miejsce drużyno-
wo, zdobywając 34 punkty, tuż za
nami uplasował się Kluczbork który
zdobył  26 pkt., a na miejscu trzecim
Głogówek 24 punkty. W dniach 12-
20.04.2015 w Bydgoszczy odbył się
obóz, który przygotowywał zawodni-
ków olimpiad specjalnych do 14.
Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, które na przełomie lipca
i sierpnia odbyły się w Los Angeles.
Poza codziennymi treningami mieli-
śmy także zajęcia dodatkowe, które
ułatwiały nam wzajemne poznanie się
oraz integracje. Podczas naszego po-
bytu powstała niesamowita więź mię-
dzy zawodnikami czy sztabem trener-
skim, można powiedzieć z pełną świa-
domością, iż zadania obozu zostały
zrealizowane w stu procentach.

W trakcie codziennych odpraw
omawiano każdą z piętnastu dyscyplin
sportowych, pokazywano zdjęcia oraz
filmiki z miejsc w których będziemy
przebywać podczas zawodów w USA.

Po powrocie odbył się dzień z Tele-
wizją Opole. Uczennice  Karolina Mir-
ga, Ewa Sznurawa oraz absolwentka
Katarzyna Mirga wraz z nauczycielem
wychowania fizycznego Tomaszem
Kiszczykiem zwiedzali gmach telewi-
zji oraz uczestniczyli przed kamerami
w pokazowym treningu. Na początku
pojechaliśmy zwiedzać gmach telewi-
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zji w Opolu przy ulicy Szpitalnej. Tam
uczennice mogły  porozmawiać z re-
daktorami,  zobaczyć,  jak powstaje
program,  jakiego sprzętu się używa
do produkcji programów, wiadomo-
ści itd. Uczniowie mieli okazję zapre-
zentować się przed kamerą i zapowie-
dzieć pogodę na najbliższy tydzień.
Wszystkim bardzo podobała się pra-
ca dziennikarza. Po południu w Ze-
spole Szkół Specjalnych w Kędzierzy-
nie Koźlu odbył się trening przed ka-
merami.

16.04.2015r. w Raszowej odbyły się
Wojewódzkie biegi przełajowe. Naszą
szkołę reprezentowali: Patrycja Hoł-
da, Robert Bilik, Jakub Bielski, Kry-
stian Marcinek, Denis Marcinek oraz
Krystian Porwol. Zawodnicy zajęli
czołowe miejsca zdobywając medale
i dyplomy.

10.06.2015r. odbył się turniej piłki
nożnej drużyn zunifikowanych chłop-
ców Olimpiad Specjalnych. W zawo-
dach tych udział wzięli zawodnicy
klubów Olimpiad Specjalnych woje-
wództwa opolskiego. Zawodnicy
zrzeszeni w Olimpiadach Specjalnych
grali z partnerami szkół pomad gimna-
zjalnych. Turniej rozgrywany był na
stadionie MOSiR w Kędzierzynie -
Koźlu. Nasi uczniowie tworzyli druży-
nę wraz z uczniami z Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach.

25.07 - 02.08.2015r. w Los Angeles
odbyły się XIV Światowe Letnie Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych,  w których
zdobyliśmy brązowy medal w katego-
rii piłka nożna kobiet. W skład repre-
zentacji Polski wchodzą: Katarzyna
Mirga, Ewa Sznurawa, Karolina Mir-
ga oraz trener Tomasz Kiszczyk na-
uczyciel wychowania fizycznego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wy-
chowawczym w Głubczycach. W za-

wodach wzięło udział 7 tysięcy zawod-
ników ze 177 krajów. Już sam udział
w imprezie światowej był dla nas bar-
dzo dużym wyróżnieniem i nikt nie
spodziewał się, że wrócimy z tych za-
wodów z medalem. To była dla nas
niesamowita przygoda, którą będzie-
my zawsze pamiętać.

W Prudniku 09.09.2015r.  odbył się
Opolski Turniej w Bocce Olimpiad
Specjalnych. W zawodach wzięło
udział 11 drużyn. Zawody zostały ro-
zegrane w dwóch grupach. Po pre-
eliminacjach nasza drużyna wypadła
dosyć dobrze i zostaliśmy przydzie-
leni do grupy o wysokim poziomie
umiejętności. Naszą szkołę reprezen-
towali: Mateusz Jacheć, Paweł Łazu-
ta, Robert Bilik i Tomasz Pospiech.
Zawodnicy, po zaciętych i bardzo
wyrównanych grach, wywalczyli V
miejsce. Należy dodać, że uczniowie
reprezentujący naszą szkołę po raz
pierwszy wzięli udział w zawodach
w BOCCE. Było to dla nich nowe do-
świadczenie, które na pewno zaowo-
cuje w przyszłości.

30.09.2015r. na miejskim stadionie
Polonii odbył się VII Opolski Mityng
Kolarski Olimpiad Specjalnych. Orga-
nizatorem był Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy w Głubczy-
cach. W zawodach wzięło udział 75
osób, w tym 51 zawodników z Woje-
wództwa Opolskiego. Gościliśmy klu-
by z:  Czarnowąs, Głogówka,  Kędzie-
rzyna - Koźla, Kup, Opola, Strzelec
Op.. Zawadzkiego oraz Głubczyc. Za-
wodnicy startowali w trzech konku-
rencjach 500m na rowerach trójkoło-
wych, 1000 metrów oraz 5000 metrów.
Nasz ośrodek reprezentowali Denis
Marcinek, Kamil Mirga, Patrycja Hoł-
da, Karolina Mirga, Przemek Paster-
nak, Kamil Sadło oraz Paweł Łazuta.
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W kategorii trójkołowców I miejsce
zajął Kamil Sadło, a II miejsce Prze-
mysław Pasternak. W kategorii 1000
metrów dziewcząt młodszych, I miej-
sce zajęła Karolina Mirga na tym sa-
mym dystansie w kategorii dziewcząt,
starszych I miejsce zajęła Patrycja
Hołda. W kategorii 1000 metrów
chłopców młodszych , II m. zajął Ka-
mil Mirga. Na tym samym dystansie
w kategorii chłopców starszych II m.
zajął Denis Marcinek. Na dystansie
5000 metrów  I m. zajął Paweł Łazuta.

W dniach 8-11 października 2015
roku w Trzciance odbył się IX Ogól-
nopolski Turniej Badmintona Olim-
piad Specjalnych.

W turnieju wzięło udział 70 zawod-
ników z 15 oddziałów regionalnych
z całej Polski. Województwo opolskie
reprezentowało pięciu zawodników
z  Kędzierzyna Koźla, Czarnowąs oraz
dwóch uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
z Głubczyc: Karolina Mirga i Denis
Marcinek.

Po zaciętych  grach Karolina Mirga
jak i Denis Marcinek zdobyli po zło-
tym medalu, natomiast w grze miesza-
nej wywalczyli brązowy medal.

W dniach 20-21 października 2015
roku odbyła się piąta edycja imprezy
o zasięgu wojewódzkim "Dni Aktyw-
ności Sportowo - Rekreacyjnych Osób
Niepełnosprawnych - BOWLING".
Organizatorem było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Celem był bezpośredni kontakt mię-
dzy osobami niepełnosprawnymi,
popularyzacja bowlingu (gry w krę-
gle), rozwijanie sprawności fizycznej,

budowanie więzi społecznej i dowar-
tościowanie osób niepełnospraw-
nych.

Uczestnikami dni aktywności byli
uczniowie szkół specjalnych woje-
wództwa opolskiego z niepełno-
sprawnością intelektualną stopnia
umiarkowanego i znacznego. Nasz
ośrodek reprezentowali: Mateusz Ja-
cheć, Paweł Łazuta, Robert Bilik,
Mateusz Jurczak.

13 października 2015r. w hali gimna-
stycznej ZOKiS w Głubczycach odbył
się  X Wojewódzki Turniej Badminto-
na . W zawodach wzięło udział 50
osób, z 5 zespołów szkół specjalnych
województwa opolskiego (Opole,
Grodków, K. Koźle , Kluczbork, oraz
Głubczyce). Uroczystość otwarcia
Mistrzostw w dniu 13. października
2015 zaszczyciła swoją obecnością
dyrektor  SOSW Barbara Rosicka. Sę-
dziowie prowadzący turniej to Tomasz
Kiszczyk oraz Dariusz Szałagan. Za-
wodnicy startowali w sześciu ka-
tegoriach, za pierwsze trzy miejsca
otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Najlepszymi, którzy reprezen-
towali Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w  Głubczycach,  oka-
zali się: Karolina Mirga I m.dziewczę-
ta młodsze, II m. Wiktoria Mirga,
dziewczęta starsze I m. Patrycja
Urbańska, kategoria chłopcy młodsi
I m. Kamil Mirga, chłopcy starsi I m.
Denis Marcinek. W klasyfikacji dru-
żynowej zdobyliśmy I m. przed Opo-
lem i Kluczborkiem. Na uczycie le
wychowania fizycznego którzy na co
dzień pracują z młodzieżą to Tomasz
Kiszczyk i Dariusz Szałagan.

Tomasz  Kiszczyk
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Zespół Szkół w Lisięcicach to jed-
na z pięciu gminnych szkół kształ-
cąca dzieci i młodzież zamieszkującą
północną część naszej Gminy. Pla-
cówka stwarza warunki do osiąga-
nia sukcesu nie tylko uczniom wy-
bitnie uzdolnionym intelektualnie,
ale także tym zupełnie przeciętnym
w tym zakresie, a wykazującym
uzdolnienia innego rodzaju, np.: ar-
tystyczne, sportowe, wokalne i inne.

W naszej szkole dużą rolę przykła-
da się do organizacji tradycyjnych
i okazjonalnych imprez szkolnych i
środowiskowych, tj. Dzień Tabliczki
Mnożenia, Ślubowanie
Uczniów Klas Pierw-
szych, Dzień Edukacji
Narodowej, Święto Nie-
podległości, mikołajki,
jasełka, Dzień Babci,
walentynki, Pierwszy
Dzień Wiosny, Święto
Patrona Szkoły, Święto
Ziemi , Dzień Dziecka
połączony z Festynem
Rodzinnym.

W roku 2015 bardzo
uroczyście uczciliśmy rocznice naro-
dowe widowiskami słowno-muzycz-
nymi przygotowanymi przez nauczy-
cieli i uczniów poszczególnych klas.

WYCHOWANIE
 PATRIOTYCZNE
Z okazji Święta Niepodległości

i Dnia Patrona Szkoły - Weteranów
II wojny światowej, uczniowie, recy-
tując wiersze i odgrywając scenki te-
atralne, przedstawili tragiczne losy
naszej Ojczyzny i trudną drogę do
wolności, a także oddali hołd tym, któ-
rzy polegli w obronie Ojczyzny. Cało-
ści dopełniły patriotyczne pieśni, któ-

ROK W LISIĘCICKIEJ SZKOLE
re wprowadziły nas w nastrój powagi
i skłoniły do zadumy. Dla wszystkich
uczestników te uroczystości  były
przypomnieniem historii naszej Ojczy-
zny oraz wydarzeń związanych z tymi
tak ważnymi rocznicami. Nasi ucznio-
wie liczną delegacją z pocztem sztan-
darowym wzięli także udział w gmin-
nych obchodach tych świąt w Głub-
czycach. Tam odbył się apel pole-
głych, przemarsz harcerzy i wojska.
Nasz poczet sztandarowy uczestni-
czył też we mszy św. za ojczyznę.
ŚWIĘTO  ZIEMI
Nasza placówka dba nie tylko o wy-

chowanie patriotyczne
swoich uczniów, ale pro-
muje też i postawy ekolo-
giczne. Corocznie wiosną
w okolicach  20 kwietnia
organizowany jest więc
Dzień Ziemi, który jest
okazją do przypomnienia,
że jesteśmy odpowiedzial-
ni za stan środowiska,
w którym żyjemy. Ucznio-
wie klas gimnazjalnych
poprzez program arty-

styczny zwrócili uwagę na recykling
jako dobro naszych czasów. Obcho-
dy tego święta połączone są z konkur-
sami ekologicznymi, w których zwy-
cięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody.
ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA
Od pięciu już lat w naszej szkole,

końcem września, obchodzony jest
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Poprzez zabawę uczniowie sprawdzają
umiejętność mnożenia nie tylko wśród
siebie, ale także przepytują z tabliczki
mnożenia nauczycieli, pracowników
szkoły i mieszkańców Lisięcic.
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Dla każdego poprzeczka jest sta-

wiana wysoko, a każda prawidłowo
odpowiadająca osoba zdobywała
tytuł "MT EXPERT" (mistrz tabliczki
mnożenia) i otrzymywała plakietkę
z tytułem i logo mistrzostw. Akcja cie-
szy się wielką popularnością i entu-
zjazmem nie tylko wśród pytających,
ale także i tych pytanych.

OBRZĘDY I TRADYCJE
W SZKOLE
W Zespole

Szkół w Lisięci-
cach pielęgnuje
się tradycje
świ ą t e c z n e .
Bardzo rado-
śnie obchodzo-
ne jest Boże Na-
rodzenie, które
poprzedza kier-
masz ozdób
świątecznych
przygotowywa-
nych przez
uczniów i rodzi-
ców, którzy chętnie i aktywnie wycza-
rowują przepiękne dekoracje świą-
teczne. Uroczystość wigilijna w na-
szej szkole zawsze ma wyjątkowo uro-
czysty charakter ze względu na częstą
obecność na niej przedstawicieli
władz samorządowych (tak było np.:
w 2014r). Tradycyjnie zgromadziła
przy stajence całą naszą szkolną spo-
łeczność wraz z zaproszonymi gość-
mi oraz rodzicami, przyjaciółmi i księ-
dzem proboszczem. Aktorzy otrzymali
zasłużone brawa i wiele pochwał od
gości, którzy też złożyli nam piękne
życzenia bożonarodzeniowe w imie-
niu własnym i reprezentowanych
przez siebie instytucji, a my odwdzię-
czyliśmy się im drobnymi upominka-

mi w postaci upieczonych przez uczen-
nice naszej szkoły bożonarodzenio-
wymi pierniczkami.

Obchody Bożego Narodzenia po-
przedzone były Hufcowymi "Nocny-
mi Mikołajkami" . Organizatorami ich
byli harcerze naszej szkoły, gościliśmy
też harcerzy z Głubczyc. W czasie
nocnych zabaw rozdawane były upo-
minki mikołajkowe.

 DLA SPOŁECZEŃSTWA
Od wielu lat w naszej szkole uro-

czyście obchodzony jest Dzień Bab-
ci i Dziadka oraz Dzień Matki. Progra-
my artystyczne obecnym na uroczy-
stości mamom, babciom i dziadkom
prezentują dzieci z przedszkola oraz
uczniowie klas I-III szkoły podstawo-
wej. Występ małych artystów, za-
deklamowane wierszyki i wyśpiewa-
nez serca piosenki, wywołują u mam
i dziadków łzy autentycznego wzru-
szenia.

Dzień Dziecka w naszej szkole
odbył się w formie igrzysk sporto-
wych. Oprócz tradycyjnych dyscy-
plin takich jak piłka nożna w progra-
mie imprezy znalazła się cała gama
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zabaw i konkurencji, spośród których
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Były gry i zabawy dla klas młodszych,
rysowanie na betonie, przeciąganie
liny, rozgrywki piłki koszykowej i wiele
innych. Uczniowie wykazali się spraw-
nością fizyczną, sprytem oraz pomy-
słowością przy wykonywaniu po-
szczególnych zadań. Śmiechu i dobrej
zabawy było sporo. Na koniec wszy-
scy uczniowie zostali poczęstowani
lodami i kiełbaskami z grilla.

FESTYN  RODZINNY
Od siedmiu lat każdy rok szkolny

kończy się w Zespole Szkół w Lisięci-
cach  Festynem Rodzinnym, którego
integralną częścią jest rajd rowerowy.
Również w minionym roku rodzice
wspólnie ze swoimi pociechami po-
konali rowerami 16 km trasę, na której
zmierzyli się z różnymi konkurencjami
sprawnościowymi, za które zbierali
punkty. Pokonanie trasy zajęło
wszystkim uczestnikom ok. 3 godz.
Metą była szkoła w Lisięcicach. Tam
na wszystkich czekał poczęstunek
w postaci bigosu i napoi chłodzą-
cych. W organizację imprezy czynnie
włączyła się Rada Rodziców, która
przygotowała dla uczestników lote-
rię fantową, słodki poczęstunek i ob-
fity bufet.

Wszystkie uzyskane pieniądze
przeznaczone zostały na zakup indy-
widualnych szafek dla uczniów klasy
I. Nauczyciele z uczniami zadbali rów-
nież o oprawę artystyczną festynu.
Uczniowie zaprezentowali tańce i pio-
senki, które przeplatane były konku-
rencjami dla rodzin. Wszyscy wybor-
nie się bawili. Momentem kulminacyj-
nym było jednak wręczanie uczestni-
kom rajdu atrakcyjnych nagród za
zdobyte na trasie punkty. Zabawa
trwała aż do wieczora.

RAJDY ROWEROWE
Tradycją w Zespole Szkół w Lisię-

cicach stają się też kilkudniowe rajdy
rowerowe organizowane przez dyrek-
tora placówki i nauczycieli. Udział w
nich biorą chętni uczniowie, którzy
lubią jeździć rowerem. Trasa pierwsze-
go wiosennego rajdu (15-17.05.2015r.)
wiodła przez Górę św. Anny, Kamień
Śl., Krapkowice, Moszną, Prudnik
i zakończyła się w Lisięcicach. Liczy-
ła przeszło 162 km. Natomiast drugi
rajd rowerowy (19-21.10.2015r.) zorga-
nizowany został w Góry Opawskie.
Uczniowie po drodze zobaczyli wiele
ciekawych miejsc i mieli okazję spraw-
dzić swoja kondycję. Ta impreza cie-
szy się tak dużą popularnością, że
planowana jest już następna na przy-
szły rok.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYW-
NA I SPOŁECZNA

Młodsi uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w imprezie charytatyw-
nej pod hasłem "Bez barier" zorgani-
zowanej w listopadzie 2015r. w Domu
Kultury w Głubczycach na potrzeby
uczniów niepełnosprawnych. Akcja
miała na celu pokazanie, że dzieci
i młodzież niepełnosprawna  są  rów-
nie potrzebni i wartościowi  w naszym
środowisku, jak i dzieci zdrowe.
Uczniowie naszej szkoły zaprezento-
wali krótki występ artystyczny.

Na uwagę zasługuje również fakt
organizacji pomocy dla potrzebują-
cych zwierząt. Już drugi rok ucznio-
wie zbierają karmę, koce i inne dro-
biazgi potrzebne zwierzętom domo-
wym dla schroniska w Raciborzu oraz
Towarzystwa Opieki nad Zwierzęta-
mi w Głubczycach.
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SUKCESY UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI
 Uczniowie szkoły w Lisięcicach

biorą aktywny udział w cyklicznych
konkursach i przeglądach artystycz-
nych organizowanych w gminie i po-
wiecie. Rok 2015 obfitował w wiele
czołowych miejsc.

I tak w konkursach przedmiotowych
placówka może poszczycić się  II m. w
V Powiatowym Konkursie dla Uczniów
Klas I - III "Ortografek" , VI m.  w IV
Powiatowym Konkursie dla Uczniów
Pierwszego Etapu Edukacji "Rusz
Głową"  i  III m. w Powiatowym Kon-
kursie "Na Płaskowyżu Głubczyckim".

W konkursach recytatorskich
I i II miejscem w konkursie recytator-
skim w ramach Festiwalu Kultury Po-
wiatowej w kat. uczniów klas I-III
szkoły podstawowej, II  i III m. w kon-
kursie recytatorskim w XV Festiwalu
Kultury Powiatowej w kat. gimnazjum,
I m. w Powiatowym Konkursie Recy-
tatorskim "Strofy o Ojczyźnie" w kat.
uczniów klas I-III szkoły podstawo-
wej, III m.  w VII Wojewódzkim Prze-
glądzie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła
II "Syćka se wom zycom".

 W konkursach plastycznych I m.
w konkursie "Siejąc kwiaty pomaga-
my pszczołom", II m.  w konkursie
"Jan Paweł II w oczach dzieci", II i III
m.      w konkursie "Muzyka widziana
oczami dziecka".

 Na festiwalach piosenki uczniowie
wywalczyli II m. w Festiwalu Piosen-
ki Ekologiczno - Prozdrowotnej, II m.
na festiwalu piosenki w ramach Fe-
stiwalu Kultury Powiatowej, Zespół
"Słoneczka" - I m. na festiwalu pio-
senki w ramach Festiwalu Kultury Po-
wiatowej i I m. w Festiwalu Piosenki
Ekologiczno - Prozdrowotnej w Głub-
czycach.

SPORT W NASZEJ SZKOLE
Nie samą nauką człowiek żyje…

Zgodnie z tą tezą w naszej szkole sta-
wiamy również na sport i aktywność
fizyczną. Uczniowie wielokrotnie re-
prezentowali szkołę w zawodach
w różnych dyscyplinach sportowych
i zmagali się w uczciwej rywalizacji
z reprezentacjami innych szkół.

Do najważniejszych osiągnięć,
uczniów gimnazjum, nalezą: III m.
w Wojewódzkich Igrzyskach Lekko-
atletycznych w rzucie oszczepem; III
m. w Wojewódzkich Igrzyskach LZS
Szkół Wiejskich w Piłce Siatkowej oraz
II m. w Półfinale Mistrzostw Woje-
wództwa Szkół Gimnazjalnych w Piłce
Siatkowej Dziewcząt. Ponadto ucznio-
wie zajęli wysokie lokaty   w Gminnych
i w Powiatowych Zawodach Piłki Siat-
kowej Dziewcząt (I m.) oraz w Gmin-
nych Zawodach Piłki Nożnej Dziew-
cząt oraz Chłopców (II m.).

Największymi osiągnięciami
uczniów szkoły  są: I m. chłopców w
Półfinale Wojewódzkim Mini Piłki
Siatkowej; II m. chłopców w Półfinale
Wojewódzkim Mini Piłki Siatkowej
Szkół Wiejskich; IV m. chłopców
w Finale Wojewódzkim Mini Piłki Siat-
kowej oraz IV m. chłopców w Półfina-
le Wojewódzkim Turnieju Halowej
Piłki Nożnej, a także II m. dziewcząt w
Półfinale Wojewódzkim Turnieju Gier
i Zabaw "Mały Olimpijczyk" oraz V m.
dziewcząt w Finale Wojewódzkim Tur-
nieju Gier i Zabaw "Mały Olimpijczyk".

Uczniowie gimnazjum i szkoły pod-
stawowej brali także udział w Gmin-
nych i Powiatowych Indywidualnych
Mistrzostwach w Lekkoatletyce
i osiągnęli na nich wysokie wyniki.

Tadeusz Wojciechowski
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  SŁOWO STAJE  SIĘ CIAŁEM

       Najpiękniejsze oto Święta,
        Radość w sercach niepojęta,
        Wszak narodził się Bóg - Człowiek,
        Pan nad światem Król ubogi.
        Pochyl głowę nad Stajenką,
        Pomyśl o potrzebujących,
        Niech puste miejsce przy stole
        Nie będzie li tylko symbolem.

Ref. Słowo staje się Ciałem,
        Miłość wielka naszym udziałem.
        Dziecię Boże - pełnia łask,
        Zbawienia nadszedł czas.

        Opłatek biały i życzenia
        W tę  Noc Niezwykłą, Tajemną,
        Kolędy, Święta Rodzina,
        Dla wszystkich Boża Dziecina.

Ref. Słowo staje się Ciałem …

         słowa: Maria Farasiewicz
          muzyka: Józef Kaniowski

KOLĘDNICY

Mości gospodarze bądźcie pozdrowieni,
Kolędnicy z Głubczyc tutaj zaproszeni

Życzą z Nowym Rokiem
wszelkiej pomyślności;

Hej kolęda, kolęda!

Gwiazda Betlejemska
przybieżała z nami,
Ta, co sprowadziła

Trzech Królów do stajni,
A nam pokazała drogę do zbawienia;

Hej kolęda, kolęda!

Jest i z nami Turoń,
 który paszczą kłapie

Jak mu czego nie dasz,
 to Cię zaraz złapie;

Tam, gdzie Turoń chodzi,
to się żytko rodzi;

Hej kolęda, kolęda!

A kolędnik z szopką niesie wam nowinę,
Że Panna przeczysta porodziła Syna;

Syna Jedynego, Boga prawdziwego;
Hej kolęda, kolęda!

Chcemy kolędować, tradycję podtrzymać,
Zaraz aniołkowie ku wam będą witać,

Słowo święte głosząc
o Bożym Dzieciątku;

Hej kolęda, kolęda

                              Maria Farasiewicz
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W dniach 17-18 stycznia 2015r.
w  Miejsko - Gminnym Domu Kultu-
ry w Lewinie Brzeskim odbył się
XXX Jubileuszowy Wojewódzki
Przegląd Zespołów Kolędniczych
HERODY 2015.

W przeglądzie tym po raz kolejny
wystąpił teatr Tradycja ZSM w Głub-
czycach, działający pod kierownictwem
Marii Farasiewicz, zdobywając II miej-
sce! Ponadto czterech aktorów Trady-
cji otrzymało nagrody indywidualne
za wykreowane postaci. A byli to: Mi-
chał Bezpalko, Natalia Chaszczewska,
Mateusz Kościelny oraz Mietek Za-
jąc. Z kolei Maria Farasiewicz została
nagrodzona za reżyserię.

Grupa teatralna z głubczyckiego
"Mechanika" przedstawiła w Lewi-
nie widowiskowy spektakl obrzędo-
wo - kolędniczy z żywym akompa-
niamentem akordeonowym.

To już jedenaste Herody w dwu-
dziestoletniej historii teatru Tradycja.
Warto też przypomnieć, że artyści
z "Mechanika" mają na swym koncie
pięć głównych nagród w tym prze-
glądzie, czyli tzw. Berło Heroda oraz
sześć drugich miejsc, jak i mnóstwo
indywidualnych wyróżnień.

Wojewódzki Przegląd Zespołów
Kolędniczych to barwna impreza folk-
lorystyczno - ludowa kultywująca
i popularyzująca tradycje bożonaro-
dzeniowe na Śląsku Opolskim oraz
różnorodne formy kolędnicze. Wśród
nich: chodzenie z kozą, turoniem,
szopką  - Betlejką, choinką - Rajem ,
jasełka czy typowe herody, od któ-
rych przegląd przyjął nazwę.

Prof. Teresa Smolińska z Katedry
Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uni-
wersytetu Opolskiego, od lat trzydzie-

HERODY NAGRODZONE
stu przewodnicząca jury, kładzie szcze-
gólny nacisk na walory etnograficzne
prezentacji konkursowych, ich wartką
akcję i kulturę żywego słowa.

HERODY w Lewinie Brzeskim to je-
dyny w Polsce tego typu przegląd o za-
sięgu wojewódzkim. Swój prestiż i po-
pularność zawdzięcza m.in. dobrej orga-
nizacji, wysokiemu poziomowi insceni-
zacji jak i szerokiemu zainteresowaniu
mediów. Podkreślmy, że teatr Tradycja

uczestnicząc w HERODACH reprezen-
tował nie tylko swoja szkołę, ale przede
wszystkim nasze miasto, gminę i po-
wiat głubczycki.

Na koniec należałoby przywołać
nazwiska tych, którzy wystąpili w
spektaklu teatru Tradycja: Michał
Bezpalko (Diabeł), Natalia Chasz-
czewska (Królowa), Maria Farasiewicz
(Kolędniczka), Iwona Halikowska
(Kolędniczka), Krzysztof Konieczny
(Śmierć), Mateusz Kościelny (Herod),
Robert Kudła (muzykant), Patryk Li-
twin (Kolędnik z szopką), Angelika
Paterek (Anioł), Michał Salawa (Feld-
marszałek), Patryk Urbanik (Turoń)
oraz Mietek Zając (Żyd); pomoc tech-
niczna - Dawid Szulborski.

Gratulujemy Tradycji i życzymy
dalszych sukcesów! Za rok kolejne
HERODY!              Redakcja ZSM
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19. grudnia 2015 r.  teatr TRADY-
CJA ZSM  przedstawił barwny spek-
takl obrzędowo - kolędniczy "HERO-
DY" w reżyserii Marii Farasiewicz.
Miało to miejsce w żywej szopce na
dziedzińcu internatu Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego.

Od wielu lat teatr TRADYCJA ZSM
w ramach współpracy z ZSCKR
uatrakcyjnia swym występem żywą
szopkę, jakże popularną i każdego
roku wyczekiwaną w naszym lokal-
nym środowisku. HERODY to obok
jasełek jedna z form kolędniczych
związana z tradycją świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku. Przypomi-
na bowiem, jak to onegdaj bywało,
kiedy się w domostwach właśnie owe
HERODY odgrywało, czyli insceniza-
cje związane z okrucieństwem i uka-
raniem despotycznego króla Heroda.
W takim widowisku obok tytułowe-
go władcy występują typowe posta-
ci kolędnicze, czyli: Feldmarszałek,
Królowa, Anioł, Diabeł, Śmierć, Ko-
lędnik z szopką, Żyd, Turoń i inne.

HERODY W ŻYWEJ SZOPCE
A w zaprezentowanym w żywej

szopce spektaklu wystąpili: p. Maria
Farasiewicz, Natalia Chaszczewska,
Patrycja Cisaruk, Jagoda Mazurkie-
wicz, Kamil Kaźmierczak, Patryk Urba-
nik oraz Mietek Zając. Grupie teatral-
nej akompaniował na organach wspa-

niały muzyk -
pan Marian Ba-
żyński.

Po części in-
scenizacyjnej
HERODÓW od-
była się tzw.
część pastorał-
kowa, w której
wybrzmiały pięk-
ne polskie pasto-
rałki, w tym tak-
że autorstwa
Marii Farasie-
wicz. Finałowy
"Znak pokoju"

stanowiący podsumowanie występu
zjednoczył licznie zgromadzoną na
placu widownię symbolicznym uści-
skiem dłoni. Zaproszona na scenę dy-
rekcja ZSCKR (Bogusław Chochow-
ski  i Dorota Wierzba) dołączyła do
TRADYCJI, by wspólnie odśpiewać
tenże wymowny utwór i przekazać so-
bie ów znak pokoju.

Wdzięczna, zawsze wierna i życzli-
wa publiczność nagrodziła aktorów
z głubczyckiego "Mechanika" burzą
oklasków, którym nie było końca!

Na zakończenie dyrektor ZSCKR
ciepłymi słowy podziękował teatrowi
TRADYCJA  za wspaniały spektakl ,
który uświetnił doroczną żywą szop-
kę, wręczając symboliczne, słodkie
upominki.

Redakcja ZSM
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18. grudnia 2015r. w sali konferen-
cyjnej Kuratorium Oświaty     w Opo-
lu odbyła się uroczystość wręczenia
nagród Ministra Edukacji Na-
rodowej za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Wśród
trzech nagrodzonych osób
była nauczycielka języka
polskiego Zespołu Szkół
Mechanicznych   -  Maria
Farasiewicz.

W imieniu pani Minister
Anny Zalewskiej nagrody
wręczyła  Halina Bilik - opol-
ski kurator oświaty. Nim to jednak
nastąpiło,  nagrodzeni wysłuchali
przemówienia pani minister za pośred-
nictwem internetu, łącząc się z War-
szawą, gdzie w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej w tym samym czasie
miała miejsce główna uroczystość
wręczenia nagród MEN. Były ciepłe

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
życzenia, gratulacje i podziękowania
skierowane do nagrodzonych za "cał-
kowite oddanie szkole".

Nagroda MEN to szczególne doce-
nienie ciężkiej, pełnej trudu  i poświę-
cenie pracy nauczycielskiej połączo-
nej z pasją  i społecznictwem.

Gratulujemy Marii Farasiewicz tej
zaszczytnej nagrody i życzymy zdro-
wia, dalszych sukcesów oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Redakcja ZSM
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20. marca 2015 r.   w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury
odbył się koncert charytatywny
z okazji 1-go Dnia Wiosny "Otwarte
serca" zorganizowany po raz kolejny
przez Zespół Szkół Mechanicznych
pod kierownictwem Marii Farasiewicz
przy współudziale Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego we współ-
pracy z MOK.

Celem tegorocznej edycji koncertu
było wsparcie działalności Francisz-
kańskiego Ośrodka PomocyDzieciom.

Już  miesiąc przed koncertem w głub-
czyckich szkołach ponadgimnazjal-
nych rozpoczęły się tzw. koleżeńskie
zbiórki pieniężne na cegiełki w kwo-
cie od 5 zł wzwyż. W akcję włączyli
się uczniowie, absolwenci, nauczy-
ciele, pracownicy administracji i ob-
sługi oraz prywatni darczyńcy.
W efekcie zebrano następujące kwo-
ty: "Mechanik" - 2000 zł, "Rolniczak"
- 620 zł, "Ogólniak" - 315 zł. Z kolei
w MOK przed samym koncertem kwe-
stująca do puszek młodzież zebrała
kwotę 600 zł. Do akcji "Otwarte ser-
ca" włączyły się też dzieci i nauczy-
ciele ze Stowarzyszeniowej Szkoły
Podstawowej klas I-III w Klisinie ofia-
rując 150 zł. Ogółem zebrana kwota
wyniosła 3685 zł W trakcie trwania
koncertu suma ta została złożona
przez dyrektorów Jana Łatę, Dorotę
Wierzbę i Tadeusza Eckerta oraz Ma-
rię Farasiewicz na ręce o.dyr. FOPDz -
Mieczysława Lenarda, który w cie-
płych słowach wyraził swą wdzięcz-
ność za organizację przedsięwzięcia,
ofiarność, dobre serce i pomoc oka-
zaną Ośrodkowi.

W bogatym i barwnym programie
koncertu można było zobaczyć wiele

OTWARTE SERCA
różnorodnych form artystycznych.
Nie mogło zabraknąć śpiewu, tańca,
recytacji czy zabawnych scenek ka-
baretowych. Ponadto zaprezentowa-
ła się również  nasza głubczycka Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
jak też wystąpił iluzjonista EL-
MADO. Nuta liryczna, klasyczna
i komediowa z motywem przewodnim
wiosny w scenerii pięknych pejzaży
seniora Bronisława Skrzyńskiego.

Licznie zgromadzona i żywiołowo
reagująca publiczność gromkimi bra-
wami nagradzała występujących.

"Otwarte serca" to lekcja zrozumie-
nia, ofiarności, dobroci i otwarcia się
na potrzeby innych. Dla młodzieży
naszych szkół to także atrakcyjna for-
ma przywitania 1. Dnia Wiosny i spę-
dzenia tzw. dnia wagarowicza.

A w koncercie charytatywnym wy-
stąpili: inicjatorka i prowadząca pro-
gram Maria Farasiewicz; Beata
Krzaczkowska, aktorzy Teatru TRA-
DYCJA (Michał Bezpalko, Michał Sa-
lawa, Kamil Bojkowski, Mateusz Ko-
ścielny, Mietek Zając); Kamil Kaź-
mierczak, Adrian Bedryj, Aleksandra
Richter, Magdalena Mika, Gabriela
Domerecka, Patrycja Sołowiów
(ZSM); Martyna Nowak, Aleksandra
Domerecka, Nicola Winiarska (LO);
Gabriela Kluska (ZSCKR); Patrycja
Gacek, Agnieszka Zwolińska, Maciej
Ziółko, Agnieszka Hautz (PSM); gru-
pa dzieci z FOPDz, Włodzimierz Treć
oraz seniorka Cecylia Pasternak, ob-
sługa techniczno-akustyczna - Dawid
Konopacki (MOK), Kacper Dąbrowa,
Bartłomiej Wols, Jarosław Jedliczka
(ZSM); scenografia - Elżbieta Zenfler
(MOK).

Monika Surma
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DLA   ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY
 8. grudnia 2015r. w Filharmonii

Opolskiej miała miejsce uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień  Mar-
szałka Województwa Opolskiego dla
animatorów i twórców kultury woje-
wództwa opolskiego. Wśród uhono-
rowanych przez Marszałka była Ma-
ria Farasiewicz - nauczycielka  języka

polskiego, założyciel i instruktor te-
atru TRADYCJA ZSM, społecznik, or-
ganizatorka wielu  programów,  imprez
okolicznościowych i przedsięwzięć ar-
tystycznych na ziemi głubczyckiej, tak
sakralnych jak i świeckich.

Pani Maria znalazła się w gronie
dwunastu nagrodzonych i wyróżnio-
nych laureatów i otrzymała zaszczyt-
ny list gratulacyjny od marszałka
o treści:

"Pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania za Pani działania na rzecz
pielęgnowania i pomnażania dorob-
ku kulturowego Śląska Opolskiego.

List gratulacyjny jest wyrazem
uznania za umiejętność  dostrzega-
nia i upowszechniania wartości
istotnych dla kulturowego dziedzic-
twa naszego regionu.
Życzę Pani wielu sukcesów w re-

alizacji dalszych osiągnięć w pracy
na niwie kultury, realizacji zamie-

rzeń twórczych
oraz wszelkiej
pomyślności w
życiu osobistym.

Z wyrazami
szacunku
Andrzej Buła"

Nagrody i wy-
różnienia Mar-
szałka Woje-
wództwa Opol-
skiego wręczane
są animatorom

kultury za wybitne osiągnięcia arty-
styczne oraz za upowszechnianie
i ochronę kultury Śląska Opolskiego.

To zaszczytne wyróżnienie  Marii Fa-
rasiewicz jest swoistą promocją tak Ze-
społu Szkół Mechanicznych jak i na-
szego miasta oraz ziemi głubczyckiej.

Warto też dodać, że uroczystości
w Filharmonii Opolskiej towarzyszy-
ły : koncert smyczkowy w wykona-
niu  Kwartetu Piastowskiego, poczę-
stunek oraz warsztaty w zakresie tra-
dycyjnego zdobienia i malowania
ozdób świątecznych.

Przypomnijmy też, że w roku ubie-
głym Marszałek Województwa Opol-
skiego nadał Marii Farasiewicz Od-
znakę Honorową " Za Zasługi dla
Województwa Opolskiego".

Redakcja ZSM
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ŚP. MARIA TARATUTA
Była absolwentką Liceum Ogólnokształcącego

w Głubczycach, które ukończyła  w 1973 roku. W tym
okresie swoje muzyczne pasje i talent  realizowała wy-
stępując w zespole wokalnym "Anetki", który pro-
wadził profesor  Albin Gryboś. Zespół ten koncerto-
wał  z sukcesami po całej Opolszczyźnie, uświetniając
swoim śpiewem wiele uroczystości i imprez.

W 1975 roku ukończyła Studium Nauczycielskie
w Raciborzu i podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr
2 w Głubczycach  jako nauczycielka wychowania mu-
zycznego. Równolegle akompaniowała przez wiele lat chórowi, który prowa-
dził ks. profesor Kądziołka we Włodzieninie,   a także studiowała i w 1981 roku
uzyskała dyplom magistra wychowania muzycznego na Uniwersytecie Ślą-
skim w Cieszynie. 1 września 1977 roku przeszła na etat nauczycielki muzyki
w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach, gdzie pracowała do 1985 roku.
Przez te lata przygotowywała oprawę muzyczną wszystkich uroczystości
i apeli w liceum, służąc swoją wiedzą i talentem.  Dzięki otwartości, optymizmo-
wi, życzliwości, gotowości niesienia pomocy, potrafiła zachęcić uczniów do
udziału w swoich projektach.  Drugą  pasją Marysi było harcerstwo. Od 1985
roku mieszkała i pracowała w Baborowie - prowadząc kwiaciarnię, a swoje
muzyczne pasje realizowała jako organistka w miejscowym kościele.

Jej głos i muzyka towarzyszyły ludziom przez lata w chwilach uroczystych,
radosnych i smutnych. Otoczoną kwiatami i muzyką, zawsze uśmiechniętą
i życzliwą - taką zapamiętamy Marię Taratutę (Misię).

                                              Dorota Turniak,  Krystyna Kopczyk

Do sztambucha
 - Maria Kiliś-Taratuta „Misia”
 - instruktorka ZHP
"Kto raz przyjaźni poznał moc / Nie będzie

trwonił słów/ Przy innym ogniu, w inną noc /
Do zobaczenia znów…"

Od początku swojej pracy pedagogicznej była
instruktorką ZHP. Wtedy zeszły się nasze drogi
i rozpoczęła przyjaźń. W  SP Nr 2 prowadziła roz-
śpiewaną drużynę zuchową "Koszałki Opałki".
Z powodzeniem co roku brała udział w Festiwalu
Piosenki Harcerskiej.

W Liceum, zaraz po przyjściu, zaangażowała
się w pracę szczepu harcerzy starszych. >>>

cd. str. 193

ODESZLI W 2015 ROKU
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Urodził się 29. lipca 1928 roku w
Olszaniku w  powiecie Samborskim
(obecnie Ukraina ok.  30 km od Prze-
myśla). Jego narodzinom towarzyszy-
ło niezwykłe zdarzenie, ponieważ
akurat wybuchł w domu
pożar, w wyniku którego
spłonął cały dobytek ,
a przyjście na świat Ludwi-
ka odbyło się w stodole.
Ludwik urodził się jako 9
dziecko Agnieszki z domu
Tyburczy i Stanisława Pta-
ków. Był najmłodszym
dzieckiem,  a zarazem  bra-
tem: Marysi, Anieli, Julci,
Kasi, Rózi, Józi, Zosi, Tadzia. Wojna
sprawiła, że wiele osób z rodzeństwa
zostało wywiezionych w głąb  Rosji
na zesłanie i do obozów. Jako siedem-
nastolatek wraz z rodzicami i siostrą
Zosią w czerwcu 1945 roku przekra-
cza granicę Polski i po miesięcznym
transporcie w wagonach bydlęcych zo-
stają wysadzeni z pociągu w pobliżu
Gołuszowic. Jako repatrianci osiedli się
w Gołuszowicach pod numerem 5 .
W tym czasie brat Tadeusz, dotąd prze-
bywający na zesłaniu   w Kazachstanie
ucieka z niewoli i dociera do Gołuszo-
wic w grudniu tego samego roku. Była
to jedna z najszczęśliwszych chwil
w życiu rodziny Ptaków.

Ludwik swoją żonę - Jadwigę Ry-
dzak poznał w Gołuszowicach i 19 lip-
ca 1951 roku zawarł z nią szczęśliwy
związek małżeński. Ludwik i Jadwiga
zamieszkali w domu rodzinnym i w
kwietniu 1953 roku na świat przycho-
dzi ich pierwszy upragniony syn -
Edward, w 1956 roku drugi syn - Ka-
zimierz, w 1958 roku przychodzi na

ŚP. LUDWIK PTAK
ODESZLI W 2015 ROKU

świat trzeci syn - Tadeusz, a po la-
tach upragniona córeczka Anna.
W tym czasie Ludwik oprócz pracy
na gospodarstwie rolnym podejmuje
pracę zawodową w lasach Państwo-

wych przy sadzeniu lasu,
następnie jako robotnik se-
zonowy w Cukrowni Babo-
rów. Kolejna praca to  Rejon
Dróg  Publicznych. Na eme-
ryturę Ludwik odchodzi
z ostatniego miejsca pracy,
a więc ze Spółdzielni Inwali-
dów "Piast" w 1993 roku.
W międzyczasie w 1983 roku
umiera jego ukochana żona

i jest to dla niego strata, której nigdy
nic nie było w stanie wyrównać.
Życie Ludwika polegało głównie na

pracy, wychowywaniu dzieci, ich
kształceniu. Największą radość spra-
wiały mu dzieci, ich żony i zięć, a głów-
nie wnuczęta: Agusia, Bartuś, Kamil-
ka, Aurelka, Piotruś, Andżelika, Łuka-
szek oraz prawnuki: Julcia, Jurek, Łuka-
szek, Helenka, Kamilek, Dominiczek,
Filipek i Oliwka. Pod koniec swojego
życia wymagał stałej opieki medycz-
nej dlatego przebywał pod fachową
opieką głubczyckiego ZOL-u.

Był kochanym i bardzo wymagają-
cym Ojcem, nauczył nas wiary, solid-
nej pracy, miłości, zdrowego rozsąd-
ku i bycia dobrymi ludźmi. Był też do-
brym sąsiadem, szanowanym mieszkań-
cem wsi i wzorowym katolikiem. W na-
szej pamięci pozostanie też jako czło-
wiek pracy i  wzór do naśladowania.
Rodzice  przeżyli 32 lata razem, a teraz
po kolejnych 32 latach spotkali się
w wieczności.                   Edward Ptak
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Śmierć zjawia się nagle i niespo-
dziewanie. Zakrada niczym złodziej.
Nieprzewidywalna i okrutna zara-
zem. Owego nieszczęsnego dnia
(11.06.2015r.) stanęła na drodze Ka-
mila.

Zaskoczyła go!  I o to zginął 17-
letni młodzieniec, pełen życia, energii
i zapału. U progu dorosłości, której
nawet nie zdążył doświadczyć. A jesz-
cze tyle miał do zrobienia. Snuł plany
na przyszłość, marzył…

Pytanie "dlaczego" ciśnie się na
usta. Lecz to pytanie retoryczne…
Śp. Kamil Bojkowski. Uczeń klasy

IA technikum ekonomicznego głub-
czyckiego "Mechanika". Za niespeł-
na dwa tygodnie miał otrzymać świa-
dectwo promocyjne do klasy drugiej
i dyplom. Nie zdążył je odebrać…
Śp. Kamil Bojkowski. Wspaniały

chłopak. Zawsze uśmiechnięty, pełen
pogody ducha i optymizmu. Wesoły,

zabawny, czasem bezpośredni i jakże
towarzyski. Przepełniony radością,
dzielił się nią z innymi. Trochę szalo-
ny ekstrawertyk. "Pozytywnie zakrę-
cony"- mówili o nim koledzy. Chłonął
życie. Szybko i intensywnie. Życzli-
wy i sympatyczny. Dał się lubić. Miał
wielu przyjaciół. Wyzwalał pozytyw-
ne emocje. Czynił dobro. Wrażliwy na
krzywdę i cierpienie innych, ofiaro-
wał swą pomocną dłoń.

Na scenie autentyczny  i przekonu-
jący. Kreatywny i twórczy. Wykreował
wiele ciekawych ról. Bawił i wzruszał
zarazem. Tak podczas licznych uroczy-
stości i akademii szkolnych, jak          i
na scenach lokalnego środowiska. Ka-
mil to niezapomniany bandyta           w
"Napadzie na bank" , Bob Budowni-
czy w "Antygonie II" , czy przedwo-
jenny policjant w "Chłopie i babie", to
znów podrywacz w "Długiej drodze do
Itaki". Wiele by można wymieniać. A
przy tym wygadamy, otwarty    i nie-
skrępowany, śmiało udzielał wywia-
dów dla Radia Opole. W dniu śmierci
Kamila w TV Głubczyce emitowany był
program kabaretowy             z jego
udziałem. Teraz to już pamiątka po nim.
Nie tak dawno zdradził mi, że swoja
przyszłość wiąże z zawodowym aktor-
stwem i już chce się przygotowywać
do egzaminów w łódzkiej "filmówce".
Pani Marysiu - powiada - mamy zaled-
wie trzy lata i muszę je dobrze zago-
spodarować. Byłam szczęśliwa, słyszą-
ce te słowa. Wszak miał predyspozy-
cje, co  zresztą potwierdzili zawodowi
aktorzy i reżyserzy. Jedne, drugie, trze-
cie warsztaty aktorskie i wyjazdy do
Opola, by zgłębić wiedzę  o teatrze.
Kolejnych, niestety, już nie będzie…

ODESZLI W 2015 ROKU
ŚP. KAMIL BOJKOWSKI
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Śp. Kamil Bojkowski. Wszędzie go

było pełno. I tu i tam. Nie było dlań
rzeczy niemożliwych! W sytuacjach
stresowych mawiał: proszę się nie
martwić, będzie dobrze, damy radę.
Jego słowa działały niczym kojący bal-
sam.  A w klasie i garderobie rzeczy
Kamila. Jego kostiumy sceniczne i re-
kwizyty. Był przecież pracowity i po-
słuszny. Tę cechę wyniósł zapewne
z rodzinnego domu. Szczery!

Osierocony przez matkę w wieku
zaledwie sześciu lat, czcił jej pamięć
i pielęgnował ja w swoim sercu. Czę-
sto odwiedzał jej mogiłę, zapałał zni-
cze, przynosił kwiaty… wspominał.
Obdarzony ciepłem i miłością zatro-
skanego ojca, dziadków i cioci Kasi
wyrósł na wspaniałego chłopaka.

Nie tak dawno, po udanym wystę-
pie z okazji święta 3-go Maja w Miej-
skim Ośrodku Kultury, podeszłam do
jego ojca, by złożyć gratulacje za
wspaniałego, utalentowanego syna,
nie wiedząc, że za niespełna dwa mie-
siące przyjdzie mi składać kondolen-
cje. Czy to nie paradoks?

Śp. Kamil Bojkowski. Oryginalny
indywidualista. Pełen franciszkań-
skiej miłości do świata i ludzi. Już jako
gimnazjalista, uczeń klasy integracyj-
nej, dawał świadectwo idei integracji
z niepełnosprawnymi rówieśnikami w
programie BEZ BARIER. Ofiarował
uśmiech i dobre słowo tym, dla któ-
rych los nie  był  łaskawy.
Śp. Kamil Bojkowski. Nasz Kamil.

Jego śmierć to niepowetowana strata
dla wszystkich: bliskich, krewnych,
znajomych, wsi Kietlice, społeczno-
ści ZSM, szkolnego teatru, etc.

A na pogrzebie Kamila tłumy wier-
nych, którzy chcą go pożegnać, rze-
sze tych, którzy go znali.  Tymczasem
pozostaje nieutulony żal, wspomnie-
nia i pamięć o nim, którą będziemy pie-
lęgnować w naszych sercach, zapew-
niając przy tym o modlitwie.

Niech śmierć Kamila nie pójdzie na
marne. Niech stanie się swoistą lekcją
wychowawczą, lekcją, z której tak
młodzi jak i starsi powinni wyciągnąć
właściwe wnioski.

Drogi Kamilu! Niech dobry Bóg
obdarzy Cię życiem wiecznym.
  Śpij w  pokoju!

      Maria Farasiewicz

>>>  dok. ze str.  190 ŚP.  Maria Taratuta
Bardzo pomagała muzycznie co spowodowało zwiększenie liczby członków

ZHP. Chętnie angażowała się w organizację rajdów, biwaków i obozów harcer-
skich. Nasza grupa harcerzy zawsze była rozpoznawana dzięki gitarom i śpie-
wom. Po moim odejściu Marysia została Komendantką szczepu aż do swojego
odejścia z Liceum w 1985 r. Za swoją pracę instruktorską nagrodzona została
wyjazdem z grupą harcerzy do Wałujek (obwód w Rosji, z którym współpraco-
wały  Głubczyce w roku 1988).

Były to piękne i niezapomniane chwile, a wspomnienia to do siebie mają:
czy chcesz czy nie - zawsze wracają.

  Teresa Idziak
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ŚP. IDZI DZIADUCH
- syn Michała i Marii urodził się 21.09.1938 roku w Głęboczku woj. Tar-

nopol. W roku 1956 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Głogówku.
Pierwszą pracę zawodową podjął  1.07.1956 roku w Kółku Rolniczym w Ka-
zimierzu na stanowisku księgowego.

 21.września.1959 roku rozpoczął pracę w Placów-
ce Banku Rolnego w Głubczycach, gdzie pracował
do 31.05.1962 roku na stanowisku Inspektora Kredy-
towego. Od 1. czerwca 1962 roku pracował w Oddzia-
le Narodowego Banku Polskiego  początkowo na sta-
nowisku Inspektora ds. kredytowych a następnie
Specjalisty ds. kredytowych. W tym czasie (1964)
rozpoczął studia na Akademii Ekonomicznej  w Kato-
wicach, które ukończył w roku 1969, a pracę magi-
sterską obronił w roku 1971. W tym okresie założył
rodzinę i wychował troje dzieci. W roku 1975 powo-

łany został przez Prezesa NBP na stanowisko Dyrektora Oddziału PKO  a w
1976 roku na stanowisko Dyrektora PKO w Kędzierzynie - Koźlu, gdzie praco-
wał do 15.01.1982 roku. W  1982 rozpoczął pracę w Banku Spółdzielczym  po-
czątkowo jako Dyrektor, a od roku 1991 został powołany na Prezesa Zarządu,
którą to funkcję pełnił do 15 listopada 2012 r.

W 1992 r przeniósł siedzibę Banku z ul. Powstańców na Pl. 1-go Maja1. Od
2013 roku nadzorował prace nad przebudową i adaptacją budynku przy ul.
Sobieskiego 8 na nową siedzibę.

16. maja 2014 roku uczestniczył  w jej uroczystym otwarciu. Dzięki trafnym
decyzjom Bank ma obecnie własną siedzibę znajdującą się w samym centrum
miasta. To za kadencji Pana Idziego Dziaducha Bank osiągnął największy roz-
wój. Aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym i społecznym gminy, wspie-
rając lokalną społeczność, w związku z czym w 2014 roku został Panu Idziemu
przyznany przez Kapitułę Rady Miejskiej „Herb Głubczyc”.

Całe  życie zawodowe związał z Głubczycami.
Za swoje zasługi został odznaczony przez:
Ministerstwo Finansów  - Srebrną odznaką za zasługi dla finansów.
Związek Harcerstwa Polskiego - Srebrną Honorową Odznaką
Przyjaciół  Harcerstwa.  Radę Państwa  - Złotym Krzyżem Zasługi.
Radę Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych - Honorową Złotą
Odznaką, -  Za zasługi dla Bankowości   Spółdzielczej.
Prezydenta RP - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 Prezesa Narodowego Banku Polskiego -Zasłużony dla Bankowości RP
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Zasłużony dla rolnictwa.
Bank BPS - diamentowym odznaczeniem -  Za zasługi dla polskiej bankowo
ści spółdzielczej.                                                                            Edward Bernacki

ODESZLI W 2015 ROKU
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ŚP. BARBARA STĘPIEŃ

Odszedł od nas bardzo dobry nauczyciel…
..i bardzo dobry człowiek.
Żegnamy naszą Koleżankę Basię Stępień.
Żegnamy z wielkim smutkiem i ze łzami w oczach.
Bo stamtąd, dokąd poszła, już się nie wraca…
Jej nagła, nieoczekiwana i przedwczesna śmierć,
 stała się dla nas wszystkich smutnym faktem.
Za szybko.Zdecydowanie za szybko.
Ale śmierć zawsze przychodzi nie w porę.

I zawsze jest dla tych, którzy zostają, trudnym pytaniem: "Dlaczego tak
szybko odchodzi człowiek, który mógł jeszcze czynić tak wiele dobrego?"

Basia Stępień urodziła się 20.05.1966 roku w Głubczycach.
Swoją przygodę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła już w wieku 21 lat.

1.09. 1987 roku rozpoczęła pracę w Przedszkolu w Grobnikach .Tam z małymi
dziećmi pracowała trzy lata. Dała się poznać jako osoba ciepła, życzliwa, za-
wsze uśmiechnięta.

Od 01.07.1990 roku objęła posadę w Przedszkolu nr 5. Tu także postrzegano
Ją,  jako osobę oddaną i poświęconą  pracy z dziećmi. Pracy, którą traktowała
jako swoje powołanie.

W tym przedszkolu Basia pracowała także trzy lata. Następnie, od 01.09.1993
roku, pracowała jako nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej w Szkole Podsta-
wowej w Gołuszowicach (Filia w Równym).

Cechowało ją ciepłe i pełne szacunku podejście do uczniów. Była wspania-
łym wychowawcą, przekazującym dzieciom cenne wartości. Dla każdego, kto
się do niej zwrócił, znajdowała czas, miłe słowo i dobrą radę.

01.09. 1996 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 i  tu  pracowała
jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do chwili obecnej. Prowadziła także
zajęcia lekcyjne  z informatyki.

 Przez wiele lat była instruktorem ZHP,  prowadziła drużynę zuchową. Wielo-
krotnie była współorganizatorem zuchowych rajdów pieszych i wielu szkolnych
imprez i  uroczystości.

Zawsze wzorowo wywiązywała się z powierzonych zadań dydaktyczno -
wychowawczych. Wokół siebie tworzyła zawsze życzliwy klimat. Cały czas,
nieustannie doskonaliła własny warsztat pracy. Na bieżąco wzbogacała swoją
wiedzę metodyczną i merytoryczną. W ramach doskonalenia zawodowego
ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki, wiele kursów, warsz-
tatów i  szkoleń. Aktywnie uczestniczyła w zespołach Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli. Chętnie przygotowywała spotkania WDN. Swoją

ODESZLI W 2015 ROKU
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wiedzę i doświadczenie chętnie przekazywała młodym nauczycielom. Służyła
im dobrą radą i pomocą.

Pełniła funkcję opiekuna  nauczycieli kontraktowych, wielokrotnie sprawo-
wała też opiekę nad studentami uczelni pedagogicznych. Bardzo chętnie uczest-
niczyła we wszystkich pracach na rzecz szkoły. Współuczestniczyła w tworze-
niu Statutu Szkoły, programów szkolnych, regulaminów. Założyła szkolną stronę
internetową. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Rady Szkoły. Przez wiele
lat prowadziła nieodpłatne kółko informatyczne dla dzieci. Zawsze bardzo po-
myślnie układała się Jej współpraca z rodzicami uczniów. Cieszyła się wśród
nich dużym szacunkiem i uznaniem. Była nauczycielem sumiennym, pracowi-
tym i obowiązkowym.

01.11.2007 roku objęła stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.
Dobrowolną  rezygnację złożyła  31. 08. 2014 roku

Duże zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków nauczyciela i wychowaw-
cy było zauważane przez innych, o czym świadczą liczne nagrody. Basia wielo-
krotnie otrzymywała Nagrody Dyrektora, Nagrody Burmistrza, a w 1999 roku
za " wkład  pracy w kształcenie i wychowanie młodzieży Opolszczyzny", zosta-
ła odznaczona Nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty.

W pamięci naszego społeczeństwa, na zawsze  pozostanie jako dobry, po-
godny i pracowity człowiek, całkowicie poświęcony swojej pracy. Jako przyja-
ciel wszystkich dzieci, dążący do osiągnięcia celu, którym zawsze było dobro
dziecka.

Basia odeszła od nas 17.02. 2015r.
Żegnamy Ją w imieniu nauczycieli, uczniów i  pracowników Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. Janusza Korczaka.  Ukochanej Mamie, o którą się tak troszczyła,
wspominanej często Siostrze, oraz całej rodzinie, społeczność naszej szkoły
składa serdeczne wyrazy współczucia. Żegnamy oddaną swojej pracy Na-
uczycielkę i skromną Osobę.  Nasze kwiaty zwiędną, znicze  wypalą się
i zgasną , ale Basia będzie zawsze  żyła  w naszej pamięci.

 Gdyż tam pozostawiła  ciepły i trwały ślad .Cokolwiek dzisiaj powiemy, to
i tak będzie za mało. Nie ma bowiem takich słów, aby wyrazić nasz smutek
i bezsilność w obliczu Jej śmierci…

A życie? "Przeminęło. Zamknięte. Skończone.  Na wieki. Nie wstrzymamy
tej wody. Odchodzi. Tam gdzie płyną wszystkie rzeki. Gdzie inny dzień dla
wszystkich się rodzi…"

Marzena Różnicka - Świercz,
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ŚP. KSENIA WACŁAWIK
Czcigodni księżą celebransi, pogrążona w bólu rodzino oraz wszyscy tak

licznie zgromadzeni w świątyni, by towarzyszyć śp. Kseni Wacławik w jej
ostatniej ziemskiej wędrówce.

Niech mi będzie wolno w imieniu Stowarzysze-
nia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY
SAMI zabrać głos, przywołać pamięć zmarłej tra-
gicznie Kseni, a tym samym ją pożegnać.
Śmierć zjawia się nagle i niespodziewanie. Za-

krada niczym złodziej. Nieprzewidywalna i okrut-
na zarazem. Owego dnia zapukała do drzwi Kseni
jak nieproszony gość. Zaskoczyła ją! I oto zga-
sła 45-letnia kobieta, pełna życia, zapału, w kwie-
cie wieku. A tyle jeszcze chciała zrobić! Wszak
miała plany, marzenia… Pytanie "dlaczego?"
ciśnie się na usta. Lecz to pytanie retoryczne…

Stojąc nad urną z prochami śp. Kseni Wacławik
pragniemy wyrazić swą wdzięczność za to, że było

nam dane ją poznać, być blisko, móc współpracować. Była niejako darem dla
naszego lokalnego środowiska.
Śp. Ksenia Wacławik. Postać wyjątkowa. Matka idei integracji na ziemi głub-

czyckiej. Współzałożycielka w roku 2002 Stowarzyszenia TACY SAMI. Przez
lat dziesięć członek zarządu tej organizacji. Inicjatorka wszelkich działań na
rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży specjalnej troski. Nauczyciel i wycho-
wawca tych, dla których los nie był łaskawy, bo obdarzył brzemieniem niepełno-
sprawności czy nieuleczalnej choroby. Wychowawczyni Gracjany, Oliwii, Olka,
Łukasza, Kamila, Przemka i wielu innych… Zatroskana o przyszłość swych pod-
opiecznych, zaangażowana, z uwagą śledziła ich dalsze losy…

To właśnie ona jako pierwsza w roku 2000 podjęła się prowadzenia oddziału
integracyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 6 (dziś nr 2) w Głubczycach. Zgłę-
biła wiedzę, zdobyła stosowne kwalifikacje. Otwarta na nowe wyzwania. Odważ-
na i wojownicza - można by rzec. Jakże umiała docenić wysiłek swych malucz-
kich. Każde z trudem wypowiedziane słowo, każdy najmniejszy choćby ruch
niesprawną ręką napawały ją radością. Częstokroć o tym mówiła, zwłaszcza
w programie integracyjnym BEZ BARIER, którego była stałym prelegentem.
Śp. Ksenia Wacławik. Pełna ciepła i miłości. Czyniła dobro, nie oczekując

niczego w zamian. Największą dlań nagrodą były uśmiech i radość w oczach
dziecka. Dla swych podopiecznych niczym matka. Inteligentna i mądra. Szale-
nie oczytana! Na bieżąco z literaturą. Elokwentna. Fachowiec w swej dziedzi-
nie. Erudyta. Powszechnie znana, lubiana i poważana, cieszyła się uznaniem
i szacunkiem. Całkowicie oddana oświacie i zawodowi nauczyciela przedszko-
la. Praca była jej misją i posłannictwem. Życzliwa, sympatyczna i dobra. Filan-
trop jak i altruistka gotowa do poświęceń. Wrażliwa na potrzeby innych. >>>

ODESZLI W 2015 ROKU
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ŚP. WALDEMAR  PROKOPOWICZ
W wieku 71 lat  zmarł reżyser  Waldemar Pro-

kopowicz - prywatnie ojciec Bartosza Prokopo-
wicza, który zrobił film "Chemia" o swojej żonie
Magdalenie, która przegrała walkę z rakiem i za-
łożyła fundację Rak&Roll oraz operatora Jere-
miasza.

Waldemar Prokopowicz  - popularny reżyser
i kierownik produkcji, zmarł 3 listopada. Od koń-
ca lat 60. pracował m.in. jako asystent kierow-
nika produkcji, asystent reżysera i II reżyser na
planach kilkudziesięciu filmów i seriali, m.in.:
"Królowej Bony", "Thais", "Pestki", "Bożej
podszewki", "Długu", "Kilera" i "Wesela". Oprócz tego zagrał kilka epizo-
dycznych ról w popularnym serialu "Plebania". Ostatnio najgłośniejszą pro-
dukcją przy której pracował to "Chemia" - był II reżyserem.

Informację opr. Jan Wac na podstawie strony SE.PL, więcej na  „FILM-
POLSKI.PL”, Fot. Justyna Gołaszewska (filmpolski.pl)

Od autora. Waldemar  pochodził z Grobnik, zdawał maturę  w naszym
Liceum,  jego matka do przejścia na emeryturę pracowała jako położna
w głubczyckiej Służbie Zdrowia.

>>>Zawsze w   biegu, zawsze w pośpiechu, zawsze w działaniu… Ale dla
każdego potrafiła znaleźć czas: rodzica, nauczyciela, dziecka. Ofiarowała po-
mocną dłoń. Dzieliła swą wiedzą i doświadczeniem.  Często publicznie. Prze-
konywująca. Bez reszty oddana oświacie i Związkowi Nauczycielstwa Pol-
skiego. Świetna mediatorka. Radca i doradca w jednej osobie.
Śp. Ksenia Wacławik. Wulkan energii i entuzjazmu. Miła i pogodna, choć

czasem smutna. Skromna i pokorna zarazem. W pracy skrupulatna, rzeczowa,
rzetelna. Wymagała od siebie i od innych. Umiejętnie łączyła pracę zawodową
z funkcją prezesa ZNP.

A w życiu prywatnym? Wspaniała matka dwóch dorosłych synów: Jaro-
sława i Dariusza. Szczęśliwa babcia Krzysia i maleńkiej Hani, która niestety
znać będzie babcię tylko z opowiadań rodziców…

Oto w imieniu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY
SAMI dziękuję Ci droga Kseniu za to, ze byłaś z nami przez wiele lat. To
jednak za mało! Potrzebujemy Cię nadal. Nastała pustka po Twoim odejściu.
Pustka, której nie da się wypełnić.

Tymczasem pozostaje nieutulony żal, zostają wspomnienia i pamięć o To-
bie, którą będziemy pielęgnować w naszych sercach.

Niech dobry Bóg obdarzy Cię życiem wiecznym.
      Spoczywaj w pokoju.

           Maria Farasiewicz

ODESZLI W 2015 ROKU
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22. października 2015r.  w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbyła się
uroczysta Gala I Gminnego Konkur-
su "Siejąc kwiaty - pomagamy psz-
czołom".

Organizatorem konkursu była Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa z Klasami
I-III im. Marii Konopnickiej w Grobni-
kach. Patronat nad konkursem objął
Burmistrz Głubczyc  Adam Krupa oraz
Edward Wołoszyn prezes Koła Pszcze-

SIEJĄC KWIATY,
POMAGAMY  PSZCZOŁOM

larzy, zrzeszony w Wojewódzkim
Związku Pszczelarzy w Opolu.

Głównym celem konkursu było
kształtowanie u dzieci świadomości
ekologicznej, promowanie postaw

sprzyjających trosce o środowisko,
docenianie wartości przyrodniczych
i estetycznych najbliższej okolicy, do-
skonalenie umiejętności obserwacji
przyrody i dokonywania różnych form
jej opisu oraz uświadamianie dzie-
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ciom korzyści płynących z pracy psz-
czół dla świata przyrody i  ludzi. Na
uroczystość zostali zaproszeni:  Adam
Krupa - Burmistrz Głubczyc, Edward
Wołoszyn - prezes Koła Pszczelarzy,
Krzysztof Głowiszyn - wiceprezes
Koła Pszczelarzy, Adam Jakubowski -
dyrektor SP ZOZ, Krystyna Darłak -

prezes stowarzyszenia Zofia Bilik -
członek zarządu stowarzyszenia Cen-
trum Wspierania Aktywności Spo-
łecznej "INICJATYWA" w Grobni-
kach, Paweł Buczek - radny Rady
Miejskiej i inicjator konkursu, Barba-
ra Piechaczek - dyrektor Powiatowe-
go Muzeum Ziemi Głubczyckiej i rad-
na Rady Miejskiej, Zbigniew Ziółko
dyrektor MOK i  radny Sejmiku Wo-
jewództwa Opolskiego, Kazimierz
Płotnicki - przedstawiciel regionalny
firmy  SYNGENTA POLSKA, Jan Wac
- redaktor "Głosu Głubczyc" i Marian
Pospiszel właściciel Telewizji Głub-
czyce.

Konkurs "Siejąc kwiaty - pomaga-
my pszczołom" skierowany był do
przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych,  punktów przedszkolnych oraz
szkół podstawowych gminy Głubczy-
ce. Do udziału w tym przedsięwzięciu

przystąpiły następujące placówki:
Punkt Przedszkolny PICCOLINO,

Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2,
Przedszkole nr 3, Zespół Szkół w Li-
sięcicach, ZS w Pietrowicach, Publicz-
na Szkoła Podstawowa z Klasami I-III
w Klisinie, PSP z Klasami I-III w Grob-
nikach, Szkoła Podstawowa Nr 2.

Czas trwania całego projektu wy-
niósł 6 miesięcy - od maja do
października, czyli od mo-
mentu wysiania nasion ro-
ślin miododajnych, obserwa-
cji roślin i przylatujących na
nie owadów do wykonania
prac konkursowych.

W sumie do organizatora
napłynęło 93 prace w trzech
kategoriach: I kat. - plakat -
79 prace, II kat. dokumenta-
cja fotograficzna - 4 prace, III
kat. zielnik - 10 prac. Zostały

one ocenione przez jury w składzie:
Krzysztof  Głowiszyn, Paweł Buczek,,
Wioleta Tulej-koordynator konkursu.

Główne nagrody w kategorii przed-
szkola otrzymali:

I m.- Kacper Foryś oddział przed-
szkolny ZS w Pietrowicach, II m. - Zu-
zanna Gużda - Przedszkole Nr 3,

III m. - Łukasz Cichobłaziński -Pic-
colino,  IV m. - Laura Dłubacz - oddział
przedszkolny PSP w Grobnikach, V m.
- Maja Falkowska - Przedszkole Nr 1

Główne nagrody w kat. klas I-III
zdobyli:

I m. - Emilia Kownacka -  ZS w Li-
sięcicach, II m. - Tomasz Witek - SP
Nr 2, II m. - Magdalena Jakubczyńska
PSP  w Grobnikach, IV m. - Marta Wiń-
ska - SP Nr 2, V miejsce - Jan Szen-
dzielarz - Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Klisinie.
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  Główne nagrody w kat. kl. IV-VI:
I m. - Weronika Badura - SP Nr 2, II

m.- Martyna Chojdys -kl. 5c - SP Nr 2,
 III miejsce - Adam Antoszczyszyn

- Zespół Szkół w Pietrowicach, IV m. -
Marta Kuteń - ZS w Lisięcicach, V m.
- Łukasz Igliński ZS w Lisięcicach.

Dodatkowo podczas Gali odbył się
przegląd wierszy i piosenek o tema-
tyce ekologicznej. Widzowie obejrze-
li występy 54 młodych artystów, któ-
rzy indywidualnie i zespołowo  zapre-

zentowali swoją twórczość. Swoje
umiejętności aktorskie zademonstro-
wała także grupa przedszkolna "Skrza-
ty" z PSP z Klasami I-III w Grobni-
kach w przedstawieniu pt. "Pracowi-
te pszczółki".

Nagrody ufundowane przez:
- Burmistrza Głubczyc Adama Kru-

pę,  Koło Pszczelarzy, dyr. PMZG Bar-
barę Piechaczek,  Syngenta Polska,
Zakłady Przemysłu Cukierniczego
"Mieszko" S.A. w Raciborzu, firmę
handlowo - nasienną PlantiCo Zielon-
ki Sp. z o. o. ,  przedsiębiorstwo han-
dlowe "LEVENT" SJ  - importer mydeł
w kostce  "Maryna Honey +Cream",
Krakowską Hodowlę i Nasiennictwo
Ogrodnicze "POLAN" Spółka z o. o. ,

Zakłady Tłuszczowe "KRUSZWICA"
S.A.,  Punkt Informacji Turystycznej
w Głubczycach, Przedsiębiorstwo Ho-
dowlano - Nasienne  Sp. z o. o. Wie-
sław Legutko ,  "Com - Kab"  w Głub-
czycach Marzena i Franciszek Łazu-
ta,  "INTERMARCHE" w Głubczy-
cach. W imieniu organizatorów bar-
dzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom, dzięki którym możli-
wa była realizacja naszego przedsię-
wzięcia. Wyrażamy głęboką wdzięcz-

ność za ofiarowaną pomoc i życzli-
wość, gdyż tylko dzięki tak hojnemu
wsparciu mogliśmy nagrodzić wszyst-
kich uczestników konkursu oraz prze-
glądu wierszy i piosenek - w sumie
147 dzieci.

Szczególne słowa podziękowania
należą się też Marianowi Pospiszelo-
wi właścicielowi TVG, który uwiecz-
nił całą uroczystość okiem swojej ka-
mery i zaprezentował ją na stronie in-
ternetowej www.tvglubczyce.pl, Jano-
wi Wacowi, który uczestniczył w gali
i zaprezentował to wydarzenie w Gło-
sie Głubczyc oraz na www.twojeglub-
czyce.pl

Wioleta Tulej,
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Pierwsze zawody, które obserwowa-
łam, były organizowane poza War-
szawą. Już nie pamiętam czy w Bu-
kownie, a może w Głubczycach? Nie,
to były z całą pewnością Głubczyce…
Zawody rozgrywane były w dniach
8-9. 04.1978 r.

Tylko trzydzieści siedem lat temu,
z historycznego punktu widzenia tak
niedawno, ale patrząc na dzisiejsze
czasy prawie prehistoria. Może wła-
śnie, dlatego warto powspominać?
Przypomnieć sobie tamte czasy głę-
bokiego peerelu, braku wszystkiego,
szaro-burej rzeczywistości i wspania-
łych ludzi, dzięki którym organizowa-
liśmy najbardziej karkołomne pomy-
sły, jakie nam przychodziły do głowy?

Głubczyce w 1978 r. nie były takie
same jak teraz. Jedyny bar mleczny w
mieście zamykano o godzinie 16.00;
biada temu, kto przyjechał do Głub-
czyc później. Na zjedzenie czegokol-
wiek nie mógł liczyć, restauracja Cen-
tralna? No może, jeżeli ktoś miał szczę-
ście, raczej była mordownią, gdzie pi-
jało się wódkę, piwo, ale jedzenia przy-
zwoitego bez wcześniejszych zamó-
wień nie było. To mógł coś zjeść
w restauracji dworcowej. Ale najczę-
ściej był tam zdechły śledź w oliwie
lub rolmops. Chyba, że Unia Głubczy-
ce organizowała zawody, mistrzostwa
lub turnieje, o, wtedy można było
zjeść coś w grupie, klubową drużyną
o określonej porze, uzgodnionej z or-
ganizatorem. Rysiek Borek, Bolesław
Zdeb, Marian Masiuk, Bogdan Cho-
mętowski, Edek Kurek, Zbyszek Po-
lek, tak, oni pamiętają lepiej, jak było.
.Dlatego najpewniejszym sposobem

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
W BADMINTONIE W GŁUBCZYCACH W 1978R.

było zaopatrzenie we własnym zakre-
sie. Przyjeżdżaliśmy z kanapkami, wła-
snymi grzałkami i w pokojach zjadali-
śmy kolację lub późny obiad z ugoto-
waną herbatą. Pamiętam ten czas, bo
były to moje pierwsze Indywidualne
Mistrzostwa Polski w badmintonie.
Jechaliśmy z Andrzejem jego samo-
chodem marki Fiat 125 p. Andrzej pro-
wadził, Julian Krzewiński obok, ja
z tyłu, a wokół porozrzucane tuby
z lotkami, to były chyba Gold Cup'y?
Tych tub wieźliśmy 100, dwa pudła
po 50 tuzinów. Nie widziałam momen-
tu pakowania samochodu, widziałam
za to moment jego rozpakowywania.
Bożssszzzz….. Jak to wszystko zosta-
ło upchnięte w tym malutkim samo-
chodzie? Faktem jest, że nogi trzyma-
łam na siedzeniu, nie mogłam posta-
wić na ziemi, bo nie było miejsca. Na
kolanach miałam torbę z rzeczami,
obok na siedzeniu torba Andrzeja
i Juliana. I tak przez 385 km, z mała
przerwą na rozprostowanie kości,
chyba tak można nazwać krótki wy-
pad do lasku. Panowie na lewo, panie
na prawo, nie szkodzi, że jedna.
W bagażniku Andrzeja jechał dodat-
kowo kanister, bo wszyscy odczuwali
brak benzyny. Kanister zawsze jeździł
z przodu owinięty w jakieś szmaty.

Korty (kortów nie było, były deski,
a na nich malowane boiska) ułożone
w hali, pamiętacie przecież halę
w Głubczycach? Po dwa korty ułożo-
ne (!!!). Namalowane farbą olejną
obok siebie wzdłuż ściany z oknami.
Hala nie była zbyt długa, ale w ten
sposób graliśmy na czterech kortach.
Odległość między kortami około 80
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cm, sędziowie stali na krzesłach, wy-
nik pokazywano na tablicach poży-
czonych z tenisa stołowego. Przekła-
dane cyferki. Dodatkowym szkopu-
łem było oświetlenie hali, a także okra-
towanie sufitu. Do tej pory nie pa-
trzyłam na halę przez pryzmat sufitu,
był, bo być musiał. Tak było w judo
i szermierce. Tutaj stanowił problem,
gdyż hala nie miała regulaminowej
wysokości (min.10,5 metra) była niż-
sza, a zawodnicy, aby nie tracić punk-
tów, musieli tak grać, aby przebijając
lotkę, nie trafiać w jakąkolwiek prze-
szkodę pod sufitem. Nie było to spe-
cjalnym ułatwieniem, ale pokazuje
cymes sytuacji.

Nikt nie narzekał, wszyscy cieszy-
li się, że mogą grać w badmintona, że
zostali zakwaterowani w hotelu Polo-
nia naprzeciwko głubczyckiego dwor-
ca  lub w Internacie Technikum. Nie
potrzeba było transportu; Głubczyce
nie są wielką aglomeracją miejską, dla-
tego wszędzie było blisko. A spacer
przez park stanowił miłą przechadzkę.
Wczesnym rankiem wszyscy spoty-
kali się na śniadaniu w barze mlecz-
nym, mieszczącym się przy skrzyżo-
waniu ulic Kościuszki i Kochanow-
skiego, wejście po schodkach. Zama-
wialiśmy bułki montówki, jajecznicę,
masło, kakao, herbatę, ja gotowaną
wrzącą wodę, kawę zawsze woziłam
ze sobą. W hali sędziowie w białych
spodniach i pulowerkach, zawodni-
cy, trenerzy, gwar i śmiech.

 Odprawa kierowników ekip z sędzią
głównym trwała kilka godzin w przed-
dzień zawodów, wtedy też odbywało
się losowanie. Komputerów nie było.

Zawsze miałam przy sobie zeszyt
z długopisem. Wszystko skrzętnie no-

towałam. Chciałam posiąść wiedzę,
której mi brakowało. Badminton to nie
judo czy szermierka. Tam wszystko od
lat miało ustalone procedury, tutaj
trzeba było wypracować schemat
postępowania. Polski Związek Judo
powstał 19 lipca 1957 r., Polski Zwią-
zek Szermierczy powstał we Lwowie
w 1922 r., od 1945 ma siedzibę w War-
szawie. Na tym tle Polski Związek
Badmintona, który powołano 7 listo-
pada 1977 r. ( w Głubczycach - red.)
był niemowlakiem, któremu trzeba
było wszystko zorganizować. Co
prawda w 1978 r. odbywały się XIV
Indywidualne Mistrzostwa Polski,
tym niemniej powstanie Związku na-
rzucało na nas pewne wymogi, od któ-
rych nie było odwrotu! Musieliśmy
opracowywać regulamin sportowy,
regulaminy zarządu, regulaminy po-
szczególnych komisji, regulamin po-
woływania kadry narodowej i wiele
osób brało udział w tych pracach.

 Pomimo biedy, mimo wielu braków
w sprzęcie, braku rakiet, wyposaże-
nia osobistego, butów sportowych,
odzieży sportowej, byliśmy pełni do-
brych myśli i nadziei. Wiedzieliśmy,
że teraz po powołaniu Związku może
być tylko lepiej. Pamiętam zawodni-
ków, którzy wtedy zdobyli tytuły mi-
strzowskie: Elżbieta Utecht (później
Kuczkowska), Unia Głubczyce, w grze
pojedynczej kobiet; Zygmunt Skrzyp-
czyński, AZS AWF Wrocław, w grze
pojedynczej mężczyzn; Elżbieta
Utecht/ Bożena Wojtkowska (później
Haracz) w grze podwójnej kobiet;
Zygmunt Skrzypczyński/ Sławomir
Włoszczyński w grze podwójnej męż-
czyzn i Janusz Labisko/ Anna Zyśk,
Bolesław Bukowno/Start Gdynia,
w grze mieszanej.
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 Indywidualne Mistrzostwa Polski

były eliminacją przed Mistrzostwami
Europy. Po tych zawodach wyłania-
no reprezentację Polski, która miała
brać udział w imprezie głównej.
W 1978 r. Mistrzostwa Europy odby-
wały się w Preston (Anglia). Pomimo
naszych starań niestety nie dostali-
śmy zgody na wyjazd. Pierwszy rok
istnienia, brak waluty oraz kontak-
tów z innymi federacjami nie ułatwił
nam zadania.

 Na pierwsze Mistrzostwa Europy
pojechaliśmy w 1980 r. do Groningen.
Odbywały się w dniach 17-20.04. To
były piękne i bardzo pracowite mi-
strzostwa. Z Holandii przywiozłam
dwa zeszyty notatek. A wszystko pod
jednym tytułem: jak się organizuje
zawody w badmintonie, hala, trans-
port, hotele, ilość miejsc, ilość ekip,
ilość sędziów, SPONSORZY i firmy
wspierające. Przez tydzień miałam co
robić, oglądałam zawody, mecze na-
szej reprezentacji i robiłam notatki.

    Na zawody pojechałam za własne
pieniądze. Wydałam na to trzy pen-
sje, inaczej nie nauczyłabym się nic.
Taka inwestycja w przyszłość, spła-
cana przez kilka następnych miesię-
cy, bo pieniądze pożyczyli mi rodzice.
Powiem szczerze -  opłacało się. Wszy-
scy zawodowcy Europy uznali, że
były to najlepiej zorganizowane mi-
strzostwa Europy od lat. Ja miałam
świetny materiał, firma Perry prezen-
towała w hali swoją porywającą pio-
senkę sponsorską. Od tego roku wie-
działam już, jak ugryźć badminton, jaki
jest jego poziom w Europie, jak wy-
glądają prawdziwe zawody i co nale-
ży zrobić, aby osiągnąć standardy
prezentowane w Holandii. Przed nami
wszystkimi był ogrom roboty.

 Reprezentacja Polski w składzie
sześciorga (trzy kobiety i trzech męż-
czyzn) zawodników, Irena Karolczak
jako trener, wyjechali na koszt orga-
nizatora, a Andrzej Sobolewski nasz
opiekun z GKKFiS na koszt urzędu,
natomiast prezes Andrzej Szalewicz
otrzymał fundusze na trzydniowy
pobyt na kongresie EBU.

 Ale to było dopiero w 1980 r., na
razie byłam w hali w Głubczycach
i świat wyglądał inaczej. Cieszyliśmy
się z Indywidualnych Mistrzostw
Polski, cieszyliśmy się z tego, że gra-
my zawody o mistrzostwo Polski, że
pomimo wielu trudów życia codzien-
nego idziemy do przodu i nikt i nic nie
jest nas w stanie zatrzymać. To nic, że
hala była nieprzepisowa, to nic, że od-
ległości między boiskami nieprzepiso-
we, to nic, że odbiegaliśmy wyposa-
żeniem ubrań od jakichkolwiek stan-
dardów; byliśmy na mistrzostwach
Polski i to się liczyło. To było dla nas
najważniejsze! Chcieliśmy mieć na-
szych zawodników, naszych mistrzów,
aby pochwalić się nimi przed lokal-
nymi władzami, powiatową, woje-
wódzką, zarządami klubów i naszym
ministerstwem, czyli GKKFiS.

 Nasza prężność, nasza determina-
cja zjednywały nam przychylność lu-
dzi w Departamencie Sportu Wyczy-
nowego GKKFiS. Uwierzcie mi, nie
dostaliśmy nic za darmo ani na wy-
rost. O wszystko walczyliśmy, tłuma-
czyliśmy,  byliśmy zdesperowani na
sukces i sukcesy osiągaliśmy. Nikt ni-
gdy nie pomyślał, że czegoś możemy
nie zrobić, że będziemy musieli odwo-
łać zawody! My? Nigdy! I tak wła-
śnie było. Walka o życie i walka o prze-
życie udawała nam się i coraz więcej
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osób uważało, że przykłada swoją ce-
giełkę do naszych sukcesów!

Za tę wiarę w nas, w nasze umiejęt-
ności, za pomoc w realizacji naszych
marzeń, byliśmy im wdzięczni!

Jadwiga Ślawska-Szalewicz
Warszawa - Głubczyce

2016-01-17

Autorka wspomnień o dawnych in-
dywidualnych mistrzostwach Polski
to honorowy prezes PZBad, b. pre-
zes PZBad, b. wiceprezes Europejskiej
Unii Badmintona (EBU - obecnie Bad-
minton Europe), jak również autorka

wieloodcinkowego cyklu publikacji
na BadmintonZone.pl zatytułowane-
go "Z perspektywy 35 lat", złożone-
go ze wspomnień i historycznych re-
fleksji. Pierwszy odcinek wspomnia-
nego cyklu zamieściliśmy 23 stycznia
2013 roku. Autorka pisze również czę-
sto o badmintonie w swoim blogu
"Okiem Jadwigi".

Tekst za „Badmintonzone.pl”
Foto: Od red. KG, autorka na

okładce „Dama Pik” 3/2013 (4)
Magazyn dla kobiet dojrzałych peł-
nych pasji...
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Z Bartłomiejem Mrozem,
 wicemistrzem świata
w parabadmintonie,
rozmawia
 Monika Tutak - Goll

Ile medali przywiozłeś w tym roku?
11 - na 12 możliwych. Jako jedyny

zawodnik na świecie brałem udział we
wszystkich turniejach kalendarza
BWF, Badminton World Federation.

Ile ich było?
Sześć: w Indonezji, Chinach, Ir-

landii, Peru, Wielkiej Brytanii, Hisz-
panii. Zdobyłem na nich w sumie
cztery złote medale, trzy srebrne
i cztery brązowe. W Anglii obroni-
łem tytuł wicemistrza świata w de-
blu i singlu. Do Polski wracałem
jako wicemistrz świata i najlepszy
Europejczyk. Kiedy tu wylądowa-
łem, czułem się fantastycznie.

Były kwiaty i podziękowania
na lotnisku?
Niestety. Nikt na nas nie czekał.

Nikt nie witał ani mnie, ani mojego
trenera Tomasza Zioło.

Nikt?
Z Ministerstwa Sportu, Polskie-

go Związku Badmintona, kibice?
W sumie nikt, przyjechał po nas

jedynie pracownik parkingu - wziął
nas na parking lotniskowy, potem
każdy rozjechał się w swoją stronę.
To nie powrót siatkarzy, których wita
delegacja i ludzie z kwiatami. Badmin-
ton nie jest w Polsce popularny, to
sport niszowy, jestem pierwszym pol-
skim reprezentantem w tej dyscypli-
nie wśród osób niepełnosprawnych.
Mało kto daje na promocję tego spor-

DRUGA STRONA MEDALU
 ON JEST WICEMISTRZEM ŚWIATA

tu. Wszystko robimy - zawodnicy
i trener - na własną rękę: chodzimy do
szkół, organizujemy pogadanki, udzie-
lamy się w mediach. Żeby w ogóle
stoczyć bój o medale, najpierw mu-
siałem stoczyć ostrą walkę o pienią-
dze na mistrzostwa. Bez nich nigdzie
bym nie wyjechał. Jeden taki wyjazd
to koszt ok. 10 tys. zł. Pieniądze idą na
bilety, zakwaterowanie, wpisowe na
turniej, wyżywienie. Wiele razy sam
musiałem zbierać fundusze.

To nie jest dla ciebie przykre?
Trochę, ale nie mam wyjścia. Nie

po to trenuję od dziesięciu lat, by
potem popatrzeć na mistrzostwa w te-
lewizji. Chcę w nich grać i obiecałem
sobie, że będę stawał na głowie, by
zdobyć na nie pieniądze.
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Jak je zdobywasz?
Teraz mam dwóch sponsorów, Gru-

pę Azoty i Atlas Polska, chociaż nie
było łatwo. Mam również pomoc ze
strony Urzędu Miasta Kędzierzyn-
Koźle. Ale dwa lata temu obszedłem
28 firm, zanim trafiłem na te, które
chciałyby mnie wspierać. Wszyscy
po kolei odmawiali. Tygodnie traci-
łem na poszukiwanie sponsora. Pra-
wie wszędzie słyszałem: "Damy wnio-
sek do przeglądu", "Odezwiemy się
do pana", "Wspieramy już lekkoatle-
tykę", "Piłka nożna to tak, ale para-
badminton ", "A kto nas tam zoba-
czy?". Zaznaczam, że wybierałem fir-
my, które chętnie wspierają sportow-
ców - niestety, nie chciały wejść w  pa-
rabadminton. Może uważały, że to zbyt
niszowe? Prawdopodobnie wolą dać
na piłkę, siatkówkę, na bardziej wido-
wiskowe i dochodowe sporty. Teraz
wszystko przelicza się na zyski

W 2013 roku, żeby wyjechać na
mistrzostwa świata, zbierałem pienią-
dze przez crowdfunding. Nie stać
mnie przecież, żeby wyłożyć 10 tys. -
jeszcze studiuję, na AWF-ie. Wydru-
kowałem też ulotki, w których napi-
sałem, kim jestem, co robię i na co
zbieram pieniądze. Roznosiłem je po
mieszkaniach w moim rodzinnym mie-
ście Kędzierzynie-Koźlu. Niestety,
udało się zebrać tylko 2 tys. zł z po-
trzebnych 10 tys., więc pieniądze
wróciły do darczyńców.

Smutne.
Byłem podłamany, ale nie traciłem

nadziei. Wiedziałem, że mam możliwo-
ści, by wygrywać, trenowałem tyle lat.
Wierzyłem, że coś się znajdzie, że
muszę wyjechać. Nie jestem osobą,
która łatwo się poddaje i zniechęca.

Jak wywalczyłeś te pieniądze?
Ostatecznie wyłożyło je Minister-

stwo Sportu i Turystyki. Obiecałem,
że nie zawiodę, że przywiozę medal,
potrzebne mi tylko wsparcie finanso-
we. Wróciłem z Dortmundu z dwoma
srebrami mistrzostw świata.

Jesteś pierwszym parabadminto-
nistą w Polsce?

Tak, nikt z Polski nie brał wcześniej
udziału w turniejach światowych.
Zacząłem w 2012 roku, startowałem
jako najmłodszy, 19-letni wtedy, za-
wodnik w mistrzostwach Europy.
Oprócz mnie tak młoda była tylko
Dunka - miała 20 lat. Od razu zdoby-
łem medal. Z Turcji przywiozłem złoto
i srebro, a później wygrałem cały tur-
niej w Hiszpanii.

Po tych sukcesach mój trener prze-
konał prezesa Polskiego Związku
Badmintona, abym mógł trenować
razem z "pełnosprawną" kadrą naro-
dową. Mam teraz dostęp do hali, sty-
pendium, studia w Warszawie, trenu-
ję z pełnosprawnymi zawodnikami na
najlepszym poziomie.
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Od  jak dawna grasz?
Zacząłem jako 11-latek. Poszedłem

kiedyś na trening mojej kuzynki. Po-
jechałem tam z nudów, żeby popa-
trzeć. Nie miałem nic ciekawego do
roboty. Zobaczyłem, jak grają, i by-
łem zachwycony. Od razu spytałem
trenera, czy mogę dołączyć, czy brak
prawego przedramienia nie jest prze-
szkodą. Powiedział, że zaprasza, tyl-
ko w czasie rozgrzewki zada mi trochę
inne ćwiczenia. Trenowałem z pełno-
sprawnymi, siedem dni w tygodniu,
nie chciałem stamtąd wychodzić.
W pewnym momencie byłem najlep-
szym zawodnikiem w klubie. Nie po-
wiem, kosztowało mnie to sporo wy-
rzeczeń - nie chodziłem pograć z chło-
pakami w piłkę, nie przesiadywałem
z nimi na podwórku, przestałem też
chodzić na imprezy. Zupełnie nie piję
alkoholu. Skupiam się na sporcie, on
jest dla mnie wszystkim. Daje mi sa-
tysfakcję, jest moją pracą, pasją. To
mój cel w życiu i sposób na życie.
Gdyby nie sport, nie wyobrażam so-
bie, co bym teraz robił.

Czy brak prawego przedramienia
utrudniał ci dzieciństwo?
Nie, ale tylko dlatego, że rodzice od

małego bardzo mnie wspierali. Uro-
dziłem się bez przedramienia, jednak
bawiłem się i byłem aktywny dokład-
nie tak jak inne dzieci. Jako kilkulatek
jeździłem już na rowerze, tata nauczył
mnie prowadzić go jedną ręką. Rodzi-
ce nie stawiali mi żadnych ograniczeń.
Wiele razy zaliczyłem upadki, ale się
nie poddawałem. Nigdy nie szukałem
wymówek, by nie ćwiczyć. Nie trenu-
ję z protezą, mogłaby mi zrobić krzyw-
dę i mnie pokaleczyć.

Muszę przyznać, że w dzieciństwie
nie lubiłem nosić protezy. Miałem

dopiero sześć lat, kiedy ją dostałem.
Wcześniej nie było sensu - szybko
rosłem, musielibyśmy ją często zmie-
niać, a jeszcze nie przysługiwała mi
refundacja. Pamiętam, że zdejmowa-
łem ją i rzucałem w kąt. Lepiej czułem
się bez niej, chociaż wtedy przycią-
gałem wzrok ludzi, a dla dziecka nie
jest to łatwe. Najpierw musiałem za-
akceptować siebie takim, jaki jestem,
a potem zaakceptować zachowanie
ludzi wobec mnie.

A jakie było?
Ludzie często nie mają złych inten-

cji, ale lubią sobie popatrzeć. Żyjemy
w zasadzie w kulturze obrazu, zdarza
się, że na ulicy nie odrywają ode mnie
wzroku, zwłaszcza latem. Dzieci cza-
sem krzykną: "On nie ma ręki!". Kie-
dyś, gdy byłem młodszy, trudno było
mi się z tym pogodzić, teraz nie mam
takich problemów. Rodzice zbudowali
we mnie pewność siebie, silne poczu-
cie wartości. Chcieli, bym wierzył
w swoje możliwości i był samodziel-
ny. Szybko wyprowadziłem się
z domu, miałem 15 lat, gdy zacząłem
naukę w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Głubczycach, jednej z naj-
lepszych w kraju. Z tej szkoły wy-
szli wybitni zawodnicy. Rodzice dali
mi wybór, ale powiedzieli: "Bartek,
może ci być ciężko, ale to twoja decy-
zja. Chcesz wyprowadzić się z domu -
nie zatrzymujemy cię. Zastanów się
jednak dobrze, żebyś nie żałował". Nie
żałuję. Dałem radę. Mieszkałem
w internacie, a rodzice, jak mogli,
wspierali mnie finansowo. Tęsknili
i tęsknią, ale oglądają w internecie
moje mecze, odwiedzam ich, kiedy
tylko mogę. Bardzo dużo im zawdzię-
czam.
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Nie wszyscy rodzice

chcą tak szybko wypuścić
swoje dzieci z domu.

Są rodzice, którzy nie-
pełnosprawne dzieci trzy-
mają pod kloszem - uwa-
żają, że lepiej nie posyłać
ich na zajęcia sportowe,
bo zrobią sobie krzywdę,
a przecież już mają trudniej
z powodu niepełnospraw-
ności. W ten sposób od-
bierają im szansę na nor-
malne życie. Oczywiście zawsze ist-
nieje ryzyko, że coś się stanie. Tego
nikt nie przewidzi. Ale czy to ryzyko
jest większe niż w sportach dla peł-
nosprawnych? Mnie kontuzje nie znie-
chęcają, wręcz przeciwnie.

W marcu podczas mistrzostw w Hisz-
panii dostałeś lotką w otwarte oko

To był wyjątkowy pech. Lotka le-
ciała z prędkością prawie 150 km na
godzinę, uderzyła z ogromną siłą.
Z kortu od razu zabrała mnie karetka.
Przez osiem godzin nie widziałem nic,
kompletnie. Istniało ryzyko, że stracę
wzrok. Rodzice naprawdę się prze-
straszyli. W głowie miałem tylko jed-
no: czy jeszcze będę mógł grać, co
teraz, przecież nie wyobrażam sobie
życia bez badmintona. Przez pięć ty-
godni musiałem odpuścić treningi,
żeby wyrównało się ciśnienie w oku.
Nie mogłem chodzić nawet na siłow-
nię. W maju miałem wystartować
w mistrzostwach w Pekinie. Zacząłem
ćwiczyć dwa tygodnie przed turnie-
jem, miałem bardzo mało czasu.

Zdobyłeś wtedy srebro w singlu
i brąz w deblu w parze z francuskim
zawodnikiem.

Może byłoby i złoto w singlu, ale
przegrałem z aktualnym mistrzem świa-
ta, Malezyjczykiem, który od pięciu

lat nie przegrał żadnego meczu. Ma
dziesięć tytułów mistrza świata.

Masz jeszcze problemy z okiem?
Niewielkie, na szczęście nie odkle-

iła się siatkówka. Mam problemy
z koncentrowaniem wzroku, ale źle nie
jest, bo gram dobrze.

Ile jest w Polsce
parabadmintonistów?
Na razie tylko pięciu licencjonowa-

nych zawodników, czyli takich, któ-
rzy przeszli odpowiednie testy przed
turniejami. Oprócz tego mamy sześciu
zawodników, którzy po prostu tre-
nują, ale są albo za młodzi, albo nie-
gotowi, by startować w turniejach.
Turnieje parabadmintona na świecie
przeprowadza się od 1994 roku, więc
to naprawdę młoda dyscyplina. Dla-
tego zostałem tutorem programu
"Shuttle Time"

Co to za program?
Ma na celu wprowadzenie badmin-

tona do szkół, spopularyzowanie go
wśród dzieci i młodzieży. Przeprowa-
dzam obecnie szkolenia dla nauczy-
cieli wuefu, przekazuję im podstawo-
we informacje, uczę techniki. Chciał-
bym, żeby zajęcia w szkołach były
zróżnicowane, by uczniowie mogli zo-
baczyć, jak wyglądają inne sporty niż
biegi czy piłka nożna.
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Niestety, z zaangażowaniem na-

uczycieli jest różnie. Kiedyś na szko-
lenie przyszła nauczycielka w szpil-
kach i z zeszytem pod pachą - myśla-
ła, że usiądzie, posłucha, zapisze,
wyjdzie. Ale u mnie na szkoleniu na-
uczyciele trenują. Jeśli w nich rozbu-
dzę zapał do badmintona, oni prze-
każą go potem uczniom. Marzy mi się,
żeby zajęcia wuefu w szkołach były
ciekawe, przyciągały dzieci, by nie
przynosiły zwolnień od rodziców, bo
im się nie chce ćwiczyć. A badminton
jest naprawdę świetny, by przekonać
młodzież do sportu.

Czemu jest taki świetny?
Podczas gry w badmintona anga-

żuje się całe ciało. To jedna z najszyb-
szych dyscyplin sportowych na świe-
cie. Rozwija mięśnie łydek, pośladki,
uda, wzmacnia układ krwionośny,
obniża poziom cholesterolu, poprawia
koncentrację. To mocny, intensywny
sport, ogólnorozwojowy. Niestety, lu-
dziom kojarzy się piknikowo. Ciągle
mówi się o nim: "kometka", "rakiet-
ka", "babington". Wkurza mnie to.
Robię wszystko, by nie wypowiada-
no się o nim lekceważąco. Badminton
jest dla wytrwałych, pracowitych. Re-
kreacyjnie może go uprawiać każdy.

Dlaczego nie startujesz w turnie-
jach dla pełnosprawnych?
Czasem startuję. Moja najwyższa

pozycja to dziesiąte miejsce w rankin-
gu Polskiego Związku Badmintona.
Mam jednak trochę inne warunki fi-
zyczne niż pełnosprawni - inaczej ukła-
da się u mnie równowaga, balans,
muszę pracować nad asymetrią ciała.
Nie mogę ćwiczyć tyle, ile oni. Napię-
cia mięśniowe występują u mnie czę-
ściej niż u pełnosprawnych, bo mam
dysproporcję mięśniową. Nie mogę
trenować więcej niż dwie godziny

badmintona dziennie, żeby się nie
przeciążyć. Kiedyś spróbowałem dłu-
żej i skończyło się tygodniową
przerwą.

Jakie masz teraz plany?
Chcę skoncentrować się na promo-

cji parabadmintona, poszukać ludzi,
którzy chcieliby w niego grać, ale mają
opory. Jeśli zgłoszą się do mnie albo
do trenera - przez fanpage na Face-
booku - wskażemy kluby w ich okoli-
cy, w których mogliby trenować. Chęt-
nie pochodzę po szkołach, jeśli dyrek-
torzy będą chcieli mnie zaprosić. No
i przygotowuję się do olimpiady. Mu-
szę się fizycznie podbudować.

Parabadminton będzie po raz
pierwszy na olimpiadzie w 2020r.
Wprowadzono go dopiero w tym

roku w listopadzie, przebił się, naresz-
cie trafił do programu igrzysk. Sam
badminton jako dyscyplina olimpijska
też jest młody, na olimpiadzie wpro-
wadzono go w 1992 roku. Medal olim-
pijski to moje największe marzenie. Idę
po niego.

Bartłomiej Mróz (ur. 1994) - repre-
zentant Polski w parabadmintonie,
wicemistrz świata i mistrz Europy
w tej dyscyplinie sportu, wielokrot-
ny medalista zawodów międzynaro-
dowych. Popularyzator parabadmin-
tona w Polsce. Instruktor badminto-
na i tutor programu "Shuttle Time".
Od września 2013 r. członek kadry
narodowej. Pierwszy w historii Po-
lak, który wystartował w zawodach
parabadmintona, i pierwszy, który
zdobył medale w tej dyscyplinie

Wywiad wydrukowany w magazy-
nie GW s „Wysokie obcasy”

                       z dnia 5.12.2015 r.
Monika Tutak-Goll
Fot: Albert Zawada
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O tym, jak opowiadać o Jezusie lu-
dziom ocalałym z holocaustu,
i o żebraku ubranym w królewski
płaszcz z Kazimierzem Barczukiem-
rozmawia Marcin Jakimowicz

Marcin Jakimowicz:  Gdy mło-
dziutki pastor Kazimierz Barczuk do-
stał sygnał: "Zmarła babcia", nie spo-
dziewał się, że ta informacja przewar-
tościuje jego życie?

Kazimierz Barczuk: Nie miałem o
tym pojęcia! Pojechałem z Warszawy
do rodzinnych Głubczyc. W szpitalu
lekarz dał nam torebkę babci…

Klary?
Tak, znałem ją jako Klarę. Bardzo ją

kochałem. Przez dwa lata nawet miesz-
kaliśmy razem. W dwóch pokojach:
rodzice, babcia z dziadkiem i my: sze-
ścioro dzieci. Nic dziwnego, że byli-

śmy bardzo zżyci. Lekarz dał nam to-
rebkę. W środku prócz wszystkich
tych rzeczy, które są w damskich to-
rebkach, znalazłem jakieś zdjęcie. Pa-
trzę: rzeka Jordan. Fotografia z 1963
roku. "Wujku - spytałem - dlaczego
babcia nosiła przy sobie tę fotogra-
fię? I to przez 17 lat". A wujek, nie-
zmiernie wzruszony, wyszeptał: "Bo
my… jesteśmy Żydami". Babcia była
Żydówką.

W jaki sposób poznała Jezusa?
To niezwykle wzruszająca historia.

Złożyłem ją w całość na podstawie
wielu rozmów z rodziną. Pewnego
dnia w latach 20. babcia pracowała
w swym ogródku przy domu, na tere-
nie dzisiejszej Ukrainy. Obok niej prze-
chodził znajomy - człowiek, który wy-
jechał za chlebem do Stanów i tam zo-
stał chrześcijaninem. Zatrzymał się
i rzucił: "Chajka (to było jej prawdzi-
we imię!), Mesjasz, na którego cze-
kasz, już przyszedł! To jest Jezus".

Babcia wzięła głęboki oddech, po-
patrzyła w niebo i powiedziała: "Boże,
widziałeś tego człowieka? Słyszałeś,
co on powiedział? On powiedział, że…
Jezus jest Mesjaszem. Powiedz mi, jak
jest". Rozmowa jakby żywcem wzięta
ze "Skrzypka na dachu". "Powiedz,
jak jest" - powiedziała szczerze bab-
cia. I wówczas, w tym ogródku, do-
świadczyła napełnienia Duchem Świę-
tym. Kompletnie nie rozumiała, co się
z nią dzieje. Wiedziała jedno: Jezus
jest Mesjaszem.

To było rodzinne trzęsienie ziemi?
Tak. W Jezusa uwierzył jej mąż, dwa-

naścioro dzieci (wśród nich moja
mama) i bardzo wielu Żydów z tej wsi.

KSIĄŻE
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Widziałeś na własne oczy coś po-

dobnego? Powiedziałeś: "Jezus jest
Mesjaszem", a ludzie zostawali do-
tknięci Duchem i przemienieni?

Widziałem. Nie zmieniało się jednak
nic od razu, ale po pewnym czasie.
Skłamałbym, gdybym powiedział, że
nie miałem takiego doświadczenia.
Z Żydami jest tak, że gdy z nimi roz-
mawiasz, często słyszysz: "Przyjdzie
Mesjasz i nam to wyjaśni. Nie musi-
my teraz wszystkiego wiedzieć". Kie-
dyś wraz z kolegą rozmawialiśmy
z pewnym Żydem i usłyszeliśmy:
"Przyjdzie Mesjasz i nam to wyjaśni",
a wówczas mój kolega rzucił: "Ale On
już przyszedł!". "Niemożliwe! Kie-
dy?". I opowiedzieliśmy mu o Jezu-
sie. Uwierzył.

Mój wujek, brat taty, opowiadał mi
niezwykłą historię. W 1945 roku jako
osiemnastolatek wylądował w Londy-
nie. Pracował u pewnej starszej
Żydówki w kuchni, którą prowadziła
dla ocalałych z Holocaustu. Pewne-
go dnia zawołała mojego wujka i po-
wiedziała: "Gdy będziesz wracał z pra-
cy, zajdź pod taki a taki adres. Nie
wiem, co tam jest. Miałam dzisiaj sen.
Przyśniła mi się pewna ulica, widzia-
łam numer mieszkania. To niedaleko
twego domu. Zajdź tam po pracy".
Wujek poszedł pod wskazany adres.
Wszedł na trzecie piętro. Zapukał.
Nikt nie odpowiadał. Nacisnął klam-
kę. Drzwi były otwarte. Wszedł i…
ujrzał młodą dziewczynę stojącą na
parapecie okna. Chciała skoczyć. "Co
robisz?" - krzyknął. "Dziś dowiedzia-
łam się, że cała moja rodzina zginęła w
Auschwitz. Nie mam dla kogo żyć" -
odpowiedziała nieznajoma. Wujek
powiedział z przekonaniem: "Słuchaj,
znam kogoś z twojej rodziny, kto żyje".

Zeskoczyła z okna: "Kto?". A on od-
powiedział: "Jezusa". Zastanawiała
się przez chwilę, czy ten Jezus jest od
strony mamy, czy ojca. Mój wujek
opowiedział jej Ewangelię. "Chcesz
zaprosić Jezusa do życia?". "Nie znam
Go. Mogę spróbować na tydzień?
Jeśli mi się nie spodoba, zerwiemy ten
kontrakt". "Jasne, możesz nawet na
jeden dzień". I ta kobieta przyjęła Je-
zusa. Uwierzyła w Mesjasza. Pocho-
dziła ze słynnego rodu Singerów (tych
od maszyn do szycia) z Pardubic. Cała
rodzina zapłaciła, by mogła uciec do
Londynu. Sami zginęli. Potem mój wu-
jek zakochał się w niej. Ze wzajemno-
ścią. Wzięli ślub i stała się moją ciocią.

Byłem zawstydzony, widząc chasy-
dów zatracających się w tańcu w by-
łym budynku GS w Lelowie tylko po
to, by upragniony Mesjasz w końcu
przyszedł. Powietrze było gęste od
tęsknoty. "Pokolenie za pokoleniem
starało się sprawić, każde na swój
sposób, by przyszedł Mesjasz, ale
żadnemu się to nie udało. Nie udaje
się sprowadzenie Mesjasza" - mar-
twił się Mendel z Kocka… My wie-
my, że już przyszedł, ale na wielu
z nas nie robi to wrażenia…

Teddy Kollek, pierwszy burmistrz
Jerozolimy (od 1965 roku był jeszcze
wielokrotnie wybierany i pełnił urząd
aż 28 lat), powiedział: "Stanąłem przed
najbardziej odpowiedzialnym zada-
niem, jakie jakikolwiek człowiek mógł
otrzymać: mam przygotować miasto
na przyjście Mesjasza".

Już widzę samorządowców nad
Wisłą, którzy wyjeżdżają z takim
tekstem w kontekście paruzji…

Patrzono by na nich jak na dziwolą-
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gów.  A burmistrz Jerozolimy miał świa-
domość tego, kim zostaje. To dopiero
wymiar władzy! Zmienia się absolut-
nie wszystko. Przygotowujesz miasto
na przyjście Mesjasza. To nie były
słowa na wyrost: Teddy Kollek na-
prawdę wierzył, że obiecany Mesjasz
nadejdzie! Chasydzi nie mogą się do-
czekać Jego przyjścia. My też powin-
niśmy tak czekać na Jego powrót!
Skoro widzimy, że w Jezusie spełni-
ło się około 300 proroctw Starego
Testamentu, to dlaczego nie miały-
by się spełnić te, które zapowiadają
Jego powrót?

Na przykład słowa Jezusa, który
na Górze Oliwnej powiedział Żydom:
"Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powie-
cie: Błogosławiony, który przycho-
dzi w imię Pańskie".

Tak! To niezwykła zapowiedź. Nam,
jako chrześcijanom, powinno zależeć
na dobru i świętości Izraela. Gdy Je-
zus powróci - zapowiada Biblia - zo-
baczy go każde oko. Również tych,
którzy go przebodli.

Może dlatego wiele wspólnot, któ-
re znam, modli się o błogosławień-
stwo dla narodu Izraela?

To najwyższy poziom relacji: nie
traktujesz Boga jak bankomatu (mam
potrzebę, wyciągam kartkę z modli-
twami, wyciągam pieniądze) ani na-
wet jako Kogoś, w Kim rozpoznałeś
prawdę. Poziom najwyższej relacji
polega na tym, że patrzysz na świat
Jego oczyma. Pytasz się: "Jakie masz
marzenia? Czego pragniesz? Czy mam
coś zrobić, byś powrócił?".

Od wielu lat pracuję z Żydami oca-
lałymi z Holocaustu, z ich rodzinami.
Ściągnąłem już na obozy do Polski
z pół tysiąca osób. Gdy zabieram ich

do różnych chrześcijańskich kościo-
łów, a oni widzą, że chrześcijanie wy-
ciągają ręce i błogosławią im, zdumie-
ni mówią: "Zobacz, oni, choć nie są
Żydami, modlą się za Izrael, a my sami
tego nie robimy!". Często słyszałem
takie głosy.

Ludzie ocaleli z Holocaustu są zbu-
dowani z ran. Jest w nich mnóstwo
ciemności, nieprzebaczenia. W jaki
sposób z nimi rozmawiasz? Jak mó-
wisz o Mesjaszu?

Oni nie śpią po nocach. Tym bar-
dziej, że dziś na ich domy też spadają
rakiety, a w nocy budzi ich wycie alar-
mów. Mają kilka minut na zejście do
schronu, a zostają w domu, bo… nogi
odmawiają im posłuszeństwa. Stoją
sparaliżowani. Psychiatrzy mają tam
mnóstwo roboty… Ci ludzie po woj-
nie trafili do Izraela i myśleli: "Jeste-
śmy wreszcie w domu, odpoczniemy,
koszmar się skończył" i widzą, że nie
jest inaczej - przeżywają ten sam pa-
raliżujący strach. Rozmawiałem z ludź-
mi z miasta Sderot na granicy ze Strefą
Gazy, na które spadło już 7 tys. pale-
styńskich rakiet… Możesz sobie wy-
obrazić, co czują, gdy o 2 w nocy
słyszą wycie syren?

Nie słyszałeś zarzutów, że nawra-
casz Żydów na chrześcijaństwo, ba-
wisz się w prozelityzm?

Słyszałem zarzut pewnej kobiety:
"Kazik, odciągasz ich od judaizmu".
"Od jakiego judaizmu?" - odpowie-
działem. "Przecież to w większości
niewierzący ludzie z bloku wschod-
niego, byłego ZSRR. Oni w nic nie
wierzą!". Słyszałem głosy: "Zasypiam
i nie mogę zapomnieć, wstaję i czuję
lęk. Nie potrafię przebaczyć. I tak od
70 lat. Doświadczam tego każdego
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dnia".Mówię im: nie ma większego
piekła! Jak przebaczyć? Człowiek nie
jest w stanie przebaczyć, jeśli sam nie
przyjmie przebaczenia. I dlatego opo-
wiadam tym ludziom o tym, że Ktoś
im już przebaczył. Absolutnie wszyst-
ko. Na krzyżu. Zapłacił za wszystko.
Ta kobieta, która miała wiele obiekcji,
po spotkaniu powiedziała: "Widzę, że
to ma sens! Otwierasz im drogę do
przebaczenia, pojednania".

Naprawdę masz świadomość, że Je-
zus zapłacił za wszystko? Że nie mu-
sisz już niczego płacić?

Tak. Jestem ocalony. Uratowany.
Chroni mnie krew Baranka. Gdy
w moim kierunku idzie anioł śmierci,
jest Ktoś, kto mówi: "Zostaw go
w spokoju! Zapłaciłem za niego swą
krwią". I anioł śmierci musi odejść.
Jezus na krzyżu wołał: "Wykonało
się!", a to słowo można również prze-
tłumaczyć jako "zapłacone". Wszyst-
kie moje długi są zapłacone. Jezus sta-
je przed Bogiem i mówi: "Ojcze, za-
płaciłem".

Zdarzyło się, że gdy twoi goście
z Izraela usłyszeli zwrot "Rabbi Je-
szua", trzaskali z agresją drzwia-
mi? Czy naprawdę imię Jezusa jest
nieprzekraczalną granicą?

Mam inne doświadczenie. Spotka-
łem nawet ortodoksyjnych Żydów
(poważnych ludzi, dziekanów uniwer-
sytetu), którzy dowiedziawszy się
o tym, co robię, mówili: "Chcemy
sssss u ciebie zamieszkać". Myśla-
łem, że nie mają pieniędzy na hotel w
Warszawie. Myliłem się, bo byli bo-
gaci. Mówili: "Chcemy u ciebie za-
mieszkać". "Mam skromne warunki..."
- tłumaczyłem. "Nie szkodzi. Chcemy
być u ciebie". Przyjechali. Rozmawia-

liśmy przez cztery dni o Mesjaszu.
Opowiadałem im swą historię. Gdy
rozmawiam z religijnymi Żydami, mó-
wię często: "Powiedzcie mi, dlaczego
Jezus nie może być Mesjaszem".
Wiesz, jaki argument najczęściej sły-
szę? Powodem, dla którego Żydzi nie
chcą przyjąć Jezusa, są… chrześcija-
nie. Oni uczą się, że to chrześcijanie
wywołali II wojnę, utworzyli obozy za-
głady. Oni nie pytają, czy to byli ludzie
wierzący, dobrzy, pobożni, religijni, prak-
tykujący. Wiedzą, że to zrobili chrześci-
janie.

Muzułmanie mówili: zrobiliśmy
zamach na chrześcijańskie pismo
"Charlie Hebdo". My łapiemy się za
głowę, słysząc takie bzdury…

A oni naprawdę wierzą, że to pismo
założone przez chrześcijan. W Pary-
żu, w chrześcijańskim kraju. Oni na-
prawdę tak rozumują. Nie chcę jedy-
nie opowiadać o Mesjaszu, chcę Nim
żyć. Nasze uczynki mówią głośniej niż
nasze słowa. "Twoje czyny mówią tak
głośno, że nie słyszę, co mówisz" -
o to właśnie mi chodzi.

Jak reagujesz, gdy słyszysz nie-
zwykle częsty argument, że Żydzi
nie przyjęli Jezusa?

Odpowiadam: przepraszam, a kto Go
przyjął? Kto w Niego uwierzył? Żydzi!
W pierwszym wieku w Jerozolimie było
50 tys. Żydów gotowych oddać za
Jezusa życie. Byłem kiedyś w jednym
amerykańskim kościele na przedsta-
wieniu pasji. Duży, zorganizowany
z rozmachem spektakl. Mój kolega,
który ujrzał scenę rozmowy Jezusa
z Sanhedrynem, nachylił się i powie-
dział: "Zobacz, nawet Żydów tu mają!".
A ja uśmiechnąłem się: "Przecież to są
wszystko Żydzi!". Tam nie było niko-
go innego. (śmiech) Poza Piłatem i rzym-
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skimi żołnierzami to byli sami Żydzi!

Kiedyś usłyszałem z naszej chrze-
ścijańskiej strony: "Fajne to, co mó-
wisz, ale Bóg z Żydami już skończył.
To my jesteśmy Nowym Izraelem".
"Jak to skończył?" - odpowiedziałem.
"Ty podkopujesz fundamenty mojej
wiary i nadziei! Jeśli skończył ze swym
ukochanym, wybranym narodem, to
jaką masz gwarancję, że nie skończy
z tobą?". "Ale oni zerwali przymie-
rze!" - odparował. "A ty nie zrywasz?
Ja zrywam Jego przymierze każdego
dnia! Codziennie wyznaję Mu grze-
chy i proszę o przebaczenie". Odpo-
wiem na twoje pytanie anegdotą.
Dwaj chasydzi przyjechali do Polski.
Szli ulicą w tych wielkich bobrowych
czapach, gdy nagle zaczęło lać.
"Schowajmy się w kościele - zapro-
ponował jeden - po co mamy mok-
nąć". Tak zrobili. Akurat trwały śluby
wieczyste sióstr zakonnych. Przyjmo-
wały obrączki, wybierały Jezusa na
swego Oblubieńca. Po uroczystości
proboszcz zapowiedział: "Zaprasza-
my rodziny sióstr na poczęstunek",
po czym podszedł do chasydów i za-
pytał nieśmiało: "Przepraszam, a pa-
nowie?". "My reprezentujemy Pana
Młodego" - odparli chasydzi. Więc ja
reprezentuję Pana Młodego.

Wstajesz rano i masz świadomość,
że jesteś dzieckiem Króla?

Wstaję, opuszczam nogi i od razu
zaczynam z Nim rozmawiać. Jestem
dumny, że należę do rodziny królew-
skiej. Że Jezus - Syn Boga - mnie zba-
wił. Że obowiązuje mnie etykieta pa-
nująca na Jego dworze. Jestem synem
Boga - królewiczem. Gdy Dawid za-
wierał przymierze z Jonatanem, synem
królewskim, zaczęli wymieniać się
ubiorem. Taka była tradycja. Jonatan

dał Dawidowi płaszcz książęcy, Da-
wid oddał mu swą lichą pasterską
szatę. Jonatan dał Dawidowi książę-
cy miecz, Dawid oddał procę. Jona-
tan oddał swój drogi pas, Dawid po-
darował swój skromny pasek paster-
ski. To dopiero zamiana!

Książę i żebrak.
Chrystus zdjął z nas łachmany

i odział w szaty królewskie. Łachma-
ny założył na siebie.

Dostał to, na co ja zasłużyłem,
abym mógł dostać to, na co On zasłu-
żył.

To prawdziwa Dobra Nowina! Okrył
nas szatą sprawiedliwości. Po przy-
mierzu, o którym wspomniałem, ludzie
patrzyli na pasterza Dawida i widzieli
księcia; patrzyli na Jonatana, syna
króla Saula, i widzieli nędzarza. Pewien
wiejski pastor co tydzień na nabożeń-
stwo zapraszał jakiegoś gościa. Dzwo-
nił do ludzi i zapraszał: "Przyjdźcie".
I przychodzili. Ale pewnego dnia po-
wiedział: "Nie. To nie jest w porząd-
ku!". Gdy ktoś do niego zadzwonił
i zapytał, jaki gość tym razem przyje-
dzie, ów pastor odparł: "Będzie Jezus.
Jeśli On wam nie wystarczy, to nie
przychodźcie".

                         Marcin Jakimowicz
            Jakub Szymczuk /foto GN/

Wywiad drukowany w „Gościu
Niedzielnym” nr 12/22 marca 2015

Od red.KG  str. następna >>>
Pastor Kazimierz na Jubileuszu

Diamentowych  Godów  Małżeńskich
rodziców  z udziałem posła Sejmu RP
Adama Krupy, burmistrza Jana
Krówki, przewodniczącego Rady
Miejskiej Kazimierza Naumczyka

 foto 25.03.2008r. Jan Wac
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GMINA
Jubileusze

60 lat Szkoły w Pietrowicach - str. 220
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19. września 2015 r. rzemiosło
powiatu głubczyckiego obchodziło
siedemdziesięciolecie Powstania
Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczy-
cach.

Uroczystości rozpoczęły się od
przejścia  korowodu - delegacji cechów
z Opolszczyzny,  rzemieślników oraz
zaproszonych gości -  sprzed ratusza
do klasztoru oo. Fran-
ciszkanów. Tam odpra-
wiona została  msza
święta za rzemieślni-
ków  i ich rodziny. Uro-
czystości oficjalne od-
były się w Ratuszu
w Sali pod Aniołem.

Prowadził je  Józef
Kamiński - starszy ce-
chu rzemiosł. Przed-
stawił historię powsta-
nia i działalności Ce-

chu, wspomniał o rzemieślnikach
współtworzących  głubczycką orga-
nizację samorządową rzemiosła. Mi-
nutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
koleżanek i kolegów rzemieślników
oraz pracowników głubczyckiego ce-
chu. W  uroczystościach uczestniczy-
li zaproszeni goście:  wicemarszałek
województwa opolskiego Tomasz

70 LAT
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Kostuś, radny Sejmiku Województwa
Opolskiego Zbigniew Ziółko,  komen-
dant OHP  w Opolu Łukasz Szerner,
prezes Izby Rzemieślniczej w  Opolu
Tadeusz Staruch,  zastępca dyrekto-
ra izby rzemieślniczej Katarzyna Wró-
bel, przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski,  sekretarz
Powiatu Tadeusz Schmidt,  Burmistrz

Baborowa Elżbieta Kielska,
Burmistrz Głubczyc Adam
Krupa,  wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Edward
Wołoszyn,  dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy Danu-
ta Frączek,  dyrektor Zespo-
łu Szkół Mechanicznych
Jan Łata, kierownik praktyk
w ZSM  Andrzej Wesołow-
ski,  komendant Komendy

Hufca ZHP i OHP Ryszard Kańtoch,
prezes Banku Spółdzielczego Tomasz
Dziaduch,  firma rachunkowa Bachus
Kazimiera,  starsi cechów  z Opolsz-
czyzny,  kierownicy biur cechów. Wrę-
czono rzemieślnikom   odznaczenia
i wyróżnienia rzemieślnicze : najwyż-
sze odznaczenie honorowe rzemiosła
- odznakę honorową "Szabla Jana
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Kilińskiego" otrzymał Józef Kamiń-
ski - starszy cechu,   Złote Odznacze-
nia  honorowe rzemiosła otrzymali:

Danuta Zielińska, Michał Gawłowski
Zdzisław Perdak, Janusz Gałecki,  Ry-
szard Junka. Statuetki  "Wzorowy
Zakład Rzemieślniczy" otrzymali:
Zbigniew Nasieniak Zakład Wędli-
niarski "Nasieniak"   Kietrz, Krzysz-
tof Podstawka Zakład Kamieniarski
"Krzysztof"  Sucha Psina, Ryszard
Junka Zakład Mechaniki Pojazdowej.
Kierownik biura cechu Krystyna Ki-
sielowska otrzymała  z rąk Starszego
Cechy oraz Burmistrza Głubczyc

"Srebrną Paterę" za długoletnią
wzorową pracę. Cech Rzemiosł Róż-
nych otrzymał    z okazji siedemdzie-

sięciolecia swojej działalności na rzecz
społeczności powiatu statuetkę
"Lew Głubczyc"   i gminy  "Herb Głub-
czyc".  Na zakończenie uroczystości
starszy cechu, podziękował wszyst-
kim wspomagającym działalność sa-
morządu rzemiosła. Uroczystości za-
kończył  występ artystyczny oraz
obiad i degustacja wyrobów wędli-
niarskich, piekarskich i cukierniczych
produkcji lokalnych rzemieślników.

                                       J anWac
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Droga prowadząca do naszego
święta była różnorodna. Wyznaczały
ją zmiany w strukturze organizacyj-
nej, kolejni dyrektorzy, zmieniający się
nauczyciele i pracownicy szkoły. Te
wszystkie lata pełne były wzruszeń,
radości, a także chwil trudnych, które
musieliśmy pokonywać. Siły i wiary
do pokonywania przeszkód dostarczał
nam patron, którym 15 lat temu został
Jan Paweł II.    W związku z tym po-
dejmowaliśmy i podejmujemy różno-
rodne działania m.in. Marsz Pamięci,

Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni
św. Jana Pawła II " Syćko Se Wom
Zycom", konkursy powiatowe, piel-
grzymki. Św. Jan Paweł II "żyje" w na-
szej szkole i naszych sercach.

12. września 2015 roku był dla
uczniów i pracowników szkoły dniem
wyjątkowym. Wtedy obchodziliśmy
nasz podwójny jubileusz. Wydarze-
nie to było tym bardziej wyjątkowe,

60 LAT SZKOŁY
W PIETROWICACH TO PIĘKNY JUBILEUSZ

że zaszczycił je swoją obecnością Me-
tropolita Krakowski Jego Eminencja
Kardynał Stanisław Dziwisz, przyja-
ciel i towarzysz naszego największe-
go Rodaka, naszego Patrona szkoły,
z którym spędził w Krakowie, a póź-
niej w Watykanie, prawie 40 lat.
Wspólnie z nami przeżywali to wyjąt-
kowe święto także: biskup Diecezji
Opolskiej Paweł Stobrawa, opolski
wicekurator oświaty Rafał Rippel, sta-
rosta Józef Kozina, burmistrz Adam
Krupa, księża  z całego dekanatu na

czele z księdzem dziekanem Ryszar-
dem Polaszem oraz wielu innych go-
ści zaprzyjaźnionych z pietrowicką
szkołą.

Obchody jubileuszu zapoczątkowa-
ła uroczysta msza św. w intencji pra-
cowników szkoły, uczniów i rodziców
pod przewodnictwem  księdza Kardy-
nała w asyście ks. sekretarza Toma-
sza Szopa, księdza biskupa, księdza
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dziekana oraz księdza pro-
boszcza Krzysztofa Wójtowi-
cza oraz innych kapłanów.
Metropolita Krakowski wy-
głosił do wszystkich zgroma-
dzonych homilię. Jego słowa
były wzruszające  i pełne mą-
drości, którą się z nami po-
dzielił. Uczniowie aktywie
uczestniczyli we mszy św., prowadzili
modlitwę wiernych, służyli przy ołta-
rzu, dziękowali Kardynałowi, że ze-
chciał być z nami. Po zakończeniu
mszy   w uroczystym przemarszu uda-
no się do szkoły.

W szkole pan dyrektor Bogdan
Kulik przywitał wszystkich przyby-
łych na nasze święto. Zwrócił uwagę
na działania, które podejmujemy jako
placówka posiadająca tak niezwykłe-
go patrona. Podkreślił, że taki patron
to jednocześnie wyróżnienie i wielka
odpowiedzialność. Tę część uroczy-
stości uatrakcyjnił występ laureatów
tegorocznego Wojewódzkiego Prze-
glądu Poezji i Pieśni św. Jana Pawła
II. Wiele ciepłych i życzliwych dla
naszej szkoły słów skierowali także

zaproszeni goście. Szczególnie waż-
nym i wyczekiwanym momentem było
wystąpienie księdza Kardynała Sta-
nisława Dziwisza. Wspominał on,  na-
szego Patrona i opowiadał o różnych
sytuacjach, radosnych i trudnych,
które razem przeżyli. Wystąpienie
Kardynała zakończyło wspólne zdję-
cie z najmłodszymi uczniami naszej
szkoły.

Uczniowie i pracownicy Zespołu
Szkół w Pietrowicach byli bardzo
szczęśliwi, że mogli przeżyć tak pięk-
ny jubileusz. Był on niezwykły i wy-
jątkowy. Przed nami kolejne lata cięż-
kiej pracy. Nie boimy się jednak no-
wych wyzwań, bowiem nad nami czu-
wa nasz święty Patron.

        Izabela Rostowska
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7. marca 2015r. w Miejskim
Ośrodku Kultury odbył się koncert
z okazji 5-lecia chóru Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów  i  In-
walidów „Feniks”.

Chór rozpoczął działalność 16. mar-
ca 2010 roku, z inicjatywy ówczesnej
przewodniczącej  Marii Ber-
nackiej.

Dzięki przychylności byłe-
go burmistrza Jana Krówki
oraz dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury  Zbigniewa
Ziółki, nasze koleżanki i kole-
dzy mogą rozwijać swój talent
wokalny.

Chór nie mógłby istnieć
bez  Józefa Kaniowskiego,
który z wielką życzliwością

i profesjonalizmem podjął się roli  pro-
wadzenia zespołu, za co jesteśmy bar-
dzo wdzięczni.

Podczas koncertu, chór zaśpiewał
wiele bardzo różnorodnych piosenek
ze swojego repertuaru, ludowe, kre-
sowe, żołnierskie i patriotyczne, te
znane i zupełnie nowe, przygotowa-
ne specjalnie na tę uroczystość. Do
większości wykonanych utworów
muzykę skomponował  Józef Kaniow-
ski.

JUBILEUSZ  5 - LECIA CHÓRU „FENIKS”
 W czasie minionego 5-lecia ujaw-

niły się także talenty poetyckie na-
szych koleżanek. W pierwszej części
chór zaśpiewał piosenki z tekstami
członków chóru:

„Niech brzmi hejnału głos” i „Eme-
rytka” Franciszki Delanowskiej,

„Wykorzystaj okruch
dnia” Anny Magaj, „Wróć
do rodziny”  Ireny Pań-
czyk,  „Rodzinny dom”
Zosi Pyrczak oraz „ Spójrz
miła w morze”  Józefa Ka-
niowskiego.

Koncert trwał godzinę
i piętnaście minut, ale
minął jak jedna chwila, co

podkreślił obecny burmistrz Adam
Krupa, dając wyraz uznania swojego
i publiczności. Zgromadzona publicz-
ność domagała się bisów.
Życzymy  Józefowi Kaniowskiemu

i całemu zespołowi dalszej satysfak-
cji  z pracy artystycznej, sukcesów
podczas reprezentowania naszej gmi-
ny  w licznych koncertach w powie-
cie i województwie, ale przede wszyst-
kim radości ze   wspólnej pasji.

               Halina Sak
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Następna rocznica dzisiaj przyszła właśnie,

żeby znów powiedzieć "niech to piorun trzaśnie".
I tak rok za rokiem czas szybko upływa,

Członkom Chóru Feniks też latek przybywa.

Cieszymy się wszyscy i śpiewamy dalej
kalendarz i daty nie obchodzą nas wcale.
Życzymy więc sobie zdrowia i miłości
wzajemnego szacunki i życzliwości.

Już pięć lat minęło !
A jak to się zaczęło ?

Marysia Bernacka nasz chór założyła,
Przewodniczącą Związku na ten czas była.

Radość nasze serca zaraz ogarnęła
Marzenia się spełniają - to naprawdę działa!

Dla jednych powtórka młodości wróciła,
innym nowa pasja życie wypełniła.

Pierwsza próba we wtorek marca szesnastego
Roku Pańskiego dwa tysiące dziesiątego.

Dzień był piękny, słoneczny, jakby dobrze życzył
dziś każdy z nas powie nie pomylił się w niczym.

Nie wiedzieliśmy wtedy Panowie i Panie,
że tutaj nas czeka trudne śpiewanie.

Spodziewaliśmy się chyba - oj dana, oj dana
tymczasem zaskoczyła nas poezja śpiewana.

Czy świeci słońce, czy pada deszcz
to w każdy wtorek próba chóru jest.

Cieszymy się wszyscy - naprawdę jest z czego,
bo nigdzie nie ma drugiego  TAKIEGO.

Stroje mamy piękne - czarne i zielone,
gdzie ucho przyłożysz - wszędzie są chwalone.
Śpiewamy jak najpiękniej z całej swojej duszy,

Za to mikrofony robią nam psikusy.

W Łosiowie na Piosenki Kresowej Konkursie
w kategorii wyróżnionych mamy pierwsze miejsce.

Radio, telewizja i występów wiele,
w dni powszednie tygodnia, jak również w niedzielę.

>>>
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"POLSKIE ZWYCZAJE"

Polsko – Ojczyzno nasza – Tyś naszym pięknym krajem,
Wszyscy Ciebie kochamy – kochamy też polskie zwyczaje.
Gdy zima od nas odchodzi, zbliża się okres radosny,
topimy wtedy marzannę witając pierwszy dzień wiosny.

A potem przychodzi Wielkanoc, z nią wiele radości, wesela,
stroimy przepiękne palmy, gdy przyjdzie Palmowa Niedziela.
Pisanki, kraszanki czy wiecie?
- te polskie są najpiękniejsze na całym świecie.
A kiedy Wielkanocny poniedziałek mamy,
to się wszyscy oblewamy.

Jak lato do nas przychodzi,
to podczas Nocy Świętojańskiej witamy
kochane lato – topiąc w wodzie kwieciste wianki.
A zimą kiedy Dzieciątko Jezus się rodzi stroimy w domach choinki,
Mikołaj Święty przychodzi.
Rozbrzmiewa wszędzie kolęda, a kolęd nikt nie zliczy,
bo domy na wsi niezmienne odwiedzają wędrujący kolędnicy.
Z aniołem, diabłem i królem kolędy zanoszą wszędzie,
no i pieniążki zbierają na tej dorocznej kolędzie.

Tak piękne są polskie zwyczaje i chcemy o nich pamiętać,
bo bez jaj malowanych czy wystrojonej choinki,
 nie byłyby fajne żadne święta.
                                                                 Franciszka Delanowska

>>>...Z każdym rokiem stajemy się lepsi i dojrzalsi,
to dla siebie śpiewamy i dla Was najmilsi.

Pod dyrekcją maestro Józefa Kaniowskiego
Sobie i Wam Kochani życzymy wszystkiego dobrego.

A Panu Panie Józefie składamy życzenia,
zdrowia, miłości i marzeń spełnienia,

by Pana nutki daleko leciały
i słynne były w pieśniach na świat cały.

Przy tej okazji bardzo dziękujemy
i o wyrozumiałość wszyscy prosimy.
Za każdą chwilę z Panem spędzoną

wszyscy nucimy teraz jednym tonem  -  STO LAT !!!

Głubczyce 7.03.2015 r.           Zosia Pyrczak
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ZA KOBIETY
TOAST WZNOSZĘ...

Mówią o niej puchu marny,
ale to nieprawda – nie.
Siła woli polskiej damy,
jak ta skała twarda jest.

            Bo kobieta, bo kobieta
           coś takiego w sobie ma,
           czy to kombajn, czy rakieta
           wszędzie sobie radę da.

Czym by było życie bez nich,
nie chcę mówić, myśleć też,
kobietka bardzo potrzebna,
bez kobietki smutno jest.

            Bo kobieta, bo kobieta
           coś takiego w sobie ma,
           coś co ciągle nas podnieca,
           coś co do niej wciąż nas gna.

Chociaż czasm jest gderliwa,
z byle czego robi szum,
ale kiedy jest szczęśliwa,
promienieje cały dom.

            Bo kobieta, bo kobieta
           coś takiego w sobie ma,
           czy to kombajn, czy rakieta
           wszędzie sobie radę da.

Hej kobietki miłe nasze,
dzisiaj święto Wasze jest,
z tej okazji toast wznoszę
i śpiewamy Wam tę pieśń.

            Bo kobieta, bo kobieta
           coś takiego w sobie ma,
           coś co ciągle nas podnieca,
           coś co do niej wciąż nas gna.

                                           Franciszka Delanowska
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14. lutego 2015r. roku Polski  Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Głubczy-
cach zorganizował, jak co roku, dla
swoich członków, zabawę karnawa-
łową. Zabawa podzielona była na
dwie części. Pierwsza poświęcona
była naszym dostojnym jubilatom,
osobom, które ukończyły 80 lat. Na
spotkanie przybyło w tym roku tylko
pięć osób na 22 zaproszone. Wśród

przybyłych  były panie Józefa Kowal-
czuk i Marianna Maszkowska oraz pa-
nowie Stanisław Czerniak, Marian
Dziuban i Bolesław Młot. Najstarszą
jubilatką okazała się Pani Józefa , któ-
ra ukończyła 94 lata . Kondycji i by-
strości umysłu mogą pozazdrościć
pani Józefie, znacznie młodsze osoby.
Jubilatka, trochę w tajemnicy , poka-
zała nam tomik swoich, bardzo osobi-
stych wierszy. Dobrze by było , aby
swoimi mądrymi przemyśleniami  ze-
chciała podzielić się z szerszym gro-
nem odbiorców. Popracujemy nad tym.

 JUBILACI GÓRĄ!!!
Koleżanki i koledzy przygotowali

dla jubilatów program artystyczny
złożony  z wierszy  i puenty, z których
wynikało, że starość nie musi być
smutna. Człowiek aktywny, przeby-
wający w gronie życzliwych osób zu-
pełnie inaczej patrzy na życie, zdoby-
wa przeświadczenie, że może być jesz-
cze komuś potrzebny.

Zaproszeni goście zostali obdaro-
wani paczkami, na które składały się pro-

dukty głubczyckich  firm „ASA”
i „Turek”, za co składamy, prezesom obu
zakładów, serdeczne podziękowania.
Nasz Związek wzbogacił paczki   o owo-
ce, łakocie “i aromatyczną herbatę.

Lampka szampana i odśpiewanie
gromkiego „sto lat” było uwieńcze-
niem tej części uroczystości.

Jubilatów, którzy nie mogli wziąć
udziału w uroczystości, prezydium
Związku odwiedzi  w domu i przekaże
upominki

Na zdjęciu, na pierwszym planie
nasi Jubilaci.            Halina  Sak
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20.maja 2015r. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego odbyła się miła uroczystość,
podczas której Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kazi-
mierza Naumczyka i Kierownika USC
Beaty Grochalskiej  wręczał w imieniu
Prezydenta RP „Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” . Na „ślub-
nym kobiercu” ponownie stanęło sie-
dem par, które przeżyły w związku
małżeńskim pół wieku.

Oprócz miłych życzeń, słów uzna-
nia  ze strony władz samorządowych,
kwiatów, toastu,był również minikon-
cert w wykonaniu Kamili Klein dedy-
kowany Jubilatom. Po części oficjal-
nej, już  przy kawie,  trwały wspomie-
nia, a było co wspominać, dzielić się
doświadczeniem i dorobkiem  życio-
wym. Redakcja  odnotowała niektóre
fragmenty

Alina i Edward Łozińscy z Kietlic
Mamy 2 córki, jedna jest dyrekto-

rem szkoły podstawoej w Opolu, dru-
ga związana z farmacją pracuje w Kę-
dzierzynie, 2 wnuczki, jedna jest lekarką
we Francji, a druga zdaje maturę. Cho-
roby nas nie omijały, troski i zmartwie-
nia też, mąż jest po bypasach. Prowa-
dziliśmy 20 ha gospodarstwo, mąż pra-
cował jeszcze w kółku rolniczym, ja przez

ZŁOTE  I  SZMARAGDOWE  GODY MAŁŻEŃSKIE
10 lat w sklepie. Rada dla młodych jak
doczekać Złotych Godów - cierpliwo-
ści, cierpliwości...

 Helena i  Zbigniew   Szlachetko
 z Kietlic.
Urodziliśmy się na Kresach, pozna-

liśmy się w Kietlicach w 1964 roku
i tu  we wrześniu tego roku wzięliśmy
ślub. Żona całe życie prowadziła go-
spodarstwo, ja pracowałem zawodo-
wo, równocześnie działałem społecz-
nie w pożarnictwie, przez 40 lat byłem
naczelnikiem miejscowej OSP. Mamy
syna, 2 wnuków i wnuczkę, obecnie
jesteśmy na emeryturze.Rada  na dłu-
gie zgodne  życie - jedno drugiemu
nie przeszkadzać,  żyć spokojnie i cie-
szyć się życiem.

Stanisława i Stanisław Kowalscy
Pani Stanisława przyjechała do

Głubczyc w 1961 roku, niedługo po-
tem poznała męża, ślub wzięli w 1964
roku. W 1961 zaczęła pracować w PSS
Społem,  6 lat, potem przez 30 lat
w Spółdzielni Mieszkaniowej. Mąż
całe życie pracował w PKS-ie, najpierw
jako kierowca samochodu ciężarowe-
go, a potem autobusu. Obecnie jeste-
śmy na emeryturze. Mamy 2 dzieci:
syna i córkę, 4 wnuczki i 2 wnuków,
a niedługo zostaniemy pradziadkami.

Henryk i Rozalia Kubikowie
Mąż pracował w piekarni GS-owskiej,

ja pracowałam w gospodzie, gdzie po-
znałam męża, zajmowałam się domem,
dziećmi . Mamy 6 wnuków, (3 wnuczki
i 3 wnuków), uczą się i pracują. Żyjemy
spokojnie, aby humor był i jedno dru-
giemu przebaczało.

Genowefa i Kazimierz Huzarowie
Pochodzę z Kwidzynia - mówi Pani

Genowefa-  mąż z Włocławka, ślub
braliśmy w Kwidzyniu, potem losy
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zaprowadziły nas do Katowic, praco-
waliśmy w kopalni Staszic, mąż jako
górnik, a ja w różnych działach księ-
gowych i administracyjnych. Po 35
latach pracy mąż przeszedł na emery-
turę i od tego czasu mieszkamy
w Królowem. Życie w dużym mieście,
to nie dla nas. Mamy syna i córkę,
mieszkają w Katowicach, syn jest też
już na emeryturze, mamy 3 wnuczki
i 3 wnuków.

Recepta?  - trzeba umieć się doga-
dywać.

 Olga i Jan
 Chmura
Ślub wzięliśmy

24. października
1964r. w Głub-
czycach, przez 2
lata pracowałam
w handlu, potem
zajmowałam się
wych owywa -
niem czwórki
synów. Dziś cie-
szymy się  jede-
nastką wnucząt i dwójką prawnucząt.
Jeden syn mieszka w Równem, ma
sklep i bar, drugi  ma gospodarstwo,
trzeci wyjechał do Holandii, czwarty
też pracuje za granicą. Mąż całe życie
pracował w spółdzielniach produkcyj-
nych, skąd przeszedł na emeryturę.

Maria i Franciszek Pilchowie
Państwo Pilchowie pochodzą

z Kresów. Pani Maria z Mariampola
do Głuczyc trafiła  z pierwszą falą  wy-
pędzonych. Pracowała w księgowo-
ści. Najpierw  w Powiatowym Związ-
ku Gminnych  Spółdzielni, potem
w  "gospodarce komunalnej". Pan
Franciszek , urodzony w Samborze,
wcześnie osierocony (matka zmarła
w 1942r. ojciec w 1944) trafił do Głub-

czyc w II fali repatriacji w 1957r. jako
siedemnastolatek. Sam musiał zała-
twiać w województwie sprawy wyjaz-
du i pokonywać  opory tamtejszej
władzy niechętnej wyjazdom. W  Głub-
czycach w "gospodarce komunalnej"
poznał żonę i  wypracował emerytu-
rę. Wspólnie wychowali  troje dzieci,
cieszą się ośmiorgiem wnucząt. Re-
cepta na długotrwały związek??? -
przede wszystkim wzajemne szano-
wanie się.

IRENA  I  STANISŁAW
ROMANIKOWIE Z PIOTROWIC
Państwo Romanikowie obchodzi-

li  55. rocznicę pożycia małżeń-
skiego czyli Szmaragdowe Gody
Małżeńskie.

Z tej okazji Jubilatom  złożyli wizytę
wiceburmistrz  Kazimierz Bedryj i Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Be-
ata Grochalska. Były życzenia, ser-
deczności, kwiaty, wspólne zdjęcie
i wspomiena przy kawie, które wy-
starczyłyby na nakręcenie  wzrusza-
jącego serialu filmowego.

Redakcja dołącza się do życzeń
wszystkim Jubilatom i życzy następ-
nych Jubileuszy.

Jan Wac
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"KOLĘDOWY CZAS"

W kolędowy czas,
radujmy się wraz,
niech kolęda się rozlega,
dla Dzieciny Bożej z nieba
w ten radosny czas,
 w ten radosny czas.
Kolędujmy wszyscy wraz,
 niech kolęda łączy nas,
Jezusowi dziś śpiewajmy,
chwałę i cześć Bogu dajmy,
w kolędowy czas, w kolędowy czas.
Niech się radość niesie wszędzie,
przy naszej polskiej kolędzie,
Jezu, bądź wśród nas,
Jezu bądź wśród nas.
Śpiewajmy dziś radośnie,
 kolędy nućmy Mu,
wierząc,
 że Dziecię - Jezus  jest także z nami tu,
z nami tu w Dziennym Pobycie,
czuj się Dziecię znakomicie,
uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię!!!
Niechaj dzisiaj świat nasz cały,
pełen będzie Bożej chwały,
więc śpiewajmy – kolędujmy,
Dzieciątku do snu, dzieciątku do snu.
Bo malutki Jezus przychodzi zbawić świat,
On wie,
że na tym świecie, jest ciągle dużo zła.
Nućmy Mu dziś nasze pienie,
prosząc Go o wybaczenie,
oddalenie zła, oddalenie zła.

                                          Franciszka Delanowska
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Zakon Kawalerów Maltańskich:
Obrona wiary oraz służba ubogim -
mamy ten sam cel, co 900 lat temu

Na świecie jest 13,5 tysiąca człon-
ków zakonu maltańskiego,
który dziś nie ma już charak-
teru militarnego. To biznesme-
ni, przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele arystokracji.

To najstarszy istniejący za-
kon rycerski na świecie. Jest
suwerennym państwem, z
własną konstytucją, paszpor-
tami i walutą. Czym zajmują się
w XXI wieku kawalerowie i
damy maltańskie? Opowia-
dają nam o tym Jan Emeryk Ro-
ściszewski, szpitalnik Zakonu
Kawalerów Maltańskich, i Ja-
cek Tarnowski, prezes Funda-
cji Polskich Kawalerów Mal-
tańskich w Warszawie "Pomoc
Maltańska".

Legendy dotyczące zakonów
rycerskich są nieco mroczne:
Krzyżacy, templariusze...

Jan Emeryk Rościszewski: -
Na pewno są zawiłe. Jesteśmy
jedynym zakonem, który posia-
da pełną ciągłość od wypraw
krzyżowych. Wszystkie inne
zakony, np. wspominany przez panią
Zakon Szpitala Najświętszej Maryi
Panny, czyli zakon krzyżacki, podczas
sekularyzacji Prus stał się zakonem
protestanckim, przestały mieć związek
ze Stolicą Apostolską. Z kolei histo-
ria templariuszy jest znana, zostali
brutalnie skasowani przez Filipa Pięk-
nego.

Z zakonów wywodzących się z wy-
praw krzyżowych przetrwaliśmy tyl-
ko my - przekształciliśmy się z hospi-

ZAKON KAWALERÓW MALTAŃSKICH
cjum w Jerozolimie w organizację
zbrojną, która miała za zadanie chro-
nić pielgrzymów, dalej w państwo za-
konne w Jerozolimie, na Rodos i Mal-

cie, aż do stowarzyszenia stricte cha-
rytatywnego, którym jesteśmy dzisiaj.

Wspomniał pan o templariuszach.
Legenda głosi, że to Zakon Kawale-
rów Maltańskich przejął majątek
templariuszy.

J.E.R.: - Zakon maltański był w nie-
wielkim stopniu beneficjentem roz-
wiązania tego zakonu. W oparciu
o bullę Klemensa V z 1312 roku odzie-
dziczyliśmy tylko drobną część ma-
jątku templariuszy, których dobra zo-

Jacek Tarnowski, prezes Fundacji
 Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie „Pomoc Maltańska”

 (fot. archiwum prywatne)
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stały rozgrabione
przez lokalnych
władców. Zapew-
niam, że nie mamy
już dzisiaj w piwni-
cach ukrytych prze-
jętych skarbów.

Malta była ba-
stionem chrześci-
jaństwa opierające-
go się ekspansji is-
lamu, a kawalero-
wie przez kilkaset
lat walczyli z mu-
zułmanami. Nadal
macie ten sam cel,
co 900 lat temu,
czyli "obrona wiary oraz służba ubo-
gim". Obrona wiary jest nadal po-
trzebna?

J.E.R.: - To jest właściwie nasz
pierwszy cel. Jesteśmy organizacją
katolicką, mamy formę zakonu. Ta tra-
dycja istnieje od 900 lat, nie wypiera-
my się w żaden sposób katolickiej idei
naszego powstania, a wręcz potwier-
dzamy naszym działaniem religijny
charakter zakonu.

Jacek Tarnowski: - Tę obronę wia-
ry można realizować w bardzo różny
sposób, ale wszyscy staramy się, na
miarę naszych możliwości, opiekować
ubogimi i chorymi.

Przed kim albo przed czym człon-
kowie zakonu bronią dziś wiary ka-
tolickiej? Gdzie jest zagrożenie?

J.E.R.: - Nie bronimy wiary jak kie-
dyś przed islamem. Przede wszystkim
chcemy naszą postawą zademonstro-
wać, czym ta wiara dla nas jest. Zaj-
mujemy się ludźmi, którzy potrzebują
pomocy. To nie są tylko ubodzy, rów-
nież ludzie starsi, niektórzy nawet za-
możni, ale samotni, bo na przykład

rodzina się nimi nie interesuje. Trosz-
czymy się o każdego, kto tego potrze-
buje: bogatego, ubogiego, muzułma-
nina, żyda. Nie ma znaczenia, jakiego
wyznania jest ta osoba. Natomiast
działamy w ramach zakonu katolickie-
go, i tak jak każdy katolik mamy obo-
wiązek bronić wiary, więc w życiu sta-
ramy się realizować 10 przykazań.

Dziś zakon jest państwem, monar-
chią konstytucyjną. To suwerenny
podmiot prawa międzynarodowego,
ma własną konstytucję, paszporty,
znaczki, tablice rejestracyjne dla sa-
mochodów służbowych, walutę, am-
basadorów. Jest wielki mistrz. Jakie
prawa w rzeczywistości to wszystko
daje członkom Malty?

J.E.R.: - Bulla Paschalisa II z 1113
roku ustanowiła suwerenność zako-
nu od państwa i Kościoła. Jedyną
władzę - władzę religijną - ma nad nami
papież, który wyznacza kardynała-
opiekuna wspomagającego działania
zakonu, który pozostaje jednak suwe-
renny. To nie papież powołuje wiel-
kiego mistrza. Wybiera go walne zgro-

Zakon Kawalerów Maltańskich to najstarszy istnieją-
cy zakon rycerski na świecie (fot. Mike Russell /

Flickr.com / CC BY-SA 2.0)
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madzenie i wielki mistrz jako suzeren
pełni tę funkcję dożywotnio i rządzi
zakonem wraz z Radą Suwerenną. Je-
steśmy więc bytem niezależnym od
władzy państwowej i kościelnej, do
dziś korzystamy z tego immunitetu,
który potwierdzony został przez wy-

rok trybunału kardynalskiego w 1953
roku, za pontyfikatu Piusa XII.

Nie posiadamy jednak paszportów
maltańskich, jesteśmy obywatelami
Rzeczypospolitej. Nie mamy żadnych
dodatkowych przywilejów z powodu
przynależności do zakonu. Natomiast
zakon utrzymuje stosunki dyploma-
tyczne z rządem RP, jest uznany za
instytucję międzynarodową i w takich
ekstremalnych przypadkach, jak kon-
flikt w Gruzji czy Syrii, jego wysłan-
nicy mogą korzystać z paszportów
dyplomatycznych. Tymi paszportami
legitymują się też ambasadorowie za-
konu i członkowie wielkiego magiste-
rium zakonnego.

Zakon utrzymuje stosunki dyplo-
matyczne ze 102 krajami, posiada

status stałego obserwatora przy
ONZ.   W Libanie nawet szyici wkła-
dają fartuchy z waszym krzyżem. To
fenomen, biorąc pod uwagę wielo-
wiekową historię walki zakonu z is-
lamem.

J.E.R.: - Dzisiaj nasz zakon, mimo że
jest to zakon rycerski,
czyli inaczej wojskowy,
nie posiada już charak-
teru militarnego. Ostat-
nim podjętym przez ka-
walerów działaniem
zbrojnym była obrona
Malty przed Napole-
onem, zresztą bitwa
przegrana. Po niej zosta-
liśmy eksmitowani
z Malty i znaleźliśmy się
w Rzymie. Od tamtego
czasu nie jesteśmy już
jednostką wojskową,
chociaż we Włoszech są
oddziały paramilitarne,
czy nawet wojskowe,
które są powiązane z za-

konem. Nie funkcjonują jednak nieza-
leżnie, ale jako część armii włoskiej.

Natomiast od przeszło dwustu lat
zakon prowadzi na całym świecie dzia-
łalność humanitarną. Jesteśmy rów-
nież obecni, nie jako strona, ale orga-
nizacja charytatywna, przy konfliktach
zbrojnych w różnych miejscach glo-
bu. Wystarczy spojrzeć na historię
wojny francusko-pruskiej, pierwszą
i drugą wojnę światową, szpital mal-
tański w okresie okupacji i powstania
warszawskiego. Dziś też świadczymy
posługę na froncie. Udzielamy się cha-
rytatywnie w krajach dotkniętych klę-
skami. Działamy ponad podziałami.
Świetnym przykładem może być nasz
szpital w Betlejem. To szpital położni-

Mimo że zakon nie ma już charakteru militarnego,
krzyż maltański jest widoczny w wielu miejscach,
gdzie toczą się konflikty zbrojne. Kawalerowie i

damy udzielają pomocy potrzebującym ponad
podziałami religijnymi (fot. Giorgio Minguzzi /

Flickr.com / CC BY-SA 2.0)
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czy, najlepiej wy-
posażony ośro-
dek zdrowia w tym
rejonie. Dzieci
rodzą tam i katoli-
cy, i muzułmanie,
i prawosławni,
i żydzi. Zakon
świadczy posługę
bliźnim, nie robiąc
przy tym wyjąt-
ków, i może to
sprawia, że krzyż
maltański jest dziś
uznawany rów-
nież przez muzuł-
manów, z którymi
w dalekiej historii
rycerze prowadzili walki.

Doszukałam się chyba szesnaście
nazw i emblematów. Skąd tyle za
wiłości w nazewnictwie i oznacze
niach zakonu?
J.E.R.: - Jest sporo organizacji, któ-

re się podpisują pod zakonem maltań-
skim. Są to organizacje czysto uzur-
patorskie, które przejęły emblemat
krzyża maltańskiego i próbują na tej
podstawie np. wyciągnąć pieniądze.
Prowadzimy z nimi spory prawne. Ta-
kie zjawiska się, niestety, zdarzają,
szczególnie w USA i Ameryce Połu-
dniowej. To dlatego, że zakon cieszy
się na świecie dużą estymą, jest sym-
bolem i gwarantem uczciwości. Za-
zwyczaj funkcjonujemy jako fundacje
na terenie danego kraju, więc często
łatwo się pod taką działalność pod-
szyć, tworząc organizację, która różni
się jedynie drobiazgiem - np. krzyż
jest na różowym tle.

Faktem jest, że funkcjonuje jednak
k ilka nazw zakonu.
J.T.: - Poprawna jest jedna nazwa:

Suwerenny Rycerski Zakon Szpital-
ników św. Jana Jerozolimskiego zwa-
ny rodyjskim lub maltańskim. To dłu-
ga nazwa, ale wynika z zawiłej histo-
rii. Nazwy Zakon Kawalerów Maltań-
skich, Kawalerowie Maltańscy, Mal-
ta stosowane są potocznie.

Co oznacza funkcja szpitalnika,
którą sprawuje pan Jan?
J.E.R.: - Nasze funkcje lokalne są

kopią tych obowiązujących w Rzymie.
Tam jest wielki szpitalnik, wielki kanc-
lerz, wielki jałmużnik i wielki mistrz,
a u nas jest po prostu prezydent, szpi-
talnik, kanclerz, jałmużnik. Szpitalnik
to ta osoba, która w Zakonie Kawale-
rów Maltańskich odpowiada za dzie-
ła szpitalnicze i charytatywne.

J.T.: - To taki minister zdrowia w za
konie.
Ilu członków liczy zakon?
J.T.: - Na świecie jest 13,5 tysiąca

dam i kawalerów, w Polsce 160, około
40 osób przebywa za granicą.

J.E.R.: - Wiele z tych osób opuściło
Polskę w okresie komunizmu, kiedy

Zakon Kawalerów Maltańskich jest suwerennym
państwem, z własną konstytucją, znaczkami,

paszportami i walutą
(fot. Giorgio Minguzzi / Flickr.com / CC BY-SA 2.0)
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działalność zakonu była zakazana. Na
terenie kraju funkcjonowało wtedy
kilku członków w formie utajnionej.

Jaki procent z tych 160 osób sta
nowią duchowni?
J.E.R.:To mniejszość,  około 20 osób
Od kiedy zaczęto przyjmować
w szeregi damy?
J.E.R.: W drugiej poł.  XIX wieku.
Wśród członków zakonu wielo-

krotnie pojawiały się znane nazwi-
ska: książę Poniatowski, prezydent
Mościcki, Józef Piłsudski, generał
Anders, prymasi Hlond, Wyszyński,
Glemp Dziś nadal zakon postrzega-
ny jest jako elitarne środowisko.
Wśród jego członków jest dużo przed-
stawicieli arystokracji. W szeregi
przyjmowane są tylko osoby ze szla-
checkim rodowodem?

J.E.R.: - Kiedyś, żeby zostać człon-
kiem zakonu, trzeba się było legity-
mować pochodzeniem szlacheckim.
Nie wystarczyło jedynie tym szlach-
cicem być, ale trzeba było udowod-
nić odpowiednie pochodzenie po
stronie ojca i matki. Z biegiem czasu
te zasady się liberalizowały i dziś za-
leży to od organizacji krajowej.
W USA, jako że nie ma tam szlachty,

jest inaczej. Istnieją dwie kategorie
członków: szlachecka i nieszlachec-
ka. W USA kategoria nieszlachecka
jest reprezentowana przez około 95
procent kawalerów i dam. W krajach
europejskich wygląda to zupełnie ina-
czej, bo stan szlachecki jest elemen-
tem historii, a zakon maltański ma ko-
rzenie szlacheckie.

A jak te proporcje układają się
w Polsce?
J.E.R.: - Dwie trzecie członków ma
rodowód szlachecki.
W tej chwili nadal jest to weryfiko
wane?
J.E.R.: - Tak, oczywiście. To bardzo
szczegółowa weryfikacja.
Jak można zostać członkiem zako
nu oprócz tego, że trzeba być za
proszonym?
J.E.R.: - Zaproszenie to pierwszy

warunek. Później, w zależności od
pochodzenia, zostaje się członkiem
kategorii szlacheckiej lub nieszlachec-
kiej. Żeby zostać zaliczonym do tej
pierwszej grupy, trzeba przedstawić
odpowiednie dokumenty, których
autentyczność jest weryfikowana
przez uprawnionych genealogów
i wyznaczone komisje. Zarówno

Członkowie Zakonu Kawalerów Maltańskich w Polsce, od lewej:
Aleksander hr. Tarnowski (prezydent), Jerzy Baehr (wiceprezydent),
Maciej Koszutski (wiceprezydent), Jan E. Rościszewski (szpitalnik)

(fot. archiwum prywatne)
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w przypadku kategorii szlacheckiej,
jak i nieszlacheckiej trzeba mieć czte-
rech członków wprowadzających, któ-
rzy swoim honorem świadczą, że oso-
ba wprowadzana spełnia kryteria.

Jakie?
J.E.R.: - Jest osobą honorową, wie-

rzącą, prawą. Wprowadzając nowego
członka ręczymy, że kandydat speł-
nia te kryteria w życiu osobistym
i zawodowym.

J.T.: - Warunkiem przyjęcia jest też pro-
wadzenie działalności charytatywnej.

J.E.R.: - Obie kategorie - szlachecka
i nieszlachecka - są dla nas dziś rów-
norzędne, bo członkowie wspólnie

niosą pomoc potrzebującym. To tym
jesteśmy pochłonięci na co dzień.

Jakie działania podejmuje polsk
i zakon maltański?
J.E.R.: - Stowarzyszenie Zakonu

Kawalerów Maltańskich realizuje
swoje dzieła poprzez fundacje: war-
szawską, w której teraz jesteśmy, po-
znańską i krakowską oraz fundację
Maltańskiej Służby Medycznej - Po-
moc Maltańska. Pomocy charytatyw-
nej udzielamy nie tylko na terenie
Polski. Przez ostatnie półtora roku
działamy aktywnie na Ukrainie, ewa-
kuujemy rannych, współpracujemy
z Ministerstwem Spraw Zagranicz-

nych. Pracujemy też na terenie Gruzji
i Macedonii. Najwięcej działań podej-
mujemy jednak w Polsce.

Pierwszą organizacją utworzoną
w kraju po upadku komunizmu była
Fundacja Świętego Jana Jerozolim-
skiego. Było to dzieło stworzone przez
polskich kawalerów maltańskich z za-
granicy, a w szczególności przez zmar-
łego w tym roku profesora Andrzeja
Stanisława Ciechanowieckiego - wiel-
kiego darczyńcę Zamku Królewskie-
go w Warszawie oraz wybitnego hi-
storyka Adama Zamoyskiego. Środki
na powołanie i uposażenie Fundacji
pochodziły ze sprzedaży Domu - Ho-

spicjum Kawalerów Maltańskich
w  Londynie. Fundacja na czele z Jo-
anną Radziwiłłową i Tessą Capponi
Borawską prowadzi dzisiaj piękne
dzieło opieki nad dziećmi z trudnych
rodzin z warszawskiej Pragi i Saskiej
Kępy.

Fundacja poznańska to drugie naj-
starsze dzieło zakonu w Polsce.
W Poznaniu istnieje jeden z najstar-
szych kościołów maltańskich w Pol-
sce, na Malcie, tam gdzie odbywają
się zawody wioślarskie. Nazwa nie
jest przypadkowa - znajdował się tam
kościół św. Jana Jerozolimskiego. Przy
parafii po 1990 roku powstała funda-

Karetki Maltańskiej Służby Medycznej
(fot. materiały prasowe / zakonmaltanski.pl)
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cja. W jej ramach działa przychodnia,
która ma pomagać osobom nieubez-
pieczonym. Do dzisiaj przez tę funda-
cję przeszło 120 tysięcy ludzi, osób
nieubezpieczonych, gros z nich to
pacjenci onkologiczni; wśród nich
znaleźli się również uchodźcy. Leka-
rze - wielu z nich jest emerytowanych
- pracują tam czysto społecznie. Wy-
sokospecjalistyczny sprzęt sprowa-
dzono z Zachodu.

Fundacja krakowska wybudowała
ośrodek terapeutyczny dla dzieci
z różnymi dysfunkcjami psychiczny-
mi. Warto podkreślić, że to ośrodek
dla dzieci i ich rodzin. O tym się zapo-
mina, że jak w rodzinie pojawia się
dziecko dysfunkcyjne, opóźnione
w rozwoju, pomocy potrzebuje cała
rodzina. To więc nie tylko terapia roz-
wojowa, która wyrównuje szanse
tego dziecka, ale również opieka psy-
chologiczna dla jego bliskich. Na te-
renie ośrodka działa specjalistyczne
przedszkole. Przy jego tworzeniu czer-
paliśmy z doświadczeń pracowników
podobnej placówki we Francji. Do-
chowaliśmy się takiej kadry pedago-
giczno-lekarskiej, że teraz to Francuzi
korzystają z naszej wiedzy i metod.

W Polsce jest ogromne zapotrze-
bowanie na tego typu ośrodki. Dzieci
niepełnosprawnych nie widzi się na
ulicy, bo one siedzą w domach, więc
wydaje się, że to jakiś ułamek procen-
tu społeczeństwa. Te dzieci są, i do-
stajemy wiele zapytań od rodziców,
stowarzyszeń, fundacji, ale również
powiatów i gmin, czy takie ośrodki
stworzymy też w innych miejscach.
Oczywiście nie mamy na to środków.
Bardzo chcielibyśmy to robić, bo to
przykład świetnie funkcjonującej pla-
cówki, która niesie skutecznie pomoc

i sprawnie współpracuje ze społecz-
nością lokalną, gminą, NFZ-etem
i PFRON-em.
Świetnym przykładem tak spraw-

nie działającej placówki specjali-
stycznej jest wasz ośrodek w Szylda-
ku dla osób ze schizofrenią.

J.E.R.: - Tak, to kolejna grupa, która
jest w Polsce zupełnie wykluczona.
Mało kto chce się nimi zajmować.
Dzieci potrafią jeszcze wzruszać, do-
rosły chory nie wzrusza praktycznie
nikogo. My takim ludziom chcemy
pomagać.

J.T.: - W Szyldaku mamy około 100
pensjonariuszy z różnymi dolegliwo-
ściami układu nerwowego, głównie są
to rzeczywiście schizofrenicy. Powoli
przyjmujemy również osoby starsze
z chorobami typu Alzheimer. Wybu-
dowaliśmy dwa mieszkania, w któ-
rych można zakwaterować w sumie
osiem osób. Pacjenci, którzy mają
dobrze ustawione leczenie, mimo ta-
kich chorób jak schizofrenia są w sta-
nie naprawdę sprawnie funkcjono-
wać i wspierają tych starszych z al-
zheimerem. Oczywiście wszystko od-
bywa się pod nadzorem.

Na świecie zakon zatrudnia 25 ty-
sięcy pracowników - lekarzy, pielę-
gniarki. W samej Polsce działają
ośrodki pomocy, specjalistyczne
przedszkole, przychodnie, szpital.
Stale pod opieką jest około 300 osób.
Kilkadziesiąt tysięcy pacjentów otrzy-
mało bezpłatną pomoc onkologiczną.
Tak profesjonalna pomoc medyczna
to przecież miliony złotych. Skąd ma-
cie na to pieniądze?

J.E.R.: - Pozyskujemy fundusze. Nie
posiadamy, jak nasi poprzednicy, ma-
jątków ziemskich. Nie wyrąbiemy te-
raz hektara lasu, żeby postawić
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ochronkę dla dzieci, jak to się kiedyś
działo. W dużej mierze środki na dzia-
łalność zdobywamy od NFZ-etu.
Wygrywamy kontrakty na prowadze-
nie szpitala, ośrodka. Jak wygląda fi-
nansowanie NFZ-etu, to chyba wszy-
scy wiedzą - rzadko się wszystko "spi-
na". Musimy więc organizować całą
akcję zbierania dodatkowych środ-
ków, poprzez na przykład koncerty
charytatywne. Prowadzimy też szko-
lenia medyczne, otrzymujemy darowi-
zny od osób prywatnych, przekazu-
jemy własne środki.

Tak uratowaliście szpital
   w Barczewie?
J.E.R.: - Tak, był kompletną ruiną.

A teraz jest wyremontowanym, świet-
nie wyposażonym, wzorowym szpi-
talem opieki paliatywnej. I udało się
to zrobić na Warmii, w bardzo bied-
nym regionie. Warto pojechać i zoba-
czyć, na jak wysokim poziomie mogą
być leczone osoby biedne i w jakich
warunkach mogą odchodzić z tego
świata. Żeby to się mogło zdarzyć, re-
fundacja NFZ-etu, niestety, nie wy-
starcza.

J.T.: - Za łóżko respirowane NFZ
płaci nam około 280 złotych na dobę,
to za mało. Niestety, stawki NFZ-etu

są niewystarczające, by pokryć fak-
tyczne koszty lekarstw, specjalistycz-
nych urządzeń, budynku, wynagrodze-
nia lekarzy i pielęgniarek oraz wszyst-
kie koszty administracyjne konieczne
dla obsługi naszych chorych.

Wasze ośrodki są przykładem sku
tecznej walki z patologią polskiej
służby zdrowia.
J.E.R.: - Myślę, że jak ktoś chciałby

skorzystać z naszego doświadczenia,
moglibyśmy dużo pomóc w reformie
służby zdrowia.

Jak udało się uniknąć tej patolo-
gii w Barczewie?
J.T.: - Dzięki porozumieniu staro-

stwa i zakonu udało się wyremonto-
wać szpital z wykorzystaniem środ-
ków unijnych. Zobowiązaliśmy się
w umowie ten szpital przez określony
czas prowadzić, wyposażyć. Placów-
ka ma dziś 77 łóżek, z czego około 15
to łóżka respirowane. Wielu pacjen-
tów trafia do nas z ośrodków pomo-
cy społecznej. Mamy dwa źródła fi-
nansowania: NFZ oraz do 70 procent
renty czy emerytury, które mamy pra-
wo pobrać od pensjonariuszy. Wia-
domo, że jeżeli mamy jako pacjenta
osobę bezdomną  lub z bardzo
skromną rentą lub emeryturą, nie

Członkowie Zakonu Kawalerów Maltańskich podczas procesji Bożego
Ciała na Wawelu (fot. materiały prasowe / zakonmaltanski.pl)
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mamy praktycznie żadnych środków
do pobrania. Budżet szpitala by się
nie zgadzał, gdyby nie dodatkowe
źródła finansowania.

Dokładamy corocznie sporą sumę.
Środki zebrane np. w ramach koncer-
tu z okazji 25-lecia odnowienia sto-
sunków między zakonem maltańskim
a Rzeczpospolitą Polską zostały prze-
kazane na leczenie pacjentów, ale
również na codzienne dokładanie do
pensji pracowników, ogrzewania bu-
dynku, wyżywienia podopiecznych.
Prowadzimy również aukcje. Nasi
członkowie biorą też udział w wyda-
rzeniach sportowych, z których do-
chód przeznaczany jest właśnie na
działalność szpitalną fundacji.

Jaką kwotę musicie dokładać co
roku do funkcjonowania szpitala
w Barczewie, żeby placówka była
rentowna?
J.T.: - To są setki tysięcy złotych.

Mamy szczęśliwie panią dyrektor, któ-
ra naprawdę fantastycznie zarządza
tym szpitalem i widzimy światełko
w tunelu, że za rok, dwa szpital wyj-
dzie na prostą.

Maltańskie Ośrodki Pomocy
korzystają ze środków PFRON-u?
J.T.: - Tak. Stajemy do konkursów,

które nierzadko wygrywamy, a któ-
rych celem jest przede wszystkim ak-
tywizacja osób niepełnosprawnych
na rynku pracy. Już kilka takich pro-
jektów przeprowadziliśmy i rozliczyli-
śmy z sukcesem. Jesteśmy znani
z tego, że skrupulatnie rozliczamy
każdą złotówkę.

J.E.R.: - Mamy jedną z najwyższych
w Polsce skuteczności projektów na
rzecz osób niepełnosprawnych.

J.T.: - W zeszłym roku 790 osób nie-
pełnosprawnych wzięło udział w na-
szych szkoleniach, z czego około 190

utrzymało pracę. To bardzo dobry
wynik.

J.E.R.: - Pomoc bezdomnym i po-
trzebującym to dla nas ogromne prze-
życie. Od 10 lat organizujemy opłatki
dla bezdomnych, głównie osób wy-
najdowanych przez MOPS-y. Na opła-
tek w Arkadach Kubickiego przyszło
240 osób, a kawalerowie maltańscy
im usługiwali.

J.T.: - Pytała pani o obronę wiary -
my właśnie tak tej wiary bronimy. Po-
magamy ludziom, wykorzystując na-
sze możliwości zawodowe.

J.E.R.: - Zawodowo zarządzamy
często dużymi przedsiębiorstwami,
projektami i z tego doświadczenia sta-
ramy się jak najwięcej czerpać w dzia-
łalności fundacji.

Trudno jest znaleźć darczyńców do
takich dzieł?
J.E.R: - Polska to kraj o stosunko-

wo niskim poziomie aktywów prywat-
nych, praktycznie nie mamy ludzi bo-
gatych. Proszę zwrócić uwagę, że je-
steśmy pierwszym pokoleniem, które
dochodzi do pieniędzy. Właściwie
wszyscy rodziliśmy się w blokach,
chodziliśmy do tych samych szkół.
Myśmy niczego nie odziedziczyli, ro-
dowe majątki przepadły. Społeczna
odpowiedzialność biznesu dopiero
staje się elementem prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Już niedługo
korporacje od pewnej wysokości ob-
rotów będą musiały przekazywać kon-
kretną kwotę na działalność charyta-
tywną i będą z tego rozliczane przed
Komisją Europejską.

Wśród zwykłych darczyńców dziś
łatwiej przekonać np. starszą panią
mieszkającą samotnie w Londynie,
żeby przekazała na cele charytatyw-
ne swój dom, który jest wart dwa mi-
liony funtów, niż zebrać te dwa milio-
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ny funtów wśród Polaków mieszkają-
cych w kraju.

Może filantropia po prostu nie jest
dziś w cenie.
J.E.R.: - Jak to ktoś mi kiedyś po-

wiedział: Filantropia jest najwyższym
stopniem zamożności.

 Marta Pawłowska
Jan Emeryk Rościszewski
(ur. w 1965 roku w Warszawie).

Przedsiębiorca, menedżer branży
ubezpieczeniowej, autor i współautor
książek historycznych. Absolwent
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego oraz Instytutu Nauk Politycz-
nych w Paryżu. W czasie stanu wo-
jennego działał w Prymasowskim Ko-
mitecie Pomocy Osobom Pozbawio-
nym Wolności i ich Rodzinom oraz
prowadził działalność poligraficzno-
dystrybucyjną wydawnictw podziem-
nych. Od pierwszej połowy lat 90.
obejmuje kierownicze stanowiska
w towarzystwach ubezpieczenio-
wych. Pełni funkcję prezesa zarządu
i dyrektora generalnego Towarzystwa
Ubezpieczeń na życie Cardif Polska.
Jest wiceprzewodniczącym Komisji
Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Sprawuje liczne funkcje w radach
nadzorczych instytucji finansowych
i spółek prawa handlowego. Jest fili-
strem korporacji akademickiej Kon-
went! Polonia i Kawalerem Honoru
i Dewocji Zakonu Maltańskiego (od
grudnia 2012 roku szpitalnik Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich). W
2010 roku odznaczony Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski; w
2015 roku otrzymał Odznakę Hono-
rową Bene Merito.

Jacek Tarnowski (ur. w 1964 roku
w Gdańsku). Ekonomista, biznesmen

i polityk. Absolwent Wydziału Eko-
nomiki Transportu Uniwersytetu
Gdańskiego. W latach 1989-1992 pra-
cował w Biurze Zagranicznym Komi-
sji Krajowej NSZZ "Solidarność",
gdzie odpowiadał za kontakty zagra-
niczne związku. 1992-2004 - twórca
i dyrektor Radia Plus Gdańsk. 1998-
2002 - radny miasta Sopot. Był sze-
fem (2005-2006) Gabinetu Polityczne-
go Premiera RP, a także kierował Biu-
rem Współpracy Międzynarodowej
w Urzędzie m.st. Warszawy. Do 2005
roku prezes Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego. Od 1996 roku przez
11 lat był Konsulem Honorowym Re-
publiki Francuskiej w Gdańsku. Czło-
nek Zakonu Polskich Kawalerów
Maltańskich, Kawaler Honoru i De-
wocji i Prezes Fundacji Polskich Ka-
walerów Maltańskich w Warszawie
"Pomoc Maltańska". Od 1995 roku
prowadzi działalność doradczą świad-
czącą usługi w zakresie project mana-
gement, wsparcia inwestycyjnego,
wdrażania projektów mających na
celu optymalizację kosztów. Pocho-
dzi z rodziny o korzeniach arystokra-
tycznych, pieczętuje się herbem Leli-
wa. Został odznaczony francuskim
Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem
Zasługi.

Marta Pawłowska. Dziennikarka i
redaktorka weekendowego magazy-
nu Gazeta.pl. Wcześniej m.in. wydaw-
czyni i reporterka serwisu naTemat.pl.
Publikowała m.in. w "Dzienniku", "Ga-
zecie Wyborczej" i "Metropolu". Re-
alizowała projekty dziennikarskie dla
ONZ-u i PARP-u.

                                 Tekst ze strony
                          weekend.gazeta.pl
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Z DZIEJÓW WSI

W 1262 r. po raz pierwszy w doku-
mencie ukazała się nazwa wsi Debrzy-
ca jako Schonebrunne (niem. Piękne
źródło, Piękna studnia), do 1945 r.
Schönbrunn. Wieś ta najprawdopo-
dobniej została założona w okresie ko-
lonizacyjnym przez joannitów z Grob-
nik. W 1945 r. polscy osadnicy prze-
kształcili jej nazwę na Świnów,
a w 1946 r. na Debrzycę. Polska forma
nazwy Debrzyca pochodzi od staro-
polskiego słowa debra - wąwóz, zaro-
słe doły. R. Hofrichter sądzi, że nazwę
wsi dały dwa źródła znajdujące się na
jej zachodnim krańcu. Pieczęć gminy
Debrzyca pokazywała cembrowinę
studni, nad którą unosiło się wiadro.

Debrzyca od XIII w. aż do sekula-
ryzacji w 1810 r. należała do zakonu
joannitów z siedzibą w Grobnikach.
W 1723 r. mieszkał w niej sołtys, 29
chłopów, 6 zagrodników i 37 komor-
ników, a w 1783 r. 29 chłopów, 42 za-
grodników i 21 komorników. W 1865
r. sołtys, 23 chłopów, 37 zagrodników
i 51 komorników, którzy łącznie go-
spodarowali na 3221 morgach ziemi.
Liczba trzymanych zwierząt wynosiła
wówczas: 75 koni, 3 byki, 266 krów,
51 cieląt. W 1783 r. w Debrzycy miesz-
kało 513 osób, w 1855 r. 775, w 1910 r.
743, a w 1929 r. 687.

W 1851 r. podczas wielkiego poża-
ru zostały zniszczone prawie wszyst-
kie stodoły i budynki gospodarcze
w zachodniej części wsi. W 1869 r. zo-
stały skomasowane pola. W 1888 r.
założono agencję pocztową, w 1901 r.
połączenie telefoniczne, w 1902 r.
ochotniczą straż pożarną i rok póź-
niej kasę oszczędnościowo-pożycz-

DEBRZYCA
kową. W 1898 i 1906 r. zostały wybru-
kowane drogi wiejskie. Ponadto
w Debrzycy znajdowały się 3 wiatra-
ki, postawione w latach 1787, 1788
i 1824, a w 1864 r. została odnotowa-
na w źródłach olejarnia.

Podczas I wojny światowej na róż-
nych frontach poległo 27 mieszkań-
ców  wsi.

W okresie międzywojennym poza
zwykłymi zajęciami związanymi głów-
nie z rolnictwem, mieszkańców absor-
bowały również inne wydarzenia.
Kronika parafialna podaje, że w latach
1925-1928 i 1930-1932 we wsi graso-
wał podpalacz, który podpalał głów-
nie budynki gospodarcze. Takich po-
żarów było około dziesięciu. W 1928
r. głubczycka firma Ronge & Noske
zainstalowała u księdza Bertholda
Richtarskiego na plebanii pierwsze we
wsi radio o nazwie "Amato". Koszty
zakupu radia i jego instalacji wyniosły
281 marek. W 1930 i 1939 r. mieszkańcy
mogli obserwować przelatujący nad
ich wsią sterowiec Graf Zeppelin, co
wówczas była nie lada sensacją.

W miesiącach zimowych 1939/1940
r. w Debrzycy przebywało 60 jeńców
pochodzenia żydowskiego z Polski,
których po kilku tygodniach zastąpi-
ła tak samo liczna grupa jeńców pol-
skich. W 1940 r. przybyło 60 jeńców
brytyjskich, którzy wykonywali pra-
ce przygotowujące do budowy drogi
z Debrzycy do Nowosadów (Neu-
stift). Ich obóz został rozwiązany je-
sienią 1941 r., a wspomniana droga
nigdy nie została zbudowana. Jeńcy
mieszkali w oberży Kargera. Kolejni
jeńcy przebywający w Debrzycy po-
chodzili z terenów ZSRR (Ukraińcy)
i Jugosławii (18 Serbów). Serbowie w
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1941 r. mieszkali w gospodzie He-
idego, a Ukraińcy w zagrodach
chłopskich.

Na frontach II wojny światowej
poległo 46 mieszkańców Debrzycy.

Po przegranej przez Niemców woj-
nie w Debrzycy zaczęli się osiedlać
polscy osadnicy z Kresów Wschod-
nich, z powiatów: tarnopolskiego,
zbaraskiego, Kamionka Strumiłowa
i z Wołynia, a także kilkanaście rodzin
z powiatu brzeskiego i tarnowskiego.
W lipcu 1946 r. zostali wysiedleni
Niemcy poza 13 zweryfikowanymi ro-
dzinami. W styczniu 1947 r. w Debrzy-
cy mieszkały 483 osoby, w tym 321
zabużan, 93 osadników z centralnej
Polski i 69 zweryfikowanych auto-
chtonów.

KOŚCIÓŁ W DEBRZYCY
P W. ŚW. APOSTOŁA JAKUBA
STARSZEGO
Ks. Berthold Richtarsky przypusz-

czał, że do okresu reformacji istniała
samodzielna parafia Debrzyca, za

czym przemawiały nazwy lokalnych
gruntów: "łan parafialny", "grunt pa-
rafialny", "stara plebania" lub nazwy
występujące w starych urbarzach
(księgach z wykazami powinności
pańszczyźnianych): "grunt klechy",
"rów parafialny". Podaje również, że
pierwszy miejscowy kościół był drew-
niany i znajdował się przy nim cmen-
tarz. Z czasów istnienia tego kościoła
pochodził ważący 10 cetnarów dzwon
z 1612 r., odlany w Opawie przez Ada-
ma Schrauba, a ufundowany przez
komtura joannitów Ferdinanda baro-
na Trautsona von Falkensteina.
W latach 1668-1672, napisał ks. Rich-
tarsky, nastąpiła budowa murowane-
go kościoła p.w. św. Apostoła Jakuba
Starszego. W latach 1672-1691 kościół
posiadał 3 ołtarze, srebrny kielich,
cyborium i krzyż, 4 ornaty, 3 dzwony
i 264 floreny w gotówce. Był wów-
czas kościołem filialnym parafii Grob-
niki. Rozbudowano go w latach 1787-
1788 w kierunku wschodnim, nato-
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miast wieża zamiast szpiczastego da-
chu otrzymała hełm. Podczas remon-
tu w 1856 r. kościół otrzymał nową za-
krystię, a jego dach pokryto łupkiem.
W 1863 r. posiadał tylko 1 ołtarz z ob-
razem przedstawiającym jego patro-
na św. Apostoła Jakuba Starszego,
namalowanym przez wiedeńskiego
malarza akademickiego Felixa Leicher-
ta oraz ambonę i chrzcielnicę. Obiek-
ty te zostały świeżo pozłocone w 1828
r. Kościół posiadał również nową po-
sadzkę, dzwonnicę z 1842 r., organy
zbudowane w 1843 r. przez głubczyc-
kiego mistrza Haasa za 1233 talary,
1 kielich i dzbanek mszalny oraz 2
nowe ornaty. W wieży pokrytej gon-
tami znajdowały się 4 dzwony, w tym
wspomniany z 1612 r.

W 1898 r. stolarz - artysta Karl On-
drusch z Głubczyc wykonał za 1400
marek nowy ołtarz główny, a nowy
obraz ołtarzowy przedstawiający
Chrzest Faryzeusza Jozjasza, został
namalowany przez prof. Richtera
z Kłodzka. W kościele znalazły się
również 2 ołtarze boczne, Marii Pan-
ny i św. Józefa. W 1900 r. kościół po-
malował Eduard Klink z Babic za 1200
marek. W tym samym roku została do-
konana renowacja ambony. Krzyż jo-
annitów z chorągiewką oraz dach wie-
ży odnowiono w 1905 r. Cmentarz
wokół kościoła poszerzono w 1893 r.
ku północy i wschodowi, a na jego
środku stanęła kamienna barokowa
figura św. Jana Nepomucena.

Od czasów kontrreformacji w De-
brzycy odprawiali regularne nabożeń-
stwa księża z Grobnik. Ks. B. Richtar-
sky znalazł jednak w księgach kościel-
nych informację, że przez 4 lata
w Debrzycy w jednym z domów miesz-
kał pewien duchowny. Nazywał się

Johann Klinke, zmarł w 1803 r. i został
pochowany po stronie wschodniej
absydy kościelnej. Ks. Richtarsky
wspomniał w swojej kronice również
starą płytę z piaskowca, która przy-
krywała grób tego księdza.

W 1902 r. wikariusz grobnicki ks.
Maximilian Dwucet rozpoczął zbiórkę
pieniędzy na założenie parafii Debrzy-
ca, która w ciągu kilku dni przyniosła
4 tys. marek. Kwota ta zwiększyła się
po jej oprocentowaniu. Gmina jednak
nie zakupiła parceli pod plebanię,
a pieniądze zostały przekazane pań-
stwu w ramach pożyczki wojennej. Po
I wojnie światowej kapitał przeznaczo-
ny na założenie plebanii zmniejszył się
przez inflację do 1/8 zebranej kwoty.
W 1917 r. wikariusz grobnicki ks. Al-
fons Uzeschny przeprowadził dwie
kolejne zbiórki i w czerwcu tego sa-
mego roku za 25 tys. marek kupiono
od zagrodnika Theodora Frenzla par-
celę z parterowym domem i 22 morga-
mi gruntu, co kosztowało 27 tys. ma-
rek, a następnie dom podwyższono
o piętro. Remontem i nadbudową za-
jęli się starzy rzemieślnicy budowla-
ni, ponieważ młodzi mężczyźni byli na
wojnie. Pieniądze na te prace zebrano
podczas zbiórek, uzyskano z daro-
wizn, pożyczono, a nawet zdobyto
poprzez pobieranie opłat za miejsca
siedzące w kościele. Budynkiem tym
jest dzisiejsza plebania, która nie stoi
przy samym kościele, lecz nieco da-
lej. Parafia Debrzyca została utworzo-
na w 1919 r. 3 lipca tego roku na ple-
banię wprowadził się pierwszy dusz-
pasterz jako administrator parafialny.
Był nim dotychczasowy nauczyciel
religii w głubczyckim liceum sióstr
szkolnych de Notre Dame ks. Josef
Martin. W następnym roku został
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proboszczem. Ożywiło się wówczas
życie kościelne. 8 grudnia 1919 r. po-
wstała miejscowa Kongregacja Ma-
riańska Panien, do której przystąpiło
48 dziewcząt. W 1926 r. został poświę-
cony jej sztandar. W 1927 r. odbyła
się pierwsza w Debrzycy misja ludo-
wa, którą przeprowadzili redemptory-
ści z Barda Śląskiego. Podczas tej mi-
sji zostało wysłuchanych 665 spowie-
dzi i udzielonych 2385 Komunii św.
Poświęcony został krzyż misyjny
wykonany przez miejscowych rze-

mieślników. W następnym roku od-
była się druga misja, również przepro-
wadzona przez redemptorystów. 24
listopada 1928 r. powstał początko-
wo 17-osobowy Katolicki Związek
Robotników. 16 grudnia 1929 r. przy
kościele został założony komitet Ca-
ritasu liczący 10 członków. Jego za-
daniem była opieka nad miejscowymi
ubogimi mieszkańcami. Organizowa-
ne były zbiórki pieniędzy, żywności
i ubrań, które rozdawano potrzebują-
cym. 15 października 1930 r. powstał

Związek św. Boromeusza, który miał
na plebanii własną bibliotekę. Książ-
ki były wypożyczane maksymalnie na
miesiąc w każdą niedzielę w godzi-
nach 11 - 12.00. 12 stycznia 1931 r.
powstał Związek Matek. W 1939 r.
miała miejsce trzecia misja ludowa
przeprowadzona przez dwóch fran-
ciszkanów, z Głubczyc i Raciborza.

W 1926 r. kościół otrzymał 2 nowe
dzwony, które kosztowały 1500 ma-
rek. W następnym roku uformowano
nowy portal kościelny. W 1927 r. na-

stąpiła reparacja organów przez firmę
Berschdorf z Nysy. Uzupełniono 17
brakujących piszczałek z cynku po-
wleczonego brązaluminium, wbudo-
wano również 18 drewnianych pisz-
czałek. w miejsce poprzednich, które
były robaczywe. Koszty reparacji tych
11-rejestrowych organów wyniosły
595 marek, które opłacono dzięki
zbiórkom pieniężnym wśród parafian
i subwencji przyznanej przez rząd pro-
wincji w Opolu, w wysokości 290
marek. W 1930 r. kościół otrzymał elek-
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tryczne oświetlenie. W 1932 r. został
wyposadzkowany marmurowymi pły-
tami na betonowym podłożu, a wyło-
żoną cegłami podłogę pod ławkami
pokryto deskami modrzewiowymi,
które dostarczyła firma budowlana
Kozika z Koźla. Prace wykonali de-
brzyccy cieśle. Stojące po stronie
północnej w prezbiterium ołtarz bocz-
ny i konfesjonał, były zniszczone przez
wilgoć i robaki. Z tego powodu ten
ołtarz przeniesiono na stronę połu-
dniową kościoła za ambonę, a stary
konfesjonał zastąpiono nowym, neo-
barokowym, wykonanym przez de-
brzyckiego mistrza stolarskiego Alber-
ta Niewiadomskiego. W 1936 r. ma-
larz - artysta Strzalka z Opola wyma-
lował wnętrze kościoła i pozłocił znaj-
dujące się w nim obiekty, za co otrzy-
mał 3337 marek. Ponadto został zbity
tynk zewnętrzny wieży i zastąpiono
go nowym, zreparowano kościelny
łupkowy dach. Pozłocono gałkę wie-
ży i krzyż joannitów i pomalowano
kościół na biało od zewnątrz. Zain-
stalowany został zegar wieżowy wy-
konany przez firmę Eppner z Wrocła-
wia i 23 września uruchomiony. Prace
renowacyjne przeprowadziła firma
Siegfrieda Kožanego z Nasiedla. Ob-
razy Drogi Krzyżowej otrzymały nowe
ramy wykonane przez stolarza Alber-
ta Niewiadomskiego. Stary i uszko-
dzony obraz Matki Boskiej w kruch-
cie zastąpiono nowym, namalowa-
nym przez Richarda Kargera z Głub-
czyc. Nad drzwiami do zakrystii za-
wieszono nowy obraz olejny z św.
Teresą od Dzieciątka Jezus, ufundo-
wany przez Związek św. Teresy. Po-
nadto w 1939 r. pod chórem zawie-
szono namalowane przez Richarda
Kargera obrazy przedstawiające św.

Leonarda i św. Mikołaja. W 1938 r.
inżynier Bernhard Gerlich z Wrocła-
wia założył w kościele ogrzewanie.
Związane z jego instalacją prace bu-
dowlane przeprowadził przedsiębior-
ca budowlany z Debrzycy Richard
Söhner.

Zmiany nastąpiły również na ple-
banii, która w 1926 r. otrzymała oświe-
tlenie elektryczne wraz z podwórzem
i stajnią. Odnowiono okna, podwó-
rze wyłożono cegłami i założono ce-
glany rynsztok. Proboszcz ks. Rich-
tarsky był znakomitym ogrodnikiem,
sadownikiem i pszczelarzem i bardzo
dbał o otoczenie kościoła i plebanii.

Ze względu na to, że na cmentarzu
przykościelnym zaczęło brakować
miejsca, w 1928 r. rada parafialna zde-
cydowała się na jego powiększenie.
W tym celu zakupiono plac, na któ-
rym kiedyś stała stara remiza strażac-
ka i stajnia szkolna oraz znajdował się
wjazd na podwórze szkolne (łącznie
150 m?). Rozebrano część kamienne-
go starego muru cmentarnego i zbu-
dowano nowy, na ceglanej podmu-
rówce, o długości 50 m. Żeby wyrów-
nać teren, musiano stamtąd wywieźć
kilkaset furmanek ziemi. Pierwszą
osobą pochowana na nowej części
cmentarza była 82-letnia niezamężna
robotnica Auguste Behr. Jej pogrzeb
odbył się 9 października 1928 r.

W 1932 r., w okresie wielkiego kry-
zysu gospodarczego w Niemczech
zaostrzyła się walka polityczna, co
było wówczas wyczuwalne również
na wsi. 7 marca tego roku pod kierun-
kiem proboszcza ks. Bertholda Rich-
tarskiego odbyło się spotkanie lokal-
nej grupy katolickiej partii Centrum,
które zakłóciło kilku nazistów z De-
brzycy i okolicznych wsi, w tym po-
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wiatowy przywódca (Kreisleiter)
Motzny, który następnie rozpowiadał
na zebraniach NSDAP w Braciszowie
i Pietrowicach, że proboszcz ks. Rich-
tarsky publicznie straszył ludzi, że je-
żeli Hitler dojdzie do władzy, zostaną
rozstrzelane wszystkie ponad 60-let-
nie kobiety. W rzeczywistości taka
wypowiedź nie miała miejsca, a rze-
kome podpisy 40 świadków okazały
się fikcją. Na spotkaniu Centrum
w Debrzycy 17 kwietnia tego samego
roku obecny tam Motzny został wy-
śmiany przez zebranych.

W 1942 r. władze III Rzeszy skonfi-
skowały na cele wojenne dzwony
kościelne. Zdjęto je w dniach 15 i 16
stycznia przy 15-stopniowym mrozie.
Daremne były starania o uratowanie
najstarszego dzwonu z 1612 r. Jednak
przetrwał wojnę i w 1951 r. znalazł
nowe miejsce w kościele w Jacken-
rath w powiecie Grevenbroich w Niem-

czech. W 1942 r. gminie Debrzyca
pozwolono zachować tylko najmniej-
szy, 20-kilogramowy dzwon św. Józe-
fa, jednak jego dźwięk był słyszany
jedynie w pobliżu kościoła. Z tego
powodu pracownicy fabryki zegarów
wieżowych z Bärn zamontowali na
wieży ważący 39 kg dzwon stalowy
z mechanizmem młoteczkowym, co
kosztowało prawie 97 marek.

W 1926 r., podczas pobytu probosz-
cza na Dniu Katolików we Wrocławiu,
została skradziona skrzynka ofiarna.
Po powrocie proboszcz poinformował
o tym wiernych z ambony i tego sa-
mego dnia dzieci ze wsi znalazły tę
skrzynkę okradzioną na polu buracza-
nym przy drodze na Zawiszyce.
Sprawcy nie zostali wykryci. W 1933
r. zbiegły od rolnika Hampela z Bog-
danowic parobek Franz Duda spró-
bował włamać się do skrzynki ofiar-
nej, lecz został zauważony i nie po-
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wiodła mu się ucieczka na rowerze.
Złapali go dwaj młodzi ludzie i prze-
kazali żandarmerii. Za ten wyczyn
Duda spędził 9 miesięcy w więzieniu.

Obecnie w kościele w Debrzycy
znajduje się tylko jeden ołtarz.
W kruchcie został umieszczony wspo-
mniany barokowy posąg św. Jana
Nepomucena, który stał wcześniej na
cmentarzu przykościelnym, następnie
w wnęce muru cmentarnego i pod
koniec lat 90. XX w. został okra-
dziony z figurek aniołków. Ponad-
to w kościele znajduje się chrzciel-
nica z II połowy XVIII w., a na wie-
ży dzwon odlany w 1792 r. przez
Magera w Nysie. Dach zdobi krzyż
maltański, który kazał założyć pro-
boszcz parafii Grobniki ks. Heinrich
Mannel, dla przypomnienia dawnej
przynależności wsi.

Po wysiedleniu proboszcza ks.
Richtarskiego do Niemiec w lipcu 1946
r. (zmarł w 1952 r. w Garzweiler), po-
czątkowo parafią zarządzał ks. Kazi-
mierz Wiatrowy z Grobnik, a od 22
sierpnia 1946 r. ks. Paweł Arwoński
z Babic, były duszpasterz parafii De-
lejów na Kresach Wschodnich. Księ-
gi metrykalne i dokumentacja kościel-
na zaginęły, kościół był poważnie
zniszczony, a frontowa ściana pleba-
nii rozwalona pociskami. Jesienią 1946
r. zdjęto zniszczony hełm kościoła
i zastąpiono go zwykłym szpiczastym
dachem. Kosztowało to 35 tys. zło-
tych. W 1949 r. na mocy ustawy
o stowarzyszeniach musiały zostać
zlikwidowane wszystkie stowarzysze-
nia kościelne, jak III Zakon, Żywy
Różaniec, Apostolstwo Modlitwy. Od
października tego samego roku nauka
religii mogła się odbywać tylko w ko-
ściele. Na krótko powróciła do szkół
1 stycznia 1957 r. podczas tzw. "od-

wilży". Zreperowany został dach ko-
ścielny i ściana plebanii. W 1950 r.
w Debrzycy odbyła się przeprowadzo-
na przez księży lazarystów z Krakowa
misja ludowa.

Duszpasterzami parafii Debrzyca
byli: 1919-1925 ks. Josef Martin, pro-
boszcz, 1925-1946 - ks. Berthold Rich-
tarsky, proboszcz; 1946 Kazimierz
Wiatrowy, administrator parafialny;
1946-1958 ks. Paweł Arwoński, ex cur-
rendo (z dojazdu) z Babic; od 1958 ks.
Franciszek Józefiak, administrator,
następnie ks. Stefan Cebula, ks. Cze-
sław Tryba, ks. Hieronim Gorszczuk.
Obecnym proboszczem jest ks. Piotr
Furman.

SZKOŁA  W  DEBRZYCY
Początkowo dzieci z Debrzycy uczy-

ły się w szkole w Grobnikach, następ-
nie w XVIII w. w swojej wsi, w warsz-
tacie stolarskim mistrza Glasera.
Pierwsza debrzycka szkoła została
zbudowana w 1783 r. z cegieł i pokry-
ta gontami, na gruncie przekazanym
przez władze majątkowe Grobnik. Gdy
po sekularyzacji zakonu joannitów
(1810 r.) majątek Grobniki przejął kró-
lewski tajny radca finansowy Fryde-
ryk Wilhelm Bernard von Prittwitz,
dawał corocznie nauczycielowi parę
butów i drewno opałowe. Gdy w 1838
r. liczba uczniów wzrosła do 140, sta-
ra szkoła została zburzona i zbudo-
wano nową, piętrową z 2 salami lek-
cyjnymi, mieszkaniem kierownika
szkoły i izbą dla nauczyciela pomoc-
niczego, co kosztowało 1500 talarów.
W 1840 r. został zatrudniony nauczy-
ciel pomocniczy. W 1888 r. powstała
biblioteka szkolna. W 1898 r. było już
186 uczniów i wówczas wprowadzo-
no system 3-klasowy nauczania
z 2 nauczycielami.
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W 1928 r. w Debrzycy pojawiła się

komisja, w skład której wchodzili: rad-
ca rządowy Prohasel z Opola, staro-
sta powiatowy z Głubczyc Walter
Klausa i rządowy radca budowlany
Rummler z Głubczyc, w celu obejrze-
nia budynku szkolnego. Komisja
stwierdziła, że budynek jest zawilgo-

cony i uszkodzony i konieczna będzie
budowa nowej szkoły. W tym samym
roku nauczyciel Emil Maronna w obec-
ności przedstawicieli gminy dokonał
otwarcia wiejskiej szkoły dokształca-
jącej, do której się zapisało 18
uczniów w wieku 15-18 lat. Ucznio-
wie ci mieli 6 lekcji tygodniowo,
a udzielali ich nauczyciele Maronna
i Hillebrand oraz proboszcz (1 godzi-
na). Ponieważ liczba uczniów spadła
do 108, od 1 kwietnia 1929 r. system
3- klasowy zamieniono na 2-klasowy.

27 maja 1930 r. rozpoczęły się prace
związane z budową nowej szkoły. Pra-
ce te zlecono firmie Kozika z Głubczyc,
a do robót budowlanych na pierw-

szym miejscu zatrudniono rzemieślni-
ków z Debrzycy. Budowa została
ukończona w następnym roku.

Nowa szkoła poświęcona 9 czerw-
ca 1931 r. przez ks. Betholda Richtar-
skiego miała 3 sale lekcyjne i 3 miesz-
kania nauczycielskie oraz ogród i plac
zabaw.

Po II wojnie światowej do wyżej
wspomnianej szkoły zaczęły uczęsz-
czać polskie dzieci. W 1946 r. było ich
54, w 1993 r. 41. Szkoła ta stała się filią
Grobnik i jako patronkę miała Marię
Konopnicką. Ostatnim jej dyrektorem
był Jan Biłozur.

Katarzyna Maler
Opis fotografii:
1.Jeden z debrzyckich wiatraków
przed 1945 r.
2. Kościół w Debrzycy przed 1945 r.
3. Plebania w Debrzycy (po prawej)
przed 1945 r.
4. Otwarcie nowej szkoły w Debrzy-
cy w 1931 r.
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Fragment jednego z podrozdzia-
łów dotyczący życia mniejszości
czeskiej na polskim Wołyniu, który
ukaże się w trzeciej książce poświę-
conej głubczyckim Kresowianom.

Ruchy narodowo - wyzwoleńcze,
jakie przetoczyły się przez Europę
w XIX wieku ogarnęły swoim zasię-
giem także tereny będącej pod za-
borami Polski. Nowe idee głoszone
w okresie Wiosny Ludów szybko

zyskały wielu zwolenników i padły
jak ziarno na podatny grunt uśpio-
nej po kongresie wiedeńskim Euro-
py. Dopiero I wojna światowa, któ-
rej okrutny bilans 8,5 mln zabitych,
21,2 mln rannych i 7,7 mln zaginio-
nych, uświadomił mocarstwom eu-
ropejskim, że bez tolerancji narodo-
wościowej i nowego ładu politycz-
nego nie jest możliwe funkcjonowa-
nie dużego, nowoczesnego państwa
na arenie międzynarodowej.

Historia wołyńskich Czechów się-

ga XIX wieku. Skutecznie zachęcani
przez władze carskie migrowali i osie-
dlali się w granicach Imperium Rosyj-
skiego. W 1861 r. zniesiono w Rosji
poddaństwo i wiele majątków ziemskich
rozparcelowano. Car obiecywał znacz-
ne przywileje m.in. zwolnienie z podat-
ku, czy też prawo do nauki w języku
ojczystym. Ponadto w 1867 r. po usta-
nowieniu monarchii austro-węgierskiej
i wprowadzeniu nowej tzw. konstytucji
grudniowej, społeczeństwo Przedlita-

wii zostało zmuszone do posłuszeń-
stwa, a duże połacie ziemi, na które li-
czyli chłopi czescy padły łupem boga-
tej szlachty, która uprawiała politykę
protekcjonalizmu.

Czesi w monarchii stanowili 13% spo-
łeczności, z czego duża ich liczba utrzy-
mywała się z rolnictwa. Warunki narzu-
cone chłopom, były bardzo trudne. Dla-
tego też, szukając nowego miejsca na
osiedlenie migrowali m.in. na teren Gu-
berni Wołyńskiej, gdzie ziemia była
bardzo urodzajna i jak na ówczesne

CZESI NA POLSKIM WOŁYNIU.
HISTORIA RODZINY BAČOVSKÝCH Z MARTYNÓWKI

Kolekcja starych fotografii rodzinnych
w domu Ludmiły Čajanovej w Rušine
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warunki - tania. Dodatkowo sprzyjał
temu nowy trend polityczny. To wła-
śnie Czechów uważa się za twórców
tzw. ruchu panslawistycznego, które-
go ideą było wyzwolenie, a następ-
nie zjednoczenie polityczne, gospo-
darcze i kulturalne wszystkich Sło-
wian. Panslawiści dystansowali się od
narodów wywodzących się od Za-
chodnich Słowian, ze względu na to,
że większość w tej grupie stanowiły
osoby wyznania rzymskokatolickie-
go. Członkowie ruchu sympatyzowa-
li z carską Rosją, a na zewnątrz po-
strzegani byli przez "białych" jako
zapora dla szybko rozwijającego się
osadnictwa polskiego. Próbowano w
ten sposób zastopować rozwój go-
spodarczy bogatych ziemian i obszar-
ników, którzy stanowili dla biednego
rosyjskiego chłopa znaczącą konku-
rencję nie tylko w sensie ekonomicz-
nym, ale przede wszystkim społecz-
no-kulturalnym.

Przeciwstawną koncepcją pansla-
wizmu, był austroslawizm głoszący
potrzebę zmiany państwa austriackie-
go w federację równouprawnionych
narodów pod berłem Habsburgów
i zwiększenie wpływu przedstawicieli
narodów słowiańskich na rządy pań-
stwem. Głównym współtwórcą i pro-
pagatorem tego ruchu (nazywanego
później trializmem), był František Pa-
lacký ur. w Hodslavicach koło Nove-
go Jičina.

Polska po odzyskaniu niepodległo-
ści i ukształtowaniu się po traktacie
ryskim wschodniej granicy stała się
zlepkiem wielu narodów i religii,
a głównym celem władz - konsolida-
cja państwa. Szybko rozwijające się
osadnictwo wojskowe zwłaszcza po
wojnie polsko - bolszewickiej oraz po-

wołanie w 1924 r. Korpusu Ochrony
Pogranicza (KOP) dla zabezpieczenia
wschodniej flanki sprzyjało zakłada-
niu nowych gospodarstw, uprawie
zbóż i hodowli bydła. Wśród mniej-
szości II Rzeczypospolitej byli także
Czesi, którzy swoje nieprzeciętne
umiejętności w sprawach agrarnych
przenieśli z granic byłej monarchii.
Podobnie jak Polacy, Czesi byli bar-
dzo szanowanymi gospodarzami. Na-
potykali jednak na trudności zwłasz-
cza ze strony chłopów ukraińskich
podsycanych początkowo bolsze-
wicką propagandą, a pod koniec lat
30. XX w. nacjonalizmem ukraińskim.
Nie ulega wątpliwości, że z politycz-

nego punktu widzenia obsadzenie
wschodnich granic naszego kraju lo-
jalnym politycznie "elementem" było
uzasadnionym pociągnięciem i przy-
najmniej teoretycznie zabezpieczają-
cym granicę na Zbruczu, natomiast
z punktu widzenia eskalacji niepoko-
jów społecznych i buntujących się
ukraińskich małorolnych chłopów,
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stwarzało ognisko zapalne pod przy-
szłe sowieckie, a następnie ukraińskie
nacjonalistyczne roszczenia.

Z początkiem lat 20. XX w. na 1,4
mln mieszkańców Wołynia, Czesi sta-
nowili ok. 1,8% (ok. 25 tys.). Zamiesz-
kiwali w 534 miejscowościach, ale tyl-
ko w 51 z nich przeważali obywatele
narodowości czeskiej. W 1931 r. licz-
ba Czechów wzrosła na Wołyniu
o kolejne 6 tys. Największe ich skupi-
ska znajdowały się w powiatach: du-
bieńskim, zdołbunowskim, łuckim
i rówieńskim. Wśród miejscowości
z ludnością czeską były m.in.: Droho-
staje, Wołkowyje, Podhajce, Kwasi-
łów, Ulbarów, Malin, Ostróg, Maślan-
ka, Libanówka, Moskowszczyzna,
Turkowicze, Zawale, Ujeźdźce, Dziat-
kowice, Buderaż, Mizocz, Teremne,
Hnidawa, czy Glińsk.

Charakterystyczną cechą kolonii
czeskich było rozwinięte budownic-
two. Duże, murowane domy (najczę-
ściej sześcioizbowe) były otoczone
rabatami kwiatowymi i odznaczały się
czystością oraz zamożnością. Budyn-
ki mieszkalne gospodarze łączyli za-
zwyczaj z suszarniami chmielu. W cze-
skich wsiach były gospody, domy
i teatry ludowe oraz szkoły przystro-
jone elementami ludowymi mającymi
podkreślić narodowość mieszkańców.

Czesi, podobnie jak Polacy żyli
głównie z pracy na gospodarstwie
rolnym. Szacuje się, że ich udział na
Wołyniu sięgał 86%. Były to zazwy-
czaj gospodarstwa 5-10 hektarowe,
które specjalizowały się w produkcji
mleka i chmielu (z czasem nazywanym
"wołyńską walutą"). W 1926 r. po-
wstał nawet Wołyński Bank Chmie-
larski będący czeską spółką akcyjną.
Większość gruntów ornych zasiewa-

na była żytem, a w zagrodach gospo-
darczych najczęściej hodowano by-
dło i świnie. Czesi chętnie uprawiali
buraki cukrowe i koniczynę. Byli do-
brymi sadownikami i pszczelarzami.
Jako pierwsi na Wołyniu zaczęli uży-
wać obornika, co spotykało się ze
sprzeciwem tubylców, którzy mówili,
że ich rodziny "nie będą jadły śmier-
dzącej pszenicy i ziemniaków". Osad-
nicy czescy skupieni byli także wokół
przemysłu spożywczego oraz handlu
i usługach. W ich rękach znajdowała
się znaczna liczba cukrowni, mleczar-
ni, olejarni, cegielni, tartaków, zakła-
dów powroźniczych oraz młynów pa-
rowych i wodnych m.in. w: Kwasiło-
wie, Dubnie, Zdołbunowie, Łucku,
Młynowie i Wołkowie. Obok Polaków
byli także uznanymi rzemieślnikami
(szewcami, kowalami, krawcami, ślu-
sarzami).

Czesi odgrywali również ważną rolę
w życiu społeczno-kulturalnym. Sku-
pieni byli na Wołyniu w 25 stowarzy-
szeniach sokolskich, 84 orkiestrach,
82 ochotniczych strażach pożarnych,
47 zarejestrowanych grupach teatral-
nych, 27 bibliotekach. Mniejszość
czeska kolportowała kilka tytułów
czasopism m.in. "Hlas Volyné", "Bu-
ditel", "Zornice", "Česke Kvitko",
"Poškolak", "Krajanske Listy", nato-
miast Česká Matice Školská z siedzibą
w Łucku, posiadała aż 69 oddziałów.

Co do kwestii religijnych, to więk-
szość Czechów przed przyjazdem na
Wołyń na przełomie wieków, zmuszo-
na była przejść z katolicyzmu i prote-
stantyzmu na prawosławie. W okre-
sie międzywojennym do cerkwi pra-
wosławnej chodziło 70% Czechów.
Głównym ich ośrodkiem był Kwasi-
łów ze soborem p.w. Św. Piotra i Paw-
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ła. Drugą grupę stanowili katolicy
czescy (ok. 23%). Natomiast prote-
stanci, zarówno ewangeliccy augs-
burscy, jak i reformowani - 7%.

Największe tarcia pomiędzy Polaka-
mi a Czechami na Wołyniu dotyczyły
kwestii oświatowych. Prawie 20%
Czechów było analfabetami. W 1922
r. funkcjonowały 44 publiczne szkoły
czeskie, w których zatrudnionych
było 42 czeskich nauczycieli uczą-
cych 1974 uczniów. Praktycznie, aż do
wybuchu II wojny światowej ta nie-
wielka grupa narodowościowa wal-
czyła z polską administracją o prawo
pełnego nauczania w swoim języku
i funkcjonowania czeskich placówek
oświatowych. Powoływano się przy
tym na postanowienia małego trakta-
tu wersalskiego ratyfikowanego przez
Sejm 31 lipca 1919 r., konstytucję z 17
marca 1921 r. oraz dwustronne umo-
wy z 29 listopada 1920 r. i 23 kwietnia
1925 r. Poza tym relacje polsko-cze-
skie w okresie międzywojennym były
napięte (Zaolzie), a każda ze stron
identyfikowała się z linią polityczną
podjętą przez swoje rządy. Czesi uwa-
żali jednak, że przekroczenie pewnej
granicy żądań dla szkół na Wołyniu
mogłoby zaognić sytuację międzyna-
rodową i stałoby się niebezpieczne,
gdyż "Polacy zażądaliby tego same-
go na Śląsku Cieszyńskim".

Mimo tarć, stosunki pomiędzy obu
narodami na Wołyniu w latach 1922-
1939 należy uznać za poprawne. Wła-
dze w Warszawie dosyć chętnie po-
sługiwały się przykładem autonomicz-
ności Czechów uwypuklając ich lo-
jalność i pracowitość. Z drugiej stro-
ny, było to także na rękę polskim po-
litykom skupionym wokół osoby Jó-
zefa Piłsudzkiego, który preferował

utworzenie Międzymorza i państwa na
zasadach federacji. Dodatkowo nego-
wano koncepcję polonizacji mniejszo-
ści narodowych forsowaną przez Na-
rodową Demokrację na czele z Roma-
nem Dmowskim. Przed przewrotem
majowym czescy osadnicy sympaty-
zowali z PSL-Piast Wincentego Wito-
sa, z racji zbliżeniowych poglądów
oraz interesów, a po 1926 r. z sanacyj-
nym Bezpartyjnym Blokiem Współ-
pracy z Rządem Walerego Sławka
i Kazimierza Bartla.

Po utworzeniu przez hitlerowskie
Niemcy 15 marca 1939 r. Protektoratu
Czech i Moraw, Czesi wołyńscy nie
byli w bezpośredni sposób narażeni
na restrykcje, łapanki i wywózki do
III Rzeszy. Za to po wybuchu wojny
i zajęciu Kresów Wschodnich przez
Armię Czerwoną i Wehrmacht (od
1 września 1941 r. Wołyń wchodził w
skład Reichskommissariat Ukraine
z siedzibą  w Równem, którego
zwierzchnikiem został Erich Koch),
rozpoczęły się masowe wywózki na
Sybir, mordy czeskich Żydów i be-
stialskie ataki banderowców ukraiń-
skich. Szacuje się, że na Wołyniu
OUN-UPA zamordowała ok. 350 osób
narodowości czeskiej, natomiast
Niemcy zabili ok. 460 osób (w samej
Kolonii Malinie 374 osoby). Panuje
też pogląd, że Czesi wołyńscy potra-
fili nawiązać kontakty z nacjonalista-
mi ukraińskimi przez co zachowywali
politykę neutralności. Bez wątpienia
potępiali okrucieństwa dokonywane
na bezbronnej ludności cywilnej.
Utrzymywali jednak kierownictwo
OUN-UPA w przekonaniu, że po za-
kończeniu wojny wyjadą na stałe do
Czechosłowacji.

Niepowodzeniem zakończył się
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również werbunek Czechów w szere-
gi Ukraińskiej Powstańczej Armii, do
której zgłosiło się zaledwie 10 ochot-
ników. Niewypałem okazała się rów-
nież próba stworzenia proupowskiej
Czeskiej Powstańczej Armii (CzPA).

Do obrony ludności cywilnej Czesi
zorganizowali na obszarze Wołynia
ponad 100 punktów oporu. Samo-
obrona była zorganizowana w 5 okrę-
gach (Hulcza, Moskowszczyzna, Mi-
rohoszcza, Chomąt i Strakłów) i wie-
lokrotnie współpracowała z polskim
podziemiem akowskim, w celu rato-
wania życia i mienia ludności przed
szowinistyczne nastawioną ludno-
ścią ukraińską (np. po napadzie na
Kisielin w lipcu 1943 r. mieszkańcom
Adamówki, Aleksandrówki, Micha-
łówki). Członkowie ruchu oporu sku-
pieni byli wokół organizacji "Blaník"
i "Aktiv" działających m.in. w Zasmy-
kach, Kupiczowie, Mirohoszczy.
W lutym 1942 r., 763 Czechów zostało
wcielonych w szeregi 1 Czechosło-
wackiego Samodzielnego Batalionu
Polowego dowodzonego przez gen.
Ludvika Svobodę (z czego 75 pocho-
dziło z Wołynia) i podlegającego do-
wództwu Armii Czerwonej.

Nowy ład i dominacja polityczna
ZSRR po zakończeniu II wojny świa-
towej spowodowały zmiany na ma-
pie Europy. Społeczeństwa wielu na-
rodów zostały w brutalny sposób
zmuszone do migracji, a przesiedle-
nia objęły przede wszystkim Polaków
oraz Czechów z Wołynia.

Rodziny czeskie jeszcze przez dwa
lata od zakończenia wojny żyły i go-
spodarowały na Kresach mimo zagro-
żenia ze strony grasujących band
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dopie-
ro z początkiem 1947 r. władze sowiec-

kie zmusiły ich do jednoznacznej de-
klaracji, czy zostają w granicach Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej jako obywatele radzieccy,
czy też poddadzą się przesiedleniu na
teren Czechosłowacji. Nikt nie chciał
zostawiać swoich gospodarstw, któ-
re przez dziesiątki lat żywiły ich rodzi-
ny, ale też nikt nie chciał pozostawać
samotnie w nowej rzeczywistości
(sowietyzacja życia społecznego
uderzała w mniejszości narodowe np.
poprzez likwidację gospodarstw in-
dywidualnych kosztem powstają-
cych kołchozów, likwidację szkół z
językiem czeskim, ateizację wyznaw-
ców różnych religii).

W ciągu trzech miesięcy wyjecha-
ło z Wołynia 33 tys. Czechów (66 ro-
dzin z samej Dąbrówki) i osiedliło się
m.in. w kraju morawsko-śląskim na
ziemi krnovskiej i albrechtickiej przy
granicy polskiej w okolicach Głub-
czyc i Prudnika. Zamieszkali m.in.
w takich miejscowościach jak: Hro-
zová, Rušin, Bohušov, Osoblaha,
Slezské Rudoltice, Slezské Pavlovice,
Hlinka, Liptáň, Mésto Albrechtice,
Krnov. Po wysiedleniu Niemców, Cze-
si wołyńscy zajęli ich domy rozpoczy-
nając nowy etap swojego życia.

Obecnie stowarzyszenie rodzin
wołyńskich reprezentowane przez 700
rodzin rozsianych na terytorium Czech
stara się o odszkodowanie za krzyw-
dy poniesione na Kresach. Wielu
wołyńskich Czechów bierze czynny
udział w spotkaniach okolicznościo-
wych m.in. w miejscowości Suchdol
nad Odrou (Czechy), w Świątnikach
k. Sobótki na Dolnym Śląsku, uroczy-
stościach państwowych i kościel-
nych oraz prelekcjach organizowa-
nych przez polskich Kresowian osia-
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dłych na terenie powiatu głubczyc-
kiego i prudnickiego. Jest to możliwe
dzięki otwarciu granic i chętnie po-
dejmowanej współpracy pomiędzy
przygranicznymi miejscowościami.

*****
     Wśród osiadłych na Woły-

niu, a następnie w wyniku prze-
kształceń politycznych repatriowa-
nych do Czechosłowacji była ro-
dzina Ludmily Čajanovej.

O życiu swoich rodaków dowie-
działa się od ojca Stanisłava Bači,
który urodził się na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Znał wielu Polaków i doskonale
władał językiem polskim. W swo-
ich wspomnieniach nagranych w
1994 r. podczas Świąt Bożego Na-
rodzenia opowiedział swojej córce
o życiu Czechów mieszkających w
Martynówce (czes. Martinovka)
położonej w powiecie rówieńskim.

Po dotarciu fali czeskich osad-
ników 1868 r. do Guberni Wołyń-
skiej rozpoczęło się masowe wy-
kupywanie ziemi. Ludzie przy-
jeżdżali pociągami do stacji Brody,
dokąd docierała kolej. Stamtąd
wozami wraz ze swoim dobytkiem
szukali miejsca na osiedlenie. W 1868
r. na Wołyniu osiedliło się 126 cze-
skich rodzin. Po dziesięciu latach Cze-
si mieszkali już w 100 wsiach. Budo-
wano drewniane domy, wykupywa-
no lub dzierżawiono ziemię, uprawia-
no pola, a w gospodarstwach przy-
bywało trzody chlewnej, koni i bydła.
Siedem lat później, było już na Woły-
niu 2190 rodzin czeskich, a w 1878 r. -
2636 (łącznie 13255 osób).

Pierwszym, który w imieniu rodzin
zamieszkałych w Martynówce kupił

278,96 ha ziemi negocjując przy tym
bardzo dobrą cenę, był kowal Josef
Dvořák. On też 23 listopada 1873 r.
podpisał umowę w kancelarii notarial-
nej w Równem w imieniu wszystkich

nabywających. Sprzedającym był
polski szlachcic A. J. Porczyński
z Nowosiółek.

20 czeskich rodzin, które przyjecha-
ły do Martynówki zamieszkało po-
czątkowo w jednej dużej drewnianej
chacie, gdzie warunki były bardzo
trudne. Pierwszej zimy rodziny zajmo-
wały się wyrębem i karczowaniem
lasu. Po zaoraniu nieużytków sadzo-
no kukurydzę. Brakowało wody, którą
osadnicy nosili prawie 2 km. W szcze-
gólny sposób odczuwalny był brak

Pradziadkowie Ludmiły Čajanovej i
zarazem pierwsi osadnicy czescy na

Wołyniu
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ubrań i butów. Dzieci i dorośli musieli
chodzić boso, aż do momentu kiedy
pojawił się na polach pierwszy śnieg.
Największe jednak problemy związa-
ne były z brakiem żywności. Ojciec
pani Ludmily opowiadał, że jego bab-
ka każdego ranka gotowała groch,
pakowała go do fartucha i wychodzi-
ła na wycinkę do lasu. Podczas prze-
rwy wieszała na gałęzi fartuch i wy-
ciągała go z powrotem mówiąc, że
będzie jadła obiad. Wieczorem sytu-
acja kolejny raz się powtarzała.

Większość mieszkańców Marty-
nówki mieszkała w drewnianych do-
mach, których dachy były kryte słomą.
W stajniach przechowywano prymi-
tywne maszyny wykorzystywane do
pracy na polu i gospodarstwie. Do
1885 r. we wsi młócono cepami, a po-
tem zainstalowano pierwszą młocar-
nię, której właścicielem był Josef Laj-
nvebr. Zasadniczym elementem ma-
szyny był bęben młócący, który po-
przez ocieranie o część nieruchomą
zwaną klepiskiem oraz uderzanie roz-
bijał kłosy i łuski strąków. Oddziele-
nie słomy od drobin następowało na
wytrząsaczach. Pierwsza młocarnia
znacznie przyspieszyła prace żniwne
i była w ciągłym użyciu.

W tym samym roku we wsi wy-
buchł pożar, który strawił 6 domów.
Rodziny z Martynówki robiły wszyst-
ko, aby pomóc potrzebującym. Udzie-
lały schronienia i żywiły pogorzelców,
aż do momentu wybudowania no-
wych domów.

W 1887 r. wieś stała się niezależną
miejscowością. Pierwszym jej urzędu-
jącym przedstawicielem władzy został
Josef Bačovský. Potem przez 6 lat tę
funkcję sprawował Jan Janko, a przez
następne 15 lat, jego syn (też Jan).

Do wybuchu I wojny świato-
wej w 1914 r. urzędnicy zmie-
niali się w Martynówce wie-
lokrotnie.

W 1880 r. rozpoczęła pracę
szkoła. W związku z tym, że
miejscowe władze nie mogły
znaleźć odpowiedniego bu-
dynku z pomieszczeniami na
klasy, uczniowie przychodzi-
li do Josefa Dvořáka, który
miał we wsi największy dom.

Pierwszym nauczycielem był niejaki
Zigmund, który pochodził z Czech. Po
jego odejściu w 1890 r. przyjechał do
Martynówki nowy 25-letni nauczyciel
z Pragi nazwiskiem Linka. Uczył cze-
skiego  i ruskiego. Mieszkańcy płacili
mu zbożem, częstowali go posiłkiem
lub pakowali do kosza jedzenie. Po
jego odejściu dzieci musiały chodzić
do sąsiedniej wsi do Czeskiej Janów-
ki lub Nowosiółek, gdzie była szkoła
ukraińska.

W 1888 r. społeczność wsi założyła
cmentarz, na którym wybudowano
w 1925 r. kaplicę.

Ok. 1898 r. zaczęto w Martynówce
uprawiać chmiel. Jej pierwszym gospo-
darzem był František Bačovský. Chmie-
larnie rosły jak grzyby po deszczu i
przynosiły duże dochody.

Widok Martynówki
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Wśród rodzin, które jako pierwsze

wyjechały z Czech na Wołyń, było
małżeństwo Václava Báči (1832-1897)
i Johannou Svobodovou (1832-1897)
pochodzącej z Manovy Lhota (ok. 10-
12 km na południe od Poličky). Z mał-
żeństwa tego urodził się w 1876 r.
Václav Báča, który z kolei ożenił
się z Marii Dvořákovou (ur. 1875
r.), wdową po zmarłym panu
Krčmovie z Martynówki. Oboje
mieli dwoje dzieci Josefa i Marii.
Václav z Marii mieli jeszcze na-
stępne dzieci: Annu, Kristýnu,
Václava, Aloisii i Stanislava oraz
Ludvíka i Anežke (oboje zmarli
przedwcześnie na gruźlicę).

Stanislav Báča był wśród ro-
dzeństwa najmłodszy (ur. 1912
r.). Opowiadał, że dziadek Václav
dorabiał krawiectwem. Za zaro-
bione pieniądze, które odkładał kupo-
wał systematycznie ziemię. Był bar-
dzo dobrym krawcem. Płaszcz, który
nosił obracał na drugą stronę i uży-
wał go, aż do momentu całkowitego
zniszczenia. Stanislav zapamiętał wiel-
kie nożyce krawieckie dziadka, które
po wojnie przywiózł z Wołynia. Václav
na Kresach uczył wielu młodych
chłopców, a także stryja Stanislava
Herblicha oraz jego córę Annu, która
poślubiła Jaroslava Havlíčka (zginął
w czasie II wojny światowej w okoli-
cach Wrocanki w trakcie operacji du-
kielsko-preszowskiej).

W związku z tym, że Czesi osiedla-
jąc się w Guberni Wołyńskiej zosta-
wali obywatelami Imperium Rosyj-
skiego, zmuszano ich siłą do służby
w szeregach armii Cara Aleksandra II.
Mobilizowano mężczyzn do 42 roku
życia. Z Martynówki wzięto do woj-
ska 21 poborowych. Wśród nich byli

także późniejsi legioniści. Václav słu-
żył w wojsku carskim 6 lat (skrócili
mu służbę z 20 lat). Był uczestnikiem
wojny rosyjsko-japońskiej, która wy-
buchła w 1904 r. W trakcie walk po-
legł jego kolega Josef Mangolt, a obaj
dziadkowie (w tym Leopold

Bačovský) byli ranni. Stanislav jako
dziecko z podziwem oglądał jego
długą bliznę na skórze po ranie od kuli.
Dziadek Václav powtarzał, że "jesz-
cze pół centymetra, a już bym z wami
tu nie siedział". Gdy po latach wspo-
minał swoje przeżycia, rodzina słucha-
ła jego z zapartym tchem, o podró-
żach i trzymiesięcznym rejsie z Ode-
ssy, przez Suez, Indie do Władywo-
stoku. Z jego podróży zachowała się
fotografia wraz ze znaczkiem poczto-
wym podstemplowanym w Nikolsku
Ussuryjskim.

W 1908 r. we wsi rozpoczęto budo-
wę murowanych domów. Cegły ku-
powano w Dąbrówce oddalonej
o 3 km od Martynówki u niejakiego
Kubina, który miał firmę działającą od
20 lat. Pierwsza cegielnia w Marty-
nówce powstała dopiero w 1912 r.

We wsi istniała również gospoda   z
salą taneczną. Jej pierwszym właści-

Pamiątka z Nikolska Ussuryjskiego
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cielem był Josef Vendolský, syn Jana.
Gospoda stała się centrum kultural-
nym wsi dla jej mieszkańców. Wła-
ściciel pracował do wieczora na polu,
a po południu podawał trunki    i je-
dzenie w gospodzie.

W 1913 r. rozpoczęto budowę no-
wej szkoły i do 1914 r. udało się ukoń-
czyć w niej jedynie pokrycie dachu.

Wybuch wojny doprowadził do
wielu zmian w życiu mieszkańców
Martynówki. Rekrutowano wielu
mężczyzn, którzy opuszczali domy
pozostawiając bez opieki kobiety,
dzieci i starców. W 1915 r. front był
oddalony od Martynówki o 7 km.
Taka sytuacja panowała przez na-
stępnych dziewięć miesięcy. Miesz-
kańcy wsi byli wzywani do ewaku-
acji, ale stanowczo odmawiali. Sta-
cjonujący we wsi żołnierze spali w
prowizorycznych ziemiankach. Gdy
front przesunął się na Zachód w
Martynówce zostali tylko jeńcy au-
striaccy i jeden Włoch.

Po wybuchu rewolucji w 1917 r.
przyszedł czas wojny z bolszewika-
mi. Był to bardzo trudny okres dla
Czechów, którzy byli masowo mor-
dowani. Również wojna polsko-bol-
szewicka z 1920 r. nie przyniosła im
oczekiwanego spokoju.

W 1919 r. w Martynówce stacjono-
wał polski pułk. Kilku podoficerów
zdecydowało się osiedlić we wsi na
stałe i założyć rodziny. Wśród nich
były małżeństwa mieszane polsko-
czeskie m.in. Kwiatkowskich oraz
Zbierajewskich.

W 1920 r. Leopold Bačovský oraz
niejacy Hnídek i Szustr wybudowali
pierwszy młyn z silnikiem parowym
na dwa tłoki. Ten okres był dla Cze-
chów na Wołyniu bardzo dobry, po-

mimo trudności gospodarczych i wy-
sokich cen artykułów. Ratowała ich
uprawa chmielu, który sprzedawano
za złote ruble.

W roku 1925 Leopold Bačovský
owdowiał. Jego żona Marii, z domu
Dušková osierociła ośmioro dzieci.
Najmniejsze z nich miało pół roku,
Božena pięć lat, najstarsza Anna nie-
całe 12 lat. Małżeństwo miało jeszcze:
Boleslava, Vladimíra, Jana, Marii (po
mężu Herblichová) i Emilie (po mężu
Šindelářová).

Druga żona Leopolda, Antonie
z domu Cmuntová opowiadała, że kie-
dy do Martynówki przyjechał brat
Josef Cmunt, jego dzieci trzymały się
kurczowo spódnicy Antonie, a Annu
przestraszona pytała, co mają robić
i gotować. Kobieta nie miała sumie-
nia i wraz z mężem przygarnęła gro-

Rodzice matki, Leopold i Maria
Bačovský z córką Anną
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madkę dzieci. W ten sposób 22-latka
została z mężczyzną o 15 lat starszym
i ośmiorgiem dzieci. Dodatkowym
utrudnieniem było to, że musieli żyć
bez ślubu kościelnego, bo Antonie
była rozwiedziona. Małżeństwo mia-
ło jeszcze dwie córki Ludmile (po mężu
Bačovská) i Josefa (po mężu Černá).
Razem było ich dziesięcioro. Ślub ko-
ścielny zawarli kilka lat później po
śmierci pierwszego męża Antonie.

O rodzinie ludzie na wsi opowiada-
li, że byli bardzo dobrymi gospoda-
rzami. Ciężko pracowali na roli.
W Hruszwicy zbudowali młyn, a dom
wynajmowali w Równem. Dzieci ich
były chorowite (Mařena zmarła na
serce). Natomiast Luck był rozrzutny.
Trwonił zarobione pieniądze na grę
w karty, pijaństwo i kobiety. Cieka-
wostką jest to, że swoją żonę wygrał
w karty.

Na temat domu rodzinnego cieka-
we wspomnienia pozostawił po so-
bie przyrodni brat matki pani Ludmi-

ly, Jiří Hofman (ur. 1923 r.). Opowia-
dał, że dom rodzinny miał przestronną
kuchnię z trzema łóżkami i piecem. Na

zapiecku spał sędziwy już i schoro-
wany dziadek, który rzadko wycho-

dził z domu. Jego najmłodszy wnuk
przychodził co jakiś czas go masować,
za co dostawał 5 gr, które chował

przed innymi do kieszeni.
Dziadek często opowiadał
ile pracy poświęcono, aby
g o s p o d a r s t w o
Bačovských tak wygląda-
ło i jakim zaufaniem darzo-
no całą rodzinę. Rok póź-
niej starzec zmarł, a na łożu
śmierci powiedział "temu
kto cię skrzywdził prze-
bacz proszę".

Jiří Hofman wspomina
również w swojej książce
pt. "Jak ten můj život šel"
o szkole. Jego rodzeństwo
Jan, Marie, Emilie i Stani-

slav prowadziło go do szkoły w Mar-
tynówce. Nauczycielką była Polka,
która uczyła języka polskiego, nato-

Jiří Hofman

Budowa kościoła w Hruszwicy w powiecie
rówieńskim
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miast dwie godziny w tygodniu uczył
dodatkowo języka czeskiego Ukra-
iniec D. Denysjuk, który w sąsiedniej
wsi Dąbrówce mieszkał z Czeszkę z
rodziny Stryjových. Mimo, że w szkole
uczyły się dzieci z czterech klas, to
wszystkie zajęcia odbywały się w jed-
nym pomieszczeniu. Obowiązkowa
była nauka do czternastego roku
życia. Jiří siedział w jednej ławce
z kolegą Jendou, który był o cztery lata
starszy i pomagał mu w nauce. Chło-
piec był poważny i według niego bar-
dzo rozsądny podobnie jak jego matka.

Obowiązki w rodzinie były uzależ-
nione od wieku i płci. Jiří wraz z Jen-
dou chodzili pasać krowy. Wychodzili
o godzinie piątej rano wypędzać kro-
wy na pastwisko, potem szli przed
ósmą na śniadanie i do szkoły. Po
południu ok. trzeciej, kolejny raz pil-
nowali bydło na pastwisko, aż do
momentu, kiedy ktoś ich nie zawołał
z domu. W zimie chodzili wcześnie
rano do stajni karmić zwierzynę. Mie-
szali otręby pszenne, obierki z bura-
ków, owies lub jęczmień. Wodę nosili
ręcznie ze studni. Starsi bracia Bole-
slav     i Vladimír musieli dbać o konie.
Jeździli razem wykonując cięższe pra-
ce polowe. Rano karmili konie plewa-
mi, sianem i podkładali słomę. Potem
za pomocą specjalnych szczotek czy-
ścili zwierzęta dbają o ich wygląd. Na-
tomiast kobiety karmiły świnie, kury,
doiły krowy, uprawiały warzywa i dba-
ły o ogród. Pomagały też w gospo-
darstwie ucząc się podstawowych
prac domowych. Piekły chleb, prały
i gotowały. W domu panowała dys-
cyplina i był porządek.

W latach 1923-1930 zakupiono
w okolicach Martynówki około 150
ha lasów i pól. Średnia cena za 1 ha

wynosiła 416-666 rubli w złocie, w za-
leżności od klasy gleby. Po 1930 r.
ceny spadły, zniknęły z obiegu złote
ruble, a cena za 1 ha ziemi wynosiła
2500 zł (kurs pomiędzy rublem a zło-
tym wynosił wówczas około 1:5).
Z map katastralnych wynika, że go-
spodarze Martynówki zajmowali
łącznie 495 ha gruntów.

Początki życia społecznego w Mar-
tynówce są związane ze stolarzem
Josefem Havlíčką, który był założy-
cielem czeskiego wydawnictwa i ini-
cjatorem życia kulturalno-oświatowe-
go. Gazeta jednak szybko zniknęła
z obiegu, gdyż nie było większego za-
interesowania wśród czytelników. Jej
miejsce zajęła działalność młodzieżo-
wej grupy teatralnej.

W latach 1928-1929 powstała
w Martynówce Ochotnicza Straż Po-
żarna. Prezesem był Josef Lajnvebr,
zastępowym Arnošt Herblich, skarb-
nikiem František Krčma, a sekretarzem
Józef Zbierajewski. Strażacy chronili
budynki mieszkalne, gospodę z te-
atrem, kościół oraz inne zabudowa-
nia wsi wchodzące w skład prywat-
nych gospodarstw. Strażacy zaan-
gażowani byli także remont budyn-
ku gospody, gdzie znajdował się
teatr. OSP w Martynówce liczyła ok.
40 strażaków.

W latach 1932-1933 została założo-
na remiza. Strażacy zakupili nowy wóz
strażacki, beczkowozy i sprzęt gaśni-
czy. Pojazd wykorzystywany był tak-
że do przewozu pary młodej i gości
weselnych.

W okresie międzywojennym kilka
rodzin czeskich z Wołynia postano-
wiło emigrować do Ameryki, głównie
do Kanady i Argentyny. Jednym z ta-
kich transportów miał wyjechać Sta-
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nisław, ale nie zdążył,
gdyż Niemcy zaata-
kowały ZSRR.

18 sierpnia 1932 r.
została założona w
Hruszwicy Katolicka
Grupa Młodzieżowa,
która odegrała bar-
dzo ważną rolę w
życiu młodzieży w
Martynówce. Jej za-
łożycielami byli: pol-
ski proboszcz ks. Sta-
nisław Jadczyk, cze-
ski ks. Josef Stříž -
misjonarz z miejscowości Stará Bělá
koło Ostrawy, dr Drobný    z Brna i
Jindřich Dušek. Stanisłav, który nale-
żał do stowarzyszenia dostał jako
pierwszy zadanie zaproszenia całej
okolicznej młodzieży z ośmiu gmin

należących do hruszwickiej parafii.
Spotkania odbywały się wielokrotnie,

a ich miejscem była plebania, gdzie
opracowano program dalszych prac.
Głównym celem stowarzyszenia było
wciągnięcie młodzieży do udziału w
uroczystościach religijnych                i
okolicznościowych, bez względu na
przynależność narodową i wyznanie.
Krzewiono w ten sposób kulturę
czeską oraz język czeski na terenie
polskiego Wołynia. W samej Marty-
nówce stowarzyszenie liczyło ok. 30
osób. Centrum młodzieżowe znajdo-
wało się w Hruszwicy, a oddziały w
pobliskim gminach. Wystawiano też
sztuki teatralne. Spektakle odbywały
się w sali gospody Josefa Ven-
dolského. Za pierwsze zarobione pie-
niądze grupa zakupiła kurtynę za 60
zł, którą namalował Modest z Nowo-
siółek. Wraz z misjonarzami przybyli
też do Hruszwicy i Martynówki inni
krzewiciele czeskiej kultury. Z Czecho-
słowacji przywieźli książki, które wy-
pełniły miejscową bibliotekę. Sprowa-
dzono czasopisma w języku czeskim,
utwory dramatyczne i klasykę cze-
skich pisarzy i poetów. W ten spo-
sób biblioteka w Martynówce liczyła
w połowie lat 30. ok. 150 tomów. Je-

Grupa młodzieży katolickiej z Hruszwicy na Wołyniu

Proboszcz hruszwickiej parafii
ks. Stanisław Jadczyk
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den z misjonarzy ks. Ondřej Křenek,
wystawił w gospodzie przedstawie-
nie "Pýcha předchází pád…". Jej re-
żyserem był Václav Bača. Sztuka od-
niosła wielki sukces i była pierwszą
wystawianą w języku czeskim. Stowa-
rzyszenie brało także udział w spotka-
niach amatorskiej grupy teatralnej
prowadzonej przez państwa Twar-
dowskich, którzy byli polskimi na-
uczycielami. Wśród wystawianych
przedstawień były także: "Paličova
dcera", "Srdce a prsten", "Stržený
kříž", "Cikánčina pomsta", "Bílá myš".

Gra młodych aktorów była dla Cze-
chów nie tylko okazją do szlifowania
języka, ale również rozwijania kultury
wśród osób zasiadającej na widowni.
Początkowo grupa miał ogromne trud-
ności ze strojami oraz scenografią.
Brakowało np. skrzydeł anioła, które
z konieczności malowano na papie-
rze, a następnie przymocowywano do
drewnianych ram. Z czasem dzięki
zdolnościom plastycznym młodzieży
malowana na płótnach piękne krajo-
brazy tj. lasy, motywy wsi, panoramę
gór itp. Na jednym z przedstawień
płomienie pod kotłem były namalo-
wane tak sprytnie, że widownia miała
wrażenie, jakby były prawdziwe. Po-
chodnie stanowił zawinięty na kijach
papier pomalowany na czerwono.
Największą "zdobyczą", były jednak
kotary na rolkach, którymi zasłania-
no scenę i aktorów w czasie antraktu.
Sztuki teatralne grano przy świecach,
co dodawało powagi atmosferze pa-
nującej na sali. Podczas przerw grał
zespół muzyczny umilając czas zgro-
madzonym na widowni. Spektakle cie-
szyły się dużym powodzeniem i spra-
wiały, że na sztuki przychodziło dużo
młodzieży oraz mieszkańców pobli-

skich wsi, co jednoczyło ludzi różnej
narodowości i dawało poczucie wię-
zi. Po spektaklu młodzież zostawała w
świetlicy i śpiewała czeskie piosenki.
Jedna z nich stała się tak popularna,
że nucono ją przed rozpoczęciem każ-
dego spektaklu. Pieśń wyzwalała w
Czechach poczucie patriotyzmu. Po
przedstwieniu wszyscy szli do domu
na kolację, a wieczorem spotykali się
kolejny raz na wspólnej potańcówce.
Wszystkim przygrywał zespół zebra-
ny z miejscowych muzyków. Tańce
i wspólne śpiewy kończyły się wcze-
snym świtem.

Bardzo ważne znaczenie kulturalne
miało założenie zespołu muzycznego
oraz chóru. Liderem zespołu był szwa-
gier Stanisłava, František Dvořák,
który po wojnie dyrygował między-
narodową orkiestrą dętą złożoną
z muzyków z 14 państw. Grał na trąb-
ce i był kompozytorem. Pięknie śpie-
wajł barytonem. Niektóre jego utwo-
ry były emitowane w czechosłowac-
kim radiu. Zespół grał nie tylko
w Martynówce, ale także na weselach,
zabawach tanecznych, podczas świąt
kościelnych, na pogrzebach, przyję-
ciach i na targowisku, gdzie członko-
wie zespołu zarabiali dodatkowe pie-
niądze dla swoich rodzin. Chór nato-
miast spotykał się głównie w Marty-
nówce. Prowadził go szwagier pana
Stanisłava. W hruszwickim kościele
śpiewał po polsku i czesku. Kiedyś
po jednym z nabożeństw ks. Stani-
sław Jadczyk powiedział, że przyszło
kilka kobiet skarżąc się o to, że w pol-
skim kościele śpiewane są pieśni po
czesku, i że należałoby znaleźć pol-
skiego organistę. W odpowiedzi usły-
szały, że ksiądz jednego biskupa już
ma i nie potrzebuję słuchać innych.
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Proboszcz był serdecznym przyjacie-
lem pana Stanisłava. Uczył się kazań
po czesku i bardzo szanował ich kul-
turę oraz gospodarność. Zapraszał go
często po mszy świętej na poczęstu-
nek, a następnie wspólnie jeździli do
Martynówki. Po drodze zatrzymywali
się w lesie i siedząc na pniu rozma-
wiali o życiu, religii i polityce. Z cza-
sem Stanisłav kupił rower i dojeżdżał

nim do kościoła. Zdarzało się, że się
spóźniał, a ksiądz stojąc w drzwiach
krzyczał ,,Staszku, pośpiesz się, już
czas. Nie zacznę mszy dopóki na swo-
im miejscu nie będzie organisty. Pa-
miętaj, graj co chcesz, bo ty jesteś
mistrzem na górze, a ja przy ołtarzu".

Ogromną rolę we wsi odgrywało
życie religijne. Ponieważ w Marty-

nówce nie było kościoła, a w sąsied-
nich miejscowościach znajdowały się
jedynie ukraińskie kaplice, katolicy
polscy i czescy musieli chodzić na
msze święte do innych wsi.

W Martynówce mieszkali przede
wszystkim katolicy. Wieś liczyła ok.
70 rodzin (300 osób). W okresie dzie-
ciństwa i młodości Stanisłava Bači
wieś była pod polskim zarządem i na-

leżała do parafii Klewań oddalo-
nej na północ o ok. 22 km. Jego
rodzice dojeżdżali do kościoła sa-
mochodem, a jak nie było innych
możliwości chodzili na piechotę.
Ojciec Stanisłava wstawał bardzo
wcześnie rano, aby otworzyć ko-
ściół. W Warkowiczach oddalo-
nych ok. 10 km był także kościół,
który przejęli prawosławni, co nie
przeszkadzało katolikom chodzić
do niego się modlić. Czasami do
parafii dojeżdżał ksiądz, wówczas
rodzice na msze zabierali małego
Stanisłava.

Według starych kronik pierw-
szy kościół w Hruszwicy wybu-
dowano w 1756 r., natomiast
w 1809 r., nową kaplicę, której ar-
chitektem był Mikołaj Jelowicki.
Obecny kształt nadał jej w 1852 r.
Jan Tomaszewicz.

W 1923 r. doszło do porozumie-
nia pomiędzy biskupami z Łucka i
Ołomuńca na mocy którego do

Hruszwicy mogli przyjeżdżać czescy
kapłani. Wśród nich byli: dr Klement
Žůrek, Josef Stříž i Ondřej Křenek. Oni
też byli pierwszymi propagatorami
budowy nowego kościoła. Początko-
we prace budowlane zostały zahamo-
wane przez podpisanie konkordatu
pomiędzy Watykanem a rządem pol-
skim 10 lutego 1925 r., gdyż w artyku-

Fragment kroniki hruszwickiej parafii
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le pierwszym porozumienia zagwaran-
towano Kościołowi katolickiemu w
Polsce "swobodne wykonywanie
jego władzy duchownej, jak również
swobodną administrację i zarząd spra-
wami majątkowymi zgodnie z prawa-
mi boskimi i prawem kanonicznym".
Kościół katolicki uzyskał niemal cał-
kowitą swobodę w obsadzie i nomi-
nacjach godności kościelnych. Nie
było więc w Hruszwicy obsady pol-
skiej. Budynki i kaplica pozostawały
więc puste, podobnie jak ok. 7 ha zie-
mi należącej do parafii. Czasami przy-
jeżdżał polski ksiądz z sąsiedniej miej-
scowości. Na szczęście znalazł się
młody ksiądz Stanisław Jadczyk, któ-
ry stanowczo zabrał się za odnowę
materialną oraz duchową parafii. Po-
czątkowo Czesi byli niezadowoleni
z jego nominacji, gdyż spodziewali się
na tym stanowisku Czecha. Napisali
petycję opatrzoną podpisami miesz-
kańców Hruszwicy, w której żądali
nominacji czeskiego księdza.

W tym samym roku do dekanatu
rówieńskiego dołączono miejscowo-
ści: Dąbrówka, Dziatkowicze, Kolonia
Dziatkowicze, Hruszwica, Kolonia Ja-
nówka, Czeska Janówka, Kardasz,
Martynówka, Nowosiółki, Płoska,
Pokosy, Średni Gaj, Szpaków Mały,
Szpaków Wielki. Łącznie zmiany ad-
ministracyjne objęły 1200 katolików
czeskich i polskich.

Budowa kościoła w Hruszwicy roz-
poczęła się w chwili zawiązania komi-
tetu, w skład którego weszli przedsta-
wiciele wszystkich parafii, którym
przewodniczył ks. Stanisław Jadczyk.
Następnie zostało uchwalone zebra-
nie dobrowolnego podatku od każ-
dego gospodarstwa. Jeszcze przed
położeniem fundamentów, komitet

dysponował kwotą 18 tys. złotych.
Prace budowlane rozpczęto 2 lipca
1928 r. Brali w niej udział najlepsi mu-
rarze, którzy korzystali m.in. z koloro-
wego kwarcytu. 6 października 1929 r.
został poświęcony i wmurowany ka-
mień węgielny w rogu ołtarza gółw-
nego hruszwickiego kościoła. W 1930
r. kryzys gospodarczy spowodował
spowolnienie budowy. Mimo trudm-
ności prace budowlane zakończono
18 sierpnia 1930 r. Całkowity koszt
budowy kościoła wyniósł 60 tys. zło-
tych, za który zapłaciły wszystkie pa-
rafie. Wśród głównych darczyńców
należy wymienić: Vladimíra Vika
z Hruszwicy, który ufundował głów-
ne drzwi wejściowe do kościoła, Gu-
stava i Aloisie Bačovštích z Marty-
nówki, którzy przekazali pieniądze na
zakup dwunastu dużych okien, Jana
Míle, który dał pieniądze na zakup
dużego dzwonu (po wojnie sprowa-
dzono go do Czechosłowacji). Nato-
miast wierni z Dziatkowicz kupili do
nowego kościoła fisharmonię, która
po wojnie została uratowana i wywie-
ziona do Czechosłowacji (obecnie ma
ją P. Krejzy z Liptaně). Gajowy z po-
bliskiego lasu podarował cały kosz
młodych choinek, które posadzo-
no dla ozdoby otoczenia kościoła i
plebanii.

Na uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego w Hruszwickim
kościele zostało zaproszonych wielu
gości. Wśród nich byli Czesi, Polacy
i Ukraińcy, a ceremonia miała podnio-
sły charakter. 28 września 1930 r. kon-
sekracji kościoła dokonał biskup
Adolf Szelążek przy udziale licznie
zgromadzonych wiernych, przedsta-
wicieli administracji państwowej oraz
duchowieństwa. Kościół poświęco-
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no Świętemu Wacławowi, patronowi
Czech.

W Martynówce mieszkańcy wsi
zbudowali przy szkole dzwonnicę, do
której przychodziła babcia
Dvořáková. Z wielką pobożnością, na
klęczkach dzwoniła na Anioł Pański,
którego odmawiali wszyscy w zaci-
szu domu. Natomiast w okresie ad-
wentu i postu rodziny wspólnie od-
mawiały wieczorem różaniec.

16 maja mieszkańcy parafii obcho-
dzili uroczyście święto patrona Pol-
ski Andrzeja Boboli. Zgodnie ze zwy-
czajem na Velkém Špakově zbierały się
pielgrzymki niosące krzyż. Następnie
procesja szła na łąkę za wsią, gdzie
postawiony był pomnik św. Jana Ne-
pomucena. Bagna, przez które musie-
li przejść zabezpieczane były deska-
mi wożonymi na furmankach. Podczas
jednej z pielgrzymek ks. Josef Stříž
zatrzymując się przed tym prowizo-
rycznym mostem stwierdził, że ,,mamy
tu do czynienia z Mostem Karola".

Kiedy Stanisłav miał 16 lat, ks. Sta-

nisław Jadczyk namówił go na naukę
gry na fisharmonii. Uczył się u pol-
skiego organisty, którego poznał na
plebanii. Po sześciu miesiącach ćwi-
czeń na instrumencie, grał już samo-
dzielnie na mszach świętych. Na ple-
banię przychodził też ks. Josef Stříž,
który był jego pierwszym spowiedni-
kiem. Misjonarz przez 6 miesięcy pra-
cował w parafiach, gdzie przeważała
katolicka ludność czeska. Po tym okre-
sie jego miejsce zajął ks. Ondřej
Křenek. Uczył wielu pieśni religijnych
oraz spotykał się raz w tygodniu

z młodzieżą w budynku szkoły w Mar-
tynówce. Od niego też Stanisłav do-
stał propozycję studiów w Czecho-
słowacji, ale niestety, rodzice nie
wyrazili na nie zgody.

Popularnym miejscem spotkań
mieszkańców wsi były targowiska,
gdzie odbywał się handel płodami

Obraz św Wacława

Bp Adolf Szelążek
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rolnymi, bydłem i trzodą chlewną.
Sprzedawano i kupowano artykuły
przydatne w gospodarstwie domo-
wym. Dniem świątecznym, szanowa-
nym przez handlujących był 8 wrze-
śnia. Wówczas to rodziny, krewni
i przyjaciele spotykali się i nikt w tym
dniu nie pracował, gdyż uważane by
to było za wielką obrazę. O godzinie
11.00 ubrani w świąteczne stroje
mieszkańcy wsi szli na mszę święta
do kościoła w Hruszwicy. Po kościele
rodziny i zaproszeni goście uczestni-
czyli w uroczystym obiedzie. Stoły w
tym dniu były bogato zastawione róż-
nymi potrawami. Każda gospodyni
gotowała i piekła jak najlepiej umiała.
Wieczorem wszyscy spotykali się na
zabawie w gospodzie Josefa Ven-
dolského tańcząc do białego rana.
Bawiły się także matki z dziećmi. Swo-
je maleństwa zostawiały w karczmia-
nej kuchni pod opieką starszych pań,
a same tańczyły wraz z innymi na
głównej sali.

Bardzo uroczyście obchodzono
święto Konstytucji 3 Maja i Najświę-
trzej Maryi Panny Królowej Polski. Po
mszy świętej wszyscy uczestniczyli
w grach i zabawach sportowych zor-
ganizowanych na łące za kościołem.
Rywalizowano w biegach, skoku

w dal i wzwyż, rzucie granatem
i oszczepem. Natomiast dla najmłod-
szych dzieci specjalny program przy-
gotowywali polscy nauczyciele. W
trakcie zabawy jeden z urzędników
podszedł do pana Stanisłava i powie-
dział mu, że Czesi potrafią uczcić pol-
skie święto i śmiejąc się zapytał,
a gdzie są   w takim razie sami Polacy?

Tuż przed wybuchem II wojny
swiatowej pan Stanisłav doznał upo-
korzenia od polskiego urzędnika, kto-
ry na wieść o zagarnięciu Zaolzia przez
Polskę i wypowiedzeniu przez rząd
polski umowy o mniejszościach na-
rodowych stwierdził, że Czesi Pola-
kom zabierają kawałek po kawałku i w
najbliższym czasie będzie się to mu-
siało zmienić. Stanisłav dziwił się,
gdyż na Wołyniu nie było żadnego
powodu i oznaki wrogości ze strony
Czechów, którzy według niego byli
bardzo lojalni względem państwa pol-
skiego.

Po wybuchu II wojny światowej
nikt już na Wołyniu nie czuł się tak
bezpieczny. Zaczęto organizować
bojówki ukraińskie dążące do powsta-
nia niezależnego państwa. Ukraińcy
zaczęli masowo mordować ludzi, okra-
dać ich domostwa oraz palić gospo-
darstwa. Banderowcy terroryzowali

Równe
w okresie

międzywojennym
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ludność cywilną. Mordowali Polaków
i zastraszali księży, którzy uciekali ze
swoich parafii. Kościoły były zamy-
kane i mieszkańcy zostawali bez po-
sługi duszpasterskiej. Świątynie sta-
ły się obiektem ataków banderowców.
Ludzie nie wiedząc co robić uciekali
do gospody w Martynówce modląc
się tam o przetrwanie. Zdarzało się, że
kilka razy mszę świętą w karczmie od-
prawiał polski ksiądz, który ukrywał
się na plebanii. Po jakimś czasie gra-
sujące bandy plebanię też splądrowa-
ły i doszczętnie spaliły.

Na kilka dni przed wyjazdem do
Czechosłowacji Stanisłav był w hrusz-
wickim kościele. Zastał wszystko po-
łamane i powywracane, obrazy po-
niszczone, a cenne rzeczy były skra-
dzione. Wśród rzeczy leżących na
podłodze zauważył kronikę hruszwic-
kiego kościoła, którą zabrał ze sobą
do domu i przez wiele lat przechowy-
wał jak skarb. Do kościoła wracał jesz-
cze kilka razy, żeby zrobić notatki, co
zostało zniszczone i czego brakowa-
ło. Ludzie się bali banderowców, któ-
rzy mordowali i znęcali się nad ludno-
ścią cywilną. Nikt nie odważył się
wchodzić do splądrowanego i znisz-
czonego kościoła. Stanisłav nie mógł
znaleźć nikogo, kto by mu pomógł
znieść z chóru fisharmonię. W końcu
sam to zrobił schodek po schodku.
Instrument był bardzo ciężki. Po woj-
nie wywiózł fisharmonię do Czecho-
słowacji podobnie jak komże i ornaty
(z czasem uległy zniszczeniu) oraz
obraz św. Wacława, który obecnie jest
w kościele w Hrozovej. Jego autorem
jest Słowak Josef Bendík. Z pomocą
innych osób zostały uratowane tak-
że dwa dzwony. Jeden znajduje się
obecnie w Kynšperku nad Ohří pod

granicą niemiecką w okolicach Ma-
riańskich Łaźni, a drugi w Slezských
Rudolticích. Stanisłav przywiózł tak-
że modlitewniki, mszał oraz czeską bi-
blię.

Na Wołyniu rodziny Bačovských
miała wielu krewnych. Dowodem tego
jest to, że w 1947 r. do Czechosłowa-
cji emigrowało więcej niż 25 rodzin o
tym samym nazwisku. Dwie zostały
niestety zabite podczas wojny.

W latach siedemdziesiątych, kiedy
w Czechosłowacji władze państwowe
utrudniały katolikom możliwość swo-
bodnego prowadzenia życia religijne-
go wójt Rušina zapytał Stanisłava dla-
czego chodzi do kościoła, na co on
mu odpowiedział "dlatego, że na
Wołyniu Kościół katolicki był jedyną
instytucją krzewiącą kulturę czeską
i umożliwiającą zachowanie języka
czeskiego, tożsamości narodowej
i ducha patriotyzmu".

Pani Ludmila Čajanova urodziła się
już po wojnie w Rušinie, tuż przy gra-
nicy z Polską (sąsiednia wieś to Ga-
dzowice w powiecie głubczyckim).
Studiowała na Uniwersytecie Masa-
ryka w Brnie, na Wydział Filozofii
z zakresu badań łacińsko-niemieckich.
Po studiach w 1972 r. rozpoczęła pra-
ce w gimnazjum w Krnovie, gdzie
uczyła młodzież do 2012 r. Ukończyła
również studia i kursy z zakresu ad-
ministracji i hiszpańskiego. Jej mąż
Josef Čajan również był nauczycie-
lem. Uczył w liceum w Krnovie mate-
matyki, fizyki i informatyki. Zmarł w
2013 r. Pani Ludmila ma dwóch doro-
słych synów, jeden pracuje jako dy-
rektor finansowy w firmie "Linaset",
drugi jest pracownikiem Ministerstwa
Obrony.

Ludmila Čajanova utrzymuje stały
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kontakt z mieszkańcami Rusina, gdzie
mieszkali jej rodzice. Po upadku ko-
munizmu w 1989 r. była inicjatorką
budowy nowej kaplicy w Rušinie kon-
sekrowanej w 1993 r. Od 1995 r. zaan-
gażowana jest w rozwój stosunków
polsko-czeskich i współorganizatorką
tygodnia niemiecko-czeskiego
w Krnovie. W 2004 r. została człon-
kiem - założycielem stowarzyszenia
obywatelskiego, którego celem jest
przywrócenie tradycji i wartości du-
chowych Osoblažska. Związana
z KDU-CSL (Partią Chrześcijańsko-
Demokratyczną) w Krnovie od wielu
lat pracuje w Radzie Miejskiej. Pry-

W domu Ludmiły Čajanovej w Rušine, 2015 r.

watnie jest bardzo miłą osoba, która
chętnie rozmawia o historii wołyń-
skich Czechów i bierze czynny udział
w zjazdach Wołynian na terenie Czech
i Polski.

Listopad 2015 r.
Arkadiusz Szymczyna

Składam serdeczne podzękowania
pani Ludmile Čajanovej z Czech za
udostępnienie rodzinnych kronik
i starych fotografii oraz pomoc
w opracowaniu artykułu.

Ludmiła Čajanova
z mężem przed domem

w Rusinie
 (foto Jan Wac)
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Józefa Nakoniczewska urodziła się
w 1922 r w Majdanie, pow. kopyczy-
niecki, woj. tarnopolskie. Miejsco-
wość w okresie międzywojennym li-
czyła ok. 1000 mieszkańców (250 nu-
merów domów), z czego 1/5 stanowi-
ła ludność narodowości ukraińskiej.
Wieś była pięknie położona pomię-
dzy dwoma pagórkami i otoczona la-
sami od strony Tudorowa - Ja-
błonowa należącymi do hrabie-
go Dziaduszyckiego oraz "Na
Czernym" pomiędzy Skorodyń-
cami a Oryszkowcami. Do Czort-
kowa było 8 mil, a do miasta po-
wiatowego Kopyczyniec - 4
mile. Parafia liczyła ponad 800
katolików. Jej proboszczem był
ks. Wojciech Rogowski, który
dojeżdżał z Czortkowa. Prawo-
sławni również mieli swoją drew-
nianą cerkiew położoną za wsią.
Dookoła niej było układane
drewno w stos, którym w okre-
sie zimowym wierni ogrzewali
świątynię. Msze święte odpra-
wiał w niej pop uważany za bar-
dzo tolerancyjnego. Po nim
funkcję przejął ukraiński diak
(kleryk prawosławny lub greko-
katolicki) nazwiskiem Doliba,
którego syn był prowodyrem
i organizatorem napadów na
polskie wsie.

Majdan przecinały trzy główne uli-
ce. Przy jednej z nich mieszkała pani
Józefa niedaleko kościoła i szkoły.
Rodzina sąsiadowała z Janem Żywiną,
Dominikiem Dutką, Franciszkiem Ciem-
nym, Antonim Rybakiem, Francisz-
kiem Świderkiem oraz Matwiejem i Wa-
sylem (byli Ukraińcami). We wsi

JÓZEFA  NAKONICZEWSKA
TELEFONISTKA Z MAJDANU

mieszkali także Żydzi Sejan i Mechel,
którzy tradycyjnie zajmowali się han-
dlem. Prowadzili sklepy kolonialne, w
których można było kupić artykuły
spożywcze oraz codziennego użytku.
Od strony Tudorowa swój folwark
miał majętny Żyd Buchsbach, który
wynajmował ludzi do pracy w gospo-
darstwie.

Rodzicami pani Józefy byli Mikołaj
Ciemny i Rozalia z domu Żywina. "Oj-
ciec podczas I wojny światowej brał
udział w kampanii włoskiej walcząc po
stronie państw centralnych w szere-
gach Austriaków. Po wojnie zajął się
stolarką. Robił piękne sanie i tzw. po-
klity, na które przybijało się brony.
Pomagał stawiać domy, reperował

Józefa Nakoniczewska w 1945 r.
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dachy, schody i drewniane
podłogi u bogatszych gospo-
darzy. Był bardzo szanowanym
fachowcem. Natomiast mama
zajmowała się gospodar-
stwem domowym i wychowa-
niem dzieci".

Małżeństwo Ciemnych mia-
ło czworo dzieci: Marysię, Jó-
zię, Hanię i Jana.

Dom rodziny Ciemnych  był
drewniany, podłoga zrobiona
z gliny, a dach ze słomy, którą
po kilku latach Mikołaj wymie-
nił na dachówkę. Kupił ją
w firmie dekarskiej w Orysz-
kowcach. Dom składał się
z trzech izb oraz kuchni, w któ-
rej zimą na zapiecku spały dzie-
ci. W obrębie gospodarstwa
znajdowała się również stajnia
i stodoła z przybudówką,
w której pod schodami zrobio-
na była piwnica.Trzymano w
niej ziemniaki, natomiast w
czasie wojny pomieszczenie służyło
jako kryjówka - schron przed grasu-
jącymi bandami ukraińskimi.

Rodzina utrzymywała się z pracy na
polu i w gospodarstwie. "Mój dzia-
dek Michał był zamożnym gospoda-
rzem i zapisał swoim pięciu synom po
pięć mórg ziemi, sobie zostawiając
także tyle samo. Inni mieli po 1-3 mor-
gi i musieli na co dzień klepać biedę.
W obejściu trzymaliśmy drób, krowy,
byki i świnie. Po zabiciu świni mięso,
smalec, boczek i kiełbasę przechowy-
waliśmy w spiżarni. Jedzenia nigdy
nie brakowało. Chleb i bułki piekliśmy
raz w tygodniu na domowym zakwa-
sie z mąki pszennej i żytniej, którą oj-
ciec mielił w młynie w Skorodyńcach
lub Tudorowie. Natomiast mama jeź-

dziła co jakiś czas na targ do Kopy-
czyniec lub Czortkowa sprzedawać
nabiał. Brała ze sobą masło, śmieta-
nę, ser i jaja. Za sprzedane produkty
kupowała artykuły codziennego użyt-
ku, których brakowało w domu. Do-
rabialiśmy chodząc do pracy do lasu
hrabiego Dziaduszyckiego. Sadzili-
śmy nasiona do specjalnych inspek-
tów, które po wyrośnięciu trafiały
do szkółek leśnych tworzonych
przy wyrębach. Prace nadzorował
gajowy Kruczek. Właściciel płacił
nam raz w tygodniu. Do sadzenia
drzewek zgłaszali się także nieletni
w wieku 9-11 lat".

We wsi była szkoła 4-klasowa, do
której chodziły dzieci polskie, żydow-
skie i ukraińskie. Gdy ktoś chciał kon-

Małżeństwo Rozalia i Mikołaj Ciemny.
Majdan, 1914 r.
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tynuować naukę musiał zapisać się
do szkoły w Czortkowie. Uczono ję-
zyka polskiego, a później rosyjskie-
go, historii, matematyki, śpiewu, ry-
sunków. Wśród kolegów i koleżanek
pani Józefa zapamiętała m.in. Żydów

Rojzę i Hojka, których rodzice zajmo-
wali się handlem. W związku z tym, że
nie było można znaleźć nauczycieli do
pracy w szkole, zatrudniono dwie sio-
stry zakonne (Marianki), które miesz-
kały na plebanii. "Były bardzo suro-
we i dbały o dyscyplinę wśród dzieci.
Jak ktoś nabroił, to dostawał linijką
po łapach. Marianki zajmowały się
także ziołolecznictwem i leczeniem
chorych, gdyż we wsi nie było leka-
rza. Znały bardzo dobrze swój fach.
Podawały ludziom zioła na poty, sta-
wiały bańki, leczyły urazy, stłuczenia,
oparzenia. Potrafiły zmieniać opatrun-
ki i rozpoznawać podstawowe choro-
by. Wypisywały recepty, z którymi
ludzie musieli jeździć do apteki
w Czortkowie lub Kopyczyńcach".

W Majdanie była świetlica, do któ-
rej młodzież chętnie przychodziła na
potańcówki. Na zabawach grali miej-
scowi muzykanci. W świetlicy odby-
wały się także zebrania, wesela oraz
uroczystości okolicznościowe. "Po-

czątkowo bawi-
liśmy się wszy-
scy, było gwar-
no i wesoło.
Dopiero przed
samym wybu-
chem wojny
Ukraińcy bun-
towali swoich
do walki z Pola-
kami".

O wojnie
z Sowietami ro-
dzina dowie-
działa się po
n i e d z i e l n e j
mszy świętej
(Nieszporach)
17 września

1939 r. "Gdy wychodziliśmy z kościo-
ła zobaczyliśmy dwa niemieckie mo-
tocykle. Siedzieli w nich czterej żoł-
nierze Wehrmachtu. Pytali przerażo-
nych ludzi, czy we wsi byli Rosjanie.
Zrobili dookoła kościoła dwa kółecz-
ka rozglądając się jakby kogoś szu-
kali i odjechali. Okazało się, że to był
zwiad. Wieś była praktycznie odcięta
od świata. Nie było prądu ani radia.
Informacje, które do nas docierały
przywoził człowiek dostarczający
pocztę, gdyż w Majdanie nie było
Urzędu Pocztowego. Po dwóch
dniach do Majdanu weszli już Sowie-
ci. Ludzie bardzo się bali, kryli się po
piwnicach. Czerwonoarmiści chodzili
po chałupach i zabierali żywność.
Rozpoczęły się też pierwsze areszto-

Ołtarz na Boże Ciało w Majdanie 1942 r. Od lewej siedzą
Józef Nakoniczewski, Franciszek Ciemny, Adolf Czarnecki.

Stoją drugi od lewej Bronisław Nakoniczewski
i obok Jan Tokar
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wania, a później wywózki na Sybir.
Zabierali całymi rodzinami. Wybierali
bogatych gospodarzy i urzędników".

Okres okupacji niemieckiej i sowiec-
kiej mieszkańcy Majdanu dobrze za-
pamiętali. Zmianie ulegały władze
administracyjne, wprowadzono wie-
le zakazów dla ludności cywilnej.
Rodziny ukrywały w spiżarniach za-
pasy żywności, które miały wystar-
czyć na długie miesiące. Nikt jed-
nak nie przypuszczał, że najgorsze
dopiero nadejdzie.

Na przełomie 1943/1944 r. Armia
Czerwona przejęła całkowicie inicja-
tywę na froncie wschodnim posuwa-
jąc się w kierunku granic II Rzeczy-
pospolitej z 1939 r. Na Kresach po fali
mordów na Wołyniu przyszedł czas
na ludobójstwo w Małopolsce
Wschodniej. Jedną z takich miejsco-
wości był Majdan. Pani Józefa wspo-
mina: "W lutym 1944 r. został zamor-
dowany 25-letni Adolf Czarniecki,

który był mężem mojej siostry Mary-
si. Oboje idąc na Drogę Krzyżową
napotkali grupę Ukraińców jadących
saniami. Szwagrowi kazali na nie
wsiąść i pokazać drogę do Tudoro-
wa. Wywieźli go kilkaset metrów da-
lej i zastrzelili. Marysia znalazła jego
ciało przy wjeździe do Majdanu. Ban-
dyci ukraińscy dokonali mordu dwa
tygodnie po ich ślubie".

W tym okresie dochodziło na tere-
nie wsi do wielu prowokacji ze strony
Ukraińców, którzy spiskowali pota-
jemnie przeciwko Polakom. Mieszkań-
cy Majdanu ginęli w niewyjaśnionych
okolicznościach, ludzie byli zastra-
szani, dochodziło do wielu pobić
i podpaleń gospodarstw. Dopiero jed-
nak w połowie marca 1944 r. bande-
rowcy zaatakowali wieś w sposób
zorganizowany i większymi siłami.

Pierwszy atak OUN-UPA nastąpił 12
marca 1944 r. "Wieczorem około go-
dziny 21.00 podpalili zabudowania

Początek roku szkolnego w Majdanie. Krzyżykiem zaznaczony Jan Ciemny
(rocznik 1932), po środku ksiądz Wojciech Rogowski zamordowany przez

nacjonalistów ukraińskich w 1945 r.
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położone na skraju Majdanu. Chału-
py szybko zaczęły się palić, bo dachy
były słomiane. Po jakimś czasie nasz
dom też zajęły płomienie. Ojciec cho-
dził do studni po wodę i polewał
strych, gdzie trzymaliśmy plewy. Na
podłodze ułożone były w grubą war-
stwę i częściowo chroniły belki przed
spaleniem. Nieste-
ty nie wszystko
udało się urato-
wać. Rezuni we wsi
strzelali do przera-
żonych ludzi, któ-
rzy uciekali w po-
płochu. Niektórym
udało się uciec z
okrążenia i schro-
nić w pobliskim le-
sie. Nasza rodzina
schowała się do
piwnicy zrobionej
pod schodami spi-
chlerza. Razem z
nami ukrywała się ukraińska rodzina
Wolańskich, której syn chodził w za-
loty do mojej młodszej siostry Hani.
W tym dniu banderowcy zabili wielu
Polaków, naszych sąsiadów i bliskich.
Wśród nich byli m.in. Pukowie, Miel-
nikowie, Szymańscy, Nawroccy, Mi-
limąkowie, Żywinowie, Dutkowie,
Bandurowie. Nasze domy zostały
ograbione, a kilkanaście z nich spa-
lono. Ci, którzy ocaleli znaleźli
schronienie w Kopyczyńcach u
znajomych, rodziny i dobrych ludzi.
Do Majdanu powróciliśmy dopiero
jak front się przesunął i Rosjanie
weszli do wioski".

Latem 1944 r. wcielono do wojska
wielu Polaków. Ojciec pani Józefy tra-
fił do 1 Armii Wojska Polskiego, na-
tomiast pani Józefa została siłą zabra-

na wraz z dwiema siostrami do formo-
wanej 2 Armii Wojska Polskiego.
"Przeklęci Moskale zabrali nas i jesz-
cze 36 innych dziewczyn do Łopusz-
ni położonej na granicy z ZSRR. Mo-
jej siostrze Marysi udało się stamtąd
uciec i wrócić do Majdanu (po jakimś
czasie wyszła za mąż za brata swoje-

go pierwszego męża, Fabiana).
Z Łopuszni przewieziono nas do Żyto-
mierza i podzielono do obsługi sani-
tarnej, pomocy w pralni, kuchni i ma-
gazynów oraz pracy w łączności,
gdzie trafiłyśmy obie. Moja siostra
Hania była załamana. Mówiłam jej nie
martw się, będzie nam tu dobrze, na-
uczą nas pracy przy telefonach,
a poza tym, lepiej zginąć za Polskę
niż z rąk Ukraińców". Dziewczęta
były młode, ładne i narażone na nie-
bezpieczeństwo ze strony czerwono-
armistów, wśród których najgorsi
byli Uzbekowie.

Organizacją samoobrony w Majda-
nie kierował Tadeusz Świderski, któ-
ry dowiedział się, że przed Bożym
Narodzeniem 1944 r. banderowcy szy-
kują napad na wieś i chcą wymordo-

Mikołaj Ciemny z kolegą w 1944 r.
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wać Polaków wysadzając kościół
w czasie pasterki. W sprawę zamie-
szana była ukraińska rodzina popa
Doliby mieszkająca w Majdanie na
Łyczakowej, którą aresztowali Rosja-
nie. Syn popa robił zebrania młodzie-
ży ukraińskiej, podczas których na-
mawiał do mordowania Polaków.
W odwecie upowcy chcieli zabić przy-
wódcę samoobrony. Tadeusz Świder-
ski musiał uciekać i schronił się w jed-
nej z podrzeszowskich miejscowości.
W ten sposób wieś została całkowi-
cie bez ochrony, co ułatwiło bande-
rowcom zorganizowanie następnego
ataku. Polacy na wypadek kolejnej
próby mieli schronić się w kościele.

26 stycznia 1945 r. nastąpił drugi
atak na Majdan. Bandyci byli dobrze
zorganizowani. Przebrani w białe ma-
skujące pałatki otoczyli wieś ze
wszystkich stron. Większość z nich
pochodziła z pobliskiego Tudorowa,
Oryszkowców i Skorodyńców. Napad
banderowców rozpoczął się od sy-
gnału czerwonymi rakietnicami. "Moi
bliscy opowiadali, że z dwóch stron
wystrzelili rakietnice, które w powie-
trzu się krzyżowały. Upowcy mieli ze
sobą porzuconą broń, którą znaleźli
w lesie hrabiego Dziaduszyckiego
koło Jabłonówki po walkach Niemców
z Rosjanami. Palili dom po domu mor-
dując w okrutny sposób polskie ro-
dziny. Ludzie zaczęli uciekać do ko-
ścioła ryglując drzwi wejściowe.
Część z nich stłoczona była w nawie
bocznej, a część na strychu i chórze.
Banderowcy nie mogąc wyłamać
drzwi zdecydowali się wejść od za-
krystii. Wrzucili do wnętrza kościoła
kilka granatów, strzelali na oślep
z karabinów i broni maszynowej. Gra-
naty rozerwały i raniły stojących przy

wejściu. Uciekających w popłochu
dobijano siekierami. Wśród nich był
mój ojciec Mikołaj Ciemny, który przy-
jechał z wojska na przepustkę do
domu. Na chórze schronił się ks.
Wojciech Rogowski i jego szwagier-
ka z dziećmi. Napastnicy mając pro-
blemy z dostaniem się na górę zaczęli
strzelać, wówczas bratowa księdza
krzycząc, że jest Ukrainką doprowa-
dziła do wstrzymania ostrzału. Ban-
derowcy nie mogąc otworzyć drzwi
na chór kazali ludziom skakać z góry,
a następnie wychodzić na plac przed
kościołem. Widząc leżące dookoła tru-
py swoich bliskich i sąsiadów kilka
osób zdecydowało się na ucieczkę.
Część z nich została zarąbana siekie-
rami, a część doprowadzona na ple-
banię, gdzie była bita i torturowana.
Tylko niektórym udało się zbiec do
lasu i uniknąć rzezi. Księdza Wojcie-
cha Rogowskiego nacjonaliści ukra-
ińscy postrzelili podczas ucieczki.
Niestety po kilku godzinach skonał.
Jego szwagierka przeżyła, ale dwójka
dzieci została zamordowana. Tej nocy
zginął również 22-letni Bronisław Na-
koniczewski, którego Ukraińcy wyśle-
dzili jak wychodził od narzeczonej Ja-
niny Olejnik. Zabrali go i za wsią za-
mordowali. Jego ciała nigdy nie od-
naleźliśmy.

Wczesnym rankiem, gdy wymordo-
wano już większość mieszkańców wsi,
a polskie zagrody zostały splądrowa-
ne i spalone, upowcy opuścili wieś.
Przerażeni i zrozpaczeni ludzie zaczęli
wychodzić ze swoich kryjówek, piw-
nic, szop i stodół. Po kilku dniach ci,
którym udało się przeżyć wykopali
obok kościoła dół, w którym pocho-
wano zwłoki kilkudziesięciu osób,
natomiast ciała pozostałych zamordo-
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wanych Polaków leżały w różnych
miejscach wsi. W dwóch bestialskich
atakach OUN-UPA zginęło prawie 180
osób. Jedną z nielicznych osób, któ-
re ocalały była moja siostra Marysia,
która schowała się pod ołtarzem
w kościele".

Po pacyfikacji Majdanu mieszkań-
cy nie mieli już do czego wracać. Ich
gospodarstwa zostały ograbione
i spalone, a najbliżsi pomordowa-
ni. Nadal groziło im niebezpieczeń-
stwo ze strony banderowców, więc
uciekali do Czortkowa i Kopyczy-
niec, gdzie szukali schronienia
wśród Polaków.

Józefa Ciemny służąc w wojsku
jako telefonistka przeszła wraz siostrą
cały szlak 2 Armii WP. Naczelne do-
wództwo było w rękach Rosjan, któ-
rzy mścili się na polskich oficerach
za ich udział w legionach i zaangażo-
wanie w działalność podziemia anty-
sowieckiego. "Jedną z takich osób
był mój przełożony porucznik Alek-
sander Juchniewicz, który brał udział

w I wojnie światowej i wojnie polsko-
bolszewickiej w 1920 r. Pewnego dnia
żandarmi go zabrali i wywieźli w nie-
znanym kierunku. Porucznik już nigdy
nie wrócił do naszej jednostki. Był
wspaniałym człowiekiem".

2 Armia WP brała udział w działa-
niach wojennych na terytorium Pol-
ski oraz w operacjach łużyckiej i pra-
skiej. W maju 1945 r. jednostka pani
Józefy stacjonowała w Klitten nieda-
leko Zgorzelca. Tam też żołnierze zo-
stali zdemobilizowani. Natomiast armia
uległa rozformowaniu dopiero we
wrześniu 1945 r. "W Zgorzelcu przy-
trafiła mi się ciekawa historia, która
o mały włos nie skończyłoby się dla
mnie bardzo źle. Bolały mnie zęby
i postanowiłam pójść za namową ko-
legów do dentysty. Nie miałam prze-
pustki, więc musiałam opuścić jed-
nostkę nielegalnie. W Niemczech pa-
nował wówczas niesamowity głód i za
odrobinę jedzenia miałam okazję za-
plombować sobie zęby. Raz się udało,
ale kolejny raz już niestety nie. Zrobi-

Przed domem Marii Nakoniczewskiej w Gołuszowicach.
 Z lewej Niemka, do której należał dom. Zima 1946 r.
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ło się zamieszanie i zaczęto sprawdzać,
czy przypadkiem nie jestem szpie-
giem. Całe szczęście skończyło się
tylko na naganie".

Po wojnie rodzina Ciemnych przy-
jechała pierwszym
transportem do Krze-
powa koło Głogowa.
"Pociągiem jechała
mama, siostra i brat, a
także rodzina Żywi-
nów i Czarneckich
oraz ci, co ocaleli
z banderowskich po-
gromów. O przesiedle-
niu moich bliskich na
Dolny Śląsk dowie-
działam się listownie.
Dostaliśmy dom po

Niemcach niedaleko kościoła. Ra-
dość podczas spotkania była
ogromna, bo nie widzieliśmy się pra-
wie dwa lata. Krzeptów jednak nie
będę dobrze wspominać. Zdarzył się
tam tragiczny wypadek, w którym
brał udział mój brat. Janek bawił się
z kolegami i trafił na niewypał, który
go rozerwał. Miał 12 lat. Po jego
śmierci przeniosłam się do Gołuszo-
wic (zaraz po wojnie miejscowość
nazywała się Krzyżanowice) w po-
wiecie głubczyckim, gdzie osiedle-
ni byli już rodzice mojego narzeczo-
nego. W naszym domu mieszkali
jeszcze Niemcy, a w Głubczycach
stacjonowali Rosjanie, którzy gra-
bili i zastraszali cywilów. Większość
z nas bała się wychodzić z domów,
bo Moskale robili co chcieli i byli
bezkarni. Niemiecka sąsiadka miesz-
kała wraz z córką i synem. Pięknie
szydełkowała i haftowała. Jej mąż
prawdopodobnie zginął na wojnie.
Razem żyło się nam bardzo dobrze.

Nasza rodzina piekła chleb i dzieliła się
z nimi. Po wielu latach jej córka przyje-
chała do Gołuszowic odwiedzić rodzin-
ny dom i więcej się nie pokazała".

Fot. ślubna Józefy (z domu Ciemny)
i Józefa Nakoniczewskich.

Głubczyce, 31 marca 1946 r.

Siostra Józefy, Maria Czarnecka na nabrzeżu
w Gdyni przed podróżą do Kanady w 1963 r.
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31 marca 1946 r. pani Józefa wyszła
za mąż za Józefa Nakoniczewskiego.
"Ślubu udzielał nam jeszcze niemiec-
ki ksiądz, którego na parafii zastąpił
ks. Paweł Garścia. Mąż po wojnie pra-
cował najpierw dorywczo, potem przy
kampanii buraczanej w Baborowie,
a w latach 70. w PKS-ie jako pracow-
nik fizyczny. Natomiast moja siostra
Marysia, która wyszła za Fabiana Czar-
nieckiego, wyjechała w 1963 r. za oce-
an. Jej mąż w okresie międzywojen-
nym emigrował do Kanady "za chle-
bem", gdzie prawdopodobnie otrzy-
mał obywatelstwo. Potem kupił miesz-
kanie i przyjechał do Polski zabrać
żonę i dziecko".

Po wojnie Józefa Nakoniczewska
pracowała wraz z mężem na gospo-
darce. Dorabiała chodząc do lasu sa-
dzić drzewka. Dostała także propozy-
cję pracy na głubczyckiej poczcie jako

Józefa Nakoniczewska w swoim domu w Gołuszowicach. Wrzesień 2015 r

telefonistka, ale ze względu na rodzi-
nę została w Gołuszowicach.

Obecnie 93 letnia pani Józefa miesz-
ka wraz z wnukiem. Jest bardzo po-
godną i miłą osobą. Jej córka Kazi-
miera Wardecka wraz z mężem Stani-
sławem pomagają jej w codziennym
życiu. Dzięki ich zaangażowaniu mo-
głem poznać losy tak niezwykłej kre-
sowej rodziny z Majdanu.

Arkadiusz Szymczyna

Wywiad przeprowadzono w Gołu-
szowicach, 10 września 2015 r.

Składam serdeczne podziękowa-
nia pani Józefie Nakoniczewskiej za
udzielenie wywiadu i udostępnienie
rodzinnych fotografii oraz Kazimie-
rze i Stanisławowi Wardeckim za
pomoc w opracowaniu artykułu.
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Tadeusz Ptak urodził się w 1926 r.
w Olszaniku w powiecie samborskim.
Jego rodzice, Agnieszka z domu Ty-
burczy i Stanisław Ptak poznali się
w Ameryce. "Emigrowali wraz z ro-
dziną w celach zarobkowych. Naj-
pierw wrócił dziadek, który za ciężko
zarobione pieniądze kupił im gospo-
darstwo w Olszaniku. Miejscowość
była kolonią piłsudczyków, którzy
osiedlili się na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej po wojnie polsko-
bolszewickiej. Ojciec wraz z matką po-
syłali dziadkowi dolary, aż w końcu
postanowili sami opuścić USA. Nie-
stety tato był kaleką, stracił rękę
w nieszczęśliwym wypadku".Małżeń-
stwo Ptaków miało dziewięcioro: dzieci
Marysię, Anielę, Julcię, Kasię, Rózię,
Józię, Zosię, Tadeusza    i Ludwika.

Rodzina mieszkała w drewnianym
domu pokrytym strzechą. "Mieliśmy
jedną dużą izbę oraz kuchnię z przed-
sionkiem, gdzie trzymaliśmy różne
rzeczy. W dniu narodzin mojego bra-
ta Ludwika (29 lipca 1928 r.) zdarzył
się nieszczęśliwy wypadek. Iskry
z komina zapaliły poszycie dachu

TADEUSZ PTAK - UCIECZKA  ZESŁAŃCA
Z KARAGANDZKIEJ KOPALNI WĘGLA

i nasz dom stanął w płomieniach.
Ogień strawił cały dobytek. Płomie-
nie były tak wielkie, że objęły kolej-
ne trzy domy naszych sąsiadów".

Gdy wybuchła wojna Tadeusz Ptak
miał 14 lat. "Dopiero po trzech latach
NKWD wezwało mnie do Sambora na
posterunek policji do pilnowania ban-
derowskich więźniów. Wartę pełniłem
z Janem Lechowiczem, Antonim Na-
dybskim i jeszcze z trzema innymi oso-
bami. Do banderowców przychodzi-
ły w odwiedziny ich żony i prosiły,
aby podać tobołek z żywnością przez
kraty w oknie. Znałem je, bo pocho-
dziły z Olszanika".

W więzieniu ściany pomiędzy po-
mieszczeniami były tak cienkie, że
w nocy jeden z przetrzymywanych
banderowców zrobił otwór i uciekł
przez okno w pokoju obok. Z tego
powodu Tadeusz Ptak miał ogromne
kłopoty. Radziecki komendant krzy-
czał i mu wygrażał. Po przesłuchaniu
wtrącono go na tydzień do więzienia.
"Po kilku dniach przywrócili mnie do
służby więziennej, ale jeden z radziec-
kich żołnierzy był tak zawzięty na Po-
laków, że którejś nocy, gdy zasnąłem
na warcie, zabrał mi czapkę i automat.
Było to w nocy na Trzech Króli,
6. stycznia 1945 r. Bojąc się, że mnie
rozstrzelają uciekłem i schowałem się
u siostry   w piwnicy. Gdy zauważono
moją nieobecność enkawudzista po-
wiadomił komendanta i zrobiła się z
tego draka. Wojskowi zaczęli mnie
szukać po wsi, aż w końcu przyszli do
siostry. Straszyli ją, że za pomoc de-
zerterowi całą rodzinę wyślą na Sy-
berię. Nie widząc sensu dalszego ukry-
wania, poddałem się. Przesłuchiwany
byłem przez komendanta, który ude-
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rzył mnie w twarz i powiedział, że za to
co zrobiliśmy, wyśle wszystkich na
białe niedźwiedzie".

Po trzech miesiącach spędzonych
w areszcie, w kwietniu 1945 r. wywie-
ziono Tadeusza Ptaka i jego kolegów
do Kazachstanu. Podróżowali pięć
tygodni, aż w końcu dotarli do miej-
scowości położonej 3 km od Karagan-
dy, gdzie zamieszkali w budynku by-
łej szkoły. Spali na łóżkach piętrowych
w prymitywnych warunkach. Brako-
wało żywności, ubrań i obuwia.
W pomieszczeniu przebywało 7 Pola-
ków i 7 Ukraińców, którzy zostali ska-
zani na długoletnie zesłanie. Zmusza-
no ich do pracy w kopalniach Kara-
gandzkiego Zagłębia Węglowego.

W Kazachstanie Tadeusz Ptak prze-
bywał do listopada 1946 r. "Praca była
bardzo ciężka. Drążyliśmy w skale
chodniki. Najpierw musieliśmy scho-
dzić po drabinach 120 metrów, a po-
tem kilofami kruszyć skałę, którą na-
stępnie transportowaliśmy drewnia-
nymi windami na powierzchnię. Pra-
cowaliśmy w brygadach po 14 osób.
Za naszą pracę dostawaliśmy po 1 kg
chleba na dzień (ci, co pracowali na
powierzchni 60 dag) i co jakiś czas
smalec i proso. W kuchni dostawali-
śmy tylko kapuśniak, którego nazy-

wano "szczynami". Po jakimś czasie
kierownik brygady zaproponował mi
i koledze Michałowi Danielewiczowi
pracę w budownictwie. Kładliśmy
i remontowaliśmy dachy, podłogi, zaj-
mowaliśmy się murarką, malowaniem.
Radzieccy brygadziści stale okradali
kopalnie. Zabierali deski i belki, które
brali na budowę swoich domów. Po-
tem pracowałem u rzeźnika, gdzie wa-
runki były zupełnie inne. W końcu
wraz z Antkiem Nadybskim postano-
wiliśmy uciec. Największym proble-
mem był brak pieniędzy, za które mu-
sieliśmy kupić bilety. Gdy nas zatrzy-
mywano mówiliśmy, że dokumenty
zgubiliśmy i wracamy z wojny. Jecha-
liśmy przez Moskwę, Białoruś, Kijów,
Lwów do Sambora, a stamtąd do Ol-
szanika. W naszym rodzinnym domu
mieszkali już Ukraińcy, a rodziny nie
było, bo wyjechała transportem
w czerwcu 1945 r. na teren powiatu
głubczyckiego na Ziemie Odzyskane".

Tadeusz Ptak po przyjeździe do
Gołuszowic służył w wojsku. Praco-
wał przez 4 miesiące przy układaniu
podkładów kolejowych w lasach na
terenie Lubelszczyzny. Po wojsku pra-
cował przez 6 lat jako palacz w kosza-
rach wojskowych, potem na gospo-
darce i głubczyckim PKS-ie jako pa-
lacz, magazynier i dyspozytor.

Arkadiusz Szymczyna
Wywiad przeprowadzono
w Głubczycach,20 sierpnia 2015 r.
Składam serdeczne podziękowa-

nia panu Tadeuszowi Ptakowi za
udzielenie wywiadu oraz jego córce
Marii Masłowskiej za pomoc w opra-
cowaniu artykułu

Od Red.KG.  Tadeusz Ptak
(z rowerem) na pielgrzymce
do kaplicy w  czeskim Rusinie
 - foto Jan Wac .
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Prezentowany Państwu niżej tekst
powstał pod koniec września 1950 r.,
prawdopodobnie w związku z utwo-
rzeniem województwa opolskiego, a
tym samym reorganizacją sieci urzę-
dów bezpieczeństwa. Dokument ten
jest świadectwem epoki stalinizmu,
okresu, kiedy władze komunistyczne
starały się objąć swą kontrolą wszel-
kie przejawy działalności społecznej
i gospodarczej Polaków. Odnajdzie-
my tu informacje o środowiskach,
którymi interesowali się funkcjonariu-
sze UB, dane dotyczące zakładów
pracy, a także stopnia penetracji śro-
dowiska robotniczego. Co istotne, był
to okres przyspieszonej kolektywiza-
cji kraju, a uważny czytelnik odnaj-
dzie informacje o roli aparatu bezpie-
czeństwa na Ziemi Głubczyckiej w tym
procesie. Dokument ten jest świadec-
twem oporu środowiska chłopskiego
przed, narzucanym siłą, systemem
spółdzielczym. Działania organów
bezpieczeństwa państwa w procesie
kolektywizacji ziemi opolskiej, w tym
powiatu głubczyckiego, wymagają
osobnego opracowania.

ANALIZA PRACY POWIATO-
WEGO URZĘDU BEZPIECZEŃ-
STWA   PUBL[ICZNEGO]  W GŁUB-
CZYCACH

Analizując pracę tut[ejszego] Urzę-
du należy stwierdzić, że wyniki są nie-
zadowalające na co składa się mały
stan sieci agenturalno-informacyjnej
przez co nie można opanować wszyst-
kich zagadnień jakie stoją przed tut[ej-
szym] aparatem. Drugą przyczyną jest
mały stan pracowników co ujemnie
wpływa na całość pracy. Sytuacja w
poszczególnych referatach przedsta-
wia się następująco:

Referat I-szy.
W Referacie I-szym pracuje dwóch

pracowników. Stan sieci agenturalno-
informacyjnej wynosi jeden rezydent
oraz 12 informatorów. Na kontakcie
rezydenta jest dwóch informatorów.
Rozpracowań obiektowych Referat I-
szy prowadzi 10. Rozpracowań agen-
cyjnych Referat I-szy nie prowadzi.
Rozpracowanie ewidencyjne prowa-
dzi 1-no. Sieć agenturalno-informa-
cyjna rozmieszczona jest według po-
szczególnych zagadnień, na które są
pozakładane teczki obiektowe.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Kolumna" jest to rozpracowanie na
ludność miejscową, w której figuruje
1438 rodzin. W czynnym rozpracowa-
niu jednak jest 87 osób, na które są
początkowe materiały przeważnie
o wrogiej propagandzie tych osób. Po
linii tego rozpracowania pracuje 9 in-
formatorów, z których 5 rozpracowu-
je 87 osób, na które mamy początko-
we dane. Wśród wspomnianych 87
osób czynnie występuje 6 osób, któ-
re uprawiają propagandę wojenną
oraz zanotowano akt terroru ze stro-
ny tych 6 osobników, którzy podczas
akcji repolonizacji celowo rozmawia-
ły po niemiecku, a nawet nauczycie-
la, który zajmował się akcją repoloni-
zacji terroryzowano przez wrzucanie
mu kamieni do domu tym samym wy-
bijając mu szyby. W związku z tym fak-
tem referat I-szy opracował kandyda-
ta na werbunek, który po zatwierdze-
niu zostanie zawerbowany. Do czasu
werbunku środowisko  jest obserwo-
wane przez agenturę zewnętrzną. Po
zawerbowaniu informatora rozpraco-
wanie to zostanie przekształcone na
rozpracowanie agenturalne.

POWIATOWY URZĄD BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO W GŁUBCZYCACH -1950 ROK
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Rozpracowanie obiektowe krypt.

"Placówka". W rozpracowaniu jest
4 figurantów, są nimi byli policjanci
niemieccy. Dwóch z nich było w poli-
cji 1918 r., natomiast dwóch dalszych
byli w obecnym okresie. Z tego środo-
wiska jest zawerbowany jeden informa-
tor przez Ref[errat] IV-ty jednak pracuje
także po linii Ref[eratu] I-szego równo-
cześnie rozpracowując pozostałych
trzech figurantów. Środowisko to nie
przejawia żadnej działalności.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Wyspa", w którym jest 7 figurantów,
którzy utrzymują kontakt za granicą.
Środowisko to rozpracowuje 1 inf[or-
mator] z rozpracowania obiektowego
"Kolumna". Osoby figurujące w tym
rozpracowaniu poza korespondencją
jaką utrzymują [z] zagranicą nie przeja-
wiają żadnej działalności. W aktywne
rozpracowanie jest wzięty jeden figu-
rant, który często koresponduje z Kon-
sulatem Brytyjskim w Katowicach, na
w/w założono rozpracowanie ewiden-
cyjne i obecnie Referat przystępuje do
opracowania kandydata na werbunek
i rozpracowywania figuranta.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Wędrowiec" założone na 15 figuran-
tów, reemigrantów z Francji i Belgii. Śro-
dowisko to nie przejawia żadnej żywot-
ności, są to przeważnie członkowie par-
tyjni, których się nie rozpracowuje, na-
tomiast przystąpiono do rozpracowania
1 figuranta, który kontaktuje się            z
Konsulatem Francuskim w Katowicach.
Pod tegoż wytypowano i opracowuje
się kandydata na werbunek.

Rozpracowanie obiektowe krypt. "Ba-
sen". Ob[ywatele] czescy, posiada 14 fi-
gurantów. Środowisko nie aktywne, kil-
ku jest członkami Partii. Rozpracowywa-
ni są przez agenturę z O[biektowego]
R[ozpracowania] "Kolumna".

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Kolumbia" posiada 8 figurantów,
którzy starają się o obywatelstwo
amerykańskie. Poza staraniami jakie
czynią o przyznanie im obywatelstwa
Stanów Zjednoczonych środowisko
to nie przejawia działalności. Rozpra-
cowywani są przez agenturę "Kolum-
ny", w opracowywaniu na werbunek
jest jeden kandydat, który będzie tkwił
w środowisku i równocześnie będzie
miał zadanie opracowywać jednego
z figurantów, który nielegalnie zamie-
rza przedostać się do USA.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Obóz" posiada figurantów 354, są
to byli członkowie Armii Andersa
i gen. Maczka. W tym rozpracowaniu
agentury nie posiadamy, jest opraco-
wanych dwóch kandydatów, którzy
po zatwierdzeniu zostaną zawerbowa-
ni. Do obecnej chwili środowisko to
jest obserwowane częściowo przez
agenturę pracującą po linii granicy.
Dotychczas nie posiadamy sygnałów
o wrogiej działalności wymienionego
środowiska.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Zwiad" posiada 24 figurantów, są to
byli pracownicy II-go Oddziału oraz
policji granatowej. W tym rozpraco-
waniu także jest brak agentury.
W środowisku tym jest ciężko wer-
bować agenturę ponieważ osoby te
są rozrzucone po całym terenie całe-
go powiatu. Celem obserwowania ich
nastawiona jest agentura referatów IV-
go i częściowo V-go, którzy mają do-
tarcie do tych osób. Sygnałów o wro-
giej działalności tych osób nie mamy,
jedynym był wypadek w gromadzie
Lewice, gdzie zamieszkuje były gra-
natowy policjant, który przed założe-
niem Spółdzielni Produkcyjnej w tej
gromadzie występował p[rzeciw]ko



284

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016
Spółdzielni Produkcyjnej lecz po za-
trzymaniu go przez MO i zrobieniu mu
sprawy za dewastację gospodarstwa
rolnego zaprzestał swej działalności
i obecnie wstąpił do Spół[dzielni]
Prod[ukcyjnej], gdzie okazuje się bar-
dzo gorliwym pracownikiem. Przyję-
cie jego nastąpiło wbrew decyzji
Kom[itetu] Pow[iatowego] PZPR na
wskutek głosowania członków
Spół[dzielni] Produkc[yjnej], którzy
przyjęli go do swojego grona. Obec-
nie Urząd Bezp[ieczeństwa] pracuje
nad opracowaniem kandydata na in-
formatora, który by obserwował dzia-
łalność wspomnianego b[yłego] po-
licjanta granatowego na terenie
Spół[dzielni] Produkc[yjnej]. Nieza-
leżnie od tego sprawa o dewastację
znajduje się w Prokuraturze Sądowej.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Obcokrajowcy", w którego rozpra-
cowaniu jest 1 Szwajcar, 2 Węgrów,
1 Włoch, 1 Bułgar i 1 Austriak. W roz-
pracowaniu tym agentury nie posia-
damy z powodu tego, że figuranci za-
mieszkują w różnych punktach nasze-
go powiatu. Na figurantów tych na-
stawiona jest sieć z innych rozpraco-
wani obiektowych oraz z innych refe-
ratów, wrogiej działalności tych osób
nie notujemy.

Rozpracowanie obiektowe [krypt.]
"Granica". Rozpracowanie to jest za-
łożone na strefę nadgraniczną mającą
128 km, figurantów w tym rozpraco-
waniu nie ma, jedynie nasadzamy siat-
kę agencyjną na samej granicy w miej-
scach, gdzie może istnieć przerzut lu-
dzi. Po tej linii pracuje 1 rezydent, który
ma na koncie dwóch informatorów,
poza tym rozpracowanie to otrzymu-
je pomoc od agentury Ref[eratu] VII-
go W[ojsk] O[chrony] P[ogranicza].
W związku z tak rozległym pasem gra-

nicznym dotychczas istniejąca sieć w
ogóle niewystarczająca i ref[erat]
I-szy typuje kandydatów na werbu-
nek, którzy zostaną opracowani i za-
werbowani.

Spraw agenturalnych Referat I-szy
nie prowadzi. Natomiast w dniu 1 IX
[19]50 r. założone zostało ewidencyj-
ne rozpracowanie na ob[ywatela] pol-
skiego, który w czasie okupacji pra-
cował w Oświęcimiu i wspólnie z po-
licją niemiecką znęcał się nad Polaka-
mi. Ob[ywatel] ten obecnie dokonuje
zdjęć fotograficznych różnych bu-
dynków w Głubczycach oraz zakła-
dów przemysłowych i zdjęcia te wy-
syła za granicę. Do tego czasu nie
ustalono jeszcze dokąd zdjęcia są
wysyłane. Urząd przystąpił do ak-
tywnego rozpracowania wymienio-
nego osobnika, ustalenia jego kon-
taktów, ażeby wśród nich wytypo-
wać i zawerbować odpowiedniego
informatora, który by miał możność
rozpracować w/w.

W Referacie I-szym hamuje pracę
duża ilość korespondencji, która na-
pływa w sprawach przepustek gra-
nicznych oraz zezwolenia osiedlenia
się w pasie granicznym.

Referat II-gi.
W Referacie II-gim pracuje 2 pra-

cowników, którzy przeważnie [zaj-
mują się] ewidencją osób podejrza-
nych oraz innymi pracami związany-
mi z zagadnieniami Referatu II-go.
W rozpracowaniu tegoż referatu znaj-
dują się urzędy pocztowe, na które
założone jest rozpracowanie obiekto-
we [krypt.] "Listek", którego figuran-
tami są wszyscy pracownicy poczto-
wi. Agentury po linii poczty Urząd nie
posiada. W opracowaniu jest 4-ch
kandydatów na informatorów, jednak
opracowanie ich idzie w bardzo po-
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wolnym tempie ze względu na dużą
ilość pracy po linii kartoteki. Spraw
agenturalnych referat nie prowadzi.

Referat III-ci. W Referacie Trzecim
pracuje trzech pracowników, stan sie-
ci agenturalno-informacyjnej wynosi
13 informatorów. Referat prowadzi
6 rozpracowań obiektowych i tak:

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Sucha Psina", figurantów 90, z  któ-
rych 10 zamieszkuje na terenach in-
nych powiatów. Są to nieujawnieni
członkowie AK z terenu lwowskiego,
grupa Kościejów. W rozpracowaniu
tym jest 6 informatorów, którzy infor-
mują nas o strukturze, organizacji
z okresu okupacji oraz o działalności
tegoż środowiska obecnie. Działalno-
ści żadnej środowisko to nie wykazu-
je. Istniejąca w tym rozpracowaniu
agentura jest dobra jednak niezależ-
nie od tego Referat opracowuje dal-
szych kandydatów na werbunek.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Gródek Jagielloński", figurantów 25,
jest to element ujawniony i nieujaw-
niony byłej AK z terenu lwowskiego,
miejscowość Doliniany. W rozpraco-
waniu tym pracuje 3 informatorów.
2 [informatorów] jest zawerbowanych
bezpośrednio ze środowiska, 1 z by-
łych batalionów Chłopskich, który ma
dotarcie do wymienionego środowi-
ska. Istniejąca agentura nie sygnali-
zuje nam o jakiejkolwiek wrogiej dzia-
łalności grupy jedynie donosi o wy-
stąpieniach poszczególnych osób.
Referat III-ci pracuje nad rozszerze-
niem sieci informacyjnej w tym śro-
dowisku celem zabezpieczenia sobie
dokładnych wiadomości o życiu śro-
dowiska.

Rozpracowanie obiektowe krypt.
"Grupa Wileńska", figurantów 3, są

to byli [żołnierze] AK z terenu wileń-
skiego. Do tej grupy zawerbowany
jest 1 inf[ormator], który ma zaufanie
i dotarcie do środowiska. Działalno-
ści żadnej ze strony podejrzanych nie
ma, jedynie jeden z figurantów w po-
przednim okresie trudnił się przemy-
tem. Co do tego środowiska referat
nie nastawia się na rozszerzenie siat-
ki ponieważ jeden informator wystar-
czy dla obserwacji.

Rozpracowanie obiektowe bez
kryptonimu o zabarwieniu SN-
owskim. Figurantów 7, w którym jest
2 księży, reszta to nauczyciele i pra-
cownicy umysłowi. Agentury w tym
rozpracowaniu na razie, jest jedynie
jeden   w opracowaniu. Z braku agen-
tury nie jesteśmy poinformowani czy
grupa jest czynna. Obecnie referat
uzupełnia wywiady, ustala dalsze
kontakty oraz po ukończeniu opraco-
wania kandydata i po zatwierdzeniu
go zostanie zawerbowany.

Rozpracowanie obiektowe bez
kryptonimu, figurantów 24, są to
ujawnieni z różnych ugrupowań jak
NSZ, AK oraz dezerterzy z Wojska
Polskiego, grupa ta nie jest niebez-
pieczna lecz dwóch z niej to: Pliszka
i Karcz, którzy byli w AK na stanowi-
skach oficerskich i już po wyzwole-
niu mordowali funkcjonariuszy UB
i Partii, stanowią niebezpieczny ele-
ment, na którego referat założył roz-
pracowanie        w dniu 10 IX [19]50 r.
Informator Referatu V-go donosi
o wrogich wypowiedziach Pliszki, lecz
z braku dostatecznego dotarcia do
wymienionych dwóch figurantów nie
jest w stanie informować nas o jakiej-
kolwiek konspiracyjnej działalności.
Po założeniu sprawy Referat III-ci
przystąpił do ustalenia kontaktów a
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następnie spośród tychże zostanie wy-
typowany i opracowany kandydat na
informatora.

Rozpracowanie obiektowe bez
kryptonimu, w którym występuje 10
białogwardzistów i 15 osób narodo-
wości ukraińskiej podejrzanych
o współpracę z Niemcami. W rozpraco-
waniu tym agentury nie ma i  ciężko jest
[ją] utworzyć, ponieważ figuranci miesz-
kają pojedynczo w różnych miejscach
powiatu. Do tego czasu osoby te są
obserwowane przez agenturę Ref[era-
tów] IV-go, V-go i I-go.

 Referat III-ci agenturalnych spraw
nie prowadzi, są natomiast materiały
początkowe na niektóre osoby jak na
Pliszkę i Karcza, o których podawa-
łem wyżej. Następnie druga sprawa
ks. Kozła, dziekana dekanatu kie-
trzowskiego, który był kapelanem or-
ganizacji AK w Kościejowie oraz jego
kolegi z organizacji niejakiego Zrałe-
go obecnie kierownika szkoły w Suł-
kowie, którzy jeszcze dzisiaj ze sobą
[mają] kontakt oraz z pozostałymi
członkami organizacji. Oba rozpraco-
wania są prowadzone wspólnie z Re-
feratem V-tym i po stwierdzeniu jakiej-
kolwiek działalności organizacyjnej
zostaną uformowane rozpracowania
agencyjne. trzecie rozpracowanie Re-
ferat III-ci prowadzi p[rzeciw]ko nie-
jakiemu Hałabudzie, Ukraińcowi, któ-
ry wraz z bandą UPA mordował Pola-
ków. Rozpracowanie to prowadzi się
metodą śledczą i po zidentyfikowa-
niu podejrzanego zostanie przekaza-
ny Władzy Sądowej.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo po-
wiatu głubczyckiego to jest ono dość
dobre. Prób tworzenia się band nie
ma, napadów także nie ma.

Referat IV-ty. W Referacie IV-tym
pracuje 5 pracowników, stan sieci

agenturalno-informacyjnej wynosi 2
rezydentów i 45 inf[ormatorów]. Na
terenie tut[ejszego] powiatu mamy 5
poważniejszych zakładów przemysło-
wych, w których sytuacja przedsta-
wia się następująco:

Cukrownia Baborów w Baborowie
zatrudnia 400 pracowników stałych
natomiast w czasie kampanii ilość za-
trudnionych powiększa się do 800
osób. Spośród stale zatrudnionych
pracowników jest 18 osób rejestro-
wanych w tut[ejszym] Urzędzie jako
byli członkowie Andersa oraz podej-
rzani o wrogą propagandę. Spośród
18 podejrzanych jest zawerbowany
1 informator, który rozpracowuje to
środowisko, a równocześnie informa-
tor ten zatrudniony jest w punkcie
newralgicznym zakładu i w związku
z tym ma za zadanie obserwować dzia-
łalność pracowników zatrudnionych
na tym oddziale. Wśród personelu
biurowego jest zawerbowany 1 rezy-
dent, który został przekazany przez
PUBP Grodków. Wrogiej działalności
ani awarii nie notujemy na tym Zakła-
dzie. Celem lepszego opanowania
wrogiego środowiska oraz punktów
newralgicznych jak maszynownia, si-
łownia Referat IV-ty opracowuje dal-
szych dwóch informatorów, którzy
będą zawerbowani po uzupełnieniu
teczek personalnych. Na powyższy
zakład otrzymaliśmy etat [celem] za-
łożenia Referatu Ochrony. Kandyda-
ci są wytypowani i znajdują się
w opracowaniu Wydz[iału] Pers[onal-
nego] WUBP Opole.

Państwowa Słodownia w Głubczy-
cach zatrudnia 247 osób, jako wrogi
element na terenie zakładu jest 3-ch
z byłej armii Andersa, wśród których
pracuje 1 informator, 2 przedwojen-
nych wyższych urzędników, których
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rozpracowuje 1 informator, 2 byłych
AK, 2 podejrzanych o sabotaż, 1 po-
dejrzany o współpracę z Niemcami,
3 o wrogą propagandę. Poza 2 w/w
informatorami na zakładzie tym jest za-
werbowanych jeszcze 2 informatorów
(razem jest 4 informatorów), którzy
rozpracowują 2 podejrzanych o sabo-
taż oraz tkwi w punkcie newralgicz-
nym i mają zadanie rozpracowania
osób zatrudnionych na tych oddzia-
łach. Na wymienionym zakładzie w
pierwszej połowie b.r. mieliśmy dwie
małe awarie, o których podawano w
raportach specjalnych, a obecnie nie
mamy wrogich wystąpień i awarii.
O spowodowanie tych awarii są po-
dejrzani dwaj osobnicy (o których
mowa wyżej), którzy są rozpracowy-
wani przez dwóch informatorów. Poza
wymienionymi wyżej osobami Urząd
tut[ejszy] interesował się dyrektorem
tych zakładów ob. Bogdani Rudolfem,
który budując nową suszarnię hamo-
wał jej budowę, jednak trudno było
dowieść celowego sabotażu chociaż-
by z tych względów, że Urząd nie mógł
przystąpić do intensywnego rozpra-
cowania, ponieważ dyrektor Bogda-
ni jest członkiem Partii i z tych powo-
dów nie werbowaliśmy siatki bezpo-
średnio pod osobę dyrektora. O wy-
padku tym Komitet Powiatowy PZPR
był powiadomiony. Obecnie dyr[ek-
tor] Bogdani został przeniesiony do
Zakładów Piwowarskich w Olsztynie.

W Głubczyckich Zakładach Przemy-
słu Dziewiarskiego w Głubczycach
zatrudnionych [jest] 921 osób, wrogi
element stanowi 4 andersowców,
3 akowców, 1 kontakt z WRN, 2 oso-
by podejrzane o sabotaż, 11 podej-
rzanych o wrogą propagandę. Siatka
agenturalno-informacyjna jest roz-
mieszczona następująco: 1 informa-

tor wśród byłych członków AK, in-
formator ten pracuje w punkcie new-
ralgicznym i nastawiony jest na roz-
pracowanie tego działu. 2 informato-
rów rozpracowuje 11 podejrzanych o
wrogą propagandę oraz wspólnie
z trzecim informatorem zatrudnieni są
w magazynach, w których rozpraco-
wują zatrudnionych tam pracowni-
ków. Awarii w tym zakładzie nie notu-
jemy, wroga działalność jaka przeja-
wia się w tych zakładach to są napisy
wrogie w języku niemieckim oraz
zniszczenie portretu tow. Bieruta na
świetlicy SPP w[edłu]g wstępnych
danych to inspiratorem wszystkich
tych wystąpień była tow. Bagińska
(czł. PZPR), która przez złość na
obecną kierowniczkę internatu SPP
namawiała dziewczęta do tych czy-
nów chcąc tym sposobem zdyskre-
dytować i wykazać nieudolność obec-
nej kierowniczki w internacie. Należy
dodać, że poprzednio kierowniczką
tego internatu była tow. Bagińska
i została usunięta przez swoją nieudol-
ność. W związku z tym, że inspirato-
rem tych zajść była tow[arzyszka]
partyjna sprawę tą przeprowadza
przedstawiciel Wojewódzkiej [Ko-
misji] Kontroli Partyjnej z Opola.
Celem zapobieżenia tym wypadkom
na zakładzie Referat IV-ty opraco-
wuje    1 informatora wśród wrogie-
go elementu w SPP, jednego infor-
matora wśród urzędników oraz 1 re-
zydenta, który przejąłby część siatki
informacyjnej.

Dolnośląskie Zakłady Pluszu i Dy-
wanów w Kietrzu zatrudniają 967
osób, wśród których mamy 6 byłych
członków Armii Andersa, 3 policjan-
tów granatowych, 8 podejrzanych
o wrogą propagandę, 7 podejrzanych
o szkodnictwo gospodarcze, 1 czł[on-



288

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2016
ka] NSDAP, 3 wykluczonych z PPR,
3 wyższych urzędników sanacyjnych
oraz 1 członek Caritas. Policjantów
granatowych oraz czł[onków] byłej
Armii Andersa rozpracowuje 1 infor-
mator, wśród podejrzanych o szkod-
nictwo gospodarcze zawerbowanych
jest dwóch informatorów, w  punkcie
newralgicznym mamy jednego infor-
matora oraz wśród wyższych urzęd-
ników sanacyjnych 1 informatora. Na
Zakładzie posiadamy 10 kontaktów
poufnych. Celem lepszego zabezpie-
czenia Zakładu przed wrogą działal-
nością referat opracowuje 2 informa-
torów w punktach newralgicznych,
jednego rezydenta celem przekazania
mu części siatki oraz jednego rezy-
denta specyficznego, który przejmie
na kontakt osoby zaufane.

Z kolei omówię Spółdzielnie Produkcyj-
ne - Rolnicza Spółdzielnia Wytwór-
cza "Wysoka" w Wysokiej, gm. Bra-
nice, typu II-go , została założona 14
maja 1949 r. Obecnie spółdzielnia li-
czy 30 członków. Pracę kolektywną
rozpoczęła jesienią 1949 r. Spośród
członków spółdzielni ujawniono 8
członków byłego PSL Mikołajczy-
kowskiego, spośród których niektó-
rzy przed założeniem Spółdzielni i po
założeniu szerzyli wrogą propagandę
o kołchozach. Obecnie zanotowali-
śmy fakt niedbalstwa ze strony człon-
ka Spółdzielni, niejakiego Gospodar-
czyka, który trudniąc się wypasem
trzody nie interesował się nią i na
wskutek tego padło 11 prosiąt z gło-
du. O wypadku tym został powiado-
miony Komitet Powiatowy PZPR,
ponieważ Gospodarczyk jest czł[on-
kiem] Partii. W ostatnim miesiącu za-
notowano wrogą działalność w gro-
madzie Wysoka ze strony księdza. W
ubiegłym miesiącu do gromady Wy-

soka został przysłany przez Kurie Bi-
skupią ksiądz, który zaraz po przyjeź-
dzie zaczął otaczać się miejscową lud-
nością, a nawet na plebanię swoją
przyjmował niektórych gospodarzy
przeważnie  z Rady Kościelnej, którzy u
niego spali. W/w ksiądz tłumaczył to
tym, że boi się sam spać. W bieżącym
miesiącu ksiądz ten zorganizował piel-
grzymkę do Częstochowy, na którą ze-
brał     z gromady około 50% ludności,
między którą było dość dużo kobiet ze
spółdzielni produkcyjnej.

Ponieważ w tym czasie w Spółdziel-
ni przeprowadzano omłoty, w związ-
ku  z  tym praca została zatrzymana na
przeciąg trzech dni. W przygotowa-
niach do pielgrzymki brał czynny
udział także Gospodarczyk. Referat IV-
ty wewnątrz spółdzielni podsiada jed-
nego informatora zawerbowanego
spośród 8 byłych PSL-ców. Na ze-
wnątrz Spółdzielni referat posiada tak-
że jednego informatora zawerbowa-
nego wśród byłych członków PSL.
Celem należytego rozpracowania wy-
mienionego wyżej księdza oraz aby
móc w przyszłości zabezpieczyć Spół-
dzielnię przed podobnymi wypadka-
mi Referat IV-ty wspólnie z Referatem
V-tym opracowuje kandydata na wer-
bunek pod księdza. Obecnie na roz-
pracowanie wymienionego księdza
nastawiono istniejącą siatkę. W ostat-
nim miesiącu referat opracował 1 kan-
dydata na informatora oraz 1 rezyden-
ta, oraz typuje się kandydata na in-
formatora do sprawy ewidencyjnej
Gospodarczyka.

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
w gr[omadzie] Bliszczyce, gm. Zu-
brzyce, typu II-go, została założona
w grudniu 1949 r. Obecnie liczy 97
członków. W Spółdzielni tej znajduje
się środowisko wrogie składające się
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z 7 członków, którzy wytwarzają at-
mosferę zniechęcenia do wspólnej
pracy, wyrażają chęć wystąpienia ze
Spółdzielni motywując [to] tym, że im
inaczej obiecywano przy zakładaniu
Spółdzielni. Tak samo ostatnio otrzy-
maliśmy notatkę służbową, że niejaki
Pelc Jan, członek Spółdzielni Produk-
cyjnej, ostatnio upija się dewastując
swoją gospodarkę oraz przed kilko-
ma dniami wypowiedział się, że jeżeli
w Spółdzielni Produkcyjnej nie dadzą
mu tego co mu się należy to weźmie
zapałki i podpali ją. W związku z po-
wyższym Urząd przeprowadził wy-
wiad, w toku którego ustalono, że
wspomniany Pełc kontaktuje się
z wrogami spółdzielni, jak: Raczyński,
Markowski i inni, którzy rekrutują się
z byłych bogaczy wiejskich i obecnie
nie są członkami Spółdzielni. Na wy-
mienionego Pelca nastawiono siatkę
informacyjną celem niedopuszczenia
do spełnienia groźby, oraz celem dal-
szego rozpracowania wrogiego środo-
wiska. W miesiącu bieżącym referat IV
zawerbował dwóch informatorów we-
wnątrz Spółdzielni oraz jednego na ze-
wnątrz. Wewnątrz Spółdzielni jest
opracowany jeszcze jeden kandydat,
który będzie werbowany w przyszłym
miesiącu.

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
"Przykład" w Bernatowie, gm. Lisię-
cice, typu II-go, została założona 19
listopada 1949 r. obecnie Spółdziel-
nia liczy 17 członków. W poprzednich
miesiącach rozbijacką robotę wśród
członków Spółdzielni robiła ob. Ro-
jek Kazimiera, członek zarządu Spół-
dzielni,  równocześnie członek Partii.
O wypadkach tych został powiado-
miony Komitet [Powiatowy] PZPR.
Urząd natomiast przesłuchał świad-
ków i sprawa obecnie znajduje się

w Wydz[iale] IV-tym WUBP Opole.
Obecnie Rojkowa oficjalnej działalno-
ści nie prowadzi lecz jak donosi infor-
mator "Sosna" to [w] m[iesią]cu sierp-
niu u Rojków była schadzka, na któ-
rej Rojkowie mówili, że niech lepiej
ich ze Spółdzielni wyrzucą, a konia
mogą sobie zabrać ze Spółdzielni. Jak
wynika z powyższego to wymieniona
nadal jest ustosunkowana wrogo do
spółdzielczości. Referat IV-ty we-
wnątrz Spółdzielni posiada 1 infor[ma-
tora], który informuje nas o całości
życia Spółdzielni oraz rozpracowuje
Rojkową, z którą ma bezpośredni kon-
takt. Na zewnątrz Spółdzielni posia-
damy 1 informatora, który rozpraco-
wuje okolicznych gospodarzy nie-
zrzeszonych.

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
im. "Bolesława Bieruta" w Ścibo-
rzycach Małych, gm. Klisino, typu II-
go, założona 15 lutego 1950 r. Spół-
dzielnia liczy 28 członków. Wśród
członków Spółdzielni ujawniono 1
AK, 1 bogacza wiejskiego. Zorgani-
zowanej wrogiej działalności w tej
Spółdzielni nie mamy. Celem rozpra-
cowania dwóch ujawnionych wro-
gów oraz zapewnienia sobie informa-
cji z działalności Spółdzielni opraco-
wuje się jednego kandydata na wer-
bunek wewnątrz Spółdzielni. Na ze-
wnątrz Spółdzielni jest 1 informator
"Jawor".

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
im. "Marszałka Rokossowskiego" w
Boguchwałowie, typu II-go, założo-
na 17 kwietnia 1950 r. Spółdzielnia li-
czy 25 członków. Spośród członków
Spółdzielni Produkcyjnej nie notuje-
my wrogich wystąpień. Natomiast w
gromadzie Sucha Psina (sąsiadująca
z gromadą Boguchwałów) niejaki
Bednarski powiedział do ob. Barań-
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skiego ażeby ten powiadomił brata
jego, tj. Bednarskiego Jana, żeby przy-
wiózł sobie zboże do niego do Suchej
Psiny na przemiał w śrutowniku mó-
wiąc "że trzeba mleć bo w komunie to
nie będzie chleba". Poza takimi wy-
powiedziami poważniejszych wrogich
wypowiedzi nie ma.

Wewnątrz tej Spółdzielni nie posia-
damy agentury natomiast na zewnątrz
posiadamy 1 informatora "L-15", w
przyszłym m[iesią]cu Referat IV-ty
zawerbuje jednego informatora we-
wnątrz Spółdzielni Produkcyjnej.
Wspomniany wyżej wrogi element
w gromadzie Sucha Psina rozpraco-
wywany jest przez siatkę Referatu III-
go, o który m piszę w analizie pracy
po linii Referatu III-go.

Spółdzielnia Produkcyjna "Iskra"
w Osadzie Lwowskiej (przysiółek
miasta Głubczyce) została założona  9
sierpnia 1950 r., typu I-go, która liczy
18 członków. Niezdrowym zjawiskiem
jest w tej Spółdzielni fakt, że członek
Spółdzielni Kuc Józef (członek PZPR)
oraz Horodycki Adolf w ogóle do dnia
dzisiejszego nie chcą przystąpić do
wspólnej pracy. O powyższym fakcie
powiadomiono Komitet Powiatowy
PZPR, ażeby wpłynął na uzdrowienie
tych stosunków. W ubiegłym miesią-
cu Urząd tut[ejszy] podał do WUBP
Opole Wydz[iał] IV-ty, że niejaki Kup-
nicki Karol, członek Spółdzielni Pro-
dukcyjnej, został pobity przez Żarskie-
go Kazimierza, krewnego Horodyckie-
go, który zamieszkuje w Brzegu. Wy-
mieniony Horodycki jest podejrzany
o namówienie Żarskiego do pobicia
Kupnickiego, ponieważ między Kup-
nickim a Horodyckim istnieją niena-
wistne stosunki. Urząd tutejszy zwró-
cił się pismem do PUBP Brzeg o za-
trzymanie sprawcy pobicia Żarskie-

go Kazimierza, lecz dotychczas nie
mamy odpowiedzi. Dotychczas Urząd
nie posiada agentury wewnątrz Spół-
dzielni natomiast na zewnątrz Spółds

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
w gromadzie Lewice, gm. Zubrzyce,
pod nazwą "Pokój" powstała 2 wrze-
śnia b.r., typu II-go, obecnie jest 29
członków. Wrogiej działalności w tej
Spółdzielni nie notujemy, nastrój
członków jest dobry. Jedynym wy-
padkiem jest to, że w dniu 15 IX [19]50
r. tj. po rejestracji Spółdzielni niejaki
Paczko Władysław, członek PZPR, w
czasie przeprowadzania akcji uświadamia-
jącej, mającej na celu przystąpienie jed-
nego dalszego członka, Sidko Władysła-
wa, Paczko wtedy odwołał go i po rozmo-
wie Sidko kategorycznie odmówił przy-
stąpienia do Spółdzielni. Jaka była treść
rozmowy nie jest nam wiadome. W Spół-
dzielni tej ani w gromadzie agentury nie
posiadamy, Referat IV-ty opracowuje
dwóch kandydatów na werbunek we-
wnątrz Spółdzielni    i   1 na zewnątrz.

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
w Ciermięcicach założona 9 sierpnia
1950 r., typu II-go, liczy 42 członków.
Nastrój wśród gospodarzy jest dobry,
z chęcią przystąpili do wspólnej pra-
cy i pracują z zapałem. Wrogich wy-
stąpień wśród członków Spółdzielni
nie ma. Natomiast gromadzie Ciermię-
cice [wśród] niezrzeszonych w Spół-
dzielni Produkcyjnej [jest] jedna wdo-
wa, która posiada 85 arów ziemi. Z
uwagi na to, że Urząd nie posiada agen-
tury w tej gromadzie przystąpiliśmy do
wytypowania środowisk wrogich  i
wśród nich zawerbuje się agenturę.

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza
w gromadzie Dobieszów, gm. Mokre,
im. "22 Lipca" została założona 18
września 1950 r., stan członków 13
osób. Wrogiej działalności wśród
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członków nie notujemy, mamy nato-
miast sygnały, że zrzeszani gospoda-
rze wypowiadają się, że wolą rzucić
swoje gospodarki i wyjechać do Pol-
ski Centralnej, a do Spółdzielni nie przy-
stąpią.W związku z tym, że Spółdzielnia
ta powstała 10 dni temu, a gromada Do-
bieszów nie była typowana pod Spół-
dzielnię Produkcyjną agentury w niej
nie posiadamy, lecz obecnie opracowu-
je się kandydatów na werbunek w śro-
dowiskach, które są nieprzychylnie na-
stawione do Spółdzielni Produkcyj-
nych.

Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W państwowych gospodarstwach

rolnych na tutejszym terenie zanoto-
waliśmy dwa wypadki padnięcia trzo-
dy. W Państwowym Majątku Rolnym
w Dzbańcach padło 22 sztuki warchla-
ków. Przyczyną tego był nawóz
sztuczny, który był rozproszony przy
magazynie nawozów sztucznych,
a okólnik na który wbiegły prosięta
łączył się ze wspomnianym magazy-
nem. Drugi wypadek nastąpił w PGR
Braciszów, gdzie padło 20 baranów.
Wezwany na miejsce lekarz wetery-
narii stwierdził zatrucie świeżą paszą,
tj. gorczycą która rośnie na ugorach
gdzie pasą się barany. Należy nadmie-
nić, że w/g słów lekarza to teren, gdzie
hoduje się barany jest nieodpowied-
ni na taką hodowlę, ponieważ jest tam
brak odpowiedniej trawy. Poza tym
jest słaba i niefachowa obsługa przy
baranach, na stado 270 baranów jest
dwóch pracowników w ogóle niezna-
jących obsługi baranów i w dodatku
jeden z nich jest stary, a drugi głuchy
i chorowity. Do powyższej sprawy nie
zachodzi podejrzenie zatrucia i areszto-
wań nie przeprowadzono. Poza w/w
wypadkami innych wrogich działalno-
ści w PGR-ach nie stwierdzono.

Państwowe Ośrodki Maszynowe
oraz S[spółdzielcze] O[środki] M[aszy-
nowe] Państwowe Ośrodki Maszyno-
we i S[spółdzielcze] O[środki] M[aszy-
nowe] pracują na tut[ejszym] terenie
dość sprawnie, wypadków dywersji
czy awarii nie ma. Jednym z poważ-
niejszych wypadków było spalenie
się hali maszyn POM w Głubczycach
w dniu 31 VIII 1950 r. Po przeprowa-
dzeniu dochodzeń ustalono, że pożar
powstał na wskutek nieostrożnego
obchodzenia się ogniem przez dacha-
rzy PBB, którzy kryli w tym czasie
dach. Raport specjalny z tego wypad-
ku został wysłany w dniu 2 IX [19]50
r. Obecnie sprawę tę kończy of[icer]
śledczy WUBP Opole, a następnie
zostanie [ona] przekazana do Proku-
ratury. Poza wymienionym wypad-
kiem innych nie notowano. Po linii
Sekcji V-tej posiadamy 1 rezydenta
i 9 inf[ormatorów], w tym po PGR
2 inf[ormatorów], po POM 2 inf[or-
matorów], po G[minnych] S[półdziel-
niach] S[amopomocy] Ch[łopskiej]
3 inf[ormatorów], po gospodarstwach
indywidualnych 1 inf[ormator], i po
leśnictwie 1 inf[ormator].

Po linii Sekcji IV-tej Wydziału V-go
tj. Urząd Skarbowy, Rej[onowy]
Insp[ektorat] Ochrony Skarbowej,

Bank Rolny oraz Powszechny Za-
kład Ubezpieczeń Wzajemnych wro-
gich wystąpień czy działalności nie
zdołano ustalić. Po linii tej pracuje 1
nowo zawerbowany informator. Do
ubiegłego m[iesią]ca pracował drugi
informator, ps[eudonim] "Demon",
lecz zmarł na gruźlicę.

Kolejnictwo.
Na kolei w tutejszym powiecie pra-

cuje 150 [osób] ogółem, jako pracow-
nicy kolejowi, natomiast jako pracow-
nicy sezonowi przy budowach itp.
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pracuje 119 osób. Stacje kolejowe są
mało ważne, bo wszystkie są przeloto-
we. Jeżeli chodzi o obsadę poszcze-
gólnych odcinków oraz rozmieszcze-
nie sieci przedstawia się następująco:

Stacja Głubczyce: w nastawni pra-
cuje 3 pracowników, z tego 1 jest za-
werbowany. Na odcinku drogowym
Głubczyce zawerbowanych jest 2
inf[ormatorów]. Stacja Baborów: w
nastawni zawerbowany jest 1 infor-
mator, na odcinku sygnałowym jest 1
informator. W Wydziale Komunikacji
przy Pow[iatowej] Radzie Narodowej
jest zawerbowany 1 informator. Ob-
stawa wspomnianych odcinków przez
agenturę jest dobra. Dalej referat ko-
lejowy [PUBP Głubczyce] opracowu-
je agenturę na dalszych odcinkach, a
to: na odcinku drogowym w Baboro-
wie opracowuje się 1 informatora oraz
w nastawni wykonawczej w Baboro-
wie opracowuje się także 1 informa-
tora. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie
wrogiego elementu przedstawia się
[to] następująco: Na stacji Głubczy-
ce mamy 1 z armii Andersa, 1 NSDAP,
1 z AK, 1 wyższego urzędnika sana-
cyjnego, 2 podejrzanych o wrogą pro-
pagandę, 1 podejrzany o współpracę
z okupantem, 3 wykluczonych z PPR.
Istniejąca agentura rozpracowuje w/
w element wrogi i równocześnie jest
w punktach newralgicznych. Stacja
Baborów: mamy 2 podejrzanych
o współpracę z okupantem, 2 z AK,
5 z armii Andersa, 1 OZN, 6 wyklu-
czonych z PPR, 11 podejrzanych
o wrogą propagandę, 4 NSDAP, 1 po-
licjant granatowy. Istniejąca agentu-
ra na stacji oraz [na] odcinkach w Ba-
borowie rozpracowuje także wyszcze-
gólniony wyżej element. Sabotaży ani
awarii w kolejnictwie nie mamy.

Jeżeli chodzi o Referat IV-ty to
siatka, która jest na kontakcie tego
referatu jest niedostateczna, najgorzej
przedstawia się sytuacja na odcinku
wiejskim, gdzie stan sieci agentural-
no-informacyjnej proporcjonalnie do
zagadnienia jest znikomy. Tak samo
w przemyśle, chociaż sytuacja jest
nieco lepsza, ale niezadowalająca.
Obecnie Urząd nastawiony jest na
rozbudowę sieci agenturalno-infor-
macyjnej, szczególnie na odcinku
wiejskim oraz utworzenie odpowied-
niej sieci rezydentury, ażeby można
obsłużyć całą siatkę agencyjno infor-
macyjną Referatu IV-go. Tutaj należy
dodać, że obejmując Urząd z dniem
31 grudnia [19]49 r. cała sieć agentu-
ralno-informacyjna Referatu IV-go
wynosiła zaledwie 10 osób. Zasadni-
czymi trudnościami jakie napotyka
referat IV-ty w swej pracy jest to, że
jak wspomniałem siatka referatu do
tego czasu była bardzo słaba, w b.r.
tempo zakładania Spółdzielni Produk-
cyjnych niewspółmiernie wzrosło w
porównaniu [do] ubiegłego roku
i   w związku z tym referat nie nadąża
w budowie siatki. Dalszą trudnością
jest to, że typowanie gromad pod
Spółdzielnie Produkcyjne odbywało
się poprzednio bez powiadamiania
tut[ejszego] Urzędu, a nawet gdy
Urząd dowiedział się gdzie ma być za-
kładana Spółdzielnia Produkcyjna
rozpoczynał prace na tej gromadzie
to jeszcze nie skończył zaczętej robo-
ty [a] już dowiadywał się, że wytypo-
wana została inna gromada, a ta gdzie
zaczęto już prace była odkładana. Wo-
bec powyższych faktów rzucał się
z gromady na gromadę, wszędzie za-
czynał pracę a nie kończył jej. Obec-
nie sytuacja się zmieniła, sekretarz
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Powiatowego Komitetu PZPR typuje
gromady pod Spółdzielnie Produkcyj-
ne wspólnie z nami i przede wszyst-
kim Urząd opracowuje daną gromadę
a następnie Partia przystępuje do za-
kładania Spółdzielni, toteż obecnie
praca po tej linii jest nieco ułatwiona
i niewątpliwie wyniki jej będą lepsze.

Tutaj chcę dodać, że referat spraw
agenturalnych nie prowadzi ma nato-
miast materiały zaczepne z gromady
Boboluszki, gdzie kilku gospodarzy
schodzi się do niejakiego Niemeli w
Boboluszkach (członek PZPR). W tej
sprawie charakterystyczne jest, że do
tegoż Niemeli przychodzi także w tym
czasie lekarz szpitala psychiatryczne-
go w Branicach oraz niejaki Rudziń-
ski były obszarnik i właściciel cegiel-
ni na tut[ejszym] terenie. Wspomnia-
ny lekarz, gdy jedzie z Branic do Bo-
boluszek, zawsze przebiera się w ubra-
nie chłopskie, spotyka się u Niemeli
z Rudzińskim i innymi, [i] konferują
dłuższy czas, i późnym wieczorem
wraca do domu. Wrogiej działalności
ze strony tej grupy nie ma, jedynie
miejscowi gospodarze z Boboluszek,
którzy schodzą się tam do Niemeli są
wrogo nastawieni do Spółdzielni Pro-
dukcyjnych i oświadczają kategorycz-
nie, że nigdy nie będą członkami Spół-
dzielni. Należy tutaj dodać, że lekarz,
o którym mowa wyżej jest zawerbo-
wany przez referat V-ty tut[ejszego]
Urzędu ps[eudonim] "Medyk", jed-
nak na spotkaniach nigdy nie wspo-
mina o znajomości z Rudzińskim. Na-
stępnie Rudziński i "Medyk" nie zna-
li się poprzednio w ogóle, obecnie
schodzą się zawsze w oznaczonym
czasie, mimo że jeden od drugiego
mieszka w oddaleniu około 25 km. Na
schadzki te Urząd trafił w końcu ubie-
głego miesiąca i obecnie Referat IV-ty

uformował sprawę i przystąpił do wy-
typowania i opracowania kandydata na
informatora z tego środowiska, aby
można sprawdzić jakie toczą się rozmo-
wy podczas spotkania się wymienio-
nej grupy, gdyż obecnie nie wiemy, jaki
charakter mają te narady. Po ustaleniu
charakteru założymy agenturalne roz-
pracowanie na wymienioną grupę.

Referat V--ty.
W Referacie V-tym pracuje 2 pra-

cowników bez kierownika referatu,
stan sieci agenturalno-informacyjnej
wynosi 2 rezydentów i 18 informato-
rów. Na kontakcie 1 rezydenta jest 1
informator, natomiast drugi rezydent
nie posiada na swoim kontakcie siat-
ki.

Po linii Sekcji I-szej Referat V-ty pro-
wadzi 1 rozpracowanie obiektowe
krypt. "Wykluczeni", w którym jest
116 figurantów. Są to wykluczeni z
PPR i PPS, wśród tego środowiska
pracuje 5 informatorów. Osoby prze-
chodzące w rozpracowaniu przeważ-
nie nie mają ze sobą powiązania. Zor-
ganizowanej działalności także nie ma,
są natomiast wrogie wypowiedzi ze
strony pojedynczych osób. Istnieją-
ca agentura jest niewystarczająca do
opanowania tego środowiska, lecz
środowisko to nie jest groźne na
tut[ejszym] terenie. Referat V-ty pro-
wadzi rozpracowanie formularz krypt.
"Rozbitek" założone na wykluczone-
go z PPS Ciszewskiego, w tej sprawie
był 1 informator ps[eudonim] "Dłu-
gi" lecz ze względu, że został przenie-
siony służbowo na inne miejsce pra-
cy, obecnie nie pracuje z Ciszewskim
i nie ma już do niego dotarcia. Sprawa
ta jest obecnie w Wydziale V-tym
WUBP Opole.

Po linii Sekcji II-giej
Referat prowadzi 2 rozpracowania
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obiektowe. Pierwsze R.O. "Rozprosze-
ni", figurantów 67, są to byli aktywi-
ści mikołajczykowskiego PSL-u. Śro-
dowisko to nie prowadzi zorganizo-
wanej roboty, jedynie skupia się po
kilka osób [i] słuchają audycji z Lon-
dynu, następnie rozgłaszają usłysza-
ne wiadomości wśród swoich sąsia-
dów. Zdarzają się wypadki, że poje-
dyncze osoby występują przeciwko
Spółdzielniom Produkcyjnym. Z bra-
ku dobrej agentury nie mamy dosta-
tecznie opanowanego tego środowi-
ska. Wśród wspomnianego wyżej ele-
mentu mamy 4 informatorów i 1 rezy-
denta. Rezydent ten obsługuje jed-
nego informatora. Drugie rozpracowa-
nie krypt. "1B2" jest to rozpracowa-
nie na ZSL. Figurantów 30, są to oso-
by rejestrowane przez tut[ejszy]
Urząd. Agentury w tym rozpracowa-
niu nie ma. Po linii tej Sekcji referat
opracowuje 1 informatora w środo-
wisku PSL-kim w gromadzie Lisięci-
ce, gdzie było skupisko aktywu mi-
kołajczykowskiego. […]

Po linii Sekcji IV-tej prowadzi się
dwa rozpracowana obiektowe. Pierw-
sze rozpracowanie krypt. "M", figu-
rantów 12, są to byli czł[onkowie] har-
cerstwa, którzy po demokratyzacji
harcerstwa  wystąpili z jego szeregów.
Wśród tego elementu pracuje 2 in-
formatorów. Obecnie osoby te nie
przejawiają wrogiej działalności. Dru-
gie rozpracowanie jest założone na
wrogi element w Z[wiązku] M[łodzie-
ży] P[olskiej], figurantów 8 osób, któ-
re to osoby zostały usunięte z ZMP.
Wśród młodzieży jest w opracowa-
niu dwóch kandydatów na werbu-
nek, którzy uczęszczają do IX-tej kla-
sy Szkoły Ogólnokształcącej, którzy
równocześnie będą rozpracowywać
osoby, które wystąpiły z ZHP.

Po linii Sekcji V-tej mamy 7 spraw
obiektowych. Pierwsza sprawa pod
krypt. "KLR 3" jest to rozpracowanie
na księży dekanatu głubczyckiego,
figurantów 20, zawerbowanych jest 2
księży. Drugie rozpracowanie "KLR
4", figurantów 10. W tym rozpraco-
waniu jest w opracowaniu do werbun-
ku 1 ksiądz. Trzecie rozpracowanie
"KLR 1", figurantów 10, jest to roz-
pracowanie na księży katolickich z
dekanatu Branickiego, zawerbowany
jest 1 ksiądz. Rozpracowanie czwarte
"KLR 2", figurantów 3, zawerbowa-
nego księdza nie ma w tym dekana-
cie. Jeżeli chodzi o działalność to księ-
ża w obecnym okresie nie uprawiają
wrogiej działalności, a agentura nie
sygnalizuje, aby kler robił robotę za-
konspirowaną.

Rozpracowanie obiektowe na komi-
tety kościelne krypt. "Barany", w
skład rozpracowania wchodzi 46 ko-
mitetów, agentury w rozpracowaniu
nie ma. Wśród członków komitetu w
Wysokiej i Baborowie jest opracowa-
nych po jednym kandydacie na in-
formatorów. Z braku agentury nie zna-
my działalności komitetów. Natomiast
ze źródeł kontaktów poufnych wia-
domym nam jest, że komitety te są
przeważnie nie aktywne. Rozpracowa-
nie obiektowe krypt. "Palma" są to
zakony żeńskie, figurantek 116, agen-
tury nie ma. Referat V-ty opracowuje
poszczególne figurantki, aby móc
wytypować i zawerbować informato-
ra, jednak do tego czasu nie mamy
żadnych potrzebnych materiałów.
Rozpracowanie obiektowe krypt.

"Zakład" założone na pracowni-
ków Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych  w Branicach.
W zakładzie tym mamy 2 informato-
rów, dwóch dalszych jest opracowa-
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nych do werbunku. Wrogiej działalno-
ści ze strony personelu szpitalnego nie
ma, jedynie zakonnice, które znajdują się
w tym szpitalu okazują niezadowolenie z
upaństwowienia szpitala, lecz wrogich
wystąpień z ich strony nie notujemy.

Po linii Sekcji VI-tej jest założone
rozpracowanie obiektowe krypt.
"Moczary", w skład którego wchodzi
inteligencja tut[ejszego] powiatu. Fi-
gurantów jest 62, wśród których jest
zawerbowanych dwóch informato-
rów, dalszych dwóch jest w opraco-
waniu. Wrogich wystąpień ze strony
inteligencji nie ma, są pewne dwu-
znaczne wypowiedzi poszczególnych
osób pod adresem obecnego ustro-
ju, jednak nie mamy konkretnych da-
nych o wrogiej działalności względ-
nie inspiracji takich wystąpień.

Referat V-ty prowadził rozpracowa-
nie agenturalne krypt. "Nietoperz" na
dziekana dekanatu kietrzowskiego ks.
Kozła oraz nauczyciela Zrałego, któ-
rzy w czasie okupacji należeli do AK.
Ks. Kozioł był kapelanem w tej samej
organizacji, obecnie obaj utrzymują
nadal kontakt. Ze względu, że Referat
V nie miał jeszcze agentury dotych-
czas w tej sprawie, i z braku pracow-
ników w referacie, sprawę tę przeka-
załem do Referatu III-go, który to bę-
dzie w stanie uaktywnić to rozpraco-
wanie, chociażby z tych względów, że
lepiej obeznany jest z rozpracowania-
mi organizacji podziemnych oraz po-
siada pełny stan pracowników. Do-
tychczas nic konkretnego nie wiemy
o działalności tych dwóch osób.

W Referacie V-tym daje się odczuć
dotkliwy brak agentury, a szczegól-
nie po linii Sekcji V-tej, który jest naj-
mniejszy na tut[ejszym] terenie. Braki
jakie odczuwamy w pracy po linii
Referatu IV-go są wynikiem częściowe-

go zaniedbania się w pracy Referatu V-
go, a obecnie z braku pracowników,
ponieważ w Referacie V-tym pracują
dwie osoby, lecz jedna z nich pracuje
wyłącznie po linii Sekcji Mobilizacyjnej.

Biorąc pod uwagę ogólny stan pra-
cy Urzędu należy stwierdzić, że najpo-
ważniejszym brakiem jest mały stan
sieci agenturalno-informacyjnej, bo
wynoszący 5 rezydentów i 88 informa-
torów. Praca sieci   można  uważać za
dobrą, lecz pracownicy nie mają nieraz
czasu należycie przeanalizować donie-
sienia, ponieważ obsługując większą
ilość siatki muszą wyjeżdżać natych-
miast na inne spotkania, ponieważ te-
ren jest rozległy, [a] w powiecie brak
jest odpowiedniej komunikacji, przez
co pracownicy tracą bardzo dużo cza-
su na przejazdy. Zawerbowanie dosta-
tecznej ilości rezydentury rozwiązało-
by częściowo tę kwestię, lecz w miarę
powiększania się siatki informacyjnej
wzrastałaby proporcjonalnie ilość re-
zydentów i po pewnym czasie sytu-
acja z obsługiwaniem siatki stałaby się
identyczna z tą różnicą, że pracownik
nie byłby w stanie należycie obsłużyć
rezydentury. W związku z tym pewne
rozwiązanie dla zwiększenia stanu pra-
cowników w Urzędzie (obecnie mam
50% pracowników) przez co będzie
można obsłużyć większą sieć agentu-
ralną. Rozważając powyższe trudności
nasunął mi się pewien wniosek, który
może usprawniłby pracę w Urzędzie,
lecz wniosek ten chciałbym ustnie prze-
analizować z tow. Szefem. O ile tow.
Szef chciałby porozmawiać ze mną na
ten temat [to] prosiłbym                o
wezwanie mnie do siebie.

Szef Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Głubczycach

                            Dariusz Misiejuk
          (OBUiAD IPN we Wrocławiu)
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F.P.H.U. "Złoty Kłos"
 Józef Jurkiewicz

to firma rodzinna działająca od 1996 roku
na terenie województwa opolskiego i śląskiego.

Podstawą działalności jest  skup i sprzedaż płodów rolnych,
środków ochrony roślin, nawozów i opału.

W Wodzisławiu Śląskim mieści się Młyn, który oferuje
szeroki asortyment mąk, kaszę mannę i otręby.

W Głubczycach "Złoty Kłos" poszerzył swoją działalność
 o handel artykułami budowlanymi. Już od 10 lat  proponu-

jemy naszym klientom ciężką budowlankę, aż po materiały
wykończeniowe, elewacyjne, hydrauliczne,

wyposażenie i  wykończenie wnętrz.
Właściciel firmy i zatrudniona załoga dba o ciągły rozwój,

aby w dobie szalejącej konkurencji firma na rynku
 utrzymała się na najwyższym poziomie
- ku zadowoleniu wszystkich klientów.
20 lat służymy klientom
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oferuje:
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

PRZEWOZY OSÓB

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wyważanie kół
Holowanie pojazdów
Przeglądy rejestracyjne pojazdów
(samochody ciężarowe powyżej 3,5 t,
autobusy, ciągniki rolnicze i przyczepy)
Sprzedaż paliw (ON, E 95, LPG)
Myjnia samochodów ciężarowych,
osobowych i  autobusów,
Dzierżawę pomieszczeń biurowych
i magazynowych

PKS  W GŁUBCZYCACH SP. Z O.O.
 ZAPRASZA  DO  KORZYSTANIA

Z OFEROWANYCH USŁUG

PKS w Głubczycach Spółka z o.o.
Ul. Kołłątaja 5, 48 - 100 Głubczyce

tel. 77 485 - 30 - 71, fax 77 485 - 30 - 72

e-mail: pksglub@op.onet.pl
http://www.pksglubczyce.biuletyn.info.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W GŁUBCZYCACH
SPÓŁKA Z O.O.
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 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 24, 48 - 100 Głubczyce,

tel/fax 77 485 2151, mokglubczyce@wp.pl    www.mokglubczyce.com.pl
MOK zaprasza do KLUBU "NA SKRZYŻOWANIU"

gdzie działalność prowadzą:
- KLUB DINOZAURÓW,

- KLUB JAZZOWY,
- MUZYCZNA SCENA MŁODZIEŻOWA,

- KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO,
- GŁUBCZYCKA ORKIESTRA DĘTA,

- KLUB "POZA MATRIXEM",
- SPOTKANIA RADY MŁODZIEŻOWEJ,

- KLUB SENIORA, - KLUB KOBIET,
- KLUB DOBREGO SMAKU,

 -KLUB GIER LOGICZNYCH, - CHÓR EMERYTÓW,
- SPOTKANIA NUMIZMATYCZNO - KOLEKCJONERSKIE

- WIECZORY MUZYCZNE -  JAM SESSIONS
Zapraszamy do korzystania z działalności sekcji zainteresowań:

- TANECZNEJ DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH,
- TAŃCA SALSA, JAZZ, HIP - HOP, TOWARZYSKIEGO,

- KRÓTKOFALARSKIEJ, PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ, MODELARSKIEJ,
AEROBIK, YOGA, TELEWIZJA DZIECIĘCA, MŁODY GENIUSZ

 GRUPY ESTRADOWE, ZESPÓŁ WOKALNY

MOK jest organizatorem lub współorganizatorem imprez:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Do szopy hej pasterze",

  Koncert walentynkowy,  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne,

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych,

Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny,

Festyn Górnośląski  "Zima w mieście",

Polsko-czeska  internetowa telewizja dziecięca,

Przegląd "Syćko se wom zycom" ,

"Wakacje w mieście",

Głubczyckie Dni Kultury,

Festiwal Kultury Powiatowej,

Od 2011r. MOK  jest
Polsko - Czeską  Bazą Turystyczno - Kulturalną.

Na I piętrze mieści się  Punkt Informacji Turystycznej.
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GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powstańców 2       48-100 Głubczyce
Kontakt:  tel. (77) 485 27 21
fax. (77) 485 27 21 wew. 12

e-mail: sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl

Pogotowie wodociągowe - 994
tel. (77) 485 22 41 tel. kom. 791 322 153

e-mail: awarie@wodociagi-glubczyce.pl

Zapraszamy do korzystania z  wdrożonego
 Zintegrowanego Systemu Informatycznego

"Internetowe Biuro Obsługi Klienta"
www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl

Z nami zgłoszenie odczytu
 i dokonanie zapłaty staje się prostsze i tańsze!!!

Oferujemy usługi z zakresu:
Produkcja i dostawa wody,

odbiór i oczyszczanie ścieków,
gospodarka remontowo-
konserwacyjna sieci

wodociągowych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej

oraz
urządzeń  i obiektów

wodno-kanalizacyjnych.

Programowanie
kierunków rozwoju branży

wodno-kanalizacyjnej
Wykonawstwa inwestycji
wodno-kanalizacyjnych

 dla firm i osób fizycznych,
Usługi remontowe

wodno-kanalizacyjne
dla firm i osób fizycznych,

Czyszczenie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Więcej informacji o spółce i bieżące komunikaty
 na stronie internetowej

www.wodociagi-glubczyce.pl
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Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. powstało w 1996 r. jako pierwsze na Opolsz-
czyźnie. 100% udziałów posiada Gmina Głubczyce.
Przedmiotem działalności GTBS jest budowanie: domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych własnościo-
wych.

Towarzystwo:
- zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- wynajmuje lokale użytkowe znajdujące się w
  zasobach własnych,
- przeprowadza remonty i modernizacje obiektów
  przeznaczonych na mieszkania,
- oferuje dostawy ciepła dla celów grzewczych,

GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce
tel./fax 77 485 22 42, 77 485 22 45

gtbs_gl@poczta.onet.pl
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ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce
tel/fax 77 485 22 69, tel. 77 485 64 94

e-mail:  uslugikom@rubikon.pl

   poleca usługi komunalne
   na terenie miasta i gminy:
- wywóz odpadów  komunalnych
   i segregowanych w tym
   wielkogabarytowych
- sprzątanie ulic i placów
- pielęgnacja i zakładanie
   terenów zielonych
- wynajem sprzętu w tym podnośnika  do 20m
 sprzedaje: - pojemniki   do skladowania   odpadów
- kostkę brukową, - piasek, - drewno
Ponadto Spółka :
- zbiera zużyty  sprzęt elektryczny  i elektroniczny,
-  prowadzi zbiórkę segregowanych  odpadów
     kom unalnych w  PSZOK u l. Pocztow a 8  (foto)

 tj.:szkła,

plastiku,

baterii,

gruzu,

maku-
latury,

www.uk-glubczyce.pl
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POWIATOWE MUZEUM
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

ul. Rynek 1,  48-100 Głubczyce
tel. 77 485 01 93,

e-mail: muzeum@glubczyce.info

Muzeum zaprasza do zwiedzania
ekspozycji stałych i czasowych oraz

                                      udziału  w organizowanych  imprezach.

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:
w sezonie letnim: (od 01.06 do 30.09)
wtorek - czwartek 10.00 -15.30
 piątek 11.00 -17.30
niedziela (2. i 4. w miesiącu)
13.00-16.30
pon., sob.- nieczynne
w pozostałym okresie:
(od 01.10 do 31.05)
wtorek - piątek 10.00-15.30
niedziela (2. i 4. w miesiącu)
12.00-15.30
pon., sob. nieczynne

W środę wstęp wolny od opłat na wystawy stałe i większość
czasowych za wyjątkiem tarasu widokowego wieży.

Wieża udostępniona jest zwiedzającym przez cały rok
 a taras widokowy od 01 kwietnia do 30 listopada.
     W czasie złych warunków atmosferycznych
 taras widokowy może być chwilowo nieczynny.

Ostatnie wejście na 15-30 minut przed zamknięciemi.
Plan wystaw i imprez  dostępny jest  na stronach  interneto-

wych Urzędu Miejskiego oraz Powiatu Głubczyckiego.
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA

im. ks. bp. Antoniego Adamiuka
 Ul. Kościuszki 24   48-100  GŁUBCZYCE

Tel./fax 77 485 26 78
www.glubczyce.zhp.pl

 e-mail glubczyce@zhp.pl
   Komenda Hufca organizuje przedsięwzięcia programowe, zajęcia
kulturalne, turystyczne, aktywny wypoczynek pozalekcyjny dla
dzieci  i młodzieży harcerskiej oraz  niezrzeszonej w ZHP.
           Harcerska Akcja Zimowa, Harcerska Akcja Letnia,
Nieobozowa Akcja Letnia, Biwaki Szkoleniowo–Wypoczynkowe
na bazie Stanicy w Ściborzycach Małych.
         Organizujemy wspólnie z władzami samorządowymi
 i Związkamii Kombatanckimi uroczystości  świąt państwowych,
regionalnych oraz rocznic historycznych, patriotycznych.
        Formą aktywności programowej jest zabawa, gra, poszukiwanie
oraz służba innym. Harcerskie działania obejmują  różnorodne obsza-
ry i metody   realizacji  zadań w małych grupach rówieśniczych, ucze-
nia w działaniu,  w pracy z Obietnicą Zuchową, Prawem i Przyrzecze-
niem Harcerskim.

NASZĄ MISJĄ JEST WYCHOWANIE MŁODEGO
CZŁOWIEKA, WSPIERANIE GO WE WSZECHSTRONNY

 ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU
 PRZEZ STAWIANIE WYZWAŃ

Wesprzyj  działalność ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

W GŁUBCZYCACH Nr KRS 0000151717
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ul. Kościuszki 24, 48 - 100 Głubczyce
tel. 603 852 625, tel/fax: 77 555 30 60

www.tvglubczyce.pl  tvglubczyce@op.pl

W związku z rozszerzeniem zasięgu
nadawanych programów przez Telewizję

Głubczyce zmieniliśmy naszą nazwę
z Telewizji Głubczyce

na Telewizja Pogranicze.
Adres firmy i jej nazwa nie ulega zmianie.
Zmianie uległa jedynie nazwa programu

na wspomnianą już TV Pogranicze.
Aby wejść na naszą stronę internetową

należy wpisać adres www.tvglubczyce.pl
lub www.tvpogranicze.pl

jest to ta sama nasza strona.

Zapraszamy do oglądania o każdej porze dnia i nocy,
ponieważ nadawana jest w pętli

- 24 godz./dobę

Do oglądania programów lokalnej telewizji
zaprasza jej właściciel
MARIAN POSPISZEL

życząc mile spędzonego czasu
z TV Głubczyce / TV Pogranicze

TELEWIZJA
GŁUBCZYCE
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