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

w państwie i na świecie w roku 2017 życzy
redakcja  Kalendarza Głubczyckiego

* * *

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH
Pokoj a smíření v rodině, ve společenství,

 ve státě i ve světě
v roce 2017 přeje

redakce Hlubčického Kalendáře.

* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2017 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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Vázeni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendář na rok 2017, 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 Ośrodek Kultury
ul. Košciuszki 24
48-100 Glubczyce
tel.  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 2017 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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Szopki Bożonarodzeniowe dekanatu  głubczyckiego:
Braciszów, Chróstno, Mokre, Dobieszów, Ciermięcice,

 Pietrowice, Pielgrzymów, Mokre
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DRODZY CZYTELNICY!

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty  czwarty Kalendarz  na rok
2017, 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, XXV już Kalendarz (2018 r.), obok kontynuacji niektórych
wątków, zawierać będzie nowe tematy, które nie znalazły sięw 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 2017 jest zrewitalizowany Urząd

Miejski

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

                                              W  imieniu redakcji
Jan Wac

        Kalendarz Głubczycki 2017
        dostępny również w internecie na stronie:
       www.TwojeGlubczyce.pl
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Szopki Bożonarodzeniowe i życzenia  (str. 1,3, 5, 7)
z kartki świątecznej wydanej przez Gminę Głubczyce

Projekt  i  zdjęcia szopek: Jan Wac
Wykonanie  projektu: Mateusz Kitka
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Występ  kolędowy  zespołu Równica  z Ustronia
 w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP
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Uczestnicy Harcerskiej Akcji Zimowej
w  Sali pod Aniołem  Ratusza Miejskiego
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Misterium Męki Pańskiej
 w  wykonaniu Środowiskowego Domu Samopomocy
z Nowych Gołuszowic w Miejskim Ośrodku Kultury
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Transgraniczne Targi Pracy
i Giełda Edukacji

w Sali  pod Aniołem Ratusza Miejskiego
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Obchody  rocznicy
zakończenia II Wojny Światowej,

 Dzień Zwycięstwa,
  przy Pomniku Żołnierza Polskiego
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Otwarcie Olimpiady
Bezpiecznego Przedszkolaka

 w Hali Sportowej ZOKiS
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Wizyta  w  Saint  Remy  (Francja)
 w  ramach  „Partnerstwa Miast i Rodzin”

Cmentarz żołnierzy polskich w Urville
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Dożynki Bogdanowice 2016
  Zespół Pieśni i Tańca  „Śląsk"

 w pełnym składzie
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Dzień Sybiraka
  przy Pomniku Sybiraków

 i Kamieniu Pamięci  o Kresach
 na Cmentarzu Komunalnym
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I  Przedszkolny Festiwal Kultury
"Głubczycki Tygiel"

w  Miejskim Ośrodku Kultury
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego
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Spotkania Opłatkowe  władz samorządowych
z przedstawicielami instytucji państwowych,  samorządowych

i  kombatantów przy Ogniu Betlejemskim
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GMINA
Samorz¹d
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CITTASLOW
 INNA STRONA NOWOCZESNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ MIAST DOBREGO ŻYCIA
Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu

Slow Food i narodziła się we Włoszech
w 1998 roku. Rok później cztery wło-
skie miasteczka powołały do życia mię-
dzynarodowe stowarzyszenie Citta-

slow. Pierwsze miejscowości z Polski
przystąpiły do sieci „miast dobrej ja-
kości życia” w 2006 roku, dzięki cze-
mu kilkanaście miesięcy później powo-
łano Polską Krajową Sieć Miast Cit-
taslow.

Docenienie potencjału niewielkich
miast to trend XXI wieku, doskonale
wpisujący się w założenia zrównowa-
żonego rozwoju. Miasta spod znaku śli-
maka przyjmują wspólne cele dla po-
lepszania jakości życia mieszkańców
i przybliżania kultury dobrego życia.
Przede wszystkim stawiają na działania
prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają
o zachowanie niepowtarzalnego cha-
rakteru każdego z miast poprzez odno-
wę zabytków oraz pielęgnowanie lokal-
nej wytwórczość i kuchni. Charaktery-
styczną cechą miast Citttaslow jest rów-
nież rozwijanie tradycji gościnności.
Idee Cittaslow zakładają również wy-
korzystywanie nowoczesnych techno-

logii i nowatorskich sposobów organi-
zacji miasta, tak aby spokojne tempo
życia nie stało w sprzeczności z ciągłym
i przemyślanym   rozwojem. Do między-
narodowego stowarzyszenia mogą na-

leżeć miasta liczące mniej niż
50 tys. mieszkańców, które zo-
bowiązały się realizować cele
ruchu, czyli wszechstronnie
pracować nad poprawą jako-
ści życia ich mieszkańców.
Obecnie w sieci, poza liczny-
mi miastami z Warmii i Mazur,
są również ośrodki z innych
regionów Polski (Kalety, Mu-
rowana Goślina, Nowy Dwór
Gdański, Prudnik, Rejowiec

Fabryczny). Na całym świecie do ru-
chu należy 225 miast z 30 krajów. Sie-
dzibą biura Międzynarodowej Sieci
Miast Cittaslow jest włoskie miasto
Orvieto.

Aktualnie o status miasta Cittaslow
starają się dwie miejscowości: Nowy
Staw z woj. pomorskiego oraz Głub-
czyce z woj. opolskiego.

Zgodnie z harmonogramem przystę-
powania oba miasteczka pracują aktu-
alnie nad wypełnieniem kryteriów sa-
mooceny miasta. Po zakończeniu prac
pretendenci gościć będą członków
Komisji Certyfikującej, która oceni
zgodność zapisów ze stanem faktycz-
nym. Uzyskanie oceny w wysokości
50 +1% otworzy im drogę do uzyska-
nia pełnoprawnego członkostwa w
stowarzyszeniu. Przewidywany termin
przystąpienia do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow Internatio-
nal - październik 2016.
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W sieci Cittaslow witamy drugie
 miasteczko z Opolszczyzny.
 8. września, Głubczyce pomyślnie

przeszły certyfikację do Cittaslow. Kra-
jowy Koordynator Polskiej Sieci Miast
Cittaslow Artur Wrochna z przedstawi-
cielami Urzędu, Głubczyckiej Rady Se-
niorów i Komisją Certyfikacyjną po od-
wiedzeniu m.in. parku miejskiego, Mu-
zeum Powiatowego oraz Biblioteki Miej-
skiej w Głubczycach jednogłośnie
stwierdzili, że miasto zasługuje na

przystąpienie do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Spełnienie kry-
teriów samooceny weryfikowali również przedstawiciele Prudnika, Kalet,
Olsztynka oraz biura ds. Cittaslow Urzędu Marszałkowskiego  w Olszty-
nie. Komisji przewodniczył Krajowy Koordynator Sieci Artur Wrochna.

Opr. Jan Wac na podst.  www.cittaslowpolska.pl  www.cittaslow.org

Gmina Głubczyce przystąpiła do konkursu na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Opolskiego 2016. Plac Bpa  Antoniego  Adamiuka

w kategorii Nagroda Internautów zajął IIm.
 Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania
przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych re-
alizacji projektów urbanistycznych decydujących o jakości przestrzeni pu-
blicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania
ładu przestrzennego.
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ROZMOWY  Z BURMISTRZEM GŁUBCZYC

Panie Burmistrzu, zwracam się do
Burmistrza Głubczyc Adama Krupy,
od ostatniej naszej rozmowy minęło
ponad  ćwierć roku, a przypomnę, był
to wywiad do grudniowego Głosu Głub-
czyc, kończąc  podsumowanie roku
2015 padła zapowiedź, że "w tym roku
planujemy jeszcze ….", potem  było
wprowadzenie  w plany na  2016 rok.

Proszę dziś dokończyć zdanie "w  tym
roku planujemy jeszcze"…

AK. Pamiętam nie tylko plany, ale
również zastrzeżenia i obawy o krótkie
terminy i o aurę czy pozwoli zrealizo-
wać obietnice? Dziś  z satysfakcją do-
kończę to zdanie - zrobiliśmy Kosza-
rową,  drogę od Kościuszki do Wało-
wej, alejkę na Cmentarzu Komunalnym,
wykonaliśmy drogi w Nowych Gołu-
szowicach. Dzięki sprzyjającej nam
aurze zdążyliśmy zagospodarować
kwoty  przewidziane w 2015r. na rewi-
talizację parku, co prawda - nie dokoń-
czyliśmy chodnika obok sklepu Me-
dia Ekspert, a drogę dojazdową do Os.
Konstytucji od ul. Kochanowskiego
z miejscami postojowymi (obok Gim-
nazjum nr 1) zrobiliśmy w tym roku.
Koszt tej inwestycji to 71 645,69 zł
(brutto).

JW. Jak minął pierwszy kwartał
2016, jakie sprawy dominowały?

AK. Zacznę od spraw finansowych,
bo optymistycznych. Pierwsza spra-
wa - sesja Rady Miejskiej zwiększyła
w budżecie Gminy kwotę na wydatki
o 2,2 mln zł. Było to możliwe dzięki
oszczędnościom z ubiegłego roku,
dzięki temu nie będziemy musieli za-
ciągać kredytów na nowe zadania.

Druga sprawa - otrzymaliśmy z Urzę-
du Marszałkowskiego  kwotę 1.170 tys.
zł w  związku ze zwiększeniem dofinan-
sowania na rewitalizację  Rynku z 48%
do 85% wydatków.

JW. Na jakie zadania  zostaną prze-
znaczone dodatkowe pieniądze?

AK. Kwota 1 170 tys. zł nie została
jeszcze rozdysponowana , bo to "świe-
ża" sprawa. Natomiast te 2,2 mln zł
przeznaczymy  głównie na drogi, chod-
niki,  ale nie tylko:

- na mieszkania - planujemy wyremon-
tować dwa budynki (na ul. Niepodle-
głości 4 i Bałuckiego 4) - 500 tys. zł,

- na wymianę okien w zasobach
mieszkaniowych -  100 tys. zł,

- na  remont elewacji Urzędu Miej-
skiego, nie remontowanej chyba od 70
lat, gdyż odpadające gzymsy zagrażają
bezpieczeństwu - 600 tys.,



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

36

- na rewitalizację parku  dodatkową
kwotę 200tys. zł jako wkład własny
do pozyskanych 800 tys. z zewnątrz
(foto)

- na zakup  średniego wozu stra-
żackiego  dla OSP JRG w Grobnikach
-   200 tys. zł

Druga kwota pozwoli nam ruszyć
w 2017r. budownictwo mieszkanio-
we wielorodzinne (niesocjalne) z lo-
kalizacją w centrum miasta w miej-
scu dawnego "drewbudu", z  miesz-
kaniami o umiarkowanym czynszu.
Byłoby to jednocześnie  domknięcie
zabudowy Rynku, choć mogą  tam
wystąpić dodatkowe trudności bo
jest to strefa objęta nadzorem konser-
watorskim i z piwnicami.

JW. Skoro mowa o budownictwie ,
to jakie mamy jeszcze inne perspek-
tywy w tym zakresie?

AK. Czekamy na zapowiadany
przez rząd program "budownictwo +"
o dofinansowywaniu budownictwa,
by "nie wyjść przed szereg". Jeśli cho-
dzi o budownictwo w mieście liczymy
też na prywatnego inwestora przy
ul. Browarnej.

Dla budownictwa jednorodzinnego
przygotujemy zapowiadane w moim
programie wyborczym tereny pod bu-
dowę działek  w okolicy  ul. K. Miarki.
Przy ul. Świętokrzyskiej  ok. 1ha tere-
nów należących do Agencji Nierucho-
mości Rolnych,  inne rozwiązanie to
"plomby" w mieście. Będziemy też
sprzyjać prywatnym właścicielom, je-
żeli  zechcą przekształcać tereny pod
budownictwo 1-rodzinne. W rezerwie
mamy  przy ul. Wrocławskiej  21 dzia-
łek, ale one wymagają sporych nakła-
dów inwestycyjnych  (ok. 3 mln zł).

Przygotowujemy teren  po dawnej
cegielni  na ul. Bytomskiej na działal-

ność  usługowo - mieszkaniową  Jest
to teren atrakcyjnie położony - blisko
centrum i obwodnicy. Przy okazji   zo-
stało zlikwidowane dzikie wysypisko
śmieci  na tym terenie oraz  wyburzo-
ny komin, którego stan zagrażał bez-
pieczeństwu ludzi. Teren od strony ul.
Kopernika został zamknięty szlaba-
nem, aby sytuacja z wysypiskiem się
nie powtórzyła.

JW. Wspieranie mieszkalnictwa,
budownictwa w różnych formach to na
pewno ważne kierunki polityki gmi-
ny, jakie inne działania idą również w
kierunku poprawy warunków życia
mieszkańców.

AK.  Mam na uwadze dostępność
z odległych miejscowości do miasta.
Nie chciałbym takiej sytuacji, że miesz-
kańcy gminy niedysponujący własny-
mi środkami lokomocji - choćby ze
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względu na wiek lub zdrowie - byli po-
zbawieni połączenia komunikacyjnego
z Głubczycami. Chodzi o dostęp do le-
karza, przychodni, szpitala lub po więk-
sze zakupy albo inne sprawy załatwiać.
Dlatego jestem za tym, aby dofinan-
sować z budżetu gminy (kwotą 50-60
tys. zł) niektóre nierentowne kursy
PKS na terenie naszej Gminy. Biorę też
pod uwagę to, że w 2017 roku ustawo-
wo transport publiczny będzie zada-
niem samorządu i jest korzystne dla
naszej gminy, że mamy PKS , który bę-
dzie to realizował.
Innym działaniem
zmierzającym do
poprawy bytu
mieszkańców jest
dofinansowywa-
nie wymiany
źródeł ciepła na
bardziej sprawne,
ogrzewanie wę-
glowe na gazowe
lub solary albo pompy ciepła. Stara-
my się w tym roku załatwić wszystkie
wnioski pozytywnie To działanie ma
wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i
ekologiczny. Zachęcam do kupowania
wysokiej jakości źródeł ciepła  u na-
szych rodzimych  (gminnych) produ-
centów. Będzie w przyszłości tańszy
serwis, bo bliżej, a co ważniejsze te fir-
my płacą podatki do naszej Gminy        i
zatrudniają naszych mieszkańców.

JW. Na koniec sprawy bieżące
AK. Utrudnienia w ruchu.  jakie były

przy ul. Moniuszki (foto) powstały
z powodu awarii kanalizacji, pojawiły
się tam też nieprzewidziane dodatko-
we trudności. Dobrze, że stało się to
przed planowanym remontem ciągu
ulic od Wrocławskiej do skrzyżowa-
nia z ul. Sosnowiecką. Dlatego GWiK
bada i wyszukuje takie  miejsca awa-
ryjne. Podobne badania sieci prowa-
dzone będą przy  ul. Mickiewicza
z przyległościami przed jej kapitalnym

remontem, w razie potrzeby sieć zo-
stanie wymieniona. Jeśli chodzi o spół-
kę GWiK dodam jeszcze, że nagłaśnia-
na sprawa kar za niedotrzymanie norm
przez Oczyszczalnię Ścieków zakoń-
czyła się pomyślnie dla spółki. W za-
mian za umorzenie kary spółka zobo-
wiązała się do wykonania inwestycji
kanalizacyjnych, zadania zostały wy-
konane. Z końcem grudnia 2015r. kara
została umorzona.
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Utrudnienia w ruchu powstały rów-
nież w okolicy ul. Powstańców, Sło-
wackiego, Skłodowskiej, (foto) w
związku ze zmianą  organizacji ruchu.

 Pomysł nie wzbudził jednak delikat-
nie mówiąc entuzjazmu. Jestem za przy-
wróceniem dwukierunkowości ruchu
przy ul. Powstańców po wykonaniu
zatok postojowych. Musimy wcze-
śniej uporać się z wycinką paru drzew,
a ulicy Skłodowskiej  musimy się przyj-
rzeć pod kątem organizacji i miejsc po-
stojowych.

Program 500+ realizowany jest
sprawnie, bez zakłóceń. Rząd tym ra-
zem nie obciążył samorządów koszta-
mi administrowania, przeznaczając 2%
na koszty operacyjne. Akcja obejmie
ok. 2000 dzieci. Dla jej przeprowadze-
nia zatrudniliśmy 3 osoby. Dwie mają
stanowiska pracy w OPS, jedna w bu-
dynku USC. Liczę na poprawę demo-
grafii.

JW  Dziękuję za rozmowę
 i ....do  natępnej.
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Jan Wac:  Jakie wydarzenia zdo-
minowały  czas  od naszej poprzed-
niej  rozmowy

Adam Krupa:
Najważniejsze wydarzenia?

W  skali świata -
 - Światowe Dni Młodzieży.
W skali Europy -
- Mistrzostwa Europy w pił-
ce nożnej, z udanym wystę-
pem naszej reprezentacji.
W skali gminy -
- pożegnanie Przemka Wa-
chy przed wyjazdem na
Olimpiadę w Rio de Janeiro,
ponadto - zakończenie roku
szkolnego i nagradzanie
uczniów szczególnie uzdol-
nionych. Pozostałe sprawy
to przede wszystkim inwe-
stycje i…  remonty.

JW. Wśród wymienio-
nych spraw wiele  jest zwią-
zanych ze sportem.

Proszę powiedzieć, jak
przedstawia się w Gminie
baza sportowa.

AK. Na naszą "bazę" skła-
dają się ludzie (sportowcy,
trenerzy, działacze) i obiek-
ty sportowe. Jestem dumny
z wyników naszych spor-
towców zrzeszonych w Lu-
dowym Klubie Sportowym
"Technik" Głubczyce,  LZS
Karate-do Głubczyce, Klubie
Sportowym Taekwon-do
Głubczyce i Polonii Głubczyce. W tym
miejscu chciałbym jeszcze raz pogratu-
lować zawodnikom osiągniętych rezul-
tatów, podziękować trenerom, działa-
czom  i rodzicom za wspieranie zawod-
ników.

Sport w Głubczycach ma solidne
podstawy, co widoczne  było w Ratu-
szu podczas wręczania "Nagród Bur-
mistrza" uczniom szczególnie uzdol-
nionym. Spośród 49. wyróżnionych
nagrodami I i II stopnia w kategoriach
nauka, kultura, sport, było 46. nagro-
dzonych za osiągnięcia sportowe w

skali Mistrzostw Polski, Europy lub
Świata.

Uważam, że jeżeli jest zainteresowa-
nie sportem, to trzeba dbać o istnie-
jącą bazę - obiekty sportowe - remon-
tować, podwyższać standard, a tam,
gdzie to konieczne, budować nowe.
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Dlatego halę sportową ZOKiS przeka-
zaliśmy w administrowanie  Klubowi
Technik. Hala, wybudowana na po-
trzeby badmintona, ma już 20 lat.
W przyszłym roku będziemy musieli
wymienić oświetlenie i wyremontować
podłogę. Przewidywany koszt prac -
200 tys. zł. Budujemy nowe  boisko
wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawo-
wej nr 1 (na części terenu pozyskane-
go od ZSM) i  małe boisko na placu
przy szkole dla najmłodszych dzieci.
Na zadanie to, którego koszt wynosi
ok. 400 tys. zł, uzyskaliśmy dofinanso-
wanie z Urzędu Marszał-
kowskiego w wysokości
130 tys. zł.

Nasze szkoły - ZS Pie-
trowice i Lisięcice - mają
do dyspozycji boiska
wielofunkcyjne, a Gim-
nazjum nr 1 - boisko Or-
lik. Wszystkie szkoły
mają  sale gimnastyczne.
Szkoła Podstawowa nr 2
-  basen kąpielowy.

Nasza baza sportowa to jeszcze Ba-
sen Kąpielowy, Stadion Sportowy.  Na
basenie wykonaliśmy opaski wokół
niecek, stare płytki chodnikowe wy-
mieniamy na estetyczną kolorową
kostkę za 80 tys. zł. Na stadionie trwa
remont budynku klubowego z
uwzględnieniem zaleceń Straży Pożar-
nej  i Sanepidu za  ok. 170 tys. zł.

Położony zostanie nowy dywanik
asfaltowy na wjeździe i placu manew-
rowym Stadionu. koszt tego zadania
to 179 tys.zł.

W 2017 roku planujemy moderniza-
cję boiska przy Szkole Podstawowej nr
2, a także kortu tenisowego w parku.

JW.  Kończąc temat sportu  i zakoń-
czenia roku szkolnego, zapytam jesz-

cze, jak wypadły  roczne sprawdziany
wiedzy  klas szóstych i gimnazjów
w szkołach gminnych?

AK.  Najlepiej wypadły kl. szóste
w Pietrowicach i Lisięcicach, gimnazja
również.

JW. Przejdźmy do inwestycji
w Gminie.
AK. Jeśli chodzi o inwestycje po-

dzielę je na dwie grupy - te planowane
i nieplanowane, ale konieczne. Te dru-
gie  wymuszone zostały ulewami, któ-
rych dwie fale (28 i 31 maja) dotknęły
mocno Zubrzyce i Bogdanowice, tro-

chę mniej Gołuszowice, Nową Wieś
i Ściborzyce Małe. Naprawa  szkód w
infrastrukturze (zamulone rowy, prze-
pusty, podmyte drogi) szacowana jest
na ok. 500 tys. zł. Dla porównania to,
tyle co remont dwóch budynków w
mieście.  Wystąpiliśmy z wnioskami do
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewo-
dy o pomoc. Powołaliśmy komisję do
szacowania szkód w infrastrukturze
i opracowane zostały zasady szaco-
wania szkód w zasiewach rolnych. Dla
rolników przewidujemy rozpatrywane
indywidualnie ulg  w podatku. Na od-
tworzenie  wieloletnich zaniedbań
w infrastrukturze urządzeń melioracyj-
nych nawet  1 mln nie wystarczy. Przy-
czyną są nie tylko wieloletnie zanie-
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dbania, ale i beztroskie zaorywanie
dróg śródpolnych, rowów oraz wpro-
wadzenie  monokultur (np. wielohek-
tarowe połacie kukurydzy). Szkoda, że
nie udało się odtworzyć dawnych
Spółek Wodnych. Dziś odczuwamy
tego skutki.

W budżecie na 2016 r. zwiększyliśmy
kwotę na prace melioracyjne do ok. 400
tys. zł.  Za te środki zostanie gruntow-
nie uporządkowana infrastruktura
w Bogdanowicach (w tym przebudo-
wa czterech przepustów) oraz w Ści-
borzycach Małych. Pozostałe szkody
będziemy usuwać ze  środków  budże-
tu przyszłorocznego.

Rozpoczęliśmy już prace związane z
przebudową drogi transportu rolnego
w Opawicy. Koszt tego zadania wy-
nosi 320 tys. zł. Gmina na to zadanie
otrzymała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 120 tys. zł.

JW. Jak przebiega realizacja inwe-
stycji  planowanych w mieście i gmi-
nie  z  budżetu Gminy?

W mieście największą inwestycją
jest trwający już remont ul Sudeckiej,
Świętokrzyskiej i Karpackiej. Koszt to
ok. 1,5 mln zł, z czego 50% stanowią
środki pozyskane z tzw "schetynó-
wek", w ramach tego zadania ul. Su-
decka uzyska nową nawierzchnię bi-
tumiczną do drogi bogdanowickiej.

Nowe nawierzchnie i chodnik
zostaną wykonane także na ul.
Świętokrzyskiej i  Karpackiej. Trwa
remont ul. Fabrycznej (nowa na-
wierzchnia i chodniki), koszt 120
tys. zł to środki własne gminy.

Na ukończeniu jest remont chod-
nika przy ul. Pocztowej i Wodnej.
Koszt tego zadania to 80 tys. zł.

Usługi Komunalne prowadzą
rewitalizację parku młodzieżowe-
go obok Urzędu Miejskiego

(nowe nasadzenia i trawniki, nowa alej-
ka z kostki betonowej). Koszt  zadania
wynosi 146 tys. zł, w tym dotacje z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Opolu  38 tys. zł.

Rozpoczynamy remont budynku
gminnego przy ul. Niepodległości 4.
Wykonawca został już wyłoniony.
Koszt to 240 tys. zł w ramach tej kwo-
ty zostanie wykonana nowa elewacja
z dociepleniem ścian i remont klatki
schodowej.

W roku bieżącym planujemy jeszcze
generalny remont budynku przy Pl.
Zgody 6.Trwa procedura wyłaniania
wykonawcy.
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Trwa remont budynku Urzędu Miej-
skiego, prowadzi go firma wyspecjali-
zowana w remontach obiektów zabyt-
kowych. Koszt zadania to 600 tys. zł.

Z Agencji Nieruchomości Rolnych
OT Opole uzyskaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 500 tys. zł na remont

dróg (II etap) w Nowych Gołuszowi-
cach. Wykonawca został wyłoniony,
lada moment prace się rozpoczną.

Na poprawę warunków i standardu
w przedszkolach nr 1, 2 i 3 przeznacza-
my ponad 300 tys. zł.  (zakres ważniej-
szych zadań to): Przedszkole nr 1 i 2  -
przebudowa łazienek - 145 tys. zł,

Przedszkole nr 3: zabezpieczenie
przeciwpożarowe, instalacja sygnali-
zacyjna - 133 tys. zł.

Odwodnienie Gimnazjum nr 1 kwota
30 tys. zł. ponieważ woda zalewa ko-
tłownię.

Wykonamy parking przy ul. Chro-
brego, obok firmy Top Farms  za kwo-
tę ok. 40 tys.

Został wykonany remont dachu na
świetlicy  w Równem - 55 tys. zł. Do
remontu dachu świetlicy w Klisinie -
wykonawca robót już wyłoniony, a
także do budynku Miejskiego Ośrod-
ka Kultury.

Wykonaliśmy chodnik, kanalizację  i
oświetlenie w Gadzowicach za kwotę
460 tys. zł

Trwają przygotowania do dożynek
gminnych w Bogdanowicach.

W związku z tym  trwają roboty re-
montowe na ul. Bocznej za pieniądze
(100 tys. zł), jakie wieś otrzymała w
nagrodę za wygrany ubiegłoroczny
konkurs "Na najładniejszą posesję".

 Z ostatnich zdarzeń z innej dziedzi-
ny - Światowe Dni Młodzieży -  gości-
liśmy w Gminie  grupę młodzieży  z Ar-
gentyny z ks. Adamem Kondysem,
proboszczem Debrzycy, która złożyła
wizytę Burmistrzowi oraz ponad setkę
młodzieży z Hiszpanii w  Zespole Szkół
w Pietrowicach.

JW. Dziękuję bardzo
za "bogate" informacje.

  Jan Wac



43

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

44

Jan Wac: Panie Burmistrzu, z czym
kojarzy się Panu data 16.11.2014?
Burmistrz Adam Krupa: Pamiętam, jest
to data wyborów samorządowych do
gmin, powiatów, województw oraz bez-
pośrednich  burmistrzów, wójtów, w
czasie których  zostałem z woli miesz-
kańców gminy Burmistrzem Głubczyc.
Pamiętam też, że  mija już połowa bie-
żącej  kadencji 2014-2016 i wypadało-
by  rozliczyć się wobec wyborców
i mieszkańców gminy z proponowane-
go programu wyborczego.
JW.  Z jakiej listy Pan kandydował
i czyim  poparciem?
AK. W 2014 roku byłem kandydatem
Stowarzyszenia „Obywatelski Komitet
Głubczyc”  (OKoG), który utworzył
"Komitet Wyborczy Wyborców Oby-
watelski Komitet Głubczyc", miałem
też  poparcie  Komitetu Wyborczego
Wyborców „Mieszkańcy Ziemi Głub-
czyckiej”. Moi poprzednicy również
byli kandydatami  Obywatelskich Ko-
mitetów Wyborczych. W 2010 roku
Burmistrz Jan Krówka -kandydował z
listy „Obywatelski Komitet Głubczyc”
z poparciem Komitetu Wyborczego
Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej
W 2006 roku    kandydowałem z listy
OKoG na  Burmistrza, a po wyborach
do Sejmu RP  zostałem posłem. W
styczniu 2007   w wyborach  uzupeł-
niających Burmistrz Jan Krówka kan-
dydował z listyOKoG. W 2002 roku
Burmistrz Kazimierz Jurkowski - kan-
dydował z listy "Obywatelski Komitet
Obrony Opolszczyzny" (OKOOP)
Ja  kandydowałem  na radnego Rady
Miejskiej,  ale  mandat złożyłem po po-
wołaniu mnie  na stanowisko  wice-
burmistrza.

WYWIAD W POŁOWIE  KADENCJI 2014-2018
Z BURMISTRZEM GŁUBCZYC ADAMEM KRUPĄ

     Proszę zauważyć, że w Głubczycach
od kilku kadencji wyborcy preferują
kandydatów do samorządu z Komite-
tów  Obywatelskich.
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JW. Jak współpracuje się Panu z
Radą Miejską?.
AK. Lepiej niż dobrze. Radni są zaan-
gażowani merytorycznie, współpra-
cują na rzecz gminy, reprezentują
mieszkańców swoich okręgów lub miej-
scowości. Są różnice zdań, ale nie ma
konfliktów na tle politycznym. Dzięki
temu realizujemy razem, wspólny  Pro-
gram Wyborczy Obywatelskiego Ko-
mitetu Głubczyc  na lata 2014-18.
JW. Przeanalizujmy, jak realizowany
jest Program Wyborczy?
AK. Z najważniejszych planów warto
wymienić:
* uczestniczymy w projekcie Partner-
stwo Nyskie 2020
* prowadzimy starania o utworzenie
strefy ekonomicznej na terenach od-
zyskanych od ogródków działkowych
za PKS. (poligon)
 * prowadzimy promocję gminy celem
pozyskania inwestora na terenie wo-
jewództwa Dolnośląskiego,
 *uporządkowaliśmy teren po byłej ce-
gielni
* uczestniczymy w targach pracy
* staramy się o pozyskanie funduszy
na rozwój infrastruktury -kanalizacja
wsi Klisino,  remonty dróg - w Opawi-
cy, do Rudoltic(Cz), Osiedle Nowe Go-
łuszowice, ulic - Stelmacha, Koszaro-
wa, Fabryczna,  Sudecka, Mickiewicza,
plac na stadionie, plac Szkoły Podsta-
wowej  nr 1,
* wykonaliśmy I Etap rewitalizacji
Głubczyc, przygotowujemy się do
II etapu,  niezbędnego do aplikacji
o środki unijne
* aktualnie prowadzone są remonty
budynków  w 100% gminnych  Plac
Zgody nr 6, ul. Niepodległości 4, Urzę-
du Miejskiego,
*  przygotowujemy się do termomo-
dernizacji przedszkoli
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*  prowadzona jest modernizacja
 „Małego Targu”
* na bieżąco prowadzimy remonty
mieszkań oraz  przy okazji remontów,
tam gdzie to jest możliwe likwidujemy
bariery architektoniczne dla osób nie-
pełnosprawnych.
* wspieramy finansowo szpital, w  2015
kwotą  40 000zł,  w  2016 kwotą 40 000zł
*wspieramy prace konserwatorskie
i remontowe obiektów sakralnych
w  2015r. kwotą ok. 20 000zł,
 w 2016 r. kwotą ok. 30 000zł
* prowadzona jest modernizacja
Stadionu Miejskiego,
remontowany jest budynek klubowy,
nowy dach z dociepleniem ,termomo-
dernizacja, nowa elewacja  koszt 250
tys. nowa nawierzchnia asfaltowa pla-
cu stadionu
* rRemonty świetlic
- lwowiany, Równe,.Mokre Kolonia
* wybudowano boisko wielofunkcyj-
ne  w Szkole Podstawowej nr 1,
przygotowuje się dokumentację na
boisko Szkoły Podstawowej nr 2,
* wybudowano minigolf w Ośrodku
Rekreacyjno Wypoczynkowym w Pie-
trowicach
* fundujemy stypendia dla sportow-
ców,   corocznie *Wzbogacamy Głub-
czyckie Dni Kultury o nowe formy
przed ratuszem - latem  Plenerowa Sce-
na Głubczyckich Dni Kultury
* współpraca międzynarodowa posze-
rzona o  wprowadzenie Głubczyc do
Międzynarodowej Sieci Miast Dobre-
go Życia”CITTASLOW”, jako drugie
z Opolszczyzny.
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Misją Galmet stała się poprawa czy-
stości powietrza i jakości życia tysię-
cy uczniów i nauczycieli w całej Pol-
sce. Ten ambitny cel realizowany jest
dzięki kampanii społecznej "Ciepło z
klasą", do udziału w której firma za-
prosiła wszystkie szkoły oraz  placów-
ki edukacyjne i oświatowe w Polsce.

Zgłoszone przez uczniów, nauczy-

cieli i rodziców instytucje rywalizowa-
ły ze sobą o najnowocześniejszy, eko-
logiczny sprzęt grzewczy firmy Galmet
- innowacyjne Hybrydowe Systemy
Grzewcze o łącznej wartości ponad 350
tys. złotych.

Dwie części kampanii "Ciepło z
klasą" obserwowało ponad milion in-
ternautów, a na swoje szkoły głoso-
wało ponad 70 tys. osób. Szkół aktyw-
nie uczestniczących w akcji i punkto-

KAMPANIA SPOŁECZNA "CIEPŁO Z KLASĄ" GALMET -
- VOUCHERY NA EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE

 TRAFIŁY DO DWÓCH SZKÓŁ Z GŁUBCZYC
wanych było ponad 200. Sześć z nich
zostało nagrodzonych - trzy w pierw-
szym etapie, zakończonym w czerw-
cu, a trzy w drugiej części kampanii -
we wrześniu.

Głubczyckie Gimnazjum w pierwszej
części "Ciepła z klasą" ostatecznie za-
jęło III miejsce z liczbą 14.848. głosów.
Na pierwszym miejscu uplasował się

Zespół Szkół
Bu d ow l a n o-
Drzewnych z
Żywca z 17.260
głosów, a drugie
miejsce zajął Ze-
spół Szkół nr 1 z
Łosic z 15.443
głosów.

Wraz z uro-
czystym rozpo-
częciem roku
szkolnego, Gim-
nazjum nr 1
otrzymało na
ręce dyrektor
Bożeny Majki
voucher o war-
tości 57.500 zło-
tych do wyko-
rzystania na

nowy, ekologiczny Hybrydowy Sys-
tem Grzewczy w całości produkowa-
ny przez Galmet. W jego skład mogą
wchodzić najbardziej ekologiczne urzą-
dzenia grzewcze wykorzystujące od-
nawialne źródła energii, np. super wy-
dajne pompy ciepła Maxima, AirMax2
lub Spectra, zestawy słoneczne z naj-
nowocześniejszymi w Polsce panela-
mi KSG Premium GT, kocioł c.o. Gala-
xia z certyfikatem 5. klasy czystości i
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zgodny z normą ecodesign, czy też
najtrwalsze ogrzewacze wody Galmet.

W odpowiedzi na niesłabnące zain-
teresowanie kampanią i gorące proś-
by uczestników, Galmet podjął decy-
zję o daniu szkołom dodatkowej szan-
sy na zdobycie wyjątkowych
nagród w dogrywce kampanii
"Ciepło z klasą". Druga część
akcji ruszyła 1 września 2016 i
trwała do ostatniego dnia tego
miesiąca. Uczestniczące w niej
placówki walczyły o zdobycie
atrakcyjnych nagród o wartości
ponad 35 tys. złotych.

Nagrody zdobyły trzy szkoły,
które do końca dogrywki uzbie-
rały największą ilość głosów.
Pierwsze miejsce w tym etapie zajęła
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza
Korczaka w Głubczycach, drugie miej-
sce należy do Przedszkola Publiczne-
go im. Kapitana Józefa Budzika w Łęka-
wicy, a trzecie miejsce zajęła Społecz-
na Szkoła Podstawowa we Wszembo-
rzu.

10 listopada, podczas uroczystego
apelu z okazji Narodowego Święta Nie-

podległości, Szkoła Podstawowa nr 2
otrzymała od firmy Galmet voucher na
kwotę 28.750 zł do wykorzystania na
Hybrydowy System Grzewczy. Go-

ściem honorowym tej uroczystości był
Robert Galara, wiceprezes Galmet, któ-
ry oficjalnie przekazał nagrodę na ręce
Dyrektor Ewy Błażków.

                          Andrzej Kozłowski
      Kierownik Działu Marketingu
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Galmet to polska firma rodzinna
z 35 - letnim doświadczeniem w bran-
ży grzewczej prowadzona przez Stani-
sława Galara wraz z synem Robertem.
Początki Galmet-u sięgają roku 1982
kiedy to Stanisław Galara założył w ga-
rażu jednoosobowy zakład rzemieśl-
niczy, w którym produkował wodne
grzejniki centralnego ogrzewania, boj-
lery i ogrzewacze wody.

W kolejnych latach następuje dy-
namiczny rozwój firmy i wzrost skali
działalności. Miarą rozwoju jest wiel-
kości zatrudnienia i powierzchni hal
produkcyjnych: od samodzielnej pro-
dukcji w przydomowym garażu na
początku działalności do blisko 700
pracowników i około 40.000 m2 po-
wierzchni hal obecnie.

Dziś Galmet to jedna z najdynamicz-
niej rozwijających się firm branży tech-

niki grzewczej, ogólnopolski lider pro-
dukcji, sprzedaży ogrzewaczy wody
oraz znaczący producent kotłów cen-
tralnego ogrzewania, pomp ciepła oraz
kolektorów i systemów słonecznych

wykorzystujący do swej produkcji
m.in najnowocześniejsze roboty spa-
walnicze, zaawansowane technolo-
gicznie urządzenia laserowe, plazmo-
we i maszyny sterowane numerycz-
nie, a także innowacyjne technologie.
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Stale rozbudowywane zaplecze na-
ukowe i laboratoryjne umożliwia two-
rzenie nowych innowacyjnych pro-
duktów i dostosowywanie ich do co-
raz bardziej rygorystycznych norm,
które muszą spełniać urządzenia
grzewcze oraz szybką odpowiedź na
zmieniające się trendy rynkowe.

Unikalną cechą wyróżniającą Galmet
na tle innych producentów krajowych
czy też zagranicznych jest tworzenie
Hybrydowych Systemów Grzewczych
w skład których mogą wchodzić pom-
py ciepła, kolektory słoneczne, kotły
centralnego ogrzewania (w tym na
pellet i biomasę) oraz wszelkiego ro-
dzaju zbiorniki wytwarzane przez jed-
nego producenta.

Przez 35 lat działalności Galmet stał
się jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych marek wśród producentów urzą-
dzeń grzewczych na rynku polskim, a
wytwarzane w Głubczycach produkty
docierają do ponad 30 krajów.

Pozycja rynkowa Galmet-u to efekt
konsekwentnego realizowania strate-
gii, której fundamentami są: stały roz-
wój technologii (liczne patenty i cer-
tyfikaty), tworzenie nowych rozwiązań

grzewczych (Hybrydowe Systemy
Grzewcze) oraz dążenie do zaspokajania
zmieniających się oczekiwań klientów.
Dzięki temu produkowane wyroby speł-
niają nawet najbardziej wyśrubowane
normy europejskie, a Galmet stoi w awan-
gardzie firm tworzących nowe rozwiąza-
nia technologiczne czego potwierdze-
niem jest:
* Posiadanie przez kolektor słoneczny
KSG 21 Premium GT najwyższej w Euro-
pie sprawności.
* Posiadanie przez pompę ciepła do ogrze-
wania ciepłej wody użytkowej Basic naj-
wyższej w Polsce wydajności COP.
* Posiadanie przez kocioł c.o. na pellet
EKO - GT KPP najwyższej klasy 5. oraz
spełnianie przez kocioł na ekogroszek
Galaxia wymagań określonych w najnow-
szej europejskiej dyrektywie Ecodesign
przewyższającej wymagania klasy 5.
* Uznanie jakim cieszą się wśród odbior-
ców produkty firmy Galmet.

Wysoka jakość produktów Galmet
przekłada się na uznanie wielu instytu-
cji wyrażane m.in. poprzez liczne nagro-
dy dla Zarządu firmy i produktów:
" Medal Międzynarodowych Targów
Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016
- pompa ciepła Maxima.
" Ekolaur Polskiej Izby Ekologii w kate-
gorii Ekoprodukt, Zielone Technologie
2016 - pompa ciepła Maxima.
" Statuetka "Zielonego Feniksa" 2016
dla Stanisława Galary - Prezesa Galmet
Sp. z o.o. Sp. K, nagroda za osiągnięcia
we wdrażaniu rozwiązań i technologii
ekoenergetycznych.
" Platynowy Laur Umiejętności i Kom-
petencji "dla osób lub firm za całokształt
działalności" 2017 dla Prezesa Galmet Sp.
z o.o. Sp. K - Stanisława Galary.
                               Mirosław Lewicki

z-ca  kierownika
Działu Marketingu
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Kolejne DOŻYNKI  mamy za sobą.
Następne, jak ogłosił przewodniczący
jury "Konkursu na Najładniejszą Po-
sesję i Sołectwo w Gminie" wicebur-
mistrz Kazimierz Bedryj , odbędą się w
Zubrzycach jako zwycięskim sołec-
twie. Sołtys Mariusz Gawłowski, od-
bierając funkcję gospodarza, z satys-
fakcją zaprosił do siebie  na przyszło-
roczne dożynki ZUBRZYCE 2017
mieszkańców gminy i gości.  Tegorocz-
ne Święto Dziękczynienia za plony zie-
mi dochowało tradycyjnej formy. Bo-
gaty i barwny korowód prowadziły,
pod osłoną wozu bojowego OSP,
w rytmie orkiestry dętej z Raciborza,
dzieci szkolne w kolorowych strojach
ludowych i młodzież gimnazjalna w
strojach historycznych oraz niezastą-
pione w swojej urodzie marżonetki z
Branic. Za nimi bryczką konną w ob-
stawie jeźdźców  na koniach, Burmistrz
Gminy,  Starosta Powiatu i  Starosto-
wie Dożynek oraz sołtys wsi nowo-
cześniej bo zmotoryzowany. Korowo-

DOŻYNKI GMINNE - BOGDANOWICE 2016
du dopełniały korony żniwne, goście
dożynkowi i nowoczesne pojazdy rol-
nicze. Gospodarz części sakralnej do-
żynek -  ks. proboszcz Adam Szubka -
w asyście księdza z Włoch O. Jana Ma-
zurkiewicza  odprawili Mszę św. dzięk-
czynną zakończoną "dzieleniem chle-
bem". Bogaty program artystyczno -
rozrywkowy, ogłoszenie wyników kon-
kursów na najładniejszą koronę żniwną,
na najładniejszą posesję i sołectwo, od-
znaczenia "Zasłużony dla rolnictwa",
"Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego" wypełniły czas do występu
Gwiazdy Dożynek Zespołu „Śląsk”.

Po nim jeszcze koncert Jacka Silskie-
go i zabawa taneczna przy zespole
ORION do północy.

Wyniki konkursu gminnego „Ko-
rony żniwne”: I  m. Krzyżowice, II m.
Zawiszyce, III m. Bogdanowice, IV m.
Głubczyce Sady, V m. Bernacice Gór-
ne, VI m. Zubrzyce, VII m. Ściborzyce
Małe.
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Odznaczeni „Zasłużony dla Rolnic-
twa”: Mariusz Gawłowski - Zubrzyce,
Stanisław Gawłowski i Beata Madera -
Bogdanowice, Jacek Maćko i Wanda
Skóra - Zawiszyce.

Zasłużony dla Województwa Opol-
skiego: Kazimierz Jurkowski - Bogda-
nowice, Jan Mielnik - Nowa Wieś Gł.,
Danuta Danylczuk - Pomorzowice.

Jan Wac
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Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Miast Partnerskich Saint
Rémy-sur-Avre  i Głubczyc go-
ściły we Francji (30.06-
5.07.2016) rodziny z naszej
gminy w ramach rewizyty. Go-
spodarze przygotowali nam wie-
le atrakcji, z których mam przy-
jemność przedstawić relację.

Po serdecznym  powitaniu  pol-
skich  przyjaciół  na lotnisku  w Paryżu
- Beauvais pojechaliśmy  autokarem na
nietypową wycieczkę po Normandii,

była to wycieczka  po trasie z dala od
utartych szlaków (Mont Saint Michel
będąca najpopularniejszą atrakcją re-
gionu, zwiedziliśmy wcześniej). Po
trzech  dniach spędzonych w Norman-
dii dotarliśmy  do Saint Rémy-sur-Avre.
Tu poza oficjalnym spotkaniem z Me-
rem i Radą Miejską oraz  Zarządem Sto-
warzyszenia pozostały czas spędzali-
śmy wspólnie z rodzinami.

Normandia jest jednostką histo-
ryczną, geograficzną i kulturową, po-
łożoną na północnym zachodzie Francji
nad Kanałem la Manche. W 2012 roku,
ludność Normandii liczyła 3 568 476 miesz-
kańców i dodatkowo 160 000 poza Francją
(na wyspach normandzkich).

PATNERSTWO RODZIN
GŁUBCZYCE-SAINT REMY SUR AVRE

Normanowie (inne określenie dla wi-
kingów), groźni wojownicy, organizo-
wali  pierwsze wyprawy do Normandii
w IX wieku. W 911 roku rozległe tere-
ny pomiędzy doliną Sekwany aż do re-
gionu Cotentin, jak również wyspy na
Kanale la Manche zostały nadane Rol-
lonowi, wojownikowi i potężnemu wo-

dzowi wikingów, w zamian za zaprze-
stanie najazdów i przyjęcie chrztu.
Wtedy to przyjął imię Robert i jest
uważany przez historyków za założy-
ciela Księstwa Normandii.
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Pierwszy dzień w Normandii koń-
czył się (według uznania) oglądaniem
meczu Mistrzostw Europy Polska -
Portugalia lub  spacerem  po Etretat i
podziwianiu jego słynnych klifów.
Kredowe białe klify wyrzeźbione

przez morze i szarawe kamieniste
plaże z otoczaków otaczają niewielką
miejscowość nadmorską Etretat. Miej-
sce to zostało uwiecznione przez wie-
lu malarzy i pisarzy.

Następnego dnia  podziwialiśmy
most  Pont de

Normandie.
Most został

otwarty 20.
stycznia 1995
roku. W mo-
mencie odda-
nia do użytku
u s t a n o w i ł
nowy rekord
światowy doty-
czący mostów

wantowych wraz z głównym
przęsłem o długości 865 metrów.

Przez cały czas budowy mo-
stu trzeba było dostosowywać go do
specyficznych warunków ujścia Se-
kwany. Jedynie most wantowy pozwa-
lał na połączenie dwóch brzegów rze-

ki, tworząc głębokie fundamenty pod
północny pylon i sztuczną zabetono-
waną wyspę  utworzoną z 50 tysięcy  to-
nowych  skał. Dalszy ciąg wycieczki to
podziwianie malowniczej, historycznej
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krainy  jabłoni, stadnin i zabudowań wiej-
skich o konstrukcji szachulcowej.

Bazylika w Lisieux
Budowa bazyliki w stylu rzymsko-

bizantyjskim na planie krzyża greckie-
go rozpoczęła się w 1929 i zakończyła
w 1954 roku. Mozaiki, które pokrywają
prawie całą powierzchnię ścian we-
wnętrznych oraz witraże, przedstawiają
przesłanie św. Teresy. Kopuła ma pra-
wie 100 metrów wysokości. Św. Tere-
sa zmarła 30. września 1897 roku. Zo-
stała ogłoszona świętą 17 maja 1925
roku. Jej rodzice, Louis i Zélie Martin,
zostali kanonizowani przez papieża
Franciszka 18. października 2015 roku.
Są pierwszą parą mał-
żeńską w historii Ko-
ścioła katolickiego,
która została ogło-
szona wspólnie
świętą podczas tej
samej uroczystości.
Bazylika w Lisieux

jako jedyna została powierzona opie-
ce trzech świętych z tej samej rodziny.

Zwiedzanie fabryki serów Grain-
dorge w Livarot - jest to kraina serów
Camebert, Pont  l'evque i Livarot.

 Fabrykę serów zwiedziliśmy przez
oszklony korytarz. Obserwowaliśmy
różne etapy produkcji normandzkich

serów. Przepisy przekazywa-
ne są z ojca na syna od jej
powstania w 1910 roku. Sery
produkowane są z surowego
mleka od krów normandz-
kich, odbierane codziennie
od 120 hodowców z okolicy
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Livarot. Wizyta zakończyła  się degu-
stacją serów.

Zwiedzanie miejsca pamięci  II woj-
ny światowej w Urville

 W gminie Urville i Grainville - Lan-
gannerie znajduje się jedyny polski

cmentarz wojskowy we Francji. Głów-
na aleja wiedzie do pomnika uwieńczo-
nego rzeźbą stylizowaną na polskiego
orła. Tu nasza delegacja oraz delega-
cja Polonii francuskiej  złożyły kwiaty.
Jest to miejsce pamięci upamiętniają-
ce 696 dzielnych polskich żoł-
nierzy poległych w trakcie lą-
dowania w Normandii, a na-

stępnie podczas licznych starć, które
doprowadziły do wyzwolenia Francji.

Przedstawiciele Polonii zaprosili
nas do swojego kościółka - kaplicy
Matki Boskiej Częstochowskiej
z 1947 roku - ozdobionego licznymi

symbolami polskości. Jest to przykład
chęci  zachowania i przekazywania pol-
skiej tradycji mimo exodusu. Na zapo-
trzebowanie polskich rodzin powsta-
ły liczne struktury, związki wzajemnej
pomocy, sklepy z polskimi specjałami,
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szkoła, przedszkole, koła kulturalne,
klub sportowy, w którym oprócz  Cze-
cha i Francuza pozostali piłkarze byli
Polakami. Kultura i polskie tradycje
trwają mimo zamknięcia kopalni w 1989
roku. Na zakończenie spotkania zaśpie-
waliśmy "Jak szczęśliwa  Polska cała"
oraz "Barkę", które wywołały łzy wzru-
szenia u gospodarzy.

Potem gościliśmy w Merostwie
i siedzibie Polonii. Wizyta w Potigny
zwanym "Małą Warszawą"  to spotka-
nie z historią francuskiej Polonii w
dawnym górniczym miasteczku, w któ-
rym mieszkało ok. trzech tysięcy Pola-
ków pracujących w kopalni Soumont
w latach 1924-1931. Potigny zostało
wyzwolone 15. sierpnia 1944 roku
przez Kanadyjczyków i Pierwszą
Polską Dywizję Pancerną. Dywizja ta
wyróżniła się w bitwie pod Falaise-
Chambois. Ubogaceni w liczne wraże-
nia na noc wróciliśmy (22.30) do Gîte
les Hellandes w Górnej Normandii

Następny dzień zwiedzania roz-
począł  przystanek przy tysiącletnim
dębie w Allouville-Belfosse

Zgodnie z  legendą dąb został posa-
dzony w 911 r. z okazji powstania Nor-
mandii i był świadkiem przemarszu woj-
ska Wilhelma Zdobywcy w kierunku
Anglii. Starzejące się drzewo wypróch-
niało od środka, oferując w swoim
wnętrzu powierzchnię  niezbędną dla
życia pustelnika, jakim był Pere du Cer-
ceau, który tam mieszkał, stąd nazwa
sypialnia pustelnika. Dziś jest we
wnętrzu dębu kaplica Matki Boskiej
mieszcząca kilka osób. Dąb z Allouvil-
le-Bellefosse, będący ciekawostką od
XIX wieku, otrzymał status pomnika
przyrody w 1952 r.

Przystanek przy pomniku CAUDE
BEC EN CAUX,  " Latham 47"
Betonowy pomnik nazwany CAU-

DEBEC EN CAUX (dla tych z Latham
47) w Ccaudebec en Caus, został zbu-
dowany w 1931 roku  ku pamięci wod-
nosamolotu produkowanego przez fir-
mę Latham, znajdującą się nad Se-
kwaną, wyspecjalizowaną w produk-
cji samolotów i założonej przez Jean
Latham, kuzyna Huberta Latham.
Wodnosamolot Latham 47 wystarto-
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wał z tego miejsca 16. czerwca 1928
roku, aby ratować pasażerów tonące-
go sterowca  na krze  na północy Nor-
wegii. Wodnosamolot zaginął w tajem-
niczych okolicznościach, tylko zbior-
nik i pływak zostały odnalezione. W
tamtych czasach stanowił wyczyn
techniczny w dziedzinie inżynierii lot-
niczej.

Niedaleko od tego miejsca podziwia-
liśmy most Pont de Brotonne, odda-
ny do użytku w lipcu 1977 roku. Łączy
dwa brzegi Sekwany w pobliżu miasta
Caudebec-en-Caux. Jego wymiary:
długość 1.280 m, główne przęsło 520

m, pylony o wysokości 125 m, jezdnia
na  wysokości 125 oraz 50 metrów nad
Sekwaną.

Po obiedzie w restauracji "Les 3 vi-
kings" - "3 wikingów" w Saint Wan-
drille-Rançon zakończyliśmy  nasz po-
byt w Normandii. Wieczorem dotarli-
śmy do "naszego" Saint-Rémy-sur-
Avre, położonego na granicy rolnicze-
go regionu Normandii i Beauce w spo-
kojnej dolinie, przez którą przepływa
rzeka Avre i gdzie rozpościerają się ol-
brzymie pola z uprawami zbożowymi.

Miejscowość ta powstała wokół
kościoła, a od
imienia jego pa-
trona, św. Remi-
giusza, od XI wie-
ku wywodzi się
nazwa  parafii Sa-
int Rémy. Kościół
został wpisany na
listę zabytków,
posiada godne
uwagi wrota, a je-
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den z witraży przedstawiają-
cy Saint-Eloi jest niezwykle
piękny.

Niedziela  - oficjalna cere-
monia i koktajl oferowany
przez Mera Saint Rémy Sur
Avre i Radę Miejską

oraz  wspólny obiad w sali
O.S.C.A.R.  (Ośrodek Sportu
Kultury i Rekreacji),  a po nim
wizyta u zaprzyjaźnionych

strażaków ochotników seniorów i ju-
niorów.

Niedzielny wieczór i poniedziałek z
rodzinami  goszczącymi zakończył wi-
zytę, ale „kropkę nad i” stanowił pysz-
ny tort pożegnalny u pani Christine
Valy, u której nasz pokój sypialny zdo-
biła kolekcja pamiątek z wizyt w Głub-
czycach.

             Jan Wac
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W ramach współpracyStowarzy-
szeń Mieszkańców Miast Partner-
skich Głubczyce i Rockenhausen
(Niemcy) – gościliśmy w Głubczycach
w dniach 26-30.05 przedstawicieli
tamtejszego samorządu, grupę ro-
dzin, strażaków oraz Big Band i or-
kiestrę akordeonową.

Organizatorami corocznej wymiany
rodzin są Stowarzyszenia Rodzin
Miast Partnerskich – naszemu przewo-
dzi Bolesław Buniak. Tym razem był to
wspólny spływ przełomem Dunajca i
zwiedzanie Pienin.

 Zespół i orkiestra, zwiedzając Pol-
skę zatrzymali się - zgodnie z ubiegło-
rocznymi ustaleniami - w Głubczycach,
by dać koncert w ramach Dni Głub-
czyc oraz na wieczornym spotkaniu
integracyjnym.

Grupę strażaków gościli strażacy
OSP z Nowej Wsi Głubczyckiej pod
przewodnictwem Adama Buchańca
wg własnego programu.

GOŚCIE Z ROCKENHAUSEN
Niemieccy partnerzy wzięli udział w po-

kazowym turnieju „prądopiłki” na „Sta-
wie Łabędziowym” w Parku Miejskim

Była to już druga wizyta strażaków
w ostatnich trzech latach. Trzynasto-
osobową grupę strażaków gościli we
własnych domach strażacy z jednostek
naszej gminy.

Strażacy z Niemiec mieli okazję za-
poznać się ze sprzętem i umiejętnościa-
mi ratowniczymi jednostek z terenu
gminy Głubczyce.

Poza poznawaniem systemów szko-
lenia i ratownictwa mieli również oka-
zję do zwiedzenia Gminy i jej miejsco-
wości oraz walorów naszego kraju.
Niestety, mieli także możliwość przy-
glądania się akcjom ratowniczym po
ulewach, jakie miały miejsce w gminie
Głubczyce w ostatnim tygodniu maja.
Chociaż nasze gminy dzieli 1000 km,
podczas pobytu w Polsce ich gminę
również nawiedziły ulewy i powodzie.

Pobyt w Polsce i Gminie Głubczyce
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bardzo spodobał się naszym
gościom i już teraz zaprosili
głubczyckich strażaków w
przyszłym roku do Gminy
Rockenhausen.

Jan Wac,
Adam Buchaniec
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Ostatnie miesiące, szczególnie te let-
nie, przyniosły wiele ważnych rocz-
nic i ciekawych wydarzeń. Wśród
tych rozgrywających się w naszym
kraju na pierwszym miejscu znalazły
się Światowe Dni Młodzieży (ŚDM)
w Krakowie, gdyż stały się one jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w
ostatnich dekadach, choćby dlatego,
że z ich powodu oczy milionów ludzi z

całego świata zwró-
cone były na Polskę.

Również wielu
mieszkańców Głub-
czyc śledziło w tele-
wizji czy innych me-

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016
W KRAKOWIE… I  DEBRZYCY

diach przebieg tego niezwykłego, mię-
dzynarodowego i wielokulturowego
zjazdu tysięcy młodych katolików. Jed-
nak z pewnością nie wszyscy czytel-
nicy "Głosu Głubczyc" są świadomi,
że ŚDM odbyły się nie tylko w Krako-
wie, lecz także  u nas, w Gminie Głub-
czyce.

Światowe Dni Młodzieży, zapocząt-
kowane przez naszego rodaka, św.

Jana Pawła II w 1984 roku, od
wielu już lat mają w swoim planie
tzw. "tydzień misyjny", nazywa-
ny też Dniami w Diecezji (DwD).
Jeszcze przed wspólnym spotka-
niem w wyznaczonym wcześniej
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mieście, młodzi ludzie przybywający
z zagranicy do danego kraju, odwie-
dzają wybraną przez siebie diecezję i
spędzają w niej kilka dni. W ten spo-
sób mogą nie tylko zwiedzić inną
część kraju, do którego pielgrzymują,
ale przede wszystkim poznać życie
Kościoła "od podszewki", spotkać
konkretnych młodych katolików
i wspólnotę, w której żyją. W ramach
dni spędzonych w Krakowie takie

osobiste spotkania nie zawsze były-
by możliwe, chociażby ze względu na
problemy z przyjęciem tak wielkiej licz-
by młodych w parafiach miasta.   Dla-
tego właśnie w ramach DwD już 20
lipca 2016 r., jeszcze przed oficjalnym
otwarciem ŚDM w Krakowie, również
do naszej diecezji i do naszego deka-
natu przyjechali z zagranicy młodzi
katolicy.
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W parafii Debrzyca zawi-
tała siedmioosobowa gru-
pa Argentyńczyków. Sta-
nowili oni małą cząstkę
wśród prawie 4300 mło-
dych, którzy z różnych kra-
jów świata przyjechali do
Diecezji Opolskiej. Ale była
to jednocześnie jedyna
grupa z ojczyzny papieża
Franciszka, która odwiedziła
Opolszczyznę w czasie DwD. Z tym
większą radością została ona powita-
na przez proboszcza, ks. Adama Kon-

dysa, który był inicjatorem za-
proszenia młodych do parafii św. Ja-
kuba w Debrzycy, jak i parafian, któ-
rzy    z wielką serdecznością i ofiarno-
ścią przyjęli ich w swoich rodzinach i
domach. Grupa z Argentyny była nie-
wielka, ale bardzo zróżnicowana - rów-
nież pod względem wieku. Byli  w niej:
Carlos, Agustina, Rosia i Victoria -
uczniowie szkoły Dámaso (Instituto
Social Militar Dr. Dámaso Centeno)

w Buenos Aires. Towarzyszyli im wy-
chowawcy: nauczyciel - Ricardo oraz
pracujący w szkole jako katecheci i ka-

pelani - młodszy ks. Pedro i
ponad osiemdziesięcioletni ks.
Raúl, który jest dobrym znajo-
mym papieża Franciszka jesz-
cze z czasów dzieciństwa.

Mimo początkowych obaw o
barierę językową, znalazło się
aż pięć rodzin, chętnych do
przyjęcia młodych pielgrzy-

mów. Obawy okazały się niepotrzeb-
ne, bo kiedy Argentyńczycy wysiedli
z autokaru, najważniejszym okazał się
"język serca": przyjazne uśmiechy na
twarzach i serdeczne uściski. Taka miła
atmosfera panowała do końca "de-
brzyckich dni młodzieży", które trwa-
ły do 25 lipca i miały bogaty program.
Został on w pewnym stopniu podyk-
towany przez plan ogólnodiecezjalny,
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ale pomieścił też wiele lokalnych
spotkań i inicjatyw.

W czwartek 21. lipca Argen-
tyńczycy spotkali się w Urzędzie
Miejskim w Głubczycach z bur-
mistrzem Adamem Krupą i wi-
ceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej Edwardem Wołoszynem
oraz zwiedzili Muzeum Ziemi
Głubczyckiej, oprowadzani przez
dr Barbarę Piechaczek. Potem
udali się do Krnova, gdzie na Cvilinie
uczestniczyli we Mszy Św. Po południu
odwiedzili klasztor benedyktynów w Bi-
skupowie k/Głuchołaz, a wieczorem w
Nysie mogli obejrzeć imponujący spek-
takl "Apokalipsa" w wykonaniu Teatru
A z Gliwic.

Piątek 22. lipca był w ramach DwD
dniem miłosierdzia. Wraz z mło-
dzieżą       z Debrzycy młodzi z
Argentyny modlili się na Drodze
Krzyżowej przy kościółku św.
Bryksjusza w Gościęcinie, a po
południu odwiedzili starsze i cho-
re osoby w ZOL-u  w Głubczy-
cach. Zaśpiewali dla nich kilka ar-
gentyńskich pieśni i wręczyli wy-
konane wcześniej kartki z życze-
niami.

Sobota 23. lipca była dla gości     z
Argentyny oraz młodzieży z Debrzycy
dniem diecezjalnych spotkań, najpierw
na uroczystej Mszy Św. na Górze św.
Anny, z udziałem wszystkich przyby-

łych do naszej diecezji grup a potem na
koncercie uwielbienia w Opolu.

W wyjazdach oraz spotkaniach ar-
gentyńskim gościom towarzyszyły
wolontariuszki: Joanna Kaczmarska,
Agata Rajtak i Anna Sikora, które po-
magały w organizowaniu DwD w pa-

rafii. Mocnym akcentem na
zakończenie tych dni, w nie-
dzielę 24 lipca, była uroczy-
stość odpustowa ku czci
św. Jakuba Starszego oraz
Festyn Jakubowy, przygo-
towany przez Radę Para-
fialną z Debrzycy. Młodzież
z Argentyny wraz z duszpa-
sterzami, zaproszonymi go-

śćmi i całą wspólnotą parafialną

uczestniczyli w uroczystej sumie od-
pustowej, która w tym roku zyskała
bardziej międzynarodowy charakter.
Po południu wszyscy spotkali się na
boisku na Festynie Jakubowym. Roz-
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począł go koncert orkiestry Junior
Opole Brass. Po nim, z ujmującym pro-
gramem wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Grobnikach. Później
ogromne zainteresowanie wzbudziły
występy poszczególnych grup naro-
dowych. Bo oprócz grupy z Argenty-
ny, na zaproszenie ks. Proboszcza, w
festynie wzięła również udział mło-
dzież, która DwD spędzała w pobli-
skich parafiach - grupka dziewcząt z
Włoch (goszczących w Cyprzanowie)
oraz 30-osobowa grupa Panamczyków
(goszczących w Gościęcinie). Ci ostat-
ni, ubrani w oryginalne stroje ludowe,
przedstawili tradycyjne pa-
namskie tańce, porywając do
wspólnej zabawy sporą część
widowni.

W poniedziałek, 25. lipca
nadszedł moment pożegna-
nia. Przed odjazdem do Kra-
kowa, podczas tzw. Mszy po-
słania, ks. Raúl Perrupato w
serdecznych i ciepłych sło-
wach podziękował całej
wspólnocie parafialnej a szczególnie
rodzinom, które ich gościły i dzięki
którym mogli czuć się u nas dobrze -
"jak w domu".

Bardzo podobne wrażenia mieli po
swoim pobycie w Pietrowicach Głub-
czyckich inni pielgrzymi na ŚDM, któ-
rzy gościli w dniach od 27. lipca do

2. sierpnia w tamtejszym Zespole Szkół.
Była to 110-osobowa grupa hiszpań-
skiej młodzieży z Barcelony, która nie
wzięła udziału w DwD, ale przyjechała
bezpośrednio na ŚDM. Podczas tygo-
dniowego pobytu młodzi Hiszpanie
odwiedzili Jasną Górę, Kraków oraz
Auschwitz-Birkenau, Głubczyce - Ra-
tusz. Uczestniczyli oni również w hisz-
pańsko-polskich Mszach Św. odpra-
wianych w kościele w Pietrowicach.
Podczas jednej z nich ks. Carlos, w
imieniu młodych Hiszpanów, wyraził
to, jak dobrze czuli się w Pietrowicach,
zaś Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan

Kulik podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do sprawnej organiza-
cji ich pobytu. Byli to m.in. harcerze z
głubczyckiego Hufca ZHP, którzy przy-
gotowali bazę noclegową, udostępnia-
jąc zestaw materacy i pościeli.

Tym, co łączyło obie wizyty zagra-
nicznych gości na ziemi głubczyckiej,
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było przede wszystkim spotkanie w
Krakowie - Światowe Dni Młodzieży.
Nie mogło zabraknąć na nich również
młodzieży z naszej gminy i naszego
głubczyckiego dekanatu. 11-osobowa
grupa młodzieży wraz z duszpasterza-
mi: ks. Marianem Stokłosą, ks. Toma-

szem Skowronem i ks. Adamem Kon-
dysem wyruszyła do Krakowa w pią-
tek, 29 lipca. Organizatorzy skierowali
ich na nocleg w Charsznicy k/Miecho-
wa. Stamtąd wyruszali, by w Krako-
wie na Błoniach, wraz z ponad milio-
nowym tłumem młodych katolików
uczestniczyć we wzruszającej Drodze
Krzyżowej, a w sobotę i niedz
w jeszcze większej wspólnocie na
Campus Misericordiae w Brzegach,
wziąć udział w niezapomnianym wie-
czornym czuwaniu z papieżem Fran-
ciszkiem  i Mszy Świętej Posłania.

Nie była to jednak jedyna pocho-
dząca z Głubczyc grupa młodzieży, któ-
ra pojechała na ŚDM. Jak podczas każ-
dej wizyty papieskiej w Polsce, rów-
nież i tym razem, harcerki i harcerze
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
pełnili "Białą Służbę", polegającą na
udzielaniu pielgrzymom niezbędnej
pomocy przedmedycznej i medycznej,
udzielaniu informacji oraz podejmowa-
niu działań porządkowych. Wśród
nich było 15. druhen  i druhów z głub-

czyckiego ZHR. Uczestniczyli oni za-
równo w tygodniowej służbie w Kra-
kowie, w ramach patroli Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, jak również przez dwa tygodnie.
działając w Oświęcimiu. Tam, na tere-
nie byłego niemieckiego nazistowskie-

go obozu koncentracyjnego,
pomagali władzom Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w organizacji wizyty tysię-
cy pielgrzymów, którzy przy
okazji ŚDM chcieli także odwie-
dzić Muzeum. Łącznie Miejsce
Pamięci odwiedziło ponad 155
tysięcy pielgrzymów (naj-
wyższą frekwencję odnotowa-
no 26. lipca, kiedy to do byłego

KL Auschwitz przybyło 21 tysięcy od-
wiedzających - była to rekordowa licz-
ba osób zwiedzających teren byłego
obozu w czasie jednego dnia). Jak
wspomina phm. Marcin Żukowski, naj-
bardziej niezwykłym doświadczeniem
podczas harcerskiej służby na terenie
Muzeum było towarzyszenie Ojcu
Świętemu Franciszkowi w czasie wi-
zyty na terenie obozu. A jednym z waż-
nych zadań wyznaczonych harcerzom
była zaszczytna pomoc i opieka nad
byłymi więźniami obozu obecnymi
podczas wizyty papieża.

Światowe Dni Młodzieży miały wie-
le różnych i ciekawych aspektów,
a każdy ich uczestnik oraz ci, którzy
choćby na moment zetknęli się z gosz-
czącą w Polsce młodzieżą, mogliby
wiele o tym spotkaniu opowiadać.
Z pewnością to niesamowite wydarze-
nie będzie odbijać się pozytywnym
echem w historii naszego kraju, w życiu
Kościoła i w naszych sercach.

Ks. proboszcz  Adam Kondys
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I kat.
 - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym
wybudowanym w ostatnich dziesięciu latach
Miejsce I - Marzena i Wiesław Kindrat, Bogdanowice ul. Długa

II kat.
 - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym
wybudowanym powyżej dziesięć lat temu
Miejsce I - Jolanta i Ryszard Grzegorzewicz, Zubrzyce ul. Długa
 Miejsce II ex aequo - Józefa Kołtyk, Gołuszowice,
Alina Zając, Bernacice Górne
Miejsce III - Katarzyna Kulikowska, Bernacice

III kat.
 - Najestetyczniejszy balkon
Miejsce I - Tadeusz Horodecki, Głubczyce Sady
Miejsce II - Kamila Zagwocka, Głubczyce Sady
Miejsce III ex aequo - Grzegorz Sobieszczański, Maria Kwaśnik Gł.Sady

IV kat.
- Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
wielorodzinnym lub innym obiektem publicznym
Miejsce I - Wspólnota Mieszkaniowa Gł. Sady 18-20
Miejsce II - Wspólnota Mieszkaniowa Gł. Sady 26-28
Miejsce III- Przedszkole + świetlica Gł. Sady

Komisja w składzie: 1. Katarzyna Kurek - pracownik Wydziału Komunalno-
Inwestycyjnego, 2. Romuald Dąbrowa - Komendant Straży Miejskiej, Kazi-
mierz Kupina - Radny Rady Miejskiej podsumowała wyniki konkursu na "Naj-
estetyczniejszą posesję na terenie miasta i gminy Głubczyce" w 2016 roku.

W kategorii V
 "Najestetyczniejsze Sołectwo" komisja przyznała nagrodę organizacji doży-
nek w 2017 roku dla najestetyczniejszego sołectwa.
1. miejsce - Sołectwo Zubrzyce - 57 pkt- organizacja Dożynek w 2017 roku,
2. miejsce - Sołectwo Głubczyce Sady -  47pkt

 fot. Mateusz Kitka

NAGRODZENI W KONKURSIE
"NAJESTETYCZNIEJSZA POSESJA

NA TERENIE
MIASTA  I GMINY GŁUBCZYCE" W  2016 ROKU
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Niedziela Palmowa obchodzona jest przez chrześcijan  na pamiątkę  wjazdu
Jezusa do Jerozolimy, w Kościele katolickim wiąże się z tym zwyczaj święcenia
palm, znany w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygo-
towuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmar-
twychwstania i nieśmiertelności duszy. W  palmy wplatano również bukszpan,
barwinek, borówkę, cis, widłak. W zależności od regionu palmy różnią się wyglą-
dem i techniką wykonania. Są też  zdobione  kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub
palmy  pozostawia się zielony .Na zdjęciach prezentujemy  palmę   z kościoła
parafialnego pw. Narodzenia NMP w Głubczycach, która wygrała konkurs na
najwyższą w 2015r. oraz  jej wykonawców  z Głubczyc Sadów.

Jan Wac

NIEDZIELA PALMOWA
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W Ośrodku Wypoczynkowym Pie-
trowice 1. maja rozpoczął się sezon i
trwać będzie do końca października.

Obecny rok jest już 42. rokiem dzia-
łalności Ośrodka.

Ośrodek zajmuje powierzchnię 12 ha,
z czego 3,22 to dwa zbiorniki wodne,
z których jeden w okresie wakacji
szkolnych w tym roku od 25. czerwca
do 31. sierpnia pełni rolę strzeżonego
kąpieliska, wyposażonego w trzy-

stopniową wieżę do skoków
(1m,3m,5m), zjeżdżalnię o wysokości
11m i długości ślizgu 25m, dwie mniej-
sze ślizgawki dla dzieci oraz brodzik
dla najmłodszych z piaszczystą plażą.
Dodatkową atrakcję stanowi wypoży-
czalnia rowerów wodnych i kajaków
czynna również codziennie w okresie
wakacyjnym.

Natomiast drugi zbiornik położony
jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
i stanowi wymarzone miejsce dla ama-
torów wędkarstwa, bez konieczności
posiadania karty wędkarskiej.

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

Ośrodek w swojej ofercie posiada
80 miejsc noclegowych w murowa-
nych domkach i hotelu, w przestron-
nych pokojach 2-3 osobowych
z łazienkami i słonecznymi tarasami.
Pokoje wyposażone są w  lodówkę
i czajnik elektryczny.

Dla amatorów caravaningu po-
siadamy 18 stanowisk z przyłączem
do prądu, oddzielonych od siebie
zielenią, zapewniającą dużą dozę

prywatności i odrobinę przyjemne-
go cienia.

Ośrodek dysponuje trawiastym po-
lem namiotowym w dużej mierze za-
drzewionym, sanitariatami i kuchnią
turystyczną. Pole namiotowe nie jest
podzielone na parcele, a goście samo-
dzielnie wybierają swoje miejsce na
biwakowanie w jego obrębie, bez ko-
nieczności wcześniejszej rezerwacji.
Wyżywienie zapewnia również miej-
scowy bar i restauracja.
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Dla uatrakcyjnienia pobytu Ośrodek
wyposażony jest
w pole do gry w
mini golfa, boisko
do piłki plażowej,
stół do tenisa sto-
łowego, stolik do
gry w szachy, a
dla najmłodszych
atrakcyjny plac
zabaw.

Stworzyliśmy
możliwość orga-
nizowania im-
prez plenerowych
przy kręgach
ogniskowych i
kominku. W razie niepogody do dys-
pozycji turystów jest duża świetlica z
kominkiem, którą można również wy-
nająć na zorganizowanie imprezy oko-
licznościowej takiej jak: przyjęcie we-
selne, komunijne, jubileusz czy spo-
tkanie integracyjne.

W sezonie wakacyjnym
 w  godzinach nocnych  zapewniony

jest dozór firmy ochroniarskiej. Ośro-
dek jest również pod stałą kontrolą Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-

gicznej. Na pod-
stawie wyników
badań wody ką-
pieliska w latach
2012-2015, co naj-
mniej czterokrot-
ne pobieranie
wody z dwóch
punktów kąpieli-
ska (brodzik dla
dzieci i przy
skoczni)  w trak-
cie każdego sezo-
nu wakacyjnego,

co dało łącznie ponad  40 przebada-
nych próbek w zakresie obecności
bakterii,

 jakość wody w kąpielisku otrzyma-
ła od Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego  ocenę "dosko-
nałą" W analizowanym okresie nie
występowały krótkotrwałe zanieczysz-
czenia wody wywołane skażeniem mi-
krobiologicznym, zakwity sinic, a tak-
że inne sytuacje mające negatywny
wpływ na jakość wody.

Stanisław Szczerbak
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20.05. 2016r Forum Agro Inwestor
OZE,  zorganizowane w ramach Kra-
jowego Kongresu Naukowo-Tech-
nicznego "Innowacje w Rolnic-
twie", zostało otwarte przez
Dyrektora Opolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego - An-
drzeja Butrę.

Partnerami forum była redak-
cja GLOBEnergii. Obszar tema-
tyczny forum obejmował za-
gadnienia dotyczące innowa-
cyjnych systemów zarządzania
energią w obiektach wielkoku-
baturowych, nowoczesnych
technologii ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych i inwentarskich na
obszarach wiejskich, instalacji foto-
woltaicznych w praktyce gospodarstw
rolnych na obszarach wiejskich, wy-
korzystania energii słonecznej i prądu

elektrycznego w hodowli bydła mlecz-
nego.

Forum Agro Inwestor OZE zakoń-
czyło się galą wręczenia Statuetek
Opolska OZE dla wszystkich osób/in-
stytucji, które wspierają obszar odna-
wialnych źródeł energii. W tegorocz-
nej edycji Kapituła Nagrody Opolska
OZE postanowiła przyznać i wręczyć
statuetki: Burmistrzowi Miasta Brzeg
-  Jerzemu Wrębiakowi (w kategorii: Sa-
morząd Przyjazny Energetyce-Koge-

"OPOLSKA OZE " DLA GMINY GŁUBCZYCE
neracja i Efektywność Energetyczna),
Prezydentowi Miasta Opola - Arkadiu-
szowi Wiśniewskiemu (kategoria: Sa-

morząd Przyjazny Ener-
getyce i Efektywności
Energetycznej), Dyrek-
torowi Centrum W4E -
Piotrowi Rudyszynowi
(kategoria: Biznes i
Ekoenergia),

 Gminie Głubczyce -
wiceburmistrzowi  Ka-
zimierzowi Bedryjowi
(kategoria: Samorząd
Przyjazny Energetyce i

Efektywności Energetycznej), Prezeso-
wi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie - Adamowi Pę-
ziołowi (kategoria: Instytucje Finansu-
jące Ekoenergetykę).

Integralną częścią
Forum Agro Inwestor
OZE była wystawa
plenerowa i możliwość
konsultacji z doradca-
mi rolniczymi z Opol-
skiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego,
przedstawicielami
Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego i Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz doradcami technicznymi w za-
kresie odnawialnych źródeł energii i
efektywności energetycznej, będący-
mi przedstawicielami firm: Solgen, Iso-
ver, Dimplex, Viessmann, Akron. Wy-
stawę plenerową ubogaciły także koła
naukowe z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu, Politechniki
Opolskiej oraz Uniwersytetu Opol-
skiego.                        Jan Wac
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10 listopada 2016r przed Pomni-
kiem Czynu Zbrojnego odbył się Uro-
czysty Apel z okazji Narodowego
Święta Niepodległości  i Zlotu Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego.

W obchodach uczestniczyli harce-
rze, kadra instruktorska ZHP, Radni
Sejmiku Wojewódzkiego, władze sa-
morządowe Głubczyc, Baborowa, Bra-
nic i Kietrza,  związki kombatanckie,
przedstawiciele organizacji społecz-
nych, partii politycznych, zakładów
pracy, lokalnych mediów, dyrektorzy

szkół i przedszkoli, Poczty Sztandaro-
we oraz przedszkolaki i młodzież szkol-
na. Podczas Zlotu Hufca ZHP nie mo-
gło zabraknąć przedstawicieli służb
mundurowych Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, 10
Opolskiej Brygady Logistycznej w
Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Raciborzu, Placówki Straży
Granicznej w Opolu, Komendy Powia-
towej Policji w Głubczycach, Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Po-

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
żarnej w Głubczycach, Zakładu Kar-
nego w Głubczycach oraz Zarządu
Miejsko - Gminnego OSP w Głubczy-
cach.

Zlot Hufca to nie tylko czas wspo-
mnień, ale także doskonała okazja do
podsumowania działalności Komendy
Hufca ZHP, zaprezentowania środo-
wisk harcerskich z terenu działania
hufca Głubczyce, Kietrza, Baborowa i
Branic oraz możliwość podziękowania
za współpracę i pomoc okazaną huf-
cowi. Na wniosek KH ZHP Rada Przy-

jaciół Harcerstwa przyznała wyróżnie-
nie "Lilijkę - Niezawodny Przyjaciel"
ppłk Piotrowi Matykiewiczowi.

"Dar Serca" otrzymali Zastępca Ko-
mendanta Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej w Raciborzu ppłk SG Woj-
ciech Stodolnik oraz Komendant Pla-
cówki Straży Granicznej w Opolu mjr
SG Jerzy Łukasik. Za wieloletnią
współpracę pomiędzy 10 BLog, a KH
ZHP Szef Sekcji Wychowawczej 10
BLog mjr Dariusz Chądziński otrzymał
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złotą lilijkę i herb Głubczyc. Natomiast
pamiątkową lilijkę oraz herb Głubczyc
wręczono Violetcie Porowskiej - Wi-
cewojewodzie Opolskiej.

Po wręczeniu wyróżnień i odzna-
czeń zebrani goście wysłuchali oko-
licznościowej mowy Wicewojewody
Opolskiego Violetty Porowskiej oraz
Starosty Głubczyckiego Józefa Kozi-
na. Po przemówieniach władz woje-
wództwa i powiatu odbył się montaż
słowno-muzyczny zrealizowany przez
młodzież z Gimnazjum nr 1 w Głubczy-
cach oraz dh. Kamilę Klein. Całą uro-
czystość uświetniła salwa honorowa
w wykonaniu kompanii honorowej

10. BLog oraz orkiestra dęta. Apel Pa-
mięci z okazji 98 rocznicy Odzyskania
Niepodległości odczytał mjr Dariusz
Chądziński.

Po części oficjalnej obchodów uda-
no się do Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, gdzie na zaproszonych czekała tra-
dycyjna wojskowa grochówka.

11. listopada 2016r odbyła się
Msza Św. w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele Parafialnym pw. NMP.

Po Mszy udano się przed Pomnik
Czynu Zbrojnego by oddać hołd po-
ległym bohaterom. Zaciągnięto war-
tę honorową, wciągnięto flagę na
maszt, odśpiewano hymn państwo-
wy, a na zakończenie delegacje uro-
czyście złożyły wiązanki kwiatów.

dh Anna Mazur
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W dniach 8. i  9. listopada 2016        w
sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Głubczycach miała miej-
sce 14. edycja programu integracyj-
nego BEZ BARIER, wkomponowane-
go w Głubczyckie Dni Kultury. Pierw-
szego dnia z udziałem dzieci, a dru-
giego - młodzieży i dorosłych. Przy-
świecało mu hasło "Życie to dar".
To szlachetne przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez jego pomysło-
dawczynię - Marię Farasiewicz przy
współpracy z MOK oraz Zespołem
Szkół Mecha-
n i c z n yc h .
Oto razem na
scenie, w jed-
n o ś c i
i wspólnocie
n i e p e ł n o -
s p r a w n i
i zdrowi.

P o d c z a s
tych integra-
cyjnych wie-
czorów sala
widowisko-
wa wypełniona były po brzegi. Na wi-
downi zasiedli przedstawiciele władz
samorządowych różnych szczebli.
Wśród nich radny Sejmiku Wojewódz-
kiego - Zbigniew Ziółko, burmistrz -
Adam Krupa, jego zastępca - Kazimierz
Bedryj, wójt Branic- Sebastian Baca,
przewodniczący Rady Miejskiej - Ka-
zimierz Naumczyk, członek Zarządu
Powiatu - Irena Sapa, radni gminy
i powiatu. Ponadto dyrektorzy przed-
szkoli, szkół, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, poradni, osoby du-
chowne, przedstawiciele służb mun-
durowych, organizacji i stowarzyszeń,
kierownicy instytucji świadczących

14 LAT z BEZ BARIER
pomoc niepełnosprawnym, nauczy-
ciele, wychowawcy, opiekunowie,
rodzice, dzieci, młodzież, lokalne
i wojewódzkie media i inni. Słowem-
sympatycy idei integracji na ziemi
głubczyckiej .

Program BEZ BARIER   8. listo-
pada dedykowany był Dawidowi
Herbutowi, uczniowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawcze-
go, cierpiącemu na nieuleczalną cho-
robę metaboliczną. Stał się niejako
apelem o pomoc finansową na lecze-
nie Dawida.

Z kolei koncert 9. listopada dedyko-
wano poruszającemu się na wózku in-
walidzkim, "uwięzionemu" we własnym
ciele Bartoszowi Dereniowi, tegorocz-
nemu absolwentowi LO, obecnie stu-
dentowi informatyki na Politechnice
Opolskiej. Były wielkie emocje, łzy
i wzruszenia. Na scenie bogactwo tre-
ści i formy: inscenizacje, piosenki,
tańce, recytacje, pantomima itd.

W tegorocznej edycji BEZ BA-
RIER wystąpiło ponad trzystu wyko-
nawców. Od przedszkolaków po oso-
by dorosłe. Przybyli tu także goście
z Zespołu Placówek Oświatowych
w Strzelinie.

BEZ BARIER to swoisty festiwal
integracji. Od lat cieszy się uznaniem
i popularnością w naszym środowi-
sku. To prawdziwa lekcja zrozumienia,
przyjaźni i miłości. Integracja na sce-
nie: rzeczywista, szczera, autentycz-
na. Lecz w życiu codziennym jeszcze
wiele barier do pokonania!

Za rok 15. jubileuszowa edycja pro-
gramu BEZ BARIER,  na którą orga-
nizatorzy już zapraszają.

Redakcja ZSM
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Dzięki inicjatywie oraz zaangażo-
waniu Anny Pyrczak - dyrektora
Przedszkola  nr 1oraz Barbary Pie-
chaczek - dyrektora Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej
20.10.2016 w MOK  odbył się

I PRZEDSZKOLNY FESTIWAL
KULTURY

"GŁUBCZYCKI TYGIEL".
Głubczyce to małe miasteczko gra-

niczące z Czeską
Republiką.Teren
ten położony jest
w przesmyku gór
Sudetów i Karpat
w tzw. " Bramie
Morawskiej". Od
prehistorii ziemię
głubczycką prze-
mierzały różne
grupy ludności ,
które chętnie  na
niej się osiedlały.
Stąd płaskowyż
głubczycki za-
mieszkiwały róż-
ne kultury m.in. Polacy, Czesi, Niem-
cy, Holendrzy, Żydzi i Włosi. Po II
wojnie światowej na teren naszego
powiatu przybyli mieszkańcy Kre-
sów, Litwy, Łotwy, Małopolski, Ma-
zur i inne.

Wiele osób skorzystało z naszego
zaproszenia i zaszczyciło nas swoją
obecnością na festiwalu: Burmistrz
Głubczyc A. Krupa, Przewodniczący
Rady Miejskiej K. Naumczyk, Dyrek-
tor DPS w Klisinie M. Krywko-Trzna-
del, emerytowana wizytator H. Sak,
seniorzy z Domu Dziennego Pobytu,
W. Lankauf reżyser pantomimy " Lipa

I PRZEDSZKOLNY FESTIWAL KULTURY
"GŁUBCZYCKI TYGIEL"

Dżuma", przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich z Zawiszyc, a tak-
że  media: J. Wac redaktor "Głosu
Głubczyc", M. Pospiszel z "Telewizji
Pogranicze",M. Kitka "Twoje Głub-
czyce". Wszystkich zebranych gości
oraz rodziców bardzo serdecznie po-
witała pani dyrektor. Na wstępie ro-
dzice w roli Anioła (P. Ksobiech) i Jo-
anity (D. Gadzimski) przywitali

wszystkich obecnych na
Festiwalu.

Następnie dzieci z
Przedszkola nr 1 z grupy
V "Pszczółki" przedstawi-
ły legendę głubczycką w
formie pantomimy pt.
"Lipa-Dżuma". Pantomi-
mę legendy przygotował
Waldemar Lankauf oraz
Agnieszka Biśta i Kamila
Prochońska nauczycielki
prowadzące grupę wy-
stępujących przedszkola-
ków.

Gościem specjalnym
Festiwalu była Józefa Kowalczuk  (95
lat), która swoje dzieciństwo oraz mło-
dość spędziła na Kresach Wschod-
nich. Po wojnie wraz z mężem przyby-
ła na ziemie odzyskane i zamieszkała
w Czerwonkowie w gminie Baborów,
obecnie mieszka z rodziną w Bogda-
nowicach. Pani Józefa bardzo często
wspomina swoje dzieciństwo oraz lata
szkolne, które opisała w pamiętniku
i przedstawiła podczas swojego wy-
stąpienia.

Na festiwalu gościliśmy również
dzieci z Przedszkola nr 2, które zapre-
zentowały "Legendę o Ognikach
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kukiełkowego.Legendę wraz  z
dziećmi przygotowała Anna Semczuk.

Kolejnymi uczestnikami Festiwalu
były dzieci z Przedszkola nr 3, które
przedstawiły improwizację słowno-
muzyczną "Zabawy dzieci-aktualne
kiedyś i dziś", pod kierunkiem Kata-
rzyny Komplikowicz .

Występ w formie tańca i wiersza
"My cyganie" zaprezentowały dzieci
z Przedszkola Piccolino, które przy-
gotowała nauczycielka Iwona Junka.

Na zakończenie dzieci z Przedszko-
la nr 1 z grupy III "Motylki" wykona-
ły taniec symbolizujący przenikanie
się kultur miejscowej oraz napływo-
wej ludności (kresowiacy, krakowia-
cy, Żydzi, głubczyczanie). Taniec
przygotowała Agnieszka Kubów -
nauczycielka ze Szkoły Muzycznej,
Marzena Gisal oraz Krystyna Bednar-
ska - nauczycielki z Przedszkola nr 1.

Jako ostatnie wystąpi-
ły Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Zawiszyc,
śpiewając biesiadne pio-
senki, podczas których
mamy naszych przedszko-
laków  (E.Lenartowicz,
A. Kortas, J. Baranowska,
A. Tromsa), przebrane w
stroje "głubczyckich prze-
kupek", rozdawały

wszystkim rogaliczki zwane "Marci-
niakami", wypiekane dawniej na tere-
nie naszego miasta.

Festiwal "Głubczycki Tygiel" miał
za zadanie ukazać  wszystkim zebra-
nym oraz uczestnikom kulturę ludno-
ści miejscowej oraz ludności napły-
wowej. Dzieci, jak prawdziwi aktorzy
zaprezentowali się na scenie, a owa-
cjom  i brawom nie było końca. Dzię-
kujemy rodzicom, nauczycielom oraz
pozostałym osobom, które w jakikol-
wiek sposób przyczyniły się do
uświetnienia tej uroczystości i zapra-
szamy za rok na II Festiwal Kultury
Powiatowej.

Nauczyciele
 oraz pracownicy
Przedszkola nr 1
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Jak co roku, 6. grudnia wszystkie
dzieci z wielką niecierpliwością czeka-
ły na Świętego Mikołaja. Tak też było
w Głubczycach. Wszyscy milusińscy
wraz z rodzicami oraz dziadkami ocze-
kiwały na tego wspaniałego gościa na
Rynku Miejskim.

Zaprzęg reniferów z saniami Święte-
go Mikołaja wylądował na wieży ratu-
szowej z takim hukiem, aż się zadymi-
ło. Nagle Mikołaj wyłonił się
z gwiazdką szczęścia w ręku i serdecz-
nie pomachał  oraz pozdrowił wszyst-
kie dzieci. Następnie wszedł przez ko-
min z prezentami do „Sali pod anio-
łem”, gdzie grzeczne dzieci już na nie-
go czekały. Gość z Laponii zaprosił
najmłodszych  do siebie i przeczytał
im bajkę o motylku. Dzieciaczki z wiel-
kim zaciekawieniem słuchały opowie-
ści oraz odpowiadały na pytania Mi-
kołaja.

WIZYTA  ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W końcu nadszedł najbardziej ocze-

kiwany moment wieczoru, czyli wrę-
czanie prezentów. Każdy z niecierpli-
wością czekał na swoją kolej. Dzieci w
ramach podziękowań mówiły wierszy-
ki oraz śpiewały piosenki. Podczas
imprezy znalazł się również czas na
krótką zabawę przy muzyce i wspólne
zdjęcia z Mikołajem, aby każdy mógł
mieć pamiątkę z tego niezwykłego spo-
tkania. Dzieci były bardzo szczęśliwe
zarówno z tego powodu, że mogły
osobiście poznać Świętego Mikołaja
jak i z otrzymanych przez niego pre-
zentów.

Święty Mikołaj powrócił już do swe-
go domu w Laponii, ale obiecał, że je-
śli dzieci będą grzeczne to koniecznie
wróci do Głubczyc za rok.

Anna Bieniasz
MOK
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1.  27.01.2015 Głubczycka Rada Se-
niorów (GRS) wznowiła swoją dzia-
łalność - kadencja 2014/2018 –
członkowie Rady otrzymali nomina-
cję z rąk Burmistrza Głubczyc.
    Na pierwszej sesji ukonstytuował
się Zarząd GRS w składzie: Janusz
Peczkis – przewodniczący, Jan Bażyń-
ski – zastępca przewodniczącego,
Maria Bernacka – zastępca przewod-
niczącego, Jerzy Skrzekut – sekretarz,
pozostali członkowie Rady to: Halina
Banach, Ewa Bartusik, Liliana Dąbro-
wa, Monika Komarnicka, Zygmunt
Kosowski, Maria Kraszewska, To-
masz Młot, Tadeusz Skrzyp, Bożena
Ziółkowska.
2. GRS została powołana na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej, zadania
Rady określa statut i regulamin GRS.
3. W roku 2015 Rada odbyła 20 po-
siedzeń oraz dwa spotkania z mło-
dzieżą ZSM w ramach lekcji wycho-
wawczych.
4. Rada Seniorów przygotowała
Plan Pracy
na lata 2014/2018, który obejmuje:
- profilaktykę zdrowotną,
- aktywizację środowisk ludzi star-
szych,
- integrację społeczną,
- organizację pomocy prawnej,
- diagnozę społeczną – czyli podej-
mowanie działań w kierunku określe-
nia potrzeb ludzi starszych,
- inicjowanie działań współpracy z or-
ganizacjami, stowaszyszeniami,   związ-
kami zawodowymi, instytucjami samo-
rządowymi i zakładami pracy,
5. W ramach profilkatyki zdrowot-
nej uruchomiliśmy punkt wypożycza-
nia sprzętu rehabilitacyjnego, w któ-

GŁUBCZYCKA RADA SENIORÓW
W  2015 ROKU

rym można nieodpłatnie sprzęt prze-
kazać, albo sprzęt wypożyczyć – mie-
ści się on w Domu Dziennego Poby-
tu w Głubczycach przy ul.Chrobrego7
i jest czynny w godzinach pracy
Domu.
6. Z inicjatywy Rady Seniorów
zrealizowano "Pudełko Życia", które
umożliwia uzyskanie informacji nie-
zbędnych przy ratowaniu życia. "Pu-
dełko" to zostało wydane dla 500 osób
na terenie całej Gminy Głubczyce.
7. Rada Seniorów zainicjowała
cykl wykładów,
spotkań dotyczących profilaktyki
zdrowotnej – które przeprowdzili jej
członkowie w swoich stowarzysze-
niach i jednostkach. Wykłady doty-
czyły profilaktyki uzależnień, zdrowe-
go żywienia, pierwszej pomocy przed-
medycznej, zdrowia psychicznego.
Ponadto systematyczne Rada orga-
nizuje zbiorowe marsze nordic wal-
king.
8. Rada Seniorów w ramach aktywi-
zacji środowisk ludzi starszych prze-
prowadziła "Senioralia 2015", które
obejmowały: - integrację osób star-
szych, dzieci i młodzieży poprzez za-
angażowanie ich do wspólnego Ko-
lorowego Marszu ulicami miasta,
a także poprzez organizację między-
pokoleniowych warsztatów plastycz-
nych, - występy artystyczne znanych
głubczyczan: Marii Farasiewicz,
Głubczyckich Dinozaurów, nauczycie-
li i uczniów PSM, Głubczyckiego To-
warzystwa Muzycznego, poetów -
seniorów: Franciszki Delanowskiej,
Cecyli Pasternak, Ryszarda Baranow-
skiego, Chóru CHALO, Dziarskiego
Seniora, Chóru Fenix.
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9. Członkowie Rady Seniora prze-
prowadzili społeczne konsultacje
z mieszkańcami Głubczyc, na podsta-
wie których zostały opracowane przez
członków Rady Seniora dwa wnioski
dotyczące rewitalizacji parku miej-
skiego i przekazane Burmistrzowi.
10. Ponadto przeprowadzono ankie-
tę podsumowującą organizację "Se-
nioralii 2015" i przebadano 60 osób –
wnioski oraz opinie uzyskane w dro-
dze ankiety, zostały opracowane przez

członka naszej Rady i zostaną wyko-
rzystane przy organizacji Senioralii w
roku następnym.
11. W ramach działań inicjowania
współpracy Rada Seniorów złożyła
wniosek o podjęcie uchwały o przy-
stąpieniu miasta Głubczyce do sieci
miast Cittaslow – czyli sieci miast
"Dobrego Życia".
Ponadto złożono wnioski  w sprawie
powstania Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego oraz wprowadzenie
budżetu partycypacyjnego (obywa-
telskiego) i inicjatywy obywatelskiej.
12. Przewodniczący Rady Seniorów
został zaprzysiężony do Krajowego

Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów w Warszawie w dniu 1 paździer-
nika 2015r. Obecnie prowadzone są
działania w kierunku powołania Wo-
jewódzkiego Sejmiku Seniorów.
13. Członkowie Rady wzięli udział w
szkoleniach dotyczących:
- funduszy europejskich,
- funduszu inicjatyw obywatelskich
- pierwszej pomocy przedmedycznej.
14. Członkowie Rady Seniorów biorą
aktywny udział w imprezach i spotka-

niach na
szczeblu
w o j e -
wódzkim:
- udział w
S e n i o r
Expo 2015
w Opolu,
- udział w
posiedze-
niu Rady
Seniorów
w Prudni-
ku, połą-
czonym z
warszta-

tami działaności obywatelskiej,
- braliśmy również udział w komisjach
i sesjach Rady Miejskiej
15. Współpracujemy z: Miejskim
Ośrodkiem Kultury , Przedszkolem
Nr 2 im.Kubusia Puchatka, Zespołem
Szkół Mechanicznych, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym,
Państwową Szkołą Muzyczną.
Dotychczasowe nasze działania i ini-
cjatywy przyczyniły się do widocz-
nego rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego, aktywizacji ludzi starszych
i przywrócenie ich jako pełnopraw-
nych członków społeczeństwa.

Przewodniczący
GRS Janusz Peczkis
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Dom Dziennego Pobytu w Głubczy-
cach oraz Miejska i Gminna Biblio-
teka Publiczna w Głubczycach pod-
jęli wspólne działania w kierunku
polepszenia życia naszych seniorów,
których wynikiem jest właśnie
"Akademia Zdrowego Seniora".

Nasza Akademia ma na celu zakty-
wizowanie seniorów i w ciekawy spo-
sób zagospodarowanie czasu wolne-
go zgodnie z ich zainteresowaniami.

W ramach Akademii odbywają się
przynajmniej raz w miesiącu ciekawe
wykłady, zajęcia ruchowe dla ludzi
starszych, spotkania z ciekawymi ludź-
mi i wiele innych imprez.

Pierwsze spotkanie odbyło się w
dniu 17.11.2015 – był to wspólny marsz
nordic walking. Pani Gosia z Domu
Dziennego Pobytu w Głubczycach
poprowadziła ćwiczenia rozciągająco-
rozgrzewające, a następnie wyruszy-
liśmy szlakiem przez Park Miejski.
Pomimo, że aura nam nie sprzyjała –
mżył deszczyk, to przyszło około 30
zainteresowanych osób i nasza spora
grupa ruszyła "w trasę". Po zakończo-
nym marszu zostaliśmy zaproszeni do
Biblioteki, gdzie  poczęstowano nas
przepyszną, gorącą herbatą.

Również w listopadzie, w dniu
25.11.2015 w czytelni Biblioteki od-
było się spotkanie z Panią Bożeną Han-
czarowską zatytułowane "Wróćmy do
natury. Zdrowe życie z ziołami". Pani
Bożena zaczarowała nas opowieścią
o ziołach, o ich zastosowaniu w życiu
codziennym, w jaki sposób możemy
sobie pomóc ziołami. Mówiła również
o zagrożeniach jakie wynikają z nie-
umiejętnego korzystania z dobrodziej-
stwa ziół. Na koniec Pani Bożena po-

AKADEMIA  ZDROWEGO SENIORA

częstowała wszystkich obecnych dwo-
ma rodzajami herbatek ziołowych: "po
obiedzie" i "na zimę". Wykład cieszył
się wielkim powodzeniem i dużą fre-
kwencją (ponad 50 osób). Było tak
dużo seniorów, że martwiliśmy się czy
nam wystarczy filiżanek dla gości. Se-
niorzy zaprosili Panią Bożenę na po-
nowne spotkanie po Nowym Roku,
bardzo się im wykład spodobał i mają
jeszcze dużo pytań. Pani Bożena za-
proszenie przyjęła więc na pewno się
jeszcze spotkamy.

W grudniu (04.12.2015) zaprosili-
śmy na spotkanie  Renatę Jeruzalską
"Dobrego dietetyka", która wygłosiła
wykład pt. "Zbilansowana dieta, dro-
ga do lepszego życia". Spotkanie to
również odbyło się w czytelni Biblio-
teki. Pani Renata opowiadała o zdro-
wym żywieniu, zdrowych produktach
żywnościowych, chorobach wynika-
jących ze złego odżywiania się. Na
spotkanie to przyszło przeszło 30 osób,
stąd po wykładzie Pani Renata długo
jeszcze odpowiadała na pytania nur-
tujące seniorów. Myślę, że "temat" nie
został do końca wyczerpany...

Mamy okres pięknych Świąt Bo-
żonarodzeniowych,

których symbolem jest między in-
nymi choinka. Zaprosiliśmy więc dzie-
ci z Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Pu-
chatka w do wspólnego ubierania
choinki.O ogromną, trzy metrową
choinkę postarała się Biblioteka, więc
seniorom   i dzieciom przypadło zada-
nie ubierania tak pięknego drzewka.
To już niedługo – 11.12.2015, musimy
przygotować własnoręcznie piękne
ozdoby, a czasu pozostało już mało...

                 Liliana Dąbrowa
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To już piąty raz Dom Dziennego
Pobytu w Głubczy-
cach przygotował
Głubczycką Olim-
piadę Seniorów.
Zaprosiliśmy do
udziału seniorów z
zaprzyjaźnionych
Domów z całej
opolszczyzny: Dom
Dziennego Pobytu w
K r a p k o w i c a c h ,
Domy Dziennego Po-
bytu w Opolu "Nad
Odrą" i Malinka oraz
Domy Dziennego Po-
bytu w Zdzieszowi-
cach "Jarzębina"
i "Stokrotka".

W tym roku, dzięki uprzejmości

dyrektor Jolanty Wojtuś, Olimpiada
odbyła się sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej Nr 1.  Naszą Olimpiadę
poprowadziła prawdziwa olimpijka z
Igrzysk w Barcelonie Bożena Bąk,

V GŁUBCZYCKA OLIMPIADA SENIORÓW
a główną sędzią była  Maria Zajdel

nauczyciel wycho-
wania fizycznego.
Rozgrzewkę drużyn
przed zawodami po-
prowadziła  Alina
Babińska – instruk-
tor fitness.

K o n k u r e n c j e
były przeróżne: na
sprawność fi-
zyczną, i na spraw-
ność umysłową.
Jako pierwszy był
"Paletkowy slalom",
naprawdę bardzo
trudna konkurencja.
Nie każdemu

z uczestników udało się utrzymać lot-
kę położoną na paletce do badminto-

na i biec slalo-
mem między pa-
chołkami! Chyba
tylko gromki do-
ping kibiców
umożliwił wyko-
nanie tego zada-
nia. Następna
k o n k u r e n c j a
"Kr z yż ówka "
pozwoliła złapać
oddech, ale za to
wymagała wysił-
ku umysłowego.
Liczył się czas!
Ta z drużyn, któ-
ra jak najszybciej

rozwiąże krzyżówkę zdobywa najwię-
cej punktów. Trzecią była konkuren-
cja "Biegnij/kopnij". Pod tym niewie-
le mówiącym tytułem kryło się najza-
bawniejsze zadanie. Rozłożoną gaze-
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tę należało umieścić na piersiach za-
wodnika, który miał przebiec wyzna-
czony dystans, tak aby gazeta nie spa-
dła – a nie można było jej trzymać rę-
kami! Trasę powrotną należało poko-
nać kopiąc przed sobą zgniecioną w
kulkę gazetę. Co wcale nie było takie
łatwe! Dużo śmiechu było również przy
następnych konkurencjach "Kalambu-
ry" i "Wieszanie prania". Tak proste
czynności stają niezwykle trudne, gdy
trzeba wykonać je na czas.

Śpiewy i gromki doping kibiców
powodował, że co jakiś czas na salę
gimnastyczną zaglądali zaciekawieni
uczniowie i nauczyciele, którzy za-
pewnili nas, że absolutnie nie prze-
szkadzamy – wręcz przeciwnie, dołą-
czyliby się do naszej zabawy, gdyby
tylko mieli taką możliwość. To jest
bardzo dobry pomysł, który na pew-
no wykorzystamy.

Na zakończenie naszej Olimpiady
uczennice Szkoły Nr 1 dały pokaz tań-
ca, tak popularnej obecnie zumby. Go-
rące rytmy sprawiły, że seniorzy tak-

że ruszyli na parkiet i wspólnie z mło-
dzieżą wykonali ten energiczny taniec.

Nie było miejsc na podium, nagrodą
dla każdej z drużyn był udział we
wspólnej zabawie i radość z wykona-
nia zadania. Drużyny otrzymały pa-
miątkową statuetkę oraz drobne na-
grody: Kalendarz Głubczycki i mapę
Głubczyc, a także przesmaczne serki z
Mleczarni Turek w Głubczycach. Do-
datkowo zamiast medalem, uczestni-
cy zostali uhonorowani różą. Druży-
na, która okazała się najszybsza otrzy-
mała także słodki prezent w postaci
tortu.

Zabawa zakończyła się wspólną
biesiadą w Domu Dziennego Pobytu.
Niestety aura nie pozwoliła nam ba-
wić się w naszym przepięknym ogro-
dzie, ale deszcz nie popsuł nam hu-
morów – śpiewom nie było końca. Z
żalem pożegnaliśmy naszych gości
mówiąc: do zobaczenia za rok!

Liliana Dąbrowa
kierownik DDP
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W ostatniej dekadzie wrze-
śnia w Miejskim Ośrodku kul-
tury miały miejsce ciekawe im-
prezy kulturalne w ramach Se-
nioraliów '2016 zorganizowa-
ne przez Głubczycką Radę Se-
niorów i MOK.

 20 września w klubie "Na
skrzyżowaniu" MOK odbył się
wieczór poetycki głubczyckich
poetów-seniorów, a prowadzo-
ny i wyreżyserowany przez Marię Fa-
rasiewicz. Poświecony był twórczo-
ści pięciu autorów. Nieżyjącej już Ja-

ninie Zabierowskiej oraz Marii
Krawiec, Franciszce Delanow-
skiej, Ryszardowi  Baranowskie-
mu  i Zygmuntowi Kosowskie-
mu. Wybrzmiały tu utwory o
charakterze refleksyjno-filozo-
ficznym, liryczno-nostalgicz-
nym, wspomnieniowym, pejza-
że, wiersze kresowe i okolicz-
nościowe. Te pełne smutku i
goryczy, jak i radości oraz opty-
mizmu.

SENIORALIA 2016
SENIORALIA W PEŁNYM ROZKWICIE!

  22 września w sali  widowisko-
wej MOK  nasi seniorzy i ich goście
mogli obejrzeć spektakl "Łysa śpie-
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waczka" w wykonaniu  młodych ak-
torów z  K-Koźla w reżyserii Walde-
mara Lankaufa.

 24 września, podczas kolejnego
spotkania z teatrem, grupa sceniczna
GŁOSY  MOK zaprezentowała "Mo-
ralność pani Dulskiej" także w reż.
W.Lankaufa. Lecz to nie wszystko!

 25 września  w klubie "Na skrzy-
żowaniu" MOK odbył się recital Ma-
rii Farasiewicz z udziałem Beaty
Krzaczkowskiej. Było to barwne, po-
nad dwugodzinne spotkanie z pio-
senką różnych dekad, zwłaszcza lat 60'
70' i 80'. Można było usłyszeć utwory
sentymentalne, nostalgiczne, ale i te w
rytmie country, disco-dance, latino, folk
i inne. Akompaniował Marian Bażyń-
ski. Był to wieczór pełen niespodzianek
muzycznych. Licznie zgromadzona pu-
bliczność włączyła się do wspólnego śpie-

wu i nie szczędziła braw wy-
stępującym.

Wyrazem wdzięczności
były symboliczne bukiety
kwiatów wręczone wyko-
nawcom przez przewodni-
czącego Głubczyckiej Rady
Seniorów-Janusza Peczkisa
z zarządem.

Rada Seniorów zaprasza na kolej-
ne, ciekawe przedsięwzięcia kultural-
ne w ramach senioraliów. Już w pią-
tek, 30 września o godz.17.00 w sali
widowiskowej MOK koncert PSM I
stopnia oraz Głubczyckiego Towarzy-
stwa Muzycznego, a w niedzielę,
2 października  o godz.17.00 Msza Św.
w intencji seniorów w kościele O.O.
Franciszkanów,  a  o godz. 18.00 w
tejże świątyni koncert chórów: FENIX,
DZIARSKI SENIOR, CHALO i CON-
TABILE.

Redakcja ZSM
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Wszytko co dobre szybko się koń-
czy. Dzisiaj (5.10.2016) świętowali-
śmy ostatni dzień naszych bogatych
Senioralii 2016.

Pierwszego dnia był Ko-
lorowy Marsz ulicami nasze-
go pięknego miasta, w któ-
rym wzięli udział seniorzy,
dzieci i młodzież przebrana
w stroje  retro. To wtedy
otrzymaliśmy z rąk Burmi-
strza Głubczyc Adama Kru-
py klucz do naszego miasta!
Uczestnicy marszu występo-

wali potem w krótkich programach
"na temat" w Sali pod Aniołem.

Mieliśmy wiele wspaniałych wyda-
rzeń kulturalnych – był Wieczór Po-
ezji Seniorów: Franciszki Delanow-
skiej, Ryszarda Baranowskiego,
Zygmunta Kosowskiego, Janiny
Zabierowskiej i Marii Krawiec –
wyreżyserowany i prowadzony
przez Marię Frasiewicz, która rów-
nież miała swój recital w "Klubie
na Skrzyżowaniu"  MOK. Walde-
mar Lankauf    wyreżyserował dwa

ROZŚPIEWANA RODZINA SENIORÓW
W DOMU DZIENNEGO POBYTU

spektakle teatralne "Łysa śpiewacz-
ka", grana przez zaproszoną mło-
dzież z Kędzierzyna-Koźla oraz "Mo-

ralność Pani
Dulskiej" w wy-
konaniu naszej
g ł u b c z y c k i e j

młodzieży.
Odbyły się dwa bardzo ważne i pięk-

ne koncerty: koncert uczniów i na-
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uczycieli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej oraz koncert chórów CHALO
pod kierunkiem Tadeusza Eckerta,
Cantamobile pod kierunkiem Ewy Ma-
leńczyk oraz Dziarski Senior i Feniks
pod kierunkiem Józefa Kaniowskiego.

Ucz es t n i -
czyliśmy w
spotkaniu  w
ramach Aka-
demii Myśli i
Słowa w Gale-
rii Pasjonatów
– wykład na
temat "Diety
Dąbrowskiej
- prosty spo-
sób na
oczyszczenie
organizmu,
poprawienie
zdrowia i samopoczucia" prowadziła
Stefania Franków.

Nie można pominąć naszych spo-
tkań z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy
odwiedzili  dzieci w przedszkolach by
wspólnie świętować Dzień Seniora i
Dzień Przedszkolaka. Z młodzieżą
naszego "Rolniczaka" braliśmy
udział w warsztatach kulinarnych i
artystycznych, wiele radości dała nam

ta wymiana doświadczeń "międzypo-
koleniowych"!

Dzisiaj przyszedł czas na nasz Dom
Dziennego Pobytu. Zaproszeni go-
ście  zobaczyli widowisko artystycz-
no-muzyczne w wykonaniu seniorów

naszego Domu pt. "Rozśpiewa-
na rodzina seniorów". A czegóż

tam nie było! Wspólne śpiewanie pio-
senek ze słowami  naszej nieocenio-
nej Pani Franciszki Delanowskiej do
znanych  melodii.

Były wiersze Pani Franciszki re-
cytowane przez seniorów "Żeby nam
się chciało chcieć", "Nowy kredyt na
życie" i wiele,  innych.

Seniorzy ilustrowali ludowe pio-
senki śmiesznymi scenkami
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"Nie siadaj,
nie gadaj,
nie zalecaj
mi się",
"Wydyma-
ne ciastko z
dziurką",
"Kasia i
F e l u ś " ,

wystąpił u nas również
"Zimny drań".

Mieliśmy wspaniałą
Panią Jesień z koszem
owoców dla publiczności i
wszechmocną Wróżkę-
Czarodziejkę, która obdaro-
wywała nas młodością...

Oprawę muzyczną za-
wdzięczamy niezastąpione-
mu Panu Mieczysławowi
Fedorowiczowi, który tak
jak nikt potrafi rozśpiewać i
roztańczyć nas wszystkich.

Niezwykłe doznania za-
wdzięczamy seniorom na-
szego  Domu Dziennego
Pobytu:

Franciszce Delanowskiej, Teresie
Czyżewskiej, Marii Głowiszyn, Ju-
lii Fedyn,  Marii Artymiak, Zofii Ho-
łyńskiej, Monice Folta, Teofili Kłak,
Helenie Gawłowskiej,  Łucji Biłozur,
Stanisławie Wiącek,  Stanisławie Fo-
rystek i Aleksandrowi Sozańskie-
mu. Nad całością czuwała Małgorza-
ta Góralska - terapeuta zajęciowy.

Przyszedł też czas na odda-
nie przez seniorów klucza do
naszego pięknego miasta, ale
jak zapewnił nas Burmistrz
Adam Krupa – to tylko formal-
ność. Mimo że już nie mamy
klucza, to nadal możemy "roz-
rabiać", robić hałas i zadymę –
bo z tego wynikają same dobre
rzeczy.

Liliana Dąbrowa



108

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

19. czerwca 2016 niewielki Nowy
Rożnów przeżywał wielką

uroczystość.  Było to świętowanie
10. rocznicy poświęcenia kaplicy -

kościółka przez Ordynariusza
 ks. abp. Alfonsa Nossolla.

 Uroczystą mszę św. dziękczynną
celebrował  ordynariusz ks. bp An-
drzej Czaja z udziałem ks. Michała
Ślęczka proboszcza parafii głubczyc-
kiej, do której należy wieś i ks. Adama
Szubki proboszcza Bogdanowic, pa-
rafii, do której należał Nowy Rożnów
w pierwszych latach powojennych,
kiedy wieś rodziła się, wyjątkowo nie
na zgliszczach, ale na ugorach poro-
śniętych chwastami i ostami. Dlate-

NOWY ROŻNÓW
go w słowach powitania przewijała się
historia wsi, jedynej takiej powstałej
od "zera" w szczerym polu. "My Roż-
nowianie zostaliśmy zmuszeni opu-
ścić swoją ukochaną ziemię  rodzinną,
zamienioną w zalew Rożnowski, by za-
mieszkać na Opolszczyźnie. Razem z
nami przybył tutaj Stanisław Galara,
największy nasz pracodawca, który
niech będzie przykładem dobrych
wartości, jakie ze sobą przynieśliśmy"
- powiedział w powitaniu  sołtys Adam
Kocoń wielce zasłużony w tej spra-
wie. W uroczystości uczestniczyły wła-
dze samorządowe gminy i powiatu oraz
góralski zespół '"Tęgoborzanie".

                                       J an Wac
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16. marca 2016 r. w ZSCKR odby-
ły się warsztaty kulinarne sponso-
rowane przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie i Krajową Fe-
derację Hodowców Drobiu i Produ-
centów Jaj.

Tematem przewodnim było mięso
z kurczaka. Celem konkursu była po-
pularyzacja po-
traw wielkanoc-
nych z użyciem
mięsa kurczaka
oraz kultywowa-
nie tradycji regio-
nalnych.Warszta-
ty były zorganizo-
wane dla młodzie-
ży ZSCKR w Głub-
czycach i ZSR w
Prudniku.

W trakcie
pierwszej części
w a r s z t a t ów,
którą prowadził
Jacek Hajzyk,
szef kuchni w restauracji "Niebo w
gębie", młodzież uczyła się rozbiera-
nia kurczaka na części, luzowała udka
z kurczaka oraz oglądała pokaz przy-
gotowywanego dania głównego -
piersi     z kurczaka faszerowanej su-
szonymi pomidorami i mozzarellą na
pieczonych ziemniakach z sałatką z zie-
lonego ogórka i miodu. Następnie
uczniowie klas II i III G w grupach 4-
osobowych samodzielnie wykonywali
dwa dania główne oraz zupę z powie-
rzonych składników - były to cordon
bleu z piersi kurczaka, wybrane dania
z poszczególnych części kurczaka oraz
zupa - miedzy innymi z soczewicy. Na
koniec prowadzący ocenił wykonane
dania.

KULINARNE WARSZTATY WIELKANOCNE
W drugiej części warsztatów, pro-

wadzonej przez Grzegorza Karnyda-
ła, młodzież przygotowała i dekoro-
wała "zimną płytę", a następnie ozda-
biała stół z elementami wielkanocny-
mi. Warsztaty zakończyły się prezen-
tacją potraw oraz rozstrzygnięciem
konkursu na wielkanocną potrawę z

kurczaka. Kon-
kurs wygrała
Sabina Bienia-
szewska z IIIG,
III m. zajęła
Aneta Rudziń-
ska z IIIG, a IV
przypadło Mo-
nice Bażowskiej
z IIG. Ucznio-
wie z Prudnika
zajęli II, V i VI
miejsce.

Organizato-
rami imprezy z
ramienia szkoły
były: Elżbieta

Juszczak, Ewa Wysocka i Zofia Ban-
cala.

Dzięki warsztatom prowadzonym
przez szefów kuchni uczniowie naby-
wają nowej wiedzy i umiejętności, a
towarzyszące im konkursy pozwalają
tę wiedzę wykorzystać w praktyce.
Rywalizacja między uczniami z róż-
nych szkół dodatkowo mobilizuje, by
pokazać się z jak najlepszej strony.
Sukcesy naszych wychowanków w
różnych konkursach gastronomicz-
nych o zasięgu wojewódzkim poka-
zują, jak wiele można się w ZSCKR
nauczyć.

   Elżbieta Juszczak
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Jajko czy Kura?
Od wielu wieków problem ten się budzi,
Od wielu wieków problem ten narasta,
Pytanie wciąż staje pośród różnych ludzi,
Pyta o nie mężczyzna, pyta też niewiasta.
       Ciekawość wciąż budziła księdza, no i króla:
       Kto był pierwszy na świecie??
       Jajo?, czy też kura?
Każdy swoje zdanie od wieków ogłasza
I do dyskusji każdego zaprasza.
Każdy wciąż szuka słusznej odpowiedzi:
Czy jajo jest pierwsze?,
Czy kura, co na grzędzie siedzi?
       Pomyślał pewien mędrzec -
       Rozmyślał, lecz nic nie wskórał
       I nadal nie wiedziano, czy jajo było pierwsze,
       Czy też pierwsza kura?
Aż pewnego razu na wiejskim podwórku,
Tam gdzie jajo zniosła pewna wiejska kurka,
Zaczęto się sprzeczać – wybuchła nawet duża awantura:
Czy jajo było pierwsze, czy też pierwsza kura?
       Naraz kogut rozwścieczony, nastroszył swe pióra -
       Kukuryku! - głośno pieje: że kogut i kura!!!
       Wszystkie kury na podwórku wykrzyknęły – hura!!!
       Potwierdziły, że jest ważny i kogut, i kura.
Pan Bóg stworzyć musiał obu, bo nie byłoby rozrodu.
Tak stworzył Adama i Ewę, tak stworzył całą naturę.
Teraz wszystkim jest wiadomo, że nie jajo, ale KURĘ!
                                                 Franciszka Delanowska
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Historia pszczelarstwa na ziemi
głubczyckiej sięga pierwszych lat po
II wojnie światowej. Obecnie przeży-
wa bujny rozkwit i zajmuje na Opolsz-
czyźnie III miejsce po Nysie i Klucz-
borku. Liczy obecnie 80 członków, w
tym 5 spoza powiatu i ok. 2 160 rodzin
pszczelich. Coraz więcej mamy mło-
dych wiekiem i stażem członków, co
pozwala optymistycznie patrzeć w
przyszłość. Na wzrost liczby rodzin
pszczelich w jakimś stopniu
wpłynęło dofinansowanie z
Agencji Rynku Rolnego do za-
kupu sprzętu oraz wzrost, co
prawda powolny, świadomości
rolników o szkodliwości środ-
ków ochrony roślin dla tych, ze
wszech miar pożytecznych
owadów. Na zebraniu Koła w
dniu 26 stycznia br. rezygnację

z funkcji Prezesa złożył Edward Wo-
łoszyn, który pełnił ją przez 30 lat. W
związku z tym wybrano nowe władze
prezesem wybrano jednogłośnie do-
tychczasowego wiceprezesa Krzysz-
tofa Głowiszyna, wiceprezesami: Ro-
landa Górskiego z Baborowa, Włady-
sława Jaskułę z Branic i Stanisława
Preisnera z Kietrza. Skarbnikiem i se-
kretarzem zostali pełniący te funkcje
Roman Wójcik i Tadeusz Skrzyp.
Wybrano też Komisję Rewizyjną w
składzie: Małgorzata Hosnowska,

GŁUBCZYCKIE  PSZCZELARSTWO
Tadeusz Krówka i Tadeusz Antoń-
czyk oraz Sąd Koleżeński w osobach:
Krzysztof Papuga, Eugeniusz Gwaj,
Zbigniew Puchalski. Na wniosek no-
wowybranego prezesa, Edwarda Wo-
łoszyna obdarzono tytułem Prezesa
Honorowego, odśpiewano „Sto lat”,
a Burmistrz Głubczyc wręczył mu list
gratulacyjny i podziękował  za dzia-
łalność na tym polu. O ważności psz-
czelarstwa dla społeczeństwa i gospo-

darki świadczy fakt obecności na
zebraniu przedstawicieli władz
samorządowych: Burmistrza
Głubczyc Adama Krupy, Radne-
go Sejmiku Wojewódzkiego Zbi-
gniewa Ziółki, Przew. Rady Kazi-
mierza Naumczyka, sekretarza

UM Kietrz Leszka Wilka, Pani Kopa-
nieckiej z UG Branice, oraz kierowni-
ka OODR w Głubczycach, H. Soba-
szek. Obecny na zebraniu, inicjator
akcji „Siejąc rośliny pomagamy psz-
czołom”, Radny Paweł Buczek, poin-
formował o jej przebiegu i zaangażo-
waniu ucznów Szkoły Podstawowej
w Grobnikach i zaproponował rozsze-
rzenie jej.Oby więcej takich akcji. Pa-
miętajmy - pszczoły to dobro nas
wszystkich.

Tadeusz Skrzyp
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18. listopada 2015r. w miejscowo-
ści Polska Nowa Wieś odbyła się
konferencja podsumowująca kon-
kurs Agro - Eko - Turystyczny Zie-
lone Lato  2015, której głównym te-
matem było uroczyste nagradzanie
wszystkich laureatów konkursu.  Ad-
resatami były osoby zajmujące się
agroturystyką,
hotelarstwem i
gastronomią na
terenach wiejsko
- miejskich w wo-
jewództwie opol-
skim. Oferty wy-
poczynku w go-
spoda r s t wa ch
czy też obiektach
hotelarsko - ga-
stronomicznych
głównie adreso-
wane są do tury-
stów indywidual-
nych, rodzin lub
małych grup tury-
stycznych wychodzące na przeciw
nowym problemom w zakresie wypo-
czynku.

Zdecydowana większość poten-
cjalnych nabywców usług tury-
stycznych oczekuje szerokiego pa-
kietu propozycji aktywnego wypo-
czynku w obrębie danej wsi, gminy
czy regionu.

Tegoroczna edycja konkursu odby-
ła się w podziale na dwie kategorie:

- najlepsze gospodarstwo rolne
w regionie, w którym dodatkowym
źródłem dochodu są usługi agrotury-
styczne

SREBRNA RÓŻA OPOLSKIEJ TURYSTYKI
W DWORKU PESZKÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
AGRO - TURYSTYCZNEGO ZIELONE LATO 2015

- najlepszy ośrodek świadczący
usługi turystyczne oraz promujący
produkt tradycyjny na terenie miej-
sko - wiejskim.

W tym roku Srebrna Róża Opol-
skiej Turystyki trafiła do Głubczyc
do Dworku Peszków za zajęcie
II miejsca w II kat.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy.

 Pani Peszko właścicielka Dworku
Peszków otrzymała także list gratula-
cyjny od Burmistrza Głubczyc za pro-
mowanie Głubczyc oraz bazy tury-
stycznej zlokalizowanej na terenie
Gminy.

Życzymy Pani Małgorzacie Peszko
dalszych sukcesów w rozwoju i pro-
mocji Dworku Peszków.

Jan Wac
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 26. czerwca 2016r., w Opolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w
Łosiowie odbyła się konferencja pro-
mująca innowacyjność i dobre prak-
tyki w gospodarstwach rolnych,
przedsiębiorstwach rolnych, przed-
siębiorstwach przetwórstwa rolno-
spożywczego i usług rolniczych bio-
rących udział w konkursie AgroLiga

2016.Wśród nagrodzonych gospo-
darstw najwięcej innowacji odnoto-
wano w produkcji roślinnej. Związa-
ne one były ze stosowaniem nowych
gatunków i odmian roślin bardziej
plennych, odpornych na choroby,
niekorzystne warunki przyrodnicze
oraz nowych nawozów i środków
ochrony roślin. Na konferencji pro-
mującej innowacyjność i dobre prak-
tyki w gospodarstwach rolnych, in-

GOSPODARSTWO Z RADYNI WYRÓŻNIONE
W KONKURSIE AGROLIGI 2016

nowacyjność przybliżył wykład dr.inż.
Stanisława Minty z Zakładu Polityki
Gospodarczej i Prawa z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu. Kon-
kurs  AgroLiga 2016 r. został przepro-
wadzony w dwóch kategoriach: rol-
nik indywidualny i firma przetwórstwa
rolno-spożywczego i usług rolni-
czych.

W tym roku w kategorii Rolnik
indywidualny-gospodarstwo rodzin-
ne, zostało wyróżnione gospodar-
stwo rodzinne Państwa Leona i Bo-
gusławy Szpak z Radyni, gm.Głub-
czyce.

Państwo Szpakowie na podsumo-
waniu konkursu, otrzymali nagrodę
rzeczową w postaci pucharu, ufundo-
waną przez Burmistrza Głubczyc.
Życzymy nagrodzonym dalszych
sukcesów w rozwoju gospodarstwa.

    Jan Wac
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 Czasem trzeba się oderwać od
tego, co nowoczesne, elektroniczne,
a zarazem takie zwykłe i codzienne.
Brak elektryczności, noclegi w namio-
tach, kąpiele w jeziorze i nocne warty
- właśnie w taki sposób harcerze
i harcerki środowiska głubczyckiego,
wraz z zaprzyjaźnionymi środowiska-
mi, pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry instruktorskiej, pogłębiali swoją
wiedzę, a także kształtowali swoje
życie duchowe. Obóz odbył się w
miejscowości Wilcze (woj. wielkopol-
skie) w dniach 27.06 - 15.07.2016.

Podczas tegorocznego obozu temat
przewodni nawiązywał do chrztu Pol-
ski, którego 1050. rocznicę świętuje-
my w bieżącym roku.

Po przyjeździe do lasu wyznaczo-
no nam miejsca na podobozy. Nasze
harcerki dzieliły podobóz z 96. By-
czyńską Drużyną Harcerek "Dziupla"
im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka",

POZA CODZIENNOŚCIĄ…  POZA CYWILIZACJĄ.
WSPOMNIENIE Z OBOZU ZHR

a harcerze z 5. Kluczborską Drużyną
Harcerzy "Szakłak" im. Zawiszaków.
Łącznie obóz tworzyły cztery podo-
bozy harcerskie, w których mieszkało
120 harcerek i harcerzy z Głubczyc,
Kluczborka, Byczyny i Katowic. Pią-
ty podobóz zamieszkiwali wychowan-
kowie domu dziecka w Chmielowicach
i świetlicy środowiskowej "Parasol"
w Kluczborku. Pierwszym zadaniem
do wykonania było samodzielne roz-
bicie namiotów i praca manualna przy
budowie i wyplataniu pryczy i mebli
namiotowych.

Gdy ukończono wszystkie prace
pionierskie przyszedł czas na cało-
dniową wycieczkę. Odwiedziliśmy
Ostrów Lednicki - miejsce związane
bezpośrednio z chrztem Polski. Cze-
kał tam na nas ordynariusz Diecezji
Opolskiej ks. bp Andrzej Czaja, który
wygłosił znakomitą katechezę
chrzcielną trafiającą do młodych serc.
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Po wizycie na Ostrowie przyszedł

czas na Gniezno, czyli pierwszą stoli-
cę Polski. Po mszy świętej harcerskiej,
odprawionej przez naszego kapelana
ks. Pawła Michalewskiego, w ko-
ściele pod wezwaniem św. Jerzego -
patrona harcerzy, druhny i druho-
wie odwiedzili katedrę gnieź-
nieńską, by ujrzeć słynne drzwi
gnieźnieńskie i grób św. Wojciecha
- patrona Polski.

Przez kolejne dni toczyło się życie
obozowe. Starsi i młodsi instruktorzy
organizowali program, który pozwa-
lał młodszym druhnom i druhom po-
szerzać ich wiedzę i umiejętności. Za-
jęcia z technik harcerskich przeplata-
ne przez zabawy ruchowe, harce i gry
terenowe na łonie przyrody spotkały
się z pozytywnym odbiorem ze stro-
ny uczestników. Nie zabrakło również
kąpieli w urokliwym jeziorze Wilcze,
podczas których odważniejsze har-
cerki i harcerze zdobywali sprawno-
ści pływackie. Każdy dzień podsumo-
wywały ogniska, w czasie których
instruktorzy opowiadali ciekawe ga-
wędy nawiązujące do obozowych
przeżyć i historii początków państwa
polskiego. Kulminacyjnym momentem
obozu były dni obrzędowe, kiedy
wszyscy uczestnicy wcielali się w role
pierwszych Piastów. Przyodziano stro-
je sprzed tysiąca lat, a podobozy za-
mieniły się w plemienne twierdze.
Chcąc oddać klimat tamtych czasów,
również posiłki były zbliżone do tych,
którymi posilali się nasi przodkowie.
Jedliśmy chleb ze smalcem lub mio-
dem, kaszę z mięsem. Uczyliśmy się
łowić i oprawiać ryby, co było nie lada
wyzwaniem, ale też niesamowitym i
nowym doświadczeniem. W ramach
zajęć druhny i druhowie uczestniczy-
li w warsztatach, podczas których

uczono się fachu kowali, łuczników,
rybaków. Część zastępów przygoto-
wywała na samodzielnie wykonanych
kuchniach polowych chlebowe pod-
płomyki i ziołowe herbaty. Dni obrzę-
dowe podsumowało ognisko całego
obozu, na którym upieczono ryby i
chrupiące żeberka.

Ciekawym przeżyciem dla wszystkich
były odwiedziny druhów i druhen z
Poznania, należących do bratniej orga-
nizacji - ZHP, którzy odwiedzili nas, aby
wymienić doświadczenia związane z
obozowaniem. Innym wyróżniającym
się dniem był dzień odwiedzin, dzięki
czemu rodzice mogli poczuć harcerską
atmosferę, biorąc udział w harcach, za-
bawach, ognisku i polowej Mszy Św..

Obóz, tak jak wakacje, musi się kie-
dyś skończyć. Ostatnie dni to był
okres intensywnej pracy. Każdy har-
cerz i każda harcerka przygotowywali
się do biegu na stopnie, którego wy-
nik decydował czy wiedza, jaką zdo-
byto podczas całego roku, jest wy-
starczająca do zdobycia kolejnego
stopnia. Praca nie poszła na marne,
wiele harcerek i harcerzy pomyślnie
ukończyło zmagania. Ostatnim eta-
pem było złożenie całego obozowiska
i zamaskowanie terenu. Niestety pra-
cę utrudniał padający w przedostat-
nim dniu deszcz. Mimo tego wszyscy
wywiązali się ze swojej pracy znakomi-
cie i  szybko doprowadzono las do sta-
nu sprzed naszej wizyty. Obóz zakoń-
czył apel, na którym przyznano miana
najlepszych na podobozach i rozdano
nagrody. Mimo tęsknoty za domem
wszyscy z łezką w oku żegnali las i zde-
montowane urządzenia obozowe.

wyw. Bartłomiej Biernacki
Przyboczny 5 Głubczyckiej

Drużyny Harcerzy "Wilczy Bór"
Głubczyce
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W dniach 15-19 maja 2016 r. druho-
wie zastępowi 5 Głubczyckiej Druży-
ny Harcerzy "Wilczy Bór" (Bartłomiej
Biernacki, Jakub Zięba, Jakub Iwasz-
kiewicz i Maciej Wójcik) wraz z dru-
żynowym phm. Marcinem Żukow-
skim, a także druhny przyboczne 5

Głubczyckiej Drużyny Harcerek
"Knieja" (Katarzyna Ziomko i Natalia
Kozłowska) wzięli udział w zorgani-
zowanym przez Chorągiew Harcerzy
Ziemi Opolskiej ZHR im. rtm. Witolda
Pileckiego wyjeździe do Włoch, aby,
jako reprezentanci Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, pełnić służbę na uro-
czystościach z okazji 72. rocznicy zwy-
cięskiej Bitwy o Monte Cassino.

Po drodze na zdobytą w maju 1944r.
przez żołnierzy 2. Korpusu Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie Górę
Cassino druhny i druhowie z Głub-
czyc odwiedzili Stolicę Piotrową, aby
uczestniczyć w rocznicowej Mszy
świętej i towarzyszyć Panu Prezyden-
towi RP Andrzejowi Dudzie podczas
modlitwy przy grobie św. Jana Pawła

ZHR GŁUBCZYCE NA MONTE CASSINO
II. Korzystając z pobytu w Wiecznym
Mieście młodzi głubczyczanie odwie-
dzili Koloseum, Forum Romanum,
Panteon i włoski Ołtarz Narodu.

Będąc na miejscu walk polskich
żołnierzy, harcerze i harcerki złożyli
wizytę w klasztorze oo. benedykty-

nów na Monte Cassino, gdzie spo-
czywają doczesne szczątki założycie-
la zakonu i patrona Europy - św. Be-
nedykta.

Środowisko głubczyckie Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej zostało
wyróżnione możliwością reprezento-
wania organizacji podczas włoskich
uroczystości, jako wyraz podziękowa-
nia za służbę pełnioną podczas po-
grzebu mjr. Zygmunta Szendzielarza
"Łupaszki" na warszawskich Powąz-
kach w dniu 24 kwietnia br.

Na serdeczne podziękowania i go-
rące pozdrowienia zasłużyli "Skauci
Gór Opawskich MTB Team Głuchoła-
zy GKK Victoria" i druh Grzegorz Ptak,
który na potrzeby wyprawy użyczył
busa należącego do stowarzyszenia.

ZHR Głubczyce
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Byłem jednym z uczestników ple-
neru malarskiego oraz prowadzącym
warsztaty plastyczne zorganizowane
dla dzieci w Głubczycach w dniach
od 18 czerwca do 2 lipca. Było to już
dziewiąte spotkanie z cyklu
plenerowo-warsztatowych,
których organizatorem jest Sto-
warzyszenie Absolwentów Li-
ceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Głubczycach.
Oprócz mnie z Krakowa w plene-
rze wzięli udział: Ewa Kalinowska-
Maćków (komisarz), Barbara Dzie-
kiewicz-Obrąpalska, Iwona Stolarczyk,
Kazimierz Wilk, z Wrocławia Kazimierz
Franczuk oraz z Bielska-Białej Urszula
Miącz-Sobieraj i Wacław Sobieraj.
Uczestnikami warsztatów były dzieci
i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Ucznio-
wie chętnie przychodzili na zajęcia i z za-
pałem wykonywali ćwiczenia plastycz-
ne, które rozwijały ich talent, a czego po-
twierdzeniem była końcowa wystawa.

W zamian za gościnność malowali-
śmy obrazy, które zostawiliśmy orga-
nizatorom, a których inspiracją były
Głubczyce. Powstało kilkanaście ob-
razów, głównie z motywami architek-
tury miasta i okolicznego pejzażu.
Głubczyce przyjęły nas miłą atmos-
ferą, mieszkaliśmy w internacie Ze-
społu Szkół Mechanicznych, blisko
parku, gdzie codziennie przed pracą
i po niej wzmacnialiśmy siły fizyczne
i duchowe. Po malowaniu zwiedzali-
śmy miejscowe zabytki, poznawaliśmy
historię miasta. Niektórzy z nas odwie-
dzili  Miasteczko Miłosierdzia w Bra-
nicach, a także niedaleko położony w
Czechach Krnov, gdzie w tamtejszym
kościele franciszkanów została odpra-
wiona msza w intencji państwa Sobie-

 PLENER SUBIEKTYWNIE - GŁUBCZYCE 2016
rajów  z okazji ich 44. rocznicy ślubu.

W Głubczycach spotykaliśmy się z
uprzejmością zarówno młodszych, jak
i starszych mieszkańców. Pogoda
dopisywała, nie ominęła nas groźna

przygoda - awaria rurociągu gazowe-
go, podczas której musieliśmy się
ewakuować z miejsca zakwaterowa-
nia na pół dnia. Wzięliśmy też udział
w pikniku zorganizowanym przez  Sto-
warzyszenie, na którym mogliśmy
skosztować miejscowych potraw i zin-
tegrować się z mieszkańcami miasta.

Plener zwieńczyła wystawa w salach
Powiatowego Muzeum Ziemi Głub-
czyckiej obrazów namalowanych
przez uczestników pleneru oraz prac
dzieci biorących udział w warsztatach
plastycznych. Jeśli idzie o inne atrak-
cje, to mogliśmy obejrzeć panoramę
Głubczyc i okolicy z wieży ratuszowej
czy posłuchać kazania głoszonego
z ambony (!), co nie zdarza się już w
wielu kościołach. Myślę, że każdy
z nas zachowa wspomnienia z pleneru
jako czas owocny i będziemy dumni,
że mogliśmy zostawić swój ślad w po-
staci obrazów. Mam także nadzieję, że
Głubczyce zatęsknią za plastykami i w
przyszłym roku niektórzy z nas od-
wiedzą znów to miasto, by dokumen-
tować jego trwanie i rozwój, a także
pomagać dzieciom w ich edukacji pla-
stycznej.

  Jan Szczurek
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Uroczyste pożegnanie Przemka
Wachy  na Igrzyska Olimpijskie
 Rio 2016.

24. czerwca.2016r. w Urzędzie Miej-
skim  odbyła się uroczystość poże-
gnania zawodnika  klubu LKS Tech-
nik Głubczyce Przemysława Wachy
na Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016.

W uroczystości wzięły udział wła-
dze miasta z Burmistrzem Adamem
Krupą, przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego, Opolskiej Federacji

Sportu i Wojewódzkiego Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych. Z
rąk Burmistrza, Przemek Wacha otrzy-
mał gorące podziękowania za promo-
cję naszego miasta oraz okoliczno-
ściową pamiątkową paterę z gratula-
cjami z okazji kwalifikacji na Igrzyska
Olimpijskie. Następnie Prezes Klubu
Pan Andrzej Majewski odczytał w
imieniu Zarządu Klubu list gratulacyj-
ny i wręczył poprzez młodych zawod-
ników symboliczne pamiątki min. fla-

gę narodową, flagę olimpijską oraz gi-
gantyczną rakietę do badmintona. Po
zakończeniu części oficjalnej goście
udali się na uroczysty obiad oraz słod-
ki poczęstunek. Przemek Wacha oso-
biście pokroił i rozdzielił wśród zapro-
szonych gości wspaniale przystrojo-
ny akcentami olimpijskimi tort. Były
to czwarte z rzędu Igrzyska Olimpij-
skie Przemka. Gratulujemy!

Nasi młodzi zawodnicy, Bartosz Ga-
łązka i Maciej Matusz zostali powoła-

ni do reprezentacji Polski na Mistrzo-
stwa Europy U-15, które odbywały się
od 19 do 21 lutego w Kazaniu (Ro-
sja). Nasi badmintoniści dotarli
w grze podwójnej do ćwierćfinału,
w którym podjęli równorzędną walką
z późniejszymi Mistrzami Europy za-
wodnikami z Francji. W pierwszym
secie chłopcy mieli lotkę setową, ale
ostatecznie przegrali 23: 21 i 21:14.
Piąte miejsce na tej imprezie należy
uznać za duży sukces, ponieważ były

BADMINTON - TECHNIK GŁUBCZYCE W 2016
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to pierwsze zawody tej rangi dla na-
szych zawodników. Za dobrą posta-
wę i rokowania na przyszłość zostali
powołani na Mistrzostwa Europy U-17,
które odbędą się w marcu w Lubinie.

W dniach 13-15.06.2016r. w Białym-
stoku odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Elit w Badmintonie.
Zawodnicy z naszego klubu spisali
się bardzo dobrze zdobywając cztery
medale. Złoty medal zdobyły w grze
podwójnej kobiet siostry Agnieszka
i Aneta Wojtkowskie oraz w grze po-
dwójnej mężczyzn Przemysław Wa-
cha grając w parze z Adamem Cwa-
liną z klubu Liptol-Malow Suwałki.
Tym samym nasi zawodnicy obronili
tytuł Mistrzów Polski z ubiegłego
roku. Dodatkowo Agnieszka Wojt-
kowska do swojej kolekcji dołożyła
jeszcze srebrny medal w grze miesza-
nej grając w parze z Miłoszem Bocha-
tem zawodnikiem  klubu z Solca Ku-
jawskiego, a brązowy medal  dołoży-
ła również do kolekcji Aneta Wojtkow-
ska także w grze mieszanej grając
w parze z Pawłem Pietryją z klubu Ples-
bad Pszczyna.

W Ornecie województwie warmiń-
sko-mazurskim odbyła się Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w badmin-
tonie. Nasz klub reprezentowało pię-
cioro zawodników: Jakub Gireń, We-
ronika Kościółek, Kordian Kobylnik,
Maciej Siemiginowski i Michał Bie-
nia. Wróciliśmy z tej imprezy z brązo-
wym medalem w grze mieszanej, któ-
ry wywalczyli Jakub Gireń z Weroniką
Kościółek.

W dniach 15-17.04.2016r w Białym-
stoku odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów i Młodzieżowców w
Badmintonie. Nasi zawodnicy spisali
się bardzo dobrze, zdobywając sześć
brązowych medali. W kategorii ju-

niorów medale: w grze pojedynczej
Robert Mirga i w grze podwójnej
Robert Mirga i Dawid Mazur. W ka-
tegorii Młodzieżowców po dwa me-
dale zdobyli Kinga Haracz w grze
podwójnej, grając w parze z Anną
Goc z UkS Plesbad Pszczyna i w grze
mieszanej w parze z Maciejem Dą-
browskim z Hubala Białystok oraz
Przemysław Szydłowski w grze po-
dwójnej w parze z Mateuszem Bier-
nackim z Hubala Białystok i w grze
mieszanej, grając z Kornelią Gajos
z Dwójki Blachownia.

W dniach 13-15.05.2016r. w Suwał-
kach odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Młodzików w Bad-
mintonie. Do rywalizacji w Mistrzo-
stwach przystąpiło ponad 100 najlep-
szych zawodników i zawodniczek
z całego kraju, w tym zawodnicy z na-
szego klubu Maciej Matusz i Bartosz
Gałązka. Nasi zawodnicy spisali się
bardzo dobrze, nie dając żadnych
szans rywalom, zdobywając trzy me-
dale - dwa złote i jeden srebrny. Ma-
ciej Matusz zwyciężył w grze poje-
dynczej, pokonując w finale swojego
kolegę klubowego Bartka Gałązkę,
natomiast razem w parze zwyciężyli
w grze podwójnej.

W dniach 20-22 maja w Kobierzy-
cach koło Wrocławia odbyły się In-
dywidualne Mistrzostwa Polski Mło-
dzików Młodszych w badmintonie.
W zawodach udział brali najlepsi za-
wodnicy w Polsce, którzy poprzez tur-
nieje ogólnopolskie uzyskali kwalifi-
kację na najważniejszy turniej w tym
roku. Nie zabrakło w tej imprezie na-
szych wychowanków, którzy nie tyl-
ko uczestniczyli  ale zdobywali meda-
le. Nasz klub reprezentowali: Oliwia
Siekierzyńska, Angelika Kowarska,
Szymon Ślepecki i Jakub Mazur. Bardzo
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dobrze wypadli nasi chłopcy, którzy w
grze podwójnej uzyskali tytuł Mistrz
Polski, a Szymon dołożył jeszcze brązo-
wy medal w grze pojedynczej.

Należy podsumować występy za-
wodników Technika za rok 2016. Naj-
ważniejszym sukcesem był awans
i występ Przemka Wachy na Igrzy-
skach Olimpijskich w Rio. Zdobyliśmy
w każdej kategorii wiekowej medale
Indywidualnych Mistrzostw Polski:
Elit - 4 medale (2 złote, 1srebrny, 1 brą-
zowy), młodzieżowcy- 4 medale brą-
zowe, juniorzy - 2 medale brązowe, ju-
niorzy młodsi - 1 medal brązowy, mło-
dzicy - 3 medale (2 złote, 1 srebrny),

młodzicy młodsi - 2 medale (1 złoty, 1
brązowy). Zdobyliśmy medale Druży-
nowych Mistrzostw Polski: juniorzy-
2 miejsce, juniorzy młodsi - 1 miejsce,
młodzicy - 1 miejsce, młodzicy młodsi
-1 miejsce. Dobry występ zanotowali
na Mistrzostwach Europy U-15 Ma-
ciej Matusz i Bartosz Gałązka, zajmu-
jąc V miejsce.

Podsumowując, występy naszych
podopiecznych należy uznać, że rok
2016 był bardzo udany pod względem
sportowym i życzymy zawodnikom
wytrwałości w swojej codziennej pra-
cy i równie udanych kolejnych wy-
stępów.

Przemysław Krawiec
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W roku 2016 LKS Sparta Głubczy-
ce brał udział w 25 imprezach sporto-
wych. Startując od rangi Międzywo-
jewódzkiej do zawodów Międzynaro-
dowych zdobyliśmy: 149 medali
w tym: 55 złotych, 40 srebrnych i 45
brązowych. Najlepsi zawodnicy zo-
stali wyróżnieni Nagrodami Ministra:
Karolina Konik i Bartosz Słodkowski,
Stypendiami Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego, które otrzymali: Ka-
rolina Konik, Kamila Ciechanowska,
Marta Wsiaki i Bartosz Słodkowski

oraz Stypendiami i Nagrodami Burmi-
strza Głubczyc: Karolina Konik, Bar-
tosz Słodkowski, Kamila Ciechanow-
ska, Marta Wsiaki, Paulina Szpak,
Olga Jabłońska, Daria Baran i Kinga
Sztucka. Nasi zawodnicy uczestniczy-
li w dwóch zgrupowaniach Kadry
Narodowej, w seminarium z Mistrzem
Świata, trzech zgrupowaniach spor-
towych i czterech pokazach.

Do najlepszych wyników w roku
2016 należą:

OSIĄGNIĘCIA  LKS  SPARTA  GŁUBCZYCE
 TAEKWONDO 2016

VI PUCHAR ŚWIATA TA-
EKWONDO - Budapeszt 2016

W dniach od 12 - 16. paźrziernika
2016 roku w Budapeszcie odbył się
VI Puchar Świata Taekwondo. Impre-
za ta rozgrywana jest raz na dwa lata.
W największym turnieju w historii ta-
ekwondo wzieło udział 2927 uczest-
ników z 240 klubów reprezentujących
58 państw. W tegorocznym Pucharze
LKS Sparta Głubczyce reprezentowa-
ło sześciu  zawodników Karolina Ko-
nik, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka,

Bartosz Słodkowski, Michał Jano
i Wojciech Żłobicki oraz  dwóch szko-
leniowców Daniel Jano i Bogdan
Brzostowski. Wspaniały występ na-
szych zawodników zaowocował trze-
ma medalami: dwoma srebrnymi i jed-
nym brązowym. W kategorii seniora
wspaniale wystąpił Bartosz Słodkow-
ski zajmując II m w walkach powyżej
85 kg, Olga Jabłońska zajęła V miej-
sce w układach przegrywając o strefę
medalową z Finką, która wygrała tą
kategorię wynikiem 3- 2 oraz Michał
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Jano V miejsce w układach podobnie
jak koleżanka klubowa uległ zwycięz-
cy finału wynikiem 3 - 2. W kategorii
juniora wspaniale wystąpił Wojciech
Żłobicki, zajmując II m w walkach po-
wyżej 75 kg i Kinga Sztucka III m wal-
ki do 55 kg.

Mistrzostwa Europy Taekwondo -
Finlandia 2016

W dniach 22.04-01.05.2016 r. w Tam-
pere - Finlandia  odbyły się XXXI Mi-
strzostwa Europy Taekwondo  Senio-
rów. Wystartowało w nich 495 zawod-
ników i zawodniczek z 27 państw. Za-
wodnicy trenera Daniela Jano, Klubu
Sportowego Taekwondo Głubczyce,

Karolina Konik i Bartosz Słodkowski
zostali powołani przez trenerów Ka-
dry Narodowej na Mistrzostwa Euro-
py. Przed zawodami przygotowywali
się na Zgrupowaniu Kadry Narodo-
wej w Centralnym Ośrodku Przygo-
towań Olimpijskich w Spale. Karolina
i Bartosz mieli zaszczyt reprezentować
nasz kraj na uroczystym otwarciu Mi-
strzostw Europy. Wspaniale wystą-
piła Karoliny Konik w walkach indy-
widualnych w kategorii wagowej do
62 kg, w których stoczyła 5 walk i
pokonała wszystkie swoje przeciw-
niczki, zdobywając tytuł Mistrzyni
Europy Seniorów. Karolina broniła
tytułu z tamtego roku, który zdobyła

Puchar Świata

Mistrzostwa Europy 2016 Karolina Konik i Bartosz Słodkowski
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w Szkocji. Wystartowała także w dru-
żynowych walkach zdobywając dru-
gi złoty medal i drużynowych testach
siły, zajmując II miejsce. Równie wspa-
niale za reprezentował się Bartosz
Słodkowski w najcięższej kategorii
wagowej + 85 kg zajmując indywidu-
alnie w walkach  I miejsce i zdobywa-
jąc tytuł Mistrza Europy. Bartosz miał
bardzo niekorzystne losowanie

i o strefę medalową musiał pokonać
zawodnika z Norwegii, z którym na
ostatnich Mistrzostwach Europy w
Szkocji przegrał walkę o wejście do
finału. Bartosz także zajął I m w dru-
żynowych walkach, I miejsce w dru-
żynowych technikach specjalnych
i II m w drużynowych testach siły. Nasi
zawodnicy zdobyli 5 medali złotych
i 2 srebrne.

Mistrzostwa Europy 2016 - Bartosz Słodkowski

Mistrzostwa Europy Karolina Konik



126

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017
KST Głubczyce najlepsze w
Europie. Puchar Europy

W dniach od 24 - 26.czerwca 2016 r
w Cluj - Napoca w Rumunii odbył się
VII Puchar Europy Taekwondo w czte-
rech konkurencjach sportowych: wal-
ki indywidualne i drużynowe oraz
układy indywidualne i drużynowe. W
zawodach brało udział 39 Związków
Narodowych i Klubów Sportowych.

W klasyfikacji medalowej Klub
Sportowy Taekwondo Głubczyce
zajął II miejsce przegrywając jedynie
z Węgierską Federacją Taekwondo,
a wyprzedzając Bułgarski Związek Ta-
ekwondo . W klasyfikacji medalowej
klubów KST Głubczyce zajął I m przed
klubami z Rumunii: Puma Club Sibiu
i Delta Taekwon-do Cluj. Sukces jest
tym większy, że po ostatnich Mistrzo-
stwa Świata Rumunia była najwyżej
sklasyfikowanym państwem Europy.

Najlepszą zawodniczką Pucharu  w
kategorii seniora została  Kamila Cie-
chanowska (KST Głubczyce), zdoby-
wając dwa złote medale, a w kategorii
juniora Kinga Sztucka i Olga Jabłoń-

ska, obie z KST Głubczyce. Wyniki
naszych zawodników w kategorii se-
niora: Kamila Ciechanowska I m ukła-
dy i I m walki do 56 Kg, Paulina Szpak
I m walki do 68 kg i II m układy, Mi-
chał Jano I m układy i II m walki do 63
kg, w kategorii juniora: Olga Jabłoń-
ska I m układy, II m walki do 60 kg
i II m walki drużynowe, Kinga Sztuc-
ka I m walki do 55 kg, III m układy i II
m walki drużynowe, Daria Baran II m
walki drużynowe i Natalia Katańska
II m walki drużynowe. Łącznie zdo-
byliśmy 11 medali, w tym 6 złotych, 4
srebrne i jeden brązowy.

Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Taekwondo

W dniach 12- 13.03. 2016 w Wie-
liczce odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Taekwondo. W
zawodach startowało 493 zawodni-
ków z Austrii, Ukrainy, Czech, Arme-
nii i Polski. Był to turniej otwarty dla
innych dyscyplin. Startowali w nim
zawodnicy taekwondo olimpijskiego,
taekwondo tradycyjnego, karate oraz

Puchar Europy 2016
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kickboxingu. Nasz klub oraz klasy
sportowe ZS w Pietrowicach godnie
reprezentowała 19 osobowa ekipa.
Karolina Konik I m walki do 64 kg i I m
układy drużynowe, Kamila Ciecha-
nowska I m walki do 170 cm i I m ukła-
dy drużynowe, Paulina Szpak I m ukła-
dy drużynowe, Bartosz Słodkowski
I m walki pow. 185 cm, Kamil Dobro-
wolski I m walki do 72 kg, Paweł Or-
łowski III m układy. Juniorzy: Olga
Jabłońska I m układy, I m walki do 55
kg i III m układy drużynowe, Wojciech
Żłobicki I m walki pow. 75 kg i III m
walki pow. 180 cm. Daria Baran I m
układy i III m układy drużynowe, Na-
talia Katańska II m układy i III m ukła-
dy drużynowe, Wiktoria Konik II m
walki do 165 cm, Oliwia Fulneczek III
m układy drużynowe. Kadeci: Kinga
Sztucka I m walki pow. 165 cm, I m
walki do 57 kg i I m układy, Patrycja
Piworun II m układy, Jakub Brewus
III m walki do 70 kg i III m układy.
Tytuł najlepszej zawodniczki w kate-
gorii wiekowej kadeta przypadł Kin-
dze Sztuckiej, która zdobyła 3 złote
medale i jeden brązowy a w kategorii

juniora, Oldze Jabłońskiej z dwoma
złotymi medalami i jednym brązowym.
Cieszy fakt, że za starszymi kolegami
rośnie już utalentowana młodzież, któ-
ra zdobywa medale Mistrzostw Pol-
ski w kategorii wiekowej juniora i ka-
deta. Nasi zawodnicy przywieźli
z Mistrzostw Polski w Wieliczce 12
złotych medali, 3 srebrnych i 4 brązo-
we.   Razem 19 medali.

Italia Open Taekwondo 2016
W dniu 12.11.2016 r. w Mediolanie

we Włoszech  odbył się prestiżowy
międzynarodowy turniej Italia Open.
Wystartowało w nim 426 zawodników
z Hiszpanii, Anglii, Szkocji, Norwegii,
Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii,
Węgier, Polski i Włoch. LKS Sparta
Głubczyce reprezentowali Nasi Ka-
drowicze: Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski. Po wspaniałym starcie
Karolina Konik w kategorii Grand
Master w walkach do 62 kg zajęła I
miejsce i w kategorii Elite II m, nato-
miast Bartosz Słodkowski w kategorii
Grand Master w walkach + 85 kg zdo-
był I miejsce i kategorii Elite również

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
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był pierwszy. W kategorii Elite mogli
startować tylko ci zawodnicy, którzy
wygrali swoje kategorie wagowe. Po
wspaniałym starcie nasi zawodnicy
przywieźli 3 złote medale i 1 srebrny.

Mistrzostwa Polski Seniorów
Taekwondo

W dniach 10-12 czerwca 2016 roku
w Białej Podlaskiej odbyły się XXIX
Mistrzostwa Polski Seniorów Ta-
ekwondo.  Reprezentacja Klubu Spor-
towego Taekwondo w Głubczycach
i ZS w Pietrowicach w składzie: Karo-

lina Konik, Kamila Ciechanowska,
Paulina Szpak, Olga Jabłońska, Daria
Baran, Oliwia Fulneczek, Bartosz Słod-
kowski wraz z trenerem Danielem Jano
przywiozła z Mistrzostw dwa krążki
złote, dwa srebrne i dwa brązowe. Nie-
spodzianką był głubczycki finał w
układach kobiet, w których wystąpi-
ła Paulina Szpak i Olga Jabłońska.

Wyniki naszych zawodników: Ka-
rolina Konik I m walki do 62 kg i III m
układy drużynowe, Paulina Szpak I m
układy indywidualne i III m układy
drużynowe, Olga Jabłońska II m ukła-

Italia Open: Bartosz Słodkowski i Karolina Konik
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dy indywidualne i III m układy druży-
nowe, Bartosz Słodkowski II m walki
powyżej 85 kg i III m testy siły, Kami-
la Ciechanowska III m układy druży-
nowe, Daria Baran III m układy dru-
żynowe i Oliwia Fulneczek III m ukła-
dy drużynowe. W klasyfikacji meda-
lowej Klub nasz zajął wysokie piąte
miejsce. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy za wysokie wy-
niki i życzymy dalszych sukcesów
przed zbliżającym się Pucharem Eu-
ropy.

XXV Mistrzostwa Polski
 Taekwondo Juniorów

W dniach 20 - 21 maja 2016 r. w Kło-
bucku odbyły się XXV Mistrzostwa
Polski Taekwondo Juniorów. W za-
wodach startowało 131 zawodników
z 41 klubów, którzy z sukcesami prze-
brnęli przez dwa turnieje makroregio-
nalne. Klub Sportowy Taekwondo
Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach re-
prezentowała 8 osobowa ekipa spor-
towa. Sensacyjnie nasze zawodnicz-
ki zajęły  pierwsze trzy miejsca w kon-
kurencji układów: Olga Jabłońska
I miejsce, Daria Baran II miejsce i Na-
talia Katańska III miejsce. W katego-
rii walk Wojciech Żłobicki zajął II miej-
sce powyżej 75 kg. Bardzo dobry
występ wszystkich naszych zawod-
ników zaowocował zdobyciem 62
punktów  w ramach ministerialnego
systemu sportu młodzieżowego. Ser-
deczne podziękowania za tak dobrą
postawę dla całej naszej reprezenta-
cji Klubowej.

Mistrzostwa Polski
 Taekwondo Juniorów Młodszych
W dniach 13 - 15 maja 2016 r. w No-

wej Rudzie  odbyły się XXIII Mistrzo-

stwa Polski Taekwondo Juniorów
Młodszych. W zawodach startowało
230  zawodników z 54 klubów z całe-
go kraju. W tej kategorii wiekowej
startują roczniki gimnazjalne. Klub
Sportowy Taekwondo Głubczyce oraz
ZS w Pietrowicach reprezentowała 11
osobowa ekipa sportowa. W roli sę-
dziów reprezentowali nas Karolina
Konik i Bartosz Słodkowski. Miejsca
medalowe zdobyli Kinga Sztucka - I
miejsce w układach, Martyna Marci-
niszyn - II miejsce w walkach w kate-
gorii wagowej do 42 kg   i Jakub Bre-
wus II miejsce walki w kategorii pow.
70 kg.

Mazowia Master Cup 2016
               Taekwondo
W dniu 19.11.2016 r. w Ciechano-

wie odbył się  międzynarodowy tur-
niej taekwondo X Mazowia Master
Cup . Wystartowało w nim 273 zawod-
ników z 43 klubów: Rosji, Łotwy,
Szwecji, Białorusi i Polski. Zawody
rozegrane były w dwóch kategoriach
wiekowych: seniora i juniora oraz w
dwóch konkurencjach sportowych:
układów indywidualnych i walk indy-
widualnych.  LKS Sparta Głubczyce i
ZS Pietrowice reprezentowała dzie-
więcioosobowa ekipa sportowa. W
kategorii seniorów Karolina Konik za-
jęła I m w walkach do 62 kg a Bartosz
Słodkowski był II  w walkach pow. 85
kg. W kategorii juniorów medale zdo-
byli: Patrycja Piworun I m układy i II
m walki pow. 65 kg oraz tytuł najlep-
szej zawodniczki turnieju, Jakub Bre-
wus I m walki pow. 75 kg, Olga Ja-
błońska II m do 60 kg, Barbara Mróz
II m do 50 kg, Martyna Marciniszyn
II m walki do 45 kg i Kamila Bednar-
czuk III m walki do 45 kg.
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa

Taekwondo - Lubin 2016
W dniu 16.04.2016 r. w Lubinie od-

były się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Taekwondo, które były zarazem
turniejem kwalifikacyjnym do Mi-
strzostw Polski Juniorów oraz najważ-
niejszą imprezą sportową dla młodzi-
ków punktowaną w systemie sportu
dzieci i młodzieży. W zawodach star-
towali zawodnicy z województwa dol-
nośląskiego i opolskiego. Klub Spor-
towy Taekwondo Głubczyce oraz ZS
w Pietrowicach reprezentowała 37-
osobowa ekipa sportowa. W roli sę-
dziów reprezentowali nas Karolina
Konik, Kamila Ciechanowska, Pauli-
na Szpak i Bartosz Słodkowski.
Łącznie zdobyliśmy 10 złotych meda-
li, 6 srebrnych i 10 brązowych, razem
26 medali. Najlepszą zawodniczką tur-
nieju w kategorii juniora młodszego
została Kinga Sztucka, a w kategorii
juniora tytuł najlepszej zawodniczki
otrzymała Olga Jabłońska. Dla najlep-
szego Klubu w kategorii juniora pu-
char i dyplom odebrał trener Daniel
Jano. Wyniki pozostałych zawodni-
ków: juniorzy - Olga Jabłońska I m
układy i I m walki do 60 kg, Daria Ba-
ran I m walki do 50 kg i II układy,  Bar-
bara Mróz II m walki do 50 kg i II m
techniki specjalne, Natalia Katańska
III m walki do 60 kg, Oliwia Fulneczek
III m walki do 60 kg i III m układy,
Wojtek Żłobicki I m w walkach pow.
75 kg, juniorzy młodsi: Kinga Sztucka
I m układy, I m walki do 50 kg i III m
techniki specjalne, Martyna Marcini-
szyn I m walki do 42 kg, Jakub Bre-
wus  I m walki pow 70 kg, Wiktoria
Konik III m walki pow. 60 kg, Patrycja
Piworun III m walki pow. 60 kg, Kami-
la Bednarczuk II m walki do 42 kg,

Natalia Wochnik III m walki do 46 kg.
Młodzicy - Martyna Bernaś I m ukła-
dy, Aleksandra Dudzik II m układy,
Maria Grzegorzewicz III m układy,
Wojciech Jano I m układy, Robert Ci-
chocki II m układy, Dominik Mazur-
kiewicz III m układy i Patryk Marek III
m układy.  Łącznie młodzicy zdobyli
25 punktów.

Stypendia Marszałka
 Województwa Opolskiego

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Opolu odbyło się
spotkanie z medalistami Mistrzostw
Polski, Europy i Świata. Przedstawi-
ciele wszystkich dyscyplin naszego
województwa, którzy zdobyli medale
na Mistrzostwach Polski, Europy i
Świata  otrzymali  listy gratulacyjne i
stypendia. Na spotkanie to zostali
również zaproszeni zawodnicy i tre-
ner Klubu Sportowego Taekwondo w
Głubczycach osiągający sukcesy na
arenach krajowych  i międzynarodo-
wych. Z Naszego Klubu stypendia
otrzymali: Karolina Konik   - Mistrzy-
ni Europy Taekwondo Seniorów w
walkach do 62 kg i Mistrzyni Europy
walk drużynowych, Otwarte Mistrzo-
stwa Świata Taekwondo: I m walki do
64 kg, I m testy siły i III m techniki
specjalne oraz Mistrzyni Polski, Ka-
mila Ciechanowska -Otwarte Mistrzo-
stwa Świata: I m techniki specjalne,
II m walki do 58 kg i III m układy
i Mistrzyni Polski w układach druży-
nowych, Marta Wsiaki na Mistrzo-
stwach Europy zajęła III m w walkach
do 75 kg i Mistrzyni Polski w ukła-
dach drużynowych, Bartosz Słodkow-
ski- Otwarte Mistrzostwa Świata Ta-
ekwondo: I m walki pow. 85 kg i I m
walki drużynowe,  Mistrzostwa Euro-
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py - I m walki drużyno-
we,I m testy siły druży-
nowe oraz III m walki
pow. 85 kg i Mistrz Pol-
ski w walkach pow. 85
kg. Listy gratulacyjne i
stypendia wręczył w
imieniu Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego
Stanisław Rakoczy - wi-
cemarszałek Zarządu
Województwa Opolskie-
go. Serdeczne gratulacje
dla wyróżnionych.

Drugie miejsce Karoliny Konik
Sportowiec Roku 2015

W "Dom Expo" w Opolu w dniu
22.01.2016 odbyła się finałowa gala
plebiscytu NTO i Urzędu Marszał-
kowskiego "Sportowiec Roku 2015"
Województwa Opolskiego. W gronie
nominowanych do tytu-
łu "Najpopularniejszy
Sportowiec" znaleźli się
zarówno  sportowcy,
którzy w 2015 roku byli
autorami największych
sukcesów, a także repre-
zentanci najpopularniej-
szych dyscyplin zespo-
łowych. Wyróżniono
dziesięciu zawodników.
Nagrody wręczał Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Andrzej Buła.

Wśród nominowanych była za-
wodniczka Klubu Sportowego Ta-
ekwondo w Głubczycach - Karolina
Konik. Karolina w 2015 roku wygrała
dwie najważniejsze imprezy sportowe:
Otwarte Mistrzostwa Świata Ta-
ekwondo Seniorów we Włoszech zaj-
mując I m w walkach w kategorii do

64 kg i I m w testach siły oraz w Mi-
strzostwach Europy Taekwondo Se-
niorów w Szkocji, zajmując I m w wal-
kach do 62 kg i I m w walkach druży-
nowych. Za wysokie wyniki na are-
nach krajowych i międzynarodowych,
została wyróżniona Nagrodą Ministra
Sportu i Nagrodą Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego.
Dzięki głosom kibiców,
Karolina zajęła wysokie
drugie miejsce w  kate-
gorii najpopularniejsze-
go sportowca 2015
roku w naszym woje-
wództwie.  Wszystkim
kibicom bardzo dzięku-
jemy za oddane głosy,
a Karolinie serdecznie

gratulujemy.
Startowaliśmy jeszcze w Pucharze

Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopol-
skim Turnieju Taekwondo, Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Junio-
rów, Wojewódzkich Mistrzostwach
Taekwondo. To był wspaniały rok.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc.

Daniel Jano
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3. maja 2016 odbyły się obchody zwią-
zane z 225. Rocznicą Uchwalenia
Konstytucji.

Rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą, w Kościele Parafialnym. Na-
stępnie odbył się uroczysty apel wraz
częścią artystyczną i złożeniem kwia-
tów pod Pomnikiem Czynu Zbrojne-
go. Po popołudniu  nastąpiła  część
nieoficjalna, która tym samym była
pierwszym koncertem z cyku „Plene-

rowej Sceny Głubczyc-
kich Dni Kultury”. Nie-
stety z powodu brzyd-
kiej pogody została
przeniesiona do sali
„Pod aniołem” w ratu-
szu miejskim. Jako
pierwsze zaprezento-
wały się wokalistki ze
studia piosenki „Akord” działające-
go przy Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury pod kierownictwem Ewy Maleń-
czyk. Dziewczęta śpiewały utwory
patriotyczne. Były to wykonania za-
równo solowe jak i grupowe. Kolej-
nym elementem programu był występ
wspaniałego zespołu wokalnego Bel-
le Voci. Zaprezentowali się również w

PLENEROWA SCENA
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY

pieśniach patriotycznych oraz naj-
piękniejszych ariach najwybitniej-
szych kompozytorów w składzie: Elż-
bieta Cabała – sopran, Agnieszka Wę-
grzynowska – sopran, Rafał Żurakow-
ski tenor, słowo o muzyce oraz Joan-
na Wąsik - fortepian. Owacjom nie
było końca.  Było to wspaniałe prze-
życie muzyczne zarówno dla wyko-
nawców jak i  wszystkich słuchaczy.
Do sali „Pod aniołem” przybyło ok.

70 osób.
Pogoda w końcu do-

pisała i pozwoliła na to,
aby mógł odbyć się ko-
lejny koncert z cyklu
„Plenerowej Sceny Głub-
czyckich Dni Kultury”.
Tym razem w niedzielę
8 maja gościliśmy na

głubczyckim rynku grupę Horyzont
z Nysy, która jest znana tutejszej spo-
łeczności. Dostarczyli oni słuchaczom
dużej dawki pozytywnej energii, za-
skoczyli nowoczesnym brzmieniem
oraz orginalnym stylem. Kolejnym
punktem programu był występ kaba-
retu „Czwarta Fala”. Jest to formacja
pochodząca z Kielc w składzie: Mate-
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usz Lewkowicz, Damian Lebieda oraz
Bartłomiej Cedro, której twórczość
opiera się na odnajdywaniu odreal-
nionych aspektów pozornie normal-
nych sytuacji.

Do najbardziej znanych postaci wy-
kreowanych przez kabaret należą dwaj
nierozgarnięci dresiarze – Kloc i Wen-
tyl, których mogliśmy poznać na
żywo. Głubczycką publiczność rozba-
wili do łez.  Pod Ratuszem Miejskim,
aby podziwiać te niezwykłe wystąpie-
nia, zgromadziło się ok. 100 osób.

22. maja na głubczyckim rynku
odbył się kolejny koncert w ramach
„Plenerowej Sceny Głubczyckich
Dni Kultury. Mogliśmy podziwiać
wspaniałą artystkę o cudownym gło-
sie Nairę Ayvazayan. Wokalistka uro-
dziła się i wychowała w Armenii. Do
Głubczyc przyjechała, aby zachwycić
publiczność cudownym sopranem.
Występ był fenomenalny. Publicz-
ność wręcz oszalała z zachwytu. Na-
stępnie na scenie zaprezentował się
zespół „Oversoul” w składzie: Kuba
Szturm (gitara), Tomek Drachus (instr.
klawiszowe), Łukasz Gorczyca (bas)
i Artur Bradliński (wokal). Z głośni-
ków wybrzmiewała muzyka typu
soul, pop oraz funky. Była to praw-
dziwa uczta muzyczna. Na rynku

w Głubczycach zgromadziło się oko-
ło stu osób, aby wsłuchiwać się
w cudowny wokal Nairy Ayvazayan
i nowoczesne brzmienie zespołu
„Oversoul.

Kolejny koncert pod ratuszem miej-
skim miał miejsce 12 czerwca. Mia-
nowicie podczas „Plenerowej Sceny
Głubczyckich Dni Kultury” odbył się
„Borówka Music Fesival” podczas,
którego zaprezentowali się fantastycz-
ni wykonawcy: Sasha Boole z Ukra-
iny, Teddy Jr z Holandii oraz Henry

David's Gun z Polski.
To trzy zespoły
z trzech różnych kra-
jów, które grają sze-
roko pojętą muzykę
alternatywną. Pod-
czas koncertu można
było usłyszeć folk,
alt country oraz
wspaniałych songw-
riterów. Artyści prze-
nieśli publiczność
w inny, magiczny,

muzyczny świat. Koncerty, które or-
ganizowane są pod głubczyckim ra-
tuszem cieszą się z tygodnia na ty-
dzień coraz większym zainteresowa-
niem naszych mieszkańców.

19. czerwca  wystąpił chór „Fe-
niks” pod kierownictwem Józefa Ka-
niowskiego. Zaprezentował się on w
repertuarze ludowym. Chórzyści wy-
śpiewywali takie piosenki jak: „A jak
będzie słońce i pogoda”, czy „Kar-
lik”. Było to zarazem wspaniałym
wprowadzeniem do kolejnego wystę-
pu. Mianowicie mogliśmy wziąć
udział w widowisku taneczno-wokal-
nym w wykonaniu kapeli góralskiej –
Mali Tęgoborzanie. Podczas koncer-
tu na rynku miejskim zgromadziło się
ok. 150 osób.
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Kolejnym wydarzeniem, które

wzbudziło duże zainteresowanie
mieszkańców naszego miasta był kon-
cert pt. „Kabaretowo, muzycznie, wa-
kacyjnie”. W programie znalazł się
recital  Marii Farasiewicz z udziałem
Beaty Krzaczkowskiej przy akompa-
niamencie Mariana Bażyńskiego,
występ kabaretowy teatru Tradycja
ZSM, prezentacje taneczne świetlicy
romskiej pod kierownictwem Broni-
sławy Mirgi. Na scenie zaprezento-
wali się również tancerze ze szkoły
tańca Royal Dance Center – filia MOK

w Głubczycach. Niespodzianką wieczo-
ru był występ wspaniałego tenora –
Witolda Matulki, który tym razem
uczestniczył  w imprezie prywatnie.

 Tydzień później to znaczy 10 lipca
również odbyło się barwne widowisko
tym razem -  operetkowe, zatytułowa-
ne „Od czardasza do kankana”. Mo-
gliśmy podziwiać najpiękniejsze arie i
duety, porywające tańce, humor i za-
bawę z operetek takich jak: „Wesoła
wdówka”, „Księżniczka czardasza”,
czy „Wiedeńska krew” w wykonaniu
solistów operetkowej sceny muzycz-

nej. Podczas tej plenerowej imprezy
zgromadziło się ok. 200 osób.

W końcu nastał najbardziej wycze-
kiwany dzień - 17 lipiec, to właśnie
wtedy czekały wspaniałe atrakcje dla
wszystkich milusińskich. Do dzieci
z naszego miasta przyjechał Scooby
Doo wraz z przyjaciółmi. Radość dzieci
z tego spotkania jest nie do opisania.
Prócz tańców i zabaw nie zabrakło
również dodatkowych atrakcji takich
jak bańki mydlane, czy wata cukro-
wa. Dzieci z wielkim zaangażowaniem
uczestniczyły w animacjach Tosi

i Toli. Ten dzień na pewno zostanie
na bardzo długo zapamiętany przez
najmłodszych. Na spotkanie ze Sco-
oby Doo przybyło ok. 300 osób.

Po trzytygodniowej przerwie na
głubczyckim rynku odbył się kolejny
koncert. Mogliśmy posłuchać muzy-
ki typu jazz, soul i funky w wykona-
niu Łukasza Gorczycy i przyjaciół w
składzie: Łukasz Gorczyca, Tomek
Drachus, Kuba Szturm, Tomek Domi-
nik oraz nieoceniona Katarzyna Puma
Piasecka. Zespół ten jest dobrze zna-
ny lokalnej społeczności, gdyż nie raz
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gościł na głubczyckiej scenie. Tym
samym zdobył już swoich fanów.
Tego dnia publiczność również licz-
nie zgromadziła się na rynku miejskim.
Przybyło ok. 150 osób.

Nastał czas, kiedy przyszło nam się
pożegnać z Plenerową Sceną Głub-
czyckich Dni Kultury. Wydarzeniem
zwieńczającym te wspaniałe koncer-
ty, które odbyły się na głubczyckim
rynku był występ zespołu „Lwow-
ska Fala” ze Lwowa, który odbył się
28. sierpnia. Artyści zaprezentowali
się w składzie: Edward Sosulski
(śpiew, bęben, tamburyno), Bogdan
Lis (guzikówka), Jerzy Czułynda (gi-
tara, bondżo), Andrzej Lokocki (kon-
trabas), Irena Grech (śpiew), Andrzej

Rodycz (klarnet), Bogdan Nazar
(skrzypce), Mirek Ostiuk (akordeon).
Mogliśmy wysłuchać najwspanial-
szych, kresowych pieśni. Jest to ka-
pela już dobrze znana lokalnej spo-
łeczności, dlatego publiczność śpie-
wała niemal wszystkie utwory wyko-
nywane przez artystów. Podczas kon-
certu panowała radosna wręcz siel-
ska atmosfera, a wszyscy uczestnicy
bawili się przednio.

Koncerty pod ratuszem już się za-
kończyły, natomiast w październiku
rozpoczną się, jak co roku, Głubczyc-
kie Dni Kultury, które również do-
starczą wielu pozytywnych  wrażeń.
Już dziś serdecznie zapraszamy na te
wydarzenia.

Anna Bieniasz

.....
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Koncert  noworoczny
W pierwszy wtorek2016, czyli 5.

stycznia na deskach sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury
odbył się „Koncert Noworoczny”.

Mogliśmy usłyszeć przepiękne ko-
lędy i pastorałki, które skomponował
Józef Kaniowski do tekstów Ernesta
Brylla. Wśród artystów wystąpili:
Grupa Estradowa MOK, Zespół
„Uśmiech”, Zespół „Dziarski Se-
nior”,Zespół „Rodzina Fedorowicz”,
czy Chór „Feniks”. Wszyscy poka-
zali fantastyczny kunszt muzyczny.
Publiczność z wielką uwagą wysłu-
chała wszystkich utworów. Zwieńcze-
niem „Koncertu Noworocznego” było
wspólnie wraz z publicznością zaśpie-
wanie kolędy „Bóg się rodzi”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„Klub na skrzyżowaniu” Miejskie-

go Ośrodka Kultury, to miejsce, w któ-
rym odbyło się spotkanie zorganizo-
wane w ramach 24 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Podczas
imprezy można było wysłać sms, któ-
rego koszt wynosił 5 zł netto, bądź sko-
rzystać z komputera i z konta lub karty
kredytowej bezpośrednio przelać pie-
niądze na WOŚP. Aplikacja nie była
zbyt skomplikowana i wiele osób z niej
korzystało. W ten sposób można było
wesprzeć potrzebujących. Spotkanie
uświetnił występ Grupy estradowej
MOK pod kierownictwem Józefa Ka-
niowskiego, która zaprezentowała się
w kolędach tradycyjnych oraz  kom-
pozycjach Józefa Kaniowskiego. Na
scenie zaprezentowała się również
młodzież ze  Studia Piosenki „Akord”
Ewy Maleńczyk. Zespół również śpie-

WYDARZENIA KULTURALNE
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

wał tradycyjne kolędy, jednak w bar-
dziej nowoczesnych aranżacjach. Pod-
czas spotkania ciągle przypominano
oraz tłumaczono w jaki sposób można
wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy.

XV Przegląd Inscenizacji Bożonaro-
dzeniowych „Do szopy hej, pasterze”

13. i 14. stycznia już po raz piętna-
sty w Miejskim Ośrodku Kultury
odbył się Przegląd Inscenizacji Bo-
żonarodzeniowych „Do szopy hej,
Pasterze”. Pierwszego dnia na sce-
nie zaprezentowali się uczniowie ze
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów,
drugiego zaś – Przedszkolaki, które
wykazały się niezwykłym talentem
oraz kreatywnością. “W jury zasiadali:
Monika Komarnicka – kierownik ds.
artystycznych MOK-u w Głubczy-
cach, Waldemar Lankauf – instruktor
teatralny i Józef Kaniowski - instruk-
tor muzyczny, który wraz z Beatą Ka-
niowską przed piętnastu laty byli po-
mysłodawcami tego przedsięwzięcia.
Organizatorem przeglądu był Miejski
Ośrodek Kultury oraz Zarząd Oświa-
ty Kultury i Sportu. Patronat nad prze-
glądem objął Adam Krupa – Burmistrz
Głubczyc.

Dzień Babci i Dziadka
Dzień babci i dziadka to nie tylko

niezwykłe wydarzenie dla solenizan-
tów, ale także dla wszystkich wnu-
cząt. To one starają się, aby tego dnia
wszystko było wyjątkowe. Tak było
również i w tym roku. Dzieci oraz mło-
dzież przygotowały fantastyczny pro-
gram artystyczny dla wszystkich
Babć i Dziadków z naszego miasta,
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który został przedstawiony 21 stycz-
nia w Miejskim Ośrodku Kultury. Na
scenie jako pierwsza  zaprezentowała
się grupa ze Studia Piosenki
„Akord” w składzie: Oliwia Dahton,
Laura Rychalska, Dominika Łabińska,
Dominika Sąsiadek oraz Paulina Kali-
woda. Dziewczęta śpiewały zarówno
solowo, w duetach jak i w grupie. Mo-
gliśmy usłyszeć w ich wykonaniu
piękne świąteczne piosenki oraz tra-
dycyjne kolędy między innymi „W
żłobie leży”, „Mizerna cicha”, czy „Je-
zus malusieńki”, które wprawiły pu-
bliczność w nastrój świąteczny, a tym
samym nastroiły do kolejnego, bar-
dzo oczekiwanego przez wszystkich
występu. Na scenie pojawili się naj-
młodsi – dzieci z Przedszkola Nr 3 w
inscenizacji bożonarodzeniowej „Ja-
sełka małego Jezuska”. Byli oni na-
prawdę niesamowici, przygotowani
jak profesjonalni aktorzy. Opowiedzie-
li historię Narodzenia Syna Bożego w
sposób niepowtarzalny – słowem, ge-
stem jednak głównym elementem był
taniec. Warto zaznaczyć, że przed-
szkolaki swoim wspaniałym wystę-
pem zdobyły pierwsze miejsce w kon-
kursie „Do szopy hej, Pasterze”, w

którym byli bezkonkurencyjni. Na
koniec przedstawienia dzieci zarecy-
towały wierszyk oraz zaśpiewały pio-
senkę dla swoich ukochanych Dziad-
ków, a po występie rozdały kwiaty.
Każdej babci bez wyjątku zakręciła się
łza wzruszenia w oku. Słowa uznania
należą się Małgorzacie Wojtuś, to dzię-
ki jej pracy, włożonej w przygotowa-
nie najmłodszych, mogliśmy zoba-
czyć tak cudowne widowisko oraz
Ewie Maleńczyk, opiekunowi Studia
Piosenki „Akord”. Był to niesamowi-
ty, pełen wspaniałych emocji wieczór.
Każda babcia oraz dziadek na długo
zachowają ten dzień w swojej pamię-
ci.

I BIESIADA ŚPIEWACZA
 „Mikrofon dla wszystkich”

 28. stycznia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbyła się po raz pierw-
szy Biesiada Śpiewacza – „Mikro-
fon dla wszystkich”.  Jak nazwa wska-
zuje, wystąpić mógł każdy. Warun-
kiem uczestnictwa było tylko zgłosze-
nie się pół godziny przez rozpoczę-
ciem imprezy i zaśpiewanie wybranej
kolędy lub pastorałki. Chętnych było
bardzo dużo. Na scenie zaprezento-
wało się ponad trzydziestu wykonaw-
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ców w dwudziestu pięciu utwo-
rach. Były to zarówno występy
solowe jak i grupowe. Biesiado-
wały dzieci oraz młodzież ta młod-
sza i ta starsza  Publiczność za-
chwyciły dzieci z zespołu
„Gwiazdeczki”, które wykonały
kolędę „Przybieżeli do Betlejem
Pasterze”. Zaśpiewały one, aż
osiem zwrotek. Było to niezwy-
kłe, gdyż każdy z wykonawców
śpiewał jedną, czy dwie maksy-

malnie. Nie wszyscy zadawali so-
bie sprawę, że ta kolęda jest tak
długa. Wszystkim występującym
akompaniował Józef Kaniowski.
Na koniec biesiady wszyscy
uczestnicy zaśpiewali wspólnie
kolędę „Bóg się rodzi”, która była
wspaniałym zwieńczeniem tej
uroczystości. A teraz, chcieliby-
śmy zachęcić Państwa do wzię-
cia udziału w kolejnej biesiadzie,
która będzie miała miejsce w
czerwcu.

Koncert Karnawałowy
 „Belle Voci” to zespół, który

7. lutego gościł na scenie głub-
czyckiego MOK.  W ich wyko-

naniu mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze
arie, duety i ensemble ze słynnych oper,
operetek i musicali – melodie, które pod-
biły świat i serca melomanów. Wśród pre-
zentowanych utworów znalazły się mię-
dzy innymi: aria Julii z opery „Romeo i
Julia” - „Je veux vivre”, duet z musicalu
„Upiór w operze” - „No more talk of dark-
ness” czy znana przez wszystkich pieśń
neapolitańska „O sole mio”.

Swoimi głosami zachwycili nas wspa-
niali artyści: Elżbieta Cabała – sopran,

Magdalena Kulig – mezzosopran, Rafał
Żurakowski – tenor, na fortepianie akom-
paniowała Joanna Wąsiak, a słowo o
muzyce wygłaszał Bartosz Żurakowski.
Wprawiali oni publiczność w cudowny,
pełen romantyzmu klimat. Była to niesa-
mowita uczta muzyczna dla ucha.  Wszy-
scy słuchacze z wielkim wzruszeniem
uczestniczyli w tym wspaniałym wyda-
rzeniu artystycznym, a owacjom na sto-
jąco nie było końca. Na sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury w tym
dniu zgromadziło się ok. 150 osób.

Walentynki
Walentynki to święto, na które czekają

wszyscy zakochani. Nie brakuje tego dnia
słodkich upominków, pięknych kwiatów,
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czy romantycznych spacerów z uko-
chaną osobą. Miło jest również spę-
dzić ten czas słuchając wspólnie mu-
zyki. W związku z tym Miejski Ośro-
dek Kultury na czele z Józefem Ka-
niowskim zorganizował Koncert
Walentynkowy. Odbył się on 14 lute-
go w sali widowiskowej MOK. Na
scenie zaprezentowali się: Antoni
Augustyn, Witold Dereń, Maria Fa-
rasiewicz, Beata Krzaczkowska, Ber-
nadeta Nędza-Jung oraz Ewa Szmit.
Wszystkie wykonywane utwory to
autorskie kompozycje pana Józefa
Kaniowskiego do wierszy Agnieszki
Osieckiej. Było to bardzo sympatycz-
ne, walentynkowe spotkanie muzycz-
ne z nutką refleksji w tle.

Premiera teatralna
 „Moralność Pani Dulskiej”

5. marca na deskach sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Kultury
odbyła się premiera spektaklu „Mo-
ralność Pani Dulskiej” według Ga-
brieli Zapolskiej w reżyserii Walde-
mara Lankaufa – instruktora teatral-
nego MOK. Perypetie rodziny Dul-
skich zostały przedstawione  bardzo
wiarygodnie. W przedstawieniu uka-

zany został tragizm w sposób komicz-
ny, co jest wielką sztuką dla aktorów.
Wielkie brawa należą się właśnie im,
pokazali ogromny kunszt sceniczny,
którego mogą pozazdrości niektórzy
profesjonaliści. Kolejno w poszcze-
gólne role wcielili się:

Magdalena Podstawka – Pani Dul-
ska, Jakub Podstawka – Pan Dulski,
Klaudia Fulneczek – Mela, Weronika
Kucab – Hesia, Bartłomiej Kozłowski
– Zbyszko, Judyta Pakulska – Han-
ka, Karolina Gomułka – Lokatorka,
Juliasiewiczowa – Martyna Krupa. Są
to osoby, których pasją jest teatr. Pró-
by, występy, liczne wyjazdy, warszta-
ty to ciężka praca dla tych młodych
osób. Warto również zaznaczyć, że są

to tegoroczni maturzyści, którzy po-
mimo wielu obowiązków, nauki znaj-
dują czas, aby pielęgnować zamiło-
wanie do teatru. Za swoją wielką de-
terminację zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Owacjom wręcz nie było
końca. Było to wspaniałe wydarzenie
kulturalne z udziałem młodzieży. Na
sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Głubczycach zgromadzi-
ło się ok. 150 osób.
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Rowerem na wschód Polski
Był to główny temat spotkania

z podróżnikiem, ekspertem w dziedzi-
nie turystyki rowerowej Andrzejem
Mikieko, które odbyło się w Klubie
„Na skrzyżowaniu” przy MOK. Opo-
wiadał on o swoich największych,
najciekawszych wyprawach na
dwóch kółkach zarówno tych w poje-
dynkę jak i tych zorganizowanych.
Prelekcja dotyczyła jednak głównie
wschodu Polski. Prócz informacji na
temat organizacji, czy bezpieczeństwa
podczas takiej podróży ważnym ele-
mentem była tradycja regionu.
Uczestnicy spotkania mogli dowie-
dzieć się wielu ciekawostek na temat
życia mieszkańców Polski wschodniej,
między innymi poznać regionalne po-
trawy i zwyczaje. Końcowym elemen-
tem spotkania były pytania uczestni-
ków do pana Andrzeja na temat tejże
wyprawy oraz ogólnych odnoszą-
cych się do turystyki rowerowej. Oso-
by, które przybyły na to spotkanie
bardzo aktywnie w nim uczestniczyły,

co jest dowodem na to, że są wśród
nas jeszcze pasjonaci turystyki rowe-
rowej.

Estrada w Głubczycach
Jak, co roku również i tym razem 18

marca w Miejskim Ośrodku Kultury
odbyła się kolejna edycja estrady eli-
minacyjnej w Głubczycach, która jest
jednym z etapów „Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Tanecznych
Ozimek 2016”. Na scenie zaprezento-
wało się 16 zespołów w czterech gru-
pach wiekowych:GRUPA DZIECIĘ-
CA, GRUPA MŁODZIEŻOWA,
GRUPA MŁODZIEŻOWA STAR-
SZA, GRUPA 30+. Poszczególne ze-
społy były oceniane na podstawie
takich kryteriów jak: dobór repertu-
aru i muzyki (dopasowanie do grupy
wiekowej zespołu tanecznego), opra-
cowanie choreograficzne, technika
wykonania, dobór i estetyka kostiu-
mów i rekwizytów oraz ogólny wyraz
artystyczny.
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Przegląd tańca XVI Festiwalu
Kultury Powiatowej 2016r.

 10 maja w Miejskim Ośrodku Kul-
tury odbył się przegląd tańca zorga-
nizowany w ramach XVI Festiwalu
Kultury Powiatowej 2016r. Na sce-
nie zaprezentowało się 13 zespołów
w tym 9 w kategorii dziecięcej oraz 4
w kategorii młodzieżowej. W jury za-
siadali utalentowani tancerze ze szko-
ły tańca Royal Dance Center, którzy
są zwycięzcami wielu prestiżowych
nagród na arenie międzynarodowej
Natalia Kawa oraz Mateusz Głowacki.
Zespoły występujące w przeglądzie
oceniani byli na podstawie takich kry-
teriów jak: dobór repertuaru i muzyki
(dostosowanie do grupy wiekowej
zespołu tanecznego), opracowanie
choreograficzne, technika wykonania,
dobór  i estetyka kostiumów i rekwizy-
tów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy przeglądu
otrzymali imienne dyplomy oraz ga-
dżety festiwalowe natomiast nagro-
dy zespołom zwycięskim zostały prze-
kazane na gali finałowej, 22 maja w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kietrzu.

II BIESIADA ŚPIEWACZA
– Mikrofon dla wszystkich

Trzeciego dnia czerwca w Miejskim
Ośrodku Kultury odbyła się II Bie-
siada Śpiewacza – „Mikrofon dla
wszystkich”, autorstwa Józefa Ka-
niowskiego. Wykonawcy zaprezento-
wali się w repertuarze ludowym. Aby
wystąpić na scenie należało kilka dni
przed koncertem zgłosić swój udział i
podać tytuł piosenki jaką chce się
wykonać. Tego dnia mogliśmy usły-
szeć aż czterdziestu wykonawców w
ponad 30 utworach. Uczestnikom bie-
siady akompaniował Józef Kaniowski.
Na zakończenie wszyscy razem za-
śpiewali trzy utwory pt. „A jak będzie
słońce i pogoda”, „Karlik” oraz „Kie-
lecanki i Ociesanki”. Imprezie towa-
rzyszyła miła i przyjazna wręcz siel-
ska atmosfera. Na sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury zgroma-
dziło się około stu osób.
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Koncert w amfiteatrze

 „Głubczyckich Dinozaurów”
W związku z zakończeniem waka-

cji a rozpoczęciem nowego roku
szkolnego w miejskim amfiteatrze
11 września odbył się koncert zespo-
łu „Głubczyckie Dinozaury”. W re-
pertuarze znalazły się takie piosenki
jak: „18 mieć lat” Kasi Sobczyk, „Pry-
watki” Wojciecha Gąsowskiego”, czy
„Nie zadzieraj nosa” Czerwonych Gi-
tar. W wydarzeniu uczestniczyło ok.
60 osób, które przy okazji mogły zo-
baczyć jak zmienia się głubczycki park
młodzieżowy, w którym znajduje się
amfiteatr, ponieważ trwają w nim pra-
ce rewaloryzacyjne. Warto również
wspomnieć, że „Głubczyckie Dinozau-

ry” zostały zaproszone na „V Gitaria-
dę 40” do Kędzierzyna-Koźla. Jest to
impreza, w której udział biorą lokalne
zespoły działające najprężniej trzy-
dzieści, czterdzieści lat temu. Grupa z
Głubczyc zaprezentowała się pierw-
szego dnia imprezy tj. 2.09.2016r.
Wykonali piękne, polskie piosenki, za
które zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. W ramach podziękowań za
uczestnictwo w „Gitariadzie” każdy z
członków zespołu otrzymał pamiąt-
kową statuetkę. Jest to niewątpliwy
sukces tego  zespołu, że został zapro-
szony na taką prestiżową, muzyczną
imprezę.

Anna Bieniasz
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Tegoroczne obchody Dni Głubczyc
przypadły na 28-29 maja, a odbyły się
na głubczyckim Rynku.

Zainaugurowały je występy dzieci
z przedszkoli gminy Głubczyce. Na-
stępie na scenie zaprezentowały się:
chór „Feniks” pod kierownictwem
Józefa Kaniowskiego oraz studio pio-
senki „Akord” i chór Gimnazjum Nr
1 Ewy Maleńczyk. Pomimo ogromne-
go deszczu świetny występ dał Big
Band Państwowej Szkoły Muzycznej
z Głubczyc. Było to zarazem wspania-
łe wprowadzenie do kolejnego pun-
ku programu. Mianowicie mogliśmy
usłyszeć Big Band oraz orkiestrę akor-
deonową z zaprzyjaźnionego miasta
Rockenhausen. Było to wspaniałe wi-
dowisko, ponieważ na scenie wystą-
piło aż 60 osób. Następnie na głub-
czyckiej scenie gościł Darek Nowicki
z zespołem ABC. Późnym wieczorem
o godzinie 20.30 w strugach deszczu
mocnego rocka dała nam grupa Man-
son Band. Zwieńczeniem obchodów
pierwszego dnia była dyskoteka pod
gołym niebem, którą poprowadzili DJ
Michael Aqua oraz DJ Ludi. Deszcz
w tym wypadku okazał się dodatkową
atrakcją, gdyż na frekwencję nie moż-
na było narzekać. Kolejny dzień rów-
nież niósł ze sobą wiele niespodzia-
nek i atrakcji da mieszkańców Głub-
czyc. Niestety, zawody strażackie w
„prądopiłce” miały tylko charakter
symboliczny, ze względu na nieusta-
jący deszcz oraz obowiązki strażaków.
Na szczęście po południu około go-
dziny 13.00 znowu zaświeciło dla nas
słoneczko i rozpoczęło się świętowa-
nie. Tego dnia również imprezę roz-
poczęły występy dzieci, ze szkół gmi-
ny Głubczyce. Następnie zaprezento-

DNI GŁUBCZYC 2016
wały się „Głubczyckie Dinozaury”,
które są bardzo dobrze znane lokal-
nej społeczności oraz zespół
„DOXX”, który dostarczył dużej por-
cji muzyki disco polo. Długo wycze-
kiwanym momentem były występy
dzieci i młodzieży ze szkoły tańca Roy-
al Dance Center Tomasza Nawrockie-
go – oddział MOK Głubczyce. Mło-
dzież prezentowała się zarówno solo
jak i zespołowo. Mogliśmy obejrzeć
różne gatunki tańca rozpoczynając od
latynoamerykańskich do hip hopu.
W tym czasie pod scenę zaczęło przy-
bywać najwięcej osób, ponieważ tuż
po tancerzach na głubczyckiej estra-
dzie zagościła gwiazda wieczoru -
zespół Varius Manx i Kasia Stankie-
wicz. Koncert cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Publiczność bar-
dzo aktywnie w nim uczestniczyła.
Nasi mieszkańcy znali na pamięć nie-
mal każdą piosenkę zespołu. Po pół-
toragodzinnym wystąpieniu Kasia
Stankiewicz bardzo chętnie robiła
zdjęcia z fanami oraz rozdawała auto-
grafy. Było to bardzo miłe oraz ciepłe
pożegnanie tegorocznych Dni Mia-
sta. Ponadto przez dwa dni dostępne
były dodatkowe atrakcje typu: weso-
łe miasteczko, liczne punkty gastro-
nomiczne i handlowe oraz wszelkie
urządzenia zabawowe dla dzieci. Cie-
szymy się, że drugiego dnia pogoda
stanęła po naszej stronie i wszystkie
zamierzenia zostały zrealizowane.
Mamy nadzieję, że na przyszłorocz-
nych obchodach będzie nas jeszcze
więcej.

Galeria z Dni Głubczyc dostępna na
www.twojeglubczyce.pl.

Anna Bieniasz
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Po Plenerowej Scenie Głubczyc-
kich Dni Kultury, która trwała od maja
do końca sierpnia nadszedł czas na
koncerty jesienne.

Jest to propozycja naszych rodzi-
mych wykonawców w kościołach i
salach. Tegoroczne Dni Kultury zaini-
cjował koncert „Nie lękajcie się” po-
święcony Janowi Pawłowi II w reżyse-
rii Józefa Kaniowskiego, który odbył się
w Kościele Parafialnym w Braciszowie.

Kolejnym wydarzeniem był fanta-
styczny, bluesowy koncert Mick&Elli
KBB, czyli Kałużny Blues Band w skła-
dzie: Mick Kałużny  (gitara, śpiew), Elli
Kałużny (gitara basowa, śpiew), To-
mek Scottie Kuźbik (perkusja).  Arty-
ści zaprezentowali się we własnych
kompozycjach między innymi: „Little
man”, „Rebecca, Rebecca”, „Long
Way”, „ABC”.  Był to pełen refleksji
występ podczas, którego panowała
niezwykle rodzinna atmosfera. Artyści
o każdym utworze opowiadali w inny
sposób, co wzbudzało dodatkową cie-
kawość jak dana piosenka zostanie za-
prezentowana. Był to niewątpliwie bar-
dzo ekscytujący koncert. Publiczność
była zachwycona, w zamian nagrodziła
Blues Band gromkimi brawami.

16. października  w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury
odbył się coroczny koncert „Rodzin-
ka wujka Karola” poświęcony Jano-
wi Pawłowi II w rocznicę pontyfikatu
w reżyserii Józefa Kaniowskiego.

 Na scenie zaprezentowały się dzie-
ci i  młodzież z Grupy Estradowej
MOK: Grażyna Galara, Luiza Lelińska,
Marysia Kaniowska, Julia Bociek oraz
Maciej Kaniowski. Mogliśmy również
usłyszeć zespół „Uśmiech” i zespół

JESIENNE KONCERTY
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY

„Rodzina Fedorowicz”. Do wszyst-
kich utworów akompaniował Józef
Kaniowski, a konferansjerem był
Piotr Wiecha, który również swym
głosem wspomagał artystów. Było to
niezwykle ważne wydarzenie, które
upamiętniło postać Naszego Ojca
Świętego Jana Pawła II. Wiele utwo-
rów zostało skomponowanych do
wierszy „Wielkiego Polaka”. Podczas
koncertu panowała niezwykle przyja-
zna oraz miła atmosfera, a na sali wi-
dowiskowej zgromadziło się ok. 100
osób. Po zakończonej uroczystości,
wszyscy uczestnicy na czele z przed-
stawicielami władz naszego Miasta
oraz harcerzami wyruszyli na plac Jana
Pawła II, gdzie pod pomnikiem złożo-
ne zostały kwiaty.

Wieczór poezji....
W klubie „Na skrzyżowaniu” w

MOK 21 października odbył  się wie-
czór poetycki zatytułowany „Dopóki
nam Ziemia obraca się...” dedykowa-
ny Bułatowi Okudżawie w reżyserii
Józefa Kaniowskiego. Koncert roz-
począł młody adept sztuki gitarowej
Kacper Adamów. Wśród pozostałych
wykonawców znaleźli się: Antoni Au-
gustyn, Beata Krzaczkowska, Witold
Dereń, Marysia Kaniowska. Iwona
Łupicka, Kazimierz Łankowski, Berna-
deta Nędza-Jung, Maciej Kaniowski,
Bronisława Furtak. Dominik Wąsik,
Lodzia Fedorowicz, Wiesław Staszew-
ski, Brygida Wiciak, Ewa Szmit, Krzysz-
tof Fedorowicz przy akompaniamen-
cie Józefa Kaniowskiego. Prowadzącą
to spotkanie była Małgorzata Stec.
Wszystkie utwory skomponowane
były do tekstów Bułata Okudżawy
między innymi „Pieśń gruzińska”,
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„Balonik”, „Modlitwa”, czy „Wy-
baczcie piechocie”. Pomysłodawcą
tego przedsięwzięcia był Antoni
Augustyn. Na ten wspaniały wie-
czór poetycki przybyło ok. 40 osób.

W tegorocznych Głubczyckich
Dniach Kultury nie mogło również
zabraknąć koncertu 'Lwowskie Tan-
go”, w którym zaprezentował się chór
„Feniks” działający przy Miejskim
Ośrodku Kultury  pod kierownictwem
Józefa Kaniowskiego. Na scenie za-
prezentowali się również soliści z Gru-
py Estradowej MOK. Tym razem wo-

kaliści zaprezentowali się w repertu-
arze kresowym. Były to pieśni znane
głubczyckiej publiczności, która śpie-
wała oraz świetnie bawiła się z arty-
stami. W koncercie wzięło udział 60
osób.

2. listopada to dla wielu osób dzień
wielkiej zadumy i zatrzymania się na
chwilę pośród trudów życia codzien-
nego. Z tej okazji w klubie „Na skrzy-
żowaniu” odbył się kameralny kon-

cert zaduszkowy pt. „Odpocznij”.
Wystąpił niemiecki artysta Gregor
Holzer, którego korzenie pochodzą z
Pietrowic Głubczyckich. Wykonywał
utwory w języku angielskim, niemiec-
kim oraz hiszpańskim. Do każdej pio-
senki wprowadzał swoje przemyśle-
nia, o każdej opowiadał inaczej, ina-
czej je śpiewał. Był to koncert pełen
emocji, które wprowadzały słuchacza
w zaciekawienie. W związku z tym, że
artysta komunikował się po angielsku
-  tłumaczem była Monika Komarnic-
ka z MOK. Po koncercie odbyło się

spotkanie z Gregorem Holzerem, z któ-
rym można było porozmawiać oraz
wymienić się doświadczeniami. Pod-
czas tej imprezy w klubie „Na skrzy-
żowaniu” zgromadziło się ok. 35 osób.

Kolejnymi wydarzeniami, które
miały miejsce w ramach Głubczyckich
Dni Kultury związane były z teatrem.
27. października odbył się „Poranek
teatralny” podczas, którego zapre-
zentowała się grupa „W kratkę”z
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Domu Kultury w Głogówku w sztuce
„Bajka o szczęściu”.

Następnie 5 listopada odbył się
„Wieczór z monodramem”. Na sce-
nie zaprezentowali się: Maciek Zydel
w monodramie „Skąd ta wrażliwość,
Iga Bagińska, która wcieliła się w boha-
terkę książki Barbary Rosiek „Pamięt-
nik Narkomanki” oraz Magda Malajka
jako „Silniejsza”. Wszyscy wykonaw-
cy są członkami sekcji teatralnej MOK
w Kędzierzynie-Koźlu. Wszystkie spek-
takle zostały wyreżyserowane przez
Waldemara Lankaufa.

„Koncert Jesienny” w wykonaniu
studia piosenki „Akord” pod kie-
rownictwem Ewy Maleńczyk to ko-
lejne niezwykle ważne przedsięwzię-
cie. Mogliśmy zobaczyć oraz usłyszeć
dzieci i młodzież, aktywnie działające
przy MOK. Imprezę zainaugurowała
piosenka „Jesienny koncert” w wy-
konaniu Pauliny Kaliwody, która w
studio piosenki śpiewa od jego po-
wstania. Następnie wystąpiły dzieci
młodsze do lat dziewięciu: Marta Kisz-
czyk, Weronika Malina, Julia Kop-
czyńska oraz Michalina Kaliwoda.
Kolejnym elementem występów był
taniec latynoamerykański bardzo
uzdolnionej i utytułowanej tancerki
Dominiki Haładus. Po tym artystycz-
nym przerywniku  na scenie zaprezen-
towały się kolejne muzyczne talenty”.
Ponownie Paulina Kaliwoda oraz Ani-
ta Juzwiszyn, Oliwia Dachton, Laura
Rycharska, Dominika Łabińska, Lena
Szymanek, Ania Nawaryńska. W re-
pertuarze znalazły się piosenki szkol-

ne, o tematyce poważnej oraz w języ-
ku angielskim. Wszystkie występy
zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi publiczności. A w sali widowisko-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury zgro-
madziło się ok. 60 osób.

Nastał czas, kiedy cykl jesiennych
koncertów Głubczyckich Dni Kultu-
ry dobiegł końca.

 Na zakończenie i podsumowanie
tych wydarzeń w Miejskim Ośrodku
Kultury  27. listopada odbył się „Kon-
cert Galowy” podczas, którego wy-
stąpiła fantastyczna grupa „Aura
Trio” w składzie: Simona Foglietta
(wiolonczela), Maria Antonietta Gra-
megna (skrzypce) oraz Anna Rosaria
Valanzuolo (pianino). Artystki zapre-
zentowały się w utworach najwybit-
niejszych kompozytorów takich jak:
C.Sternberg, G. Jacoucci, czy G. Ri-
cordi. Występ był niezwykle przejmu-
jący. Publiczność z wielkim zachwy-
tem, a zarazem zaciekawieniem  słu-
chała kolejnych utworów. To włoskie
trio muzyczne dostarczyło wiele
wspaniałych emocji. Podczas kon-
certu zostały również wręczone pa-
miątkowe dyplomy oraz kwiaty dla
pracowników MOK oraz wszystkich
osób aktywnie działających przy
letnich oraz jesiennych koncertach
Głubczyckich Dni Kultury.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczne,
które również rozpocznie scena ple-
nerowa zgromadzą tak wielką publicz-
ność jak wydarzenia organizowane w
tym roku.

Anna Bieniasz, MOK



148

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Głub-
czycach znajduje się przy ul. Ko-
ściuszki 24.

Mieści się w nim biuro, sala pla-
styczna, taneczna, muzyczna, wy-
kładowa, wystawowa oraz sala wido-
wiskowa ze sceną mieszcząca 198 osób.
Ponadto na parterze znajduje się Klub
"Na skrzyżowaniu", w którym odby-
wają się liczne imprezy oraz spotkania.

W głubczyckim MOK-u odbywają
się różnego rodzaju koncerty, przeglą-
dy, festiwale, spotkania autorskie,
wystawy oraz wiele innych imprez. W
2015r. rozpoczął współpracę z Opol-
skim Kinem Objazdowym, które w ki-
nie "Centrum" wyświetla najnowsze
produkcje filmowe.

Miejski Ośrodek Kultury jest orga-
nizatorem imprez cyklicznych, między
innymi:

- Przegląd Inscenizacji Bożonaro-
dzeniowych "Do szopy Hej, Pasterze"

- Ogólnopolski Konkurs Recytator
ski - Eliminacje Rejonowe
Wojewódzki Przegląd Zespołów
Tanecznych - Estrada Eliminacyjna
- Festiwal Kultury Powiatowej
 (co cztery lata)
- Głubczyckie Dni Kultury

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
- Wielka Orkiestra Świątecznej Po-

mocy
- Międzynarodowy Festiwal Mło-

dych Pianistów wraz z PSM w Głub-
czycach (co dwa lata)

- Dni Miasta, Dożynki wraz z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Głubczycach

- Miejski Ośrodek Kultury dzięki
środkom zewnętrznym pozyskiwa-
nym z UE, Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Opol-
skiego, Stoart i innych
ma mozliwość realizo-
wania projektów we
współpracy z partnera-
mi czeskimi. Dzięki tym
dofinansowaniom zre-
alizowano wiele wspa-
niałych wydarzeń kul-
turalnych m.in:

Kilkuletni cykl festi-
walu "Silesia Dance"

- Kilkunastoletni
cykl wydarzeń plenerowych "Festyn
Górnośląski"

- Cykl wydarzeń kulturalnych w pro
gramie "Śląsk bez granic"
- Cykl warsztatów plastyczno-foto-

graficznych i teatralno-muzycznych
"Głubczycko-Krnovskie Dni Kultury"

- "Promocja Czesko-Polskiej litera
tury w tradycji regionu - Regiolitera"

- Termomodernizacja obiektu, utwo-
rzenie Punktu Informacji Turystycz-
nej, cykl imprez towarzyszących w
ramach programu "Czesko-Polska
baza kulturalno-turystyczna Głubczy-
ce-Krnov"

- Utworzenie sekcji zainteresowań
"Polsko-Czeska TV dziecięca” i wie-
le, wiele innych...........

Anna Bieniasz
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HERB GŁUBCZYC
- dla Zespołu Muzycznego "Głubczyckie Dinozaury"

za długoletnie propagowanie polskiej muzyki rozrywkowej
oraz pełną zaangażowania aktywność na rzecz społeczności lokalnej

i promowanie Gminy Głubczyce.
Anna Bieniasz

OSIĄGNIĘCIA SEKCJI ORAZ INSTRUKTORÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
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4 października br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia oznaczeń dla zasłużo-
nych dla kultury polskiej oraz medali Gloria Artis. Na to zaszczytne spotkanie
został zaproszony głubczyczanin - Waldemar Lankauf, który został uhonoro-
wany odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" .

Aktu nadania owej odznaki dokonała w imieniu ministra kultury Piotra Gliń-
skiego pani wiceminister
Magdalena Gawin - Pod-
sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W.
Lankuaf znalazł się w gro-
nie dziewięciu wybitnych
osób wyróżnionych przez
Ministerstwo Kultury.

 Warto przypomnieć, iż
Waldemar Lankauf to na-
uczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej Nr
2 w Głubczycach. Ponad-
to w Miejskim Ośrodku
Kultury prowadzi młodzie-
żową grupę teatralną GŁO-
SY. Lecz nie tylko tu! Tak-
że w Głogówku i K-Koźlu.
Jest absolwentem Pody-
plomowego Studium Reży-
serii Teatru Dzieci i Młodzie-
ży PWST  we Wrocławiu.

Można by rzec, że "ute-
atralnił" Głubczyce, do

których przybył w 2006r. Założył tu bowiem szereg grup scenicznych (dziecię-
cych i młodzieżowych). Ma na swym koncie wiele nagród i wyróżnień zdoby-
tych na ogólnopolskich festiwalach, przeglądach i konkursach teatralnych.
Mało tego! Należy do czołówki najlepszych instruktorów teatru dzieci i mło-
dzieży w Polsce. Promuje ziemię głubczycką na arenie krajowej. Od lat przygo-
towuje ok. 15 premier rocznie. To rekordowa liczba! Twórczy i pracowity, po-
siada niezwykłą wyobraźnię sceniczną. Jego teatr wizji plastycznych zachwy-
ca widzów i jurorów.

Gratulujemy Waldkowi tak prestiżowego odznaczenia i życzymy dalszych
sukcesów na niwie artystycznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym i zawodowym.

                                                                                                Maria Farasiewicz

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
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Rok szkolny 2015/2016 był dla Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach bardzo bogaty w rozma-
ite wydarzenia. W dniach 25-26 wrze-
śnia 2015 r. odbyły się obchody 70-
lecia szkoły połączone z VIII Zjazdem
Absolwentów. Przygotowania do ju-
bileuszu trwały od wiosny, a Komitet
Organizacyjny tworzyły 23 osoby, z
prezesem Stowarzyszenia Absolwen-
tów im. Bronisła-
wy Adamskiej,
Janem Bażyń-
skim na czele. Nie
w sposób wy-
mienić tu
wszystkich, na-
uczycieli, pra-
cowników admi-
nistracji i obsłu-
gi oraz uczniów,
którzy przygoto-
wali budynek
szkolny do zjaz-
du i nauczycieli, którzy zorganizowali
program artystyczny oraz uporządko-
wali z uczniami groby naszych daw-
nych pedagogów.

25. września, nauczyciele, ucznio-
wie i absolwenci zapalili znicze na
grobach nauczycieli i pracowników
administracji oraz symbolicznie dla
zmarłych absolwentów pod głównym
krzyżem cmentarnym. Następnie w
kościele parafialnym odbyła się msza
św. w intencji szkoły i absolwentów,
którą odprawił były szkolny kateche-
ta ks. Marcin Sychterz, obecny pro-
boszcz parafii Nowa Cerekwia. Kolej-
nym punktem programu była uroczy-
sta akademia w hali sportowej liceum,
którą poprowadzili nauczyciele: Anna
Siwiec i Piotr Naumczyk. Wśród za-

DOBRY ROK DLA LICEUM
proszonych gości byli obecni: przed-
stawiciel Kuratorium Oświaty w Opo-
lu Piotr Łaba, radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Zbigniew Ziółko, Starosta
Głubczycki Józef Kozina, przewodni-
czący Rady Miejskiej Kazimierz Na-
umczyk oraz prezesi związków na-
uczycielskich, dyrektorzy szkół i in-
nych instytucji gminnych i powiato-
wych. Podczas akademii młodzież li-

cealna przedstawiła bogaty program
artystyczny, prezentując poezję Patro-
na Szkoły Adama Mickiewicza (We-
ronika Kucab i Bartłomiej Kozłowski),
umiejętności wokalne (występ chó-
ru, grupy wokalnej w składzie: Mag-
dalena Hewak, Magdalena Fedoro-
wicz, Magdalena Jędrysek, Karolina
Bęś i Szymon Misiurka oraz solistki
Kamili Klein), a także tańce w wyko-
naniu Judyty Pakulskiej, Adama Szmu-
ca, Natalii Kawy, Michała Wysockie-
go, Julii Kaśków i Rafała Artymiaka
ze szkoły tańca Royal Dance Center
oraz różne dyscypliny sportowe. Po-
kaz gry w siatkówkę wykonała grupa
w składzie: Michał Cyganek, Piotr
Solorz, Dominik Górecki, Marcin Ku-
rek, Michał Szczepański, Robert Mir-
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ga, Anna Chawa, Karolina Górka i
Anna Reszke. Pokaz gry w badminto-
na zaprezentowali: Marta Brożko,
Monika Mazur, Dawid Mazur i Robert
Mirga. Rzadką dyscyplinę sportową
- gimnastykę - przedstawili w krótkim
pokazie Michał Kander, Tomasz Kwa-

śniewski i
Michał Bed-
narski. Nie
zabrakło po-
kazu umie-
jętności ko-
sz yka r z y:
Aleksandra
Wierzbicka,
M a r t y n a
Wójcik, Do-
minik Śnia-
towski, Bar-
tosz Wę-
grzyn, Michał Cyganek i Piotr Solorz;
zawodników taekwondo: Olgi Jabłoń-
skiej, Pawła Orłowskiego i Wojciecha
Żłobickiego, wyszkolonych przez tre-
nera KST Sparta Głubczyce Daniela
Jano. Kolejnymi punktami programu
były: prezentacja multimedialna w
wykonaniu Agaty Dąbrowy i Dawida
Morawca pod kierunkiem Stanisławy

Wiciak, przedstawiająca historię szko-
ły, a następnie przemówienie dyrek-
tora Tadeusza Eckerta i gratulacje za-
proszonych gości.

W sobotę już od rana w szkole zbie-
rały się grupy absolwentów. Najstar-
si z nich zdawali maturę w 1948 i 1949

r. Ogółem podczas
tego zjazdu, liceum
odwiedziło około
400 byłych
uczniów. Przyje-
chali, niekiedy z od-
ległych części Pol-
ski i zza granicy.
Przybyli również
emerytowani na-
uczyciele. Powo-
dzeniem cieszyły

się zorganizowane przez uczniów i na-
uczycieli kawiarenki. Duże zaintereso-
wanie wzbudził zorganizowany dzię-
ki absolwentowi Robertowi Galarze (i
z jego udziałem) pokaz umiejętności
opolskiego szwadronu w barwach 9
Pułku Ułanów Małopolskich za halą
sportową, po którym w hali odbyło
się wspólne śpiewanie pieśni legio-
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nowych pod kierunkiem dyrektora Ta-
deusza Eckerta i Marii Farasiewicz i
przy akompaniamencie Mariana Ba-
żyńskiego. Każdy z uczestników zjaz-
du otrzymał specjalnie wydany w tym
celu śpiewnik. Zjazd zakończył trwa-
jący do rana i zdaniem uczestników
bardzo udany bal.

Po zjeździe, 8. października 2015 r.,
uczniowie: Krzysztof Górecki, Bartło-
miej Biernacki i Jakub Janik, czynnie
reprezentowali szkołę w debacie pt.
"Edukacja w miejscach pamięci - do-
świadczenia przeszłości wyzwania
przyszłości", zorganizowanej z oka-
zji Jubileuszu XX-lecia Międzynaro-
dowych Obozów Młodzieżowych w
Łambinowicach w Opolu. Również
w październiku, nasza absolwentka
Alicja Gospodarczyk, obecnie stu-
dentka ŚUM w Zabrzu, laureatka
I miejsca okręgowego etapu XIX
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i
Żywności i finalistka centralnego eta-
pu (opiekunka Teresa Liberska) oraz
dodatkowo laureatka Opolskiego Tur-
nieju Chemicznego (opiekunka Julita

Stebnicka), otrzymała Stypendium
Marszałka Województwa Opolskiego.

W minionym roku szkolnym w li-
ceum zostały wykonane rozmaite pro-
jekty, m. in. projekt pt. "Bez paniki -
Ty też możesz uratować komuś życie",
zrealizowany przez nieformalną gru-
pę "Ratownicy OGL", a dofinanso-
wany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środ-
ków samorządu woj. opolskiego. Dzię-
ki niemu mogliśmy zakupić fantomy,
defibrylator treningowy oraz zestaw
nagłaśniający o wartości prawie 5 tys.
złotych. Uczniowie biorący udział w
tym projekcie (38 osób) z opiekunką
Jolantą Kruk, byli często widywani na
różnych imprezach powiatowych
z pokazami udzielania pierwszej po-
mocy. W ramach tego projektu prze-
szkolonych zostało około tysiąca
osób, a po jego zakończeniu kolejne.

W ramach projektu - "Lekcja
z ZUS", zorganizowanego przez ZUS
przy współpracy z MEN i Minister-
stwem Pracy i Polityki Społecznej,
uczniowie pod kierunkiem nauczyciel-
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ki Beaty Seń zdo-
byli wiedzę teore-
tyczną o ubezpie-
czeniach społecz-
nych, użyteczną na
zmiennym rynku
pracy. W dniach
14-18 listopada
2015 r. 16-osobowa
grupa uczniów z
o p i e k u n k a m i :
Magdaleną Tar-
nowską i Lilianną Kozłowską, wzięła
udział w obozie Euro Week - szkole
liderów w Międzygórzu na ziemi kłodz-
kiej. Zajęcia były prowadzone głów-
nie w języku angielskim. 23 paździer-
nika 2015 r. uczniowie uczący się wie-
dzy o społeczeństwie na poziomie
rozszerzonym w ramach kolejnego
projektu, przeprowadzili w szkole sy-
mulację wyborów parlamentarnych.

W dniach 20-25 lutego 2016 r. mło-
dzież licealna po raz kolejny wzięła

udział w projekcie międzynarodo-
wym w ramach polsko-niemieckiej
współpracy szkół średnich.  Przez
pięć dni była gospodarzem tego
przedsięwzięcia i gościła grupę
niemiecką składającą się z kadry
nauczycieli  oraz uczniów. Tego-
roczny projekt odbywał się pod
hasłem "Wrocław 2016 - euro-
pejską stolicą kultury" i realizo-
wany był w Głubczycach i we Wro-
cławiu. Celem spotkania było po-
znanie dziedzictwa kulturowego
Europy na przykładzie zabytków
Opolszczyzny, w tym powiatu

głubczyckiego oraz Wrocławia. Zo-
stały złożone wizyty w Starostwie
Powiatowym, Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Głubczyce, Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej. Zadaniem koń-
cowym było przygotowanie mini
przewodnika dla zwiedzających nasz
region. Punktem programu wieńczą-
cym projekt, był wyjazd grupy do
Wrocławia. Tam uczestnicy poznali
historię miasta oraz poznali jego za-
bytki. Atrakcją programu była wizy-
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ta w Narodowym Forum Muzyki, po
którym oprowadziła ich absolwent-
ka naszego Liceum - Agnieszka Fran-
ków - Żelazny, dyrygent Forum, je-
den z kuratorów Europejskiej Stoli-
cy Kultury 2016 do spraw muzyki.
Organizatorkami tego projektu były
Stanisława Wiciak i Katarzyna Jasiń-
ska - Kaliwoda.

Młodzież licealna brała udział także
w wydarzeniach artystycznych.
W dniu 4 grudnia 2015 r. chór ZSO
wraz z chórem z Gimnazjum nr 1 w Głub-
czycach, wspólnie wyjechały do
Szczecina na Ogólnopolski Finał
"Śpiewającej Polski", który odbył się
w Filharmonii Szczecińskiej. Do kon-
certu zaproszono sześć najlepszych
chórów młodzieżowych z Polski oraz
zawodowy Chór Narodowego Forum
Muzyki we Wrocławiu, prowadzony
przez Agnieszkę Franków - Żelazny.
Połączone chóry wystąpiły wspólnie
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii

Szczecińskiej pod dyr. norweskiego
dyrygenta Jona Fyllinga. Widownia
owacyjnie przyjęła występ 170 chó-
rzystów, wśród nich trzydziestu z
Głubczyc. Dyrygentami naszych chó-
rów byli: Tadeusz Eckert (ZSO) i Ewa
Maleńczyk (Chór "Cantabile" z Gim-
nazjum nr 1). Oba chóry głubczyckie
współpracują ze sobą od 1999 r.

W dniu 4 marca 2016 r. na sali wido-
wiskowej MOK  miała miejsce prapre-
miera spektaklu pt. "Moralność pani
Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w reży-
serii Waldemara Lankaufa. Role ob-
sadzili uczniowie liceum. Spektakl ten,
obejrzany przez licznych widzów,
otrzymał nagrodę w konkursie w Gło-
gówku.

Jak co roku, uczniowie liceum star-
towali w różnych konkursach i olim-
piadach. Ogromną radość sprawiła
nam uczennica klasy II c, Natalia Go-
spodarczyk, która 19 marca w Pozna-
niu zdobyła tytuł laureata na central-
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nym etapie XX Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności zajmując II
miejsce w kraju. Nauczycielką przy-
gotowującą Natalię była Teresa Liber-
ska. Dodać należy, że Natalia jest
siostrą już wymienionej i utytułowa-
nej Alicji.

W  marcu 2016 r., w IV Powiatowym
Konkursie Poprawnej Polszczyzny, I
miejsce zajęły Joanna Lehun z II d i
Alicja Świercz z I
a, II miejsce Woj-
ciech Bury z II c,
natomiast III
miejsce Ewa
Chruściel z I a.

22 marca 2016
r. w auli ZSCKR
w Głubczycach
odbył się finał
XIV Międzysz-
kolnego Kon-
kursu Wiedzy z
Fizyki - Życie i
osiągnięcia Enri-
co Fermiego.
Wśród 24 laureatów znalazło się 14
uczniów naszej szkoły: Laura Chudy
zajęła I miejsce, a Natalia Kozłowska -
III miejsce w kategorii najlepszy al-
bum, Anna Hamerla - III miejsce w ka-
tegorii najciekawsze kalendarium, Ewa
Chruściel- I miejsce, Sławomir Marek
- III miejsce, Dominik Śniatowski - III
miejsce, Angelika Mateja - wyróżnie-
nie w kategorii najładniejszy portret,
Michał Waliduda - I miejsce w kate-
gorii prezentacja multimedialna, Bar-
tosz Trynda - II miejsce, Tomasz Kow-
nacki - III miejsce i Magdalena Sob-
czak - III miejsce w tej samej katego-
rii; Mateusz Kinal - I miejsce, Klaudia
Bociek - II miejsce i Wojciech Bury -
II miejsce w kategorii test wiedzy.

W kwietniu, w konkursie wiedzy o
twórczości Tadeusza Różewicza, zor-
ganizowanym przez doradcę meto-
dycznego z Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Głubczy-
cach, Bernadetę Skoczylas, nasi
uczniowie okazali się bezkonkuren-
cyjni i zajęli I miejsce w powiecie (Jo-
anna Lehun, Jakub Janik i Karolina
Skiba z klasy II d). W 8. edycji Festi-

walu You Can Sing w Brzegu, zespół
"Ohana", który tworzą Szymon Mi-
siurka, Karolina Bęś, Magda Jędry-
sek, Magda Fedorowicz, Magda Gu-
mienna, Emilia Gospodarczyk i Mag-
da Hewak, zajął II miejsce w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Gościnnie
wystąpił z nimi Daniel Gołąb, nato-
miast Kamila Klein z II c, indywidual-
nie zajęła III miejsce.

W wojewódzkim konkursie literac-
kim pt. "Narkotyki - teraźniejszość -
bez przyszłości", zorganizowanym
przez Kuratorium Oświaty w Opolu,
Urząd Marszałkowski i Wydział Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Opolu, wyróżniona została pra-
ca naszej uczennicy Alicji Świercz
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(opiekun Barbara Zdeb). W również
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o
Kresach Wschodnich, zorganizowa-
nym także przez opolskie kuratorium,
III miejsce zajęła Aleksandra Kowal-
czyk, a IV Alicja Baryła z III a (opie-
kun Katarzyna Maler), natomiast w
III Wojewódzkim Konkursie Fotogra-
ficznym i Plastycznym "Wrażliwość
czyni wielkim", zorganizowanym przez
ZSO w Strzelcach Opolskich, uczen-
nica klasy I b Anna Hamerla zajęła II
miejsce za czarno - białą fotografię pt.

"Moje miejsce na
ziemi".

W naszej szko-
le od początku lat
70. odbywa się
Konkurs Mickie-
wiczowski. Jest to
sposób na  przy-
bliżenie twórczo-
ści patrona li-
ceum. Szkolna ry-

walizacja to też dobry czas na odkry-
wanie talentów wśród uczniów. Ka-
rolina Górka z II c  i  Tomasz Kwa-
śniewski z II b otrzymali nagrody za
osobowość artystyczną. Karolina
Górka wcieliła się w rolę pani Rollin-
son z III cz. "Dziadów", natomiast
Tomasz w pana Twardowskiego. Naj-
lepsza poezję śpiewaną z muzyką na
żywo wykonali uczniowie kl. II d. Na
fortepianie zagrał Kacper Sozański, na
flecie Aleksandra Kudzia,  a zaśpie-
wały Oliwia Kraft i Emilia Gospodar-
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czyk. Zwycięską insceni-
zację zaprezentowała rów-
nież  kl. II d. Autorski sce-
nariusz Joanny Lehun,
okazał się najlepszy. Mag-
dalena Podstawka z kl. II
d  została najlepszą recy-
tatorką. Wybrała frag-
ment  II części ,,Dziadów".
Najładniejszy album obra-
zujący przygotowania do
Konkursu Mickiewiczow-
skiego wykonała klasa II
a, a dokładnie uczennice:
Martyna Apczyńska, Sara
Sagan i Aleksandra Wie-
liczko. Ostatecznie I miej-
sce zajęła klasa II d, a II
miejsce - II a.

Jak co roku (pięciolet-
nia tradycja), w liceum
został zorganizowany Po-
wiatowy Konkurs Mate-
matyczny dla Szkół Pod-
stawowych we współpra-
cy z Powiatowym Ośrod-
kiem Doskonalenia Na-
uczycieli i Poradnią Psy-
chologiczno - Pedago-
giczną w Głubczycach.
Wzięło w nim udział 36 uczniów
z 6 szkół naszego powiatu. Pomysło-
dawcą i autorką tego konkursu jest
nauczycielka matematyki w naszym
ZSO i zarazem doradca metodyczny,
Bożena Ustrzycka.

14 kwietnia 2016 r. liceum odwiedzi-
li wykładowcy uniwersyteccy z Ka-
towic w ramach Latającego Uniwer-
sytetu Śląskiego. Prof. Marzena Dzi-
da z Zakładu Chemii Fizycznej popro-
wadziła wykłady na temat: "Termody-
namika wokół nas" i "Biopaliwa - mit
czy przyszłość?" Prof. Armand Cho-

lewka z Zakładu Fizyki Medycznej
wygłosił wykład pt. "Co nas ziębi,
a co grzeje", połączony z pokazami,
w których wykorzystana została no-
woczesna metoda obrazowania ter-
micznego - termowizja, natomiast dr
Jacek Francikowski z Katedry Fizjo-
logii Zwierząt i Ekotoksykologii, zor-
ganizował dla uczniów klasy III c za-
jęcia warsztatowe z fizjologii człowie-
ka z wykorzystaniem sprzętu labora-
toryjnego. Podczas spotkań z wykła-
dowcami Uniwersytetu Śląskiego,
młodzi adepci nauki mieli okazję prze-
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konać się o tym, że nauka może być
fascynującą przygodą, rozwijającą za-
interesowania i pasje. Dodać w tym
miejscu należy, że w tym roku szkol-
nym dyrektor Tadeusz Eckert podpi-
sał umowy o współpracy naszego li-
ceum z Uniwersytetem i Politechniką
Opolską.

15 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy
I a mieli okazję uczestniczyć w zaję-
ciach warsztatowych z przedsiębior-
czości. Spotkanie poprowadziła Ma-
riola Szukalska - Piekarz z Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu.
Podczas zajęć uczniowie przedstawia-
li swoje pomysły na biznes, przepro-
wadzali analizę SWOT stworzonej
przez siebie firmy oraz kształtowali
postawy przedsiębiorcze przy rozwią-
zywaniu zadań sytuacyjnych w gru-
pach. Dowiedzieli się również o moż-
liwościach zakładania działalności
gospodarczej i rozwoju istniejących

firm przy wsparciu z Funduszy Euro-
pejskich. Na zakończenie młodzież
dokonała ewaluacji spotkania, wypeł-
niając ankietę.

Bardzo aktywni w tym roku byli
wolontariusze, nad którymi sprawo-
wała opiekę nauczycielka religii Justy-
na Burzyńska. W szkole odbył się kier-

masz, podczas którego sprzedawano
upieczone przez uczniów i ich mamy
ciastka, baranki i ciasto. Zebrano 1200
złotych na rzecz chorej na białaczkę
Karolinki. Klasa II d zorganizowała
udaną zbiórkę charytatywną, której
główną inicjatorką była Zuzanna
Szkwarek, wolontariuszka Fundacji
"Mam Marzenie". Celem zbiórki była
pomoc w spełnieniu marzenia 8-let-
niego Błażeja z Bąkowa, który chciał
pojechać do Legolandu. Poza tym
uczennice klasy III d - Karolina Gi-
goń, Magdalena Setla i Justyna Le-
wandowska zachęcały młodzież klas
trzecich do zarejestrowania się jako
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kandydaci na dawców szpiku.
5 kwietnia odbył się finał tej akcji - "I
Ty możesz uratować komuś życie",
zrealizowany przez wymienione wo-
lontariuszki. Zarejestrowanych zosta-
ło 59 osób.

Bardzo aktywna w tym roku szkol-
nym była biblioteka szkolna, prowa-
dzona przez Marię Oleksiejuk, która
regularnie urządzała wystawy, kon-
kursy dla uczniów i biła wspólnie z
nimi i nauczycielami rekord w ramach
ogólnopolskiego bicia rekordu czy-
tania jednocześnie. Natomiast wuefi-
ści zorganizowali dla młodzieży X Ju-
bileuszowy Rajd Rowerowy po Be-
skidzie Żywieckim.

Co roku  w czerwcu  Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Głubczycach
organizował festiwal młodości - "Li-
cealia". Tym razem impreza ta odbyła
się 1 maja, wyglądała inaczej i została
zorganizowana z ogromnym rozma-
chem, z udziałem zaproszonych go-
ści.

Tradycyjnie rozpoczął ją Korowód
Młodości, który w towarzystwie ja-
dącej obok licealnej grupy rowerowej,
przeszedł ulicami Kochanowskiego
i Jana Pawła II na rynek, gdzie znaj-
dowała się scena. W tym samym cza-
sie w to samo miejsce podążała grupa
nauczycieli i gości z kijkami nordic
walking. W Sali pod Aniołem wysta-
wione były prace plastyczne uczest-
ników Konkursu Mickiewiczowskie-
go i przygotowywane były kanapki
dla chętnych, a przed samą salą od-
bywała się akcja charytatywna na
rzecz Stowarzyszenia "Tacy Sami",
w ramach której uczniowie liceum
sprzedawali kawę i ciasto i częstowali
chlebem ze smalcem i ogórkiem, a wo-
lontariusze ze Stowarzyszenia przy
własnym stoisku sprzedawali prze-
twory domowe i kiełbaski z grilla. Ak-
cja ta cieszyła się dużym powodze-
niem i na dzieci będące pod opieką
Stowarzyszenia, zebrano 934 złote
i 60 groszy. Ponadto przy scenie mło-
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dzież licealna prezentowała doświad-
czenia chemiczne i fizyczne, pokazy-
wała jak udzielać pierwszej pomocy, a
osoby zainteresowane tym, co się
dzieje w ZSO, miały okazję przegląd-
nąć bogato ilustrowane kroniki szkol-
ne z ostatnich 10 lat i wpisać się do
księgi pamiątkowej. Na skwerze przy
rynku stały sztalugi, przy których
młodzi ludzie próbowali swoich sił
pod okiem absolwenta ZSO Edwarda
Maćków i jego żony - malarki Ewy
Kalinowskiej - Maćków. Tymczasem
na scenie prezentowały się ze swoimi
scenkami (Motyw pracy w bajce)
i tańcami klasy pierwsze, w koloro-
wych przebraniach, śpiewali i tańczyli
soliści - uczniowie ZSO oraz wystę-
powali goście: Big Band, soliści i ze-
społy Państwowej Szkoły Muzycznej
w Głubczycach, tancerze z grupy To-
masza Nawrockiego, Zespół Tanecz-
ny "Impuls" z Zespołu Szkół w Brani-
cach. Przy współpracy z Powiatowym
Muzeum Ziemi Głubczyckiej odbył się
konkurs pt. "Ubieramy Zosię i Teli-
menę". Przedostatnim punktem pro-
gramu był zjazd uczniów klas pierw-
szych ZSO na "byle czym", a ostat-
nim, będący niemałą sensacją, występ
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespo-
łu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kę-
dzierzynie - Koźlu, której pokaz musz-
try paradnej obejrzały dziesiątki
mieszkańców Głubczyc.

Na zakończenie podsumowania
tego dobrego roku, zostanie wspo-
mniane, że nasze liceum otrzymało

Certyfikat Wiarygodna Szkoła, przy-
znawany polskim szkołom, które re-
prezentują właściwy poziom eduka-
cyjny i wychowawczy oraz zapewniają
odpowiednie bezpieczeństwo swoim
uczniom. Warunkiem przyznania tego
certyfikatu jest wysoki wskaźnik Edu-
kacyjnej Wartości Dodanej. Kryte-
rium to jest opracowywane przez In-
stytut Badań Edukacyjnych przy
współpracy z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej, a dotyczy porówna-
nia wyników maturalnych z egzami-
nami gimnazjalnymi. W ten sposób
wykazuje się, jaka efektywność uczeń
wykonał w szkole.  Dodatkowo pod
uwagę brane jest także Kryterium
Bazy oraz Bezpieczeństwa. Nasza
Szkoła wykazała wysokie standardy
w tych obszarach. W ostatecznej we-
ryfikacji brana jest też pod uwagę cie-
kawa i innowacyjna baza oraz działa-
nia prowadzone przez szkołę w celu
zapewnienia uczniom bezpieczeń-
stwa.

Katarzyna Maler
Opis zdjęć:
1-4. Zjazd Absolwentów.
5. Laureatka etapu centralnego
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Natalia Gospodarczyk z prof. Teresą
Liberską i dyr. Tadeuszem Eckertem.
6. Zespół "Ohana".
7-10. Licealia 2016.
11. Laureatka wojewódzkiego Konkursu
Kresowego Aleksandra Kowalczyk.
12. X Jubileuszowy Rajd Rowerowy.
13. Certyfikat Wiarygodna Szkoła.
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18. września br. w kościele parafial-
nym pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Bogdanowicach podczas uro-
czystej Mszy Św. odpustowej miało
miejsce poświęcenie wieży kościelnej.
Aktu poświęcenia dokonał przybyły
na tę uroczystość ks. bp. Jan Wie-
czorek, który przewodniczył Mszy Św.
koncelebrowanej w asyście ks. pro-
boszcza,  radcy i kustosza Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej - Adama
Szubki oraz innych kapłanów.

Witając ciepłymi słowy Jego Emi-
nencję, sołtys wsi  - Marek Gorczyca,
przywołał historię odbudowy owej
wieży kościelnej. Podkreślił też, że jest
ona wierną repliką tej, która powstała
w 1910r. Bogdanowicka świątynia w
1945r. została zburzona przez Armię
Czerwoną. Dzieło odbudowy kościo-
ła rozpoczął poprzedni, powojenny

PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ W BOGDANOWICACH
proboszcz, ks. Kazimierz Joniec, a do-
kończył obecny, wieloletni duszpa-
sterz ks. Adam Szubka. Odbudowana
wieża jest zwieńczeniem tegoż dzieła.
W swym przemówieniu sołtys Bog-
danowic dziękował w sposób szcze-
gólny budowniczym, architektom
i fundatorom wieży. Wśród nich m.in
burmistrzowi  - Adamowi Krupie czy
też staroście głubczyckiemu - Józefo-
wi Kozinie.

Niezwykła uroczystość zgromadzi-
ła licznych gości. Przybyli przedsta-
wiciele władz samorządowych na czele
ze wspomnianym wcześniej burmi-
strzem.  Z Wrocławia zaś przyjechała
liczna grupa braci kresowej rodem
z Monasterzysk wraz ze swym  kape-
lanem ks. Wiesławem Karasiem.

Podniosłego tonu Mszy Św. nada-
ła niewątpliwie orkiestra dęta PLANIA
z Raciborza. Z kolei patosu i wzruszeń
dostarczył program poetycko-mu-
zyczny Marii Farasiewicz z udziałem
barytona - Tomasza Wierzby oraz re-
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cytatora - Mieczysława Zająca. Akom-
paniował Marian Bażyński.

Po zakończonej Eucharystii i pro-
cesji uroczystość miała swój dalszy
ciąg. Wierni, towarzysząc ks. bisku-
powi i innym kapłanom, udali się na
biegnącą tuż obok kościoła ulicę
Boczną, której administracyjnego
przemianowania na ulicę Ks. Kazimie-
rza Jońca dokonała Rada Miejska.

Jego Eminencja poświęcił tę ulicę. Na
tym jednakże nie koniec! Wszyscy
bowiem goście zostali zaproszeni do
świetlicy wiejskiej na świąteczny
obiad, przygotowany przez prężnie
działające Koło Gospodyń Wiejskich.
A po smacznym obiedzie kawa, cia-
sto i … kuluarowe rozmowy.

A było o czym rozmawiać!
Redakcja ZSM
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W niedzielę, 28. sierpnia 2016r.
w Bogdanowicach miały miejsce ob-
chody VI Dnia Kresowego. A rozpo-
częły się uroczystą Mszą Św. w in-
tencji Kresowian w kościele para-
fialnym - Sanktuarium Matki Bożej
z Monasterzysk pod przewodnictwem
kapelana Kresowiaków ks. probosz-
cza Adama Szubki.

O oprawę poetycko - muzyczną
Mszy Św. zadbała Grupa Estradowa
MOK pod kier. Marii Farasiewicz z
akompaniamentem Mariana Bażyń-
skiego i gościnnym występem  21 -
letniego barytona Tomasza Wierzby.

VI Dzień Kresowy po raz kolejny
został zorganizowany przez Głubczyc-
kie Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich,
parafię oraz sołectwo Bogdanowice.
Bogaty program owego Dnia Kreso-
wego realizowany był od godziny
15:00 do 21:00 na profesjonalnej, do-
żynkowej scenie w centrum boiska.
Rozpoczął się występem chóru "Fe-
nix", który wyśpiewał utwory swego

kompozytora i akompaniatora - Jó-
zefa Kaniowskiego, po czym prezes
głubczyckich Kresowiaków - Edward
Wołoszyn wraz z ks. kapelanem do-
konali uroczystego otwarcia VI Dnia
Kresowego. Wśród zaproszonych
gości byli przedstawiciele władz sa-
morządowych, a mianowicie radni
sejmiku wojewódzkiego: Kazimierz
Pyziak oraz Zbigniew Ziółko, wice-
burmistrz Kazimierz Bedryj, radni
gminy i powiatu oraz przedstawicie-
le organizacji i stowarzyszeń kreso-
wych. Wśród nich Jan Skalski - pre-

zydent Światowego Kongresu Kreso-
wian, Edward Bień - prezes Stowarzy-
szenia Kresowian Ziemi Dzierżoniow-
skiej, Witold Listowski - prezes Sto-
warzyszenia Kresowian w Kędzierzy-
nie - Koźlu i inni.

Centralnym punktem uroczystości
było odznaczenie przez prezesa
Edwarda Bienia Krzyżem Czynu
Zbrojnego Polskiej Samoobrony na
Kresach Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej Polskiej.: dr Katarzyny Ma-
ler, dr. Arkadiusza Szymczyny oraz
Ryszarda Brzezińskiego. Z kolei Ma-
ria Farasiewicz, Edward Wołoszyn i
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Kazimierz Naumczyk zostali uho-
norowani  złotą odznaką "Zasłu-
żony dla Kresów II RP ". Były miłe
podziękowania, wyrazy uznania i
wdzięczności.

W kolejnej części programu głos
zabrał redaktor naczelny "Głosu
Głubczyc" - Jan Wac, by rozpocząć
tym samym cykl wspomnień o za-
pomnianych głubczyckich Kreso-
wianach, którzy stracili życie i zdro-
wie, walcząc o wolną Polskę. Swą pre-
lekcję poświecił postaci Kazimierza
Czarneckiego, znanego z reportażu TV
Głubczyce czy "Kalendarza  Głubczyc-
kiego 2010". Po jego wystąpieniu nad-
szedł czas na występ zespołu "Lwow-
ska Fala", który, jak sama nazwa wska-
zuje, przybył z Lwowa, by przywołać
specyficzny folklor miejski Lwowa lat
trzydziestych XX wieku.

Ostatni punkt programu stanowił
barwny, ponad dwugodzinny spek-
takl muzyczno - satyryczny pt. "Na
kresową nutę i nie tylko" w wykona-
niu Grupy Estradowej MOK w reży-
serii Marii Farasiewicz. Nie mogło w
nim zabraknąć aktora teatru TRADY-
CJA ZSM - Mietka Zająca w roli

lwowskiego batiara oraz dobrze zapo-
wiadającego się śpiewaka, wspomnia-
nego wcześniej Tomasza Wierzby. Po-
nadto wystąpili: Witold Dereń, Beata
Krzaczkowska, rodzeństwo - Maria
Farasiewicz i Wiesław Wierzba (gita-
ra), jak i akompaniujący na instrumen-
tach klawiszowych Marian Bażyński.
Licznie zgromadzona publiczność nie
szczędziła braw wszystkim występu-
jącym.

Był to kolejny, jakże udany Dzień
Kresowy. Na scenie wiele atrakcji ar-
tystycznych, a wokoło stragany peł-
ne łakoci i jadła, o które postarały się
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Do zobaczenia za rok. Ta joj!
   Redakcja ZSM
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14 sierpnia 2016 r. podczas uro-
czystej mszy św. koncelebrowanej w
kościele O.O. Franciszkanów  mia-
ło miejsce oficjalne pożegnanie O.
Mieczysława Lenarda - dyrektora
Franciszkańskiego Ośrodka Pomo-
cy Dzieciom

Po czterech latach ka-
płańskiej i zakonnej posłu-
gi w Głubczycach Ojciec
dyrektor dekretem prowin-
cjała zostaje przeniesiony do klaszto-
ru we Wrocławiu, by objąć funkcję
przełożonego, czyli gwardiana. A przy-
pomnijmy, że przybył do naszego mia-
sta w sierpniu 2012r., aby pełnić rolę
dyrektora  Ośrodka.

W części końcowej pożegnalnej
mszy św. przedstawiciele różnych śro-
dowisk skierowali do O. Mieczysła-
wa serdeczne wyrazy wdzięczności,
ofiarowali kwiaty i symboliczne upo-

PODZIĘKOWANIE DLA
O. MIECZYSŁAWA

minki. A gamę wzruszających wystą-
pień rozpoczęła Maria Farasiewicz,
adresując doń w imieniu własnym, i
lokalnej społeczności wierszowane
podziękowanie swojego autorstwa
(na następnej stronie KG).

W imieniu Burmistrza Głubczyc -
Adama Krupy głos zabrała repre-
zentująca Urząd Miejski Anna
Rydzak. Nie mogło też zabraknąć
jakże miłych słów od ministran-
tów, nad którymi O. Mieczysław
sprawował opiekę.

Jeden z nich, przywołując
wspólnie przeżyte chwile, wyjaz-

dy i wycieczki, nie
omieszkał przypomnieć
niezliczone ilości zjedzo-
nej pizzy! Zatem nostal-

gia i sentyment przeplatały się w tej
podniosłej chwili z humorem.

O. Jacek w ciepłych słowach w imie-
niu braci zakonnej wyraził swą
wdzięczność za wspólne lata francisz-
kańskiej posługi i zakonne brater-
stwo.Wzruszony O. Mieczysław po-
dziękował wszystkim wiernym za pe-
łen sympatii i życzliwości pobyt na zie-
mi głubczyckiej, otrzymane dobro,
współpracę i serdeczne pożegnanie.
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Tak oto O. Mieczysław Lenard za-

pisał kolejne karty księgi kapłańskiej,
zakonnej i społecznej naszego miasta.

Jako redakcja dołączamy się do

Za cztery
minione lata,

Za posługę
kapłańską i

zakonne wrota;
Za słowo Boże i

jego moc,
Za otwartego serca pełen trzos;

Za rozmowy i relacje,
Za spotkania i przyjaźnie;

Za życzliwość i pogodę ducha,
Za opiekę nad podopiecznymi

ośrodka;
Za wrażliwość i umiłowanie sztuki,

Za wznoszenie franciszkańskiej
szopki;

Za dbałość o celebrację i obrzędy
liturgii,

Za dostrzeganie potrzebujących ludzi;
Za udział w programie BEZ BARIER,

Za integrację z niosącymi brzemię;
Za prelekcje w murach MECHANIKA,

Za świadectwo Świętego Franciszka;
Za współpracę, wolontariat i zaangażo-

wanie,
Za pieczę nad ministranckim

stanem;
Za postawę godną,

Za życiową mądrość;
Za to, że byłeś wśród nas,

Za to, że błogosławiłeś nam.
Bóg zapłać!

Maria Farasiewicz

wszystkich podziękowań i życzymy
Ojcu dużo zdrowia i wszelakiej po-
myślności na kolejnym etapie życia
zakonnego. Szczęść Boże!

Redakcja ZSM
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5. czerwca 2016r. miała miejsce
akcja poboru krwi pod nazwą "Zbie-
ramy krew dla Polski".

 To już IX edycja tego jakże szla-
chetnego przedsięwzięcia, a zorga-
nizowana w naszej społeczności przez
Polski Czerwony Krzyż Klub Hono-
rowych Dawców Krwi oraz Intermar-
che - oddział Głubczyce.

 Akcja ta odbyła się na dziedzińcu
sklepu Intermarche. Tam też przybył
specjalistyczny autobus z Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Opolu.

Poborowi krwi towarzyszył festyn
o charakterze piknikowo-plenerowym
z mnóstwem atrakcji. Wśród nich pre-
zentacje artystyczne, a mianowicie
występ zespołu tanecznego HAWAJ-
KI Szkoły Podstawowej Nr2 , zumba,
recital Marii Farasiewicz z akompania-
mentem Mariana Bażyńskiego, pro-
gram kabaretowy teatru TRADYCJA
ZSM czy występy taneczne Świetli-
cy Romskiej. Ponadto szereg poka-
zów, w tym pierwsza pomoc w realiza-
cji LO, symulacja wypadku samocho-
dowego OSP Grobniki i inne.

W ramach festynu krwiodawstwa
zorganizowano także konkursy pla-
styczne dla dzieci, przejażdżki konne
"Stajni na Warszawskiej”, stoisko
POZ, a w nim bezpłatne badanie ci-

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI
śnienia i poziomu cukru. Było także
stanowisko z loterią fantową Stowa-
rzyszenia TACY SAMI oraz Domu
Samopomocowego Nowe Gołuszowi-
ce. Stoiska ZSM i LO były niewątpli-
wie reklamą tychże szkół. Z kolei dmu-
chańce i zjeżdżalnie stanowiły nie lada
atrakcję dla najmłodszych. Zaintere-
sowanie budziła także konstrukcja
szybowca.

Podczas tej akcji zebrano ok. 8 li-
trów krwi, która jest darem bezcen-
nym. A wśród krwiodawców rozloso-
wano nagrody - apteczki samocho-
dowe.

Wszystkim krwiodawcom jak i zaan-
gażowanym w organizację festynu
Klub HDK - PCK wraz  z  prezes - Elż-
bietą Kubal na czele oraz kierownictwo
Intermarche składają serdeczne podzię-
kowania.

Redakcja ZSM
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20. maja 2016 w Nyskim Domu
Kultury odbyła się uroczysta gala
Złotych Spinek, podczas której wrę-
czono nagrody wybitnym opolanom
oraz laureatom plebiscytu CZŁO-
WIEK ROKU 2016.  Z przyjemno-
ścią informujemy, że laureatem ple-
biscytu CZŁOWIEK ROKU 2016 -
powiat głubczycki została Maria Fa-
rasiewicz.

Plebiscyt ten, zorganizowany przez
Nową Trybunę Opolską, trwał cały
miesiąc, od 1. do 30. kwietnia. Z każ-
dego powiatu województwa opolskie-
go nominowanych było 10 osób. W
powiecie głubczyckim zdecydowanie
zwyciężyła Maria Farasiewicz, zdoby-
wając 1613 głosów.

Przypomnijmy, że  Maria Farasie-
wicz to nauczycielka j. polskiego w
głubczyckim MECHANIKU, społecz-
nik, założycielka i instruktor teatru
TRADYCJA ZSM, animatorka kultu-
ry ziemi głubczyckiej, rzecznik idei in-
tegracji i krwiodawstwa, publicystka,
organizatorka szeregu imprez kultu-
ralno-oświatowych, akcji dobroczyn-
nych i koncertów charytatywnych
OTWARTE SERCA, popularyzatorka
kultury kresowej Kresów Pod.-Wsch.
II RP., programów integracyjnych

CZŁOWIEK ROKU 2016
BEZ BARIER, koncertów sakralnych,
świeckich  oraz wielu innych.

Laureaci Plebiscytu NTO to ci, któ-
rzy, działając aktywnie na poziomie lo-
kalnym, swoją pracą i oddaniem bu-
dują małe ojczyzny, czyli powiaty. To
ludzie z pasją, którzy rozsławiają swo-
je powiaty, są społecznikami, myślą
twórczo i nieszablonowo, a w pracę
na rzecz innych wkładają serce. Po-

stacie, które mogą inspirować!
Pani Maria Farasiewicz właśnie do
nich należy.

Wśród uczestników gali, laureatów,
nominowanych i przybyłych gości
byli przedstawiciele świata kultury,
nauki, biznesu, samorządowcy z mar-
szałkiem województwa Andrzejem
Bułą na czele oraz partnerzy gali Zło-
tych Spinek.

Gratulujemy Marii zdobycia za-
szczytnego tytułu, życzymy zdrowia,
wszelkiej pomyślności tak w życiu
osobistym, jak i zawodowym oraz dal-
szych sukcesów.

W powyższym tekście wykorzysta-
no informacje zawarte w artykułach
NTO: "Człowiek Roku 2016 - z dnia 29
kwietnia, "Zdolni, z pasją i energią" -
6 maja i "Laureaci Złotych Spinek.
Najlepsi w powiatach"- 21 maja.

 Redakcja ZSM
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To już kolejny rok, kiedy Komenda
Hufca ZHP w Głubczycach promuje
ideę harcerstwa wśród dzieci i mło-
dzieży. Uczestniczymy nie tylko w
uroczystościach patriotycznych i re-
ligijnych, ale także bierzemy udział w
przedsięwzięciach programowych ta-
kich jak rajdy, biwaki, wydarzenia
sportowe i kulturalne. Z tego miejsca
pragniemy przywołać nasze najwięk-
sze przedsięwzięcia.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
W dniu 10 marca 2016r. w Urzędzie

Miejskim w Głubczycach odbyło się
Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zi-
mowej 2016 połączone z obchodami
Dnia Myśli Braterskiej.

Gościem honorowym był Komen-
dant Śląsko-Małopolskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej w Raciborzu płk
SG Jacek Gartman. Wśród zaproszo-
nych gości byli również przedstawi-
ciele władz samorządowych, służb
mundurowych, członkowie Rady
Przyjaciół Harcerstwa, grono instruk-
torskie KH ZHP, nauczyciele, zuchy,
harcerki oraz harcerze biorący udział
w HAZ 2016.

Tegoroczna Akcja Zimowa odbyła
się na bazie "Sali pod Aniołem" w Ra-
tuszu Miejskim, Szkoły Podstawowej
nr 2 oraz Hali sportowej ZOKIS.
W akcji udział wzięło ok. 1500 dzieci i
młodzieży, szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się wyjazdy na lo-
dowisko do Pszowa oraz zabawy in-
tegracyjne na wspólnych biwakach i
grach terenowych. Dzięki pomocy fi-
nansowej Urzędu Miejskiego w Głub-
czycach oraz sponsorów mogliśmy
przeprowadzić tak duże przedsięwzię-
cie. Nieoceniona okazała się także

ROK  2016 Z KOMENDĄ HUFCA ZHP
pomoc 10 Opolskiej Brygady Logi-
stycznej w Opolu, Śląsko - Małopol-
skiego Oddziału Straży Granicznej w
Raciborzu, Komendy Powiatowej Po-
licji oraz Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Komendant Związ-
ku Harcerstwa Polskiego wraz z wła-
dzami miasta złożył na ręce instrukto-
rów ZHP, nauczycieli oraz harcerzy
podziękowania i wyróżnienia za trud i
pracę, jaką włożyli oni w przygoto-
wanie i przeprowadzenie HAZ 2016.
Komenda Hufca podziękowała także
dyrektorom szkół oraz przedstawicie-
lom OSP z Bogdanowic i Zopowych
wręczając Statuetkę "Niezawodni",
a także naszym długoletnim przyjacio-
łom i sponsorom składając na ich ręce
statuetki "Dar Serca" i "Przyjaciel
Związku Harcerstwa Polskiego".

76. ROCZNICA MASOWEJ II
WYWÓZKI POLAKÓW NA

SYBIR ORAZ DZIEŃ PAMIĘCI
OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
13. kwietnia 2016r. odbyły się uro-

czystości upamiętniające 76. Roczni-
cę Masowej II Wywózki Polaków na
Sybir oraz Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej.

Na Cmentarzu Komunalnym
w Głubczycach przed Pomnikiem Sy-
biraków i Kamieniem Pamięci zgroma-
dzili się przedstawiciele Władz Samo-
rządowych, Kresowiaków, Związków
Kombatanckich, Służby Mundurowe,
Poczty Sztandarowe, zuchy, harcerze,
oraz młodzież szkolna. Odbył się uro-
czysty apel oraz montaż muzyczno-
słowny, po którym Prezes Koła Tere-
nowego Związku Sybiraków Włady-
sława Makarska, odniosła się do tam-
tych tragicznych wydarzeń. Następ-
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nie harcerze i zaproszeni goście zło-
żyli kwiaty oraz zapalili znicze przed
Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem
Pamięci.

RAJD ŚWIĘTEGO JERZEGO
22 kwietnia 2016r. na trasie Głub-

czyce-Gołuszowice odbył się XXIII
Rajd Świętego Jerzego zorganizowa-
ny przez Komendę Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
i PSP w Gołuszowicach. W rajdzie
wzięło udział ok. 200 uczestników, w
tym zuchy i harcerze z naszego hufca
oraz młodzież niezrzeszona. Podczas
wędrówki uczestnicy musieli minąć
punkty kontrolne wystawione przez
harcerzy ZHP w Głubczycach oraz
zaprzyjaźnione służby mundurowe.
Na każdym punkcie na zuchy i harce-
rzy czekało zadanie do wykonania, np.
musztra żołnierska, gra w zielone, itp.
Celem Rajdu Św. Jerzego jest popula-
ryzacja i promowanie walorów tury-
styczno-krajobrazowych naszej oko-
licy, integracja gromad zuchowych
i drużyn harcerskich, a także zapozna-
nie się z historią życia Św. Jerzego -
patrona skautów i harcerzy. Po dotar-
ciu do Gołuszowic na uczestników
rajdu czekał wspólny posiłek i ogni-
sko. Na zakończenie odbyła się Msza
Polowa w intencji wszystkich uczest-
ników rajdu.

RAJD ZUCHOWY
 - "ZUCHOLANDIA 2016"

07.  czerwca 2016 r. na boisku szkol-
nym Zespołu Szkół w Pietrowicach
odbyła się kolejna edycja Rajdu Zu-
chowego - "ZUCHOLANDIA 2016".
Hasło, tegorocznego Rajdu - "Mę-
stwo, Honor, Odwaga".

Na Rajdzie Zuchowym swoją obec-
nością zaszczycili nas przedstawicie-
le władz samorządowych. W imprezie
wzięły udział służby mundurowe: KPP
w Głubczycach, KPSP w Głubczy-
cach, Śląsko-Małopolski Oddział Stra-
ży Granicznej w Raciborzu, a także 10
BLog w Opolu. Na uczestników cze-
kało mnóstwo atrakcji, konkursów,
gier i zabaw. Dzieci mogły zobaczyć
na czym polega codzienna praca na-
szych funkcjonariuszy, jak wygląda
sprzęt i umundurowanie poszczegól-
nych jednostek. Następnie przyszedł
czas na tańce, gry i zabawy. Było ogni-
sko, pieczenie kiełbasek, słodki po-
częstunek.

73. ROCZNICA MORDU LUD-
NOŚCI POLSKIEJ NA WOŁYNIU

11. lipca 2016 r. Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Głub-
czycach wzięła udział w 73. Rocznicy
Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu.

W celu uczczenia pamięci ofiar
"Krwawej Niedzieli" na Cmentarzu
Komunalnym w Głubczycach
i Pomnikiem Sybiraków zgromadzili się
przedstawiciele Władz Samorządo-
wych, Związków Kombatanckich,
Służby Mundurowe, Kresowiacy,
Poczty Sztandarowe, harcerze oraz
młodzież  szkolna.

O godzinie 12:00 odbył się uroczy-
sty apel, po którym ks. Adam Szubka,
proboszcz Parafii Bogdanowice, a za-
razem kapelan Kresowian Głubczyc-
kich, nawiązał do tragicznych wyda-
rzeń, mających miejsce latem 1943
roku na Kresach Wschodnich II RP.
Następnie odbyła się wspólna modli-
twa. Delegacje złożyły kwiaty i zapa-
liły znicze przed "Kamieniem Pamię-
ci".
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ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia 2016r. przypadło Święto

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, Święto Wojska Polskiego i 96
rocznica Bitwy Warszawskiej. Z tej
okazji KH ZHP wzięła udział w uro-
czystej Mszy Świętej w Kościele Pa-
rafialnym NMP w Głubczycach w in-
tencji Ojczyzny. Po mszy świętej
uczestnicy przemaszerowali ulicami
miasta przed pomnik Czynu Zbrojne-
go. Honorową wartę pod pomnikiem
pełniły reprezentacje 10 BLog, harce-
rze ZHP oraz harcerze ZHR. Wśród
zgromadzonych gości nie zabrakło
władz samorządowych, dyrektorów
szkół wraz z Pocztami Sztandarowy-
mi, przedstawicieli instytucji i zakła-
dów pracy, zuchów, harcerzy, młodzie-
żowych harcerskich drużyn pożarni-
czych oraz młodzieży szkolnej. Na za-
kończenie delegacje złożyły kwiaty
przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego.

HARCERSKI START!
22. września 2016 r. w Urzędzie Miej-

skim w Sali Konferencyjnej odbyło się
Podsumowanie Harcerskiej Akcji Let-
niej 2016 i Uroczyste Rozpoczęcie
Nowego Roku Harcerskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcer-
stwa i Komenda Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego w Głubczycach
zorganizowały w ramach Harcerskiej
Akcji Letniej trzy turnusy kolonii nad
morzem. Uczestnicy spędzali aktyw-
nie czas w nadmorskiej miejscowości
Darłówko Wschodnie, pod okiem
naszej kadry instruktorskiej i na-
uczycielskiej. Pogoda wprawdzie nie
rozpieszczała nas, ale dzieci wróciły za-
dowolone, pełne wrażeń i wypoczęte.

W dniach 08 - 16 sierpnia 2016r.
trwała Nieobozowa Akcja Letnia 2016,
która została składała się z dwóch tur-
nusów półkolonii w Stanicy Harcer-
skiej w Ściborzycach Małych. Wśród
uczestników półkolonii byli harcerze,
młodzieżowe harcerskie drużyny po-
żarnicze oraz kadra instruktorska.
Dzięki pomocy PSP Głubczyce i jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu naszej gminy młodzież
miała możliwość zapoznania się z dzia-
łaniem sprzętu pożarniczego, a także
z zasadami udzielania pierwszej po-
mocy i bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego.

Każda z tych form cieszyła się wy-
soką frekwencją. Łącznie w Akcji Let-
niej brało udział 340 dzieci. Zorgani-
zowanie tak dużej akcji dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy
Głubczyce nie byłoby możliwe, gdy-
by nie pomoc finansowa Urzędu Miej-
skiego , Kuratorium Oświaty w Opo-
lu oraz sponsorów.

W uroczystym podsumowaniu
HAL 2016 uczestniczył przedstawi-
ciele władz samorządowych, służb
mundurowych oraz członkowie Rady
Przyjaciół Harcerstwa, a także dyrek-
torzy szkół, grono instruktorskie, na-
uczyciele, zuchy, harcerki i harcerze.
Przewodniczący RPH Adam Krupa
wspólnie z Wiceprzewodniczącym
RPH Robertem Galarą, zaproszonymi
gośćmi i Komendantem ZHP wręczali
dyplomy i podziękowania dla grona
instruktorskiego za współpracę i trud
włożony w pomoc naszej Komendzie,
a także wyróżnili harcerzy i zuchy za
czynny udział w życiu hufca i za za-
sługi indywidualne.
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To już kolejny rok, kiedy Komenda

Hufca Związku Harcerstwa Polskie-
go w Głubczycach przy współpracy
Urzędu Miejskiego, szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych promuje ideę
harcerstwa. Rozpoczynamy wspólnie
kolejny Harcerski Start 2016/2017,
który zapowiada się równie pracowi-
cie jak ten miniony.

HARCERSKI RAJD JESIENNY
"GRANICZNYM SZLAKIEM"
W dniach od 7. do 8. października

odbył się już po raz XXXIII Harcerski
Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem",
w którym udział wzięli zuchy, harce-
rze, instruktorzy ZHP, nauczyciele oraz
młodzież szkolna z terenu powiatu
głubczyckiego. W piątek rano odbył
się krótki apel i oficjalne otwarcie te-
gorocznej edycji rajdu z udziałem Bur-
mistrza Głubczyc Adama Krupy oraz
przedstawicieli służb mundurowych.
Następnie młodzież udała się do Rów-
nego skąd rozpoczęła swoją pieszą
wędrówkę na trasie: Równe - Dobie-
szów - Mokre - Mokre Kolonia - Pie-
trowice. Podczas rajdu patrole posze-
rzały swoją wiedzę na temat służb
mundurowych, bezpiecznego poru-
szania się po drogach, ochrony prze-
ciwpożarowej, udzielania pierwszej
pomocy, a także metodyki harcerskiej.

W Zespole Szkół w Pietrowicach na
uczestników czekał ciepły posiłek, po
którym młodzież nabrała sił na śpie-
wy i zabawy, które trwały aż do póź-
nych godzin wieczornych. Ze wzglę-
du na niezbyt sprzyjającą następne-
go dnia pogodę, zaplanowana na so-
botę trasa została odwołana. Wszyst-
kie zajęcia metodyczne odbywały się
na terenie ZS w Pietrowicach.

Na podsumowaniu rajdu przedsta-

wiciele władz samorządowych wrę-
czyli puchary i dyplomy uczestnikom.
Łącznie w rajdzie udział wzięło ok. 130
osób.

NARODOWE ŚWIĘTO
 NIEPODLEGŁOŚCI
  ZLOT HUFCA ZHP

10 listopada 2016 r. przed Pomni-
kiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach
odbył się Uroczysty Apel z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego. W obchodach udział wzięli
harcerze, kadra instruktorska ZHP,
Radni Sejmiku Wojewódzkiego, wła-
dze samorządowe Głubczyc, Baboro-
wa, Branic i Kietrza, Zarząd Powiatu,
Rada Miasta, związki kombatanckie,
przedstawiciele organizacji społecz-
nych, partii politycznych, zakładów
pracy, lokalnej prasy, telewizji i radia,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, Pocz-
ty Sztandarowe oraz przedszkolaki i
młodzież szkolna. Nie mogło zabrak-
nąć również przedstawicieli służb
mundurowych Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, 10
Opolskiej Brygady Logistycznej w
Opolu, Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej w Raciborzu, Placówki
Straży Granicznej w Opolu, Komen-
dy Powiatowej Policji w Głubczycach,
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach, Za-
kładu Karnego w Głubczycach oraz
Zarządu Miejsko - Gminnego Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Głubczy-
cach.

Zlot Hufca to nie tylko czas wspo-
mnień, ale także doskonała okazja do
podsumowania działalności Komen-
dy Hufca ZHP, zaprezentowania śro-
dowisk harcerskich z terenu naszego
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powiatu oraz możliwość podziękowa-
nia za współpracę i pomoc okazaną
hufcowi. Na wniosek KH ZHP Rada
Przyjaciół Harcerstwa przyznała har-
cerskie odznaczenia i wyróżnienia
długoletnim przyjaciołom naszej ko-
mendy.

Następnie zebrani goście wysłu-
chali okolicznościowej mowy Wice-
wojewody Opolskiego Violetty Po-
rowskiej oraz Starosty Głubczyckie-
go Józefa Koziny. Po przemówieniach
władz województwa i powiatu odbył
się montaż słowno-muzyczny w wy-
konaniu młodzieży szkolnej. Całą Uro-
czystość uświetniła salwa honorowa
w wykonaniu Kompanii Honorowej
10 Opolskiej BLog oraz orkiestra dęta.
Apel Pamięci z okazji 98 rocznicy Od-
zyskania Niepodległości odczytał mjr

Dariusz Chądziński. Po części oficjal-
nej obchodów udano się do Miejskie-
go Ośrodka Kultury, gdzie na zapro-
szonych czekała tradycyjna wojsko-
wa grochówka.

Następnego dnia, 11 listopada 2016
r. odbyła się Msza Św. w intencji Oj-
czyzny w Kościele Parafialnym pw.
NMP w Głubczycach. Po Mszy uda-
no się przed Pomnik Czynu Zbrojne-
go by oddać hołd poległym bohate-
rom. Zaciągnięto wartę honorową,
wciągnięto flagę na maszt, odśpiewa-
no hymn państwowy, a na zakończe-
nie delegacje uroczyście złożyły wią-
zanki kwiatów

Opracowały: dh Anna Mazur,
dh Joanna Kuc

16.10.2016
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Jesteśmy dziennym ośrodkiem
wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych. Istniejemy od 1996 roku. Dom
to miejsce przyjazne, dające pomoc i
oparcie, ale z drugiej strony środowi-
skowy, czyli ściśle powiązany z po-
trzebami określo-
nej społeczności
lokalnej, mający na
celu włączenie
podopiecznego w
życie tej społecz-
ności  i wreszcie sa-
mopomocy, czyli
starający się wyro-
bić umiejętności
wzajemnej pomocy, inspirujący po-
wstawanie grup wsparcia dla osób
będących w domu, jak i ich rodzin. W
ten oto sposób nazwę, a poprzez to
rolę naszej placów-
ki opisał doktor
Piotr Sikora.

Rok kalendarzo-
wy w naszym
ośrodku jest boga-
ty w różnego ro-
dzaju spotkania i
wyjazdy; staramy
się kilka razy w
roku wyjechać do
kina, organizujemy wycieczki oraz
dyskoteki z okazji Dnia Chłopca, Dnia
Kobiet, Andrzejek i Karnawału. Go-
ścimy u siebie artystów z przedsta-
wieniami oraz wielu ciekawych gości.
Przed każdymi świętami organizujemy
kiermasze, na których sprzedajemy
zrobione przez nas stroiki i inne ozdo-
by świąteczne. Zarobione w ten spo-
sób pieniądze przeznaczamy na pre-

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W NOWYCH GOŁUSZOWICACH

zenty świąteczne lub wycieczkę dla
naszych uczestników

W roku 2016, jak w każdym po-
przednim odbyło się u nas Śniadanie
Wielkanocne poprzedzone spekta-
klem  o Misterium Męki Pańskiej w

wykonaniu pod-
opiecznych Środo-
wiskowego Domu
Samopomocy. W
spotkaniu wielka-
nocnym brali udział
uczestnicy wraz z ro-
dzinami, pracownicy
oraz zaproszeni go-
ście.

Każdego roku spotykamy się rów-
nież wraz z rodzinami naszych pod-
opiecznych i zaproszonymi gośćmi na
tradycyjnym spotkaniu wigilijnym.

Spotkanie to po-
przedza przedsta-
wienie o narodzeniu
Jezusa, czyli Jaseł-
ka. Wspólne śpie-
wanie kolęd oraz
tradycyjne, bożona-
rodzeniowe potra-
wy na stołach są za-
powiedzią świąt
spędzanych w ro-

dzinnym gronie.
 Tradycją naszego ośrodka jest co-

roczny Turniej Środowiskowych Do-
mów Samopomocy województwa
opolskiego. Od dziewiętnastu lat w
pierwszej połowie czerwca zaszczy-
cają nas swoją obecnością goście z
całego województwa po to, aby zmie-
rzyć się w kilku sportowych konku-
rencjach, ale przede wszystkim, aby
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się spotkać i dobrze ze sobą bawić.

Rok 2016 był dla nas, uczestników i
pracowników, rokiem wyjątkowym. W
czerwcu nasz ośrodek obchodził  swo-
je 20 urodziny. Z tej okazji, podczas
wspomnianego już wcześniej turnie-
ju, obchodziliśmy nasze dwudzie-
stolecie. Impreza trwała, aż dwa
dni. W pierwszym dniu zostały
przeprowadzone konkurencje
sportowe, po których zaprosili-
śmy naszych gości do Ośrodka
Wypoczynkowego w Pietrowi-
cach Głubczyckich. Tam przy gril-
lu i ognisku spędziliśmy wieczór,
a do późnej nocy pląsaliśmy na
dyskotece. Następnego dnia po
pysznym śniadaniu przejechali-
śmy do miasteczka Krnov w Cze-
chach, na wzgórze Cvilin, aby wziąć

udział we Mszy Świętej odprawionej
w intencji uczestników i pracowników
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Nowych Gołuszowicach. Po
mszy odbył się poczęstunek na świe-
żym powietrzu oraz zwiedzanie tere-
nu na wzgórzu. Po powrocie do ośrod-
ka w Pietrowicach zjedliśmy obiad i
pożegnaliśmy naszych gości.

Kolejną inicjatywą naszej placów-
ki, w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Centrum Rozwoju Społeczno -
Zawodowego "Naprzeciw" oraz so-

łectwem Nowe Gołuszowice jest or-
ganizacja Pikniku Integracyjnego. Od
sześciu lat w pierwszej połowie wrze-
śnia integrujemy się na pikniku po to,
aby pomóc potrzebującemu, choremu
dziecku. W tym roku zbieraliśmy pie-

niądze dla Karolinki, dziewczynki cho-
rej na białaczkę.

Każdego roku w okolicy 21.
listopada pamiętamy o tych,
którzy nam pomagają, czyli o
pracownikach socjalnych,
którzy w tym dniu obchodzą
swoje święto. Zawsze z tej
okazji zapraszamy pracowni-
ków socjalnych z Ośrodków
Pomocy Społecznej w Głub-
czycach, Baborowie i Brani-
cach na spektakl do MOK w

Głubczycach. Po spektaklu w naszym
ośrodku czeka na gości poczęstunek
i skromny upominek wykonany pod-
czas zajęć terapeutycznych przez na-
szych uczestników.

Czas spędzony razem staramy się
spędzać aktywnie i efektywnie. Uczy-
my się wspólnego działania i różnych
technik plastycznych i rękodzielni-
czych, tak aby być twórczym i pomoc-
nym dla innych.

                                           ŚDS
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy to placówka przeznaczo-
na dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną.

W  naszej szkole funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa,
-Gimnazjum,
-Szkoła Przysposabiająca do Pracy
czyli szkoła ponadgimnazjalna  obej-
mująca  uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarko-
wanym i znacznym,
-  Zespoły Rewalidacyjno-Wycho-

wawcze, do których uczęszczają wy-
chowankowie niepełnosprawni  inte-
lektualnie w stopniu głębokim,
-nauczania indywidualne, które odby-
wają się w domach rodzinnych dzie-
ci.

W szkole pracują wykwalifikowani
specjaliści z zakresu korygowania i
usprawniania zaburzonych funkcji:
- logopedzi

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY
- fizjoterapeuci
- specjalista od wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka i autyzmu

Na wszystkich etapach edukacyj-
nych uczniowie i wychowankowie
naszej placówki mają dostosowane
metody i formy pracy do indywidual-
nych potrzeb i kształcenia.

Placówka dysponuje bogatym za-
pleczem dydaktycznym w tym między
innymi :
-salą do terapii sensorycznej,
-salą korekcyjną,

-salą do terapii stymulacji uwagi
słuchowej i logopedii.

Uczniowie i wychowankowie  ob-
jęci są również zajęciami korekcyjny-
mi i  rewalidacyjnymi, których celem
jest wyrównywanie braków  i  uspraw-
nianie zaburzonych funkcji rozwojo-
wych i intelektualnych. Naszym prio-
rytetem jest stawianie na mocne stro-
ny dziecka, szukanie tego co w nim
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najlepsze i rozwijanie tych cech i umie-
jętności.

Uczniowie biorą udział w konkur-
sach intelektualnych, artystycznych
oraz  zawodach sportowych na szcze-
blu ogólnopolskim, wojewódzkim,
powiatowo-gminnym i międzyszkol-
nym zajmując wysokie lokaty.

Konkursy, w których biorą udział
uczniowie, odbywają się rok rocznie.
Najważniejsze z nich to Wojewódzki
Konkurs Wiedzy o Śląsku Opolskim
w Opolu, Konkurs Historyczny w
Nysie, Konkurs Polonistyczny w
Prudniku i konkurs organizowany  od
2000 roku przez naszą placówkę  czyli
Konkurs Wiedzy o Sławnych Pola-
kach.

Uczestniczymy i jesteśmy organi-
zatorami wielu imprez artystycznych
i kulturalnych. Współpracujemy z róż-
nymi placówkami i instytucjami na
terenie miasta i powiatu, jak również
w województwie. Od paru lat jeste-
śmy organizatorami Dnia Integracji,
w których uczestniczą szkoły i przed-
szkola z miasta i gminy Głubczyce. Po
raz drugi organizujemy Wojewódzkie
Spotkania Integracyjno-Warsztatowe

" Choinka wśród nas", przygotowu-
jemy "Jasełka", które biorą udział w
konkursie powiatowym. W ubiegłym
roku szkolnym nawiązaliśmy współ-
pracę z Domem Dziennego Pobytu
Seniorów przy ul. Chrobrego w Głub-
czycach, z odziałem Zespołu Opieki
Leczniczej w Szpitalu Powiatowym w
Głubczycach i Domem Opieki Senio-
ra "Spokojna Przystań" , gdzie nasi
uczniowie prezentują przygotowane
występy artystyczne.

Wiele lat, trwa także nasza współ-
praca z Panią Marią Farasiewicz, któ-
ra owocuje występami na jej autor-
skich spotkaniach integracyjnych
" Bez Barier". Współpracujemy także
z organizatorami Piosenki  Ekologicz-
no- Prozdrowotnej, gdzie nasi ucznio-
wie występują jako zaproszeni go-
ście.

Nasza szkoła kultywuje tradycje
romskie. Organizujemy spotkania
rodzin romskich uczniów naszej
szkoły, na których prezentowany jest
program artystyczny i kultura rom-
ska. W związku z tym współpracuje-
my z Lucyną Mirgą z Prudnika, przed-
stawicielką Stowarzyszenia Kultury i
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Edukacji Romów "Kier", dzięki której
braliśmy udział w konkursie zespołów
romskich pt. "Barwy Romskiego
Szczęścia".

W bieżącym roku szkolnym dzięki
sponsorom udało nam się pozyskać
środki na udział naszych uczniów w
hipoterapii, którą prowadzi "Stajnia
na Warszawskiej". Zajęcia te poma-
gają uczniom wyciszyć negatywne
emocje,  uczą pomocy innym i empa-
tii i szacunku  do zwierząt.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wy-
chowawczy w Głubczycach to pla-
cówka, która nie tylko zajmuje się edu-
kacją i wychowaniem uczniów, ale tak-
że rozwijaniem  ich zdolności,  ucze-
niem samodzielności i przygotowa-
niem do życia w społeczeństwie.

SPORT W SOSW W 2016 r.
Rok 2016 zaczęliśmy od XXI Woje-

wódzkiego Turnieju Tenisa Stołowe-
go, który odbył się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
10. marca uczniowie SOSW w Głub-
czycach wywalczyli następujące miej-
sca:

Dziewczęta młodsze - I miejsce Karo-

lina Mirga, II miejsce Wiktoria Mirga.
Kobiety - III miejsce Ewa Sznura-

wa. Chłopcy młodsi - I miejsce Denis
Marcinek, II miejsce - Kamil Mirga.
Natomiast w klasyfikacji drużynowej
uplasowaliśmy się na miejscu II.

 9-12 marca w Zakopanem odbyły
się IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych. Igrzyska
były największym wydarzeniem w
sportach zimowych dla polskich za-
wodników z niepełnosprawnością in-

telektualną w 2016 roku. Blisko pół
tysiąca sportowców z całego kraju
rywalizowało o medale w takich dys-
cyplinach jak: narciarstwo biegowe,
zjazdowe czy biegi na rakietach śnie-
żnych. Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w  Głubczycach repre-
zentowali Paweł Łazuta - narciarstwo
zjazdowe (II miejsce), Mateusz Jacheć
- rakiety śnieżne ( III m - bieg na 100
m, IV m - bieg na 50 m)

6 kwietnia w sali gimnastycznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Głubczycach
odbył się Opolski Turniej Tenisa Sto-
łowego Olimpiad Specjalnych. W za-
wodach wzięło udział 53 zawodników
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z 12 klubów Olimpiad Specjalnych
województwa opolskiego.

Po długiej i wyczerpującej walce
zawodnicy reprezentujący SOSW z
Głubczyc zajęli następujące miejsca:
w kategorii chłopców 12-15 lat: I miej-
sce Jakub Bielski, II miejsce Denis
Marcinek;

w kategorii chłopców 16-21 lat - II
miejsce Adrian Modrzejewski;

w kategorii dziewcząt 16-21 lat - I
miejsce Ewa Sznurawa;

w kategorii chłopców 22 i wzwyż -
III miejsce Sebastian Wilczyński.

21. kwietnia w Leśnicy odbył się
XII Opolski Turniej Badmintona
Olimpiad Specjalnych. Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z
Głubczyc reprezentowali:

- Karolina Mirga - I miejsce
 (kategoria dziewczęta 12-15 lat)
- Wiktoria Mirga - II miejsce
 (kategoria dziewczęta 12-15 lat)

- Ewa Sznurawa - I miejsce
 (kategoria kobiety 22 lata i więcej)
- Patrycja Hołda - II miejsce
 (kategoria dziewczęta 16-21 lat)
- Kamil Mirga - I miejsce
   (kategoria chłopcy 12-15 lat)
- Jakub Bielski - III miejsce
   (kategoria chłopcy 12-15 lat)
Po raz pierwszy w tym roku dopisa-

ła frekwencja, bo w zawodach wzięło

udział około 70 zawodników.
12. maja w Opolu odbył się Regio-

nalny Dzień Treningowy Programu
Treningu Aktywności Motorycznej
(MATP) Olimpiad Specjalnych.
Współorganizatorem imprezy była
Politechnika Opolska. W zawodach
wzięli udział zawodnicy z kilkunastu
klubów województwa opolskiego. Ce-
lem imprezy było umożliwienie
uczestnictwa w ruchu Olimpiad Spe-
cjalnych osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną ze sprzężonym upo-
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śledzeniem aparatu ruchu oraz innym
osobom, które do tej pory z różnych
przyczyn nie mogły startować w za-
wodach Olimpiad Specjalnych. Nasz
ośrodek reprezentowali: Kamil Sadło,
Przemysław Pasternak, Marzena
Kawa. Zawodnicy mieli za zadanie
zaliczyć 25 stacji, na których mieli do
wykonania różnego rodzaje zadania
sprawnościowe. Udział w tej imprezie
sprawiał dzieciom wiele radości. Po
zaliczeniu wszystkich stacji każdy za-
wodnik otrzymał medal oraz nagrody
rzeczowe.

2. czerwca w Leśnicy odbył się
Wojewódzki Turniej Ringo.

W zawodach wzięło udział ponad
40 zawodników. Po ciężkich zmaga-
niach, raz w deszczu raz w słońcu, nasi
zawodnicy zdominowali całą grupę
młodszą zdobywając trzy pierwsze
miejsca:

I miejsce Jakub Bielski,
II miejsce Adrian Modrzejewski,
III miejsce Radosław Cytera.
Na koniec zawodów zostały roze-

grane gry podwójne reprezentacji
szkół. Naszą placówkę reprezentowa-
li: Jakub Bielski oraz Adrian Modrze-
jewski, którzy wywalczyli II miejsce
ulegając tylko reprezentacji gospoda-
rzy z Leśnicy.

8. czerwca odbył się Opolski Tur-
niej Piłki Nożnej Olimpiad Specjal-
nych kobiet i mężczyzn.

Naszą szkołę reprezentowali nastę-
pujący uczniowie: Sebastian Wilczyń-
ski, Jakub Bielski, Piotr Mirga, Robert
Bilik, Krystian Porwoll, Andrzej Kop-
czyński, Adrian Modrzejewski.

Po zaciętych zmaganiach nasi
uczniowie wywalczyli I miejsce.

W dniach 10 do 12 czerwca w Kwi-
dzynie odbył się XIII Ogólnopolski

Mityng w Biegach Przełajowych
Olimpiad Specjalnych. Wzięła w nim
udział uczennica naszej szkoły Patry-
cja Hołda, która zajęła II miejsce w
biegu na 800 metrów.

13. czerwca odbył się turniej piłki
nożnej drużyn zunifikowanych
chłopców Olimpiad Specjalnych.

Naszą szkołę reprezentowali: Jakub
Bielski, Sebastian Wilczyński, Andrzej
Kopczyński, Mateusz Jurczak, Kamil
Mirga, Krystian Porwoll.

Turniej został rozegrany systemem
każdy z każdym. Po zaciętych zmaga-
niach najlepszą drużyną okazali się
zawodnicy z Głubczyc zdobywając
złoty medal.

W dniach 16. do 18  września w
Augustowie odbył się III Ogólnopol-
ski Mityng w Kolarstwie Olimpiad
Specjalnych. Reprezentacja woje-
wództwa opolskiego liczyła pięciu
zawodników, wśród nich Karolina
Mirga i Paweł Łazuta - uczniowie
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Po zaciętych zmaganiach uczenni-
ca SOSW w Głubczycach Karolina
Mirga zajęła III miejsce w jeździe na
czas na dystansie 500 m oraz IV miej-
sce na dystansie 1000 m. Paweł  Łazu-
ta w finale na dystansie 5000 m nie
miał sobie równych zdobywając zło-
ty medal, mając minutową przewagę
nad srebrnym medalistą.

W dniu 27. września sześcioro
uczniów naszego Ośrodka, wzięło
udział w imprezie "Lekkoatletycz-
na Przygoda", która odbywała się w
Opolu na miejskim stadionie lekko-
atletycznym im. Opolskich Olimpijczy-
ków. W imprezie wzięło udział ponad
100 uczestników z Opolskich Szkół
Specjalnych i Ośrodków Szkolno
Wychowawczych, oraz zawodnicy z
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Niemiec i  Węgier. Zawodnicy brali
udział w 10 konkurencjach. Nasz Ośro-
dek reprezentowali: Arkadiusz Besz,
Jan Bołdys, Karolina Mirga, Wiktoria
Mirga, Paweł Łazuta, Mateusz Ja-
cheć. Zawodnicy po wykonaniu
wszystkich konkurencji zostali ude-
korowani pamiątkowymi medalami.

6. października w Gogolinie odby-
ła się uroczysta Gala XXIII Opol-
skiego Plebiscytu Najlepsi z Najlep-
szych 2015.

Laureatkami z naszego Ośrodka
zostały Karolina Mirga oraz Ewa
Sznurawa, które za swoje sukcesy
sportowe w 2015 roku zostały nagro-
dzone.

W dniach 6-09 października w Ko-
ninie odbył się XVII Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej 7-Osobowych
drużyn męskich i żeńskich Olim-
piad Specjalnych.

Reprezentacja województwa opol-
skiego składała się z najlepszych pił-
karzy klubów Olimpiad Specjalnych
w tym dwóch zawodników i dwie za-
wodniczki ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego z Głub-
czyc. Drużynę męską reprezentowali
Jakub Bielski oraz absolwent Seba-
stian Wilczyński, który obecnie
uczęszcza na Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Głubczycach. Drużynę
żeńską reprezentowała Karolina  Mir-
ga i Patrycja Hołda. W imprezie
uczestniczyło  260 zawodników z nie-
pełnosprawnością intelektualną z 16
Oddziałów Regionalnych Stowarzy-

szenia Olimpiady Specjalne Polska.
Mecze nie były łatwe i każde zdoby-
cie bramki przychodziło niezmiernie
trudno. Nasi reprezentanci walczyli
bardzo dzielnie do samego końca zdo-
bywając I miejsce Opolskie 1 (chłop-
cy) oraz III miejsce Opolskie 2 (dziew-
częta).

W dniach 20-23 pażdziernika w
Trzciance odbył się VII Ogólnopol-
ski Turniej Tenisa Stołowego Olim-
piad Specjalnych.

Województwo Opolskie reprezen-
towało czterech zawodników w tym
dwóch z klubu "Jeżyk" działającym
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym w Głubczycach Ja-
kub Bielski i Sebastian Wilczyński.
Po zaciętych zmaganiach Jakub Biel-
ski zdobył srebrny medal w kategorii
12-15 lat a Sebastian Wilczyński wy-
walczył złoty medal w kategorii 22 lata
i więcej.

Chłopcy grali również gry deblowe,
gdzie wywalczyli medal złoty.

19. października 0na sali ZOKiS
w Głubczycach odbył się XI Woje-
wódzki Turniej Badmintona.

 W zawodach wzięło udział ponad
60 zawodników. Zawodnicy startowali
w 6 kategoriach. Najlepszymi którzy
reprezentowali SOSW z Głubczyc
okazali się: Karolina Mirga - I miejsce w
kategorii dziewcząt młodszych, Wikto-
ria Mirga - III miejsce w kategorii ko-
biet, Kamil Mirga - I miejsce w kategorii
chłopcy młodsi. W klasyfikacji druży-
nowej uplasowaliśmy się na II m.

Tomasz Kiszczyk
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Pogranicze to niezwykły teren. To
wyjątkowe miejsce, gdzie stykają się
różne kultury, języki, obyczaje. Moż-
na rzec, że koniec świata, a może to
właśnie brama do czegoś oryginalne-
go i rozwijającego. Właśnie tak można
postrzegać sąsiedztwo z innym naro-
dem. W takim właśnie miejscu położo-
ny jest Zespół Szkół w Pietrowicach.
Szkoła, która stanowi ważny punkt
pogranicza polsko- czeskiego, a przede
wszystkim jest to placówka wyjątko-
wa ze względu na swojego patrona,
którym jest święty Jan Paweł II.
Wszystkie te okoliczności sprawiają,
że szczególną uwagę w naszej szkole
przykładamy do szacunku wobec dru-
giego człowieka, wobec ojczyzny tej
"dużej" i tej "małej". Staramy się, aby
nasi uczniowie zdobywali nie tylko
wiedzę, ale również szeroki wachlarz
umiejętności i wartości, dzięki którym
będzie im łatwiej funkcjonować w przy-
szłości. Kończący się rok 2016 był dla
nas bogaty w wydarzenia. Niektóre z
nich odbiły się szerokim echem w gmi-
nie, powiecie, a nawet całej Polsce,
niektóre były tylko "nasze", bardziej
kameralne, ale równie ważne. Każdy
miesiąc niósł ze sobą wiele przedsię-
wzięć, z których jesteśmy dumni.

Styczeń
Międzynarodowy
Dzień Kubusia Puchatka
Rok rozpoczęliśmy bardzo pozytyw-

nie, obchodząc Międzynarodowy
Dzień Kubusia Puchatka. 134 lata
temu, 18 stycznia 1882 roku urodził się
pisarz Alan Aleksander Milne. Rocz-
nica urodzin autora misia o bardzo
małym rozumku, ale dobrym serdusz-
ku stała się okazją do ustanowienia 18
stycznia Międzynarodowym Dniem

Kubusia Puchatka. Nasza szkoła oczy-
wiście o tym nie zapomniała. Samorząd
Uczniowski zorganizował bal, konkurs
plastyczny i poczęstunek miodkiem.

Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu
Pamiętamy również o bliskich na-

szych uczniów. Z okazji Dnia Babci i
Dziadka przedszkolaki uczciły ich świę-
to przygotowując program artystycz-
ny. W nawiązaniu do niedawnych
świąt Bożego Narodzenia odbyło się
wspólne kolędowanie dzieci i ich
dziadków, maluchy recytowały oko-
licznościowe wiersze, a smacznym
uzupełnieniem imprezy były pyszne,
domowe ciasta, o które zadbały mamy
naszych milusińskich.

Dzień Miłego Słowa
Dobro i zdrowie dzieci jest dla nas

najważniejsze. Dlatego już drugi rok
działa w naszej szkole grupa PaT pod
kierunkiem Anny Saroty - Borszowskiej
i Joanny Wołoszyn. Pod tym skrótem
kryje się zwrot "Profilaktyka a Ty". Co
każdy z nas zrobił w sprawie uzależ-
nień? Cel tego programu jest niezwy-
kle ważny, zmniejszanie zjawiska uza-
leżnień wśród młodzieży i promowa-
nie mody na życie bez uzależnień. Na-
sza szkolna grupa PaT jest bardzo ak-
tywna i organizuje wiele interesują-
cych akcji. W styczniu była autorem
Dnia Miłego Słowa. Z tej okazji wszy-
scy po raz pierwszy obejrzeli nasz
szkolny teledysk z udziałem uczniów i
nauczycieli - "Happy". Teledysk oka-
zał się wesoły i podobał się każdemu.
Rozdawano buźki z miłym słowem dla
każdego. Na szkolnych korytarzach
rozwieszone były plakaty z karteczka-
mi-ogłoszeniami, które można było
oderwać i podarować drugiej osobie

Z BIEGIEM MIESIĘCY, Z BIEGIEM DNI
W PIETROWICKIEJ SZKOLE
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oczywiście z czymś miłym. Były też
osoby z maskami emotinek. Życzymy
sobie, aby miłe słowa towarzyszyły
nam codziennie.

Marzec
Wielkanocne zwyczaje
na pograniczu polsko- czeskim
1. marca w ramach projektu "Two-

rzenie i tradycje, wspólnie przekroczy-
my granice" dzieci z Przedszkola w Zo-
powych i z Pietrowic oraz z Przedszko-
la w Krnovie uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych na temat "Tworze-
nie Wielkanocne". W czasie zajęć dzie-
ci wykonywały z gliny wielkanocne
zajączki. Powstały niepowtarzalne pra-
ce, które po ozdobieniu były wypala-
ne w piecu ceramicznym. Bardzo cie-
kawe były również warsztaty arty-
styczne- enkaustyka, czyli malowanie
żelazkiem. Dzieci malowały płytę go-
rącego żelazka kredkami woskowymi i
odbijały różne wzory na jajku z papie-
ru. Dzień ten był pełen atrakcji dla
wszystkich uczestników i przyczynił
się do jeszcze większej integracji dzie-
ci z Polski i Czech.

Kwiecień
XI Marsz Pamięci

Tradycją naszej placówki, bo od wie-
lu już lat, stało się wspólne organizowa-
nie przez naszą szkołę i Parafię Rzym-
skokatolicką w Braciszowie - Marszu
Pamięci, który odbył się 2 kwietnia 2016
r. w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła
II. Tegorocznej pieszej pielgrzymce przy-

świecało hasło: "Dotknij Miłosierdzia".
Dzień Otwarty
Szkoła jest otwarta dla wszystkich

przez cały rok, ale 8 kwietnia postano-
wiliśmy w sposób szczególny przyjąć
w naszych murach dzieci, które w przy-
szłości mogą stać się uczniami Zespo-
łu Szkół w Pietrowicach. Przygotowa-
ne dla nich zostały zajęcia z matema-
tyki, ceramiki i plastyki. Mali goście
ciekawie spędzili czas bawiąc się gra-
mi matematycznymi, realizując założe-
nie, że najlepsza nauka jest poprzez
zabawę. Zajęcia manualne dostarczy-
ły im również wiele radości. Mamy
nadzieję, że wspólnie spędzone z nami
chwile były dla dzieci przyjemne i będą
je mile wspominać.

Dzień Ziemi
5. kwietnia w naszej szkole obcho-

dzony był Dzień Ziemi. Z tej okazji
uczniowie przyszli ubrani w kolorze
zielonym, a także odbyły się dwa kon-
kursy. Pierwszy dotyczył ekologiczne-
go stroju, gdzie uczniowie wykazali się
pomysłowością i zaangażowaniem.
Jury miało problem podczas wyboru
najlepszych, gdyż każda kreacja była
piękna. Drugi konkurs polegał na wy-
konaniu ekoludka. Tu uczestnicy rów-
nież wykazali się niezwykłą inwencją.
Wszystkim uczestnikom bardzo dzię-
kujemy za zaangażowanie i wspaniałą
zabawę.

Gminne Mistrzostwa Taekwondo
W dniach 8-9.04.2016r. odbyło się

zgrupowanie Taekwondo, w którym
brało udział 40 uczestników. Ucznio-
wie uczestniczyli w atrakcyjnych tre-
ningach i aktywnie spędzali czas. Na
zakończenie zgrupowania zorganizo-
wane zostały Gminne Mistrzostwa
Młodzików Taekwondo, w których
brali udział uczniowie szkół podstawo-
wych. Wśród dziewcząt triumfowała
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1050 rocznica chrztu Polski
22. kwietnia 2016r. uczniowie pod

kierunkiem nauczycielek - Izabeli Ro-
stowskiej i Barbary Starczewskiej przy-
gotowali uroczysty apel z okazji 1050
rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu.
Przedstawione treści ukazały rolę i zna-
czenie chrztu jako jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w historii Polski.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli
przygotowany program upamiętniają-
cy wydarzenie, które dało początek na-
szemu państwu, miało wpływ na jego
dzieje i przez wieki kształtowało jego
tożsamość. Akademia wzbogacona
prezentacją multimedialną, była okazją
do refleksji, a wyjątkowa lekcja histo-
rii i patriotyzmu zrobiła duże wrażenie
na uczestnikach i dostarczyła wszyst-
kim wielu pozytywnych emocji.

Dzień Kresowy
Ważne miejsce w naszych sercach

zajmują Kresy. Wielu z nas ma takie
korzenie. To niezwykle cenne dziedzic-
two, o którym myślimy z sentymen-
tem. Z tego powodu co roku organi-
zujemy Dzień Kresowy. W tym roku
montaż słowno - muzyczny przygoto-
wany przez gimnazjalistów pod kierow-
nictwem Barbary Majewskiej był nie-
zwykle wzruszający. Odwoływał się do
bardzo trudnych i bolesnych wyda-
rzeń dotyczących tych terenów, de-
portacji, prześladowań, ogromu cierpie-
nia, którego doświadczyli nasi Roda-
cy. Artyści występowali na tle pięknej
scenografii. Widzowie zostali zaprosze-
ni do wspólnego śpiewania. Ten pięk-
ny program można było zobaczyć i usły-
szeć po raz drugi w świetlicy wiejskiej
w Chomiąży, gdzie nasi uczniowie wy-
stąpili dla społeczności lokalnej w ra-
mach świętowania rocznicy przyjazdu
przesiedleńców na te tereny.

Maj
VIII Wojewódzki Przegląd
Poezji   i  Pieśni św. Jana Pawła II
Od wielu już lat jesteśmy organiza-

torami Wojewódzkiego Przeglądu Po-
ezji i Pieśni św. Jana Pawła II - Syćka
se Wom zycom. Przegląd ten jest bar-
dzo ważnym wydarzeniem dla szkoły,
ale też dla całego środowiska.

Akcja "Bezpieczna jazda"
19. maja uczniowie Zespołu Szkół w

Pietrowicach wzięli udział w akcji "Bez-
pieczna jazda", której organizatorem
jest Mc Donald. Uczestniczyli w niej
zaproszeni goście: Naczelnik Wydzia-
łu Prewencji i Ruchu Drogowego pod-
inspektor Krzysztof Andrusiak, kie-
rownik Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oddział Kędzierzyn
Koźle Bogusław Pilch, Jan Wac, Przed-
stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
z Zopowych. Celem akcji było zwró-
cenie uwagi na szkołę znajdującą się
przy drodze krajowej.

Straż Pożarna przeprowadziła insce-
nizację wypadku i udzielenie pierwszej
pomocy. Uczniowie, ucharakteryzowa-
ni jako poszkodowani uczestnicy wy-
padków stanęli przy barierkach. Inni
trzymali znaki ograniczenia prędkości.
Sensacją okazała się grupa uczniów
przy przejściu dla pieszych. W momen-
cie zbliżania się pojazdów do pasów
grupa ta tańczyła i częstowała kierow-
ców słodkim upominkiem. Całe grono
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uczniów stało na trawniku przy szko-

le i machało balonami do przejeżdżają-
cych kierowców w celu zwrócenia
uwagi na siebie, a co za tym idzie, na
szkołę znajdującą się przy drodze. Na-
stępnym punktem naszej akcji było
podpisanie petycji przez wszystkich
uczestników oraz obecnych mieszkań-
ców Pietrowic i przekazanie jej na ręce
Bogusława Pilcha.

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad poinformował
nas, że jest tworzona dokumentacja
techniczna poszerzenia drogi od gra-
nicy państwa do zalewu w Pietrowi-
cach, wybudowanie chodnika od Pie-
trowic do zalewu. A co za tym idzie
nasza petycja z prośbą o lepsze ozna-
kowanie terenu szkoły trafiła do od-
powiednich rąk i w odpowiednim mo-
mencie.

Czerwiec
Dzień Dziecka
1. czerwca obchodzimy Dzień Dziec-

ka, lecz dla społeczności PaT to nie
jedyne święto tego dnia. Jak co roku
odbywa się tego dnia Ogólnopolska
Akcja Bicie Serc wolnych od uzależ-
nień. PaT- port działający przy naszej
szkole również włączył się do tej akcji.
Cała impreza odbywała się w parku w
Głubczycach. Największą atrakcję sta-
nowiła Zumba prowadzona przez in-
struktora z Opola. Odbywał się rów-
nież pokaz Taekwondo, konkurs pla-
styczny, malowanie twarzy oraz zaba-
wy animacyjne z chustami. Gościliśmy
przedszkola, szkoły podstawowe, gim-
nazjalne oraz ponadgimnazjalne, a tak-
że przechodniów, którzy zainteresowa-
li się naszą akcją. O godzinie 12.00 zo-
stała odczytana odezwa społeczności
PaT i wszyscy zebrani przez minutę
wybijali rytm swoich serc, serc wol-
nych od przemocy i uzależnień.

Zucholandia
Tegoroczny Rajd Zuchowy -”Zu-

cholandia 2016” zorganizowany został
7 czerwca wspólnie ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Harcerstwa pod ha-
słem: „Męstwo, honor, odwaga”.
Swoją obecnością zaszczycili nas go-
ście: zastępca burmistrza Kazimierz
Bedryj, wicestarosta Anita Juchno, a
także komendant KP Policji insp. Jo-
anna Paruszewska i zastępca KPP Stra-
ży Pożarnej Waldemar Hołownia. W
imprezie udział wzięły również służby
mundurowe: policji, straży pożarnej
oraz Śląsko - Małopolski Oddział Stra-
ży Granicznej w Raciborzu i 10. Opol-
ska Brygada Logistyczna w Opolu.
Dzień ten był bardzo atrakcyjny, na
wszystkich czekało mnóstwo atrakcji,
konkursów, gier i zabaw. Dzieci zoba-
czyły na czym polega codzienna pra-
ca funkcjonariuszy, jak wygląda sprzęt
i umundurowanie poszczególnych jed-
nostek. Policjanci zaprezentowali krót-
ki pokaz tresury psów służbowych, a
także opowiedzieli na temat bezpie-
czeństwa. W trakcie imprezy odbyły
się też pokazy sztuki walk. Grupa PaT
z naszej szkoły prowadziła pokazy ta-
neczne, które cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Pod koniec imprezy
było ognisko, pieczenie kiełbasek i
słodki poczęstunek.

Festyn Rodzinny
Miesiąc poprzedzający wakacje to

także czas spotkania nauczycieli,
uczniów i ich bliskich na Festynie Ro-
dzinnym. To świetna okazja do wspól-
nej zabawy, wykazanie, że szkoła to nie
tylko miejsce nauki. Wszyscy mogli w
sposób bardzo atrakcyjny spędzić so-
botnie popołudnie. W czasie jego trwa-
nia odbywało się wiele atrakcji dla
dzieci i rodziców, takich jak Cyrk, po-
kaz psów policyjnych, pokaz straży
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pożarnej, malowanie twarzy, Zumba,

konkurs plastyczny, konkursy przed-
miotowe, gry i zabawy, pokazy, wata
cukrowa oraz wiele innych. Zostały
wręczone nagrody w szkolnym kon-
kursie na ekoludka i najlepsze zdjęcie,
a wśród rodziców rozlosowano nagro-
dy. Ciekawy okazał się konkurs o Sło-
wianach i Wielkopolsce. Najlepsi
uczestnicy także zostali nagrodzeni.
Miłośnicy sportu mogli zagrać w me-
czu piłkarskim. Miło spędziliśmy czas
przy pysznym cieście, kawie, grochów-
ce, nie zabrakło także pysznych lodów.

Wycieczka Wadowice - Kraków
 Czerwiec to miesiąc podsumowania

całorocznej pracy. Nasza szkoła stara
się doceniać uczniów, którzy dbają o
wyniki w nauce i systematycznie
uczęszczają na zajęcia. Zorganizowa-
liśmy wycieczkę Wadowice - Kraków
jako nagrodę dla uczniów z najwyż-
szymi wynikami w nauce. Uczestnicy
zwiedzali dom rodzinny Jana Pawła II
w Wadowicach, Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie
uczestniczyli we mszy świętej oraz
Centrum Jana Pawła II. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni z wyjazdu, który
potwierdzał zasadę, że warto się uczyć.
Nagrodziliśmy również uczniów ze
stuprocentową frekwencją. W konkur-
sie ogłoszonym przez dyrektora nagro-
dy pieniężne otrzymało aż 4 uczniów:
kl.III SP Łukasz Ostarek, kl. VI SP
Maria Grzegorzewicz oraz Karolina Je-
rzak i Aleksandra Pabian z klasy III gim-
nazjum.

Lipiec
Turniej Sołecki
Wakacje to czas przerwy w nauce

szkolnej, ale nasza szkoła jest nadal
aktywna w środowisku lokalnym. 3 lip-
ca w Zespole Szkół odbył się po raz
pierwszy na boisku wielofunkcyjnym

Sołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Głubczyc. Jego celem było
popularyzowanie gry w piłkę nożną
oraz aktywnego spędzania czasu wol-
nego. Najlepsze drużyny otrzymały z
rąk dyrektora Zespołu Szkół, Bogda-
na Kulika puchary oraz pamiątkowe
dyplomy, które ufundował Zarząd
Oświaty, Kultury i Sportu. I m. zajęło
Sołectwo Braciszów, II m. Mokre -
Kolonia, III m. Pietrowice, IV m. Nowe
Gołuszowice, V m. Krasne Pole i Zu-
brzyce.

Światowe Dni Młodzieży
- Pielgrzymi z Barcelony
W związku z trwającymi Światowy-

mi Dniami Młodzieży do Pietrowic
przybyła 110- osobowa grupa młodzie-
ży z Barcelony. Harcerze z naszego
Hufca ZHP uczestniczyli w zorganizo-
waniu bazy noclegowej na sali gimna-
stycznej w Zespole Szkół. Pielgrzymi
gościli w szkole od 27 lipca do 2 sierp-
nia. Podczas tygodniowego pobytu
Hiszpanie odwiedzili Jasną Górę, Kra-
ków oraz Auschwitz - Birkenau, Głub-
czyce - Ratusz. Uczestniczyli oni rów-
nież w hiszpańsko - polskich mszach
świętych odprawianych w kościele w
Pietrowicach. Podczas jednej z nich ks.
Carlos, w imieniu młodych Hiszpanów,
wyraził to, jak dobrze czuli się w Pie-
trowicach, a dyrektor Zespołu Szkół
Bogdan Kulik podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do sprawnej or-
ganizacji ich pobytu.

Wrzesień
Fama - Gazetka
Po wakacyjnej przerwie przed nami

kolejne wyzwania. Pracy szkoły nadal
będzie towarzyszyć gazetka "Fama",
która jest wydawana pod kierunkiem
Barbary Majewskiej od 2008 roku.
Opisywane w niej są wszystkie ważne
wydarzenia, imprezy, konkursy.
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Dni Narodów
W tym roku szkolnym z inicjatywy

klasy pierwszej gimnazjum będziemy
obchodzić Dni Narodów. W czasie ta-
kiego dnia będziemy poznawać histo-
rię i obyczaje różnych krajów, ich tra-
dycje, ulubione dania, święta. Na po-
czątek uczniowie zaprezentowali USA
i Hawaje.

Październik
VI Powiatowy Konkurs
 "Wiedzy o Świętym Janie Pawle II"
19. października w Zespole Szkół

odbył się VI Powiatowy Konkurs
"Wiedzy o Św. Janie Pawle II" skiero-
wany do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych naszego powia-
tu. Patronat honorowy objął Józef
Kozina Starosta Powiatu Głubczyckie-
go. Celem konkursu było poznanie
życia św. Jana Pawła II. Organizatora-
mi byli Starostwo Powiatowe, Powia-
towy Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli i Poradnictwa Psychologiczno -
Pedagogicznego oraz nasz Zespół
Szkół. W konkursie wiedzy wzięło
udział 34 uczniów z Zespołów Szkół
w Bogdanowicach, Baborowie i Pie-
trowicach, Gimnazjum nr 1 w Głubczy-
cach, Szkoły Podstawowej w Głubczy-
cach.

XXXIII Harcerski Rajd Jesienny
"Granicznym szlakiem"

W dniach 7-8 października odbył się
XXXIII Harcerski Rajd Jesienny,, Gra-
nicznym szlakiem'', w którym udział
wzięło około 130 osób: zuchy, harce-
rze, instruktorzy ZHP, nauczyciele oraz
młodzież szkolna z terenu powiatu
głubczyckiego. Podczas rajdu patrole
poszerzały swoją wiedzę na temat
służb mundurowych, bezpiecznego
poruszania się po drogach, ochrony
przeciwpożarowej, udzielania pierw-

szej pomocy, a także metodyki harcer-
skiej. Znalazł się też czas na gry i zaba-
wy. Mimo niesprzyjającej pogody star-
si harcerze wybrali się do Parku ks.
Biskupa Antoniego Adamiuka w Bra-
ciszowie, by w imieniu wszystkich
uczestników rajdu złożyć wiązankę
kwiatów przed tablicą pamiątkową pa-
trona hufca. Tegoroczny rajd sprawił
wszystkim wiele radości, uczestnicy
bawili się świetnie, wszyscy zostali
nagrodzeni i wrócili do domów z pu-
charami i dyplomami.

Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II
9. października już po raz kolejny

grupa uczniów Zespołu Szkół w Pie-
trowicach wzięła udział w Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Rodziny Szkół no-
szących imię Jana Pawła II. Na Wa-
łach Jasnogórskich zgromadziło się
kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Wszy-
scy zebrani pielgrzymi uczestniczyli
we mszy świętej z udziałem pocztów
sztandarowych.

Dzień Edukacji Narodowej

W naszej szkole nie mogło zabrak-
nąć uroczystej Akademii z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która odbyła się
18.10.2016r. Wśród uczniów, grona pe-
dagogicznego i wszystkich pracowni-
ków szkoły mieliśmy zaszczyt gościć
Bożenę Besz - Zastępcę Dyrektora i
Janusza Olechnowicza - Dyrektora
Wydziału Wspomagania, Kontroli i
Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opo-
lu. Z okazji tego święta nasi uczniowie
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pod kierunkiem Waldemara Lankau-

fa przedstawili bardzo ciekawy, wy-
mowny z domieszką humoru spektakl.
Samorząd Uczniowski złożył wszyst-
kim pracownikom szkoły serdeczne
życzenia i własnoręcznie wykonane
upominki, zaś dyrektor szkoły wręczył
im Nagrody Dyrektora.

Święto Patrona Szkoły
Wyjątkowo podniosła atmosfera to-

warzyszyła tegorocznym obchodom
Święta Patrona Szkoły - św. Jana Paw-
ła II, które odbyły się 21 października.
Zgromadziliśmy się, aby oddać hołd
wdzięczności Naszemu Patronowi za
wielką osobowość i za to, że na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci.
Swoją obecnością zaszczycili nas księ-
ża z sąsiednich parafii:z Równego,
Opawicy, Zubrzyc, a także Starosta
Józef Kozina, Burmistrz Głubczyc -
Adam Krupa wraz z przedstawicielami
Rady Miejskiej, dyrektor PODN w
Głubczycach - Iwona Kusznier. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą św. w
pietrowickim kościele, którą odprawili
księża: Krzysztof Wójtowicz i Krzysz-
tof Cieślak. Ksiądz K. Cieślak zwraca-
jąc się do całej szkolnej społeczności,
skierował piękne słowa m.in. podkre-
ślił autorytet Jana Pawła II i Jego na-
uki, z których powinniśmy korzystać
w życiu codziennym.

Następnie na hali gimnastycznej
miała miejsce druga część - artystycz-
na. Uczennice naszego gimnazjum
przypomniały najważniejsze chwile z
życia św. Jana Pawła II, które dzisiaj
postrzegamy jako drogę do świętości.
Następnie podsumowany został Kon-
kurs Wiedzy o Janie Pawle II i Kon-
kurs Plastyczny - Jan Paweł II w oczach
dziecka, po czym Starosta - Józef Ko-
zina i Dyrektor PODN - Iwona Kusz-
nier wręczyli nagrody wszystkim zwy-

cięzcom. Warto podkreślić, że w kon-
kursie udział wzięło 144 prac z 11 szkół.
Pięknym i nastrojowym akcentem na-
szej uroczystości był koncert pod kie-
runkiem Józefa Kaniowskiego w wy-
konaniu rodziny Federowicz. Na za-
kończenie ciepłe słowa skierowali do
nas Burmistrz - Adam Krupa i ks. Ry-
szard Polasz, odwołując się do warto-
ści i postawy Naszego Patrona.

Dzień Patrona jest dla naszej szkoły
dniem tak wyjątkowym, jak wyjątko-
wym był św. Jan Paweł II. Kolejny raz
przekonaliśmy się, że emocje związa-
ne z Jego osobą powodują wzrusze-
nie i skłaniają do refleksji. Jego idee i
myśli są wiecznie żywe w naszych ser-
cach i codziennych działaniach.

Listopad
Wojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików Taekwondo
W dniu 04.11.2016 r. na hali sporto-

wej odbyły się Wojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików Taekwondo. Organi-
zatorami imprezy sportowej były: Lu-
dowy Klub Sportowy Sparta w Głub-
czycach i Zespół Szkół w Pietrowicach.
Turniej otworzył gospodarz obiektu
sportowego- Dyrektor Zespołu Szkół -
Bogdan Kulik. Wręczenia nagród do-
konała wicedyrektor - Mariola Bedryj.
Zawody sędziowali: Daniel Jano - sę-
dzia główny i sędziowie planszowi:
Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Ka-
tańska, Barbara Mróz, Martyna Marci-
niszyn, Kamila Bednarczuk i Jakub Bre-
wus. Zawody wzbudziły duże zaintere-
sowanie wśród dzieci i młodzieży.

Dzień Postaci z Bajek
Międzynarodowy Dzień Postaci z Ba-

jek obchodzony jest na całym świecie
piątego listopada. Jest to święto
wszystkich bajkowych postaci i dobry
moment, aby przypomnieć sobie część
z nich. Bajki towarzyszą nam od naj-
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młodszych lat, są źródłem bogatych
przeżyć i wrażeń, wzbogacają wyobraź-
nię, ale też przekazują ważne prawdy
życiowe. W tym wyjątkowym dniu dzie-
ci przybyły do szkoły przebrane w pięk-
ne, bajkowe stroje, które zaprezento-
wano podczas parady. Można było
spotkać wiele ciekawych postaci, a
wspólna zabawa, konkursy i zajęcia
sprawiły dzieciom wiele radości.

Święto Niepodległości
Co roku 11. listopada, czcimy jedno

z największych wydarzeń w naszej hi-
storii- Odzyskanie Niepodległości w
1918 roku. Radosna to data, bo prze-
cież przyniosła Polakom zwycięstwo i
upragnioną wolność. Z tej okazji
uczniowie przygotowali uroczysty
apel - montaż słowno- muzyczny pod
kierunkiem Barbary Starczewskiej, zaś
nauczyciel muzyki - Witold Walków
zadbał o oprawę muzyczną. Całości
dopełniła dekoracja wykonana przez
Ewę Jano, która wprowadziła wszyst-
kich w nastrój powagi i skłoniła do
zadumy. Uczniowie, recytując wiersze,
odgrywając scenki teatralne obrazu-
jące ówczesne czasy, śpiewając pie-
śni patriotyczne, przedstawili historię
naszej Ojczyzny, a tym samym oddali
hołd tym, którzy polegli w walce o Nie-
podległość. Dziś chcemy, żeby te pie-
śni ciągle żyły, żeby młode pokolenie
o nich nie zapomniało. Dzięki takiej lek-
cji patriotyzmu nasi uczniowie mieli
okazję uświadomić sobie, że warto rów-
nież dziś kultywować pamięć o przod-
kach, interesować się rodzimą kulturą,
historią, a godło, flaga i hymn są od
wieków najpiękniejszymi symbolami
naszej polskości, dumy i tożsamości
narodowej.

Druga część naszego świętowania
przygotowana pod kierunkiem Izabeli
Rostowskiej, to "Gimnazajada z okazji

11 listopada". Uczniowie klas gimna-
zjalnych rywalizowali ze sobą w wielu
konkurencjach. Należało do nich - tań-
czenie poloneza, recytacja utworu pa-
triotycznego, zaśpiewanie pieśni pa-
triotycznej, konkurs wiedzy dotyczą-
cej okoliczności odzyskania niepod-
ległości, malowanie postaci z legend
polskich oraz konkurencje sportowe.
Udział w tej imprezie poprzedzały wie-
lotygodniowe przygotowania. Na
szczególne uznanie w tym roku zasłu-
guje wykonanie poloneza składające-
go się z wielu ciekawych figur. Wszyst-
kie klasy zaprezentowały się wspania-
le, a zwycięzcą została kl. III, kolejne
miejsca zajęły kl. I i kl. II. Szczęśliwi
zwycięzcy świętowali przy akompania-
mencie utworu "We are the cham-
pions".

Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski aktywnie

uczestniczył w akcjach szkolnych oraz
pozaszkolnych. Działał na rzecz pro-
pagowania wiedzy wśród uczniów,
współorganizował życie kulturalne w
szkole, zachęcał do aktywnego działa-
nia nie tylko na rzecz szkoły. Dzieci
uczyły się, jak można pomagać potrze-
bującym uczestnicząc w działalności
charytatywnej m.in. w:
- zbiórce dla Opolskiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zwierząt (zbierały kar-
mę, i inne niezbędne rzeczy potrzebne
zwierzętom),
- zbiórce telefonów komórkowych,
- zbiórce Żywności dla potrzebują-
cych,
- akcji na rzecz osób niepełnospraw-
nych: uczniowie uczestniczyli w VI
Pikniku Integracyjnym w Nowych
Gołuszowicach - dla Karolinki. Wspie-
rali akcję poprzez pokazy Taekwondo,
a grupa PaT - port malowała twarze
chętnym dzieciom
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- zbiórce nakrętek dla Stowarzysze
    nia Tacy Sami
- akcji organizowanej przez Fundację
"Na ratunek dzieciom z chorobą no-
wotworową" - Podaruj Pluszowego
Misia małym pacjentom Przylądka Na-
dziei - uczniowie nasi zorganizowali
zbiórkę pluszaków, które przekazali
fundacji.

Uczniowie nasi uzyskują wysokie
wyniki egzaminu gimnazjalnego - po-
wyżej średniej wojewódzkiej w roku
szkolnym 2015/16: j. polski -
76,6% szkoła (województwo- 66,0%),
 historia i wos -
56,3% szkoła (województwo- 54,3%),
matematyka -
 64,4% szkoła (województwo - 47,0%),
przedmioty przyrodnicze -
 64,3% szkoła (województwo - 49,8%).

Na sprawdzianie po kl. VI nasi
uczniowie uzyskali z j. polskiego naj-
lepszy wynik w powiecie głubczyckim.

W tym roku szkolnym Zespół Szkół
w Pietrowicach otrzymał Certyfikat

Wiarygodności w szczególności za
wysoki poziom nauczania potwierdzo-
ny bardzo dobrymi wynikami naszych
uczniów, za właściwą infrastrukturę i
gwarancję bezpieczeństwa. Program
Wiarygodna Szkoła powstał z inicja-
tywy ekspertów, którzy współpracują
z Ministerstwem Edukacji Narodowej
w celu promowania wiarygodnego i
solidnego wizerunku polskich szkół,
które reprezentują właściwy poziom
edukacyjny i wychowawczy oraz za-
pewniają odpowiednie bezpieczeń-
stwo swoim uczniom. Certyfikat Wia-
rygodności jest potwierdzeniem wła-
ściwych standardów funkcjonowania
szkoły, świadczy o tym, że szkoła jest
zarządzana skutecznie i na wysokim
poziomie. Jesteśmy przekonani, że
szkoła będzie nadal otwarta na różne
przedsięwzięcia, na potrzeby środowi-
ska lokalnego, będziemy kontynu-
ować to, co robimy dobrze.

Opracowanie: Izabela Rostowska,
Barbara Starczewska
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2 kwietnia 2016 r. w 11. rocznice
śmierci św. Jana Pawa II odbył się
"Marsz Pamięci" zorganizowany
przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Pietrowicach i Parafię Rzymskoka-
tolicką w Braciszowie. Tegoroczna
piesza pielgrzymka odbywała się pod
hasłem "Dotknij Miłosierdzia".

W tym roku po raz pierwszy pod-
czas całej drogi niesione były relikwie
I stopnia tj. kropla krwi na płótnie św.
Jana Pawła II, otrzymane od kardyna-
ła Stanisława Dziwisza. Trasa przebie-
gała z Głubczyc z Placu Jana Pawła II
do Gołuszowic przy śpiewie pieśni
pielgrzymkowych. Z Gołuszowic do
Równego przy modlitwie i rozważa-
niach części Chwalebnej różańca
świętego. W Równem jak co roku
Rada Sołecka z Radą Parafialną przy-
gotowała  kanapki z herbata i kawę
dla ponad 200 osobowej grupy.
Z Równego do Dobieszowa był czas
tzw. "Milczenia". W Dobieszowie,
kolejny gościnny poczęstunek przy-
gotowany z dobroci serca mieszkań-
ców. Z Dobieszowa trasa wiedzie
leśną drogą, jest to wyjątkowa okazja
odprawiania  Drogi Krzyżowej. Roz-
ważania poświęcone były
- jaki jest mój  stosunek
do Kocioła jako Domu…..
Kolejnym przystankiem
był parking leśny zwany
"Barykady", tam przed
ostatni poczęstunek, czyli
jak  to pielgrzymi nazy-
wają "obiad". Po chwili
odpoczynku uczestnicy
ruszyli w dalszą drogę w
stronę Radyni z modlitwą
Koronki do Bożego Miło-
sierdzia, w kierunku Mo-

XI MARSZ PAMIĘCI
krego Kolonii i na końcu do Pietro-
wic Tam w Zespole  Szkół odpoczy-
nek i kolejny poczęstunek z możliwo-
ścią wpisania się do pamiątkowej kro-
niki. O godz. 16.00 w kościele w Pie-
trowicach Nabożeństwo ku czci św.
Jana Pawła II z ucałowaniem relikwii,
po błogosławieństwie powrót piel-
grzymów do domu. Proboszcz parafii
Braciszów ks. Krzysztof Wójtowicz
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Pie-
trowicach Bogdan Kulik składają po-
dziękowania za pomoc w organizacji
niniejszego przedsięwzięcia

Organizatorzy
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Pogrążona w smutku rodzino,zna-
jomi i przyjaciele. Żegnamy dziś na-
szego kolegę, członka ZIWRP i ZKR-
PiBWP w Głubczycach. Wspaniałe-
go męża, dziadka i pradziadka, który
po długim i niełatwym życiu, odszedł
na wieczną wartę. Józef Mielnik uro-
dził się 16. marca 1920 w miejscowo-
ści Majdan, powiat Kopyczyńce, woj.
tarnopolskie na Kresach Wschod-
nich II RP, w rodzinie chłopskiej. Do
szkoły podstawowej uczęszczał w
Majdanie, a po jej ukończeniu do roku
1941 pracował z rodzicami na własnym
gospodarstwie.

Podczas okupacji niemieckiej, aby
uniknąć wywozu na przymusowe ro-
boty do Niemiec, podjął pracę w Pań-
stwowym Gospodarstwie Rolnym Li-
genschaft jako traktorzysta. Tu po-
znaje ludzi z ruchu oporu AK, m.in.
Adolfa Chłopeckiego, Jana Świąt-
kowskiego i innych, którzy kierowali
tym gospodarstwem. W styczniu
1943 Józef Mielnik wstępuje do AK,
zwerbowany przez Dominika Krawca,
pseudonim "Kruk", przed którym Jó-
zef złożył przysięgę i otrzymał pseu-

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP.  JÓZEFA MIELNIKA
donim "Słowik", nadal pracuje w tym
gospodarstwie, jako mechanik. W li-
stopadzie 1943 Józef wraz z kolegami
rozkręcił szyny kolejowe na trasie Ko-
pyczyńce - Czortków, na skutek tego
doszło do wykolejenie pociągu, któ-
ry wiózł meble do Niemiec.

W marcu 1944 Armia Sowiecka
wkroczyła na te tereny dokonała mo-
bilizacji ludności w wieku od 18 do 50
lat. Józef został wcielony do Wojska
Polskiego w Sumach; trafił do I Armii,
2 Samodzielnej Brygady Haubic - 8
Pułk. Brał czynny udział w walkach
od Kowla do Berlina, o Warszawę,
Wał Pomorski, Kołobrzeg. W Berlinie,
27. kwietnia 1945 roku podczas walk
ulicznych, zostaje ciężko ranny i prze-
wieziony do szpitala w Kistriń nad
Odrą. Następnie kiedy stan zdrowia
pozwolił, zostaje przetransportowany
do szpitala wojskowego w Łodzi, a
potem do szpitala klinicznego Wojsk
Polskich w Otwocku. 27. lutego 1946
zostaje zwolniony do domu, przyby-
wa do powiatu głubczyckiego i za-
mieszkuje u rodziców.

Po dojściu do zdrowia z odniesio-
nych ran i wojennej tułaczki Józef po-
dejmuje pracę w POM Nasiedle, POM
Głubczyce, SKR Głubczyce. Pełni też
w latach 1964 - 72 obowiązki przewod-
niczącego Rady w GRN w Nasiedlu.
W 1980 przeszedł na emeryturę.
ZIWRP powstał w 1946 roku, a Józef
Mielnik był jednym z jego założycieli.
Pełnił funkcję prezesa Oddziału Głub-
czyce. Był członkiem Zarządu Okrę-
gu ZIWRP w Opolu. Po rezygnacji
z funkcji prezesa, do końca był człon-
kiem Zarządu Oddziału Głubczyce. Był
członkiem bardzo aktywnym. Zawsze
był obecny na wszystkich uroczysto-
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" NA NASZYCH OCZACH
PRZEMIJA  ŚWIAT
- MY TEŻ PRZEMIJAMY
NA OCZACH ŚWIATA "

WSPOMNIENIE
 O ŚP. BOLESŁAWIE

KUFALSKIM

Śp. Bolesław Kufalski urodził
się 30. października 1946r. w Su-
chej Psinie jako drugie dziecko
Kresowiaków: Anny z domu Dut-
kiewicz i Franciszka Kufalskiego.

Po ukończeniu nauki w rodzi-
mej szkole podstawowej uczęsz-
czał do Szkoły Rzemiosł oraz
Technikum Budowlanego w Ra-
ciborzu. Studiował na Politech-
nice Gliwickiej i w Warszawie.

W roku 1968 rozpoczął pracę
pedagogiczną w Szkole Racibor-
skiego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego w Głubczycach, gdzie 1.
września 1971r. na szkolnym ko-
rytarzu poznał matematyczkę -
miłość swojego życia - Marię
Bok, z którą trzy lata później za-

ściach z okazji świąt państwowych w ko-
ściele i pod pomnikiem. W tym roku stan
zdrowia Józefa Mielnika znacznie się po-
gorszył i w dniu 10. czerwca 2016 odszedł
na wieczną wartę.

Za działalność wojenną
i społeczną otrzymał  odznaczenia :
Krzyż Oficerski, Order Odrodzenia Polski,
Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski,
Srebrny Krzyż Zasługi RP - order wojska,
Srebrny Medal "Zasłużony na Polu Chwały",
Medal za Warszawę 1939 - 1945,
Medal za Odrę i Nysę i Bałtyk,
Medal za Udział w Walkach o Berlin,
Medal Zwycięstwa i Wolności,
Medal Brązowy za Zasługi,
 dla Obrony Kraju,
Odznaka Grunwaldu,
Odznaka za Szturm Berlina,
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,
Złota Odznaka Honorowa Związku Inwali-
dów Wojennych,
Zasłużony dla Opolszczyzny,
Odznaka Honorowa 10 Zmechanizowanej
Brygady,
Srebrna Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego,
Medal za Zasługi dla ZIW,
Medal Żukowa - Federacja Rosyjska,
50 lat Pobiedy 1941- 1945,
60 lat Pobiedy 1941 - 1945,
Medal 90 lat w Służbie Inwalidów Wojen-
nych 1919 - 2009,
Medal Srebrny dla Obrony Kraju.
Żegnaj Kolego, spoczywaj w pokoju,
Niech Ci ziemia lekką będzie.

Prezes Zarządu
Oddziału Związku Inwalidów
Wojennych RP w Głubczycach

Amelia Mamczar
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jako pierwszy był założycielem Soli-
darności w naszej szkole.

W sposób szczególny czcił pamięć
przodków. Miłośnik Lwowa i Kresów
dawnej Rzeczypospolitej. Kochał
Lwów, jego tradycje, kulturę i miesz-
kańców. Z sentymentem odwiedzał
ukochane miasto, wspominał i tęsk-
nił. Umiłował ziemię i jej plony. Pracę
zawodową umiejętnie łączył z pracą
rolnika, którą kochał.

Miałem zaszczyt spotkać go na
swojej drodze zawodowej w MECHA-
NIKU na kursach Doskonalenia Za-
wodowego. Ale więcej czasu spędza-
liśmy podczas wycieczek pracowni-
czych - chociażby na jednej z ostat-
nich, do Warszawy. Zawsze przy nim
była żona. Budowała ich miłość, jak
również miłość do Boga. W niedzielę
rano udawali się do kościoła. To czło-
wiek zanurzony w Bogu, oddychają-
cy Bogiem, kochający Go, i wypełnio-
ny Jego Miłością, a tej nie da się za-
mknąć, ukryć. Ona - jeżeli jest napraw-
dę, musi "wypłynąć", musi się uze-
wnętrznić. I zawsze staje się rzeką,
która płynie do ludzi.

Szanowna Pani Mario, drogie córki
z zięciami i wnukami, Szanowna Ro-
dzino! Proszę przyjąć wyrazy współ-
czucia od pracowników ZSM, mło-
dzieży, absolwentów koleżanek  i ko-
legów, znajomych  z którymi śp. Bole-
sław pracował. Żegnamy dziś nauczy-
ciela, kolegę, przyjaciela, a przede
wszystkim dobrego człowieka.

"Są łzy, co jak ogień palą, są ser-
ca, co się nigdy nie żalą, są winy na
które nie ma sędziego,więc gdy ktoś
płacze, nie pytaj dlaczego …"

Dyrektor ZSM
Jan Łata  29.11.2016r.

warł sakramentalny związek małżeń-
ski. Dochował się trzech córek. Dwie
zostały nauczycielkami, a najmłodsza
prawnikiem. Zawsze był z nich dumny.
Olbrzymią radość przynosiło mu także
obcowanie  z sześciorgiem wnucząt.

Od 1975r. pracował w Szkole Przed-
siębiorstwa Budownictwa Rolnicze-
go. W 1979r. podjął pracę pedago-
giczną w Zespole Szkół Mechanicz-
nych. To tu, w ciągu dwudziestu
trzech lat, osiągał liczne sukcesy za-
wodowe  w turniejach na szczeblu po-
wiatowym  i wojewódzkim. Przygoto-
wywał laureatów prestiżowych kon-
kursów: "Złota Kielnia", Turniejów
Budowlanych oraz Turniejów Wiedzy
o Bezpieczeństwie  i Higienie Pracy w
Rolnictwie, za co wielokrotnie hono-
rowany był nagrodami Kuratora
Oświaty i Dyrektora. W 2001 roku
uzyskał tytuł nauczyciela dyplomo-
wanego.

 " Szczęśliwi i bogaci są ci, którzy
mają wspomnienia,i ci,którzy pozo-
stają we wspomnieniach "

Jaki był? Śp. Bolesław Kufalski. Po-
wszechnie lubiany, szanowany
i poważany  zarówno  przez uczniów,
wychowanków, rodziców, grono pe-
dagogiczne oraz wszystkich pracow-
ników Zespołu Szkół Mechanicz-
nych. Wspaniały dydaktyk. Zawsze
życzliwy  i uśmiechnięty. Obdarowy-
wał dobrym słowem. Miły i dowcip-
ny. Pogodny i dobrego serca. Hojny
i wielkoduszny. Zacny  i otwarty    na
potrzeby innych. Rzetelny i sumien-
ny, a nade wszystko niekwestiono-
wany autorytet moralny. Prawy i żar-
liwy katolik. Niezmienny w swoich
zasadach, nawet w trudnych histo-
rycznie czasach. Jako pierwszy
w szkole powiesił krzyż w swojej uko-
chanej sali na drugim piętrze, również
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Babie lato
Znowu na działki jesień zajrzała,
Usiadła na mojej huśtawce, trochę się pohuśtała,
Rozkoszowała się resztką kwiatów kwitnących na działce,
A wiatr jesienny cichutko przygrywał jej na fujarce.

Pozostań jesieni tu z nami, prosiły jesienne kwiaty,
Nie pozwól by przyszedł przymrozek i zniszczył nasz kolor bogaty.
"Zostanę tu z wami chwileczkę, gdy słońce się mieni bogato,
Kiedy promyki słoneczne rozkosznie zatańczą zwiastując Babie Lato".

Oj pięknie, pięknie na świecie, gdy Babie Lato króluje,
Cały świat jest uśmiechnięty, radość wokoło się czuje.
Pajączki pracują wytrwale snując pajęczynki wszędzie,
Ale niedługo, niedługo to szczęście panować będzie.

Oj przyjdzie jesienna szaruga,
Smutek rozsiewając wszędzie,
Chłod z deszczem i jesienną szarugą
Na huśtawce się huśtać będzie.

***
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 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 ...                                        Franciszka Delanowska
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Głubczyce Moje Miasto
Jest takie miejsce na polskiej ziemi,
Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy,
Znajome twarze, skwerki, ulice,
A to są właśnie nasze Głubczyce.
Wjeżdżasz do Głubczyc
 O przynaj szczerze,
Że Cię witają strzeliste wieże.
Dwie już sędziwe:
Sprzed ośmiu wieków,
Trzecia młodziutka
 – sprawdź to człowieku.
Ta trzecia wieża raduj się dusza,
Bo to jest wieża właśnie ratusza.
Odbudowany jest ratusz nasz,
Odzyskał znowu dawny swój blask.
Jeżeli ktoś się czymś tam zachwyca,
Z pewnością nie był u nas
W Głubczycach.
Nasz piękny ratusz zachwyca Was,
Żeby go zwiedzić najwyższy czas.
I jeszcze większy skarb posiadamy,
Gotycki Kościół Najświętszej Panny.
Perła to wielka na cały świat,
Siedemset pięćdziesiąt ma już lat.
Małą perełkę też tutaj mamy:
Klasztor i Kościół u Franciszkanów.
Mały kościółek, pełen uroku
Jest chlubą Głubczyc czasów baroku.
To nasze miasto, teraz już wiecie,
Będziemy sławić na całym świecie.
Tak cenne perły u siebie mamy,
Do Głubczyc wszystkich dziś zapraszamy.

Franciszka Delanowska

Kocham Głubczyce
Kocham to miasto,
Kocham tę ziemię,
Na inne miasto się nie zamienię.
Kocham to miasto i okolice,
Bo ja naprawdę kocham Głubczyce.
Dużo zieleni i sami swoi,
Na środku miasta już ratusz stoi.
Przepiękny kościół, skwer i ulice,
Oj piękne, piękne nasze Głubczyce.
Kocham to miasto i misia w parku,
Lubię spotkania
Na pewnym skwerku.
Kocham to miasto i nim się szczycę,
bo ja naprawdę kocham Głubczyce!
                  Franciszka Delanowska
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 NOWY ROK
Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wrażenia...

Z Nowym Rokiem stare znajomości,
Z Nowy Rokiem stare wspomnienia,
Z Nowym Rokiem stare problemy,
Z Nowym Rokiem stare zmartwienia...

Z Nowym Rokiem trudne decyzje,
Z Nowym Rokiem trudne wybory,
Z Nowym Rokiem trudne sprawy,
Z Nowym Rokiem trudne role...

Z Nowym Rokiem
 walka o człowieczeństwo,
Z Nowym Rokiem walka o byt,
Z Nowym Rokiem
walka o zdrowie i życie,
Z Nowym Rokiem
walka o jasną myśl...

Z Nowym Rokiem wiele dobra,
Z Nowym Rokiem wiele zła,
Z Nowym Rokiem wiele serca,
Z Nowym Rokiem wiele rad...

Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
Z Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
Z Nowym Rokiem tylko Miłość !

                            Maria Farasiewicz

KOLĘDA Z..
Kolęda z dobrą nowiną ,
Narodzenie Bożej Dzieciny;
Tej jedynej, zbawczej miłości,
Kościoła i całej ludzkości.

Ref: Radują się serca nasze,
Weseli się dziś świat cały;
W ubogiej stajeneczce,
Pokłon ,cześć składamy Panu.

Kolęda z pełnią wiary,
Łask  wszelkich obfitym darem;
Świętej Rodziny wzorem,
Anielskim śpiewem  przy wigilijnym stole.

Ref:  Radują się …
Kolęda z żywą nadzieją,
Co mrok życia rozpromienia;
Trzema Królami ze Wschodu,
Gwiazdą Betlejemską i czcią narodów.

Ref: Radują się…
Kolęda  z boską miłością,
Modlitwą i wielką pobożnością;
Przedsmakiem cierpienia i krzyża,
Który do chwały Pana przybliża.
Ref: Radują się ...

Słowa i muzyka - Maria Farasiewicz
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…to tytuł jakże widowiskowego
programu poetycko - muzycznego,
który miał miejsce 8 marca br.  w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury, a dedykowany
Paniom z okazji ich świę-
ta. Wyreżyserowany
przez Marię Farasiewicz
przybrał formę swoiste-
go musicalu czy też te-
atru piosenki.

Wykonawcy tego
przedsięwzięcia, czyli
Grupa Estradowa MOK
oraz teatr Tradycja ZSM,
przenieśli widza w czaru-
jący, pełen uroku, tajem-
nic i prywatności świat kobiet, poka-
zując różne oblicza i odcienie kobie-
cości w tym: zmysłowość, subtelność,
delikatność, przewrotność…

Na tle bogactwa rekwizy-
tów i kostiumów, jak i za-
pierającej dech buduarowo-
kawiarnianej scenografii w
klimacie retro wybrzmiały
największe przeboje z mo-
tywem kobiet, począwszy
od lat 20. i 30. ubiegłego
stulecia po współczesne,
przy ciekawej aranżacji i
akompaniamencie klawi-
szowym Mariana Bażyń-
skiego. Wśród nich: "Za zdrowie
pań" z repertuaru Edwarda Hulewi-
cza, "Brunetki, blondynki" Jana Kie-
pury, "Sex appeal" Eugeniusza Bodo,
"Bo najwięcej witaminy…" Andrzeja
Rosiewicza, "Babę zesłał Bóg" Rena-
ty Przemyk, "Tak bym chciała damą
być" Maryli Rodowicz, tytułowa "Być
kobietą" Alicji Majewskiej i inne. Bo-
gactwo treści i formy!

Oto złożoność natury kobiecej wy-
płynęła z wierszy wielkich poetów, a
mianowicie Adama Mickiewicza, Ju-
liana Tuwima czy Władysława Bro-

niewskiego, a także z domorosłych
tekstów głubczyckich twórców: Ma-
rii Farasiewicz, Franciszki Delanow-
skiej oraz Ryszarda Baranowskiego.

Licznie zgromadzona, wdzięczna i
żywiołowo reagująca publiczność
owacjami na stojąco nagrodziła na-
szych artystów. Był więc biss!

W musicalu wystąpili: Natalia
Chaszczewska, Maria Farasiewicz,
Bernadeta Nędza-Jung, Beata Krzacz-
kowska, Witold Dereń, Kamil Kaź-
mierczak i Mietek Zając.

Redakcja ZSM

W dniu  BYĆ KOBIETĄ…
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24.11.2016 r.  w Urzędzie Miejskim
odbyło się jak co roku spotkanie
krwiodawców.

W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele
Opolskiego Zarządu
Okręgowego Polskie-
go Czerwonego Krzy-
ża w Opolu Ryszard
Furtak, zastępca bur-
mistrza Urzędu Miej-

skiego  Kazimierz Bedryj, rzecznik idei
Polskiego Czerwonego Krzyża w Głub-
czycach  Maria Farasiewicz,  Beata Le-
hun koordynator akcji poboru krwi w
Zespole Szkół Mechanicznych oraz
nasi krwiodawcy.

PODSUMOWANIE  ROKU  PCK
W trakcie spotkania zostało odczy-

tane sprawozdanie za rok 2016 oraz
wręczane były odznaczenia Zasłużo-

nego Honorowego Dawcy
Krwi za ilość oddanej krwi I, II
i III stopnia.

III stopnia dla Elżbiety Ba-
ran, Wioletty Makselan, Pio-
tra Proskurnickiego, Grzegorza
Żelazny, Józefa Knopek, Mi-
chała Podgórzec, Mariusza
Pańczyszyna i Krzysztaofa Pa-
chowicza, II stopnia dla Grze-

gorza Żelazny i I stopnia dla
Szymona Antoszczyszyna i
Sławomira Chałek.

Zostały również wręczone
podziękowania dla Urzędu
Miejskiego,  Zespołu Szkół
Mechanicznych  oraz  Marii
Farasiewicz rzecznika idei
czerwonokrzyskiej i Beaty

Lehun. Podziękowania również należą
się naszym strażakom z OSP w Grob-
nikach za wspieranie poczynań i
ofiarną działalność na rzecz Polskie-
go Czerwonego Krzyża oraz Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Głub-
czycach.

                            PCK o. Głubczyce
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I miI miejsce dla teatru
Tradycja z G³ubczyc w
XXXI Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów

Kolêdniczych HERODY
2016

W dniach 23-24 stycz-
nia br. w Miejsko-

Gminnym Domu Kul-
tury w Lewinie Brze-
skim odby³ siê XXXI
Wojewódzki Przegl¹d

Zespo³ów Kolêdniczych
HERODY’2016. W

Przegl¹dzie tym po raz
kolejny wyst¹pi³ teatr
TRADYCJA Zespo³u

Szkó³ Mechanicznych w
G³ubczycach pod kie-

rownictwem Marii

W niedzielę, 29 maja w kościele oo.
Franciszkanów w Głubczycach odbył
się koncert poetycko-muzyczny z
okazji Dnia Matki pt. „Prowadź nas
Matko” w reżyserii Marii Farasiewicz,
a w wykonaniu Grupy Estradowej
MOK oraz teatru TRADYCJA ZSM
przy akompaniamencie klawiszowym
Mariana Bażyńskiego.

W bogatym i barwnym programie
koncertu wybrzmiały utwory Maryj-
ne, w których wykonawcy oddali
hołd Matce Bożej w miesiącu maju,
Jej poświęconym, wyśpiewali chwa-
łę, złożyli pokłon i cześć. Słynne „Ave
Maryja” Schuberta w realizacji Ewy
Szmit z akompaniamentem organo-
wym Małgorzaty Uksik wytworzyło
patetyczny nastrój i niezwykły klimat.
Nie zabrakło także wierszy i piosenek
o charakterze świeckim dedykowa-
nych wszystkim matkom z okazji ob-
chodzonego niedawno ich święta, a
wśród nich znakomity „List do mat-
ki” z repertuaru Violetty Villas.

PROWADŹ NAS MATKO
Były łzy i wzruszenia. W zaprezen-

towanych tekstach odnaleźć można
było nutę liryzmu, nostalgii, sentymen-
tu, zadumy, smutku, ale też optymizmu,
nieskrywanej radości i miłości!

Oryginalne aranże muzyczne stano-
wiące oprawę koncertu niewątpliwie
zaskoczyły licznie zgromadzonych
wiernych, którzy nie szczędzili braw.

Owacjami na stojąco nagrodzili wy-
stępujących. Musiał więc być bis!

Ojciec Mieczysław Lenard ciepłymi
słowy podziękował naszym artystom
za przyjęcie zaproszenia, przybycie po
raz kolejny w mury franciszkańskiej
świątyni oraz przygotowanie jakże am-
bitnego i emocjonalnego programu.

A wystąpili w nim: rodzeństwo –
Maria Farasiewicz i Wiesław Wierz-
ba, Beata Krzaczkowska, Ewa Szmit,
Natalia Chaszczewska, Witold Dereń
jak i Mieczysław Zając; pomoc aku-
styczna-techniczna: Łukasz i Rafał
Zwaryczowie; rejestracja TV – Wie-
sław Gałązka.

Redakcja ZSM



204

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

O głubczyckim MECHANIKU moż-
na by pisać wiele. W tych „krótkich”'
rozważaniach postaramy się więc ująć
najważniejsze aspekty funkcjonowa-
nia placówki, mającej już swą 48-let-
nią historię. Lecz nie o historii będzie
tu mowa, ale o tym, co tu i teraz. A
dzieje się, dzieje !

Trzeba przyznać, że Zespół Szkół
Mechanicznych to szkoła przyjazna
tak uczniom jak i rodzicom. Dobrze
zarządzana, z życzliwą, pełną empatii i
zrozumienia kadrą pedagogiczną,  cie-
szy się dobrą opinią w środowisku.
Zresztą niegasnące zainteresowanie
kierunkami jej kształcenia jest też tego
dobrym przykładem.

Mamy tu bowiem technika (ekono-
miczne, informatyczne, mechaniczne,
elektryczne, logistyczne, OZE) liceum
mundurowe oraz zasadniczą szkołę
zawodową. Kształcimy fachowców w
różnych dziedzinach. Wszak rynek
potrzebuje rąk do pracy! Od lat wy-
chodzimy naprzeciw oczekiwaniom
społecznym.

Poziom kształcenia także napawa
dumą! Możemy poszczycić się wy-
soką zdawalnością egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodo-
we, a i matura wychodzi nieźle.

Nie należy przy tym zapominać, że
jesteśmy przede wszystkim szkoła za-

wodową, zatem egzaminy kwalifika-
cyjne są szalenie ważne. Odpowied-
nie wyposażone pracownie specja-
listyczne niewątpliwie sprzyjają
właściwemu procesowi dydaktycz-
nemu. Elektryczna, mechaniczna i
oczywiście stacja diagnostyczna są
tego dowodem. Z tą ostatnią wiąże
się właściwe funkcjonowanie
warsztatów szkolnych ze świetną

kadrą diagnostów i instruktorów. Tam
młodzież uczy się fachu! Mechanik aż
tętni życiem!

Szeroka oferta zajęć pozalekcyj-
nych pozwala rozwijać pasje i zainte-
resowania. Mówimy tu o zajęciach
przedmiotowych, sportowych fakul-
tetach uzupełniających, działalności
teatru TRADYCJA. Istnieje też zespół
zwany „Redakcją ZSM” .

A'propos TRADYCJI. W szkole
technicznej od szeregu lat unosi się
duch humanistyczny. Młodzież ma tu
możliwość rozwoju artystycznego w
dziedzinie aktorstwa, recytacji jak i
śpiewu. Mało tego! Młodzi artyści
zdobywają sukcesy w tych dziedzi-
nach. Jest ich bez liku! W tym najwię-
cej szczebla wojewódzkiego, a także
centralnego. Warto przytoczyć cho-
ciażby słynne HERODY w Lewinie
Brzeskim.

Zbieranie laurów w olimpiadach
przedmiotowych też nie jest nam
obce. Turnieje matematyczne, fizycz-
ne, motoryzacyjne, ekonomiczne, li-
terackie etc, etc. A o sportowych moż-
na by  napisać książkę! Ta więc jest
czym się pochwalić!

Jesteśmy widoczni w lokalnym śro-
dowisku. Stanowimy jego integralną
część. Wszędzie nas pełno! Współ-
pracujemy ze strukturami samorządo-

RZECZ O ZSM
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wymi (Starostwem Powiatowym,
Urzędem Miejskim), Miejskim Ośrod-
kiem Kultury, Franciszkańskim Ośrod-
kiem Pomocy Dzieciom, Komendą
Hufca ZHP, Stowarzyszeniem TACY
SAMI, Głubczyckim Towarzystwem
Miłośników Lwowa i Kresów Płd. -
Wsch. II RP.,

Klubem Honorowym Dawców
Krwi PCK, Głubczycką Radą Senio-
rów, szkołami ponadgimnazjalnymi,
PSM I stopnia i innymi palcówkami.

Trzeba przyznać, że nasi młodzi
przyjaciele niemal każdego dnia uczą
się wrażliwości, zrozumienia i otwar-
tości na potrzeby innych, zwłaszcza
chorych i cierpiących. Ich zaangażo-
wanie w działalność charytatywną i
wolontaryjną zasługuje na uznanie.

Przywołamy tu chociażby liczne
koncerty charytatywne OTWARTE
SERCA z okazji 1-go Dnia Wiosny,
program integracyjny BEZ BARIER ,
„Gorączkę złota” PCK, „Górę grosza”,
,,Pakę dla zwierzaka”, zbiórki koleżeń-
skie  dla ubogich i inne.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie” - powie
XVI-wieczny pisarz polityczny -
A.F.Modrzewski w swym traktacie „O
poprawie Rzeczypospolitej” (księga
„O szkole”)

Tymczasem udział naszych
uczniów w akcji „Młoda krew ratuje
życie” to już niejako norma. Od sze-
ściu bowiem lat, wiosną i jesienią,
świetlica szkoły zamienia się w swo-
iste ambulatorium. Oddawanie krwi,
a tym samym ratowanie innym zdro-
wia i życia, jest tu oczywistością.

O autorskich projektach, które na
bieżąco realizujemy, nie będziemy się
rozwodzić. To temat na oddzielny roz-
dział.

Jakże żywe w murach ZSM są tra-
dycje patriotyczne!

Młodzi ludzie chętnie uczestniczą
w akademiach okolicznościowych tak
szkoły jak i lokalnego środowiska.
Mundurówki częstokroć pełnią war-
tę podczas uroczystych Mszy Św. za
Ojczyznę, pod Pomnikiem Czynu
zbrojnego czy Sybiraków. To także
osobny temat…

A o uczestnictwie naszego teatru
TRADYCJA w życiu kulturalnym mia-
sta, powiatu i województwa można by
pisać bez końca. Spektakle, progra-
my, koncerty w MOK- u , kościele  o.o
Franciszkanów, pod Ratuszem Miej-
skim, w kościołach dekanatu głub-
czyckiego to tylko niewielki wycinek
szerokiej działalności TRADYCJI.

W lokalnych i wojewódzkich me-
diach głośno o MECHANIKU. TV
Pogranicze , lokalna prasa (Rzecz Po-
wiatowa, Głos Głubczyc), portal two-
jeglubczyce.pl na bieżąco śledzą barw-
ne życie ZSM. A i w Radio Opole też
można o nas usłyszeć! Istniejemy na
łamach „Kalendarzy Głubczyckich” i
innych publikacji. To cieszy! Można
by rzec, że tworzymy historię nasze-
go regionu, zapisując kolejne karty
księgi edukacyjnej, kulturalnej, spor-
towej i społecznej Opolszczyzny.

Śledzimy także losy naszych absol-
wentów. Wielu z nich osiągnęło życio-
wy sukces. Są szanowanymi obywa-
telami i pełnią wiele znaczących funk-
cji społeczno-politycznych.

Wśród nich są naukowcy, inżynie-
rowie, osoby duchowne, nauczycie-
le, prawnicy, ekonomiści, zawodowi
artyści itd. Ale i zwykli ludzie, którzy
dobrze wykonują swoja pracę. Fa-
chowcy w swej dziedzinie. Jesteśmy
z nich dumni.

Redakcja ZSM
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W dniach 23-24 stycznia w Miejsko-
Gminnym Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim odbył się XXXI Wojewódz-
ki Przegląd Zespołów Kolędniczych
HERODY'2016. W Przeglądzie tym po

TRADYCJA NA XXXI WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH HERODY 2016

raz kolejny wystąpił teatr TRADYCJA
Zespołu Szkół Mechanicznych pod
kierownictwem Marii Farasiewicz,
zdobywając I miejsce, czyli Berło He-
roda oraz nagrodę główną Marszałka
Województwa Opolskiego. Ponadto
Maria Farasiewicz została uhonoro-
wana za reżyserię.
Grupa teatralna z głubczyckiego "Me-
chanika" zaprezentowała w Lewinie
widowiskowy spektakl obrzędowo-
kolędniczy według scenariusza Marii
Farasiewicz z wykorzystaniem przed-
wojennej inscenizacji Tadeusza Paj-
dały "O okrucieństwie i ukaraniu He-
roda". TRADYCJI akompaniował na
instrumentach klawiszowych w ludo-
wej aranżacji p. Marian Bażyński.
Jury w składzie: prof. dr hab. Teresa
Smolińska - folklorystka z Uniwersy-
tetu Opolskiego (przewodnicząca
jury), prof. dr hab. Remigiusz Po-
śpiech z Instytutu Muzykologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Elż-
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bieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opol-
skiej wysoko ocenili walory etnogra-
ficzne przedstawienia kolędników z
Głubczyc, ich umiejętności aktorskie,
kulturę żywego słowa, oprawę mu-
zyczną i śpiew, jak i również wartką
akcję. Licznie zgromadzona publicz-
ność nie szczędziła braw. Dodatko-
wym atutem widowiska naszej repre-

zentacji był niewątpliwie wystrój sta-
rodawnej izby, której wyposażenie
pochodziło głównie ze Szkolnego
Muzeum Regionalnego ZSM.
To już trzynaste HERODY w 21-let-
niej historii teatru TRADCYJA. War-
to przypomnieć, że artyści z "Mecha-
nika" mają na swym koncie sześć
głównych nagród w tym przeglądzie,
pięć drugich miejsc oraz dwa trzecie.
Od lat zawsze na podium.
Wojewódzki Przegląd Zespołów Ko-
lędniczych to barwna impreza folklo-
rystyczna kultywująca i popularyzu-
jąca różne formy kolędnicze związane
ze świętami Bożego Narodzenia i No-
wym Rokiem, Wśród nich: jasełka,
chodzenie z kozą, szopką - Betlejka,

choinką - Rajem czy owe herody, od
których przegląd przejął nazwę.
HERODY w Lewinie Brzeskim to jedy-
ny w Polsce tego typu przegląd o za-
sięgu wojewódzkim. Swój prestiż i po-
pularność zawdzięcza wysokiemu po-
ziomowi inscenizacji, dobrej organiza-
cji, a także szerokiemu zainteresowa-
niu uczestników, widzów oraz mediów.

Warto podkreślić, że biorąc udział w
owym przeglądzie, TRADYCJA repre-
zentuje nie tylko swoją szkołę, ale tak-
że miasto i gminę Głubczyce oraz cały
powiat.
A w zwycięskich HERODACH wystą-
pili: Natalia Chaszczewska (Królowa),
Mietek Zając (Herod i Żyd), Kamil
Kaźmierczak (Feldmarszałek), Jagoda
Mazurkiewicz (Anioł), Patryk Urbanik
(Diabeł), Patrycja Cisaruk (Śmierć),
Maria Farasiewicz (kolędnik z szopką),
Damian Wołowczyk (kolędnik z Tu-
roniem); pomoc techniczna i sceno-
graficzna: Aleksandra Kuca, Maciej
Socha, Aleksandra Richter oraz Ad-
rian Dolatowski.

Jagoda Mazurkiewicz
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        12 października 2016r. tradycyj-
nie już w sali "Pod Aniołem" głub-
czyckiego ratusza odbyły się warsz-
taty w ramach "Głubczyckiego Part-
nerstwa Lokalnego na rzecz ożywie-
nia społeczno - gospodarczego i two-

rzenia miejsc pracy w powiecie głub-
czyckim", których głównym tematem
była edukacja, doradztwo zawodowe
oraz kształcenie zawodowe. Modera-
torem warsztatów była Pani Jadwiga
Olszowska - Urban, organizatorem
oraz koordynatorem spotkania - Po-
wiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.
Uroczystego otwarcia warsztatów do-
konała Pani Danuta Frączek Dyrektor
PUP, która zaprosiła licznie przyby-
łych gości na pokaz artystyczny w
wykonaniu głubczyckiej młodzieży.
Zgodnie z tradycją naszych spotkań
- Partnerstwo promuje lokalne insty-
tucje oraz organizacje, które są amba-
sadorami głubczyckiej ziemi na are-
nie krajowej i międzynarodowej. W 10
jubileuszowym spotkaniu uczestnicy
warsztatów obejrzeli pokaz tańca
Opolskiej Szkoły "Royal Dance Cen-
ter" z filią w Głubczycach. Młodzi tan-

cerze przedstawili pokaz tańca w sty-
lach: salsa, step oraz modern. W
przedstawionych stylach wychowan-
kowie szkoły odnosili i wciąż odnoszą
sukcesy w zawodach rangi mistrzostw

Polski, Europy i Świata. W dru-
giej części pokazu artystyczne-
go zaprezentował się Głub-
czycki Klub Sportowy "Kara-
te-Do". Młodzi adepci sztuki
walki  dali pokaz doskonałego
wyszkolenia technicznego pre-
zentując "kata" czyli przedsta-
wienie określonych technik
obrony i ataku w ustalonej
konfiguracji  oraz pokazie wal-
ki - "kumite".  Głubczycki klub
"Karate-Do" promuje ziemię

głubczycką i znany jest w kraju jak i
za granicą jako klub, którego zawod-
nicy biorący udział w zawodach sta-
nowią ścisłą czołówkę zajmując wyso-
kie lokaty w rozgrywanych zawodach.
Wielu z zawodników trenujących w
klubie może się pochwalić zdobytymi
medalami i tytułami na zawodach ran-
gi mistrzostw Polski oraz Europy.   Po
zakończeniu części artystycznej przy-
stąpiono do drugiej części spotkania,
w którym dyrektorzy szkół ponadgim-
nazjalnych Powiatu Głubczyckiego
przedstawili własne doświadczenia  z
zakresu prowadzonego  doradztwa
zawodowego realizowanego w szko-
łach. Temat ten został już wcześniej
omawiany na spotkaniu poświęco-
nym roli Doradcy Zawodowego w
placówkach oświatowych, które od-
było się z inicjatywy PUP w czerwcu
tego roku.

SPOTKANIE WARSZTATOWE
W RAMACH GŁUBCZYCKIEGO
PARTNERSTWA  LOKALNEGO
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    Z przedstawionych przez prelegen-
tów materiałów  wynika, że doradz-
two zawodowe na poziomie szkolnym
jest realizowane w sposób prawidło-

wy. Realizacja doradztwa następuje
poprzez nawiązanie współpracy z lo-
kalnymi pracodawcami oraz zakłada-
mi pracy. W ramach tej współpracy
młodzież posiada możliwość zapozna-
nia się z konkretnym zawodem nie

tylko w teorii ale również w praktyce,
poznając środowisko pracy  bezpo-
średnio u pracodawcy. Dyrektorzy
poznając lokalny rynek pracy reagują
na zapotrzebowanie w określonych
zawodach oraz specjalnościach two-
rząc odpowiednie do potrzeb profile
klasowe oraz kierunki kształcenia w
prowadzonych szkołach.
     Swoje oczekiwania oraz potrzeby
dotyczące przyszłych pracowników

przedstawili również przedstawiciele
pracodawców, wśród których były
zakłady produkcyjne z branży syste-
mów grzewczych oraz zakłady opieki

zdrowotnej. Prelekcja
pracodawców po-
przedzona została
prezentacją określo-
nych zawodów w
materiale filmowym
p r z yg o t owa n ym
przez lokalna telewi-
zję "Pogranicze" na
zlecenie urzędu pra-
cy.

      W głównym temacie na-
szego spotkania prezentację przygo-
tował również Wojewódzki Urząd Pra-
cy, który przedstawił ofertę Centrum
Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej WUP Opole. Ostatnim

punktem programu było
zaprezentowanie przez
pracownika PUP Głubczy-
ce charakteru pracy Do-
radcy Zawodowego, jego
kompetencji i działań ukie-
runkowanych na aktywi-
zację osób bezrobotnych.
   Październikowe spotka-
nie zorganizowane w ra-
mach Głubczyckiego Part-
nerstwa Lokalnego  cie-
szyło się dużym zaintere-

sowaniem pośród pracodawców, or-
ganizacji pozarządowych, przedstawi-
cieli placówek oświatowych oraz lo-
kalnych władz samorządowych. Tak
liczna obecność przedstawicieli wy-
mienionych instytucji potwierdza za-
sadność organizacji spotkań łączą-
cych środowiska, które posiadają re-
alny wpływ na rozwój powiatu głub-
czyckiego.

           Powiatowy Urząd Pracy
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W dniach 28. oraz 31. maja 2016
r. w wyniku deszczu nawalnego na-
stąpiło gwałtowne podniesienie się
poziomu wód w ciekach wodnych
oraz spływ wód po zboczach na ob-
szarze gminy Głubczyce.

Pierwsze informacje o zalewaniu
infrastruktury gminnej oraz go-
spodarstw prywatnych uzyska-
ła Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej  o godz.
18:50 z sołectwa Zubrzyce. Ko-
lejne zgłoszenia o występują-
cych zagrożeniach napływały z
miejscowości Bogdanowice,

Nowa Wieś oraz  Ściborzyce Małe.
W związku z sytuacją uruchomio-

ne zostały procedury reagowania kry-
zysowego przy Urzędzie Miejskim,
stosowne  do zaistniałych okoliczno-
ści. W akcji ratowniczej brało udział 8
jednostek PSP, 15 jednostek OSP oraz
4 jednostki sprzętu specjalistyczne-
go.Według przeprowadzonego roz-
poznania najwięcej szkód powodzio-
wych, powstało w sołectwie Zubrzy-
ce oraz Bogdanowice.

30 maja w Urzędzie Miejskim odby-
ło się posiedzenie Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego, na którym omó-

POWÓDŹ W GMINIE GŁUBCZYCE
wiono sytuację i przedsięwzięcia w
zakresie dalszej pomocy poszkodo-
wanym w wyniku powodzi oraz  sza-
cowania rozmiaru szkód.

Wstępnie szacuje się, że ogólne
straty w mieniu indywidualnym i ko-
munalnym wynoszą:

1.most na obwodnicy Zubrzyc
szacowany koszt strat
- 100 tys. zł.
2. most w miejscowości
Zubrzyce - 80 tys. zł.
3. pobocza obwodnicy
Zubrzyc  - 25 tys. zł.
4. drogi transportu rolnego
w miejscowości Zubrzyce

- 75 tys. zł.
5. 2 x przepust w miejscowości
 Ściborzyce Małe - 50 tys. zł.
6. most w miejscowości Nowa
Wieś Głubczycka - 30 tys. zł.
Infrastruktury melioracyjnej:
1. Ściborzyce Małe -  38.574,- zł
2. Zubrzyce - 30.762,- zł, -
 6.681,- zł, - 9.038,- zł
3. Bogdanowice -  57.000,- zł
Łączna wartość strat - 502 tys. zł

Opracował:  Adam Tromsa
Podpisał:  Z-ca Burmistrza

Kazimierz Bedryj
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 14. kwietnia 2016r. delegacja har-
cerzy KH ZHP z Głubczyc z udzia-
łem Starosty Głubczyckiego Józefa
Koziny i Burmistrza Głubczyc Ada-
ma Krupy udała się do Czeskiego
miasta Hradec nad Moravicí.

Tam zostały złożone kwiaty na Czer-
wonym Zamku przed tablicą upamięt-
niającą spotkanie orszaku księżniczki
czeskiej Dobrawy z poselstwem
Mieszka I w roku 965. Wydarzenie to
było próbą zbliżenia dwóch sąsiadu-
jących słowiańskich narodów. Spo-
tkanie Mieszka I i Dobrawy zapocząt-
kowało także proces chrystianizacji
ziem polskich.

 OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
W dniach 14 -16.  kwietnia na Ostro-

wiu Lednickim, w Poznaniu i w Gnieź-
nie odbywały się centralne ogólno-
polskie uroczystości 1050-lecia
Chrztu Polski.

17.kwietnia w naszym kościele dzię-
kowaliśmy za Chrzest
Polski uroczyście wyzna-
jąc wiarę na wszystkich
Mszach świętych.  Od-
prawiona została uroczy-
sta suma dziękczynna
w intencji Ojczyzny.

O godz.. 15.00 - Msza
św z modlitwą dzięk-
czynną z udziałem przed-

stawicieli władz państwowych, samo-
rządowych  gminy, powiatu, woje-
wództwa  oraz różnych środowisk
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społecznych z pocztami sztandarowy-
mi, po której zostały złożone kwiaty
na placu św. Jana Pawła II.

W sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury wystawiono „Ora-
torium polskie - od Mieszka I do Jana
Pawła II”opracowane i przygotowa-
ne Józefa Kaniowskiego oraz

„Chrzest Mieszka I”spektakl teatral-
ny wykonany wspólnymi siłami ak-
torów grupy teatralnej ”Głosy” Miej-
skiego Ośrodka Kultury prowadzonej
przez Waldemara Lankaufa oraz teatru
„Tradycja” Zespołu Szkół Mechanicz-
nych prowadzonego przez Marię Fa-
rasiewicz jednocześnie reżyserkę
spektaklu. Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk odczytał
Uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu
rondu na styku obwodnicy Głubczyc
z przedłużeniem ul. Raciborskiej imię
„Księcia Mieszka I”  Bogata galeria
zdjęć z opisanych uroczystości au-
torstwa Mateusza Kitki i niżej pod-
pisanego na portalu „www.Twoje-
Głubczyce.pl”

Jan Wac
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I wojna światowa całkowicie zaha-
mowała rozwój organizacyjny i tech-
niczny jednostek straży pożarnych,
które zmagały się z licznymi pożarami
i zniszczeniami. Najwięk-
sze straty poniosły go-
spodarstwa wiejskie,
gdzie ochrona pożarnicza
praktycznie nie istniała.

W 1921 r. rozpoczął
swoją działalność Głów-
ny Związek Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej
Polskiej z siedzibą w War-
szawie. W miejsce związków dzielni-
cowych z czasu zaborów utworzono
związki wojewódzkie, które były sa-
modzielnymi organizacjami z osobo-
wością prawną, zrzeszone w Zarządzie
Głównym. Na obszarze kraju funkcjo-
nowały tzw. dzielnicowe organizacje
strażackie. Na terenie zaboru rosyj-
skiego - Związek Floriański (w obrę-
bie woj. warszawskiego, wołyńskie-
go i poleskiego), na terenie zaboru au-
striackiego - Cieszyński Związek Stra-
ży Pożarnych, Krajowy Związek Stra-
ży Pożarnych Galicji i Lodomerii we
Lwowie, natomiast na terenie zaboru
pruskiego - Wielkopolski Związek
Straży Pożarnych, Śląski Związek Stra-
ży Pożarnych i Pomorski Związek Stra-
ży Pożarnych.

W okresie międzywojennym liczącą
się organizacją społeczną były ochot-
nicze straże pożarne. W 1924 r. sku-
piały one 2400 jednostek. W ramach
związku funkcjonowało 200 dwor-
skich drużyn pożarnych, 120 wojsko-
wych drużyn strażackich, 40 drużyn
kolejowych, 15 drużyn harcerskich, 12
drużyn fabrycznych, które gromadzi-

HISTORIA STRAŻY POŻARNEJ NA WOŁYNIU
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

ły łącznie około 150 tys. strażaków.
Ważnym aktem prawnym, wpływa-

jącym na prace strażaków, było Roz-
porządzenie Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 16. lutego
1928 r. o prawie budow-
lanym i zabudowaniu
osiedli. We wspomnia-
nym rozporządzeniu do-
konano rozgraniczenia
wymagań dla budynków
ogniotrwałych i nie-
ogniotrwałych, a także
precyzyjnie określono,

np. wymagania dla kominów, pale-
nisk, pieców, pokryć dachowych,
maksymalną wysokość kominów, mi-
nimalną odległość pomiędzy budyn-
kami, minimalną szerokość dojazdu do
podwórka, a nawet minimalną szero-
kość bramy wjazdowej.

Istotną kartą w działalności straży
pożarnej jest ustawa z dnia 13 marca
1934 r. o ochronie przed pożarami i
innymi klęskami. Do chwili jej wyda-
nia obowiązywały przestarzałe prze-
pisy o ochronie przeciwpożarowej z
czasów zaboru. Ustawa w pewnym
stopniu spełniała oczekiwania. Ponad-
to umocniła rolę Związku. W tym okre-
sie istniały następujące rodzaje stra-
ży: ochotnicze, przymusowe, zawo-
dowe i prywatne. Straże zawodowe
były obligatoryjne dla miast liczących
ponad 40 tysięcy mieszkańców. Stra-
że ochotnicze funkcjonowały w gmi-
nach poniżej 40 tysięcy mieszkańców.
W gminach, gdzie nie było straży
ochotniczej ani zawodowej, bądź ich
siły były niewystarczające, funkcjo-
nowały straże przymusowe. Straże
prywatne były tworzone oraz utrzy-
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mywane przez przedsiębiorstwa, in-
stytucje, zakłady, które zatrudniały
większą liczbę pracowników lub były
narażone na pożary ze względu na
prowadzoną działalność. Całość uzu-
pełniało rozporządzenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z 1937 r., które
ustalało rozmieszczenie, liczebność
i zaopatrzenie straży miejscowych
oraz pogotowia pożarniczego.

**********
Historię wołyńskiej straży pożarnej

w okresie międzywojennym można
podzielić na trzy okresy. Pierwszy
związany jest z zespoleniem straży od
momentu odzyskania
niepodległości do za-
kończenia działań
zbrojnych i stabiliza-
cji sytuacji wewnątrz
kraju. Drugi, od chwi-
li wprowadzenia na
Wołyniu Powiato-
wych Związków Stra-
żackich i przekształce-
nie Związku Woje-
wódzkiego w Okręg
Wołyński Związku
Straży Pożarnych RP.
Trzeci okres rozpo-
czyna się od wprowa-
dzenia nowego statutu OSP na mocy
Rozporządzenia MSW z dnia 14 stycz-
nia 1935 r. o ochronie przed pożarami
i innymi klęskami.

Obszar ziemi wołyńskiej stał się w
okresie I wojny światowej terenem
zaciętych walk pomiędzy armiami za-
borczymi, a następnie do 1921 r. Pola-
ków z bolszewikami. Wspaniały kra-
jobraz przecięty wstęgami dopływów
Słuczu i Horynia, Bugu i Prypeci, ba-
gnami Stochodu i Turji, głębokim Słu-
czem oraz rozlewiskiem Styru i Ikwy
został zniszczony i "okaleczony".

Trudności organizacyjne nie pozwo-
liły na funkcjonowanie jednostek po-
żarniczych, które zabezpieczyłyby
potrzeby społeczne. Przed wybuchem
I wojny światowej wołyńska straż
pożarna liczyła zaledwie 20 jednostek
ochotniczych, które były słabo wy-
posażone i wyszkolone. W ich skład
wchodzili przede wszystkim chłopi i
robotnicy, w mniejszym stopniu oso-
by legitymujące się średnim lub wy-
ższym wykształceniem. Rola jedno-
stek chroniących przed kataklizmami
była mocno ograniczona, a powsta-
jące dość często pożary trawiły do-

szczętnie nie najlepiej zabezpieczone
zabudowania gospodarcze. Najwięcej
pożarów wybuchało w chwili przej-
ścia frontu. Pociski artyleryjskie i
świadome podpalenia doprowadzały
do niszczenia gospodarstw wiejskich
oraz budynków miejskich.

Sytuacja wołyńskich strażaków po
wojnie polsko-bolszewickiej nadal
była dramatyczna. W latach 1922-1926
odnotowano na obszarze wojewódz-
twa 3921 spalonych budynków, a na
pojedynczą jednostkę strażacką przy-
padała ochrona 369 km2. Obliczono,

Straż Ogniowa Ochotnicza kobieca
w Strakłowie Czeskim
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że podczas jednego pożaru niszczo-
nych było średnio 36 budynków. Tak
katastrofalne dane uświadomiły spo-
łeczeństwu, że należy podjąć radykal-
ne działania zmierzające do poprawy
organizacyjnej straży pożarnej. Skut-
kiem podjętych zmian była rejestra-
cja kolejnych 49 jednostek na terenie
województwa wołyńskiego.

Pierwsze informacje o strażakach na
Wołyniu pochodzą z roku 1920 z OSP
w Równem, która, przesyłając doku-
menty do Związku Floriańskiego w
Warszawie, informowała o stanie tech-
nicznym oraz osobowym rówieńskiej
straży. W październiku tego samego
roku, ta sama jednostka była zainte-
resowana instrukcjami ćwiczebnymi,
obowiązującymi przepisami i wzora-
mi umundurowania. Naczelnika jed-
nostki niepokoił fakt, że tylko w cią-
gu jednego miesiąca (od 9 września
do 9 października 1920 r.) strażacy ró-
wieńscy musieli interweniować aż 26
razy.

Zainteresowanie pracą organiza-
cyjną strażaków z Równego zostało
dostrzeżone przez Związek Floriański
w Warszawie, który w maju 1925 r.
wysłał do Równego pierwszego in-
struktora pożarnictwa Józefa Bogu-
szewskiego.

Dynamiczniejszy rozwój straży po-
żarnej rozpoczyna się tak naprawdę
od 1926 r. dzięki powszechnie odczu-
wanej potrzebie zespolenia jednostek
w ramach ogólnopolskiego związku,
który koordynowałby ich działania.
Dlatego też 14 marca w gmachu Wo-
łyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Łucku zorganizowano obrady pierw-
szego zjazdu delegatów Związku Stra-
ży Pożarniczych przy udziale staro-
stów powiatowych.

W tym okresie do Związku Floriań-

skiego w Warszawie należały 54 jed-
nostki straży pożarnej z Wołynia. Klu-
czowym momentem było przyłączenie
się do Związku Głównego Straży Po-
żarnej w Warszawie. Odbyło się to 28
marca 1926 r. podczas zebrania orga-
nizacyjnego, w którym wzięli udział
m.in.: A. Dębski - wojewoda wołyń-
ski, W. Chełmiński - delegat Związku
Floriańskiego z Warszawy oraz J.
Sztromajer - delegat Zarządu Główne-
go. W trakcie obrad dyskutowano
nad poprawą sytuacji straży pożar-
nej w poszczególnych rejonach, moż-
liwości zwiększenia liczby instrukto-
rów pożarnictwa oraz opodatkowanie
ludności na rzecz straży. Powołany na
tym posiedzeniu Związek Straży Po-
żarnych Województwa Wołyńskiego
wybrał Radę i Zarząd z wojewoda A.
Dębskim na czele. Zespolenie wołyń-
skich jednostek i zatwierdzenie sta-
tutu nastąpiło 1 kwietnia 1926 r. w
Urzędzie Wojewódzkim w Łucku.

Początkowo Związek miał ogromne
trudności lokalowe. W końcu uchwa-
lono wynajęcie pomieszczenia skrom-
nie wyposażonego na potrzeby biu-
rowe. Był to mały pokój, wynajęty
obok zamku Lubarta w domu przy uli-
cy Katedralnej w Łucku. W celu
usprawnienia pracy biurowej Zarząd
zakupił powielacz i zorganizował za
dodatkowe pieniądze (50 zł miesięcz-
nie) osobę zajmującą się dokumen-
tacją. Stanowisko to w kancelarii objął
J. Brodzki - zastępca naczelnika stra-
ży miejskiej w Łucku.

14 czerwca 1926 r. reprezentanci
wołyńskich strażaków wzięli udział w
posiedzeniu Rady Naczelnej Główne-
go Związku Straży Pożarnej RP w
Warszawie. Kilka dni później w Łucku
ustalono budżet Związku na 11200 zł
i zaangażowano Józefa Lisowskiego
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jako pierwszego instruktora pożarnic-
twa oraz Zygmunta Kosteckiego na
stanowisku drugiego instruktora. Te-
ren województwa podzielono na pięć
obszarów, a prezesem Zarządu został
wybrany inż. J. Tuliszkowski, który
pełnił tę funkcję do 7 kwietnia 1929 r.

W związku z ciągłym brakiem od-
powiednich funduszy Związek orga-
nizował różnego rodzaju akcje chary-
tatywne, imprezy dochodowe i kwe-
sty. Ogłaszał się w popularnej gaze-
cie "Życie Wołynia" (maj 1926 r.),
wydał kalendarz pt. "Strażak Wołyń-
ski" i pięknie ilustrowany album, w
którym były fotografie jednostek stra-
ży pożarnej z poszczególnych powia-
tów (1927 r.), zorganizował imprezę
dochodową pt. "Doba Strażaka" wraz
z kwestą na ulicach większych miast.
Wołyńscy strażacy brali udział w
wystawie rolniczo - przemysłowej, na
której promowali swój sprzęt. Zorga-
nizowali konkurs orkiestr strażackich
(wrzesień 1929 r.), który stał się wielką

atrakcją dla miejscowej społeczności.
21 stycznia 1927 r. Zarząd zorgani-

zował w Kowlu ośmiodniowy kurs
strażacki dla osób pochodzących z
powiatu kowelskiego, włodzimierskie-
go i lubomelskiego. Był to krok mają-
cy na celu podniesienie sprawności
organizacyjnej jednostek pożarni-
czych w terenie. Kolejne ośmiodnio-
we kursy strażackie zostały zorgani-
zowane: w Ostrogu (27 lutego - 6 mar-
ca), Równem (9-17 marca), Dubnie (28
marca - 5 kwietnia) i Łucku (15-23 paź-
dziernika).

W związku z tym, że praca dwóch
osób w Zarządzie okazała się niewy-
starczająca, uchwalono dokooptowa-
nie drogą awansu wszystkich naczel-
ników z poszczególnych okręgów. W
Dubnie awansowano F. Krzyżeka -
naczelnika starostwa ze Strakłowa, w
Horochowie i Włodzimierzu B. Błaha
- naczelnika starostwa we Włodzimie-
rzu, w Kostopolu B. Chlebowskiego -
naczelnika straży pożarnej w Kosto-

Straż Ogniowa Ochotnicza w Boratynie Czeskim
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polu, w Krzemieńcu Al. Stronczyń-
skiego - tamtejszego naczelnika stra-
ży pożarnej, w Łucku W. Mesnera, w
Równem M. Baranowskiego - naczel-
nika straży pożarnej w Równem i w
Zdołbunowie T. Merzlaka - Kostec-
kiego.

Na przełomie 1927/1928 r., w związ-
ku z brakiem jakichkolwiek funduszy,
przerwę w pracy w Związku aż do 16
kwietnia 1928 r., miał  inspektor J. Trze-
szewski - autor późniejszego projek-
tu regulaminu pracy naczelników
okręgowych, obejmujący całokształt
działalności oddziałów. Natomiast 24
marca inspektor Z. Kostecki podał się
do dymisji z uwagi na bardzo złe wa-
runki pracy.

Zmianom uległo także umunduro-
wanie strażaków, które do tej pory
było bardzo różnorodne, nie tylko pod
względem kroju, lecz i koloru. Dlate-
go też na posiedzeniu Zarządu 20
maja 1928 r. postanowiono wezwać

straże do ujednolicenia umundurowa-
nia stosownie do wydanego regula-
minu. Poproszono również wojewo-
dę o pomoc i opiekę nad jednostkami
straży pożarnej w miastach powiato-
wych, gdzie ich organizacja była bar-
dzo słaba.

7 marca 1929 r. Rada Związku Stra-
ży Pożarnych Województwa Wołyń-
skiego, która obradowała w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w
Łucku, dokonała wyboru władz. No-
wym prezesem został wicewojewoda
Kazimierz Gintowt - Dziewałtowski. W
skład Zarządu weszli: E. Bartoszewicz,
W. Stalony - Dobrzański - radca urzę-
du, Al. Strończyński - naczelnik stra-
ży pożarnej we Włodzieninie, J. Wo-
kacz - naczelnik straży pożarnej w
Młodawie i S. Myczka - naczelnik stra-
ży pożarnej w Korninie.

Po nominacji Kazimierza Gintowt -
Dziewałtowskiego na wojewodę 5 lip-
ca 1931 r. nowym prezesem Zarządu

Straż Ogniowa Ochotnicza w Glińsku Czeskim
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wybrano Henryka Krasińskiego - na-
czelnika Wydziału Wojskowego Wo-
łyńskiego Urzędu Wojewódzkiego, a
po nim H. Józewskiego, który pełnił
obowiązki do dnia 1 września 1938 r.

O dużych umiejętnościach wołyń-
skich strażaków może świadczyć ich
liczny udział w konkursach i zawo-
dach. 16 kwietnia 1929 r. w Poznaniu
odbyły się Ogólnopaństwowe Zawo-
dy Straży Pożarnych, na których jed-
nostka OSP ze Stężarzyc zdobyła
pierwszą nagrodę za najlepsze wyko-
nanie ćwiczeń w grupie straży wiej-
skich. Sukces odniosła również pierw-
sza sztafeta strażacka, która w marcu
1932 r. pokonała pieszo trasę z Łucka
do Warszawy w 9 dni, 19 godzin i 15
minut. Następnie spotkała się z Mar-
szałkiem Polski - Józefem Piłsudskim,
wręczając mu prezent w postaci mi-
niatury hełmu strażackiego wykona-
nego z bazaltu oraz adres hołdowni-
czy (uroczysta forma wyrażania uzna-
nia i szacunku). Za osiągnięcia i do-
robek organizacyjny wyróżniono
Wołyński Związek Okręgu Straży Po-
żarnych, który 2 października 1934 r.
był organizatorem I Wojewódzkich
Zawodów Strażackich w Łucku.
Uczestniczyło w nich łącznie 1893 stra-
żaków wraz z zaproszonymi gośćmi.
Odpowiedzialnym za przebieg zawo-
dów był W. Grus - prezes OSP w Or-
żawie. Podczas zawodów pierwsze
miejsce w swoich kategoriach zajęły:
OSP z Równego (jako najlepsza jed-
nostka straży pożarnej), OSP z Hul-
czy (w kategorii straży małomiastecz-
kowych i większych wiejskich) oraz
OSP z Łudzina (jako najlepsza straż
wiejska). W dniu zawodów odbył się
także konkurs orkiestr strażackich,
których na terenie samego Wołynia

było 54. Najlepszy wynik osiągnęła
orkiestra OSP z Cumania. Dodatko-
wo miał miejsce pokaz strażackich
ćwiczeń sportowych przy udziale 450
strażaków z powiatu rówieńskiego,
którymi dowodził instruktor pożarni-
czy B. Gronowski. Wołyńscy straża-
cy brali także udział w cyklicznych
zawodach marszowych ze strzela-
niem, organizowanych na trasie Ma-
niewicze - Polska Góra pod Kostiu-
chówką. W 1936 r. strażacy powiatu
kowelskiego zostali wyróżnieni przez
premiera Rzeczypospolitej, gen. Sła-
woja-Składkowskiego, który wręczył
im nagrodę - konia z rzędem. Dwa lata
później strażacy z powiatu rówieńskie-
go zdobyli nagrodę płk Adama Koca
w postaci kryształowego pucharu.

Pod koniec grudnia 1938 r. Wołyń-
ska straż pożarna liczyła łącznie 31751
osób, w tym: 2930 strażaków, 661 ofi-
cerów, 801 podoficerów i 9359 człon-
ków czynnych. Z podziału na wyko-
nywane zawody wynika, że rolnicy
stanowili 70% (22225 osób), kupcy
8% (2540 osób), rzemieślnicy 7%
(2222 osób), robotnicy 7% (2248
osób), urzędnicy państwowi i samo-
rządowi 3% (952 osoby) oraz inne za-
wody stanowiły 5% (1564 osoby).

Krótko przed wybuchem II wojny
światowej straż pożarna przeprowa-
dziła akcję budowy remiz. Na najwyż-
sze uznanie zasługiwali naczelnik re-
jonowy z Wiśniowca A. Świątkowski
i prezes straży z Klesowa K. Gowo-
rowski, którzy z ogromnym trudem
pozyskali fundusze na wybudowanie
okazałych budowli. Remizy służyły
nie tylko do przechowywania sprzę-
tu pożarniczego, ale także do prowa-
dzenia akcji wychowania obywatel-
skiego wśród społeczeństwa. W 1938
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r. Zarząd Okrę-
gu Wołyń-
skiego Straży
Pożarnej opra-
cował plan
zmotoryzowa-
nia i doposa-
żenia jedno-
stek. Na ten
cel zaplano-
wano przezna-
czyć 5772121
zł, co stanowi-
ło zaledwie
0,94% warto-
ści ubezpie-
czonych w PZU budynków. Zakupio-
no także z zebranych funduszy samo-
chód, który był wykorzystany do
przewozu osób w ramach prac kon-
trolnych w terenie. 4/5 ofiarowanej na
ten cel kwoty została zebrana przez
strażaków powiatu dubieńskiego. Z
czasem w samochody lub motocykle
zaopatrzono prawie wszystkie oddzia-
ły powiatowe (oprócz Horodenka,
Kostopola i Lubomla).

Pomimo ponoszonych dużych wy-
datków, wołyńskie jednostki straży
pożarnej nie skąpiły funduszy na
utrzymanie innych pomocniczych or-
ganizacji m.in.: Polskiego Czerwone-
go Krzyża, Ligi Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej, sekcje wychowania
fizycznego i przysposobienia wojsko-
wego. W 1937 r. wołyńscy strażacy
przekazali na cele polskiej armii kwo-
tę 1490 zł.

Ważnym momentem było wydzie-
lenie straży pożarnej w Łucku z Od-
działu Powiatowego. Związane to
było ze specjalnym charakterem pra-
cy tej jednostki. Dlatego też na po-
siedzeniu Zarządu Okręgowego w

dniu 14 grudnia 1937 r. zatwierdzono
Grodzki Oddział Związku z prezesem
F. Langertem na czele.

W 1938 r. na terenie województwa
wołyńskiego istniało 9 Oddziałów
Powiatowych Straży Pożarnych w
Dubnie, Horochowie, Kostopolu,
Kowlu, Krzemieńcu, Równem, Sar-
nach, Włodzimierzu i Zdołbunowie
oraz 4 straże miejskie (po jednej w
Dubnie i Łucku oraz dwie w Równem).
Uprawnienia do prowadzenia szkoleń
dla strażaków posiadało 10 instruk-
torów pożarniczych. Kursy podofi-
cerskie II stopnia ukończyło 1359 stra-
żaków, oficerskie III stopnia - 255, ofi-
cerskie IV stopnia - 64, a specjalistycz-
ne 165 strażaków.

Władze wojewódzkie organizowa-
ły w trakcie roku kalendarzowego spe-
cjalne odprawy dla instruktorów po-
wiatowych (najczęściej 4 razy w roku)
oraz przeszkolenia i konferencje dla
naczelników rejonowych. Ponadto
Oddział Powiatowy organizował ćwi-
czenia alarmowe, zawody rejonowe i
kursy obsługi motopomp.

                                                                           W

Straż Zawodowa w Dubnie
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latach 1935-1939 wybudowano lub
przystosowano do potrzeb pożarni-
czych 134 zbiorniki na terenie woje-
wództwa wołyńskiego, co dawało
pierwsze miejsce w skali całego kraju.
Odnotowano dobre zaopatrzenie jed-
nostek straży pożarnej w beczki i wozy

 strażackie. Gorzej przedstawiała się
sytuacja z wężami pożarniczymi, któ-
rych ciągle brakowało. Niektóre jed-
nostki posiadały na stanie tylko 15
metrów węży. Podobnie sprawa wy-
glądała z łącznikami, które nie były
znormalizowane. Ich ujednolicenie
przewidywano dopiero pod koniec
1939 r.

Tuż przed wybuchem II wojny
światowej na terenie Wołynia istnia-
ło 621 jednostek straży pożarnej, z
czego możliwość przechowywania
sprzętu w dobrych warunkach miało
jedynie 375 jednostek (w tym były 264
remizy drewniane i 111 murowanych).

Dawało to 9 miejsce w kraju na 16
województw. Zarząd Okręgu wnio-
skował również o zwiększenie liczby
wspinalni dla strażaków, gdyż na tere-
nie całego województwa istniało jedy-
nie 20 takich obiektów, z czego 8 wy-
budowanych było na terenie powiatu
rówieńskiego.       W latach 1926-1939

z o s t a ł y
od n ot o-
w a n e
przez wo-
ł y ń s k ą
straż po-
żarną na-
stępujące
wypadki:
poparze-
nia i poka-
leczenia w
w y n i k u
p r o w a -
dzonej

akcji (47), złamania kończyn dol-
nych i górnych (14), śmierć i uszko-
dzenie ciała (2), uszkodzenie ciała
podczas ćwiczeń (72), śmierćci od pio-
runa (1), silne przeziębienie w wyniku
prowadzonej akcji powodziowej (453),
ratowanie z płonących budynków
(31), akcji udzielania pomocy przez
żeńskie jednostki strażackie (117),
akcji ocalenia mostów przed powo-
dzią (34).

Arkadiusz Szymczyna

Składam serdeczne podziękowa-
nia Panu Jaroslavovi Báča z Pragi
za pomoc w opracowaniu artykułu.

Zarząd Wołyńskiego Wojewódzkiego Okręgu
Związku Straży Pożarnych RP
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Dzieje wsi
Wieś Mokre, położona w południo-

wej części gminy Głubczyce i przecię-
ta wąskim strumykiem, została po raz
pierwszy wymieniona w dokumencie
podziałowym księstwa opawskiego
z 1377 r. pod nazwą Mocre. Według
Henryka Borka nazwa ta pochodzi od
wyrazu mokry. Wiadomo, że w XVI w.
wieś ta należała do panów Skrben-
skich, właścicieli  Pietrowic i Hoštal-
kovego (Gotschdorf) w Czechach. W
1578 r. Jan Skrbensky otrzymał w po-
sagu od żony Bohunki, córki hrabie-
go Sedlnickiego na Lenarcicach,

Hoštalkove, a później je przekazał
swojemu zięciowi. Panowie Skrben-
scy byli protestantami. Podczas gdy
Skrbenscy na Pietrowicach powrócili
do katolicyzmu, Skrbenscy na Mo-
krem i Hoštalkovem, pozostali przy
luteranizmie. Dopiero Karol Skrben-
sky na Hoštalkovem, Mokrem i
Hoštalkovicach (ur. 1716, zm. 1790),
przeszedł na katolicyzm. Poślubił
Marię Gabrielę von Poppen, która mu

MOKRE
wniosła w posagu majątki Lubotyń,
Wysoką i Jakubowice.

W lipcu 1745 r., w ramach II wojny
śląskiej, w pobliżu Mokrego doszło
do bitwy pomiędzy wojskami austriac-
kimi i węgierskimi dowodzonymi przez
płk Buccowa a wojskami pruskimi.
Zginęło w niej lub zostało rannych
110 Prusaków. Nieznane są straty
przeciwnej strony.

W 1819 r. Mokre nabył od Karola
Traugotta Skrbenskiego radca praw-
ny Franz Schmidt z Dobieszowa. W
1825 r. mieszkańcy Mokrego wykupi-
li się od pańszczyzny (każdy chłop

zapłacił dziedzicowi 400 talarów, a każ-
dy komornik 200 talarów).

Syn Schmidta, również Franz, w
1860 r. sprzedał grunty mieszkańcom
za 53 tys. talarów. Budynki dworskie i
gospodarcze przebudowano i utwo-
rzyły one "miasteczko dworskie", na-
tomiast dwór pański w 1862 r. przeka-
zano pastorowi do zamieszkania, po-
nieważ pastor do tej pory mieszkał w
domach u chłopów. W 1908 r. gmina
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Mokre zbudowała na miejscu wspo-
mnianego dworu nową plebanię.

W 1723 r. w Mokrem mieszkał soł-
tys i 20 chłopów; w 1783 r. żyło tam
209 mieszkańców, w tym 21 chłopów
z sołtysem, 15 zagrodników i 14 ko-
morników; w 1845 r. 510 mieszkańców
(63 katolików i 447 luteran); w 1890 r.
743, w 1910 r. 681 (74 katolików, 606
luteran i 1 Żyd; 676 mieszkańców za-
deklarowało pochodzenie niemieckie,
a pięciu słowiańskie).

W 1874 r. została otwarta linia kole-
jowa biegnąca z Głubczyc do Krno-
va, a jeden z przystanków na tej linii
znajdował się w dzisiejszym Mokrem
Kolonii. Dworzec kolejowy powstał
tam w 1885 r. Od 1893 r. na dworcu
tym znajdowała się również poczta.
Szosa biegnąca z Głubczyc do Krno-
va powstała około poł. XIX w., dzięki
zabiegom landrata (starosta) powia-
tu głubczyckiego - Wilhelma Waage-
na. Dla upamiętnienia tego urzędnika
odcinek wspomnianej drogi na tere-
nie wsi Mokre, nazwano "Honorem
Waagena". Szosa przebiegająca przez
dzisiejsze Mokre Wieś istnieje od 1907
r. W 1896 r. powstała wiejska kasa
oszczędnościowo - pożyczkowa, a w
1911 r. Związek Śpiewaczy.

W 1863 r. nieopodal wsi stały trzy
wiatraki, a w 1914 r. już tylko dwa. W
1911 r. został zbudowany napędzany
silnikiem młyn. Podczas I wojny świa-
towej (1914-1918) na różnych frontach
zginęło 23 mężczyzn. W okresie mię-
dzywojennym mieszkańcy Mokrego
postawili upamiętniający ich pomnik,
z żołnierzem w stalowym hełmie na
cokole.

W 1923 r. nastąpiła elektryfikacja
wsi, a następnie podłączenie gospo-
darstw do wodociągu. W okresie mię-
dzywojennym w Mokrem znajdowa-

ły się: sklep, dwie piekarnie, dwie go-
spody, młyn zbożowy należący do
Hermanna Marziona, rzeźnia Franza
Peschke, ślusarnia, dwie stolarnie,
dwie kuźnie, dwa warsztaty szewskie,
dwie pracownie krawieckie i 1 warsz-
tat kołodziejski. Poza tym w Mokrem
mieszkała położna, którą wzywano do
kobiet rodzących również w Dobie-
szowie, Pielgrzymowie, Bursztecie
(nieistniejąca dziś wieś), Stirnau (nie-
istniejący już przysiółek Dwórzno),
Radyni i Pietrowicach.

Podczas II wojny światowej w Mo-
krem przebywali jeńcy wojenni z obo-
zu w Łambinowicach. Około 1940 r.
było tam komando jeńców francu-
skich, którzy załadowywali i wyłado-
wywali wagony kolejowe i pracowali
w byłej fabryce organów Riegera, w
której wykonywano skrzynki do amu-
nicji. Po likwidacji tego komanda, w
nieustalonym czasie utworzono ko-
mando brytyjskie liczące około 20 jeń-
ców, wykonujących takie same prace
jak Francuzi. Natomiast od 1942 do
1945 r. istniało tam komando złożone
z jeńców radzieckich kwaterujących
w miejscowej restauracji. Rosjanie
pracowali u miejscowych rolników.
Podczas tej samej wojny zginęło na
frontach 39 żołnierzy pochodzących
z Mokrego, a 13 uznano za zaginio-
nych.

Po II wojnie światowej w Mokrem
osiedlili się polscy osadnicy z Kre-
sów Wschodnich (głownie z okolic
Lwowa), którzy początkowo nie dbali
o domy, w których zamieszkali, licząc
na powrót w rodzinne strony. Potem
zaczęli je remontować, a pierwszym
po wojnie mieszkańcem, który zbudo-
wał nowy dom w Mokrem, był Adam
Kogut.
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Kościół i cmentarze
W 1614 r. sołtys Mokrego, rzeko-

mo dzięki znalezionemu skarbowi,
zbudował kościół katolicki w Mo-
krem. W 1631 r. kościół ten był za-
mknięty, ponieważ wyznający lutera-
nizm właściciele Mokrego - Skrben-
scy, nie byli zainteresowani odprawia-
niem w nim nabożeństw katolickich.

W 1691 r. w tej wsi mieszkało 106 lute-
ran i 26 katolików. Karol Traugott
Skrbensky, który w 1738 r., powrócił
do katolicyzmu, prawdopodobnie na
miejscu poprzedniego, zbudował w
Mokrem nowy kościół pw. św. Jana
Nepomucena. Dopiero po wojnach
śląskich luteranom pozwolono na
budowę własnego domu modlitwy, do
którego przychodzili również współ-
wyznawcy z Hoštalkovego, Vraclavka,
Novej Vsi i Holčovic. Co trzecią nie-
dzielę odprawiał w nim nabożeństwa

pastor z Prudnika. W 1822 r. oba
obiekty kultu, katolicki i ewangelicki,
zniszczył pożar. W latach 1826-1829
mieszkańcy Mokrego zbudowali so-
bie jeden kościół symultaniczny. W
1914 r., spośród 681 mieszkańców,
tylko 74 było katolikami, do których
cztery razy w roku przyjeżdżał ksiądz
z Braciszowa.

W 1831 r. gmina ewangelicka w
Mokrem stała się filią parafii Głubczy-
ce (wcześniej podlegała pod Prudnik).
W 1853 r. otrzymała wikariusza, a w
1855 r. własnego pastora, którym zo-
stał dotychczasowy wikariusz May-
wara.

Dawniej zmarłych mieszkańców
Mokrego, bez różnicy wyznania grze-
bano na jednym cmentarzu. W 1871 r.
powstały za wsią dwa cmentarze wy-
znaniowe. Pastorami w Mokrem byli:
Maywara 1853-1861, Albert Süssen-
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bach 1861-1898, Konrad Wendschuch
1898-1901, Ernst Argo 1902-1912, dr
Walter Monitius od 1913. Z kolejnych
lat, z powodu braku materiałów źró-
dłowych,  jest znany tylko jeden pa-
stor, Peschke. W 1929 r. gmina ewan-
gelicka w Mokrem świętowała 100-le-
cie poświęcenia swojego kościoła.
Na uroczystości jubileuszowe przy-
jechał wówczas superintendent D.
Zänker i prezydent konsystorza ewan-
gelickiego, Bender z Wrocławia. Wier-
ni w procesji udali się z plebanii do
przystrojonego kościoła, gdzie super-
intendent Herbert Baum z Głubczyc
odprawił liturgię wstępną, a pastor
Peschke wygłosił kazanie. Następnie
do wiernych przemówił superinten-
dent Zänker. Obchody zakończyła
uroczystość w sali gospody Licht-
blaua, gdzie zostały wygłoszone ko-
lejne przemowy i odbyły się wspólne
śpiewy.

Podczas działań wojennych w mar-
cu 1945 r., dach kościoła został uszko-
dzony w trzech miejscach i nie został
naprawiony, aż wreszcie się zawalił. Z
upływem czasu z kościoła pozostały
tylko ściany i kupa gruzu z zawalone-
go dachu, na której wyrosły krzaki.
Miejscowość Mokre została włączo-
na do katolickiej parafii Równe, a w
1946 r. wyjechali do Niemiec ostatni
tamtejsi luteranie. Zdaniem byłego
proboszcza parafii Równe, ks. Edwar-
da Bochenka, przybyli do Mokrego
Kresowianie nie chcieli wyremonto-
wać byłego kościoła ewangelickiego,
tłumacząc to odmiennym wyznaniem
byłych mieszkańców, a także chęcią
powrotu w rodzinne, wschodnie stro-
ny. Powojenni nowi mieszkańcy po-
konywali ponad kilometr drogi, aby
wziąć udział w mszy św. w kościele w

Dobieszowie. Jednak niektórzy z nich
czasami gromadzili się przy bocznym
wejściu zrujnowanego kościoła i urzą-
dzili sobie tam mały ołtarzyk. Pewne-
go dnia ks. Edward Bochenek zebrał
w tych murach część wiernych i podjął
z nimi rozmowę na temat remontu ko-
ścioła. Biskup pomocniczy diecezji
opolskiej Antoni Adamiuk był prze-
ciwny temu kosztownemu remonto-
wi i zaproponował budowę salki ka-
techetycznej, w której mogłyby się
odbywać msze święte. Ludziom ten
pomysł się nie spodobał i sprawa
utknęła w martwym punkcie. Wresz-
cie po wielu prośbach ze strony pro-
boszcza, biskup opolski Wacław
Wycisk zgodził się na odremontowa-
nie kościoła. We wsiach należących
do parafii Równe zostały przeprowa-
dzone kolekty. Pomogli finansowo
również księża z dekanatu głubczyc-
kiego oraz ks. Porwoł z parafii św.
Mikołaja w Raciborzu i Kuria Bisku-
pia w Opolu. Projekt odremontowa-
nia kościoła opracował architekt
z Głubczyc Kazimierz Mendel. Sam
również przejął nadzór nad remontem.
Najpierw musiano zdjąć warstwę
zmurszałego tynku ze ścian i położyć
nowy. Na tak zabezpieczonych ścia-
nach postawiono nową konstrukcję
dachową, którą pokryto blachą ocyn-
kowaną. Wyrąbano zagajnik, który
utworzyły dzikie krzewy i na kilku
przyczepach wywieziono gruz. Po
jego usunięciu została odsłonięta sta-
ra posadzka, która była w dobrym sta-
nie. Prezbiterium pokryto nowymi płyt-
kami z mączki marmurowej w kolorze
ceglastoczerwonym. Boczne drzwi
zamurowano i wprawiono okna w
puste od wojny otwory. W 1982 r.
wybrano dla kościoła patrona, którym
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został błogosławiony ks. Maksymi-
lian Kolbe. Podczas remontu tej świą-
tyni bł. ks. Kolbe został kanonizowa-
ny, a ks.Edward Bochenek 10 paź-
dziernika tego roku uczestniczył w
akcie kanonizacji w Rzymie. Pierwszą
mszą św. w tym, niegotowym jeszcze
kościele, była pasterka wigilijna w
1982 r. Za ołtarz posłużył stół, a lu-

dzie, którzy chcieli siedzieć podczas
pasterki, przynieśli sobie z domów
krzesła.

W dniu 16 października 1983 r. na-
stąpiło uroczyste poświęcenie ko-
ścioła, którego dokonał biskup po-
mocniczy diecezji opolskiej Jan Wie-
czorek. Ołtarz dla kościoła w formie
tryptyku zaprojektował Kazimierz
Mendel, a trzy obrazy namalował ma-
larz z Wrocławia E. Kostka. Na cen-
tralnym obrazie została namalowana
Matka Boska Niepokalana, a na bocz-
nych św. Maksymilian Kolbe. Zaku-
piono także organy elektryczne i od-

lany w Ozimku dzwon stalowy, który
poświęcił biskup Antoni Adamiuk. W
późniejszym czasie przed bramą urzą-
dzono nowe schody z płytek, spro-
wadzono starą chrzcielnicę z Braci-
szowa i sprawiono nowe ławki. W
2001 r. kościół otrzymał ołtarz boczny
z modrzewia poświęcony św. Józefo-
wi.

Szkoła
Pierwsza szkoła w Mokrem po-

wstała w 1749 r. W 1822 r. spaliła
się i została zbudowana nowa,
którą powiększono  w 1866 r. po-
przez nadbudowę piętra. W 1858
r. zatrudniono w niej drugiego na-
uczyciela. Od 1877 r. szkoła była
3-klasowa z dwoma nauczyciela-
mi. Posiadała 0,65 ha pola. Dzieci
katolickie z Mokrego do 11 roku
życia uczęszczały do szkoły ewan-
gelickiej, następnie chodziły do
szkół katolickich w sąsiednich
miejscowościach. Kierownikami
szkoły w Mokrem byli: Friedrich
Büchner do 1816 r., Karl Wilde
1816-1820, Gottfried Kreutzer
1820-1830, Karl Kape 1831-1864,
Johann Georg Otto 1864-1874, Jo-

hann Georg Nitsche 1874-1879, Julius
Meise od 1879. Z późniejszych kie-
rowników, urzędujący w Mokrem do
1929 r. nauczyciel Grätz, został prze-
niesiony do Goświnowic w pow. ny-
skim. 1 maja 1929 r. kierownikiem szko-
ły w Mokrem został Hunger z Goświ-
nowic. Po II wojnie światowej, była
szkoła luterańska w Mokrem stała się
szkołą polską. Uczęszczały do niej
dzieci z Mokrego i pobliskiej Radyni
(do momentu utworzenia szkoły 4-
klasowej w Radyni). W późniejszym
czasie szkoła w Mokrem została zli-
kwidowana, a dzieci odtąd musiały
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dojeżdżać autobusem do "tysiąclat-
ki" wybudowanej w Pietrowicach. W
budynku szkoły w Mokrem zamiesz-
kała na parterze w dwóch pokojach
ostatnia kierowniczka, a po jej śmier-
ci syn. Według zapisu w kronice pa-
rafialnej, potem zakupił ten budynek i
przebudował Tadeusz Zamojski.

Dworzec kolejowy i prze-
mysł

Przy dworcu kolejowym w
Mokrem z biegiem czasu
wyrosła kolonia z dwoma
karczmami i trzema składami
węgla. W 1890 r. fabryka li-
kierów Siegfrieda Gesslera z
Krnova założyła przy nim fi-
lię i produkowała w niej li-
kier Pradziada (Altvater-
likör). Mistrz budowlany
Rädisch z Głubczyc zbudo-
wał tam dom, który w 1908 r.
wynajął poczcie. Związek Chłopski za-
łożył sobie skład z nawozami i od 1911
r. handlował tam również zbożem.
Otwarto też sklep z towarami kolonial-
nymi. W 1913 r. firma Jelaske i Seliger
z Raciborza uruchomiła skład i warsz-
tat naprawy maszyn rolniczych. Po-
nadto w okresie międzywojennym de-
karz łupkiem Robert Gilge otworzył
punkt handlu węglem, nawozami
sztucznymi i wapnem. Później otwo-
rzył tam również punkt skupu jęczmie-
nia browarnego, który dostarczał do
słodowni w Branicach. Miał klientów
również z Czechosłowacji. Także ro-
dzina Marzion miała w pobliżu dwor-
ca kolejowego skład z węglem i wap-
nem. Zbudowała też gospodę dwor-
cową i młyn motorowy w Mokrem
Wsi. Podczas inflacji po I wojnie świa-
towej, dekarz Rudolf Wilsch z Krno-
va, zbudował w okolicy dworca tar-

tak, a w 1934 r. drugi tego rodzaju
obiekt. Willa Wilscha do 1970 r. słu-
żyła jako budynek kolejowy.

W 1926 r. przy torach kolejowych
firma braci Rieger (Gebrüder Rieger) -
Zakład Budowy Organów z Krnova,
założyła w Mokrem swoją filię. Jej
otwarcie nastąpiło 1 września tego
samego roku, a pierwszym instrumen-

tem w niej wykonanym były organy z
dwoma manuałami i pedałem oraz 23
głosami, wykonane dla kościoła pa-
rafialnego w Pokoju na Śląsku Opol-
skim. Innymi znanymi dziełami skon-
struowanymi w tej fabryce były: or-
gany koncertowe zbudowane w 1929
r. dla nowej auli Wyższej Szkoły Tech-
nicznej we Wrocławiu (opus 2375),
organy wykonane w 1931 r. dla kato-
lickiego kościoła św. Rodziny we
Wrocławiu - Sępolnie, 41-głosowe z
23 manuałami. Z większych dzieł, w
1934 r. zostały wykonane organy dla
kościoła św. Grobu w Jerozolimie
(opus 2000), ozdobione złotym krzy-
żem i napisem: "Et erit sepulchrum
eius gloriosum" (I jego Grób stanie
się sławny!). Podczas II wojny świa-
towej w filii tej produkowano skrzyn-
ki do amunicji. Pracowało tam wów-
czas na dwie zmiany około 80 ludzi, w
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tym - jak wspomniano - jeńcy wojen-
ni.

Po II wojnie światowej
Po zakończeniu działań wojennych

wieś Mokre była zniszczona. W 1945
r. na dworcu w Mokrem Kolonii wy-
siedli pierwsi polscy osadnicy zza
Buga. Najwięcej, bo aż 16 rodzin, przy-
było tam z miejscowości Wołowe,
pow. Bóbrka, woj. lwowskie i osiedli-
ło się w Mokrem. Aż 10 rodzin przyje-
chało z Bóbrki, sześć ze Starego Sio-
ła, pow. Bóbrka, a pojedyncze z in-
nych miejscowości tego samego po-
wiatu i również z Zagłębia Dąbrow-
skiego, Śląska i centralnej Polski.

W 1959 r. została zlikwidowana sta-
cja i linia kolejowa w Mokrem Kolo-
nii. W 1973 r. Mokre zostało główną
wsią, do której włączono Mokre Ko-
lonię, a w 2001 r. Mokre Kolonia stało
się samodzielną wsią. W Mokrem
Kolonii po 1945 r. uruchomiono punkt
felczerski, a w latach 70. Wiejski Ośro-
dek Zdrowia. Po II wojnie światowej
zniknęły wszystkie zakłady przemysło-
we, poza młynem, który otrzymał na-
pęd elektryczny, lecz młyn ten nieste-
ty spłonął w pierwszej połowie lat 90.

Pod względem kościelnym Mokre
Wieś należy obecnie do parafii Rów-
ne, a Mokre Kolonia do parafii Braci-
szów.

Opracowała Katarzyna Maler

Opis zdjęć:
1.Kościół w Mokrem przed 1945 r.
2.Dworzec kolejowy w Mokrem
przed 1945 r.
3.Poczta w Mokrem przed 1945 r.
4.Reklama prasowa fabryki orga-
nów Riegera w Krnovie z filią w
Mokrem
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Bolesław Strzelecki urodził się 11
maja 1893 r. w Cieszanowie, w ówcze-
snym woj. lwowskim (obecnie woj.
podkarpackie). Jego ojciec, Jan, uro-
dzony w 1847 r. w Samborze, był se-
kretarzem Rady Powiatu w Cieszano-
wie, gdzie zmarł w 1908 r., natomiast
matka, Cezaryna z Mikułowskich, cór-
ka powstańca listopadowego, urodzi-
ła się w 1864 r., a zmarła w 1926 r., rów-
nież w Cieszanowie.

Bolesław Strzelecki miał
czworo rodzeństwa, spośród
którego jego brat, Stefan,
zginął w 1914 r. na wojnie w
Serbii, a siostra Łucja, była ad-
iunktem na Uniwersytecie
Lwowskim i kustoszem Mu-
zeum Historycznego we Lwo-
wie. Zginęła w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym Au-
schwitz.

On sam podjął studia na Wy-
dziale Weterynarii Uniwersyte-
tu Lwowskiego. Podczas I woj-
ny światowej, w 1915 r., został
aresztowany przez Rosjan i
osadzony w więzieniu w Zamo-
ściu, a następnie wywieziony
najpierw do Czelabińska, po-
tem do Kustanaju nad Tobo-
łem. Po śmierci tamtejszego fel-
czera rosyjskiego, został usta-
lony zarządcą baraku, a w 1916
r. zatrudniono go jako felczera w miej-
scowym szpitalu. Potem, do 1917 r.,
pracował jako weterynarz, nadal na
zesłaniu. Po powrocie do domu zo-
stał powiatowym lekarzem weteryna-
rii. Poślubił Marię Wolańską, uro-
dzoną w 1898 r. w Sanoku. W 1920 r.
urodził im się syn, Andrzej. W 1923 r.

BOLESŁAW STRZELECKI
GŁUBCZYCKI WETERYNARZ

Bolesław Strzelecki został przeniesio-
ny na takie samo stanowisko do Lu-
baczowa. Tam kupił od hrabiego Age-
nora Gołuchowskiego parcelę, na któ-
rej sobie wybudował willę. Miał
własną bryczkę, furmana i konie, a
ponieważ był zapalonym myśliwym,
trzymał psa myśliwskiego. Po kilku
latach awansował i został przeniesio-
ny do Sambora. 10 marca 1945 r. wy-

jechał z rodziną z Kresów do Przemy-
śla, gdzie pracował do 1948 r., a na-
stępnie do Głubczyc. Również w Głub-
czycach podjął pracę jako powiato-
wy lekarz weterynarii. W 1949 r., nie-
słusznie aresztowany, został osadzo-
ny w więzieniu w Rzeszowie. Szcze-
góły dotyczące jego aresztowania nie
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są znane. Po uwolnieniu powrócił do
pracy w Głubczycach. W wolnym cza-
sie jeździł na polowania lub na ryby z
dyrektorem głubczyckiego Szpitala
Powiatowego, dr. Antonim Żuchow-
skim.

Bolesław Strzelecki był  niewysoki,
ubierał się "po myśliwsku" w zielone
spodnie i kurtkę i nosił zielony kape-
lusz z kitą z sierści dzika. Mieszkał w
domu przy ul. Słowackiego nr 8, na-
przeciwko dzisiejszego Hotelu "Do-
mino". Zajął w nim mieszkanie po
wyprowadzce rodziny Kieślowskich,
której członkiem był znany reżyser
Krzysztof Kieślowski. Chodził na
spacery ze swoim jamnikiem, a gdy
kupował gazetę w kiosku, wtykał ją
psu do pyska. Mówiono o nim, że był
"potrójnie groźnym człowiekiem",
ponieważ miał strzelbę, był łowczym
powiatowym i jedynym w Głubczy-
cach weterynarzem. Często się spie-
rał z doktorem Żuchowskim, o to, czyj
zawód jest trudniejszy. Pewnego dnia,
gdy zachorował i doktor Żuchowski
go odwiedził i zapytał, co mu dolega,
doktor Strzelecki "odpowiedział": -
Muuu, muuu…". Antoni Żuchowski
się zdenerwował i obraził, a wetery-
narz w ten sposób wykazał trudność

w wykonywaniu swojego zawodu.
Bolesław Strzelecki zmarł 23 grud-

nia 1970 r. w Głubczycach i został po-
chowany na tamtejszym cmentarzu
komunalnym.

Jego syn, kpt dr Andrzej Strzelecki,
ur. 10 listopada 1920 r. w Cieszano-
wie, w 1940 r. przez Węgry przedostał
się do Francji, do wojska polskiego,
następnie po klęsce Francji, udało mu
się przedostać do Anglii. W 1943 r.
został przydzielony do II Korpusu
Polskiego i w 1944 r. walczył pod
Monte Cassino, gdzie został ranny.
W 1947 r. wrócił do Polski i kontynu-
ował we Wrocławiu rozpoczęte w
Bolonii studia weterynaryjne. W 1966
r. otrzymał tytuł doktora nauk wete-
rynaryjnych. Zmarł w 2004 r.

Na podstawie pracy Adama Sza-
jowskiego pt. Bolesław Strzelecki
(1893-1970), Wydawnictwo Biblio-
teki Rodzinnej Szajowskich, Stalo-
wa Wola - Lubaczów 2007 oraz
wspomnień Tomasza Szmidta, Hele-
ny Rabenal i prof. dr. hab. Adama
Żuchowskiego

opracowała Katarzyna Maler
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Janina Falana urodziła się 13 maja
1920 r. w Gryfii (Greifswald) w Niem-
czech. Jej ojciec - Stanisław Drużyń-
ski (ur. 1896) - pochodził spod Szcze-
kocin, położonych w zaborze rosyj-
skim, a gdy podczas I wojny świato-
wej dostał wezwanie do wojska ro-
syjskiego, uciekł do
Niemiec. Mama Janiny
Falany, Antonina z
domu Ginter (ur. 1896),
mieszkała w Suliszowi-
cach koło Żarek. Pod-
czas I wojny światowej
uciekła z koleżanką z
domu na Węgry, a
stamtąd obie przedo-
stały się do Niemiec.
Tam Antonina Ginter
poznała Stanisława
Drużyńskiego i wzięli
ślub. Oboje pracowali
w Niemczech i tam po
wojnie urodziło im się dwoje dzieci,
najpierw Janina, a w 1924 r. jej brat,
Zygmunt. Pewnego dnia mała Janina
pchała wózek z bratem i wózek się
przewrócił. Zobaczyła to jakaś Niem-
ka i nazwała dziewczynkę polską
świnią. Gdy się o tym dowiedziała
mama Janiny, rozzłościła się i posta-
nowiła jak najszybciej wyjechać do
Polski. Rodzina Drużyńskich przyje-
chała najpierw do Suliszowic, gdzie
mieszkała u krewnych Antoniny tyl-
ko przez tydzień, następnie wyjecha-
ła do Częstochowy. Tam Stanisław
Drużyński podjął pracę w hucie, a
Maria w fabryce wyrobów bawełnia-
nych. Pewnego dnia Janinę ugryzł w
nogę pies i doszło do zakażenia. Dłu-
go z tego powodu nie mogła chodzić.

WSPOMNIENIA Z LAT OKUPACJI NIEMIECKIEJ
JANINY  FALANY

Nie mogła też uczęszczać do szkoły.
Rodzice musieli opłacać prywatnych
nauczycieli, którzy przychodzili do
domu, dzięki czemu mogła się później
dostać do gimnazjum. Po wybuchu II
wojny światowej Janina poznała
Edwarda Falanę, który pochodził ze

składającej się z czte-
rech gospodarstw
osady Czech koło
Żytna pod Radom-
skiem. Brat Edwarda
pracował jako za-
rządca majątku w
Żelazowej Woli, a
jego żona była dy-
rektorką szkoły w
Warszawie. Pewne-
go dnia ten brat udał
się na przejażdżkę
konną. Napił się
wody ze strumyka,
po czym się zatruł i

zmarł. Wdowa po nim wkrótce uro-
dziła dziecko i też zmarła. Edwardowi
został jeszcze jeden brat mieszkający
w Czechu, Czesław Falana. Krewna
Falanów, z którą obaj bracia nie utrzy-
mywali kontaktu, pracowała w kuch-
ni żandarmerii niemieckiej i współpra-
cowała z gestapo z Żytna. Prawdo-
podobnie licząc na zysk nasłała na
nich Niemców. Czesław został zabity
pod lasem w pobliżu gospodarstwa
Edwarda, a sam Edward, Janina i jej
rodzice, zostali zabrani do więzienia
w Radomsku. Bratu Janiny, Zygmun-
towi, udało się uciec, lecz został po-
strzelony w nogę i musiał się ukry-
wać do końca wojny.

- Przetrzymywano nas w więzieniu
przez pół roku, opowiada Janina Fa-



232

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017
lana. Podczas przesłuchania byłam
pytana o bandytów, czyli partyzan-
tów. Mówiłam, że nic o nich nie wiem,
a przesłuchujący mnie Niemcy strasz-
nie bili. Zamykali w skrzyni na mąkę,
w ten sposób, że wystawała mi głowa
i bili w plecy. Po tym tak bardzo bola-
ły głowa i szyja, że aż piszczałam z
bólu. Po wyciągnięciu mnie ze skrzy-
ni, młody Niemiec dalej pytał o party-
zantów i bił po twarzy. - Nie wiem, Jezu
ratuj, krzyczałam i składałam ręce do

modlitwy, a on znów mnie wciskał do
skrzyni i ryczał: - Gdzie?!  Wiedziałam
gdzie się ukrywali partyzanci, lecz
uważałam, że nawet jeśli powiem, to i
tak zginę. Po kolejnym biciu w skrzy-
ni, ponownie byłam wyciągnięta i bita
w twarz, dopóki krew z mojego nosa
nie pobrudziła Niemcowi munduru.
Wtedy zawołał dwóch pomocników,
którzy wzięli mnie za ręce i nogi i wrzu-
cili do celi. Po tym biciu ruszały mi się
zęby i dostałam zapalenia okostnej.
Do dziś po tych torturach w skrzyni
odczuwam bóle kręgosłupa. Mojego

męża tak strasznie skatowali, że mu
powybijali zęby.

- Po półrocznym pobycie w więzie-
niu, uwolnili nas partyzanci (1943 r.).
Podczas ucieczki w nocy, rozdzielili-
śmy się. Dotarłam do kuzynki męża o
nazwisku Stroczyńska. Przenocowa-
łam u niej i nazajutrz udałam się do
wujka do leśniczówki w Cielętnikach
koło Szczekocin, w której przebywa-
łam przez kilka dni. Wówczas przy-
stąpiłam do partyzantki i zostałam

łączniczką. Często byłam zatrzymywa-
na przez Niemców podczas przekra-
czania granicy Generalnej Guberni.
Nosiłam pod pachą meldunki, które
dostarczałam z Częstochowy m. in. do
mojego wujka - brata mamy, leśnicze-
go Władysława Gintera w Poraju.
Pewnego razu trafiłam na niemiecką
akcję pacyfikacyjną i musiałam się
ukryć w rowie. Pokaleczyłam sobie
wówczas nogi i do dziś mam tego
ślady.

Pewnego wieczora w Częstochowie
zatrzymał mnie żołnierz niemiecki z
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karabinem i kazał się zaprowadzić do
mojego mieszkania, które wraz z mę-
żem wynajmowałam od pani Kiesz-
czyńskiej. Prosiłam, żeby mnie puścił
wolno, lecz się nie zgodził. Przyszłam
z nim do mieszkania, w którym prze-
bywał mój mąż i przedwojenny sędzia
śledczy z Piotrkowa Trybunalskiego,
nazywany w partyzantce "Małym
Adasiem". Obaj mężczyźni byli uzbro-
jeni i nieufni. Okazało, że ten żołnierz
niemiecki był z pochodzenia Rosjani-
nem i miał na imię Sasza. Zbiegł od
swoich i wstąpił na służbę do Niem-
ców. Powiedział: - Wolno, wolno, ja
wszystko o was wiem i obiecał po-
móc. Powiedział, że ma żonę z dziec-
kiem w okolicach Częstochowy.
Chciał pójść po wódkę, lecz Edward
Falana nie pozwolił mu wyjść same-
mu. Poszli razem po alkohol, za który
Edward zapłacił swoimi pieniędzmi i
"Małego Adasia". Ten Sasza okazał
się lojalnym współpracownikiem.
Donosił o wszystkim, co się działo u
Niemców. Pewnego razu, gdy miał
służbę wartowniczą przy nowej szko-
le w Częstochowie, w której się mie-
ścił magazyn wojskowy, otrzymałam
od niego dorobione klucze do tego
magazynu. Podsadził mnie do okna i
zabronił zapalać światło. Do sforso-
wania były dwa zamki i dwie kłódki.
Za pierwszym razem nie miałam ozna-
kowanych kluczy i nic z tego nie wy-
szło. Potem Sasza mi je pooznaczał
metalowymi kółeczkami. Za drugim
razem bez problemów sforsowałam
zamki i kłódki. Co namacałam po ciem-
ku, to wyniosłam: karabiny, buty,
mundury i koszule wojskowe. Mój
mąż z "Małym Adasiem" odbierali ode
mnie łupy koło pobliskiej plebanii i

przenosili dalej. Takie akcje przepro-
wadziliśmy kilka razy. Gdy Niemcy się
zorientowali w brakach w magazynie,
wybuchła tam straszna awantura i
wycieczki po łupy się skończyły. Po
przygodzie z magazynem ukrywałam
się w różnych miejscach. Nie wiem co
się stało z Saszą i jakie były dalsze
losy "Małego Adasia". My z mężem
nadal działaliśmy w partyzantce.

Po wojnie Edward Falana z nakazu
pracy musiał wyjechać do Głubczyc.
Pracował w Samopomocy Chłopskiej.
Kontrolował młyny w powiecie głub-
czyckim i raciborskim, w których ro-
biono mąkę II i III gatunku. Zamiesz-
kał z żoną w domu przy ul. Kościusz-
ki, po przeciwnej stronie Domu Na-
uczyciela. Mieli tam domowe biuro,
w którym Janina była sekretarką. Jej
rodzice i brat, również przeprowadzili
się do Głubczyc, gdzie Stanisław Dru-
żyński zmarł w 1969 r., Antonina 10 lat
później, a Zygmunt w 1988 r. Sam
Edward Falana zmarł 3 sierpnia 1950 r.
i Janina Falana musiała znaleźć sobie
pracę. Pracowała w Zakładach Dzie-
wiarskich w Głubczycach jako pra-
cownik socjalny. W latach 50. prowa-
dziła restaurację w Kluczborku, a po-
nieważ podczas wojny uczęszczała na
kursy ekonomiczne, została zatrud-
niona w Prudniku jako instruktorka
ekonomiczna. Jeździła po całym wo-
jewództwie opolskim i pisała sprawoz-
dania ekonomiczne. W 1979 r. prze-
szła na emeryturę. W 2002 r. została
awansowana do stopnia podporuczni-
ka Wojska Polskiego, a w sierpniu 2015
r. zamieszkała w Domu Kombatanta w
Głubczycach przy ul. Dworcowej.

Opracowała Katarzyna Maler

Od red.: Pani Janina Falana
zmarła dnia 21.01.2017 r
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Fragment wykładu o krzyżach ka-
miennych z konferencji międzynaro-
dowej DAWNE PRAWO NA ZIEMI
GŁUBCZYCKIEJ, która odbyła się
23.09.2016r. w Głubczycach.

 Wszystkie wykłady ukażą się w
 odrębnym wydaniu w 2017r.
Za początek wystawiania kamien-

nych krzyży przyjmuje się wiek XIII.
W tym czasie na ziemiach śląskich
obowiązywało prawo magdeburskie.
Niektóre kamienne krzyże, kapliczki,
epitafia zaliczane były do zabytków
dawnego prawa karnego, a wystawia-
ne były w ramach zawartych syste-
mów kompozycyjnych (umów pojed-
nawczych) pomiędzy zabójcą a ro-
dziną zabitego. W Polsce często spo-
tykamy się z niewłaściwymi określe-
niami krzyż pokutny lub kapliczka po-
kutna. Te błędne określenia powsta-
ły z powodu nieznajomości dawnego
znaczenia niemieckiego wyrazu
"Sühne". Wyraz ten ongiś oznaczał
"uspokojenie - pojednanie", a nie
"pokutę". Pamiętajmy, że wyrazy zmie-
niają z biegiem czasu swoje znacze-
nie. Właściwym byłoby więc stoso-
wanie określenia kamienny krzyż, w
przypadku, kiedy nie znamy warun-
ków na podstawie których wystawio-
ny był dany obiekt lub np. kamienny
krzyż pojednania, jeżeli mamy powią-
zanie go z określoną ugodą pojed-
nawczą. W takim przypadku wysta-
wienie takiego pomnika było jednym
z elementów systemu kompozycyjne-
go, potwierdzającego  zawarcie i spi-
sanie warunków ugody oraz było
symbolem pojednania z rodziną zabi-
tego a nie pokutą.

KAMIENNE KRZYŻE
NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Kamienne krzyże różnią się między
sobą budową, kształtem, wielkością,
rytami wklęsłymi lub wypukłymi pła-
skorzeźbami, inskrypcją i ornamen-
tacją. Wszystkie wykonane były z
miejscowego budulca, charaktery-
stycznego dla danego terenu, jak: pia-
skowiec, zlepieniec, granit, wapień,
rzadziej gnejs czy bazalt. Interesują-
cym aspektem wielu kamiennych
krzyży są wyryte na nich przeróżne
narzędzia, interpretowane jako przed-
mioty, które mogły posłużyć do do-
konania zabójstwa lub określające
atrybut zawodowy ofiary. Najczęściej
są to miecze, topory, siekiery, włócz-
nie,  kusze, sztylety, itp.

Należy jednak zaznaczyć, że nie
wszystkie krzyże kamienne są krzyża-
mi pojednania. Niektóre z nich są krzy-
żami pamiątkowymi upamiętniające
jakieś zdarzenia w przeszłości. Mogą
to być także krzyże dewocyjne, na-
grobne, graniczne lub dekoracyjne
(krzyże szczytowe). Wznoszono tak-
że krzyże na miejscu rozebranych ko-
ściołów, kaplic lub na pamiątkę klęsk
żywiołowych względnie miejsc po-
chówków powstałych w następstwie
epidemii zaraz lub choroby.

 Zbigniew Komarnicki w Opolskim
Informatorze Konserwatorskim z
1991r. opisując obiekty wiązane z za-
bytkami dawnego prawa karnego in-
formował, że w województwie opol-
skim stwierdzono istnienie 49 krzyży
i około 14 krzyży zaginionych. Infor-
macje o istnieniu na terenie obecne-
go powiatu głubczyckiego kamien-
nych krzyży zaliczanych do zabytków
dawnego prawa karnego podawali już
od 1909 r. między innymi: Robert Ho-



235

HISTORIA
frichter, Ernest Woikowsky-Biedau,
Paul Kutzer, Max Hellmich.

Do czasów współczesnych w po-
wiecie głubczyckim zachowały się
trzy kamienne krzyże w Baborowie,
Dzielowie i  Nasiedlu.

1. Baborów: kamienny krzyż posa-
dowiony na placu kościelnym po pra-
wej  stronie przy murze kościelnym,
w odległości 8 m od bramki wiodącej
do kościoła Narodzenia NMP.

2. Wymiary i materiał: 87x55x30 cm,
piaskowiec.

3. Rys historyczny: w 1909 r. R.
Hofrichter podał pierwszy opis krzy-
ża w tej miejscowości, podając lokali-
zację na placu przykościelnym. W
rozdziale pt. "Stare krzyże kamienne"
autor, Robert Hofrichter, wymienił
dwa obiekty w miejscowościach Ba-
borów (Bauerwitz) i Dzielów (Eiglau).
Opracowanie to można traktować jako
najstarszy opis kamiennych krzyży z
terenu powiatu głubczyckiego. W
tym samym 1909 r. E. Woikowsky-Bie-
dau i P. Kutzer przytoczyli lokalizację
tego krzyża, pisząc:  krzyż na rogu
drogi głównej i drogi wiodącej do

kościoła pw. św. Józefa zakopany tak
głęboko, że widoczna jest tylko gór-
na część. W 1920 r. informacje o tym
krzyżu przytoczył F. Přikryl. W 1923 r.
M. Hellmich określił lokalizację- krzyż
na rogu drogi głównej i wiodącej do
kościoła św. Józefa. Autor nie podał
jednak innych informacji odnośnie
tego krzyża i nie zamieścił jego wize-
runku. W 1931 r. M. Hellmich potwier-
dził istnienie tego krzyża. Prawdopo-
dobnie autorzy opisywali jednak nie
ten obecnie istniejący krzyż, a obiekt
ukazany na rysunku wykonanym
przez ks. E. Rychtarsky'ego (sylwetki
tych krzyży są inne).

W 1980 r. A. Scheer podał szerszą
informacje o tym krzyżu, pisząc: Krzyż
łaciński wolnostojący na klombie po-
wyżej schodów przy wejściu do ko-
ścioła N.M. Panny. Dawniej stał on
zakopany, po ramiona, przy drewnia-
nym kościele św. Józefa  tj.  około 150
m dalej. Obecnie wymiary: 87 x 56 x
25(do 30) cm.  piaskowiec. Wg. legen-
dy ma on związek ze św. Metodym
(IX wiek), podobnie jak krzyż z Dzie-
lowa.

Rysunek krzyża z Baborowa wg ks.
E. Rychtarsky (uważany za zaginiony)

Dzielów: kamienny krzyż  usytu-
owany przy głównej drodze  w odle-
głości 15 m od wjazdu na posesję
domu nr 28. Stoi na kopczyku z ka-
mieni. Przed krzyżem większy prosto-



236

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

padłościenny kamień (opierający się
o krzyż), służący za podstawkę na
kwiaty. Na głowicy wgłębienie ?7 cm
o głębokości 2,5 cm.

2. Wymiary i materiał: 95x81x21 cm,
zlepieniec.

3. Rys. historyczny: w 1909 r. R.
Hofrichter podał pierwszy opis krzy-
ża w tej miejscowości, podając lokali-
zację na zachodnim krańcu wsi. W
rozdziale pt. "Stare krzyże kamienne"
autor, Robert Hofrichter, wymienił trzy
obiekty w miejscowościach: Baborów
(Bauerwitz), Dzielów (Eiglau) i Macio-
wakrze (Matzkirch). Krótki tekst
zdobiła sylwetka krzyża z Dzielowa. W
tym samym 1909 r. E. Woikowsky-Bie-
dau na podstawie informacji od J. Gre-
gora podał opis lokalizacji krzyża krzyż
przy pierwszym domu po prawej stro-
nie drogi z Jaroniowa i zamieścił jego
rysunek wykonany na podstawie fo-
tografii. [Jaroniów (niem. Jernau) to
dawniej osobna wieś, dziś południo-
wo-zachodnia część Baborowa, poło-
żona na prawym brzegu rzeki Psiny].

Rysunek krzyża z Dzielowa wg E.
Woikowsky-Biedau

Niestety, prócz podanej w miarę
dokładnej lokalizacji, nadal było brak

danych o wymiarach tych krzyży
i materiale, z jakiego je wykonano. Za-
pewne dlatego, że nie przywiązywa-
no jeszcze wówczas do tego zbytniej
uwagi. W 1920 r. P. Kutzer podawał
informacje o tym krzyżu, zaliczając go
do grupy krzyży misjonarskich Cyry-
la i Metodego. W 1923 r. M. Hellmich
podał lokalizację: krzyż przy pierw-
szym domu po prawej stronie drogi
z Jaroniowa. Wymiary: 73x72x22 cm.
W tabl. nr 13 zamieścił sylwetkę tego
krzyża. W 1931 r. M. Hellmich potwier-
dził istnienie tego krzyża. W 1980 r. A.
Scheer podał szerszą informacje o tym
krzyżu, pisząc: Krzyż koniczynkowy
wolnostojący na podmurówce w rogu
skrzyżowania dróg prowadzących do
Baborowa i Kościółka św. Mikołaja
(ok. 400 m od niego)  94 x 80 x 21  cm,
piaskowiec. legenda wiąże go z misją
św. Cyryla w IX w. gm. Baborów, 2,5
km . W 1961 r. krzyż z Dzielowa opisa-
ny został w Katalogu Zabytków Sztu-
ki w Polsce. W 1991 r. o tym kamien-
nym krzyżu informował Z. Komarnic-
ki.
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  Nasiedle: kamienny krzyż posado-

wiony za siatką w ogrodzie domu przy
ul. Szkolnej 1, w odległości ok. 20 m
od wejścia do domu.

2. Wymiary i materiał: 45x59x20 cm,
piaskowiec.

3. Rys historyczny: w maju 2004 r.
Z. Bereszyński podał pierwszą infor-
mację o odnalezionym kamiennym
krzyżu w tej wsi, załączając jego zdję-
cie. W 2004 r. P. Kopczyk podał szer-
szy opis tego krzyża, informując mię-
dzy innymi: Krzyż pojednania w Na-
siedlu znajduje się w zachodniej czę-
ści wsi, około 700 m od skrzyżowania
z kapliczką, przy ul. Szkolnej 1. Stoi w
przydomowym ogródku p. Stefanii Il-
czyszyn, tuż za ogrodzeniem z meta-
lowej siatki, przez co nie jest bezpo-
średnio dostępny, ale za to zabezpie-
czony przed potencjalną kradzieżą.
Wykuty z piaskowca ma wymiary: 58
x 60 x 20 cm, ewentualne ryty nie są
widoczne, gdyż jest cały pobielony.

Tak więc teraz, z pow. głubczyckiego
znanych jest sześć krzyży pojedna-
nia, w tym trzy zachowane w miejsco-
wościach - Baborów, Dziełów i Na-
siedle oraz trzy zaginione w miejsco-
wościach - Kietrz, Krzyżowice i Woj-
nowice. Krzyż dawniej nie był opisy-
wany. W 2005 r. A. Scheer, korzysta-
jąc z informacji Zbigniewa Bereszyń-
skiego i Piotra Kopczyka, podał opis
odkrycia kamiennego krzyża z miej-
scowości Nasiedle w artykule „Dwa
odkrycia nie znanych krzyży pokut-
nych na Opolszczyźnie”, (artykuł  uj-
mował opisy krzyży z Nasiedla i Przed-
borowic).

Autorzy opisujący kamienne krzy-
że stwierdzili jednak, że nie wszystkie
obiekty zachowały się do naszych
czasów. Część krzyży zaginęła i poza
określeniem ich lokalizacji nie podali
żadnych innych danych np. wyglą-
du, wymiarów itp. Jedynie w odnie-
sieniu do zaginionego krzyża z Babo-
rowa istnieje jego rysunek wykona-
ny przez ks. E. Rychtarsky'ego.

O pozostałych  zaginionych krzy-
żach posiadamy jedynie informacje
o ich dawnych lokalizacjach:

Pierwszy kamienny krzyż dawniej
stał na granicy parafii (plebanii lub
probostwa) Kietrz.

W 1923 r. M. Hellmich podał
pierwszą informację o tym krzyżu,
podając jednak tylko jego lokalizację:
krzyż na granicy parafii (Plebanii lub
probostwa). W 1931 r. M. Hellmich
ponowił informację o istnieniu ka-
miennego krzyża w tej miejscowości.
W 1980 r. A. Scheer informował o tym
zaginionym już krzyżu, pisząc: Krzyż
pokutny na granicy parafii.
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Drugi kamienny krzyż dawniej stał

na łące koło wsi Krzyżowice (do 1825
r). W 1909 r. R. Hofrichter podał
pierwszą informację o zaginionym już
wówczas krzyżu w tej wsi, pisząc: ka-
mienny krzyż dawniej stał na łące koło
wsi do 1825 r. W 1980 r. A. Scheer
informował o tym zaginionym już krzy-
żu, pisząc: Krzyż pokutny stał na łące
koło wsi do 1825 roku.  gm. Głubczy-
ce, 5 km. W 1991r. Z. Komarnicki rów-
nież umieścił informację o zaginionym
krzyżu.

Trzeci kamienny krzyż dawniej stał
pomiędzy Wojnowicami a Nową Wsią
Głubczycką.

W 1923 r. M. Hellmich podał
pierwszą informację o tym krzyżu,
podając jednak tylko jego lokalizację.
Pisał: pomiędzy Wojnowicami a Nową
Wsią. W 1931 r. M. Hellmich ponowił
informacje o tym kamiennym krzyżu.
W 1980 r. A. Scheer informował o tym
zaginionym już krzyżu, pisząc: Krzyż
przy drodze do Bogdanowic wg
wzmianki z 1923 roku  gm. Kietrz, 10
km . W 1991r. Z. Komarnicki również
ponowił informację o zaginionym
krzyżu.

Do obecnych czasów zachowały
się więc z terenu obecnego powiatu
głubczyckiego trzy kamienne krzyże
zaliczane do zabytków dawnego pra-
wa karnego, a cztery obiekty trakto-
wane są jako zaginione lub nieodna-
lezione.

Piotr Kopczyk,
Stanisław Zobniów
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Człowiek żyje tak długo, jak długo
żyje pamięć o nim. I choć nie każdy
tworzy wielkie dzieła, to każdy z nas
tworzy historię. Choćby naszą, lo-
kalną.  By pamięć o naszych bliskich
i znajomych ocalić od zapomnienia,
trzeba wspomnieniami dzielić się
z innymi. Jeśli będziemy pamiętać o
bliskich i znajomych, ci, co przyjdą
po nas w przyszłości, także nie za-
pomną o nas, bez względu na to, co
zrobiliśmy… Tak samo może być w
sporcie.

To już 70 lat!
Okrągłe rocznice w historii zawsze

są okazją do wspomnień i dokonania
podsumowań. Tak jest w przypadku
klubu sportowego POLONIA GŁUB-
CZYCE. W 2015 roku najbardziej po-
pularny klub w naszym regionie ob-
chodził swoją 70 rocznicę powstania.
Początki klubu sięgają roku 1945, kie-
dy tuż po zawierusze wojennej
w Głąbczycach (taką nazwę nosiło do
1946 roku nasze miasto) powołano do
życia Klub Sportowy o wdzięcznej
nazwie POLONIA. Na początku gro-

POLONIA GŁUBCZYCE MA 70 LAT!
no entuzjastów sportu napotykało na
liczne trudności i kłopoty, które suk-
cesywnie jednak pokonywano. Opie-
kę nad klubem na przestrzeni lat spra-
wowały przede wszystkim głubczyc-
kie zakłady dziewiarskie - Merkury,
później Unia, Zakłady Piwowarskie
oraz wielu innych popularnie zwanych
mecenasami. Dzięki nim sport w
Głubczycach mógł się rozwijać. Wraz
z kolejnymi opiekunami zmieniała się tak-
że nazwa klubu - od POLONII poprzez
GWARDIĘ, SPARTĘ, SPÓJNIĘ, BU-

DOWLANYCH po ponownie POLONIĘ.
Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje

nam prezes naszego klubu…
Wśród zarządzających głubczyckim
klubem w ciągu długich 70 lat znaleźli
się: Edmund Sztul, Rudolf Bogdani,
Sylwester Nidecki, Zbigniew Łazor,
Henryk Baumert, Jan Łobos, Janusz
Bednarczyk, Ryszard Majkowski, Ka-
zimierz Tokarz, Zbigniew Bojarski, Ze-
non Michalak, Jan Śnieżek, Janusz
Kowalski, Edward Grzeczny, Józef
Pich, Tomasz Czyżowicz, Dariusz Ko-
złowski, Marek Curyło…
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Polonijne fuzje
Trzykrotnie głubczycka Polonia

związała się poprzez fuzje z innymi klu-
bami. W marcu 1947 r. KS Polonia
połączyła się z działającym przy Za-
kładach Dziewiarskich klubem spor-
towym OMTUR Merkur i przyjęła
nazwę Włókienniczy Związkowy
Klub Sportowy POLONIA przy Pań-
stwowych Zakładach Dziewiarskich
i Pończoszniczych Merkury. Do ko-
lejnego połączenia doszło w sierpniu
1993 r., kiedy to Polonia sportowo-
organizacyjnie związała się z ZKS
Kombinat Głub-
czyce i występo-
wała przez 1,5 roku
jako POLONIA
K O M B I N AT
GŁUBCZYCE.
Wreszcie do trze-
ciej i ostatniej fu-
zji doszło w 2000
roku, kiedy Polo-
nia połączyła się
z Elektrometem
Gołuszowice i wy-
stępowała przez 5 sezonów jako PO-
LONIA GOŁUSZOWICE GŁUBCZY-
CE. Jeszcze kilka lat temu mówiono o
kolejnym połączeniu Polonii, tym ra-
zem ze Startem Galmet Bogdanowice,
ale nic z tego nie wyszło…

Piłka, piłka, piłka…
Przez całe dziesięciolecia POLO-

NIA to przede wszystkim sekcja pił-
ki nożnej. Na przełomie lat 40. i 50.
głubczycki zespół toczył boje z taki-
mi klubami jak Górnik Zabrze, Polo-
nia Bytom, Odra Opole czy Piast Gli-
wice. W 1961 r. głubczycki zespół po
raz pierwszy awansował do ówcze-
snej III ligi i występował w niej przez
kolejne trzy sezony (1961/1962, 1962/
1963, 1963/1964). Przez wiele następ-

nych lat zespół z Głubczyc balanso-
wał najczęściej na pograniczu ligi
okręgowej. Dopiero w latach 80. uda-
ło się uzyskać dwukrotnie awans do
III ligi. Niestety pobyt w klasie roz-
grywkowej szczebla centralnego
trwał tylko dwa sezony - POLONII
za każdym razem nie dane było utrzy-
mać się dłużej w wyższej lidze (1982/
1983, 1985/1986). Później POLONIA
występowała w klasie międzywoje-
wódzkiej (1993/1994, 1994/1995),
opolskiej wojewódzkiej IV lidze
(2001-2004, 2009-2012, 2014-2016) a

nawet w A klasie (m.in. w latach
1996-1999). Z kolei w sezonach 2012/
2013 i 2013/2014 POLONIA rywali-
zowała w III lidze opolsko-śląskiej
(4 szczebel rozgrywkowy w kraju). W
roku jubileuszowym 2015 głubczyc-
ki zespół walczył w opolskiej IV lidze
i rok ten zakończył, podobnie jak
cały poprzedni sezon 2014/2015 na
drugim miejscu w tabeli - nie dają-
cym jednak szans awansu do wy-
ższej klasy.

Mecz stulecia
W 1963 r. w Pucharze Polski POLO-

NIA po wyeliminowaniu Śląska Wro-
cław i warszawskiego Ursusa podej-
mowała na wypełnionym po brzegi
głubczyckim stadionie - ok. 2000 wi-
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dzów! - I-ligowy zespół wielkiej LE-
GII WARSZAWA z Lucjanem Brych-
czym, Jackiem Gmochem, Antonim
Piechniczkiem, Bernardem Blautem,
Henrykiem Apostelem i Januszem
Żmijewskim na czele. W meczu, który
przeszedł na wieki do historii głub-
czyckiej piłki, głubczyccy zawodnicy
ulegli renomowanym rywalom ze sto-
licy Polski 1-11 (honorowe trafienie
Jerzego SZTERA), ale nie wynik dla
rzeszy wiernych kibiców był najważ-
niejszy. Liczyła się możliwość spotka-
nia wielkiej Legii z naszą POLONIĄ,
głubczyckim Kopciuszkiem, który za-
grał w składzie: Józef Grzeczny (46.
Marian Haberstok), Zbigniew Sko-
czylas, Paweł Kozibroda, Antoni
Wypiórczyk, Władysław Słocki, Ste-
fan Seń, Józef Pacyga (46. Stanisław
Wiecha II), Ludwik Orłowski, Werner
Thienel, Józef Nowak, Jerzy Szter. Tre-
ner: Zbigniew Słocki.

Nie tylko piłka nożna
Obok sekcji piłki nożnej prowadzo-

ne były w POLONII także inne sek-
cje. Siatkarze w latach 1948-1950 wal-
czyli w II lidze. Z kolei siatkarki wy-
stępowały w lidze wojewódzkiej
w sezonach 1974/1975 i 1975/1976.
Koszykarze w 1973 walczyli o ligę mię-
dzywojewódzką. Były ponadto m.in.
takie sekcje, jak piłka ręczna, lekko-
atletyka, tenis stołowy i brydż spor-
towy. Nie sposób nie wspomnieć
o trzyletniej udanej przygodzie klubu
z badmintonem. Przez cztery lata ist-
nienia sekcji badmintona w głubczyc-
kiej POLONII zawodnicy tego klubu
zdobyli TRZYKROTNIE drużynowe
mistrzostwo Polski (1977/1978, 1978/
1979, 1979/1980). Były także indywi-
dualne tytuły mistrzów Polski: w grze
pojedynczej kobiet - Elżbieta Utecht
(1978, 1979) i Bożena Wojtkowska

(1980); w grze podwójnej kobiet - Elż-
bieta Utecht i Bożena Wojtkowska
(1978), Maria Bachryj i Bożena Wojt-
kowska (1979) oraz Ewa Rusznica
i Bożena Wojtkowska (1980); w mik-
ście Elżbieta Utecht (w parze ze
Skrzypczyńskim, 1979). W tym samym
okresie juniorzy Polonii zdobyli 9 ty-
tułów. Później sekcję przekazano do
Technika Głubczyce i ten stan rzeczy
trwa nadal.

Jak wygląda sportowo POLONIA
w jubileuszowym roku?

W klubie prowadzona jest tylko sek-
cja piłki nożnej. Niemal 150 zawodni-
ków trenuje w 6 zespołach, z których 5
to grupy młodzieżowe. Seniorzy, któ-
rych prowadzi już drugi sezon Marek
Hanzel zajmują 2 miejsce w IV lidze,
utrzymując się kolejny sezon w ligo-
wej czołówce. Drużyna złożona jest w
zasadzie z zawodników z naszego te-
renu, a do zespołu sukcesywnie włą-
czani są głubczyccy wychowankowie.
Juniorzy trenowani przez Mirosława
Monasterskiego i Andrzeja Bożęckie-
go występują w opolskiej I lidze woje-
wódzkiej: rywalizują ze zmiennym
szczęściem, przeplatając wygrane dość
wysokimi porażkami. Sporo zadowo-
lenia przynoszą Trampkarze, prowa-
dzeni przez Kacpra Fedorowicza, któ-
rzy godnie prezentowali się na arenie
Opolszczyzny. To młody i perspekty-
wiczny zespół. To samo można powie-
dzieć o Młodzikach, których szkoli
Przemysław Michalak. Najmłodszymi
adeptami Polonii - Żakami i Orlikami -
opiekują się zawodnicy zespołu senio-
rów Rafał Czarnecki i Jakub Milewski.
Uczestniczyli oni systematycznie w
turniejach organizowanych przez
OZPN na naszym terenie.

Robert Stebnicki
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Państwo Irena i Roman Karaczy-
nowie z Chomiąży obchodzili 12. lu-
tego 2016r. Diamentowe Gody.W tym
dniu przypadała 60. rocznica ich
ślubu w Dobieszowie.

Z tej okazji Jubilatów odwiedzili z
życzeniami burmistrz Adam Krupa,
przewodniczący Rady Miejskiej, kie-
rownik Urzędu
Stanu Cywilnego
Beata Grochalska.
Świadkiem i
uczestnikiem tej
miłej uroczystości
był również niżej
podpisany. Jubila-
ci to Kresowianie
"w oryginale".
Pani Irena ur. w
m i e j s c o w o ś c i
Wołowe, Pan Ro-
man w miejscowości  Strzałki - w kon-
dycji godnej pozazdroszczenia - za-
prosili gości do stołu. Na nim kawa i
tort. Stało się to zaczątkiem długich i
bogatych w tragizm wspomnień,
szczególnie z czasów młodości.
Wspólnie z wieloma rodzinami dzielili
los wygnańców z rodzinnych stron.
W przypadku rodziny Jubilata "z do-
bytkiem i prowiantem" na drogę zała-

DIAMENTOWE GODY
dowanym na wozie konnym i dwiema
krowami zostali zawróceni z drogi na
dworzec, by po trzech miesiącach
wyjechać. Przemyśl to pierwszy po-
stój z powodu zmiany szerokości to-

rów. Kolejny dwutygodniowy
postój miał miejsce w Katowi-
cach Ligocie.  Do obowiązków
Romka należała troska o konia.
Siadał na niego i jechał gdzieś,
gdzie koń mógł się napaść tra-
wy. Ojciec dbał o krowy - żywi-
cielki. Kilkutygodniowy trans-
port zakończył się na stacji Mo-
kre. Tu na pograniczu zaczęło
się na nowo organizowanie
życia. Początkowo w domu,

wspólnie z niemiecką rodziną, z którą
utrzymują kontakty. To tu 60 lat temu
zawarli związek małżeński i doczekali

diamentowych godów. Wybudowali
dom, założyli rodzinę, która stawiła się
do zdjęcia. Opowieść o życiu Państwa
Karaczynów jest tak bogata, że nie
podjąłem się nawet jej streszczać. Zo-
stanie spisana przez naszych histo-
ryków K. Maler i A. Szymczynę jako
materiał do kolejnego tomu "Kreso-
wian"

 Jan Wac
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W  Urzędzie  Stanu Cywilnego uro-
czystoście obchodzili Jubileusz 50.
lat pożycia małżeńskiego Państwo
Janina i Leonard Mazurkiewiczo-
wie oraz Ludwika i Ryszard Paw-
luchowie.

Jubilaci Państwo Anna i Feliks Syty
byli nieobecni. Uroczystości tej to-
warzyszło wręczenie przez Burmistrza
Adama Krupę w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Kazi-
mierza Naumczyka i Kierownik USC
Beaty Grochalskiej ”Medali za Dłu-

goletnie Pożycie” nadanych przez
Prezydenta RP. Beata Grochalska
witając Jubilatów i gości powiedzia-
ła - Minęło 50 lat, odkąd zawarli Pań-
stwo związek małżeński i wstąpili na
wspólną drogę. Te minione lata to czas
pracy zawodowej, troski o dom, o
wychowanie i wykształcenie dzieci.
Myślę, że te wszystkie sytuacje, któ-
re Państwu się w życiu przytrafiły
tylko cementowały Wasz związek, co
widać na Państwa twarzach i o
czym świadczy Państwa obec-
ność w tym miejscu.

O randze instytucji małżeństwa w
państwie polskim świadczą medale ja-

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

kimi Prezydent RP odznacza małżon-
ków za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Ze swej strony chcę Państwu
złożyć wyrazy szacunku i uznania za
te wspólne 50 lat i życzyć wszystkie-
go najlepszego, dużo zdrowia, spo-
koju, abyście cieszyli się sobą i życiem
rodzinnym jeszcze przez długie,
wspólne lata.

Do  życzeń  Burmistrz  Adam Kru-
pa dołożył - Ogromnie cieszę się, że
mogę uczestniczyć w takiej uroczy-
stości.  A przede wszystkim cieszę się,
że widzę naszych Jubilatów w tak do-
brej kondycji. Serdecznie witam Was
wszystkich. Jest to bardzo ważna
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chwila w życiu naszego samorządu,
bo są Państwo żywym przykładem, jak
polska rodzina powinna wyglądać.
Założyliście rodziny 50 lat temu w
trudnych czasach, w których nie było
łatwo żyć. Wychowaliście dzieci. Mam
nadzieję że cieszycie się też kolejnym
pokoleniem waszych rodzin.

Przewodniczący  Kazimierz Naum-
czyk - cieszę się, że jesteście Państwo
dziś w tym miejscu, że możemy Pań-
stwa gościć w naszym odnowionym
Urzędzie Stanu Cywilnego. Jako trochę
młodszy od Was - bo pamiętam Pań-
stwa jako długoletnich mieszkańców
Głubczyc - życzę po prostu samych
serdeczności! Tak jak mówili moi po-
przednicy, jesteście przykładem tego jak
należy żyć. Wszystkiego dobrego.

Pani Janina Mazurkiewicz,  mał-
żonka Leonarda przed uroczystością
podzieliła się z reporterem portalu
Twoje Głubczyce refleksją, że „nasze
życie przeminęło w jednej chwili, bo
takie jest życie. Tak to życie przeży-
wamy, ono trwa chwilę. Mija niepo-
strzeżenie”. Ale Państwo dali przy-
kład, że tę chwilę można przeżyć ra-
zem. Jesteście pięknym przykładem,
że te wspólne chwile można pięknie i
mądrze spełnić. Gratuluję i życzę
wszystkiego najlepszego. Życzę przede
wszystkim zdrowia i tego, abyście
mogli swoimi rodzinami jak najdłużej
cieszyć   się. Państwo Mazurkiewiczo-
wie mieszkają w Lisięcicach. Ślub wzięli
50 lat temu. Mają córkę, pielęgniarkę,
wnuka po studiach i prawnuka, który
w  dniu  jubileuszu miał 7 m-cy i towa-
rzyszył dziadkom w uroczystości.

Pani Janina pochodzi z Kielecczy-
zny (Staszów). Matka zmarła, gdy
miała 10 lat, ojciec ożenił się ponow-
nie. Ma czwórkę rodzeństwa. Z Pa-

nem Leonardem poznali się w techni-
kum w Komornie. W "podboju" mał-
żeńskim, jak twierdzą zgodnie, Pan Le-
onard nie miał łatwego zadania. Pani
Janina ostrożnie podchodziła do re-
lacji damsko-męskich. Jednak po 4
latach znajomości i zdanej maturze,
konsekwencja podjętych działań i
włożony w nie trud został wynagro-
dzone. W grudniu 1965 r. wzięli ślub.
Panem Leonardem zainteresowana
była służba: milicyjna i wojskowa. Jed-
nak nie przyjął żadnej propozycji pra-
cy. Nie chciał się rozstawać z mał-
żonką. Obecnie mają swój dom w Li-
sięcicach.

Pani Janina przepracowała 20 lat w
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Lisięcicach. Wspomina ten czas jako
wyjątkowo pracowity, obfity w róż-
nego rodzaju powierzane jej zadania.
Aktualnie jest już na emeryturze.

Pan Leonard Mazurkiewicz,
 mąż Janiny (Ewy).
Urodzony w Mikołajówce. (Kresy).

Ukończył 2-letnią szkołę rolniczą w
Głubczycach, a potem w Komornie
Technikum Rolnicze. Tam poznał
żonę.  Tak wspomna te czasy: "Kole-
ga z klasy Janiny stał w parku pomię-
dzy internatem, a salami wykładowy-
mi. Płakał. Podszedłem i zapytałem co
mu jest. Okazało się, że ktoś z mojej
klasy chce go pobić za Kowalską.
Ową Kowalską była właśnie Janina
(w szkole jako Ewa). Pocieszyłem go i
powiedziałem żeby się nie bał. Odpro-
wadziłem go do domu. Nie dawało mi
jednak spokoju, za kogo to chcą go
bić. Pomyślałem, że warto tę dziew-
czynę poznać. Tak zaczęła się moja
znajomość z Janiną. Ślub wzięliśmy w
1965 roku".Pan Leonard początkowo
przez rok  pracował na stażu w PGR w
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Grudyni Małej. Później w Służbie Rol-
nej. Z kolei gdy powstał SKR w Lisię-
cicach, został wicedyrektorem. Po
dwóch latach SKR  przyłączono do
SKR Głubczyce. Został  kierownikiem
oddziału SKR Lisięcice. Pracował tam
aż do emerytury.

Państwo
Ludwika i Ryszard  Pawluchowie

Pani Ludwika urodzona w Sienia-
wie (Tarnopolskie). Przyjechała do
Polski z rodzicami jako małe dzieciąt-
ko. W 1948 r. w wieku 34 lat na zapale-
nie opon mózgowych umiera jej oj-
ciec, pozostawiając troje dzieci, czwar-
te w drodze. Ludwika była drugą z ko-
lei. Mieszkali w Czerwonkowie, gdzie
osiedlono ich w 1945 r. Rozpoczęła
pracę w Głubczycach w Zakładach
Dziewiarskich,  bo matki nie było stać
na „szkoły”. Szyła na maszynie, póź-
niej została brygadzistką. Męża - jak
wspomina - poznała na głubczyckim
targu. Poszła tam ze swoją znajomą.
Szedł w wojskowym mundurze. "Ry-
siu, a kiedy do cywila pójdziesz!?" -
zapytała  znajoma. "Właśnie przysze-

dłem kupić ubranie, już  idę do cywi-
la". Tak zaczęła się wspólna przygo-
da, która miała epizod rozstania. Po
pewnym czasie ich drogi znowu się
skrzyżowały. Po czasie Ryszard spo-
tyka Panią Ludwikę i mówi. "Moja
zguba znalazła się" - od tamtej pory

są razem. W marcu 1965 r. wzięli ślub.
Mieszkali u ojca  Ryszarda. Po czte-

rech latach dostli mieszkanie spółdziel-
cze. Po siedmiu latach po córce uro-
dził się syn.  Córka mieszka w Racibo-
rzu, syn w Markowicach. Mają sze-
ścioro wnucząt, dwoje prawnuków (9
lat i 2 latka). Syn ma trzy córki, a córka
ma trzech synów. "Teraz trzeba nam
zdrowia i w zasadzie tylko tyle". Ry-
szard Pawluch, urodzony w Samborze,
na Kresach. Do Polski przyjechał z cio-
cią w 1945 r. do  Gołuszowic. Matka
umarła na wschodzie. Pierwszą pracę
podjął w PSS (10 lat jako malarz). Po
wojsku, poznał Ludwikę, żeni się i przyj-
muje do pracy w Spółdzielni Mieszka-
niowej,  gdzie przepracował 33 lata.

Jan Wac
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22. lipca 2016 r.  Państwo Czesła-
wa i Edward Wołoszynowie obchodzili
pięćdzisięciolecie małżeństwa. Z  tej
okazji Burmistrz Głubczyc Adam
Krupa  wręczył Jubilatom "Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie",
nadany przez Prezydenta RP Andrze-
ja   Dudę.

W uroczystości uczestni-
czyli przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Beata Grochalska oraz
najbliższa rodzina. Państwo
Wołoszynowie poznali się w Li-
ceum Ogólnokształcącym w
Głubczycach. Wychowali tro-
je dzieci i cieszą się trojgiem
wnucząt.

Pani  Czesława urodzona w
Bóbrce k/Lwowa. Po ukończe-
niu Liceum Pedagogicznego w
Raciborzu została skierowana
do pracy w Szkole Podstawo-
wej w Braciszowie. W 1963 r.
została przeniesiona do pracy
w Liceum Ogólnokształcącym
w Głubczycach jako nauczycielka wy-
chowania fizycznego. Przez wiele lat
była opiekunką Szkolnego Koła PCK.
Organizowała rozgrywki sportowe.
Pełniła funkcję wychowawcy klaso-
wego. Po uzyskaniu uprawnień prze-
szła na emeryturę.

Pana Edwarda, powszechnie znane-
go i cenionego, jednocześnie wycho-
wawcę wielu pokoleń, który całe swo-
je życie zawodowe związał z Głubczy-
cami,  poprosiłem o autobiografę.

Urodziłem się w Zbarażu. Pracę za-
wodową jako nauczyciel rozpocząłem
w Szkole Podstawowej i Liceum Ogól-
nokształcącym im. A. Mickiewicza-

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
cach. Kolejno pracowałem w Szkole
Podstawowej nr 3 tzw. "Tysiąclatce".
W tym czasie pełniłem funkcję in-
struktora fizyki, chemii i matematyki
Powiatowego Ośrodka Metodyczne-
go. W 1969 zostałem dyrektorem Szko-
ły Podstawowej nr 3. Od 1975 r. pełni-

łem funkcję wicedyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2. W 1984 r. zosta-
łem powołany na wicedyrektora, a od
1985r. do przejścia na emeryturę w
2002 r. byłem dyrektorem Liceum Ogól-
nokształcącego, pierwszym jako jego
absolwent. Przez trzydzieści lat pełni-
łem funkcję prezesa Koła Pszczelarzy.
Jestem prezesem Oddziału Głubczyc-
kiego Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo Wschod-
nich II RP. Jestem czwartą kadencję
radnym Rady Miejskiej.”

Jan Wac



248

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2017

"Szkoło! Szkoło!
Gdy Cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza.
Oczy mam pełne łez!"

Julian Tuwim

W szkole czas odmierzany jest w
specyficzny sposób. Tutaj kolejne
dzwonki, dni, miesiące, semestry, lata,
napędzają zegar szkolnego świata.
Świata, w którym przyszło nam żyć,
uczyć się i pracować.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głub-
czycach świętowała Jubileusz 70-le-
cia istnienia. Uroczystość rozpoczę-
liśmy mszą świętą w intencji absol-
wentów oraz dawnych i obecnych
pracowników szkoły. Następnie na-
uczyciele, absolwenci, uczniowie i
zaproszeni goście przeszli do sali wi-
dowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Głubczycach, gdzie odbyła się
uroczysta akademia.

Swoją obecnością zaszczycili nas
Krystyna Czollek - dyrektor Wydzia-
łu Nadzoru Pedagogicznego przy
Kuratorium Oświaty w Opolu, zastęp-
ca burmistrza - Kazimierz Bedryj, dy-
rektor Zarządu Oświaty Kultury i spor-
tu - Stanisław Krzaczkowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Głubczy-
cach - Kazimierz Naumczyk, radny

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JANUSZA KORCZAKA

Sejmiku województwa i jednocześnie
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry - Zbigniew Ziółko, komendant huf-
ca ZHP - Ryszard Kańtoch. Zaprosze-
nie przyjęli również przedstawiciele
związków zawodowych - Grażyna
Raczek ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Piotr Pakosz z NSZZ "So-
lidarność".

Byli z nami również dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów naszej gminy, dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych oraz pla-
cówek oświatowych prowadzonych
przez Starostwo Powiatowe, a także
goście ze Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia.

Jubileusz był okazją spotkań by-
łych dyrektorów naszej szkoły, ich
zastępców, a także emerytowanych
nauczycieli i absolwentów.

Aby podkreślić wyjątkowy charak-
ter obchodów, uroczystość rozpoczę-
to polonezem w wykonaniu uczniów
klas szóstych.

Następnie głos zabrała pani dyrek-
tor Ewa Błażków (absolwentka), któ-
ra złożyła podziękowania dawnym i
obecnym pracownikom "Dwójki" za
wkład w kształtowanie wizerunku pla-
cówki na przestrzeni siedmiu dekad
jej istnienia.
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Druga, historyczna część akademii

miała charakter teatralno - muzyczny.
Wehikuł wspomnień przeniósł wi-
dzów do początków istnienia "czer-
wonej" szkoły.

Podróż w czasie rozpoczęliśmy 11
listopada 1945 roku, kiedy to na zle-
cenie Kuratora Okręgu Szkolnego Ślą-
skiego Inspektor Szkolny Zaporow-
ski podzielił Publiczną Szkołę Koedu-
kacyjną nr 1 w Głąbczycach na szkołę
męską i żeńską. Pomieszczenie dla
szkoły żeńskiej wyznaczył inspektor
w budynku szkoły przy ul. Stalina 2 i
od tej pory nosiła ona nazwę Publicz-
nej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Głąb-
czycach.

Prezentacja multimedialna przypo-
mniała postaci dawnych nauczycieli,
uczniów, sale lekcyjne i szkolne kory-
tarze. Wróciły wspomnienia, ożyły
obrazy z dawnych lat.

Po tej sporej dawce historii przy-
szedł czas na część artystyczną.

Młodzi aktorzy ze szkolnej grupy
teatralnej "Korczaki" przedstawili au-
torski spektakl,  nad którego przygo-
towaniem czuwał Waldemar Lankauf,
reżyser i opiekun grupy teatralnej.

Była to niesamowita wycieczka do
"Krainy historii" Szkoły Podstawowej
Nr 2. Dowiedzieliśmy się co widziały i
słyszały jej  "czerwone mury". Ele-
menty pantomimy, rewelacyjnie do-
brana muzyka obrazująca kolejne eta-

py historii naszego kraju,  niesamo-
wita gra świateł i słowo przewodnie
ilustrujące dzieje szacownej Jubilatki
spowodowały, że widzowie spektaklu
mogli doświadczyć niesamowitych
wrażeń i emocji. To było wspaniałe
widowisko.

Niejednemu z nas łezka zakręciła się
w oku.

Po tej pięknej teatralno - muzycznej
podróży, która "trwała 70 lat", wróci-
liśmy do rzeczywistości. Na scenie
pojawili się obecni uczniowie naszej
szkoły i zaprezentowali swoje talen-
ty. Były tańce, śpiew i małe koncerty
instrumentalne. Na pożegnanie prze-
mawiający kolejno goście złożyli na
ręce pani dyrektor Ewy Błażków
życzenia wielu sukcesów i kolejnych
tak pięknych jubileuszy.

Po zakończeniu części artystycznej
uroczystości przenieśliśmy się w mury
"czerwonej" szkoły. W bibliotece
szkolnej mieliśmy okazję obejrzeć
wystawę "Siedemdziesięciu  zdjęć na
70-lecie szkoły". Goście oglądali ar-
chiwalne fotografie i stare kroniki
szkolne, a także dokonywali pamiąt-
kowych wpisów  w aktualnej kronice.
Na pamiątkę tej niecodziennej uroczy-
stości wszyscy otrzymali okoliczno-
ściowe biuletyny, które zawierały hi-
storię placówki, jej osiągnięcia, a tak-
że wywiady z absolwentami i emery-
towanymi nauczycielami.

 Następnie przy kawie i poczęstun-
ku obecna kadra pedagogiczna mo-
gła wysłuchać wielu zabawnych hi-
storii i anegdot opowiadanych przez
emerytowanych nauczycieli. Rado-
sna, pełna wzruszeń atmosfera sprzy-
jała rozmowom i wspomnieniom.

Był także spacer po szkole. Niektó-
rzy zaglądali w stare kąty, by szukać
w nich swoich wspomnień.
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O g r o m n e
wrażenie wywo-
łały dawno nie-
widziane sale,
korytarze, twa-
rze…

Goście od-
wiedzili również
salę histo-
ryczną, w której
zgromadzone są

dawne przedmioty, np. stare liczydła i
kałamarze, a także  oryginalny ręczny
dzwonek szkolny, którym pan woźny

wzywał  uczniów na lekcje  70 lat temu.
Dzień Jubileuszu był "świętem wspo-
mnień", a także "świętem życzeń" .

O naszej szkole można by mówić
wiele i długo. Na przestrzeni lat zmie-
niała swoje oblicze. W istocie jednak
pozostała taka sama. Jest częścią na-
szego życia. Mamy nadzieję, że za kil-
ka lat spotkamy się ponownie, świę-
tując kolejny jubileusz Szkoły Pod-
stawowej Nr 2.

Marzena Różnicka - Świercz
absolwentka SP 2,

obecnie nauczycielka
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Bank Spółdzielczy w Głubczyczch
ul. Sobieskiego 8
48-100 Głubczyce

tel/fax 77 485 22 49, 77 485 22 54
czynny od 8.00 do 16.30

Bank Spółdzielczy w Głubczycach świadczy korzystne i dogodne
 usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki

oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny
 dla wszystkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników,

rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem.

Bank Spółdzielczy w Głubczycach zapewnia bezpieczeństwo środków
zdeponowanych przez swoich Klientów. Depozyty zgromadzone

 w Banku Spółdzielczym w Głubczycach
objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

SZYBKO, ŁATWO I PO DRODZE
w naszej placówce możesz nabyć nowy lub odnowić posiadany

podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany lub niekwalifikowany).

Dbając o wygodę Klientów
Bank Spółdzielczy w Głubczycach posiada WPŁATOMAT,

 który umożliwia wpłacanie gotówki na konto osobiste firmowe
lub rolnicze

bez konieczności stania w kolejce do kasy.
Wpłatomat zlokalizowany jest w poprzedniej siedzibie Banku

(Pl.1.Maja 1 w Głubczycach).
www.bsglubczyce.pl

ZARZĄD
Prezes  Tomasz Dziaduch

CZŁONKOWIE
Beata Skowyra

Marta Mazur-Antoszczyszyn

RADA NADZORCZA
PREZYDIUM

Edward Bernacki
Edward Gniatkowski

Michał Gawłowski
CZŁONKOWIE

Józef Lenartowicz
Waldemar Bencal

Janusz Marczakiewicz
Bogusław Mazur

PUNKTY KASOWE

ul. Fabryczna 2
(Urząd Skarbowy)

tel. 77 485 30 51 wew. 128
7.30 - 14.30

ul. Słowackiego 42c
tel. 77 485 64 50

7.30 - 15.00

KIETRZ
ul. Wojska Polskiego (Arkady)

tel. 77 471 19 08
7.30 - 14.30
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oferuje:
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

PRZEWOZY OSÓB
Naprawy pojazdów mechanicznych
Wyważanie kół, holowanie pojazdów
Sprzedaż paliw (ON, E 95, LPG)
Myjnia samochodów ciężarowych,
osobowych i  autobusów,
Dzierżawę pomieszczeń biurowych
i magazynowych

 ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA Z  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, SEKCJA FOTOGRAFICZNA,
RYSUNKU I MALARSTWA

MOK jest organizatorem lub współorganizatorem imprez:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Do szopy hej pasterze",

  Koncert walentynkowy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych,

Polsko-czeska internetowa telewizja dziecięca,

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne,

Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny,

      Festyn Górnośląski "Zima w mieście",

Przegląd "Syćko se wom zycom" ,

"Wakacje w mieście",

     Letnia Scena Głubczyckich Dni Kultury

pod ratuszem i w  amfitearze
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 SP. Z O.O.
UL. POWSTAŃCÓW 2 48-100 GŁUBCZYCE

Tel. (77) 485 27 21, Fax. (77) 485 27 21 wew. 12
E-mail: sekretariat@wodociagi-glubczyce.pl
Pogotowie wodociągowe tel. alarmowy 994,
tel. (77) 485 22 41, tel. kom. 791 322 153
E-mail: awarie@wodociagi-glubczyce.pl

Internetowe biuro obsługi klienta iBOK www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl

Oszczędzaj czas i środowisko, już dzisiaj korzystaj z systemu iBOK
i uruchom usługę e-faktura. Dzięki korzystaniu z systemu iBOK
i e-fakturze oszczędzasz czas, unikasz opóźnień w dokonywaniu i weryfi-
kowaniu płatności, lepiej planujesz swoje wydatki i dbasz o środowisko.

Działalność podstawowa spółki:
produkcja i dystrybucja wody oraz odprowadzanie

 i oczyszczanie ścieków na terenie miasta i Gminy Głubczyce.

Ponadto oferujemy:
-  wykonanie przyłączy wodociąwych i kanalizacyjnych,
- wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z niezbędną
   infrastrukturą towarzyszącą,
- wykonywanie prac remontowych wodociągowo kanalizacyjnych oraz
   wymianę wodomierzy,
- usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz
   przykanalików do budynków mieszkalnych,
- usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
   (szamb),
- inne prace z zakresu wodociągowo - kanalizacyjnego.

Gwarantujemy wykonanie zleconych prac terminowo, solidnie po konku-
rencyjnych cenach. Udzielamy gwarancji. Dysponujemy
doskonale wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim sprzętem.

Zapraszamy do współpracy
Więcej informacji i bieżące komunikaty znajdziesz na stronie

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 naj-
mu oraz budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych wła-
snościowych.

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 SPO£ECZNEGO 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

20 LAT GTBS
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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
www.uk-glubczyce.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 komunal-
nych w PSZOK ul. Pocztowa 8 (foto) tj.:szkła, plastiku,
baterii, gruzu, makulatury
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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 mies.) 13.00-16.30
pon., sob.- nieczynne
w pozostałym okresie: (od 01.10-31.05)
wtorek - piątek 10.00-15.30
niedziela (2. i 4. w mies.) 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 zamknięciem.

Plan wystaw i imprez
dostępny jest  na stronach

internetowych 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.

TELEWIZJA
GŁUBCZYCE

Zapraszamy do oglądania o każdej porze
dnia i  nocy,

ponieważ nadawana jest  w pętl i
-  24 godz./dobę

Do oglądania programów lokalnej telewizj i
zaprasza jej  właściciel

MARIAN POSPISZEL
życząc mile spędzonego czasu
z TV Głubczyce /  TV Pogranicze
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