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WESO£YCH ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA
oraz SZCZÊŒLIWEGO NOWEGO ROKU 2008

CZYTELNIKOM
„KALENDARZA G£UBCZYCKIEGO”

¿yczy REDAKCJA

* * *
FROEHLICHE WEIHNACHTEN

UND EIN GLUECKLICHES NEUES JAHR 2008
WUENSCHT ALLEN LESERN

DIE REDAKTION DES „KALENDARZ G£UBCZYCKI”

* * *
BLAHOPRANI K VANOCUM A NOVEMU ROKU.

VSE NAJLEPSI K SVATKUM VANOCNIM
A NOVEMU ROKU 2008

PREJE CTENARUM „HLUBCICKI KALENDAR”
REDAKCE
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Vázeni pøátelì,

Pøipravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendáø na rok 2008, v Anìm� je
hlavním tématatem pováleèy rozvoj
Zemì hlubèické. Na�ím cílem jAe
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnìlo, ale i to, abychom
je poznali podrobnìji. Souèasnì na-
bizíme mnoho údajù i z pritomnosti,
v zájmu lep�iho poznáni mésta
Hlubèic a jeho okolí, nasí malé vla-
sti, její historie, kultury, osvìty a ho-
spdárstvi. Doufáme, �e kalendáø splni
nejen osvìtovou a informaci funkci.

Kalendaø obsahuje:
- odkazy na starou i novou historii
gminy hlubèické.
- informace o kultuøe a historii nasí
vlasti.
- námìty pro o�ívení a tvorbu tra-
dic, projejich znovuwtváreni i pro
dal�í Èinnost v budoucnosti.

Dal�i ji� 16. kalendáø (2009) bude
obsahovat nová témata vè. tech.
která jsme nemohli zaøadit do
souèasného vydáni. Námìty a pro-
pozice pro tvorbu dal�ích kalendáøù
zasílejte, prosim na nasi adresu:

Miejski Dom Kultury
ul. Ko�ciuszki 24
48-100 Glubczyce
tel.077 / 485 21 51
V�em, kteri nám pomohli pri tvorbì

kalendáre wjadrujeme své srdeèné
podékováni a té�ime se na dai�i spo-
lupráci.

REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden Ka-
lender für das Jahr 2008 vorbereitet. Wir
präsentieren gleichfalls unsere reiche
Gegenwart und regen Sie dazu an, sich
mit der Stadt und der Stadtgemeinde,
diesem kleinen Heimatland, seiner Ge-
schichte, Kultur, Bildung und Wirt-
schaft besser vertraut zu machen.

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

Der Kalender bewahrt unter anderem
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 16. Auflage des Kalen-
ders 2009  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. Ko�ciuszki 24
48-100 G³ubczyce
tel. 077 / 485-21-51.
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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DRODZY CZYTELNICY !

Przygotowaliœmy dla Was nastêpny, piêtnasty
Kalendarz na rok 2008, w którym, tradycyjnie ju¿, te-
matem dominuj¹cym jest powojenna historia naszej Zie-
mi G³ubczyckiej. Celem tego kalendarza jest bli¿sze jej
przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesnoœæ i zachêca-
my do lepszego poznania miasta i gminy, tej naszej Ma³ej
Ojczyzny, jej historii, kultury, oœwiaty, gospodarki. Mamy
nadziejê, ¿e Kalendarz spe³ni funkcjê nie tylko informa-
cyjn¹, ale i promocyjn¹.

Kolejny, XVI ju¿ Kalendarz (2009 r.), obok kontynuacji
niektórych w¹tków zawieraæ bêdzie nowe tematy, któ-
re nie znalaz³y siê w tym wydaniu, a s¹ godne uwagi. Li-
czymy na naszych czytelników.

Uwagi i propozycje prosimy nadsy³aæ na adres:
Miejski Oœrodek Kultury
ul. Koœciuszki 24, 48-100 G³ubczyce
tel. 077 / 485 21 51.

Motywy przewodnie w tym wydaniu Kalendarza to li-
noryty ladislava Ruska z O³omuñca (str. 1), wiersze rena-
ty blicharz (str. 30) oraz wyroby rêkodzie³a, prace szy-
de³kowane przez Mariê Albert i mariê krzywiñsk¹ z grupy
odnowy wsi w mokrem (str. 3).

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy tworzeniu
Kalendarza, wyra¿amy serdeczne podziêkowania.

W imieniu redakcji
Jan Wac
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STYCZEÑ
1 wt
2 �r
3 cz
4 pt
5 so
6 nd
7 pn
8 wt
9 �r
10 cz
11 pt
12 so
13 nd
14 pn
15 wt

Mieczys³aw, Wilhelm, Mieszko
Makary, Izydor, Grzegorz
Arleta, Danuta, Genowefa
Eugeniusz, Tytus, Angelika
Szymon, Hanna, Edward
Kacper, Melchior, Baltazar
Julian, Teodor, Lucjan
Seweryn, Teofil, M�cis³aw
Marcjanna, Marcelina, Antoni
Jan, Wilhelm, Danuta
Matylda, Honorata, Feliks
Benedykt, Arkadiusz, Czes³awa
Weronika, Bogumi³a, Izydor
Hilary, Feliks, Ordon
Aleksander, Pawe³, Izydor
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16 �r
17 cz
18 pt
19 so
20 nd
21 pn
22 wt
23 �r
24 cz
25 pt
26 so
27 nd
28 pn
29 wt
30 �r
31 cz

Bernard, Marceli, W³odzimierz
Marian, Antoni, Jan
Ma³gorzata, Piotr
Henryk, Mariusz, Marta
Sebastian, Fabian
Agnieszka, Inez, Jaros³aw
Wincenty, Anastazy, Wiktor
Ildefons, Rajmund, Maria
Rafa³, Felicja, Tymoteusz
Tatiana, Mi³osz, Pawe³
Tytus, Wanda, Paulina
Angelika, Przybys³aw, Jan
Radomir, Karol, Walery
Zdzis³aw, Franciszek, Zenon
Maciej, Marcin, Martyna
Jan, Ludwik, Marcelina
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LUTY
1 pt
2 so
3 nd
4 pn
5 wt
6 �r
7 cz
8 pt
9 so
10 nd
11 pn
12 wt
13 �r
14 cz
15 pt

Brygida, Ignacy, Iga
Joanna, Miros³aw, Maria
Hipolit, B³a¿ej, Oskar
Andrzej, Mariusz, Weronika
Adelajda, Izydor, Agata
Dorota, Ksenia, Bohdan
Ryszard, Teodor, Romuald
Jan, Hieronim, Piotr
Cyryl, Eryka, Apolonia
Jacek, Scholastyka, Elwira
£azarz, Lucjan, Maria
Nora, Damian, Modest
Julian, Katarzyna, Grzegorz
Zenon, Walenty, Liliana
Jowita, Józef, Faustyna
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16 so
17 nd
18 pn
19 wt
20 �r
21 cz
22 pt
23 so
24 nd
25 pn
26 wt
27 �r
28 cz
29 pt

Danuta, Daniel, Julian
Zbigniew, Julian, £ukasz
Konstancja, Maksym, Bernadeta
Marceli, Arnold, Konrad
Eustachy, Leon, Ludmi³a
Eleonora, Feliks, Kiejstut
Piotr, Marta, Ma³gorzata
Izabela, Roman, Damian
Modest, Bogusz, Maciej
Wiktor, Zygfryd, Cezary
Aleksandra, Miros³awa, Bogumi³
Anastazja, Gabriel, Wiktor
Makary, Hilary, Prokop
Lutos³aw, Teofil, Roman
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MARZEC
1 so
2 nd
3 pn
4 wt
5 �r
6 cz
7 pt
8 so
9 nd
10 pn
11 wt
12 �r
13 cz
14 pt
15 so

Antonina, Antoni, Albin
Rados³aw, Halszka, Helena
Maryna, Kunegunda, Tycjan
Kazimierz, Eugeniusz, £ucja
Fryderyk, Adrian, Oliwia
Jordan, Wiktor, Ró¿a
Felicyta, Pawe³, Tomasz
Stefan, Beata, Wincenty
Franciszka, Dominik, Katarzyna
Marceli, Aleksander, Cyprian
Benedykt, Konstanty, Lutos³aw
Bernard, Alojzy, Grzegorz
Ernest, Krystyna, Bo¿ena
Leon, Matylda, Micha³
Longin, Ludwika, Klemens
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16 nd
17 pn
18 wt
19 �r
20 cz
21 pt
22 so
23 nd
24 pn
25 wt
26 �r
27 cz
28 pt
29 so
30 nd
31 pn

Izabela, Oktawia, Hilary
Zbigniew, Patryk, Gertruda
Edward, Anzelm, Cyryl
Bogdan, Marek, Józef
Anatol, Aleksandra, Klaudia
Miko³aj, Lubomir, Benedykt
Bogus³aw, Katarzyna, Oktawian
Feliks, Pelagia, Zbys³aw
Marek, Gabriel, Gabor
Wieñczys³aw, Maria, Ireneusz
Teodor, Larysa, Emanuela
Lidia, Jan, Ernest
Aniela, Joanna, Sykstus
Wiktoryna, Eustachy, Cyryl
Dobromir, Leonard, Amelia
Gwidon, Balbina, Beniamin
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KWIECIEÑ
1 wt
2 �r
3 cz
4 pt
5 so
6 nd
7 pn
8 wt
9 �r
10 cz
11 pt
12 so
13 nd
14 pn
15 wt

Gra¿yna, Zbigniew, Teodor
Franciszek, Maria, Urban
Jakub, Renata, Ryszard
Benedykt, Izydor, Wac³aw
Irena, Wincenty, Julianna
Celestyna, Katarzyna, Wilhelm
Herman, Donata, Rufin
Dionizy, January, Julia
Dymitr, Marceli, Maria
Micha³, Ma³gorzata, Makary
Leon, Marek, Filip
Wiktor, Juliusz, Zenon
Przemys³aw, Hermenegilda, Ida
Walerian, Julianna, Justyna
Bazyli, Olimpia, Anastazja
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16 �r
17 cz
18 pt
19 so
20 nd
21 pn
22 wt
23 �r
24 cz
25 pt
26 so
27 nd
28 pn
29 wt
30 �r

Erwina, Julia, Benedykt
Rudolf, Klara, Robert
Bogus³aw, Bogus³awa, Apoloniusz
Leon, Tymon, Adolf
Czes³aw, Agnieszka, Teodor
Feliks, Bartosz, Anzelm
£ukasz, Leon, Kaja
Wojciech, Jerzy
Aleksander, Aleks, Grzegorz
Jaros³aw, Marek, Wasyl
Marcelina, Marzena, Maria
Zyta, Teofil, Felicja
Waleria, Pawe³, Ludwik
Piotr, Bogus³aw, Robert
Marian, Katarzyna, Jakub
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MAJ
1 cz
2 pt
3 so
4 nd
5 pn
6 wt
7 �r
8 cz
9 pt
10 so
11 nd
12 pn
13 wt
14 �r
15 cz

Filip, Józef, Jeremiasz
Anastazy, Anatol, Zygmunt
Aleksander, Maria, Nina
Malwina, Florian, Monika
Irena, Iryda, Waldemar
Jan, Jurand, Judyta
Benedykt, Gizela, Ludmi³a
Eryk, Liza, Stanis³aw
Karolina, Grzegorz, Katarzyna
Izydor, Antoni, Antonina
Mira, Ignacy, Franciszek
Pankracy, Joanna, Dominik
Robert, Serwacy, Gloria
Bonifacy, Dobies³aw, Maciej
Zofia, Izydor, Jan
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16 pt
17 so
18 nd
19 pn
20 wt
21 �r
22 cz
23 pt
24 so
25 nd
26 pn
27 wt
28 �r
29 cz
30 pt
31 so

Wieñczys³aw, Ma³gorzata, Andrzej
S³awomir, Brunon, Weronika
Feliks, Eryk,
Urban, Miko³aj, Piotr
Aleksander, Bazyli, Bernardyn
Kryspin, Wiktor, Tymoteusz
Helena, Wies³awa, Julia
Iwona, Dezyriusz, Micha³
Zuzanna, Joanna, Milena
Urban, Grzegorz, Magda
Paulina, Marianna, Filip
Magdalena, Jan, Juliusz
Jaromir, Wilhelm, Augustyn
Teodozja, Magdalena, Maria
Joanna, Feliks, Ferdynand
Kamila, Aniela, Petronela
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CZERWIEC
1 nd
2 pn
3 wt
4 �r
5 cz
6 pt
7 so
8 nd
9 pn
10 wt
11 �r
12 cz
13 pt
14 so
15 nd

Konrad, Hortensja, Jakub
Marzena, Erazm, Marianna
Tamara, Anatol, Leszek
Karol, Helga, Franciszek
Kira, Bonifacy, Waleria
Laura, Norbert, Dominika
Jaros³aw, Robert, Wies³aw
Maksymilian, Ada, Seweryn
Felicjan, Pelagia, Anna
Bogumi³, Edgar, Ma³gorzata
Feliks, Barnaba, Benedykt
Jan, Janina, Onufry
Gracja, Lucjan, Antoni
Justyna, Eliza, Bazyli
Wit, Jolanta, Wiola
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16 pn
17 wt
18 �r
19 cz
20 pt
21 so
22 nd
23 pn
24 wt
25 �r
26 cz
 27 pt
28 so
29 nd
30 pn

Alina, Aneta, Justyna
Laura, Adolf, Albert
Marek, Paula, El¿bieta
Gerwazy, Julianna, Protazy
Florentyna, Bogna, Rafa³
Alojzy, Alicja, Marta
Tomasz, Jan, Paulina
Albin, Józef, Wanda
Jan, Emilia, Danuta
Dorota, Wilhelm, £ucja
Paulina, Jan, Pawe³
Cyryl, W³adys³aw, Maryla
Leon, Florentyna, Ireneusz
Piotr, Pawe³, Benita
Lucyna, Emilia, Arnold
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LIP IEC
1 wt
2 �r
3 cz
4 pt
5 so
6 nd
7 pn
8 wt
9 �r
10 cz
11 pt
12 so
13 nd
14 pn
15 wt

Marian, Klarysa, Halina
Jagoda, Otton, Urban
Anatol, Jacek, Tomasz
El¿bieta, Teodor, Malwina
Antoni, Filomena, Karolina
Dominika, £ucja, Teresa
Estera, Cyryl, Metody
Adrian, El¿bieta, Edgar
Zenon, Weronika, Hieronim
Amelia, Witalis, Filip
Olga, Cyprian, Benedykt
Wera, Jan, Brunon
Ernest, Ma³gorzata, Henryk
Stella, Marcelin, Bonawentura
Brunon, Henryk, W³odzimierz
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16 �r
17 cz
18 pt
19 so
20 nd
21 pn
22 wt
23  �r
24 cz
25 pt
26 so
27 nd
28 pn
29 wt
30 �r
31 cz

Maria, Stefan, Eustachy
Bogdan, Aleksy, Aneta
Szymon, Robert, Kamil
Wincenty, W³odzis³aw, Alfred
Czes³aw, Fryderyk, Hieronim
Wiktor, Andrzej, Daniel
Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Brygida, Apolinary, Bogna
Olga, Krystyna, Kinga
Jakub, Krzysztof, Walentyna
Miros³awa, Anna, Gra¿yna
Natalia, Aureliusz, Julia
Wiktor, Aida, Innocenty
Olaf, Flora, Marta
Julita, Piotr, Ludmi³a
Lubomir, Ignacy, Helena
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1 pt
2 so
3 nd
4 pn
5 wt
6 �r
7 cz
8 pt
9 so
10 nd
11 pn
12 wt
13 �r
14 cz
15 pt

Justyna, Piotr, Nadia
Stefan, Gustaw, Karina
Augustyn, Nikodem, Lidia
Protazy, Jan, Dominika
Maria, Emil, Oswald
Stefan, Jakub, S³awa
Konrad, Dorota, Kajetan
Cyprian, Iza, Dominik
Klara, Roman, Romuald
Borys, Bogdan, Wawrzyniec
Zuzanna, Luiza, W³odzimierz
Julian, Lech, Klara
Diana, Maksym, Hipolit
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian
Maria, Stefan, Napoleon

SIERPIEÑ
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16 so
17 nd
18 pn
19 wt
20 �r
21 cz
22 pt
23 so
24 nd
25 pn
26 wt
27 �r
28 cz
29 pt
30 so
31 nd

Joachim, Nora, Roch
Jacek, Anita, Julianna
Bogus³aw, Ilona, Helena
Konstancja, Julian, Emilia
Sobies³aw, Sabina, Bernard
Joanna, Franciszek, Kazimiera
Cezary, Maria, Tymoteusz
Ró¿a, Filip, Apolinary
Jerzy, Bart³omiej, Bartosz
Patrycja, Luiza, Ludwik
Maria, Ireneusz, Sandra
Józef, Monika, Cezary
Augustyn, Erazm, Patrycja
Jan, Beata, Sabina
Benon, Szczêsny, Ró¿a
Izabela, Bohdan, Rajmund
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WRZESIEÑ
1 pn
2 wt
3 �r
4 cz
5 pt
6 so
7 nd
8 pn
9 wt
10 �r
11 cz
12 pt
13 so
14 nd
15 pn

Idzi, Bronisz, Bronis³awa
Iza, Julian, Stefan
Izabela, Joachim, Szymon
Roch, Ida, Liliana
Wawrzyniec, Dorota, Teodor
Zachariusz, Beata, Eugeniusz
Ryszard, Regina, Marek
Nestor, Rados³aw, Maria
Aldona, Piotr, Sergiusz
£ukasz, Irma, Miko³aj
Prot, Jacek, Feliks
Sylwin, Gwidon, Amadeusz
Jan, Apolinary, Eugenia
Roksana, Cyprian, Bernard
Roland, Albin, Nikodem
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16 wt
17 �r
18 cz
19 pt
20 so
21 nd
22 pn
23 wt
24 �r
25 cz
26 pt
27 so
28 nd
29 pn
30 wt

Edyta, Korneliusz, Kamil
Franciszek, Justyna, Narcyz
Stanis³aw, Józef, Irena
January, Konstancja
Filipina, Eustachy, Renata
Mateusz, Hipolit, Daria
Tomasz, Maurycy
Bogus³aw, Tekla
Dora, Teodor, Gerard
Kamil, W³adys³aw, Aurelia
Cyprian, £ucja, Justyna
Damian, Wincenty, Kosma
Marek, Wac³aw
Michalina, Rafa³, Micha³
Wera, Honoriusz, Zofia
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PAŸDZIERNIK
1 �r
2 cz
3 pt
4 so
5 nd
6 pn
7 wt
8 �r
9 cz
10 pt
11 so
12 nd
13 pn
14 wt
15 �r

Igor, Danuta, Remigiusz
Dionizy, Teofil, S³awa
Gerard, Teresa, Bogumi³
Rozalia, Konrad, Franciszek
Apolinary, Placyd, Igor
Artur, Petra, Fryderyk
Sergiusz, Marek, Mirella
Brygida, Pelagia, Marcin
Ludwik, Arnold, Bogdan
Paulina, Franciszek, Daniel
Aldona, Marian, Emil
Witold, Maksymilian, Serafin
Teofila, Miko³aj, Edward
Liwia, Kalikst, Bernard
Teresa, Jadwiga, Brunon



KALENDARIUM

25

16 cz
17 pt
18 so
19 nd
20 pn
21 wt
22 �r
23 cz
24 pt
25 so
26 nd
27 pn
28 wt
29 �r
30 cz
31 pt

Ambro¿y, Gawe³, Florentyna
Wiktor, Lucyna, Ma³gorzata
£ukasz, Bogumi³a, Julian
Piotr, Micha³, Ziemowit
Jan, Kleopatra, Irena
Celina, Urszula, Hilary
Przybys³aw, Halka, Filip
Marlena, Edward, Seweryn
Marta, Marcin, Rafa³
Inga, Daria, Sambor
Lucjan, Lucyna, £ucjan
Wincenty, Iwona, Sabina
Szymon, Tadeusz, Judyta
Wioletta, Felicjan, Serafin
Edmund, Przemys³aw, Zenobia
Urban, £ukasz, August
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LISTOPAD
1 so
2 nd
3 pn
4 wt
5 �r
6 cz
7 pt
8 so
9 nd
10 pn
11 wt
12 �r
13 cz
14 pt
15 so

Tobiasz, Bo¿ydar, Bohdan
Hubert, Marcin, Sylwia
Olgierd, Karol
S³awomir, Zachariasz, El¿bieta
Ziemowit, Feliks, Leonard
Ernest, Karina, Rudolf
Seweryn, Wiktoriusz, Wiktoria
Teodor, Genowefa, Ursyn
Andrzej, Leon, Natalia
Bart³omiej, Marcin
Renata, Witold, Konrad
Arkadia, Stanis³aw, Miko³aj
Emil, Laura, Wawrzyniec
Leopold, Albert, Amelia
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16 nd
17 pn
18 wt
19 �r
20 cz
21 pt
22 so
23 nd
24 pn
25 wt
26 �r
27 cz
28 pt
29 so
30 nd

Edmund, Maria, Marek
Grzegorz, Salomea, Waleria
Roman, Aniela, Klaudyna
Pawe³, El¿bieta, Seweryn
Edmund, Edyta, Anatol
Janusz, Konrad, Albert
Cecylia, Jonatan, Stefan
Adela, Klemens, Felicyta
Jan, Roman, Flora
Klemens, Katarzyna, Erazm
Sylwester, Konrad, Leonard
Ksenia, Walerian, Franciszek
Zdzis³aw, Jakub, Les³aw
Fryderyk, B³a¿ej, Walter
Justyna, Andrzej, Konstanty
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GRUDZIEÑ
1 pn
2 wt
3 �r
4 cz
5 pt
6 so
7 nd
8 pn
9 wt
10 �r
11 cz
12 pt
13 so
14 nd
15 pn

Eligiusz, Natalia, Blanka
Balbina, Bibiana, Paulina
Ksawery, Hilary, Franciszek
Krystian, Barbara, Bernard
Krystyna, Sabina, Norbert
Miko³aj, Emilian, Leontyna
Marcin, Agata, Ambro¿y
Maria, Wirginia, Wirgiliusz
Aneta, Wies³aw, Leokadia
Julia, Daniel, Judyta
Waldemar, Damazy
Dagmara, Joanna, Aleksandra
£ucja, Eugeniusz, Otylia
Izydor, Alfred
Nina, Walerian, Celina
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16 wt
17 �r
18 cz
19 pt
20 so
21 nd
22 pn
23 wt
24 �r
25 cz
26 pt
27 so
28 nd
29 wt
30 �r
31 cz

Albina, Zdzis³aw
£ukasz, Olimpia, Jolanta
Laura, Bogus³aw, Gracjan
Urban, Dariusz, Gabriela
Dominik, Bogumi³a
Jan, Tomasz, Honorata
Bo¿ena, Zenon, Franciszka
Dagna, Wiktoria, S³awomir
Ewa, Adam
Piotr, Eugenia
Dionizy, Szczepan
¯aneta, Jan, Maksym
Teofila, Antoni, Emma
Dawid, Dominik, Tomasz
Eugeniusz, Irmina
Sylwester, Melania
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Renata Blicharz pochodzi z G³ubczyc, a
mieszka i pracuje w Opolu, jest absolwentk¹
WSP. Debiutowa³a w 1983 roku, wiêc w
roku 2008 mija 25 lat od tego wydarzenia.

Przypomnieæ siê godzi, ¿e jej wiersze dru-
kowane s¹ w czasopismach i almanachach
Opola, Poznania, Krakowa i innych miast,
¿e Autorka jest laureatk¹ wielu konkursów
literackich, m.in. w Koninie i Gdañsku.

"Pocztówka z bajki" - pierwszy autorski
zbiorek wierszy, wydany zosta³ w 1997 r.

Dodajmy jeszcze kilka najnowszych fak-
tów dotycz¹cych twórczo�ci Pani Renaty.
- Wydawany w USA w jêzyku polskim "Su-
per Ekspress" zamie�ci³ w pierwszym po-
wielkanocnym wydaniu weekendowym
2006 roku (tj.21 kwietnia) esej "Kolory
Chorwacji" autorki z Opola podró¿uj¹cej
swego czasu po po³udniowo-wschodniej
Europie. Pod koniec roku 2007 (tj. od nu-
meru 3.) Pani Renata zosta³a sekretarzem
redakcji Opolskiego Kwartalnika Kultural-
nego PROWINCJA. W numerze 2. mo¿e-
my przeczytaæ recenzjê z wystawy foto-
graficznej, która mia³a miejsce w opolskiej
Galerii Sztuki Wspó³czesnej na prze³omie
lat 2006/2007 i nosi³a tytu³ "3 in 1 exhibi-
tions", bowiem Pani Renata interesuje siê
tak¿e fotografi¹.

"Kalendarz", prezentowa³ wiele razy
utwory naszej krajanki. Informowa³ rów-
nie¿ o wydaniu pierwszego tomiku (KG
2000) i przy tej okazji redakcja przytoczy-
³a celny bardzo fragment recenzji Józefa
Szczupa³a charakteryzuj¹cy twórczo�æ R.
Blicharz.

Na szczególna uwagê zas³uguje tako¿ esej
interpretacyjny "O wierszach Renaty Bli-
charz" (KG 1999). Jego autorem jest po-
chodz¹cy z Branic, mieszkaj¹cy w G³ub-
czycach Grzegorz Bojnicki, polonista, ab-
solwent Uniwersytetu Wroc³awskiego, na-
uczyciel, którego twórczo�æ poetycka i pro-
zatorska obecna jest m.in. w "Kalendarzu".

7.11.2006 roku w ramach G³ubczyckich
Dni Kultury odby³o siê spotkanie autor-
skie R. Blicharz. Mia³o ono miejsce w sali
kominkowej LO i zgromadzi³o mo¿e nie
wielk¹, lecz wiern¹, grupê mi³o�ników my-
�li i s³owa. Poetka mówi³a m.in o swoich

inspiracjach i twórczo�ci, zwi¹zkach z lud�-
mi i o swoich nadziejach. Prezentowa³a rów-
nie¿ wiersze z najnowszego wydanego w
2006 roku tomiku "Kolekcjonerka".

W czerwcu 2007 roku obecno�ci¹ Poetki
mogli siê cieszyæ g³ubczyczanie jeszcze
pe³niej. - Na zaproszenie pani Marii Olek-
siejuk, dyrektorki Biblioteki Pedagogicznej
15VI dosz³o do spotkania autorskiego, któ-
re poprowadzi³ G. Bojnicki. Nastêpnego
dnia, w sobotê odwiedzaj¹cy ksiêgarniê Ewy
Wêgrzyn mogli osobi�cie zamieniæ parê s³ów
z Autork¹ "Kolekcjonerki", by³a te¿ mo¿li-
wo�æ kupienia najnowszego tomiku oraz
otrzymania dedykacji i autografu.

Ciekaw¹ rozmowê Ewy Bilickiej z Po-
etk¹ "Dzwonki s¹ w nas" oraz trzy wiersze
czytaæ mogli�my przed samymi �wiêtami
Bo¿ego Narodzenia w numerze 52. "Opo-
lanki" magazynu zdrowia, mody i urody
NTO weekend. Dowiadujemy siê z niej co
my�li (i czuje) Pani Renata, m.in. odno�nie
�wi¹t i w³asnego pisania, przeznaczenia i
wykszta³cenia, prowincji i "Prowincji", mi-
³o�ci i samotno�ci.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi zapo-
wiadaj¹, ¿e w roku 2008 spotkamy siê z
Autork¹ w sali ratusza, gdzie znajdzie siê
miejsce na fotografie oraz wystawê prac pla-
stycznych, np. Haliny Fleger, pochodz¹cej
ze Strzelec Opolskich, pracuj¹cej dla Te-
atru im. J. Kochanowskiego w Opolu, wy-
stawiaj¹cej ju¿ m.in. w G³ogówku i Krno-
wie; z ni¹ to rozmawia³a na ³amach "Pro-
wincji" Pani Renata. Pewnie Poetka zechce
zaprosiæ tak¿e pani¹ El¿bietê Zapen-
dowsk¹, g³ubczyczankê z urodzenia, z któr¹
na ³amach "Prowincji" rozmawia i o której
tam pisze. Kto� ju¿ na pewno pisze muzy-
kê, kto� uczy siê �piewaæ utwory Blicharz.
Czy nic wam jeszcze nie wiadomo o spek-
taklu inspirowanym Jej tekstami przygo-
towywanym przez jedn¹ z naszych teatral-
nych grup? Nasi recytatorzy bêd¹ recyto-
waæ wiersze Pani Renaty oraz wybieraæ
nowe teksty ze �wie¿o wydanego w Brani-
cach w 2007 roku tomiku Janiny Zabierow-
skiej "Uliczka zamkniêta". Czeka nas do-
prawdy bardzo ciekawy pod tym wzglê-
dem rok. Oby tak by³o! Do siego roku!

Damian Dobrowolski

Damian Dobrowolski

NA JUBILEUSZ RENATY BLICHARZ
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GMINA
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KOLEKCJONERZY

Nieoczekiwanie tak siê wype³nia
¿ycie
¿e miejsca brak na rozs¹dek
za pó�no by zaczynaæ
¿al koñczyæ

wtedy przywo³ujemy na pomoc
prawdziwe ¿ycie twoje i moje
i wiemy ju¿
¿e wszystkie s³owa i gesty
staj¹ siê po¿egnalnymi

do naszych w³asnych tajnych
kolekcji

drobnych serdecznych ran
ma³ych bezu¿ytecznych �mierci
kilku roztrzaskanych uniesieñ
do naszych prywatnych zbiorów
chybionych planów
blizn po rani¹cych wojnach

i bitwach
i piêknych lecz umar³ych

przedwcze�nie marzeñ

dodajemy ju¿ teraz
jeszcze jedno ma³e
ukradkowe szczê�cie

nie p³acz
mówiê do siebie
jeszcze zd¹¿ysz
napisaæ ten wiersz

Nie kochaj mnie

Nie kochaj mnie
tak bardzo
nie przyzwyczajaj do luksusu
bycia kochan¹
ponad rozs¹dek

Nie kochaj mnie
tak bardzo
w zbytku twojej mi³o�ci
nie czujê siê bezpieczna

kiedy na drugiej szali
ten ca³y obcy
ca³y obcy �wiat

Ikar ocalony

Mieszka³am przy parapecie okna
czeka³am na s³oñce
niecierpliwa jak kwiat
spragniony wody

a potem ty

gdyby� nie przes³oni³ mi s³oñca...

kto wie -
mo¿e jak Ikar upad³abym na bruk
w ciasnym kaftanie

bezpieczeñstwa
utkanym z przêdzy szarych dni

Renata Blicharz
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WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP
W GMINIE G£UBCZYCE 21.10.2007

I BURMISTRZA G£UBCZYC 27.01.2008
Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania -19.405
Liczba podpisów w spisie - 8.867
Liczba kart wyjêtych z urny - 8.865
Liczba kart niewa¿nych - 0
Liczba kart wa¿nych - 8.865
Liczba g³osów niewa¿nych - 268
Liczba g³osów wa¿nych - 8.595
Frekwencja - 45,69%
(najwy¿sza 54,75% OKW 14, najni¿sza 33,00 %OKW 13)

NA POSZCZEGÓLNE LISTY I KANDYDATÓW
ODDANO G£OSÓW:
Lista nr 2 KW PPP - 68
Lista nr 3 KW LPR - 103
Lista nr 6 KW PiS - 2.475 - Józef Pich -564
Lista nr 8 KW PO - 4.284 - Adam Krupa - 3.108
Lista nr 10 KW PSL - 672 - Kazimierz Pyziak - 432
Lista nr 15 KW SAMOOBRONA - 193
Lista nr 19 KW MNIEJSZO�Æ NIEMIECKA - 64
Lista nr 20 KW LID - 736 - Hilary Jan Ba¿yñski - 388
Razem - 8.595

NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW
W GMINIE G£UBCZYCE:
Antoszczyszyn Leszek - 1.492
Bilik Lucjusz - 1.072
D¿yciel Adam - 1.115
Fraszek Henryk - 2.297
Galla Henryk - 342
Kasiura Andrzej - 309
Knosala Ryszard - 3.140
Krajczy Norbert - 2.190
Lakwa Henryk - 192
Lewiñska Bo¿ena Zofia - 1.214
Nicieja Stanis³aw S³awomir - 1.716
Nied�wiedzki Cezary Andrzej - 214
Sanocki Janusz - 345
Swaczyna Józef - 214
Wach Piotr - 2827
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NA POS£A ADAMA
KRUPÊ ODDANO
W OKRÊGU G£OSÓW:

Powiat brzeski - 439
Powiat g³ubczycki - 4.633
Powiat k-kozielski - 382
Powiat kluczborski - 217
Powiat krapkowicki - 215
Powiat namys³owski - 122
Powiat nyski - 482
Powiat oleski - 182
Powiat opolski - 459
Miasto Opole - 497
Powiat prudnicki - 210
Powiat strzelecki - 344
Razem: 8.122

Dziêkujê wszystkim
mieszkañcom Ziemi G³ub-
czyckiej za okazane mi
zaufanie  wyra¿one w g³o-
sowaniu. Otrzymanie
mandatu pos³a  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
jest dla mnie  nie tylko
wielkim zaszczytem, ale
równie wielkim  zobowi¹-
zaniem  i odpowiedzialno-
�ci¹ za Ziemiê, na której
siê urodzi³em, na której mieszkam i z której nie zamierzam  siê wy-
prowadziæ. �wiadomy zwiêkszonych obowi¹zków zapewniam Pañ-
stwa, ¿e nadal bêdê pracowaæ dla dobra Jej mieszkañców.

Pose³ Adam Krupa

NA BURMISTRZA
G£UBCZYC ODDANO
W GMINIE G£OSÓW:

Jan Krówka - 3.542
Ireneusz Wêgrzyn - 1.152
Józef Pich - 721
Jan Ba¿yñski - 323
Waldemar Adamski - 155
Razem: 5.893
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Sala konferencyjna Urzêdu Miej-
skiego z trudem mie�ci³a  so³tysów
naszej gminy na spotkaniu
(11.05.07) ostatnim w minionej i
pierwszym w nowej kadencji. Pod
wzglêdem ilo�ci so³tysów jeste�my
gmin¹ wyj¹tkow¹, kto wie, czy nie
rekordow¹ w skali kraju. Wiosn¹
odby³y siê wybory na kolejn¹ kaden-
cjê 2007-2011. W�ród dotychczaso-
wych 45 so³tysów zmiany (najczê-
�ciej na w³asne ¿yczenie) nast¹pi³y
w 14 wsiach, co �wiadczy o stabil-
no�ci "w³adzy" na najni¿szym szcze-
blu samorz¹dowym, daje siê zauwa-
¿yæ coraz wiêkszy udzia³ kobiet -
mamy ju¿ 9 �so³tysek�.

W czasie spotkania burmistrz
A. Krupa dziêkowa³ tym, którzy
zakoñczyli so³tysowanie.

Dyplomy, podziêkowania, a panie
bukiety ró¿, otrzymali: Hanna Szem-
berg - Przybylska (Braciszów), Mi-
chalina Dunikowska (Kwiatoniów),
Lidia Urbañska (Pomorzowiczki),
Antoni Bycina (Bernacice Górne),
Gerard Scherner (Debrzyca), We-
rgiliusz Przychodzi (Krasne Pole),
Jerzy Pochwa³a (Królowe), Jacek
Kuklewicz (Nowe Go³uszowice),
Zbigniew Wêgrzyn (Radynia), Ro-
man Jórków (Zopowy Osiedle).
Szczególnie wyró¿ni³ tych, którzy
robili to wiêcej ni¿ 3 kadencje: Ma-
ria Fuchs (Biernatów), Stanis³aw
Cybuch (Ciermiêcice), Piotr Wo�-
ko (Pielgrzymów), Józef Lenarto-
wicz (Zubrzyce).

Jan Wac
NASI SO£TYSI

Wirgiliusz Przychodzki

Józef Lenartowicz

Piotr Wo�ko

Stanis³aw Cybuch
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Dyplomy i podziêkowania
otrzymali równie¿ ci, którzy zgo-
dzili siê pe³niæ funkcjê nadal: Sta-
nis³awa Krawczuk (Bernacice),
Marek Gorczyca (Bogdanowice),
Henryk Kulonek (Chomi¹¿a), Piotr
Mikler (Chróstno), Jan Karaczan
(Dobieszów), Andrzej Soliñski (Ga-
dzowice), Józef Krasicki (G³ubczy-
ce Sady), Józef Florek (Go³uszowi-
ce), Pawe³ Buczek (Grobniki), Hen-
ryk Sabatowicz (Kletlice), Tadeusz
Ciechanowski (Klisino), Renata
Uryga (Krzy¿owice), Helena Ciem-
ny (Lenarcice), Jan Roskowiñski
(Lisiêcie), Krystian Mikler (Lwo-
wiany), Krystyna Zamojska (Mo-
kre), Józef Dzie¿a (Mokre Kolonia),
Adam Buchaniec (Nowa Wie�),
Bogus³aw Gawron (Nowe Sady),
Adam Kocoñ (Nowy Ro¿nów),
Eugenia Ganczarska (Opawica),
Jan Niezabitowski (Pietrowice),
Ma³gorzata Walicka (Pomorzowi-
ce), Jan Wysoczañski (Równe),
Ryszard Tromsa (S³awoszów), Jan
Kinal (Stara Wie�), Tadeusz Pierz-
cha³a (�ciborzyce Ma³e), Janusz
Marczakiewicz (Tarnkowa), Bogu-
s³aw Granda (Widok), Józef Pod-
stawka (Zawiszyce), Czes³aw G³o-
gowski (Zopowy).

Gratulacje i ¿yczenia na rozpo-
czêt¹ kadencjê otrzymali nowo-
wybrani: Joanna Kamieniak (Ber-
nacice G.), Andrzej Walczak (Bier-
natów), Krzysztof Fedorowicz
(Braciszów), Joanna Brewus (Cier-
miêcice), Zbigniew Przysiê¿nik (De-
brzyca), Ireneusz Tarka (Krasne
Pole), Celina Szkar³at (Królowe),
Zdzis³aw Kania (Kwiatoniów), Jan

Michalina Dunikowska

Hanna Szemberg - Przybylska

Andrzej  SRoliñski

Józef  Florek
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Wiercioch (Nowe Go³uszowice),
Barbara Sk³adaniec (Pielgrzymów),
Zbigniew Biliñski (Pomorzowiczki),
Piotr Kaczmar (Radynia), Zbigniew
Sobolewski (Zopowy Osiedle),
Mariusz Gaw³owski (Zubrzyce).

Spotkanie  by³o równie¿  okazj¹
do przekazania licznych informacji:
# o wynikach przegl¹du gminnych
dzia³ek, placów zabaw, urz¹dzeñ
zabawowych, sportowych i ich sta-
nu pod wzglêdem bezpieczeñstwa;
# o potrzebie (konieczno�ci) wype³-
niania deklaracji przez kobiety i
dziewczêta, gwarantuj¹cej bez-
p³atn¹ opiekê i pomoc mówi³y po-
³o¿ne rodzinne Joanna Wilk i Stani-
s³awa Ciszek z POZ.
# o sprawie segregacji, zbiórce i
zagospodarowaniu odpadów mówi³
prezes Us³ug Komunalnych;
# o niepokoj¹cej sprawie ma³ej ilo-
�ci umów podpisanych przez
mieszkañców na wywóz nieczy-
sto�ci p³ynnych i podejrzanie rzad-
kiego opró¿niania zbiorników mó-
wi³a przedstawicielka GWiK E.
Or³owska
# o powiatowo - gminno - dekanal-
nych do¿ynkach G³ubczyce Sady
2007 informowali sekretarz i so³tys
G³ubczyc Sadów;
# o spó³kach wodnych, ich funkcjo-
nowaniu i skuteczno�ci egzekwo-
wania op³at - Pawe³ Buczek z Grob-
niki;
# so³tys K. Zamojska zaprosi³a na
Dni Kwitn¹cych Bzów i Majówkê
do Mokrego.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Stowarzyszenia So³tysów
Województwa Opolskiego S. Mu-

Eugenia Ganczarska

Stanis³awa Krawczuk

Krystyna Zamojska

Andrzej Walczak
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sia³ z Krzy¿owic i so³tys z ̄ yrowej,
który podzieli³ siê swoimi do�wiad-
czeniami. Stwierdzi³, ¿e warunki
skutecznego dzia³ania na wsi to
"zmobilizowaæ, zorganizowaæ i zro-
biæ". Zaprosi³ so³tysów na zjazd na
Górê �w. Anny, na wspóln¹ Mszê,
na Krajow¹ Pielgrzymkê So³tysów
do Lichenia oraz na Kongres Od-
nowy Wsi do Kamienia �l¹skiego.
W dyskusji równie wiele spraw po-
ruszyli so³tysi, m.in.
# B. Granda - wie� popegerowska,
pyta³ o sprawy kompetencji i odpo-
wiedzialno�ci za stan dróg osiedlo-
wych nale¿¹cych do Agencji Rol-
nych
# A. Buchaniec wyra¿a³ zaniepo-
kojenie ma³ym zainteresowaniem
spó³kami wodnymi, ich potrzebê i
znaczenie widaæ po ulewach i obe-
rwaniu chmury, proponowa³ zak³a-
danie stowarzyszeñ w³asnych miej-
scowo�ci, jak zrobili to w Widoku -
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich "Widok Wie� G³ubczycka",
daje to szansê na dodatkowe �rodki
finansowe.
# A. Walczak "Mieszka³em w Opo-
lu, zmieni³em na Bernatów - czy tu
da siê ¿yæ - tak, ale trzeba podno-
siæ standard cywilizacyjny, wie�
zmienia funkcjê, coraz mniej ludzi
¿yje z rolnictwa, istnieje koniecz-
no�æ scalania gruntów, ro�nie za-
potrzebowanie na dzia³ki budowla-
ne na wsiach, wziêcie maj¹ nieru-
chomo�ci. Przestrzeg³ so³tysów
organizuj¹cych zabawy wiejskie,
by dopilnowali uregulowania praw
autorskich z ZAiKSem.

Krzysztof Fedorowicz

Henryk Kulonek

Marek Gorczyca

Piotr Mikler
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# A. Kocoñ zaproponowa³ nastêp-
ne spotkanie w terenie.

Na zakoñczenie spotkania do nie-
których poruszonych spraw usto-
sunkowa³ siê burmistrz. Wysoko
oceni³ wspó³pracê z Agencj¹ Roln¹,
z któr¹ ustalono kolejno�æ rozwi¹-
zywania problemów, najpierw wo-
doci¹gi i kanalizacja na osiedlach,
odprowadzenie �cieków do oczysz-
czalni, potem drogi na osiedlach. W
tym roku uregulujemy sprawê dróg
w G³ubczycach Sadach, dostanie-
my na ten cel 1.500.000 z³, my do-
k³adamy 300.000 z³. Od agencji do-
stali�my �rodki na kanalizacjê Grob-
nik i Debrzycy. Obieca³ dopilnowaæ
doprowadzenia do porz¹dku po
wodoci¹gowaniu Debrzycy i Wido-
ku. Poinformowa³, ¿e w ubieg³ym
roku nie zosta³y wykorzystane �rod-
ki w bud¿ecie gminy na utylizacjê
eternitu - dop³acamy po³owê kosz-
tów. Drogi to "worek bez dna". W
tym roku musimy remontowaæ dro-
gê z Ciermiêcic w kierunku Wojno-
wic, bo PKS zawiesi kursowanie
autobusów.

Nie sposób wyliczyæ wszystkich
spraw przedstawionych przez so³-
tysów, ale nie mo¿na narzekaæ  na,
¿e brak zaanga¿owania, bierno�æ,
oraz  ¿e ich wnioski maj¹ charakter
roszczeniowy. Spotkanie so³tysów
trzygodzinne - problemów i spraw
wystarczy na rok. Nastêpne spo-
tkanie zaplanowano w plenerze.

Jan Wac

Jan Karaczyn

Zbigniew Przysiê¿nik

Pawe³ Buczek

Józef Krasicki
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Adam Kocoñ

Jan Niezabitowski

Jan Wysoczañski

Adam Buchaniec

Czes³aw G³ogowski

Janusz Marczakiewicz

Zbigniew Biliñski

Joanna Kamieniak
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Celina Szkur³at

Lidia Urbañska

Renata Uryga

Bogus³aw Gawron

Ryszard Tromsa

Tadeusz Pierzcha³a

Bogus³aw Granda

Zbigniew  Sobolewski

Jan Wiercioch

Józef Dzie¿a
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dr Edward Nycz, Uniwersytet Opolski

SO£TYSI GMINY G£UBCZYCE
NA TLE WYBRANYCH SO£ECTW OPOLSZCZYZNY

Prezentowane wyniki badañ socjo-pedagogicznych s¹ konsekwencj¹
projektu badawczego "Badania naukowe dotycz¹ce podmiotowo�ci i to-
lerancji w spo³eczno�ciach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego", któ-
ry  by³ wspó³finansowany ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Cze-
chy-Polska. Bezpo�rednim realizatorem projektu by³ Zak³ad Pedagogiki
Kultury Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego we
wspó³pracy z Uniwersytetem �l¹skim w Opawie. Problematyka bada-
nia pod robocz¹ nazw¹ "So³tysi ̀ 2006" obejmuje zagadnienia funkcjono-
wania urzêdu so³tysa. W tej czê�ci projektu badawczego podstawow¹
jednostk¹ analizy (i �ród³em danych) by³y osoby pe³ni¹ce funkcje so³ty-
sa. Przedmiotem zainteresowañ badaczy by³y zasoby, jakimi dysponuj¹
so³tysi: ich kompetencje, poziom wiedzy i do�wiadczenia wspó³pracy
obywatelskiej, umiejêtno�ci kooperacji, opinie i postawy oraz poczucie
sprawstwa w przewodzeniu niewielkim spo³eczno�ciom wiejskim. W
analizie zasobów i problemów lokalnych liderów wiejskich spo³eczno�ci
uwzglêdniono równie¿ wybrane elementy wspó³¿ycia mieszkañców.
Celem badania by³a identyfikacja �róde³ lokalnego kapita³u spo³ecznego i
kulturowego w wybranych so³ectwach buduj¹cych podmiotowo�æ lokal-
nych spo³eczno�ci.

Próbowano dotrzeæ do wszystkich so³tysów w wytypowanych regio-
nach województwa opolskiego, w których widoczne by³y i s¹ nastêpuj¹-
ce zjawiska: kresowe i peryferyjne ulokowanie, zmienna przynale¿no�æ
polityczna, tygiel spo³eczny, kulturowy i religijny, cz³owiek o �wiadomo-
�ci pogranicza, widoczne konwersje obywatelskie i narodowo�ciowe, mo-
zaikowy uk³ad etniczny, spo³eczny i kulturowy. �l¹sk Opolski stanowi -
jak sugeruje Ludwik Kozo³ub (Rodzima wie� opolska. Kultura i ¿ycie
spo³eczne, Opole 1998) - wyj¹tkowy teren do opisu i eksplanacji zjawisk
i procesów spo³ecznych zachodz¹cych tu po II wojnie �wiatowej, a po-
wi¹zanych ze zmianami pañstwowo�ci, migracjami ludno�ci oraz proce-
sami wiêziotwórczymi i integracyjnymi w nowej (uwzglêdniaj¹cej tzw.
"d³ugie i krótkie trwanie") rzeczywisto�ci i pañstwowo�ci. Zmiany poli-
tyczne, kulturowe i cywilizacyjne koñca XX wieku wp³ynê³y na artykula-
cje dotychczas niedostrzeganych problemów wsi opolskiej.

Na samorz¹dowej mapie województwa opolskiego mo¿na wyodrêbniæ
1017 so³ectw. Co cztery lata odbywaj¹ siê w lokalnych spo³eczno�ciach
bezpo�rednie wybory przedstawiciela mieszkañców do samorz¹du. So-
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³ectwo bêd¹ce najmniejsz¹ komórk¹ gminnego samorz¹du powo³uje na
funkcjê so³tysa osobê darzon¹ najwiêkszym spo³ecznym zaufaniem. Ba-
danie "So³tysi ̀ 2006" przeprowadzono na terenie województwa opolskie-
go w powiatach kêdzierzyñsko-kozielskim i oleskim oraz gminie G³ub-
czyce. £¹cznie przebadano 192 so³tysów na 227 urzêduj¹cych so³tysów
w 2006 r. W badaniu zastosowano technikê wywiadu kwestionariuszo-
wego realizowanego przez przeszkolonych ankieterów.

Kto mo¿e zostaæ so³tysem? Badania obrazuj¹, ¿e w�ród badanych do-
minuj¹ mê¿czy�ni (65,1%), a kobiety stanowi³y jedn¹ trzeci¹ badanej grupy.
Struktura wieku jest równie¿ charakterystyczna. Najliczniejsz¹ grupê sta-
nowi³y osoby w wieku 35-65 lat (87,5%), ale prawie co dziesi¹ty badany
mia³ wiêcej ni¿ 65 lat (9,9%). Tylko nieliczni badani so³tysi to osoby m³o-
de, w wieku poni¿ej 35 roku ¿ycia (2,6%). Pod wzglêdem wykszta³cenia
struktura próby przedstawia siê nastêpuj¹co: wyra�nie przewa¿a³y osoby
z wykszta³ceniem zawodowym (48,4%), równie¿ liczn¹ grupê stanowili
respondenci z wykszta³ceniem �rednim (35,9%). Natomiast wykszta³ce-
nie pomaturalne mia³o 4,7% badanych, wy¿sze zawodowe lub magister-
skie 3,6%.

Charakteryzuj¹c ogóln¹ sytuacjê rodzinn¹ respondentów, zwrócono uwa-
gê na trzy elementy: stan cywilny badanych (tu najliczniejsz¹ kategoriê
stanowi³y osoby pozostaj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim - 90,6% badanych);
wielko�æ rodziny, gdzie po�rednim wska�nikiem by³a liczba dzieci (rodzi-
ny z dwójk¹ dzieci, trójk¹ lub wielodzietne stanowi³y ³¹cznie zdecydowa-
n¹ wiêkszo�æ przypadków - 84,3%); subiektywna ocena poziomu ¿ycia
(po³owa badanych ocenia, ¿e ¿yje na �rednim poziomie; 42,2% ¿yjê na
dobrym poziomie). W odpowiedzi na pytanie o stosunek do wiary i prak-
tyk religijnych nale¿y stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ badanych
to wierz¹cy i praktykuj¹cy katolicy.

Badaniem objêto so³tysów w powiatach: kêdzierzyñsko-kozielskim (69
osób; 35,9% ogó³u badanych) i oleskim (80; 41,7%) oraz gminie G³ubczy-
ce (43; 22,4%). Badani so³tysi to w wiêkszo�ci osoby od lat zaanga¿owa-
ne w dzia³alno�æ publiczn¹ na rzecz so³ectwa: 44,3% respondentów roz-
poczê³o sprawowanie urzêdu w latach 90-tych, co dziesi¹ty w latach 80-
tych, 5,4% dzia³a od lat 70-tych XX w. lub d³u¿ej. Co czwarty badany
so³tys sprawuje swój urz¹d ju¿ drug¹ kadencjê (26,6%), 16,1% trzeci¹
kadencjê, a 25,0% czwart¹ lub d³u¿ej (tabela 3). Liczn¹ grupê stanowi³y
osoby, które piastuj¹ urz¹d so³tysa po raz pierwszy (31,8%). Nale¿y od-
notowaæ, ¿e w�ród badanych liczn¹ grupê stanowi³y osoby deklaruj¹ce
przynale¿no�æ do stowarzyszeñ, organizacji spo³ecznych, kulturalnych i/
lub politycznych (³¹cznie 44, 3% badanych; w tym: 15,6% so³tysów nale-
¿y do mniejszo�ci niemieckiej, 8,8% dzia³a w Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej, Stowarzyszeniu So³tysów, Obywatelskiego Komitetu G³ubczyc, Kole
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Gospodyñ Wiejskich, Zwi¹zku Rolników, Ludowych Zespo³ów Sporto-
wych i Rad Parafialnych).

Bior¹c pod uwagê d³ugo�æ zamieszkania w miejscowo�ci, so³ectwie
nale¿y stwierdziæ, ¿e najliczniejsza grupa respondentów to mieszkañcy
od urodzenia zwi¹zani z obecnym miejscem zamieszkania (42,7% bada-
nych so³tysów). Co czwarty respondent (26,6%) mieszka w swojej miej-
scowo�ci (so³ectwie) od ponad 30 lat, pozostali zamieszkuj¹ krócej ni¿
30 lat. Koñcz¹c opis próby, wskazaæ mo¿na na preferencje polityczne
badanych.  Na ogó³ przewa¿a³y preferencje prawicowe (45,7%) nad
lewicowymi (12,3%; w tym w G³ubczycach co 5 so³tys).

Obecnie chcia³bym zwróciæ uwagê na osobisty potencja³ so³tysów, czyli
ten wymiar podmiotowo�ci, który ogólnie mo¿emy okre�liæ jako "stan
bycia osob¹". Zastanawiaj¹c siê na tym, jakimi s¹ osobami, jak siê okre-
�laj¹ i co jest dla nich wa¿ne, wska¿my równie¿, jak lokalni liderzy do-
�wiadczaj¹ siebie i jakie motyw towarzysz¹ im w pe³nieniu wa¿nej funk-
cji publicznej w so³ectwie.

W prezentowanym badaniu zwrócono uwagê na kwestie poczucia et-
nicznej identyfikacji so³tysów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nasze podej�cie do
zagadnienia to¿samo�ci ma charakter selektywny, poniewa¿ w pytaniu
o to, kim s¹, kim czuj¹ siê respondenci, wskazali�my do wyboru tylko
kilka okre�leñ identyfikacyjnych: Polak, �l¹zak, Niemiec. Wybory bada-
nych ukazuje wykres 1.

Wykres 1. Deklarowana przynale¿no�æ grupowa badanych so³tysów (w %).
 Poczucie przynale¿no�ci grupowej so³tysów nie musi odzwierciedlaæ

sytuacji narodowo�ciowej w badanych gminach czy so³ectwach. Wyda-
je siê jednak, ¿e to, jak okre�laj¹ siê lokalni liderzy, mo¿e mieæ wp³yw na
sposób, w jaki postrzegane s¹ potrzeby lokalnej samorz¹dno�ci. Identy-
fikacja z okre�lonymi grupami czy kategoriami spo³ecznymi w pewien
sposób charakteryzuje nasze "uwik³anie" w sieci stosunków spo³ecz-
nych, a tak¿e rodzaj zobowi¹zañ wpisanych w przynale¿no�æ grupow¹.
Warto�ci w odniesieniu indywidualnym oznaczaj¹ to, co jest uznawane
przez jednostkê za wa¿ne - to, co w jej przekonaniu jest godne po¿¹da-



SAMORZ¥D

45

nia. Wybory wszystkich badanych so³tysów by³y do siebie bardzo zbli¿o-
ne.

Wykres 2. Warto�ci i sprawy znacz¹ce dla badanych so³tysów g³ubczyckich
(�rednia arytmetyczna skali: od 1-bardzo ma³e do 5-bardzo du¿e.)

Uznawana przez obywateli hierarchia warto�ci pozwala utrzymaæ ³ad
spo³eczny w spo³eczno�ci. Hierarchia warto�ci so³tysów ujawnia wa¿n¹
cechê badanej zbiorowo�ci. Je¿eli przyjmiemy, ¿e funkcjonuj¹ce w �wia-
domo�ci badanych warto�ci s¹ czynnikami organizuj¹cymi ¿ycie spo³eczne
i ukierunkowuj¹cymi racjonalne dzia³ania, to centralnym punktem odnie-
sienia jest w tym przypadku rodzina. Sprawy zwi¹zane z prac¹ spo³ecz-
n¹, a przede wszystkim z dzia³alno�ci¹ polityczn¹ nie zosta³y specjalnie
wyeksponowane przez so³tysów, co jest o tyle zastanawiaj¹ce, ¿e w znacz-
nej mierze koresponduj¹ z charakterem funkcji publicznej, jak¹ sprawuj¹
badani.

Jak zostaæ so³tysem i kto pomaga urzêdowi so³tysa? Dotykamy w tych
pytaniach sedna podmiotowo�ci roli so³tysa. W sam¹ funkcjê so³tysa naj-
czê�ciej wprowadzali pracownicy urzêdu gminy (38,0%) lub ustêpuj¹cy
so³tys (30,75%) i mieszkañcy wsi (8,3%). W kilku przypadkach so³tyso-
wanie sta³o siê tradycja rodzinn¹ i kolejna osoba jak relacjonowa³a w
"naturalny" sposób przejmowa³a urz¹d. Jednak ogólnie  co trzeci so³tys
wskazuje, ¿e nikt go nie wprowadza³  w  tajniki  urzêdu (37,0%) i  samo-
dzielnie doszed³ do wiedzy o podjêtej roli i  urzêdzie. Warto w tym miej-
scu przywo³aæ wypowiedzi badanych na temat w³asnych cech, które ich
zdaniem zdecydowa³y o wyborze na urz¹d so³tysa.

Lokalny lider musi wykazywaæ siê skuteczno�ci¹ w prowadzeniu dia-
logu spo³ecznego,  zarówno z mieszkañcami, jak równie¿ z przedstawi-
cielami w³adz gminy czy wy¿szego szczebla. To, jak¹ pozycjê w �rodo-
wisku ma kandydat nie przes¹dza o wyborze na urz¹d so³tysa. W wiêk-
szo�ci przypadków respondenci podjêli decyzjê o objêciu urzêdu so³tysa,
kieruj¹c siê wol¹ zgromadzenia mieszkañców (58,8%). Znamienna jest
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wypowied� jednego z so³tysów: "Mieszkañcy zaproponowali mi kandy-
dowanie na to stanowisko i w wyborach mnie poparli. Dosta³em kredyt
zaufania, wiêc nie mog³em ich zawie�æ". Zaufanie to s³owo, które po-
wtarza³o siê w wielu wypowiedziach. Nie by³ to jedyny czynnik motywu-
j¹cy czy sk³aniaj¹cy badanych do rozpoczêcia dzia³alno�ci w so³ectwie.
Badani kierowali siê równie¿ w³asnymi potrzebami i aspiracjami (19,3%),
na przyk³ad potrzeb¹ sprawdzenia siê w nowej roli. Niektórzy podkre�la-
li z determinacj¹, ¿e chcieli przede wszystkim zrobiæ co� dobrego dla
mieszkañców i swojej miejscowo�ci. W�ród nich by³y osoby obdarzone
autentyczn¹, spo³ecznikowsk¹ pasj¹.

Wykres 3. Cechy so³tysa wa¿ne dla wyborców w opinii badanych wzglêdem
so³ectw (%).

So³tysi, dzia³aj¹c w interesie mieszkañców, powinni dysponowaæ wie-
dz¹ o zasobach lokalnej spo³eczno�ci, orientowaæ siê w tym, z jakimi
problemami borykaj¹ siê mieszkañcy, jakie s¹ ich potrzeby i jakie s¹ mo¿-
liwo�ci lokalnego rozwoju. W tej czê�ci tekstu interesowaæ nas bêdzie
to, jak w ocenie lokalnych liderów kszta³tuje siê lokalny kapita³ infra-
strukturalny, kulturowy i spo³eczny (tabela 1).

Infrastruktura so³ectw, ich zasoby materialne s¹ podstaw¹ rozwoju eko-
nomicznego miejscowo�ci, ale o mo¿liwo�ci przekszta³cenia zbiorowo�ci
ludzkich zamieszkuj¹cych wspólny teren w sprawnie funkcjonuj¹c¹ wspól-
notê lokaln¹ decyduj¹ tak¿e inne czynniki - elementy kapita³u kulturowe-
go i spo³ecznego. W ocenie kapita³u kulturowego so³ectw uwzglêdniono
przede wszystkim zagadnienie tradycji kulturowych ludno�ci. Tradycja
to jeden z wa¿niejszych czynników konstytuuj¹cych spo³eczno�ci lokal-
ne, a przejawia siê w rozmaitych zjawiskach i dzia³aniach. W pierwszej
kolejno�ci proponujemy spojrzenie na tradycje lokalnych zbiorowo�ci,
sprowadzaj¹c jej rozumienie do tre�ci przekazu - wydarzeñ, osób i wy-
tworów symbolicznych, tak¿e jej elementów przekazywanych w postaci
zwyczajów, obyczajów, a ogólnie uto¿samianych z kultur¹ symboliczn¹.
Tradycje lokuj¹ spo³eczno�ci w perspektywie "d³ugiego trwania".
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Historyczny kontekst jest tu bardzo wa¿ny. So³ectwa maja przecie¿
swoj¹ przesz³o�æ, maj¹ swoj¹ historiê. Lokalni liderzy na ogó³ potrafi¹
zidentyfikowaæ wa¿ne, niemal symboliczne dla rozwoju miejscowo�ci
wydarzenia, postaci czy wytwory materialne, tych, z których znana jest
ich miejscowo�æ. Najczê�ciej lokalne dzieje opisywane s¹ przez pry-
zmat wydarzeñ historycznych (22,4%). Z najnowszej historii najczê�ciej
przywo³ywane s¹ fakty zwi¹zane z prywatyzacj¹ lub likwidacj¹ lokal-

Tabela 1. Ocena warunków ¿ycia w so³ectwie (�rednia arytmetyczna skali: od
1- bardzo �le do 5- bardzo dobrze).
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nych zak³adów pracy. Badani so³tysi wymieniali równie¿ osoby, które w
szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla miejscowo�ci (wymieniano dawnych
w³a�cicieli ziemskich, osobisto�ci ze �wiata kultury, pisarzy, poetów, mu-
zyków, polityków, a tak¿e duchownych; ³¹cznie 10,9% wskazañ). W�ród
wytworów kultury historycznej zdecydowanie rzadziej wymieniano obiekty
zabytkowe (m.in. ko�cio³y, dawne posesje ziemskie czy te¿ dawne zabu-
dowania folwarczne) lub inne kluczowe "punkty orientacji przestrzen-
nej", takie jak: pomniki, cmentarze, specyficzne tereny przyrodnicze o
walorach turystycznych, wspó³cze�nie wybudowane obiekty sakralne i
�wieckie. Dos³ownie tylko kilku so³tysów dostrzeg³o jaki� potencja³ w
lokalnych organizacjach kulturalnych lub spo³ecznych (tak¿e tych istnie-
j¹cych dawniej), których dzia³alno�æ odgrywa³aby wa¿n¹ rolê w kreowaniu
pozytywnego wizerunku miejscowo�ci na zewn¹trz.

W�ród elementów tradycji "praktykowanych" przez mieszkañców so³-
tysi najczê�ciej wymieniali zwyczaje i obrzêdy, które nawi¹zuj¹ do �wi¹t
ko�cielnych i rodzinnych, a tak¿e dorocznych uroczysto�ci �wieckich. W
badanych miejscowo�ciach uwidacznia siê powolna polaryzacja obcho-
dzonych zwyczajów i obyczajów. Wskazuj¹ na to obliczone korelacje
wskazuj¹ce na podobieñstwo zwyczajów w terenie Olesna i Kêdzierzy-
na-Ko�la, a pewne zró¿nicowanie ich w G³ubczycach.

Tabela 2. Zwyczaj i obrzêdy obchodzone w roku kalendarzowym w so³ectwach
(w %)
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Zdaniem so³tysów w badanych so³ectwach s¹ podtrzymywane przede
wszystkim tradycje zwi¹zane ze �wiêtami ko�cielnymi. Nawet obrzêdo-
wo�æ rodzinna jest g³ównie zwi¹zana z aspektem wiary i ¿ycia religijnego
mieszkañców. Na podstawie wskazañ badanych mo¿na zauwa¿yæ wie-
lo�æ obrzêdów i zwyczajów zazwyczaj podtrzymywanych w domu ro-
dzinnym.

Wskazane zmiany w pejza¿u tradycji lokalnych znamionuj¹ procesy
przekszta³cania �rodowisk wiejskich i stylów ¿ycia mieszkañców. Mie-
szaj¹ siê elementy dawnego i wspó³czesnego do�wiadczenia, niektóre
zostaj¹ odrzucone, inne podtrzymywane, elementy ponadlokalne s¹ ada-
ptowane jako nowe.

Zdaniem najwa¿niejszych badaczy kapita³u spo³ecznego (Putnam, Co-
leman, Barbera, Sztompka) zaufanie jest fundamentaln¹ cech¹ kulturo-
w¹ osób, instytucjonalnych zespo³ów jak i spo³eczno�ci lokalnych, regu-
luj¹c¹ ich stosunki z innymi podmiotami i pozytywnie oddzia³ywuj¹c¹ na
ich zwi¹zki spo³eczne i ekonomiczne oraz rozwój kooperacji. Jak wiêc
wygl¹da zaufanie w badanych spo³eczno�ciach w ocenie liderów spo-
³ecznych? Na pytanie o charakterze ogólnym, czy mieszkañcom so³ec-
twa mo¿na ufaæ, zdecydowana wiêkszo�æ so³tysów odpowiedzia³a twier-
dz¹co. Poziom zaufania (sumuj¹c odpowiedzi "tak" i "raczej tak": 79,2%
wskazañ) jest znacznie wy¿szy w stosunku do poziomu nieufno�ci (odpo-
wiedzi "nie" i raczej nie" ³¹cznie: 19,8% wskazañ). Nie mo¿na jednak
mówiæ o pe³nym zaufaniu do wiêkszo�ci mieszkañców. Najczê�ciej wska-
zywana odpowied� ("raczej tak" 57,8%) sugeruje, ¿e zaufanie so³tysów
do wspó³obywateli ma charakter wybiórczy. Odnotowujemy nawet pew-
n¹ sprzeczno�æ w deklaracjach. Na pytanie, czy w codziennych kontak-
tach z mieszkañcami so³ectwa badani s¹ ostro¿ni, równie¿ wiêkszo�æ
odpowiedzia³a twierdz¹co (sumuj¹c odpowiedzi "tak" i "raczej tak": 75,0%).

Tabela 3. Zasady reguluj¹ce relacje badanych so³tysów z mieszkañcami miej-
scowo�ci (w %)

Uwaga: dane w % zliczone z próby N:192; braki danych pominiêto w
analizie. W dalszych analizach równie¿.

Zaufanie miêdzy lud�mi na ogó³ przek³ada siê na zaufanie do instytucji
i norm spo³ecznych. W wyborze so³tysa kwestia zaufania ma bardzo du¿e
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znaczenie. Badani so³tysi bardzo czêsto wskazywali w³a�nie na ten ele-
ment relacji miêdzy nimi a mieszkañcami: 77,6% respondentów uwa¿a,
¿e mieszkañcy ufaj¹ przedstawicielom w³adzy. Wydaje siê, ¿e w tym
przypadku mo¿emy mówiæ o pewnej zale¿no�ci zaufania od przewidy-
wañ odnosz¹cych siê do racjonalnych oczekiwañ wyborców. Bior¹c pod
uwagê ilo�æ wskazañ naszych respondentów, kolejnymi adresatami za-
ufania mieszkañców, s¹ osoby duchowne (ksiê¿a), policjanci i stra¿acy.
Pojedyncze odpowiedzi dotyczy³y przedstawicieli innych lokalnych insty-
tucji: o�wiatowych, medycznych i organizacji spo³ecznych.

Poziom zaufania spo³ecznego jest jednym z warunków podmiotowo�ci
spo³eczeñstw i jednym ze wska�ników opisuj¹cych tzw. "klimat stosun-
ków spo³eczny". Kolejne pytania dotycz¹ce kwestii relacji miêdzy s¹sia-
dami, natê¿enia konfliktów, przyczyn podzia³ów spo³ecznych, pozwalaj¹
przybli¿yæ to zagadnienie. Ogólnie w ocenie badanych so³tysów stosunki
spo³eczne w so³ectwie s¹ poprawne i na ogó³ uk³adaj¹ siê dobrze. Prze-
wa¿aj¹  opinie, zw³aszcza w�ród so³tysów powiatu kêdzierzyñsko-koziel-
skiego, ¿e ostre napiêcia w relacjach spo³ecznych wystêpuj¹ niezwykle
rzadko, jednak jak wszêdzie tam, gdzie stykaj¹ siê ludzie, niekiedy zda-
rzaj¹ siê sytuacje konfliktowe.

Tabela 4. Wystêpowanie konfliktów lokalnych w opinii so³tysów badanych
gmin (w %).

Badanych poproszono o wskazanie przyczyn podzia³ów spo³ecznych.
Na ich podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e jedn¹ z podstawowych przyczyn
podzia³ów miêdzy mieszkañcami s¹ ró¿nice w zakresie po³o¿enia mate-
rialnego mieszkañców (dochody i posiadany maj¹tek). Do wa¿nych przy-
czyn podzia³ów spo³ecznych nale¿¹ tak¿e zaliczyæ: os³abienie zaufania
miêdzy lud�mi, konflikty pokoleniowe, a tak¿e ró¿nice w sposobach za-
chowania i pogl¹dach na ¿ycie. W opinii so³tysów poziom wykszta³cenia,
pogl¹dy polityczne, pochodzenie regionalne i narodowo�ciowe nie maj¹
wiêkszego wp³ywu na stosunki spo³eczne. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w oce-
nie respondentów ¿aden z wymienionych czynników nie ma dominuj¹ce-
go wp³yw na relacje miêdzy mieszkañcami so³ectw.
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Tabela 5 Przyczyny podzia³ów spo³ecznych w opinii so³tysów badanych gmin
(�rednia arytmetyczna skali: od 1- w bardzo ma³ym stopniu do 5 - bardzo
du¿ym stopniu).

Kontakt z "innymi" to nowa sytuacja spo³eczna lokuj¹ca siê pomiêdzy
akceptacj¹ a konfliktem. Wymaga od mieszkañców okre�lonych zasad
postêpowania. Dotykamy tu problemu tolerancji-nietolerancji wobec in-
nych ludzi (ró¿nych kategorii "inno�ci" wynikaj¹cych z ró¿nic narodo-
wych, religijnych, rasowych, politycznych itp.).

Opinie so³tysów na temat postaw mieszkañców wobec przedstawicieli
ró¿nych kategorii "inno�ci" s¹ na ogó³ pozytywne Zdaniem badanych li-
derów  mieszkañcy so³ectw s¹ najbardziej wyrozumiali wobec osób innej
narodowo�ci oraz przedstawicieli innych ras . W tych dwóch przypad-
kach poziom akceptacji jest wysoki, znacznie wy¿szy ni¿ poziom niechê-
ci. W trzeciej kolejno�ci so³tysi wskazywali na poziom tolerancji religijnej
mieszkañców. Zdaniem wiêkszo�ci so³tysów jest on wysoki, chocia¿ zda-
rzaj¹ siê so³ectwa, w których mieszkañcy maj¹ problemy z akceptacj¹
osób innego wyznania. W badanych �rodowiska nie odnotowuje siê po-
staw niechêtnych wobec osób prezentuj¹cych odmienne pogl¹dy poli-
tyczne. W przypadku akceptacji osób chorych (zw³aszcza osób przewle-
kle lub ciê¿ko chorych, np. na AIDS) wskazania respondentów nie s¹
jednoznacznie pozytywne. Najczê�ciej udzielan¹ odpowied� by³a odpo-
wied� "trudno powiedzieæ" (42,6% wskazañ).

W opinii so³tysów mieszkañcom so³ectw najtrudniej by³oby zaakcepto-
waæ osoby o innej orientacji seksualnej. Prawie po³owa so³tysów wskazu-
je, ¿e ludziom brakuje wyrozumia³o�ci wobec przedstawicieli mniejszo�ci
seksualnych (sumuj¹c odpowiedzi " nie" i "raczej nie" - 47,8% wskazañ).
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Wykres 4. Wyrozumia³o�æ mieszkañców wobec innych ludzi w opinii liderów z
uwzglêdnieniem terenu badañ (�rednia arytmetyczna skali: od 1- brak akcep-
tacji do 5 - pe³na akceptacja).

 Badani so³tysi w wiêkszo�ci przypadków  postrzegaj¹ mieszkañców
so³ectw jako zbiorowo�ci otwarte na kontakty z innymi. Problemów z
akceptacj¹ niektórych grup nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ, poniewa¿ mog¹
prowadziæ do ró¿nych form dyskryminacji, marginalizacji, a nawet izola-
cji, wykluczenia spo³ecznego przedstawicieli tych grup. "Inny" mo¿e byæ
postrzegany jako "obcy", jako jednostka zagra¿aj¹ca porz¹dkowi spo-
³ecznemu.

Sami so³tysi, jako pierwszoplanowi liderzy zmian, odgrywaj¹ wa¿n¹
rolê w tym procesie edukacyjnym postrzegania "obcego". Rozk³ad �red-
nich ocen wskazuje, ¿e poziom akceptacji ró¿nych grup spo³ecznych, wy-
ró¿nionych ze wzglêdu na narodowo�æ, wyznanie, religiê, rasê, pogl¹dy
polityczne, stan zdrowia, jest wysoki. Jedynie w przypadku mniejszo�ci
seksualnych badani so³tysi czê�ciej ujawniaj¹ postawy niechêtne ni¿ ak-
ceptacjê. Na tle ocen postaw mieszkañców samoocena so³tysów wygl¹-
da korzystniej (�rednie ocen s¹ wy¿sze), chocia¿ nie ulega zmianie sam
uk³ad akceptowanych wymiarów inno�ci. Badani s¹ najbardziej wyrozu-
miali wobec przedstawicieli innych grup narodowych, religijnych i raso-
wych. W zakresie tych trzech kategorii opisowych "inno�æ" nie budzi
postaw niechêtnych. Nie s¹ to równie¿ wymiary opisuj¹ce "obco�æ". De-
finiuj¹c "obcego", badani so³tysi czê�ciej zwracali uwagê na element te-
rytorialnej przynale¿no�ci osoby ni¿ na inne elementy.

Charakterystyka zjawisk dezintegracji spo³ecznej dope³nia opis relacji
spo³ecznych badanych so³ectw. Je¿eli chodzi o kwestie bezpieczeñstwa
mieszkañców, to w opinii badanych so³tysów nie ma powodów do niepo-
koju. Stan bezpieczeñstwa publicznego w so³ectwach jest zadowalaj¹cy
(ocena szkolna cztery - cztery plus). To nie oznacza, ¿e rzeczywisto�æ
spo³eczna w badanych so³ectwach jest idealna, ¿e wygl¹da tak, jak po-
winna wygl¹daæ.
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Tabela 6. Zjawiska negatywne w badanych gminach (w %).
Bior¹c pod uwagê ilo�ci tych wskazañ, mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêcej

negatywnych zjawisk, objawów dezintegracji spo³ecznej, dostrzegaj¹
so³tysi gminy G³ubczyce. W so³ectwach tej gminy w wiêkszym stopniu
ni¿ w innych miejscowo�ciach widoczne s¹ takie problemy, jak: przemoc
w rodzinach, kradzie¿e m³odocianych czy narkomania. Warto zauwa¿yæ,
¿e s¹ to zachowania, które g³ównie uderzaj¹ w instytucjê rodziny b¹d� s¹
skutkiem dysfunkcjonalno�ci tego �rodowiska wychowawczego.

Pozycja so³tysa w samorz¹dzie gminnym zale¿y od wp³ywu i mo¿liwo-
�ci uczestnictwa w procesach decyzyjnych na szczeblu gminnym (brak
wp³ywu na sprawy gminy).

Wykres 5. Poczucie wp³ywu so³tysów na rozwi¹zywanie spraw gminy (w %).
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Wykres 6. Poczucie wp³ywu so³tysów na rozwi¹zywanie spraw so³ectwa (w %).
Tre�æ interesu publicznego gminy jest okre�lona w zapisach ustawy o

samorz¹dzie terytorialnym. Z punktu widzenia problematyki badañ, wa¿-
niejsza jest ocena dzia³alno�ci organów samorz¹du lokalnego dokonywa-
na ze wzglêdu na skuteczno�æ dzia³ania.

Wykres 7. Ocena dzia³alno�ci instytucji samorz¹du lokalnego (�rednia aryt-
metyczna skali: od 1- bardzo s³abo do 5- bardzo dobrze.).

 W opinii badanych so³tysów najbardziej skuteczny w dzia³aniu jest or-
gan wykonawczy. W gminie wiejskiej jest nim jednoosobowy zarz¹d,
czyli wójt (lub burmistrz). Wypowiedzi respondentów wskazuj¹ na znacznie
ni¿sz¹ skuteczno�æ organów uchwa³odawczych. Dzia³alno�æ rad gmin i
rad so³eckich oceniana jest �rednio dobrze. Czy widoczny brak poczucia
wp³ywu so³tysów na sprawy gminy przek³ada siê na zakres wspó³pracy
z organami samorz¹du gminnego? Jak badani so³tysi oceniaj¹ wspó³pra-
cê z innymi organami samorz¹du gminnego w zakresie spraw o znacze-
niu lokalnym?

Najlepiej oceniana jest wspó³praca z instytucjami funkcjonuj¹cymi w
najbli¿szym otoczeniu so³ectwa (dom kultury, szko³a, przedszkole, para-
fia). Zapewne nie chodzi tu tylko o blisk¹ lokalizacjê tych instytucji w
miejscu zamieszkania, ale o wa¿no�æ spraw spo³ecznych, które s¹ pod-
staw¹ dzia³alno�ci tych instytucji. Ponadto so³tysi dobrze oceniaj¹ wspó³-
pracê z innymi organami samorz¹dowymi: rad¹ so³eck¹, urzêdem gminy
i wójtem, a tak¿e z policj¹. Gorzej uk³ada siê wspó³praca z rad¹ gminy, a
w szczególno�ci z radnymi opozycji.
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Wykres 8. Ocena wspó³pracy z wybranymi instytucjami i podmiotami ¿ycia
spo³ecznego w gminie (�rednia arytmetyczna skali: od 1 - bardzo �le do 5 -
bardzo dobrze).

W realizacji zadañ w³asnych so³tysi mog¹ liczyæ na pomoc i wsparcie
ró¿nych instytucji. Niezale¿nie od miejsca zamieszkania so³tysów, bar-
dzo s³abym elementem wsparcia instytucjonalnego s¹ lokalne organiza-
cje i stowarzyszenia. So³tysi nie maj¹ równie¿ silnego zaplecza politycz-
nego. Udzia³ organizacji i stowarzyszeñ w rozwi¹zywaniu problemów
lokalnych jest zdaniem respondentów bardzo ma³y, a w przypadku orga-
nizacji politycznych znikomy.

Zdaniem badaczy rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego to w³a�nie
na poziomie spo³eczno�ci lokalnej dokonuje siê w praktyczny sposób par-
tycypacja  emancypacja  jednostek w sferze publicznej, tam budowane
s¹ lokalne wzory (postulowane i realizowane) lokalnej demokracji i oby-
watelsko�ci. Poziom zorganizowania spo³ecznego badanych so³ectw jest
jednak stosunkowo niski. W�ród organizacji spo³ecznych aktywnie dzia-
³aj¹cych w so³ectwach badani wymieniali nastêpuj¹ce: Ochotnicza Stra¿
Po¿arna (w 50 przypadkach; 26,0% wskazañ) Ko³o Gospodyñ Wiejskich
(w 7 przypadkach; 3,6% wskazañ); Caritas (w 6 przypadkach; 3,1%
wskazañ). W wielu so³ectwach aktywnie dzia³aj¹ organizacje i przedsta-
wiciele mniejszo�ci niemieckiej (w 42 przypadkach, w tym 22 w powie-
cie; 21,9% wskazañ). Prawie co pi¹ty badany so³tys nie potrafi³ wska-
zaæ ¿adnej organizacji czy grupy aktywnie dzia³aj¹cej w swojej miejsco-
wo�ci.

Sk³onno�æ miejscowych obywateli do podejmowania aktywno�ci w sfe-
rze publicznej jest raczej niewielka. W wielu so³ectwach realizowany
jest program "Odnowy wsi" (49 przypadków; 25,5%) oraz inne lokalne
projekty (³¹cznie 19,8% wskazañ). Zainteresowanie realizowanymi pro-
jektami w�ród mieszkañców jest niewielkie: 4,0% badanych wskazuje,
¿e mieszkañcy interesuj¹ siê realizowanym programem dopiero wtedy,
kiedy efekty s¹ ju¿ widoczne; 20,8% so³tysów wskazuje, ¿e projekty w
fazie realizacji budz¹ �rednie zainteresowanie mieszkañców, zdaniem
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12,1% badanych lokalne budz¹ bardzo ma³e zainteresowanie mieszkañ-
ców so³ectwa. W pozosta³ych przypadkach respondenci albo wskazy-
wali na brak zainteresowania, albo nie chcieli wypowiadaæ siê na ten
temat.

Rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego jest znacznie bardziej opó�nio-
ny w stosunku do rozwoju struktur samorz¹du terytorialnego. Czy jed-
nak w ostatnich 10-15 lat nast¹pi³y zmiany w zaanga¿owaniu mieszkañ-
ców w dzia³alno�æ spo³eczn¹ na rzecz so³ectw? Prawie po³owa bada-
nych so³tysów dostrzega takie istotne zmiany, w tym 56,5% uwa¿a, ¿e
zaanga¿owanie jest wyra�nie wiêksze, a 43,5% twierdzi odwrotnie - ak-
tywno�æ mieszkañców znacz¹co siê obni¿y³a. Chocia¿ ocena poziomu
zaanga¿owania mieszkañców w ¿ycie publiczne jest na ogó³ negatywna,
so³tysi podkre�laj¹, ¿e w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa mog¹ li-
czyæ na pomoc i wsparcie mieszkañców.

Wykres 9. Pomocno�æ mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów w so³ec-
twie (w %).

Lokalne spo³eczno�ci potrafi¹ jednoczyæ siê w sytuacji, kiedy zagro¿o-
ne s¹ podstawowe potrzeby mieszkañców (przyk³adem mog¹ byæ dzia-
³ania przeciwko likwidacji szkó³). O podmiotowym charakterze lokalnych
spo³eczno�ci decyduje jednak umiejêtno�æ trwa³ego wspó³dzia³ania, na
co dzieñ. Bez wspólnych inicjatyw w �rodowisku lokalnym zapisy ustaw
o samorz¹dzie lokalnym pozostaj¹ martw¹ liter¹ prawa. Sytuacja zary-
sowana staje siê wyzwaniem dla projektów animacji spo³eczno-kultural-
nej lub prowadzenia badañ przez dzia³anie s³u¿¹cych aktywno�ci i akty-
wizacji spo³eczno�ci lokalnych.

So³tys - lider lokalny w tym, co robi - powinien dostrzegaæ mocne i
s³abe strony, szanse i zagro¿enia w odniesieniu do tera�niejszo�ci i przy-
sz³o�ci miejscowo�ci. Poczucie zwi¹zku z lokalnym �rodowiskiem, iden-
tyfikacja z grup¹ i rol¹ publiczn¹, charakter motywacji wewnêtrznych
sprzyjaj¹ kszta³towaniu dzia³añ zbiorowych. Skuteczny lider, realizuj¹cy
program rozwoju, powinien potrafiæ przekonaæ innych do swoich dzia-
³añ. �rodowiska wiejskie na ogó³ postrzega siê jako ostoje tradycji i kon-
serwatywnej my�li spo³ecznej. Obecnie wydaje siê to nadmiernie uprosz-
czonym obrazem. Obok przywi¹zania do miejsca i tradycji kulturowej
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rodzimej miejscowo�ci, wielu lokalnych liderów i dzia³aczy w nowocze-
sny sposób podchodzi do swoich zadañ, korzystaj¹c z instytucjonalnego i
technicznego zaplecza. Wielu posiada cechy, które razem tworz¹ syn-
drom tzw. osobowo�ci nowoczesnej. Potrafi¹ byæ niekonwencjonalni w
my�leniu i dzia³aniu. Trzy cechy wydaj¹ siê niezbêdne w dzia³alno�ci
publicznej - optymizm, operatywno�æ i otwarto�æ. Ten syndrom kreatyw-
no-rozwojowy nazwano zespo³em "trzech O". Poddano naszych bada-
nych ocenie pod k¹tem posiadania b¹d� nie- posiadania takich cech i
predyspozycji.

Wykres 10. Poziom zadowolenia u badanych so³tysów (w %).
 Poziom optymizmu ¿yciowego mo¿e rozpatrywaæ w dwóch wymia-

rach - z perspektywy przesz³o�ci i tera�niejszo�ci (poziom zadowolenia z
dotychczasowego ¿ycia, z tego, co jest) oraz przysz³o�ci (poziom optymi-
zmu i zaufania do tego, co bêdzie). Badanych poproszono o ocenê samo-
poczucia w tych dwóch wymiarach. W pierwszym przypadku wyniki
wskazuj¹, ¿e poziom zadowolenia z ¿ycia jest wysoki (wiêkszo�æ bada-
nych jest zadowolona lub bardzo zadowolona z sytuacji bie¿¹cej). W
ocenie przysz³o�æ mo¿na zauwa¿yæ nieco wiêcej optymizmu, któremu
towarzyszy �wiadomo�æ zmian, jakie zachodz¹ i jakie powinny zaj�æ w
sferze ¿ycia prywatnego i publicznego.

Samorz¹dno�æ i demokracjê lokaln¹ zalicza siê do najwa¿niejszych atry-
butów spo³eczeñstwa obywatelskiego, ale podstaw¹ kszta³towania siê
lokalnej wspólnoty obywatelskiej jest podmiotowo�æ danej zbiorowo�ci
terytorialnej. Jej zakres wyznaczaj¹ dyspozycje psychospo³eczne miesz-
kañców, w szczególno�ci lokalnych liderów. Maj¹c to na uwadze, przed-
stawiono fragment "zbiorowej fotografii" wybranych so³ectw wojewódz-
twa opolskiego. Obraz samorz¹dno�ci wytypowanych so³ectw widziany
oczami lokalnych liderów z pewno�ci¹ nie jest pe³ny. Wiele jednak mówi
o mo¿liwo�ciach (i zagro¿eniach) rozwoju lokalnego na pocz¹tku XXI
wieku na Opolszczy�nie.

dr Edward Nycz, Uniwersytet Opolski
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Kolejne Polsko-Czeskie Targi
Przedsiêbiorczo�ci organizowane
przez gminê G³ubczyce we wspó³-
pracy z Krnovem mamy ju¿ za
sob¹. Przez dwa dni (26-27.05)
Halê Sportow¹ ZOKiS i jej otocze-
nie zape³nia³y stanowiska 56 wy-
stawców ró¿nych bran¿ - handel,
produkcja, us³ugi.

By³y stoiska zwi¹zane z ekologi¹
i ochron¹ �rodowiska-systemy
uzdatniania wody, zmiêkczania, de-
mineralizowania, filtrowania -
AQUA SYSTEM z Kietrza, osu-
szanie murów przyjazne dla ludzi i
�rodowiska bez u¿ycia �rodków
chemicznych - AQUAPOL ze
�wiebodzic, oczystka miasta i utrzy-
manie terenów zielonych - US£U-
GI KOMUNALNE z G³ubczyc.

Bogata by³a oferta us³ug w bran-
¿y budowlano - remontowej-scho-
dy, balustrady na indywidualne za-
mówienia Zak³ad Stolarski MICH-
NA - Tworków. KOWALSTWO
ARTYSTYCZNE do wnêtrz, ogro-
dów, odtwarzanie starych ogrodzeñ-
TROART S³awoszów, Ostrowscy
z Baborowa i Leszek £ankowski z
Grobnik. Produkcja i sprzeda¿ ogro-
dzeñ, balkonów, mebli ogrodowych
z aluminium w dowolnych kolorach-
ALU CONCEPT z Pietrowic Wiel-
kich. Bramy gara¿owe drewniane,
aluminiowe, stalowe - przesuwne w
systemie "rundum meir" RUNDUM
MEIR Laskowice. Meble ogrodo-
we - MAMZER z Kluczborka. Fo-
tele z masarzem KIMBEX z Krap-

kowic Okazale prezentowa³y siê
nasze rodzime firmy o znanej reno-
mie GALMET, ELEKTROMET,
BUDOMEX,  CHMIELEWSKI
oraz mniejsze np.  us³ugi remonto-
we Adam Majewski, równie¿ z
bran¿y spo¿ywczej - OSM ze sma-
kowitymi wyrobami nabia³owymi  i
PSS Spo³em z lubianymi wyrobami
piekarniczymi. Produkty Zak³adów
Piwowarskich G³ubczyce nie wy-
maga³y promocji. DEXTER - Ja-
nusz Koba z Nowej Cerekwi - fa-
chowe doradztwo, lakiery samocho-
dowe antykorozyjne narzêdzia
warsztatowe. MEDICAR z G³ub-
czyc -  wypo¿yczanie, handel sprzê-
tem ortopedycznym, medycznym i
rehabilitacyjnym.

Bogato prezentowana by³a lokal-
na twórczo�æ artystyczna. Obrazy
na p³ótnie o tematyce religijnej - Sta-
nis³awy Bana� z Opawicy, rze�by,
ikony, obrazy Urszuli i Jacka Pietrzy-
ków Malarstwo olejne i na jedwa-
biu, kroszonki opolskie - Stefania Ko-
styk z G³ubczyc. Ewa i Mariusz Ko-
stykowie z Baborowa, malarstwo-
konie, pejza¿e - Bronis³aw Górniak.
Prezentowali siê równie¿ arty�ci z
odleg³ych stron - obrusy, serwety
haftowane lub szyde³kowane-
MYSZKA z Olkusza, porcelana
rêcznie zdobiona -TREBEL z Opola
i Henryk Staniec z Nysy. Ceramika
dekoracyjna rêcznie malowana i zdo-
biona - GOSIA z Tarnowskich Gór,
rze�ba w drewnie - Andrzej Feren-
czak z Zakopanego. Hafty krzy¿y-

Jan Wac
V POLSKO - CZESKIE TARGI PRZEDSIÊBORCZOŒCI
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kowe, robótki szyde³kowe -Teresa
Koz³owska i W³adys³awa Kudybka
z Chró�ciny. Bi¿uteria rêcznie wy-
konana - BLUE PUNKT z Szybo-
wic i ALFA z Piekar �l.

Liczne stoiska oferowa³y us³ugi
optyczne, rachunkowe, tapicer-
skie, ubezpieczeniowe, bankowe,
obs³ugê finansow¹ firm z Polski
Czech, z zakresu telefonii komór-
kowej, bezp³atnego znakowania
rowerów - KPPol albo promo-
wa³y nowoczesn¹ multimedialn¹
informacjê o zawodach, szko-
³ach zawodowych, kursach -
Mobilne Centrum Informacji
Woj. Kom. OHP, aktywne zago-
spodarowanie wolnego czasu
dzieci i m³odzie¿y - KH ZHP. Eu-
roregion Pradziad prezentowa³ ofer-
tê turystyczn¹ regionu. Ten skróco-
ny przegl¹d firm �wiadczy o zainte-
resowaniu targami. Nie mo¿na po-
min¹æ ciesz¹cych siê du¿ym powo-
dzeniem stoisk ogrodniczych,  gdzie
wybór ro�lin ozdobnych by³ bardzo
szeroki. Polsko - czeska komisja
oceniaj¹ca "Najciekawsz¹ ekspozy-
cjê targow¹" uzna³a ¿e na wyró¿-
nienie zas³u¿yli PSS Spo³em (foto),
firma AluConcept, Kowalstwo Ar-
tystyczne Ostrowscy. Na zakoñcze-
nie Targów wystawcy otrzymali pa-
mi¹tkowe statuetki, a laureaci na-
grody i dyplomy W�ród zwiedzaj¹-
cych, którzy wype³nili ankiety,  roz-
losowano nagrody niespodzianki. W
trakcie trwania ekspozycji , dzieci z
placówek o�wiatowych prezento-
wa³y programy artystyczne. V Pol-
sko - Czeskie Targi Przedsiêbiorczo-
�ci odbywa³y siê pod patronatem

honorowym Konsulów Generalnych
Republiki Czeskiej w Katowicach i
Rzeczpospolitej Polskiej w Ostravie,
Marsza³ka Województwa Opolskie-
go i Wojewody Opolskiego. Sta³¹
pozycj¹ programu targów jest Fo-

rum Gospodarcze odbywaj¹ce siê
w hotelu Domino. O sprawach
przedsiêbiorczo�ci gospodarczej i
problemach z ni¹ zwi¹zanych na
naszym pograniczu w swoich wy-
st¹pieniach mówili: Dagmara Pone-
chalova - cz³onek zarz¹du Czesko
Polskiej Mieszanej Izby Gospodar-
czej, Janusz Granat - prezes zarz¹-
du Opolskiej Izby Gospodarczej,
kapitan Policji Granicznej w Krno-
vie - Antonin Kanok "Edukacja prze-
ciw wykluczeniu" - prezentowa³a
Woj. Kom. OHP. Programy unijne
dla przedsiêbiorstw przedstawi³ Pa-
we³ Maleñczyk z naszego Urzêdu
Miejskiego. Przedstawiono te¿ dzia-
³alno�æ Stowarzyszenia ProEuropa.
Przez dwa majowe dni mieszkañcy
G³ubczyc i okolicy zwiedzali ekspo-
zycje, kupowali oraz degustowali.

Jan Wac
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W dniach 5 - 12.07.2007 G³ubczy-
ce go�ci³y po raz trzeci mieszkañ-
ców partnerskiego miasta Saint
Remy sur Avre. Partnerstwo miast
zapocz¹tkowane w lipcu 2002 roku
przybra³o charakter partnerstwa
rodzin, które zrzeszy³y siê w Stowa-
rzyszenia Comite de Jumelage de
Saint Remy sur Avre kierowane
przez Josette Guille i Stowarzysze-
nia Miast Partnerskich G³ubczyce -
Saint Remy pod kierunkiem Bole-
s³awa Buniaka. One s¹ organizato-
rami wyjazdów i wymiany rodzin.
Po ka¿dej wizycie pozostaj¹ pa-
mi¹tki w obu miastach - posadzony
w Saint Remy platan i w G³ubczy-
cach klon Leopoldina, postawiony
drogowskaz - G³ubczyce 1418 km,
i nadanie imienia miast partnerskich
fontannie ze zwierzêtami w parku
miejskim. Celem wzajemnych wi-
zyt jest poznawanie krajów przyja-
ció³, dlatego w tegorocznym progra-
mie przewidziano pokazanie go-
�ciom naszej stolicy - my�my dwu-
krotnie zwiedzali Pary¿ - Zamek
Królewski, £azienki, nocn¹ Warsza-
wê, Wilanów, ¯elazow¹ Wolê.
Wcze�niej zwiedzili Wieliczkê, Kra-
ków, Zakopane, Pieniny, Obóz Au-
schwitz - Birkenau. W tym roku 12
rodzin z G³ubczyc i okolicy go�ciæ

bêdzie 25 osób z Saint Remy. Czê�æ
czasu spêdz¹ u naszych rodzin, po-
znaj¹c bli¿ej G³ubczyce, firmê To-
ska, �rodowiskowy Dom Samopo-
mocy w Nowych Go³uszowicach.
Bêdzie te¿ oficjalne spotkanie w³adz

miast, których przedstawiciele
uczestnicz¹ w programie partner-
stwa. Wyjazd i zwiedzanie Warsza-
wy finansowane s¹ z Unii Europej-
skiej, pobyt go�ci w G³ubczycach
funduj¹ w ramach rewan¿u nasze
rodziny. Koszty Organizacyjne po-
krywa Stowarzyszenie ze sk³adek
cz³onkowskich. Wzajemne wizyty
wzbogacaj¹ nie tylko nasze wyobra-
¿enia i wiedzê o Francji, ale s¹ rów-
nie¿ interesuj¹ce dla Francuzów, z
których czê�æ przyje¿d¿a do G³ub-
czyc równie¿ indywidualnie. W
wymianie rodzin uczestniczy rów-
nie¿ m³odzie¿.

Jan Wac

Jan Wac
5 LAT PARTNERSTWA G£UBCZYCE - SAINT REMY
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Piêæ lat wspó³pracy G³ubczyc z
miastem partnerskim Saint Remy
sur Avre we Francji owocowa³o co-
roczn¹ wymian¹ rodzin. W czasie
tegorocznej wizyty Francuzów spe³-

nione zosta³o ¿yczenie go�ci - po-
znaæ nasz¹ stolicê, a w G³ubczycach
mieli okazjê przyjrzeæ siê proceso-
wi technologicznemu produkowa-
nych serów w TOSCE, nale¿¹cej
do francuskiej grupy Bongrain i
skonfrontowaæ to co
widzieli, ze swoimi
wyobra¿eniami i gu-
stami. Trzeba przy-
znaæ, ¿e go�ciom
brak by³o s³ów uzna-
nia. "T¹ firm¹ mo¿e-
cie siê poszczyciæ
wobec takich sma-
koszy i producentów
sera jak Francuzi."
Go�ci oprowadza³ i
wtajemnicza³ osobi-
�cie dyr.  Piotr Starzyñski, od punk-
tu przyjmowania mleka po pakow-
niê i magazyny serów. Francuzi
zwiedzili równie¿ �rodowiskowy
Dom Samopomocy w Nowych Go-
³uszowicach. Tu z du¿ym zaintere-

Jan Wac
WIZYTA  GOŒCI  Z  SAINT  REMY  SUR  AVRE

sowaniem przygl¹dali siê zajêciom
osób niepe³nosprawnych. Pytali o

sprawy rehabilitacji i organizacjê
opieki. Dostrzegali w pracy z pod-
opiecznymi walory kszta³towania i
rozwoju osobowo�ci, umiejêtno�ci
plastycznych, estetycznych, manu-
alnych. Z uznaniem ogl¹dali ekspo-
zycjê dorobku twórczego, fotogazet-
ki z zawodów sportowych. Skorzy-

stali z go�cinno�ci kierownika Janu-
sza Bednarczyka, który nie szczê-
dzi³ go�ciom wyja�nieñ i odpowie-
dzi na liczne pytania.

Atrakcj¹ dla go�ci okaza³o siê
zwiedzania ratusza  budowanego  na
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pocz¹tku XXI wieku. W tajemnicê
odbudowy i rekonstrukcji wprowa-
dza³ inspektor nadzoru Dariusz Ko-

z³owski. Nied³u-
gi recital forte-
pianowy Sylwii
Michalik w PSM
I st. im. I.J. Pa-
derewskiego za-
�wiadcza³ o po-
ziomie edukacji
muzycznej, któ-
ry jest przedmio-
tem troski dyr.
Krystyny Mi-
chalik. Oprócz
pobyty w poszczególnych  rodzinach
by³ te¿ czas na  integracyjny wie-
czór  wszystkich rodzin. Na spotka-
niu z w³adzami samorz¹dowymi w
Urzêdzie Miejskim, po kurtuazyj-

nych przemówieniach i wymianie
pami¹tek, prezydent Comite de Ju-
melage de Sainte Remy Josette
Guille z³o¿y³a na rêce prezesa Sto-

warzyszenia Miast Partnerskich
Boles³awa Buniaka zaproszenie na
nastêpny rok do Saint Remy. Bur-
mistrz Adam Krupa skierowa³ za-
proszenie do tamtejszych w³adz na
uroczyste otwarcie ratusza w 2008

roku. W ostatni wieczór go�cie zo-
stali zaproszeni na koncert blueso-
wy John "Broadway" Tucker -
Band z Leszkiem Cichoñskim w
MOK.

Jan Wac
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Zespó³ bloku ratuszowego w
G³ubczycach,  zniszczony bardzo
powa¿nie w 1945 roku, ze wzglêdu
na du¿e walory architektoniczne,

urbanistyczne i plastyczne od daw-
na oczekiwa³ na decyzjê o jego od-
budowie. W 2004 roku powsta-
³o Stowarzyszenie na Rzecz
Odbudowy Ratusza w G³ubczy-
cach. W 2005 roku, po 60 la-
tach od zakoñczenia dzia³añ
wojennych i jednocze�nie w
sze�ædziesi¹t¹ rocznicê admini-
strowania miastem G³ubczyce
przez w³adze polskie, gmina
G³ubczyce podjê³a uchwa³ê o
odbudowie historycznych ruin
ratusza, zabezpieczy³a niezbêdne
�rodki finansowe, a ponadto z³o¿y³a
wniosek o dofinansowanie tej inwe-
stycji w ramach ZPORR. W 2006
roku rozpoczêto prace budowlane i
konserwatorskie, których celem jest
odbudowa gmachu ratusza, odbudo-
wa zespo³u kamienic oraz konser-
wacja zachowanej oryginalnie wie-

¿y ratuszowej i konserwacja ka-
miennego zespo³u rze�b baroko-
wych z Madonn¹ na szczycie. Kon-
sorcjum najlepszych w swojej bran-

¿y miejscowych firm bu-
dowlanych - Budomex sp.
z o.o. i Chmielewski s.j. -,
które podjê³o siê odbudowy
zespo³u budynków ratusza i
kamienic, zleci³o ca³y zakres
prac konserwatorskich spe-
cjalistycznej firmie konser-
watorskiej z Warszawy -
RENOVA sp. z o.o. Do za-
kresu prac konserwator-

skich nale¿y m.in. pe³na komplek-
sowa konserwacja barokowej ko-

lumny Maryjnej, konserwacja ze-
spo³u rze�b i p³askorze�b kamien-
nych w wystroju elewacji ratusza,
konserwacja pochodz¹cego z 1936
roku sgraffita na elewacjach wie¿y
ratuszowej oraz wykonanie pe³nej
rekonstrukcji wystroju architekto-
nicznego na elewacjach budynku
ratusza i przyleg³ych do niego ka-

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ODBUDOWY
RATUSZA I OBIEKTÓW TOWARZYSZ¥CYCH

W G£UBCZYCACH

Konrad Grabowski, Warszawa
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mienic kupieckich. Do tego ostat-
niego zadania nale¿y zw³aszcza
monta¿ renesansowych w stylu,
wykonanych ze sztucznego kamie-
nia dekoracyjnych obokni z nadpro-
¿ami, wykonanie i stylizacja kolory-
styczna gzymsów kordonowych i
miêdzykondygnacyjnych oraz wy-
konanie polichromii boniowania na
ryzalicie elewacji zachodniej ratu-
sza. Ponadto nale¿y wykonaæ repli-
kê p³askorze¿bionego herbu miasta
G³ubczyce wg wzoru zachowane-
go na pó³nocnej elewacji wie¿y i
umie�ciæ j¹ w polu tympanonu za-
mykaj¹cego od góry ryzalit elewa-
cji zachodniej.

Rewaloryzacji wymaga tak¿e ba-
lustrada kamienna na tarasie wido-
kowym wie¿y oraz marmurowy,
oryginalny cokó³ marmurowy u pod-
stawy murów ratusza.

Podstaw¹ realizacji wszelkich
prac na elewacjach ratusza, zespo-
³u kamienic i wie¿y ratuszowej jest

wielokrotnie modyfikowany projekt
opracowany przez zespó³ projekto-
wy w sk³adzie: dr in¿. arch. Zbi-
gniew S¹siadek, arch. Marek Par-
tyka i arch. Rafa³ Skoumal. Projekt
wstêpny wystroju elewacji opraco-
wano wg za³o¿eñ Hansa Luedeke-
go oraz wg zaleceñ sprawuj¹cego
nadzór konserwatorski dra in¿. arch.
Andrzeja Legendziewicza. Wstêp-
ny program prac konserwatorskich
przy kolumnie Maryjnej opracowa-
³a mgr Katarzyna Polak z WSP
UMK w Toruniu a szczegó³owy
program, oparty ju¿ na wynikach
badañ i analiz konserwatorskich
opracowa³ w mgr Konrad Grabow-
ski. W odniesieniu do rekonstrukcji
wystroju elewacji wie¿y, wg wy-
tycznych konserwatorskich dra An-
drzeja Legendziewicza, program
prac konserwatorskich opracowa³
mgr Konrad Grabowski, a w zakre-
sie czynno�ci zwi¹zanych z trans-
ferem reliktów renesansowego
sgraffita - mgr Marcin Kozarzew-
ski.

Generalnie, w odniesieniu do ele-
wacji ratusza przyjêto zasadê, ¿e
wszystkie rekonstruowane detale w
jej wystroju zostan¹ wykonane jako
elementy sztampowane w formach
silikonowych z pó³suchej zaprawy,
która po zwi¹zaniu na�laduje faktu-
rê naturalnego piaskowca. Detale
te po wysezonowaniu montowane
bêd¹ na klejach monta¿owych i dy-
blach nierdzewnych. Po zamonto-
waniu detale bêd¹ spoinowane, hy-
drofobizowane a nastêpnie scalane
kolorystycznie.
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Prace konserwatorskie przy
zespole rze�b barokowych ko-
lumny Maryjnej prowadzone s¹
w kierunku kompleksowej rekon-
strukcji utraconych w przesz³o-
�ci detali kamiennych i metalo-
plastycznych oraz warstw po-
z³otniczych. Przeprowadzone na
wstêpie badania i analizy próbek
materia³owych wykaza³y obec-
no�æ warstw poz³otniczych na
wiêkszo�ci detali architektonicz-
nych trzonu kolumny oraz na
wielu detalach metaloplastycz-
nych w wystroju tej kompozycji
rze�biarskiej. Poszczególne ele-
menty kolumny Maryjnej uleg³y
w przesz³o�ci znacznemu znisz-
czeniu, zw³aszcza na skutek na-
turalnej erozji kamienia oraz
ostrza³u karabinowego podczas
ostatniej wojny �wiatowej.
Szczególnie zniszczona jest
figura Marii odkuta w s³awio-
wickim marmurze. Podobnie
obszerne ostrzeliny widoczne
s¹ na piaskowcowym korpu-
sie kolumny oraz w dolnej par-
tii pe³noplastycznych figur
�w.�w. Idziego, Rocha i Se-
bastiana.

Trzon kolumny w po³o-
wie swojej wysoko�ci de-
korowany by³ pierwotnie
trzema podwieszonymi
kamiennymi kartuszami, z
których tylko dwa siê za-
chowa³y, a trzeci zosta³
zapewne rozbity podczas
ostrza³u artyleryjskiego
lub po prostu ukradziony.

Na zachowanych kartuszach wi-
doczne s¹ doskonale opracowa-
ne p³askorze�by przedstawiaj¹-
ce popularne  sceny z Biblii, a
mianowicie: Zwiastowanie i
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Grzech Pierworodny. Obecnie
zosta³ zrekonstruowany tak¿e
trzeci kartusz i ju¿ podwieszony
na korpusie kolumny, przy czym
w jego wnêtrzu pozostawiono
g³adk¹ p³aszczyznê kamienia, bo-
wiem nie jest znany temat istnie-
j¹cego tu  pierwotnie
przedstawienia.

Istniej¹ce elementy me-
taloplastyczne na rze�-
bach zdemontowano, pod-
dano zabiegom konserwa-
torskim i wyz³ocono po-
nownie 24-karatowym
z³otem. Inne detale meta-
lowe wykonano wg za-
chowanej archiwalnej do-
kumentacji fotograficznej
i tak¿e pokryto warstw¹ 24-ka-
ratowego z³ota.

Wystrój elewacji wie¿y ratu-
szowej stanowi osobny problem
konserwatorski. Wykonana w
1936 roku wg proj. H. Schindle-
ra rekonstrukcja renesansowego
sgraffita opracowana zosta³a w
technologii uproszczonej jako
tzw. pseudosgraffito monochro-

matyczne. Zachowane
relikty sgraffito renesan-
sowego pos³u¿y³y nato-
miast jako wzór do usta-
lenia kolorystyki ca³ej
wie¿y.

Ponadto pod gzymsem
balustrady postanowiono
odtworzyæ, znany wy-
³¹cznie z ikonografii fryz
rozetowy zinwentaryzo-
wany na pocz¹tku XX

wieku przez konserwatora �l¹-
ska Hansa Lutscha. Prace przy
rekonstrukcji polichromii p³asz-
cza wie¿y wykonywane s¹ w
technice krzemianowej, laserun-
kowej w celu uzyskania efektu

historycznego malowid³a.
Wszystkie prace s¹ obecnie w

toku i maj¹ zró¿nicowany stopieñ
zaawansowania i dlatego te¿ z
przyjemno�ci¹ poinformujemy
mieszkañców miasta za kilka ty-
godni o dalszych postêpach ro-
bót.

Tekst i zdjêcia
 Konrad Grabowski
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Nie ka¿da dziura w jezdni wzbu-
dza takie zainteresowanie jak ta spo-
wodowana przez firmê remontowo-
budowlan¹ "Andres" w czasie ro-

bót ziemnych w
celu pod³¹cze-
nia ratusza do

stacji transformatorowej. Jednak ta
dziura mo¿e zmieniæ oblicze miasta.
Sta³o siê tak, dlatego, ¿e dziura w
jezdni okaza³a siê dziur¹ w stropie
piwnicy, któr¹ odkryto pod jezdni¹
ulicy E. Plater. Piwnica, co prawda
skarbów nie zawiera³a, ale zmienia
nasze wyobra¿enie o przebiegu linii
zabudowy na odcinku od ul. Ratu-
szowej do ul. Krêtej Przedwojenna
zabudowa siêga³a do po³owy obec-
nej jezdni, któr¹ poszerzono po roz-
gruzowaniu kamienic i poprowadzo-
no têdy drogê krajow¹ Kêdzierzyn-
Ko�le do przej�cia granicznego w
Pietrowicach dla ciê¿kiego trans-
portu drogowego. Istnieje uzasad-
nione podejrzenie, ¿e na tym odcin-
ku pod ulic¹ s¹ kolejne piwnice usy-
tuowane równolegle do odkrytej. Ta
obszerna piwnica posiada ³ukowa-

Jan Wac
DZIURA W JEZDNI, KTÓRA...

te sklepienie z kamienia i ceg³y pod-
parte stalowym filarem. W g³êbi
zachowa³a siê piwniczna czê�æ ko-
mina z otworami do wygarniania

sadzy z pieców stoj¹cej tu na-
ro¿nej kamienicy Na bocznych
�cianach piwnicy zachowa³y siê
stalowo-ceglane rega³y. W stro-
pie widoczny jest prowizorycz-
nie zamaskowany, zakryty,
wcze�niejszy otwór powsta³y
podczas robót kiedy� tu prowa-
dzonych. Nad t¹ czê�ci¹ piwni-
cy przebiega chodnik, a w nim
tkwi bramowy znak drogowy i

studzienka telekomunikacyjna.
Czê�æ piwnicy zasypana jest gru-
zem nagarniêtym tam przez piw-
niczne okienko w czasie odgruzo-
wywania miasta, dok³adniej ul. Bre-
itestrase (ul.E.Plater),  której sze-
roko�æ by³a wtedy o po³owê mniej-
sza. "Dziura w jezdni" sta³a siê nie
lada problemem dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych zarz¹dza-
j¹cej drogami krajowymi.  Stanê³a
przed konieczno�ci¹ zmiany orga-
nizacji ruchu przez G³ubczyce.
Nowa sytuacja zmusi³a do  propo-
nowanego wcze�niej przez  burmi-
strza przeniesienia ruchu ko³owego
z kierunku K-Ko�le na  ma³¹ ob-
wodnic  czyli ulicami Sosnowieck¹,
Garbarsk¹ do ronda by  omin¹æ  oto-
czenie odbudowanego ratusza.
Wcze�niej Opolski Konserwator
Zabytków dokona³ wizji lokalnej by
oceniæ warto�æ historyczn¹ zabyt-
kowej piwnicy.

Jan Wac
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Dnia 20 lutego 2007 r. w Urzê-
dzie Miejskim w G³ubczycach od-
by³a siê I sesja II kadencji M³odzie-
¿owej Rady Miejskiej. Rada licz¹-
ca 21 cz³onków wybranych na
okres jednego roku szkolnego zosta³a
powo³ana zgodnie ze statutem z dn.

30 czerwca 2005 r. Jej celem jest
wpajanie m³odzie¿y zasad demokra-
cji oraz idei spo³eczeñstwa obywa-
telskiego i wdra¿anie jej do rozwi¹-
zywania problemów lokalnych.

Sesjê rozpoczê³a Przewodnicz¹-
ca Komisji O�wiaty, Kultury, Zdro-
wia i Sportu - Katarzyna Maler, któ-
ra powita³a zgromadzonych go�ci:
Kazimierza Naumczyka - przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej , dyrek-
torów szkó³ ponadpodstawowych,
nauczycieli i opiekunów Samorz¹-
dów Szkolnych, Jacka Pietrzyka -
redaktora "Gazety Ziemi G³ubczyc-

kiej", Jana Waca - redaktora naczel-
nego "G³osu G³ubczyc" oraz Maria-
na Pospiszela - w³a�ciciela TV
G³ubczyce.

Katarzyna Maler podziêkowa³a
tak¿e Jackowi Szczepanikowi, na-
uczycielowi z Gimnazjum nr 1, za

przeszkolenie m³odych radnych w
celu sprawnego przeprowadzenia
pierwszej sesji, po czym przekaza³a
prowadzenie obrad radnej seniorce
Annie Lechoszest. Seniorka zarz¹-
dzi³a od�piewanie hymnu pañstwo-
wego, nastêpnie uczczono minut¹
ciszy pamiêæ seniorki poprzedniej
kadencji �p. Moniki Czarnoty.

Nastêpnie przyst¹piono do wybo-
ru przewodnicz¹cego M³odzie¿owej
Rady Miejskiej. Zosta³ nim wybra-
ny jednog³o�nie Jacek Rucki - uczeñ
III kl. I LO. Jacek �piewa w chó-
rze licealnym, gra na perkusji w ze-

Jolanta Saduniowska i Joanna Go³uchowska
I SESJA II KADENCJI

M£ODZIE¯OWEJ RADY MIEJSKIEJ
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spole Wrzuæ Monetê, poza tym in-
teresuje siê komputerami i nauk¹.
Planuje studiowaæ filologiê an-
gielsk¹. Jako przewodnicz¹cy M³o-
dzie¿owej Rady Miejskiej chcia³by
zaj¹æ siê istniej¹cymi problemami i
realizowaæ pomys³y cz³onków Rady.
Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Kac-
per Wêgrzyn z III kl. Gimnazjum nr
1. Interesuje siê sportem, nauk¹,
muzyk¹, pras¹, filmem i bierze czyn-
ny udzia³ w ¿yciu miasta. Chcia³by
siê kszta³ciæ w Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie lub
w Szkole Lotniczej w O³awie. Kac-
per pragnie zwiêkszenia ilo�ci æ za-
jêæ  pozalekcyjnych i  urozmaice-

nia. Sekretarzem wybrano Annê
Dziuban z II kl. Gimnazjum nr 1.
Ania jest pasjonatk¹ siatkówki, s³u-
cha muzyki, a w przysz³o�ci chcia-
³aby studiowaæ informatykê. Skarb-
nikiem zosta³ Marcin Machelski z
II kl. I LO. Interesuje siê motory-
zacj¹, chcia³by polepszyæ sytuacjê
m³odzie¿y.

Na zakoñczenie wiceburmistrz
G³ubczyc Jan Krówka wraz z prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Ka-
zimierzem Naumczykiem pogratu-
lowali m³odym radnym wyboru i
zaprosili ich na najbli¿sz¹ sesjê Rady
Miejskiej.

Jolanta Saduniowska,
 Joanna Go³uchowska

30 marca 2007 odby³a siê II sesja
MRM, na której podjêto uchwa³y

wprowadzaj¹ce do realizacji nastê-
puj¹ce projekty:
1. Projekt budowy "Miasteczka ro-
werowego".

Celem projektu jest budowa mia-
steczka rowerowego w parku przy
ulicy Sobieskiego. Zagospodarowa-

nie terenu parku (np. plac zabaw,
tor przeszkód dla rowerzystów).

Stworzenie bezpiecznego miejsca,
gdzie swój wolny czas mog¹ spê-
dzaæ efektywnie dzieci razem z
rodzicami oraz m³odzie¿. Stwo-
rzenie miejsca, gdzie nauczyciele
mog¹ pokazaæ dzieciom i m³odzie-
¿y, jak bezpiecznie poruszaæ siê
na rowerze i  zapoznaj¹ ich ze
znakami drogowymi i zasadami
bezpieczeñstwa ruchu. Zaplano-

wanie i wykonanie miasteczka, tak
aby mog³o s³u¿yæ do przeprowadza-
nia egzaminów na kartê rowerow¹
i motorowerow¹ oraz do podnosze-
nia umiejêtno�ci kieruj¹cych.
2. Projekt pt. "�cie¿ka rowerowa i
zdrowotna.

Jan Wac
II SESJA M£ODZIE¯OWEJ RADY MIEJSKIEJ
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Cele g³ówne projektu to: utworze-
nie �cie¿ki rowerowej z G³ubczyc
w kierunku Lasu Marysieñka, w
celu poprawy bezpieczeñstwa na
drodze. Propagowanie postawy
prozdrowotnej w�ród m³odzie¿y i
spo³eczno�ci lokalnej. Zbudowanie
"Le�nej �cie¿ki Zdrowia" na tere-
nie Lasu Marysieñka, w celu zaofe-
rowania mieszkañcom sposobu na
aktywne i bezpieczne spêdzanie
wolnego czasu. Okazja do prowa-
dzenia lekcji w plenerze i zarazem
szerzenie postawy proekologicznej.
3. Projekt pt. "Szko³a marzeñ"

Projekt zak³ada, ¿e w ka¿dej szko-
le na terenie gminy bêdzie boisko
szkolne z: prawdziw¹, równ¹, mu-
raw¹ do gry w pi³kê no¿n¹, bie¿ni¹,
ogrodzeniem uniemo¿liwiaj¹cym
dostêpu bezpañskich zwierz¹t oraz
tablicami ostrzegawczymi zakazu-
j¹cymi wstêpu z e zwierzêtami.

W oparciu o Uchwa³ê Nr 7/2007
M³odzie¿owej Rady Miejskiej z dnia
30 marca 2007 roku powsta³¹ na
wniosek grupy radnych z Gimna-
zjum nr 1 zorganizowano akcjê
"Czyste miasto". Akcja rozpoczê³a
siê w dniu 2 czerwca na stadionie.
Polega³a na rozdawaniu ulotek i bez-
p³atnych torebek na zwierzêce od-
chody mieszkañcom G³ubczyc.
Sponsorem ulotek i torebek zosta³
Urz¹d Miejski. Akcja zosta³a bar-

4. Projekt pt. "Czyste miasto"
Projekt zak³ada: Zakup przez Bur-

mistrza jednorazowych opakowañ
na psie odchody. Wydrukowanie
ulotek nawo³uj¹cych do sprz¹tania
po swoich pupilkach. Og³oszenie
tygodnia czysto�ci. Uczniowie szkó³
w wylosowanym dniu wraz z opie-
kunem od godz. 8 do 14 na terenie
miasta bêd¹ wrêczaæ zakupione
opakowania  wraz z ulotkami. Ozna-
kowanie placów zabaw i boisk zna-
kami "Zakaz wstêpu ze zwierzêta-
mi".

Uchwa³y podjête zosta³y na wnio-
sek grupy radnych z Gimnazjum  1.
Wykonanie uchwa³ powierzono za
po�rednictwem przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej burmistrzowi G³ub-
czyc. Opiekunem MRM jest na-
uczyciel Gimnazjum nr 1 Jacek
Szczepanik.

Jan Wac

dzo ¿yczliwie przyjêta przez miesz-
kañców, a zw³aszcza w³a�cicieli pie-
sków.

Przy³¹czcie siê do akcji M³odzie-
¿owych Radnych - Zadbajmy o czy-
sto�æ naszego miasta i zdrowie jego
mieszkañców!

Nauczmy siê dobrego nawyku:
"kulturalnych ludzi posprz¹tanie kup-
ki po pupilku nie trudzi!!!"

Nie zamierzamy nikogo przeko-
nywaæ do pozbywania siê zwierz¹t,

AKCJA "CZYSTE MIASTO"
POD HAS£EM "KULTURALNYCH LUDZI POSPRZ¥TANIE

KUPKI PO PUPILKU NIE TRUDZI !!!"

Jacek Szczepanik
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naszych domowych kotów, piesków
czy �winek morskich, tylko dlatego,
¿e s¹ nosicielami chorób odzwierzê-

cych o niebezpiecznych niekie-
dy skutkach. Namawiamy do
tego, aby wychodz¹c na spa-
cer, ka¿dy w³a�ciciel posprz¹-
ta³ odchody po swoim czworo-
nogu, a nie zostawia³ je w miej-
scu publicznym, na ulicy, w pia-
skownicy czy na trawniku. Od-
chody naszych pupilków zanie-
czyszczaj¹ skwery, place zabaw,
trawniki i staj¹ siê �ród³em chorób
odzwierzêcych, takich jak toksoka-
roza i toksoplazmoza.

W ramach szeroko pojêtej profi-
laktyki nale¿y przestrzec wszystkich
przed spo¿ywaniem surowego lub

s³abo usma¿onego miêsa, a
tak¿e przed kontaktem z od-
chodami kocimi. Popatrzmy
na naszych milusiñskich... -
pozwólmy im godnie ¿yæ
obok nas i naszych dzieci, nie
zapominaj¹c o higienie zwie-
rz¹t, ale i o posprz¹taniu ich

odchodów. Darmowe torebki, jakie
otrzymali wraz z ulotk¹ w³a�ciciele
czworonogów, zosta³y zakupione
przez Urz¹d Miejski G³ubczyc

Jacek Szczepanik

M³odzie¿owa Rada Miejska spo-
tka³a siê po raz pierwszy w 2005
roku, kadencja Rady trwa jeden rok
szkolny. Celem jej utworzenia by³o
wdro¿enie m³odzie¿y do pracy na
rzecz gminy, wykorzystanie jej po-
mys³ów, m.in. na rozwi¹zywanie
problemów gminnych i pomoc w

Jolanta Saduniowska i Joanna Go³uchowska
I SESJA III KADENCJI

M£ODZIE¯OWEJ RADY MIEJSKIEJ

zwalczaniu wandalizmu w mie�cie.
Dnia 11 pa�dziernika 2007 odby-

³a siê I sesja III kadencji M³odzie-
¿owej Rady Miejskiej. Spotkanie
rozpoczê³a przewodnicz¹ca Komi-
sji O�wiaty i Kultury Rady Miejskiej
Katarzyna Maler, witaj¹c wicebur-
mistrza Jana Krówkê, przewodni-
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cz¹cego Rady Miejska Kazimierza
Naumczyka, radnych, dyrektorów
szkó³ i opiekunów samorz¹dów
szkolnych oraz przedstawicieli me-
diów lokalnych. Wrêczy³a te¿ dy-
plom Jackowi Szczepanikowi, na-
uczycielowi z Gimnazjum nr 1, dziê-

kuj¹c za opiekê nad M³odzie¿ow¹
Rad¹ Miejsk¹.

Po przywitaniu zebranych senior-
ka Alina Farasiewicz wezwa³a do
od�piewania hymnu pañstwowego,
po którym m³odzi radni z³o¿yli �lu-
bowanie. Nastêpnie ustalono porz¹-
dek obrad, powo³ano komisjê skru-
tacyjn¹, w sk³adzie: Sylwester Ful-
neczek, Pawe³ Topolnicki i Anna
Dziuban i przeprowadzono wybory.
Przewodnicz¹cym M³odzie¿owej
Rady Miejskiej zosta³ Kacper Wê-
grzyn (LO), wiceprzewodnicz¹cym
Micha³ Masiuk (LO), sekretarzem
Kamila Basamanowicz (Gimnazjum
nr 1), skarbnikiem Marcin Machel-
ski (LO).

Potem zebrani wys³uchali spra-
wozdania z pracy poprzedniej ka-
dencji. Uda³o siê zrealizowaæ akcjê
"Czyste miasto", która polega³a na
rozdawaniu w³a�cicielom psów ulo-
tek i torebek na odchody ich pupili.
Akcja cieszy³a siê du¿¹ popularno-

�ci¹. Wicebur-
mistrz Jan
Krówka po-
gratulowa³ m³o-
dym radnym
wyboru i przed-
stawi³ stan re-
alizacji po-
p r z e d n i c h
uchwa³, m. in.
o szkole ma-
rzeñ, �cie¿ce
zdrowia i mia-
steczku rowe-
rowym.

Przedostatnim punktem obrad
by³y wolne wnioski i informacje o
zajêciach m³odzie¿owych ratowni-
ków, o zakupieniu dla szkó³ strojów
sportowych. Cz³onkowie M³odzie-
¿owej Rady Miejskiej podziêkowali
opiekunom za wsparcie i pomoc, po
czym zamkniêto obrady.

M³odzi radni poradzili sobie wspa-
niale, sesja przebieg³a sprawnie i bez
zak³óceñ. J. Szczepanik mo¿e byæ
dumny ze swoich podopiecznych. W
imieniu g³ubczyckiej m³odzie¿y gra-
tulujemy, ¿yczymy owocnej wspó³-
pracy oraz wielu zrealizowanych
pomys³ów.

Jolanta Saduniowska,
Joanna Go³uchowska, ZSO
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Piosenka

W ¿yciu tylko raz
spotyka siê swego anio³a
siada ci na ramieniu
odgarnia w³osy z czo³a
wo³a ciê po imieniu

s³odk¹ opiek¹ ciê otacza
w smutkach pociesza
b³êdy wybacza
z grzechów rozgrzesza
wybacza wszystkie twoje s³abo�ci
fa³szywe przyja�nie
niszcz¹ce mi³o�ci

W ¿yciu tylko raz
traci siê swego anio³a
kiedy ju¿ odejdzie
na pró¿no go wo³asz
kiedy ju¿ odejdzie
nie zdo³asz
go przywo³aæ

Portrecista

Zmarszczkami
czas
stenografuje
¿ycie na twarzach
nowe wci¹¿ i inne
oblicza nam szykuje
stwarza nowe wizerunki

nigdy siê nie powtarza

Abecad³o

Kiedy my�lê:
to ju¿ koniec
biorê
czyst¹ kartkê papieru
i zaczynam od
A

Teatr

P³omieñ �wiecy
maleñka drgaj¹ca katedra
umykaj¹ca
gin¹ca w niebieskiej przestrzeni

gwiazda
g³ówny aktor
tajemniczego królestwa cieni

Ulica

Gdy zbli¿a siê do mnie
tañcz¹ we mnie wszystkie

sejsmografy
ostrzegaj¹
bij¹ jak dzwony na trwogê
Czekam dr¿¹ca
powtarzam
najspokojniej jak potrafiê:
Nie bój siê. To cz³owiek.

Renata Blicharz
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* Pomnik lidera Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów  (OUN)
Stepana Bandery  zosta³ uroczy�cie
ods³oniêty we Lwowie. Bandera
odpowiedzialny jest za wydanie
rozkazu przeprowadzenia na
wschodnich terenach II Rzeczy-
pospolitej masowych mordów na
ludno�ci polskiej. Ukraina Zachodnia
�wiêtowa³a 65 rocznicê powstania
zbrodniczej formacji UPA pod
has³em, Ukraiñska Powstañcza
Armia ̄ yje.

* Lwów zaj¹³ ósme miejsce w
rankingu miast Ukrainy, ale ju¿
drugie w kategorii "Najlepsze Miasto
Ukrainy" i trzecie jako "Atrakcja
turystyczna"

* W archikatedrze lwowskiej
rozpoczê³a siê renowacja i
konserwacja barokowego o³tarza
g³ównego. Prace wykonuj¹
konserwatorzy z katedry na Wawelu

i potrwaj¹ pó³ roku, koszty pokryje
Wspólnota Polska

* Papie¿ Benedykt XVI ofiarowa³
100 tys. euro na budowê miasteczka
akademickiego Ukraiñskiego
Uniwersytetu Katolickiego we
Lwowie.

* Stanicê Harcersk¹ otwarto we
Lwowie przy ul.  Kulparowskiej 22.
Bêdzie s³u¿y³a harcerzom
dzia³aj¹cym we Lwowie i do niego
przybywaj¹cym. Piêtrowy budynek
wyremontowano i urz¹dzono ze
�rodków Senatu RP i darów. Ciesz¹
siê druhowie.

* Zakaz sprzeda¿y piwa i innych
alkoholi w ma³ych kioskach i
budkach  obowi¹zuje od 1 maja
2007 r. we Lwowie.

Opracowa³ Marian £oziñski
Kronika "Semper Fidelis"

Nr 4/99 2007r.

Marian £oziñski
WIEŒCI  ZE  LWOWA

Marian £oziñski
KRONIKA KRESOWA

Tysi¹c dzieci u "Orl¹t"
Prawie tysi¹c dzieci polskich

i pochodzenia polskiego w wieku 7
do 12 lat, z rodzin wielodzietnych
mieszkaj¹cych na Kresach
Wschodnich, �wiêtowa³o Dzieñ
Dziecka we Lwowie, wraz z nimi
tak¿e dzieci ukraiñskie z domów

dziecka oraz niepe³nosprawne.
Wszystkie zaprosi³ Konsulat

Generalny RP we Lwowie. Mali
go�cie, przybrani w bia³o czerwone
chusty harcerskie, które otrzymali
od gospodarzy po przyje�dzie do
miasta, udali siê na Cmentarz
£yczakowski, gdzie odwiedzili m.in.
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grób pisarki Marii Konopnickiej i
z³o¿yli na nim kwiaty z okazji 165
rocznicy jej urodzin. W samo
po³udnie przeszli na Cmentarz
Obroñców Lwowa. Tu czekali na
nich: ma³¿onka Prezydenta RP
Maria Kaczyñska, gubernator Petro
Olejnik, biskupi  Marian Buczek i
Leon Ma³y oraz  inne osobisto�ci
Lwowa, Odegrano te¿ hymny
Polski i Ukrainy. Konsul Generalny
Wies³aw Osuchowski, witaj¹c go�ci
w miejscu wyj¹tkowo dla Polaków
�wiêtym, przypomnia³, ¿e le¿y tu
1420 ich rówie�ników, którzy nie
ukoñczyli 17 lat, gdy oddali ¿ycie za
Polskê. Przyrzeknijmy sobie dzisiaj,
¿e Polak i Ukrainiec nigdy nie bêd¹
walczyæ ze sob¹. Pani Kaczyñska
tak¿e serdecznie powita³a
wszystkich w tym symbolicznym
miejscu, dodaj¹c; jestem bardzo
wzruszona, ¿e jestem tutaj z Wami.
B¹d�cie dobrymi Polakami i
Ukraiñcami. Po przemówieniach
oficjeli, modlitwie b³ogos³awieñstwie
bp. Mariana Buczka, pani
prezydentowa i ambasador w
towarzystwie dzieci ze Lwowa
z³o¿yli kwiaty na Grobie
Nieznanego ¯o³nierza. To samo
uczyni³y dzieci z obwodów
zachodniej Ukrainy. Z³o¿ono te¿
kwiaty przy pomniku Ukraiñskiej
Armii Galicyjskiej. Po wizycie w
restauracji Mc Donalda go�cie
Lwowa udali siê do Opery
Lwowskiej, gdzie powita³a ich
kapela "Lwowska Fala".

Kaplica Pojednania Polsko-
Ukraiñskiego

Kardyna³  Stanis³aw Dziwisz i
arcybiskup Jan Martyniak-
zwierzchnik grekokatolików w
Polsce, po�wiêcili w podziemiach
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w
krakowskich £agiewnikach kaplicê
ukraiñsk¹ i wspólnie odprawili
nabo¿eñstwo w obrz¹dku
wschodnim.    Kaplica dedykowana
zosta³a pojednaniu Polaków i
Ukraiñców.Wielu Polaków wzorem
wschodnich braci grekokatolików
pierwszy raz przyjê³o komuniê pod
dwiema postaciami: chleba i wina.
Abp Martyniuk, który podczas
uroczysto�ci zastêpowa³
ukraiñskiego patriarchê kard.
Lubomira, apelowa³, by nie
rozdrapywaæ historycznych ran,
lecz wybaczaæ wzajemnie winy w
duchu mi³osierdzia. Po mszy,
wspólnie z kardyna³em Dziwiszem,
wrêczyli Nagrody Pojednania
Polsko-Ukraiñskiego by³emu
szefowi MSZ Adamowi Rotfeldowi,
(rodem spod Lwowa), lwowskiemu
historykowi Jaros³awowi
Isajewiczowi oraz "Tygodnikowi
Powszechnemu" i ukraiñskiemu
pismu "Krataka". "Pojednanie
polsko - ukraiñskie czeka jeszcze
d³uga droga. Nieporównanie ³atwiej
znale�æ wspólny jêzyk wybitnym
postaciom �wiata kultury czy
duchowieñstwa, ni¿ sprawiæ, by ten
proces dotar³ do ca³ego
spo³eczeñstwa" powiedzia³
nagrodzony prof. A. Rotfeld.

Marian £oziñski
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Na kresach, a szczególnie we
Lwowie, panowa³ zwyczaj, jak tylko
siêgamy pamiêci¹, pozdrawiania  co
szacowniejsze panie "CA£UJÊ
R¥CZKI'. Równie¿ ca³e grono
pedagogiczne bez wzglêdu na p³eæ,
witane by³o przez uczniów obojga
p³ci s³owami "ca³ujê r¹czki", co w
obiegowym skrócie brzmia³o mniej

wiêcej jak "caje r¹czki" lub
"cajr¹czki". Dopiero od 1936r.,
wprowadzono w szko³ach �rednich
s³owo "cze�æ" albo "dzieñ dobry", jako
powitanie, tzw. cia³a
pedagogicznego, ale "ca³ujê r¹czki"
by³o nadal powszechnie przyjête i
u¿ywane szczególnie przez
lwowiaków. Jaka jest geneza tego
pozdrowienia? Cofnijmy siê o ponad
300 lat, kiedy to w nagrodê za
odwagê i bohaterstwo mieszkañców
Lwowa - rzemie�lników i  kupców
staj¹cych wobec wroga jak
rycerstwo z broni¹ w rêku, Król Jan
Kazimierz podniós³ mieszczañstwo
lwowskie do stanu szlacheckiego, co
by³o najwy¿szym uznaniem, na jakie
staæ by³o Ojczyznê i  króla. W roku

1658 nast¹pi³a nobilitacja Lwowa, co
oznacza³o, ¿e wszyscy mieszczanie
wyznania rzymskokatolickiego
otrzymali przywileje stanu
szlacheckiego. Król Jan Kazimierz,
nadaj¹c szlachectwo mieszczanom
Lwowa, nada³ im tym samym
przywilej ca³owania r¹k królewskich.
¯adne inne miasto nie uzyska³o

takiego przywileju. Podczas
mojej bytno�ci we Lwowie
nasza przewodniczka,
bardzo mi³a pani,
wyt³umaczy³a nam, sk¹d
pochodzi zwyczaj witania
znajomych tym, jak siê
okazuje starym, bo ponad
trzysta lat licz¹cym
pozdrowieniem "ca³ujê
r¹czki", mianowicie od

przywileju ca³owania r¹k
królewskich. Dlatego te¿ w ¿adnym
innym mie�cie nie ca³owano tak
r¹czek jak we Lwowie. Dzi� jeszcze
starsi panowie k³aniaj¹c siê paniom,
niekoniecznie starszym mówi¹ z
lwowsk¹ kurtuazj¹ i elegancj¹
"ca³ujê r¹czki". Niedawno, bêd¹c we
Wroc³awiu, by³em �wiadkiem, jak
elegancki pan po wej�ciu do
tramwaju pozdrowi³ znajom¹ pani¹
"ca³ujê r¹czki". Nie zauwa¿y³em
¿adnej reakcji u pasa¿erów, co
oznacza³o dla mnie, ¿e takie
pozdrowienie jest u¿ywane czêsto
w�ród mieszkañców  Wroc³awia.

Marian £oziñski,
Kurier Galicyjski, Lwów,

 fot. ze zb. autora

Marian £oziñski
CA£UJÊ  R¥CZKI
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Marian £oziñski
DOLINA - MIASTO M£ODZIE¯Y

Tylko wspomnienia sprawiaj¹, ¿e nic nie przemija!

Historia miasta siêga czasów
jeszcze przedpiastowskich. Oto
jedna z nich. Jednemu z plemion
górskich zginê³o stado owiec. Po
wielu dniach poszukiwañ znaleziono
je w dolinie miêdzy rzekami
Turzank¹ i Siwk¹, dop³ywami
�wicy. Pas³y siê na le�nej polanie i

ze skalnego pod³o¿a zlizywa³y sól.
W tym miejscu postanowiono
osiedliæ siê. Równie¿ �ród³a pisane
podaj¹ ¿e w XII w. sta³ w tej dolinie
klasztor Bazylianów. Zapad³ siê pod
ziemiê, poniewa¿ mnisi nie
przestrzegali regu³. Tak mówi
legenda, ale racjonaln¹ przes³ank¹
upadku klasztoru mog³y byæ napady
i grabie¿e grodu, poniewa¿ le¿a³ na
szlaku handlowym. Tereny te w tym
czasie by³y opanowane przez ró¿ne
bandy rabusiów. W pó�niejszych
wiekach na Dolinê napadali Turcy,
Kozacy, Tatarzy, i bandy
hajdamaków. Status miasta Dolina

zawdziêcza polskiemu królowi
Zygmuntowi I, który nada³ jej prawa
branderburskie,  przywileje
organizowania jarmarków i
warzenia soli , zastrzegaj¹c sobie,
¿e warzelnie zostan¹ w³asno�ci¹
królewsk¹. Lasy, sól i handel
stanowi³y �ród³a rozwoju  miasta, a

pod rz¹dami
austriackimi
dosz³a jeszcze
ropa naftowa.
O b e c n i e
pracuj¹ ju¿
n i e l i c z n e
o d w i e r t y .
N i e w i e l e
pozosta³o w
D o l i n i e
historycznych
zabytków. Nie
ma stylowych

cerkwi, ko�cio³ów, mieszczañskich
kamienic. W Nowej Dolinie zosta³o
tylko kilka budowli: . Pomnik
Niepodleg³o�ci na rondzie; góruj¹ce
nad miastem kopu³y cerkiewne. Na
obrze¿u miasta le¿y piêkne jezioro.
Przed wojn¹ ozdob¹ ko�cio³a
rzymskokatolickiego by³a kopia
Jasnogórskiej Pani. Czêsto jako
harcerze modlili�my siê tu, bêd¹c na
obozach i biwakach. Pamiêtam
piêkne lasy u podnó¿a gór, czyst¹
wodê w rzece �wica i surowy
klimat. Ko�ció³ zosta³ zamkniêty w
sierpniu 1945r. kiedy czwarta fala
deportacji zabra³a mieszkaj¹cych tu
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Polaków, wraz z ks. dziekanem
Józefem Garbiczem. Ksiê¿a zabrali
ze sob¹ wyposa¿enie, sprzêt
liturgiczny i obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej, który trafi³ do
�wiêtej Katarzyny ko³o Wroc³awia,
tam do dzi� odbiera cze�æ. Nowe
w³adze sowieckie zajê³y siê w
sposób szczególny �wi¹tyni¹.
Najpierw pozbawiono j¹  krzy¿a i
dzwonnicy. Potem zamieniono na
magazyn, pó�niej na salê sportow¹
dla szko³y, ogo³acaj¹c z
wyposa¿enia i przedmiotów kultu a
granitow¹ posadzkê zastêpuj¹c
drewnian¹ pod³og¹. Podobny los
spotka³ historyczny cmentarz. Dla
pozosta³ych w Dolinie  katolików
ko�ció³ by³ nadal Domem Bo¿ym.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych,
kiedy zacz¹³ siê rozpad Zwi¹zku
Sowieckiego i tu znalaz³a siê grupa
ludzi odwa¿nie przyznaj¹cych siê do
wiary i polskich korzeni, która
wyst¹pi³a do w³adz z ¿¹daniem

zarejestrowania parafii i zwrotu
ko�cio³a. Zdewastowan¹ �wi¹tyniê
przekazano parafii w 1991r. Na
Bo¿e Narodzenie odprawiono w niej
pierwsz¹ po 46 latach Mszê �w.
Wie�æ o odzyskaniu ko�cio³a w
Dolinie szybko dotar³a do Polski. Jej
dawni mieszkañcy i ich potomkowie
rozrzuceni po ca³ym Dolnym �l¹sku
udzielili pomocy. Ka¿da pielgrzymka
do Doliny mia³a charytatywny
charakter. Dzisiaj miasto Dolina i
okolice posiadaj¹ doskona³e
warunki  sanatoryjne, oraz  tereny
do wypoczynku i turystyki.  Jeszcze
raz podkre�lê, ¿e ta kraina posiada
wy�mienite warunki geoklimatyczne
i pracowitych pogodnych
mieszkañców. Mimo tragicznych
losów wraca do ¿ycia. Dzisiaj inne
czasy i inne warunki, pragnie
dorównaæ narodom Europy. Tak
twierdz¹ m³odzi mieszkañcy  Doliny

Marian £oziñski, korzysta³em
z Semper Fidelis 4/99-2007r

 fot. ze zb. autora

Miesi¹c wrzesieñ lwowiakom
kojarzy siê z 1939 rokiem, z
bohatersk¹ obron¹ miasta.

"Semper Fidelis" przed
nacieraj¹c¹ ze strony S³owacji
armi¹ niemieck¹. Lwów przez 10
dni stawia³ czo³o wrogowi, który
atakowa³ z ziemi i powietrza.
Dziesiêæ dni to niewiele, ale trzeba
pamiêtaæ, ¿e Niemcy w piêæ dni
zajêli Holandiê, w dziesiêæ dni
przeszli Holandiê, Belgiê i Francjê,
w siedem dni z³ama³y opór

Marian £oziñski
WRZESIEÑ 1939 ROK. DRUGA OBRONA LWOWA

Jugos³awii, w dziesiêæ dni odebrali
bolszewikom po³owê Polski. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e mimo przewagi
militarnej wroga Lwów broni³by siê
d³u¿ej, znaj¹c bohaterstwo ¿o³nierza
polskiego i jego mieszkañców. Na
pomoc im zd¹¿a³o wojsko polskie
pod dowództwem gen.
Sosnkowskiego. Przebija³a siê 11
Karpacka Dywizja Piechoty pod
dowództwem p³k. Bronis³awa
Plugar - Ketlinga. Aby otworzyæ im
drogê do obleganego Lwowa,
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wieczorem 18 wrze�nia dokonano
natarcia przez Ho³osko ma³e,
Ho³osko Wielkie i Zboiska na
napieraj¹cych  Niemców. Zaciête
walki toczy³y siê w lasach Ho³oska
Wielkiego. Przerwano je na rozkaz
dowództwa obrony Lwowa, gdy na
wschodnich rogatkach miasta
niespodziewanie pojawi³a siê Armia
Czerwona. Reszta wojska chcia³a
siê jeszcze biæ, ale gen. Sosnkowski
zdecydowa³ o poddaniu miasta
Sowietom bez walki. Internowani
oficerowie  znale�li  �mieræ w
Charkowie i Miednoje.

Niemcy ponie�li wielkie straty i
nazwali las "Toten - Wald" - las
�mierci. 900 poleg³ych polskich
¿o³nierzy pochowano we wspólnej
mogile przy cmentarzu w Ma³ym
Ho³osku. Informuje o tym skromny
krzy¿ z napisem, ¿e tu le¿¹

¿o³nierze wojska polskiego. O tych
poleg³ych obroñcach Lwowa i ich
zbiorowej mogile prawie nikt ju¿ nie
pamiêta. Wie ju¿ o niej Rada
Ochrony Pamiêci Walki i
Mêczeñstwa, urz¹dzi tu ma³¹
nekropoliê  wojskow¹. Apelujê do
odwiedzaj¹cych Lwów Kresowian:
Gdy ju¿  zwiedzicie Lwów,
Cmentarz £yczakowski i Cmentarz
Obroñców Lwowa,  odwied�cie i  tê
zapomnian¹ mogi³ê. Nietrudno tam
trafiæ - koniec ulicy Warszawskiej
we Lwowie. Oni, podobnie jak
Lwowskie Orlêta ,"Mortui sunt ut
liberi vivamus"- "polegli, aby�my ¿yli
wolnymi"

Marian £oziñski,
¿o³nierz Wojska Polskiego

jako elew Szko³y Podoficerskiej
Piechoty Nr 3,

38 Pu³ku Piechoty Strzelców
Lwowskich
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Jestem cz³onkiem Ko³a M³odych
Historyków w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczy-
cach. Zajmujemy siê projektem
dotycz¹cym przesiedleñ do powiatu
g³ubczyckiego. Interesuj¹ nas losy
ludzi, których wci¹gn¹³ wir

wojennych i powojennych wydarzeñ
i którzy w koñcu, po d³ugim okresie
tu³aczki, znale�li dom w naszej Ma³ej
Ojczy�nie. Chcemy poznaæ
kawa³ek wielkiej historii, która
zakoñczy³a siê szczê�liwie w
G³ubczycach. Nie jest to ³atwe
zadanie. Zw³aszcza, ¿e
wspomnienia ludzi czêsto s¹  bardzo
smutne.

Pani Julia Fryc - Koz³owska to
sympatyczna i elegancka kobieta.
Lubi zajmowaæ siê wnukami,
doczeka³a siê nawet prawnuczki.
Czy patrz¹c na niewinne dzieciêce
twarze,  zastanawia siê, dlaczego jej
samej zabrano ten okres beztroski?
Kiedy 10 lutego 1940 roku do jej

Anna Cichorska
WOJNA NIE OSZCZÊDZA£A DZIECI

Droga z Syberii do G³ubczyc Julii Fryc - Koz³owskiej

domu we wsi Goleszów w
województwie tarnopolskim
zapukali Sowieci i Ukraiñcy, musia³a
byæ naprawdê przestraszona. Czym
by³a podró¿ na Syberiê w
obskurnych wagonach towarowych
dla sze�cioletniego dziecka? A

potem tajga,
kurza �lepota,
� w i e r z b ,
straszna zima i
g³ód. Ojciec
pani Julii
pracowa³ ponad
ludzkie si³y przy
karczowaniu
lasu. Tego, co
kobieta ta
prze¿y³a tam
jako dziecko, nie

jest siê  nawet w stanie opisaæ
s³owami. Dostrzega jednak wielkie
szczê�cie, jakimby³o posiadanie
wtedy jeszcze rodziców. Jesieni¹
1941 roku rozpoczê³a siê druga
podró¿, na po³udnie, po bezkresach
ogromnego kraju. Gdzie� w tym
kraju zgin¹³ bez wie�ci ojciec pani
Julii. Razem z matk¹ trafi³a do
ko³chozu. Dni wype³nia³o
oczekiwanie w ciemno�ciach na
mamê, która wróci z pracy z
kawa³kiem placka zwanego
"lepioszk¹". Do czasu jednak. Do
czasu, gdy nadesz³a ta chwila, gdy
mama z powodu choroby, g³odu i
wycieñczenia nie by³a ju¿ zdolna do
pracy.   W domu, gdzie by³a z mam¹

Sierociniec w Afryce, pani Julia - pierwsza z prawej
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i trzema starszymi osobami, zaczê³o
siê oczekiwanie na �mieræ. Kiedy
umarli ci starsi ludzie, nikt ich nie
pogrzeba³. Kiedy t¹ straszn¹

g³odow¹ �mierci¹ zaczê³a umieraæ
i matka, na nic nie zda³ siê krzyk
przera¿onego dziecka. Pani Julia
zosta³a z cia³ami martwych ludzi. Po
jakim� czasie przyjecha³ wóz zwany
"arb¹" i kto� zabra³ osierocone
dziecko do uzbeckiej "czajchany",
gdzie jedyn¹ form¹ opieki by³o
udostêpnienie pod drzwiami jakiego�
k¹tka do spania. Kiedy pani Julia
zachorowa³a na tyfus, przeniesiono
j¹ do szpitala. Nikt nie leczy³ tam
jednak dziecka, które spisano tak po
prostu na straty. Kiedy wbrew
wszystkiemu wyzdrowia³o, dalej
zamieszkiwa³o szpital, nie maj¹c
dok¹d pój�æ, pozostawione same
sobie. Szczê�liwym trafem pani Julia
spotka³a pewn¹ ¯ydówkê, która za
zap³atê w postaci kawa³ka chleba,
zaprowadzi³a j¹ do polskiej
delegacji. Tym sposobem bohaterka
tej smutnej historii razem z grup¹

dzieci znajduj¹cych siê w podobnej
sytuacji, trafi³a do polskiego
sierociñca. Towarzyszy³ im ksi¹dz i
wojsko polskie genera³a Andersa.

W s z y s c y
wyruszyli do
T e h e r a n u
(Persja). Tam
w³a�nie w 1942
roku dzieci
przyst¹pi³y do
p i e r w s z e j
komunii �wiêtej.
Pani Julia ocenia
to wydarzenie
jako bardzo
piêkne, mimo ¿e
dzieci by³y
w y n ê d z n i a ³ e ,

�wi¹teczny strój stanowi³y
flanelowe sukienki i tenisówki, a
wianki wcale nie chcia³y siê trzymaæ
na  ogolonych g³owach.

Wszystko to by³o bez znaczenia,
w pamiêci pozosta³ przecie¿ na
zawsze polowy o³tarz i szpaler
polskich ¿o³nierzy, którzy w czasie
mszy �wiêtej oddali osieroconym
dzieciom salwê honorow¹. Potem
podró¿ by³a kontynuowana. Przez
Zatokê Persk¹ i Ocean Indyjski
wprost do Afryki, konkretnie do
Tangeru po³o¿onego u stóp
Kilimand¿aro i Meru. W okr¹g³ych
domkach krytych li�æmi
bananowymi dzieci odpoczywa³y po
wszystkich ciê¿kich prze¿yciach
Nic jednak nie by³o w stanie
wymazaæ tragicznych wspomnieñ,
nikt nie by³ w stanie oddaæ tym
dzieciom skradzionego dzieciñstwa.
Przebywaj¹c tam od 1942 do

Sierociniec w Afryce,
pani Julia stoi w trzecim rzêdzie, czwarta z lewej
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sierpnia 1948 roku, pani Julia
skoñczy³a polsk¹ szko³ê
podstawow¹. Lato 1948 roku by³o

czasem powrotu do Polski. Nie by³
to ³atwy powrót, jednak z pewno�ci¹
szczê�liwy, skoro w 2007 roku w

Sierociniec w Afryce,
pani Julia w dolnym rzêdzie, pierwsza z lewej

pogodny, spokojny dzieñ mog³am
wys³uchaæ tej historii. Oczywi�cie
nie odby³o siê bez emocji, ale

j e d n o c z e � n i e
towarzyszy³o mi
dziwne uczucie, ¿e
cierpienie wype³niaj¹ce
tamten straszny czas
jest tak odleg³e, ¿e a¿
nierealne. Choæ mo¿e
nie powinnam tak
mówiæ, bo dla pani Julii
i dla wielu osób z
podobnymi prze¿yciami
wci¹¿ jest to czê�ci¹
¿ycia. Nie powinni�my
o tym zapominaæ.

Anna Cichorska
Zdjêcia  ze zbiorów Pani Julii
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10 listopada wypad³o w roku
2007 w sobotê. Przeddzieñ
obchodzonego w naszym kraju
�wiêta Niepodleg³o�ci spêdzi³em w
du¿ej czê�ci u naszych
po³udniowych s¹siadów - w
Czechach.

Tego dnia po raz 13. w O³omuñcu
odbywa³o siê spotkanie skautów-
zbieraczy i kolekcjonerów.
Specjalnym - bo sta³ym - go�ciem
spotkania by³ Ladislav Rusek, który
prezentowa³ swoje prace.

Twórczo�æ L. R. przenikniêta jest
Duchem. Szczególnie bliska jest mu
duchowo�æ woodcrafterska i
skautowska. Motywy i tematy, które
czerpie z tych �róde³ i obdarza
w³asnym charakterem i stylem
obecne s¹ na jego linorytach, ale
tak¿e na pami¹tkowych znaczkach,
pieczêciach oraz okoliczno�ciowych
kartkach i znaczkach pocztowych.

Parê lat temu g³ubczyczanie mogli
poznaæ jego prace na wystawie
zorganizowanej z okazji Dnia My�li
Braterskiej; ostatnio uczestnicy
"Strof o Ojczy�nie" otrzymali na
pami¹tkê udzia³u w naszym
szkolnym konkursie recytatorskim
kartki pocztowe z reprodukcjami
prac L. Ruska.

Ten znany mi ze s³yszenia i zdjêæ
artysta zrobi³ na mnie osobliwe
wra¿enie: najpierw skromno�ci¹,
nastêpnie si³¹ ducha oraz
uczciwo�ci¹. Jego wysoki wzrost,
zaawansowany wiek i smuk³a

sylwetka wspó³brzmi¹ z tym, co
mówi i tworzy.

W swoim krótkim wyst¹pieniu
wyg³oszonym po wrêczeniu mu
przez harcerzy z Krakowa
wysokiego odznaczenia - dowodu
wdziêczno�ci i podziwu, odwo³a³ siê
do pochodz¹cej z Ewangelii
przestrogi: Wszystko bêdzie wam
wybaczone, oprócz grzechów
przeciw Duchowi. Te s³owa to
zachêta do cenienia i szanowania
ka¿dej chwili darowanego nam
¿ycia, zachêta do bycia twórczym,
niepodleg³ym bylejako�ci, gotowym
s³u¿yæ i pomagaæ drugiemu
cz³owiekowi.

Spotka³em tego �nie¿nego dnia,
tam w piêknym i s³awnym mie�cie,
cz³owieka maj¹cego ciekaw¹ pasjê
oraz baga¿ ¿yciowych do�wiadczeñ.
Ten skromny cz³owiek wyda³ mi siê
serdeczny, pracowity i m¹dry.

11 listopada po mszy za Ojczyznê
wychodzili�my z ko�cio³a w
odmieniony przez �nieg �wiat.
Genera³ Baden-Powell powiedzia³
nam: Zostaw �wiat trochê lepszy,
ni¿ go zasta³e�! Niech nie zabraknie
nam si³y, by kochaæ Bia³o-
Czerwon¹, s³u¿yæ Bogu i bli�nim!
¯yæ z pasj¹!

CZUWAJ!
dh Damian Dobrowolski

Specjalnie dziêkujê druhowi
Wies³awowi Janickiemu za to,

¿e da³ mi szansê poznania
Ladislava Ruska - niezwyk³ego

cz³owieka, artystê i skauta

Damian Dobrowolski
LADISLAV RUSEK

SPOTKA£EM CZ£OWIEKA Z PASJ¥



JUBILEUSZE

85

GMINA
JUBILEUSZE



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2008

86

Budujemy dom

Siedzimy naprzeciw siebie
budujemy dom
nic nie bêdzie jak jest
dzielimy rz¹dy w kuchni
trasy uk³adamy wieczornych
spacerów
wymy�lamy bezsenno�æ
naszych wspólnych nocy
minutê ka¿d¹ zape³niamy sob¹

Siedzimy naprzeciw siebie
jest dobrze i bezpiecznie

wszystko bêdzie jak jest
niczego nie burz¹ marzenia
o przysz³o�ci
której nigdy nie bêdzie

Odyseusz i kobieta

Po�piech twój pozorny
droga powrotu do domu
wci¹¿ d³u¿sza

lecz czekam na ciebie
niczym Penelopa
ca³ymi dniami
i czekam na noce
i nocami

tkam ca³un �miertelny naszej
 mi³o�ci

niedotrzymanych �lubowañ
 i przysi¹g

a ozdabiam go iskrami ³ez
lecz czekam na ciebie

i na tê jedn¹ chwilê
kiedy bêdê mog³a
go zniszczyæ

Nieub³agalnoœæ

Kiedy mê¿czyzna kocha kobietê
ró¿a tak d³ugo dumnieje w wazonie
wróbel kopciuszek w ptasiej rodzinie
najpiêkniejsze hymny �piewa
w domu
zatrzymuj¹ siê wszystkie zegary

lecz wróbel nie wie
o czyhaj¹cym nañ kocie
z ró¿y opada p³atek za p³atkiem
a czas
samowystarczalny
nie zwa¿aj¹c na jakie�-tam

czyje�-tam szczê�cie
liczy kobiecie zmarszczki

zatrzymuj¹ siê wszystkie zegary

Renata Blicharz
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Mi³a uroczysto�æ wrêczania przez
burmistrza Adama Krupê medali
"Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie" odby³a siê 15.02.2007 w USC.
Odznaczenia, parom, które pó³ wie-
ku temu stanê³y na �lubnych kobier-
cach nada³ prezydent Lech Kaczyñ-
ski. By³y to Irena i Roma Karaczy-
nowie, Irena i Les³aw Tarnowscy z
Chomi¹¿y, Maria i Boles³aw La-

skowscy, W³adys³awa i Edward
Molasowie, Alina i Marian Kanio-
wie, Wanda i W³odzimierz Ksi¹¿ko-
wie, Maria i Stanis³aw Czarneccy,
Ró¿a i Wies³aw Cierpiszowie z
G³ubczyc, Henryka i Telesfor Drze-
wiñscy z Lisiêcic, (dwie ostatnie
pary nie uczestniczy³y w uroczysto-
�ci). Uroczysto�ci takie maj¹ pod-
nios³¹ atmosferê, s¹ wzruszaj¹ce,
budz¹ wiele refleksji i wspomnieñ.
Wzrusza³y s³owa uznania i gratula-
cje burmistrza, kierownika USC,

Jan Wac
Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE

by³y kwiaty, s³odycze, listy gratula-
cyjne, upominki i wspólne zdjêcia.
By³ te¿ wspólny toast szampanem i
wspomnienia zarejestrowane przez
TV G³ubczyce i redaktora Kalen-
darza G³ubczyckiego.

Pañstwo Karaczynowie, Irena
i Roman, poznali siê na wiejskiej
zabawie. Pochodz¹ z rodzin, które
wysiedlono z terenów zajêtych

przez ZSRR. �lubowali sobie w
1956 roku, najpierw w ko�ciele, po-
tem w USC. Gospodarowali w Do-
bieszowie, potem w Chomi¹¿y. Spe-
cjalizowali siê w hodowli trzody.
Pani Irena 20 lat by³a przewodni-
cz¹c¹ KGW, 8 lat radn¹. Obecnie,
ze wzglêdu na wiek, gospodarstwo
przekazali córce, z któr¹ mieszkaj¹,
s¹ na emeryturze. Wychowali troje
dzieci, ciesz¹ siê czwórk¹ wnucz¹t
i szóstk¹ prawnucz¹t.
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Pañstwo Irena i Les³aw Tar-
nowscy przybyli do Chomi¹¿y jako
repatrianci, pochodz¹ z Wo³ynia i
Lwowa. Tu chodzili do szko³y.
Szkolne lata zbli¿a³y ich, pobrali siê
w ko�ciele w Chomi¹¿y 22.04.1956.
Zamieszkali u matki pana Les³awa,
tu urodzi³o siê dwoje dzieci. Pó�niej
nabyli w³asne, ma³e gospodarstwo.
Dorabiali prac¹ - Pan Les³aw jako
listonosz, a Pani Irena w sklepie.
Obecnie ¿yj¹ z emerytury, pole wy-
dzier¿awili. Ciesz¹ siê o�miorgiem
wnucz¹t. "Ró¿nie bywa³o, ale wi-
daæ nie by³o tak �le, skoro prze¿y³o
siê 50 lat razem, bo razem to za-
wsze l¿ej" mówi¹ zgodnie jubilaci.

Pañstwo Maria i Boles³aw La-
skowscy pochodz¹ z województwa
tarnopolskiego. Poznali siê w G³ub-
czycach gdzie pani Maria pracowa³a
w ZPDz "Unia" 15 lat, potem 20 lat
w rejonie dróg. Z drogówki prze-
sz³a na emeryturê. Pan Boles³aw
pracowa³ w dziale pracy i p³acy
ZPDz "Unia", tu pozna³ "dziewczê"
17,5 letnie, które przysz³o z kart¹
obiegow¹. Po odbyciu przez niego
s³u¿by wojskowej pobrali siê. W
czerwcu wziêli �lub ko�cielny w
G³ubczycach, a w pa�dzierniku
(17.10) w drodze z pracy spotkali
znajomych, którzy zostali tego dnia
�wiadkami w USC. Dobrymi byli
�wiadkami, podkre�la pan Boles³aw,
skoro tak d³ugo przetrwali�my ra-
zem. Pañstwo Laskowscy wycho-
wali syna i ciesz¹ siê wnukiem.

Pañstwo W³adys³awa i Edward
Molasowie mieszkali w £odzi, tam
siê poznali i pobrali w ko�ciele w

1952 roku i w USC w 1953 roku.
Pó�niej przyjechali do G³ubczyc,
zachêceni szans¹ na mieszkanie.
Pani W³adys³awa pracowa³a w S³o-
downi w Zak³adach Piwowarskich.
Pan Edward by³ murarzem na bu-
dowach, przeszed³ na rentê inwa-
lidzk¹, obecnie jest na emeryturze.
Wychowali troje dzieci. ̄ yjemy ze
skromnych emerytur, ale trzymamy
siê razem i jest nam dobrze - mówi¹.

Pani Alina i Marian Kaniowie,
poznali siê w G³ubczycach, tu brali
�lub. Pani Alina pochodzi z Rado-
mia, pan Marian urodzi³ siê ko³o
Ojcowa. Pracê zawodow¹ pan
Marian zaczyna³ w przedsiêbior-
stwie traktorowym, maszyn rolni-
czych w Brzegu, w 1946 roku. Tam
ora³ od³ogi, do 1952 roku. Potem
przeniós³ siê do G³ubczyc, najpierw
do Zespo³u PGR, potem pracowa³
w Zak³adzie Budowlano - Remon-
towym, do 1965 roku. Kiedy po-
wsta³ PKS, najpierw placówka ra-
ciborska, przepracowa³ w nim 25 lat,
by w 1990 przej�æ na emeryturê.
Na emeryturze pracowa³ jeszcze 8
lat na pó³ etatu w "mechaniku". Cze-
ka³em na medal 50 lat - chyba za-
s³u¿ony. Pañstwo Kaniowie wycho-
wali córkê i syna, ciesz¹ siê trojgiem
wnucz¹t.

Pañstwo Wanda i W³odzimierz
Ksi¹¿kowie pochodz¹ z Zag³êbia,
dok³adniej z Sosnowca. Pani Wan-
da w G³ubczycach ukoñczy³a Tech-
nikum Rolnicze, pracowa³a 25 lat w
PZGS i 10 lat w GS. Teraz jest na
emeryturze. M¹¿ musia³ przyjechaæ
do G³ubczyc, by�my siê tu poznali
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- mówi. Pañstwo Wanda i W³odzi-
mierz wychowali trójkê dzieci,
ciesz¹ siê czwórk¹ wnucz¹t.

Pañstwo Maria i Stanis³aw
Czarneccy - Pan Stanis³aw przy-
jecha³ z Majdanu, woj. tarnopolskie,
tu chodzi³ do szko³y, pani Maria w
Dzier¿oniowie koñczy³a szko³ê za-
wodow¹, tam pracowa³a 8 lat. Przy-
jecha³a do G³ubczyc na urlop. Tu
pozna³a swojego przysz³ego mê¿a.

Po czterech miesi¹cach odby³ siê
�lub w G³ubczycach "bez chodze-
nia" bo m¹¿ tu, a ja w Dzier¿onio-
wie. Pan Stanis³aw pracowa³ w
PGR 12 lat, w PKP 33 lata, potem
w Elektromecie, ³¹cznie 56,5 roku.
Jako� to szybko przelecia³o, choæ raz
pod wozem, raz na wozie, ale za-
wsze razem. Pañstwo Czarneccy
wychowali dwoje dzieci, ciesz¹ siê
piêciorgiem wnucz¹t i prawnukiem.

Drugie w roku 2007 uroczyste
wrêczenie medali �Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie� nadanych

przez prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego odby³o siê w USC
6.12.07. Jubilatom medale wrêcza³
burmistrz Jan Krówka w towarzy-
stwie przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Kazimierza Naumczyka a
z r¹k kierownika i zastêpcy USC
otrzymali oni kwiaty, s³odycze i upo-

minki. Wiele s³ów uznania i gratula-
cji towarzyszy³o toastowi wzniesio-
nemu przez burmistrza, przy akom-

paniamencie muzycznym Józefa
Kaniowskiego. By³y równie¿ pa-
mi¹tkowe wspólne zdjêcia i wspo-
mnienia przy kawie dla G³osu G³ub-
czyc i TVG. W uroczysto�ci uczest-
niczyli: Pañstwo Kazimiera i Cze-
s³aw Niewiadomscy z G³ubczyc.
Pan Czes³aw mieszka w G³ubczy-
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cach od 1944 r. Pracowa³ w Zak³a-
dach Przemys³u Dziewiarskiego,
Powszechnej Spó³dzielni Spo¿yw-
ców, potem w Rejonie Dróg Pu-
blicznych - 30 lat. W "Unii" pozna³
¿onê Czes³awê. Wspólnie wycho-
wali czworo dzieci, ciesz¹ siê dzie-
siêciorgiem wnucz¹t i dwójk¹ pra-
wnucz¹t

Pañstwo Irena i Stanis³aw Ja-
mu³owie z Bogdanowic. Pan Sta-
nis³aw od 1947 roku pracowa³ z oj-
cem na roli w Krzy¿owicach. W
1956 roku wzi¹³ �lub ko�cielny z Ire-
n¹, rok pó�niej cywilny. Podj¹³ pra-
cê w rzemio�le, na budowach Spó³-
dzielni Budownictwa Wiejskiego.
Wspólnie wychowali troje dzieci,
maj¹ czworo wnucz¹t.

Pañstwo Julianna i Franciszek
Krupowie z Nowej Wsi G³ubczyc-
kiej pochodz¹ z Wicynia na Kresach.
Zamieszkali w Nowej Wsi po s¹-
siedzku. W 1956 roku wziêli �lub.
Gospodarzyli na 16 hektarach, wy-
chowali przy pomocy dziadków trzy

córki. Ciesz¹ siê dziesiêciorgiem
wnucz¹t

 Pañstwa Krystynê i Francisz-
ka Mazurkiewiczów reprezento-
wa³ pan Franciszek. Pochodzi z Wo-
³ynia. Tam w 1944 r. zosta³ wcielo-
ny do wojska. Po wojnie osiedli³ siê
w Lisiêcicach. Zdemobilizowany
zosta³ w 1947r. Pracowa³ w PZGS,
GS w G³ubczycach i Lisiêcicach
jako handlowiec. ¯ona równie¿ ze
wschodu, ale znalaz³a siê w Lubel-
skiem. Do Lisiêcic przyjecha³a na
wakacje, tu siê poznali. W handlu
dopracowali siê emerytur. Pan
Franciszek anga¿owa³ siê w dzia-
³alno�æ spo³eczno - polityczn¹.
Otrzyma³ odznaczenie Zas³u¿onemu
Opolszczy�nie. Pañstwo Mazurkie-
wiczowie maj¹ syna w Opolu. Jako
dziadkowie ¿yj¹ o w³asnych si³ach
w Lisiêcicach. Pañstwo Irena i
Antoni Bednarzowie z G³ubczyc
nie uczestniczyli w uroczysto�ci w
USC.

Jan Wac
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Pocz¹tek roku szkolnego w 1957r.
w Szkole Podstawowej w Go³uszo-
wicach to jednocze�nie nowy okres

w historii wsi szczególnie wa¿ny dla
dzieci i rodziców. Dzie-
ci rozpoczê³y naukê w
nowym przestronnym
budynku, z sal¹ gimna-
styczn¹ i boiskiem, wy-
budowanym w ramach
realizowanego has³a
"1000 Szkó³ na Tysi¹c-
lecie Polski". By³y to
komfortowe warunki w
porównaniu z poprzedni-
mi, mimo ¿e szko³a mie-
�ci³a siê w dwóch bu-
dynkach. Pó³ wieku pó�niej uroczy-
�cie obchodzono Z³oty Jubileusz, w
którym uczestniczyli Opolski Kura-
tor O�wiaty, przedstawiciele w³adz
gminnych i o�wiatowych, absolwen-
ci, nauczyciele, tak¿e emerytowa-
ni, liczni go�cie, dzieci i ich rodzice.

Jan Wac
50 LAT SZKO£Y PODSTAWOWEJ

W GO£USZOWICACH

Uroczysto�æ rozpoczê³a Msza �w.
celebrowana przez ksiê¿y zwi¹za-
nych ze szko³¹ obecnych lub by³ych

katechetów albo absol-
wentów. Drug¹ czê�æ
uroczysto�ci ledwo
mie�ci³a �wietlica. Tu
prezentowali swoje
umiejêtno�ci przed-
szkolacy i uczniowie. Ci
drudzy przygotowani
przez Waldemara Lan-
kaufa, przedstawili hi-
storiê szko³y w rucho-
wych obrazach teatral-
nych. Pokaz multime-

dialny przywróci³ wspomnienia

sprzed lat. By³y te¿ gratulacje,
¿yczenia, upominki i dyplomy uzna-
nia. Trzecia czê�æ, która odby³a siê
w murach Jubilatki, to ogl¹danie
kronik wystaw i bogate wspomnie-
nia przy kawie.
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HISTORIA SZKO£Y
1 IX 1945 - rozpoczêto naukê w
szkole. Nauka odbywa³a siê w
dwóch budynkach - szko³a VI kla-
sowa. Kierownikiem placówki by³
wówczas Mieczys³aw Iwanicki
(1950-1955r).
W 1951 - zosta³a powo³ana do
¿ycia organizacja harcerska (42
harcerzy na 124 uczniów)
19 X 1957 - nast¹pi³o uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej szko-
³y, która istnieje do dnia dzisiejsze-
go. Przemówienie wyg³osi³ i otwar-
cia szko³y dokona³ wiceprzewodni-
cz¹cy PPRN pan Krotnik i kierow-
nik Jan Kasprzyk.
26 IX 1959 - oddano do u¿ytku bo-
isko szkolne, dziêki pracy i zaanga-
¿owaniu rodziców w czynie 1- ma-
jowym.
11 -12 VI 1959 - Pierwsza wspól-
na wycieczka do Krakowa-Wie-
liczki.
W 1961 r. kierownictwo szko³y obj¹³
Zdzis³aw W¹sowicz, w 1963 - Jó-
zef Madetko, a w 1970 Karol To-
porowski
1972 - w szkole pozosta³y tylko kla-
sy I-IV i placówka zosta³a Punk-
tem Filialnym podporz¹dkowanym
Szkole Podstawowej nr 3 w G³ub-
czycach.
11 X 1982 - szko³a obchodzi³a
uroczysty jubileusz 25- lecia po-
wstania.
1 IX 1985 - dyrektorem szko³y zo-
sta³a Bernadeta Toporowska.
1990 - nauka religii wróci³a do
szko³y.

1992 - podwy¿szono stopieñ orga-
nizacyjny szko³y. Nauka odbywa³a
siê w klasach I-VIII. Szko³a w Go-
³uszowicach zosta³a Publiczn¹
Szko³¹ Podstawow¹ z oddzia³em
Filialnym w Równem.
1993 - nadano szkole imiê Henry-
ka Sienkiewicza.
1995 - dyrektorem szko³y zosta³a
El¿bieta �wierczyñska
1996 - Szko³a zosta³a przekszta³co-
na w Zespó³ Szkó³ imienia Henryka
Sienkiewicza (rozwi¹zano Szko³ê
Filialn¹ w Równem)
1 IX 1996 - Na stanowisko dyrek-
tora szko³y zosta³a powo³ana Beata
Pasternak.
16 X 1998 - Wielka uroczysto�æ dla
ca³ej spo³eczno�ci szkolnej - obcho-
dy 40-lecia placówki. Jubileusz
uczczono ufundowaniem sztandaru.
Na uroczysto�æ przybyli obecni
uczniowie, liczni absolwenci z ubie-
g³ego 40-lecia szko³y oraz grono
nauczycielskie by³e i obecne.
2000 - Wspó³praca z czesk¹ szko³¹
w Rudolticach �l¹skich, wyjazdy na
Dzieñ Dziecka, Miko³ajki, organizo-
wane Festyny "Poznaj swojego s¹-
siada".
1 IX 2001 - Rozpoczêto realizacjê
programu Socrates - Comenius, któ-
ry trwa³ przez 3 lata. Program Co-
meniusa mia³ na celu wzbogacenie
systemów edukacyjnych  krajów
uczestnicz¹cych. Pomóg³ uczniom
i nauczycielom w kszta³towaniu
przynale¿no�ci do szerszej i otwar-
tej  na �wiat spo³eczno�ci europej-
skiej - spo³eczno�ci o ró¿nych tra-
dycjach.
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22 IX 2002 - w Domu Ludowym
w Go³uszowicach niezwykle uro-
czy�cie obchodzony by³ Dzieñ Pa-
trona Szko³y po³¹czony z Dniem
Comeniusa, na który przybyli go�cie
z Irlandii Pó³nocnej
(Angela Dowds,
Mariane Lewis) z
Hiszpanii (Miguel
Gonza, Juan Sala-
zar), Niemiec (Ni-
cole Kochnti, Sylwia
Kann)
1 IX 2003 - funk-
cjê dyrektora szko-
³y objê³a Lucyna
Le¿añska.
25 V 2003 - Nasi
uczniowie wraz z
nauczycielami w Irlandii Pó³nocnej.

Podczas tego spotkania nauczycie-
le wymienili siê do�wiadczeniami  i
metodami edukacyjnymi oraz zapla-

nowali dzia³ania na nastêpny rok
wspó³pracy. Uczniowie natomiast
mieli okazjê poznaæ swoich rówie-
�ników, z którymi wymieniali siê
pracami od dwóch lat.

27 X 2007 r. - Obchody 50-lecia

Szko³y Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Go³uszowicach

Jan Wac
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Spo�ród wielu ró¿nych organiza-
cji spo³ecznych i politycznych, ja-

kie w okresie powojennym po-
wstawa³y, dzia³a³y i znika³y, na
wsiach przetrwa³y Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne, Ludowe Zespo-
³y Sportowe i Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. Takim Ko³em, które
toczy³o siê 45 lat z po¿ytkiem dla
lokalnej spo³eczno�ci by³o KGW
w Bogdanowicach. Dlatego jubi-
leusz obchodzony (7.07.07) uro-
czy�cie z udzia³em w³adz samo-
rz¹dowych gminy. Rozpoczêto go
Msz¹ �w. odprawion¹ przez ks.
prob. Adama Szubkê w intencji ko-
biet. Im te¿, poczynaj¹c od ewan-
gelicznych Marii i Marty, przez
ogranizatorki i za³o¿ycielki Ko³a, a¿
po aktualne przewodnicz¹ce, dzia-
³aj¹ce na rzecz wsi, nie szczêdzi³ w
kazaniu s³ów uznania za wk³ad w
organizacjê ¿ycia rodzinnego, spo-
³eczno�ci wiejskiej, wspólnoty pa-
rafialnej. Dziêkowa³ te¿ za organi-
zowanie uroczysto�ci ko�cielnych,

religijnych, patriotycznych, kultural-
no - rozrywkowych. Po Mszy w pro-
cesyjnym przej�ciu z G³ubczyck¹
Orkiestr¹ Dêt¹ na czele z ko�cio³a
do �wietlicy z³o¿ono kwiaty pod
tablic¹ Jana Paw³a II. Wspólny,
�wi¹teczny obiad poprzedzi³a ofi-
cjalna czê�æ po�wiêcona podziêko-
waniom i wyró¿nieniu pañ zas³u-
¿onych dla Ko³a w ci¹gu 45 lat. Po-
wojenn¹ historiê KGW przypo-
mnia³a wieloletnia cz³onkini zarz¹-
du powiatowego, wojewódzkiego

KGW - Amelia Mamczar (foto).
Osoby zas³u¿one wyró¿niono statu-
etkami , dyplomami z podziêkowa-
niem, które wrêczali burmistrz
Adam Krupa i so³tys Marek Gor-
czyca.

Pierwszymi uhonorowanymi by³y
Karolina Frydryk i Janina Uchma-
nowicz - za³o¿ycielki KGW w Bog-
danowicach przed 45 laty (foto)
oraz przewodnicz¹ce Stefania Bia-
³ek, kieruj¹ca Ko³em 20 lat, Gra¿y-
na Malinowska - 3 lata, Stanis³awa

45 LAT KO£A GOSPODYÑ WIEJSKICH
W BOGDANOWICACH

Jan Wac
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Mrzyg³ód steruj¹ca Ko³em ostatnie
21 lat. Kolejne zas³u¿one cz³onkinie
to panie, które prowadzi³y wypo¿y-
czalniê naczyñ: Rozalia Nowacka,

Gra¿yna £ukaszczyk, Helena
Krzysztoñ, Beata Madera. Funkcje
sekretarzy i skarbników pe³ni³y: Zo-
fia Piekarz, Janina Jurkowska, Ma-
ria Galica, Zuzanna Sikora, Helena
Cie�lik. Anga¿owa³y siê i wspó³pra-
cowa³y w przygotowaniu wystêpów
Lucyna Satarowska, Wies³awa Kra-
wiec, Jolanta Gorczyca lub ponosi-
³y odpowiedzialno�æ np. za kucha-
rzenie: Barbara Zió³kowska, albo
fotograficzne dokumentowanie pra-
cy Ko³a - Julia Mazur.
Mi³¹ form¹ podziêkowañ by³ kon-
cert z dedykacjami dla:
# burmistrza i w³adz samorz¹do-
wych za ci¹g³¹ motywacjê Ko³a do
dzia³ania przez swoj¹ obecno�æ na
przeró¿nych uroczysto�ciach.
# Rady So³eckiej, stra¿aków i spor-
towców, którzy wspólnie z Ko³em
dbaj¹ o dobry wizerunek  wsi (de-
dykowano im wiersz "Nie odejdê w
obce strony").
# nauczycieli bogdanowickiej szko-
³y, którzy przygotowywali wiele
wspania³ych programów artystycz-
nych - wiersz "Moja ojczyzna"

# cz³onkiñ KGW, które przygotowy-
wa³y przepyszne dania, wspania³e
wypieki - wiersz "Kobieta przy pie-
cu"

# wszystkich zarz¹dów Ko³a,
a szczególnie paniom, które
45 lat temu utworzy³y to Ko³o
z podziêkowaniem za w³o-
¿on¹ pracê - wiersz "O zie-
mio bogdanowicka" autor-
stwa Józefy Kowalczuk
# za mi³o�æ, dobroæ, pe³ne po-

�wiêcenie wierszowane podziêko-
wania otrzyma³y babcie i babunie,
zw³aszcza najstarsza, osiemdziesiê-
ciosze�cioletnia cz³onkini Francisz-
ka Kwa�niewska, czynnie uczest-
nicz¹ca w ¿yciu Ko³a.
# ksiêdzu proboszczowi Adamowi
Szubce - za wsparcie duchowe oraz
Radzie Duszpasterskiej, panu szfa-
rzowi i organi�cie  dedykowano "Nie
lêkajcie siê"

Podziêkowania otrzyma³a te¿ TV
G³ubczyce, G³os G³ubczyc i Radio
Opole za popularyzowanie dzia³al-
no�ci Ko³a i promowanie Bogdano-
wic - wiersz "Kraju rodzinny".

Wystêpy bogdanowickich dzieci i
m³odzie¿y oraz wspólna zabawa
zakoñczy³y jubileuszow¹ uroczy-
sto�æ.                                Jan Wac
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Specjalny O�rodek Szkolno Wy-
chowawczy, jako czê�æ naszej

spo³eczno�ci - regionu g³ubczyc-
kiego, prezentowali�my niejedno-
krotnie   zbli¿aj¹cy siê Jubileusz.
Obchody Jubileuszu 45-lecia
SOSW rozpoczêto uroczyst¹
Msz¹ �w. z udzia-
³em licznych pocz-
tów sztandarowych
szkó³ i harcerzy.
By³a ona sprawo-
wana w intencji
nauczycieli, wy-
chowawców, spon-
sorów i darczyñ-
ców, dawnych i
obecnych, dziêki
którym O�rodek
prezentuje siê oka-
zale pod ka¿dym
wzglêdem, co mieli okazjê stwier-
dziæ naocznie liczni go�cie w dru-
giej czê�ci Jubileuszu. Wówczas

Jan Wac
45 LAT Specjalnego Oœrodka
Szkolno - Wychowawczego

w auli O�rodka oklaskiwali stoj¹c
program zaprezentowany przez

wychowanków. W
programie udzia³
wziêli równie¿ pod-
opieczni z filii O�rod-
ka u sióstr w Kietrzu.
"Wspó³czesna" dyrek-
tor Barbara Rosicka
przedstawiaj¹c histo-
riê, przekszta³cenia i
reformy O�rodka pa-
miêta³a równie¿ o
swoich poprzedni-
kach, w�ród których

by³ jej ojciec. Sama wyrasta³a
równie¿ w tym �rodowisku.
Wcze�niej, przed wojn¹, w mu-
rach tego obiektu mie�ci³o siê ¿eñ-
skie gimnazjum prowadzone przez

siostry de Notre Dame. Znaæ, ¿e
duch opiekuñczy nad dzieæmi i
m³odzie¿¹ nie opu�ci³ tego miejsca.
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D³uga by³a ko-
lejka z ¿yczenia-
mi, gratulacjami
od nadzoru pe-
dagogicznego,
w³adz samorz¹-
dowych gminy i
powiatu, zaprzy-
j a � n i o n y c h
szkó³, harcerzy
oraz kolegów
dyrektorów po-
zosta³ych o�rod-
ków w woje-
wództwie. Po
czê�ci artystycznej go�cie poznali

warunki bytowe
podopiecznych w in-
ternacie i szkole, któ-
re dziêki pozyskaniu
niema³ych unijnych
�rodków finanso-
wych, s¹ takie,¿e
wzbudza³y u niektó-
rych nieukrywan¹
nutkê zazdro�ci.
Rozmowy i wspo-
mnienia przy kawie

zakoñczy³y Jubileusz.
Jan Wac
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To postaæ a¿ nadto wyrazista.
Próba zbycia, wycofania siê z po-
dium nie jest wyrazem fa³szywie
pojêtej skromno�ci, raczej g³êbokiej
�wiadomo�ci co do roli kap³ana,

duszpasterza, proboszcza, wobec
której staje siê zawsze w perspek-
tywie "s³ugi nieu¿ytecznego". Zatem
ka¿da my�l, ka¿de s³owo, ka¿dy
gest, wszystko, co mia³oby s³u¿yæ
stawianiu siebie w centrum uwagi,
w pe³nym �wietle, a okazjonalnie
"na pomniku" - to wszystko musi
wywo³ywaæ reakcjê sprzeciwu,
oburzenia, poirytowania. I z tak¹
reakcj¹ Ksiêdza Jubilata Micha³a
�lêczka przysz³o nam siê mocowaæ,
chc¹c choæby skromnie uczciæ i
�wiêtowaæ Jego 25-letni pobyt
w�ród nas, w G³ubczycach.

Najpierw w grupie pielgrzymko-
wej pod¹¿aj¹cej jak co roku w dru-
giej po³owie sierpnia do Czêstocho-
wy, w ma³ej wiosce Klepaczce, po
wieczornym nabo¿eñstwie na pla-

Wies³aw Janicki
KSI¥DZ PROBOSZCZ

XXV LAT DUSZPASTERZOWANIA W G£UBCZYCACH
cu przed sklepikiem (w warunkach
znacznie odbiegaj¹cych od stosow-
nych do �wiêtowania) zaskoczono
Ksiêdza mówionymi i �piewanymi
radosnymi winszowaniami i drobny-

mi upominkami. 1
wrze�nia z kolei
Ksi¹dz zaskoczy³
jakby u�pionych pa-
rafian, w skryto�ci i
cicho�ci odprawiaj¹c
Mszê �w. dziêk-
czynn¹ w wyra�nie
zakamuf lowanej
w³asnej intencji. Nie
dali siê zmyliæ najbar-
dziej zorientowani, a
ju¿ w szczególno�ci

pan Stanis³aw Tomczak, który na za-
koñczenie Mszy �w. w imieniu w³a-
snym, rady parafialnej i parafian
przekaza³ Ksiêdzu bukiet kwiatów i
pozbawione nadmiernej kurtuazji,
choæ szczere i rzeczowe podziêko-
wania i ¿yczenia. Wreszcie 25 listo-
pada w niedzielne popo³udnie z pla-
katów i ulotek o niejasnym tytule
"Dedykacje�" zgromadzi³a siê pu-
bliczno�æ w sali widowiskowej
domu kultury, by prze¿yæ koncert
dedykowany w³a�nie Ksiêdzu Jubi-
latowi (ku wyra�nemu zreszt¹ nie-
zadowoleniu Jubilata). Muzyczne,
poetyckie i wizualne (fotografie)
prezentacje w stosownej oprawie
przygotowa³y g³ubczyckie �rodowi-
ska kultury. Do tego artystycznego
prezentu do³¹czono piêkny kosz z 25
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ró¿ i skromny upominek. Nie zabra-
k³o kolejnych podziêkowañ i ¿yczeñ
- tak¿e ze strony Ksiêdza Jubilata.
Wiemy, ¿e wcze�niej przedstawicie-
le w³adz lokalnych, pewnie i osoby
prywatne znalaz³y z powinszowania-
mi drogê do Ksiêdza Proboszcza.
Jakkolwiek skromne w formie i dys-
kretne, acz godne by³o to �wiêto-
wanie.

Teraz, kiedy czas post¹pi³ na-
przód, uwalniaj¹c Ksiêdza Jubilata
i nas z b¹d� co b¹d� k³opotliwej sy-
tuacji, chcemy i dajemy sobie pra-
wo do zaznaczenia kilku rysów z 25
lat pracy duszpasterskiej i obecno-
�ci na probostwie w G³ubczycach.

Z jednej strony to zadanie ³atwe,
bo wystarczy zebraæ i spisaæ, a w³a-
�ciwie przypomnieæ dokonania Ksiê-
dza Proboszcza na sta¿u w G³ub-
czycach. 25 lat to wystarczaj¹co
d³ugi okres, by dostrzec okiem i

my�l¹ ogrom dobra, jakie za spra-
w¹ jednej osoby siê dokona³o. I w
dodatku Ksi¹dz Micha³ nie zd¹¿y³
nam siê zestarzeæ.

Z drugiej strony to zadanie szale-
nie trudne, bo Ksi¹dz nie jest ³atwym
cz³owiekiem. £atwym, czyli jakim?
Ano takim, z którym wszystkim jest
³atwo, lekko i przyjemnie. Zapew-
ne wielu parafian i ludzi oddalonych
od ko�cio³a chcia³oby tylko probosz-
cza urzêduj¹cego, "robi¹cego swo-
je", przymilnego i takiego na miarê
czasów i ludzi - po prostu fajnego.
A tymczasem Ksi¹dz Micha³ �lê-
czek, nie mo¿e byæ fajnym probosz-
czem (choæ czasami u¿ywa tego
okre�lenia wobec ludzi, rzeczy i
spraw, które nas otaczaj¹). Byæ faj-
nym to zdecydowanie za ma³o.

Zapytany o Ksiêdza Micha³a jego
kolega w kap³añstwie mówi: -Jak
dobry i wymagaj¹cy ojciec w ro-
dzinie, tak ksi¹dz proboszcz w
parafii - i zaraz dodaje - bardzo
wymagaj¹cy, wysoko stawia po-
przeczkê przede wszystkim sobie,
tak¿e ksiê¿om wikarym i innym lu-
dziom wokó³ siebie.

Kto� z parafian zwierza siê: - Od-
noszê siê do Ksiêdza Proboszcza
jak do swego ojca, choæ jest nie-
wiele starszy ode mnie. Zawsze
chcia³em, ¿eby z ojcowsk¹ postaw¹
stawa³ wobec moich dzieci i za to
jestem mu najbardziej wdziêczny.
To wielka warto�æ, kiedy mo¿na li-
czyæ na wsparcie w wychowaniu
swych dzieci i mieæ pe³ne zaufanie.
Wobec siebie i nauczycieli mam w
tym wzglêdzie wiele w¹tpliwo�ci, a
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wobec Ksiêdza Proboszcza - nie.
W wielu kwestiach mamy ró¿ne
zdania, ale w swym radykalizmie
chrze�cijañskim imponuje mi
Ksi¹dz najbardziej.

Tu dotykamy rzeczy niezmiernie
istotnej. Wydaje siê, ¿e Ksi¹dz Pro-
boszcz ma g³êbok¹ �wiadomo�æ
zagro¿eñ, jakie staj¹ przed nami. I
w wymiarze globalnym, spo³ecznym

i jednostkowym. Pewnie dlatego tak
jednoznacznie, wyra�nie, zasadniczo
i konsekwentnie wypowiada siê i
�wiadczy w kwestiach dotycz¹cych
warto�ci podstawowych.

To kap³an g³êbokiej wiary, pe³ne-
go zawierzenia Chrystusowi i Ewan-
gelii, zawierzenia Matce Bo¿ej. Tê
formacjê otrzyma³ najpierw w domu
rodzinnym w Polskiej Cerekwi. Uro-
dzi³ siê w 1949 roku w bardzo po-
bo¿nej polskiej rodzinie �l¹skiej.
Wzrasta³ u boku bogobojnych dziad-

ków Zganiaczy (po k¹dzieli), rodzi-
ców i trojga rodzeñstwa: najstarszej
siostry Barbary, starszych braci
Macieja i Jacka (starszy braciszek
Marek zmar³ podczas wojny w wie-
ku 2 lat). Po maturze w kozielskim
liceum wybra³ - jak jego starszy o
rok brat Jacek - seminarium. Przez
6 lat przygotowywa³ siê w Nysie do
kap³añstwa i razem z bratem (ten by³
w trakcie studiów teologicznych
wcielony do s³u¿by wojskowej) przy-
j¹³ �wiêcenia kap³añskie z r¹k bisku-
pa Franciszka Jopa w opolskiej ka-
tedrze w roku1973 , tak¿e wspólnie
odprawiali Mszê �w. prymicyjn¹ w
rodzinnej Polskiej Cerekwi. Jako
m³ody wikary Ksi¹dz Micha³ pierw-
sze 3 lata swej s³u¿by kap³añskiej
sprawowa³ w Opolu w parafii Matki
Bo¿ej Bolesnej i �w. Wojciecha (ko-
�ció³ "Na Górce"). Ku swemu za-
skoczeniu w 1976 r. nie bez ¿alu za
pierwsz¹ parafi¹, ale w absolutnej
pokorze i pos³uszeñstwie przyj¹³ no-
minacjê na prefekta nyskiego semi-
narium (po ksiêdzu Janie Bagiñskim).
W poczuciu wielkiej ³aski, ale i od-
powiedzialno�ci po zaledwie trzech
latach dorastania w kap³añstwie po-
wraca do swego seminarium w zu-
pe³nie innej roli. W tym czasie ks.
Jacek jako wikariusz pracuje u nas
w G³ubczycach. Szybko zyskuje so-
bie sympatiê i uznanie parafian. Po
tragicznej �mierci w wypadku samo-
chodowym 3 XI 1980 r. jak¿e ¿ywa
jest do dzi� pamiêæ o tym lubianym
kap³anie. Dwa lata pó�niej w czerw-
cu 1982 r. umiera d³ugoletni pro-
boszcz Franciszek Kalisz i � do
G³ubczyc na probostwo ks. bp Al-
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fons Nossol deleguje Ksiêdza Mi-
cha³a.

Wprowadzi³ siê na plebaniê w
ostatnich dniach sierpnia, ale uro-
czyste wprowadzenie i zaprzysiê¿e-
nie nowego Proboszcza przed ów-

czesnym dziekanem ks. Edwardem
Bochenkiem (foto) i wiernymi mia-
³o miejsce dopiero w drugiej po³o-
wie pa�dziernika. Wówczas Ko�ció³
prze¿ywa³ kanonizacjê Maksymilia-
na Marii Kolbego i Ksi¹dz Micha³
pojecha³ do Rzymu. Dobrze pamiê-
ta wiele szczegó³ów jak ten m.in.,
¿e w drzwiach ko�cio³a chlebem i
sol¹ witali go panowie z rady para-
fialnej Stanis³aw Kara� i Andrzej
£ozowy (foto). Sam pocz¹tek po-
bytu w G³ubczycach wspomina w
zabawnym tonie: - W procesji od-
pustowej kroczy³em obok fran-
ciszkanina ojca Ferdynanda i wi-

karego Edwarda Bogaczewicza,
gdy jedna z przyjezdnych pewnie
niewiast zwróci³a siê do ówcze-
snego wikarego: "To wy jeste�cie
tym proboszczem?" Widocznie nie
mia³em prezencji proboszcza.
Wchodzi³em - przypomina sobie ju¿
z powag¹ w g³osie - w sytuacjê
dzie³a dokonanego i dokonuj¹-
cego siê, w które chcia³em siê
w³¹czyæ ca³ym sob¹, ale niczego
nie burzyæ i nie zmieniaæ".

Rzeczywi�cie ko�ció³ i plebania nie
by³y miejscami jako� Ksiêdzu Micha-
³owi obcymi. Zna³ dobrze �p. ks. Ka-
lisza, mia³ dla niego uznanie i wiedzia³,
jak wielk¹ serdeczno�ci¹ parafian by³
otoczony. Wydaje siê jednak, ¿e taka
postawa Ksiêdza Micha³a wynika z
jasnego pojmowania roli kap³ana. Ma
byæ narzêdziem Bo¿ej s³u¿by zawsze
i wszêdzie. I tutaj prymat ducha nad
materi¹ i sprawami tego �wiata w po-
s³udze kap³añskiej i ¿yciu codziennym
Ksiêdza Proboszcza jest absolutnie
wyrazisty. Mo¿e tego nie dostrzec nie-
dzielny - �wi¹teczny parafianin, kto�
niechêtny duchowieñstwu czy po pro-
stu nieobiektywny. Zawsze znajd¹ siê
tacy, których raziæ bêdzie nowy sa-
mochód przed plebani¹. Gdyby¿ wie-
dzieli, sk¹d u Ksiêdza pierwszy fiat
126p czy ostatnia toyota�

- Jestem pod ogromnym wra¿e-
niem ascetycznej, surowej formy
¿ycia na plebanii - zwierza siê kto�
lepiej zorientowany. I nie idzie tu o
przejawy szczególnego ubóstwa,
raczej skromno�ci, zwyczajno�ci,
pewnego umiaru i prostoty ¿ycia.

- Gdy moja �p. Mama - przypo-
mina sobie Ksi¹dz Micha³ - wesz³a
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do mojego pokoju i zobaczy³a
tapczanik, dwa foteliki i ³awê, z
wyrzutem w g³osie powiedzia³a: -
Ty siê nie wstydzisz mieæ tak ele-
gancko?

To by³o w latach 80. Do dzisiaj
nic siê nie zmieni³o. Ksiê¿a wika-
riusze od po³owy lat 90. mieszkaj¹
w nowym budynku przy plebanii.
Nie ma w nim przepychu, ale s¹
godne warunki, mo¿na rzec - stan-
dardowe. Ksi¹dz Proboszcz pozo-
sta³ w starym budynku. Ma �wia-

domo�æ, ¿e modele ¿ycia we wspó³-
czesnym �wiecie nie sprzyjaj¹, a
wrêcz utrudniaj¹ kszta³towanie siê
autentycznego, oczekiwanego mo-
delu ¿ycia osoby duchownej. Mar-
twi go kryzys to¿samo�ci kap³añ-
skiej. Jest cz³onkiem diecezjalnej
rady kap³añskiej, by³ przez dwie
kadencje (1992-2002) dziekanem.
Ze szczególn¹ trosk¹ upomina siê o
w³a�ciwy kszta³t formacji kap³añ-
skiej. Ra¿¹ go i dra¿ni¹ przejawy ³a-
twych odstêpstw od tradycji i oby-
czaju zachowañ nie tylko w�ród
m³odych ksiê¿y. Czasami s¹ to po-

zornie drobne sprawy, ale w jego
oczach na tyle istotne, ¿e nie mo¿-
na przechodziæ wobec nich obojêt-
nie. Otwarto�æ szczero�æ i auten-
tyczno�æ wymagaj¹ jednoznacznej,
zdecydowanej postawy - tak¿e kry-
tycznej. To z trudem znosimy, nie-
chêtnie przyjmujemy. St¹d opinia o
Ksiêdzu Proboszczu, ¿e bywa zbyt
surowy, niewyrozumia³y, szorstki.
Sprawy stawia stanowczo i pryn-
cypialnie: - To ja jako proboszcz
decydujê o modelu ¿ycia na ple-

banii.
P a m i ê t a

wszystkich wika-
rych. O wielu
mówi ze szcze-
gólnym uzna-
niem. S¹ tacy,
którzy go odwie-
dzaj¹ regularnie.
-Ale ksi¹dz mnie
wtedy denerwo-
wa³ - przyznaje
jeden z nich -
lecz dzisiaj jako

proboszcz oceniam to pozytyw-
nie, jestem Ksiêdzu Micha³owi
wdziêczny za �wiadectwo praw-
dziwego kap³añstwa. Kto� inny nie
przekona³ siê do stylu, postawy
Ksiêdza Proboszcza. Z do�wiad-
czenia wspó³pracy zbyt mocno pa-
miêta co�, co - wed³ug niego - by³o
niew³a�ciwe. Tu daje znaæ o sobie
temperament Ksiêdza Proboszcza.
Potrafi przytuliæ, pog³askaæ, uca³o-
waæ. Bywa te¿ momentami szorst-
ki, bezwzglêdny i nieprzejednany. Ilu
z nas spotka³o siê z ostr¹ uwag¹,
upomnieniem, a mo¿e i krzywdz¹-
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cym gestem. Jedni potrafili przyj¹æ
to z pokor¹, drudzy po czasie zro-
zumieli, ¿e Proboszcz mia³ racjê, a
jeszcze inni bêd¹ d³ugo nosiæ uraz i
opowiadaæ, jaki to Ksi¹dz jest nie
w porz¹dku. Najczê�ciej idzie w³a-
�nie o porz¹dek. Ten zewnêtrzny i
wewnêtrzny. Trzeba pewnego wy-
si³ku i namys³u by zrozumieæ, ¿e
Ksi¹dz Proboszcz dzia³a z wy¿szych
racji, a nie prywatnych. Tak bardzo
wymagamy od kap³ana wzorowej
postawy w ka¿dym przejawie co-
dzienno�ci, zapominaj¹c, ¿e s³abo-
�ci dotycz¹ ka¿dego z nas. Ale w³a-
�nie w postawie troski o cz³owieka
w jego uporz¹dkowaniu uwydatnia
siê wa¿ny rys kap³añskiej osobowo-
�ci Ksiêdza Proboszcza. To upo-
rz¹dkowanie w mowie, ge�cie, stro-
ju, zachowaniu, zwyczaju, poczuciu
miary, stanowczo�ci, uwa¿no�ci i
wa¿no�ci.

Ponad wszelk¹ krytyk¹ wydaje siê
warto�ci¹ niezaprzeczaln¹ w posta-
wie Ksiêdza Proboszcza to, co on
sam nazywa momentem �wiadec-
twa i edukacji.

Choæ w dzisiejszym �wiecie co-
raz rzadziej widzi siê poza ko�cio-
³em kap³anów w sutannach, to w³a-
�nie nasz Proboszcz jest ksiêdzem
w sutannie. To piêkne �wiadectwo,
które wynika nie tylko z przyzwy-
czajenia do stroju kap³añskiego. To
co� znacznie wiêcej. To obrona tra-
dycyjnego wizerunku ksiêdza, któ-
ry to wizerunek nie tylko po�wiad-
cza, ale i zobowi¹zuje. Czy¿ nie
mamy poczucia, ¿e nasz Ksi¹dz
Proboszcz jest kap³anem zawsze i
wszêdzie? Wtedy, kiedy wcze�nie

rano kroczy z plebanii do ko�cio³a,
gdy wchodzi do zakrystii, staje przy
o³tarzu, na ambonie, siada w konfe-
sjonale. Wtedy, gdy sprawuje �wiête
sakramenty, tak¿e poza ko�cio³em.
Gdy prowadzi nas po ulicach mia-
sta w Bo¿e Cia³o, na Drodze Krzy-
¿owej, w procesji ró¿añcowej, do
figur i krzy¿y przydro¿nych, w pro-
cesjach wokó³ ko�cio³a. Gdy staje
po�ród nas na odpustach, do¿yn-
kach, uroczysto�ciach patriotycz-
nych, w ró¿nych lokalnych wspól-
notach i w przeró¿nych sytuacjach
- tych oficjalnych, ale te¿ w banku,
sklepie czy na poczcie. Gdy wêdruje
z nami pieszo do Czêstochowy, prze-
wodniczy pielgrzymkom do Wiecz-
nego Miasta i innych miejsc. Gdy
towarzyszy zmar³ym w ostatniej
ziemskiej pielgrzymce na cmentarz
w kondukcie ¿a³obnym na ulicê
Wroc³awsk¹. Gdy staje przed mini-
strantami, dzieæmi pierwszokomunij-
nymi, przed dziatw¹ na roratach.
Gdy z katechez¹ staje wobec m³od-
szej m³odzie¿y na naukach przed
bierzmowaniem. Gdy przygotowu-
je pary do sakramentu ma³¿eñstwa.

W tych i innych sytuacjach, z
pewno�ci¹ w prywatnym zaciszu i
w podró¿y samochodem, nade
wszystko podczas nabo¿eñstw i
adoracji w Ksiêdzu Proboszczu wi-
dzimy i s³yszymy cz³owieka g³êbo-
kiej modlitwy, kap³ana ewangelicz-
nego, zanurzonego i zakorzenione-
go w S³owie Bo¿ym. To do nas prze-
mawia. Jeste�my dumni, ¿e w na-
szym ko�ciele S³owo Bo¿e jest na
w³a�ciwym miejscu, a kap³ani nie
obni¿aj¹ wypracowanego przez lata
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poziomu. Mowa tu o Ksiêdzu Pro-
boszczu, o ksiê¿ach wikarych, tak¿e
starannie dobieranych rekolekcjoni-
stach i innych zaproszonych kap³a-
nach. To wynik dba³o�ci Ksiêdza
Proboszcza o ten, bodaj najistotniej-
szy, wymiar Ko�cio³a - modlitwy i
nauczania. Jêzyk Ewangelii - jêzyk
serca, jêzyk sumienia, ale i jêzyk pol-
ski. - Kiedy raniutko s³yszê melo-
diê z ko�cielnych wie¿ "Kiedy ran-
ne wstaj¹ zorze", w po³udnie

"Rotê", a wieczorem "Apel Jasno-
górski", to wprowadzaj¹ one w
moj¹ codzienno�æ jaki� najw³a-
�ciwszy porz¹dek - mówi jeden z
uwa¿nych, wra¿liwych parafian. Jak
wielu z nas ceni sobie bogaty wybór
katolickich czasopism, które co ty-
dzieñ wystawiane s¹ na balaskach i
z ty³u ko�cio³a. Mo¿na po nie siêgaæ
bez skrêpowania, wrzucaj¹c op³atê
do skarbony. To nic, ¿e czêsto zda-
rza siê deficyt, ale Proboszcz uwa¿a
dok³adanie do czytelnictwa za trud-
n¹, lecz w szerszej skali op³acaln¹
konieczno�æ. Od lat stale wzboga-
cany stan ksi¹¿ek, p³yt, kaset i innych
wydawnictw w parafialnej bibliote-
ce te¿ uwa¿a za niezmierne dobro

wspólnoty parafialnej. W�ród ró¿ne-
go rodzaju nagród czy pami¹tek tak-
¿e wydawnictwa stanowi¹ naj-
wiêksz¹ czê�æ. Mo¿e szkoda, ¿e nie
dorobili�my siê gazetki parafialnej,
choæ by³y wcze�niej udane próby. Na
pewno tematyczna gazetka w gablo-
cie w przedsionku ko�cio³a dobrze
�wiadczy o estetycznym i tre�cio-
wym poziomie naszych oczekiwañ.
Bie¿¹ce og³oszenia duszpasterskie
oprócz charakteru czysto informa-

cyjnego zawieraj¹ za-
wsze tre�ci o pog³êbionej
refleksji. Jest miejsce na
zachêtê do lektury czaso-
pism czy do udzia³u w zda-
rzeniach kulturalnych.
Sporo z nich - zwykle w
sta³ym porz¹dku - odby-
wa siê w ko�ciele para-
fialnym. To najczê�ciej
koncerty, nie tylko nasze-
go chóru licealnego, or-

kiestr,, mniejszych zespo³ów i soli-
stów. To du¿e koncerty wieñcz¹ce
festiwale chóralne, te towarzysz¹ce
festiwalom pianistycznym czy kon-
certy organowe w ko�ciele parafial-
nym b¹d� w ko�ciele ojców francisz-
kanów. Koncerty kolêd, jase³ka, pre-
zentacje poezji religijnej. Artystycz-
na oprawa �wi¹t, uroczysto�ci, na-
bo¿eñstw te¿ bywa starannie przy-
gotowywana. Zdarzy³o siê w tych
latach s³uchaæ w ko�ciele parafial-
nym takich mówców jak ks. Orze-
chowski, prof. Miodek, Eugeniusz
Mróz czy Irena Jun - wybitna recy-
tatorka. Wystêpuj¹cych zawsze
Ksi¹dz Proboszcz darzy ¿yczliwo-
�ci¹, a komentarz do ich prezentacji
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zwykle ma charakter cennej i facho-
wej recenzji. To podnosi presti¿ ta-
kich wystêpów i umiej¹ to doceniæ
przyjezdni. Po bli¿szych rozmowach
go�cie czêsto wyje¿d¿aj¹ z G³ubczyc
pod wra¿eniem nietuzinkowej oso-
bowo�ci Ksiêdza Proboszcza i d³u-
go o nim i o nas pamiêtaj¹. Nie tylko
arty�ci, ale tak¿e rekolekcjoni�ci i inni,
np. fachowcy od odnawiania obra-
zów, organów, zabytkowych czê�ci
architektury ko�cielnej i ró¿nych re-
montów. Bo nasz  Proboszcz w spo-
sób nieobojêtny, zaanga¿owany po-
trafi rozmawiaæ z ró¿nymi lud�mi i z
uwag¹  s³uchaæ. Umie zaskoczyæ
wiedz¹, ale i poczuciem humoru. Jest
po prostu cz³owiekiem kultury w sze-
rokim tego s³owa znaczeniu. Dlate-
go ma tyle do powiedzenia, ma od-
wagê i uwagê rozmówcy. G³adko�æ
wymowy, wyczucie stylu, poziom
my�li i jêzykowej staranno�ci wyró¿-
niaj¹ Ksiêdza Proboszcza nie tylko
w naszym �rodowisku. �wiadcz¹ o
literackiej wra¿liwo�ci, umi³owaniu
ojczystego jêzyka, zmy�le poetyckim.

Sk¹d te przymioty? Jest rzecz¹
pewn¹, ¿e to sprawa starannego
wykszta³cenia, ale i wychowania
wyniesionego jeszcze z domu ro-
dzinnego. W tym domu, w s¹siedz-
twie innych domów �l¹skich ci¹¿¹-
cych ku niemiecko�ci, racja polska
zawsze by³a na pierwszym miejscu.
Ojciec Ksiêdza �lêczka, Antoni,
pochodz¹cy z górniczej rodziny z
Zabrza by³ cz³owiekiem dobrze
wykszta³conym. Z Wand¹ Zganiacz
z Polskiej Cerekwi wzi¹³ �lub w
opolskiej katedrze 31 lipca 1939 r.
To by³, co znamienne, ostatni polski

�lub w katedrze przed wojn¹. Po
wojennej tu³aczce, ciê¿kiej pracy w
Berlinie i ryzykownym powrocie do
Polskiej Cerekwi schorowany ojciec
Antoni zmar³ w 1956 r. Na matce
Wandzie spoczywa³ ciê¿ar wycho-
wania czwórki dzieci. Bez dziadków
by³oby to bardzo trudne.

- Nasi Dziadek od strony Mamy
byli Polak jak trzeba - s³yszy siê
do dzi� w rodzinie. Drzewo gene-
alogiczne rodziny Zganiacz siêga
1772 r. Przodkowie byli zapewne
prostymi lud�mi, ale Polakami z krwi
i ko�ci. Przed wojn¹ Józef i Matyl-
da mieli odwagê opowiedzieæ siê za
Polsk¹, a byli jedynymi z jedno-
znacznych Polaków. Jeszcze wcze-
�niej domagali siê katechezy dla
swych dzieci w jêzyku polskim. Gdy
po plebiscycie, w atmosferze prze-
�ladowañ, po roku 1921 nowy
ksi¹dz deklarowa³, ¿e ¿adne dziec-
ko przygotowywane do pierwszej
komunii nie bêdzie mówi³o po pol-
sku, wówczas dziadkowie Ksiêdza
�lêczka sami po niedzielnej Sumie
prowadzili synka Zygmusia do ksiê-
dza na indywidualne katechezy i pil-
nowali, by odbywa³a siê po polsku.
Spraw¹ fundamentaln¹ by³o przy-
wi¹zanie do tradycji nadawania pol-
skich i �wiêtych imion (Franciszka,
Witold, Stanis³aw, Joanna, Gertru-
da). Córka Wanda (Mama Ksiêdza)
wys³ana na kurs pisania do Ko�la
zyska³a jeszcze wiêksz¹ �wiado-
mo�æ polsko�ci swojej rodziny. Od
1933 roku z pe³nym oddaniem i prze-
konaniem pracowa³a w biurze
Zwi¹zku Polaków w Niemczech w
Opolu. Dziedzictwo znaku Rod³a
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odcisnê³o w jej sercu patriotyczne
znamiê na ca³e ¿ycie. To wszystko
wp³ynê³o na atmosferê ¿ycia trój-
pokoleniowej rodziny. Nie tylko pol-
ska mowa, ale umi³owanie historii
narodowej, tradycji patriotycznej i
katolickiej, ojczystej literatury, obja-
wiaj¹ce siê w zwyczajach, pie-
�niach, gawêdach, czytaniu polskich
ksi¹¿ek i regularnie polskiej prasy.
Tym przyswajano w rodzinie poczu-
cie i �wiadomo�æ misji w nadodrzañ-
skim obszarze ziemi �l¹skiej rozdar-
tej miêdzy polsko�ci¹ a niemiecko-
�ci¹, a pó�niej w atmosferze indok-
trynacji komunistycznej. Wykszta³-
cenie uwa¿ano w rodzinie za �wiê-
ty obowi¹zek. Czy to nie znamien-
ne, ¿e dwóch synów zosta³o ksiê¿-
mi, siostra Barbara organistk¹, a syn
Maciej to spo³ecznik oddany bez
reszty sprawie polskiej. Z wielkim
szacunkiem i mi³o�ci¹ wspomina
Ksi¹dz Micha³ sw¹ Matkê, któr¹
zawsze regularnie odwiedza³ w ro-
dzinnym domu a¿ do jej �mierci w
roku 1989. Brata i siostrê wci¹¿
odwiedza. My znamy ich bli¿ej,
szczególnie pani¹ Basiê, która cza-
sami piêknie nam gra i �piewa, za-
stêpuj¹c sêdziwego ju¿ pana Wik-
tora. Jest te¿ sta³¹ uczestniczk¹ na-
szej g³ubczyckiej grupy pielgrzymu-
j¹cej na Jasn¹ Górê. Potrzeba piel-
grzymowania i talent muzyczny to
pewnie po dziadku Józefie, który
jako "�piewak" (kantor) tak¿e pro-
wadzi³ pielgrzymki na Górê �w.
Anny. Umi³owanie �piewu i mu-
zyczna wra¿liwo�æ to równie¿ ce-
cha Ksiêdza Micha³a. Zawsze z
wielk¹ rado�ci¹ podejmuje �piew i

nas do �piewania zachêca. Jak wy-
trawny meloman umie w artystycz-
nych prezentacjach odró¿niæ  praw-
dê od fafszu, kunszt od amatorsz-
czyzny. Tu prostodusznie bywa
wyrozumia³y. To g³ównie jego za-
s³uga, ¿e od wielu lat pomarañczo-
wa g³ubczycka pi¹tka stanowi jak-
by osobny strumieñ w opolskiej piel-
grzymce na Jasn¹ Górê. Jest wy-
trwa³ym organizatorem, zatroska-
nym opiekunem i przewodnikiem
kolejnych pokoleñ pielgrzymów, a
nasza grupa jest taka akuratna pod
wieloma wzglêdami. Wielokrotnie
organizowa³ autokarowe pielgrzym-
ki do Rzymu i innych miejsc we
W³oszech. Czasem jecha³ tylko z
ministrantami. Tych ukocha³ szcze-
gólnie, im organizuje wycieczki po
kraju, tak¿e wyprawy rowerowe. -
Nie uznajê prywatnych wakacji
- mawia - móg³bym z kolegami
ksiê¿mi gdzie� pojechaæ, ale za-
wsze bli¿sze i wdziêczniejsze by³o
mi towarzystwo ministrantów.Od
pocz¹tku traktowa³ ich z ojcowsk¹
trosk¹. Jako opiekun prowadz¹cy
ich formacj¹ i wychowaniem  zaj¹³
siê na dobre od 1991 roku. To od lat
prawie stuosobowa gwardia. Ich
obecno�æ przy o³tarzu nadaje szcze-
gólny charakter uroczysto�ciom ko-
�cielnym, ale i ka¿dej liturgii. S¹
pomocni przy ko�ciele i parafii, ale
przede wszystkim wzrastaj¹ w po-
bo¿no�ci, obowi¹zkowo�ci, odpo-
wiedzialno�ci, szlachetno�ci. W�ród
nich najczê�ciej rodz¹ siê powo³a-
nia. W atmosferze g³ubczyckiej pa-
rafii w ci¹gu ostatnich 25 lat wyro-
s³o kilkunastu duchownych - ksiê¿y



JUBILEUSZE

107

i zakonników, tak¿e kilka sióstr za-
konnych. Dziewczynki gromadz¹ siê
we wspólnocie Dzieci Maryi. Do-
ro�li w Ró¿ach Ró¿añcowych i in-
nych wspólnotach modlitew-
nych.Przy parafii funkcjonuje po-
radnia rodzinna. W okresie jesien-
no-zimowym sekcja pomocy po-
trzebuj¹cym.Zawsze jest grupa do
pomocy przy parafii. Wydaje siê, ¿e
od lat wszystko toczy siê niezmien-
nym rytmem. Ta pozorna niezmien-
no�æ stanowi o sile i trwa³o�ci Ko-
�cio³a. Kiedy na zakoñczenie ka¿-
dego roku wczytujemy siê w spra-
wozdanie, widzimy ¿ywy Ko�ció³.
Kiedy za� czê�ciej ni¿ w �wiêta i
niedziele uczestniczymy w codzien-
no�ci naszej wspólnoty parafialnej,
bardziej odczuwamy jej naturalny
puls. O¿ywienie przychodzi³o zwy-
kle podczas ka¿dej kolejnej piel-
grzymki papieskiej, umierania i
�mierci Ojca �wiêtego, w czasie
pamiêtnej peregrynacji cudownego
obrazu Matki Boskiej Czêstochow-
skiej we wrze�niu 1995 roku, pod-
czas kolejnych prymicji, ka¿dego

Adwentu ,
�wi¹t Bo¿e-
go Naro-
dzenia, re-
k o l e k c j i
wielkopost-
nych, �wi¹t
Wielkanoc-
nych, I Ko-
m u n i i ,
B i e r z m o -
wania, na-
b o ¿ e ñ s t w
majowych,

oktawy Bo¿ego Cia³a, odpustów i
do¿ynek, nabo¿eñstw ró¿añcowych,
a tak¿e �wi¹t narodowych. Zawsze,
ale w tych dniach szczególnie na-
sza monumentalna �wi¹tynia by³a i
jest piêkniej przystrojona. Biel, czer-
wieñ, b³êkit i ¿ó³ty kolor flag ju¿ na
zawsze pozostan¹ w pamiêci nasze-
go dzieciñstwa, m³odo�ci i wieku
dojrza³ego. Dziêki w³a�ciwej opra-
wie �wiêta ko�cielne, ale i pañstwo-
we g³êboko zapad³y w nasze serca.
¯ar serca wyra¿ony s³owem w p³o-
miennych, krzepi¹cych, m¹drych
kazaniach Ksiêdza Proboszcza z
ambony, ulic, placów i innych
miejsc, gdzie siê gromadzimy, nie
przebrzmi tak sobie.

Kolega w kap³añstwie naprêdce
próbuje skre�liæ jego portret: - Mi-
cha³ to piêkny cz³owiek. G³êbo-
kie umi³owanie Boga i autentycz-
ny patriotyzm to dwa filary jego
postawy kap³añskiej. Ojczyzna -
to s³owo wywo³uj¹ce tyle �wiêtych
skojarzeñ zawsze zapisuje  du¿¹ li-
ter¹, z mi³o�ci¹ i trosk¹ je wypowia-
da. My wiemy, ¿e Ksi¹dz Proboszcz
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nie jest przy tym piêknoduchem.
Sw¹ wra¿liwo�æ skutecznie skrywa
pod wizerunkiem kogo� niezmiernie
praktycznego, racjonalnie my�l¹ce-
go i dzia³aj¹cego. W swej skrom-
no�ci nie przypisuje sobie ¿adnych
zas³ug. Te duchowe nie nam oce-
niaæ. To, co widaæ, da³oby siê zmie-
rzyæ. - Podejmuj dzieñ jak nale-
¿y - oto dewiza Ksiêdza Micha³a.
Ba³bym siê mówiæ, ¿e ja co� zro-
biê - dodaje. To, co uda³o nam siê
do tej pory, jest nie moj¹ zas³ug¹,
ale parafian, bez których ofiar-
no�ci niczego by�my nie dokonali.
Przyznajmy, ¿e Proboszcz umie i
prosiæ, i dziêkowaæ. My wiemy, ¿e
uda³o siê zrobiæ wiele: wymieniæ ko-
�cielny dach na miedziany, wyre-
montowaæ dachy na salkach i ple-
banii, wybudowaæ plebaniê dla wi-
karych, odnowiæ elewacjê i czê�cio-
wo wyremontowaæ ko�ció³ek �w.
Anny przy ulicy Sobieskiego prze-
kazany przez Ko�ció³  polskokato-
licki, dokonaæ adaptacji salek, biblio-
teki, wyremontowaæ mechanizmy
dzwonów i zegarów, wymieniæ
o�wietlenie, nag³o�nienie, zamonto-
waæ kuranty na wie¿ach, wzmoc-
niæ wie¿e uzupe³niæ ubytki i je otyn-
kowaæ, dwukrotnie wymalowaæ
ko�ció³, odnowiæ portale, krzy¿ i fi-
gurê �w. Nepomucena, ogrzewa-
nie wêglowe wymieniæ na gazowe,
wybrukowaæ i uporz¹dkowaæ oto-
czenie ko�cio³a, dokonaæ renowa-
cji obrazów Drogi Krzy¿owej i
ostatnio gruntownej renowacji stu-
letnich organów, ufundowaæ obraz
MB Czêstochowskiej, tablice upa-
miêtniaj¹ce postaci Jana Paw³a II

i bpa Antoniego Adamiuka.
Bo pamiêæ to tak¿e dla Ksiêdza

Proboszcza �wiêty obowi¹zek.
Dziêki niej mo¿liwa jest ci¹g³o�æ
wiary, narodu, kultury. Ma szacu-
nek do przesz³o�ci i ludzi. G³êboko
w sercu skrywa pamiêæ o nich. Nie
tylko o tych wielkich, ale zwyczaj-
nych. Pamiêta tylu ksiê¿y, siostry
el¿bietanki i De Notre Dame, i bra-
ci zakonnych, ministrantów, zmar-
³ych parafian, panie pracuj¹ce kie-
dy� przy ko�ciele (panie Halinkê,
Janinê, Hankê), dawne kucharki -
panie Marikê i Martê. Pana Wikto-
ra, który od 1946 roku z dwuletni¹
przerw¹ w pos³udze organisty wy-
daje siê niezast¹piony - niezmiernie
ceni i lubi. Ko�cielnego, pana Stasz-
ka pragn¹³by przytuliæ i poca³owaæ,
gdy ten po wzorowej s³u¿bie w za-
krystii tak skrupulatnie zamyka co-
dziennie i sprawdza drzwi ko�ciel-
ne. Tacy ludzie to dla niego praw-
dziwy skarb. To s¹ Filary - mówi.
Choæ okazuje im tyle serdeczno�ci
i przywi¹zania,to nie znajduje s³ów,
by ich s³u¿bê w³a�ciwie wynagro-
dziæ. Sumienno�æ i oddanie w po-
dejmowanych obowi¹zkach ceni u
ludzi niezwykle wysoko. Pamiêta
dobrze (g³ównie z odwiedzin kolê-
dowych) kto gdzie mieszka, a od-
notujmy, ¿e nasza parafia jest jedn¹
z najwiêkszych w diecezji.

Konserwatyzm w pogl¹dach i po-
stawie, wierno�æ idea³om i zacho-
wawczo�æ id¹ w parze u Ksiêdza
Proboszcza z nowoczesno�ci¹. Na
pierwszy rzut oka w jego mieszka-
niu panuje nie³ad. Bo ¿yje w�ród
ksi¹¿ek, czasopism, pami¹tek, sta-
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rych p³yt i gramofonu, zwyk³ego te-
lewizora, przy komputerze, w oto-
czeniu �wiêtych obrazków, fotogra-
fii Prymasa Wyszyñskiego i ukocha-
nej Matki, jeszcze kogo� i wielu dro-
biazgów. Po oswojeniu przestrzeni
wszystko wydaje siê na w³a�ciwym
miejscu. Fotosów z jednej ze �cian
nie �ci¹ga od 25 lat. Pochodz¹ g³ów-
nie z czasów, gdy by³ wikarym w
Opolu. - Gdybym je zdj¹³ - mówi z
rozrzewnieniem - to tak jakbym
tych ludzi zatrzymanych w obiek-
tywie aparatu fotograficznego
unicestwi³. Fotografowanie to jego
pasja tylko czê�ciowo spe³niona.
Potrafi patrzeæ i widzieæ, zachwy-
caæ siê przyrod¹ i zakochaæ siê w
ojczystym piêknie.

Gdy patrzy z okna na plac przed
ko�cio³em, z nostalgi¹ wspomina
czasy, gdy by³o na nim gwarno,
kiedy dzieci m³odsze i starsze
schodzi³y siê na religiê w salkach.
Choæ czêsto musia³ je z okna na-
pominaæ, dzi� brakuje mu tego ra-
dosnego rozgardiaszu. Jedynie w
niedzielê ruch jest wiêkszy, bo
Msza �w. jedna za drug¹, a jest
ich sze�æ i jeszcze trzy u francisz-
kanów, u sióstr, w szpitalu i w za-
k³adzie karnym. Gdy wyjdzie z
plebanii, zawsze kogo� zauwa¿y,
rozpozna, przywo³a po imieniu,
u�miechnie siê, za¿artuje, sprowo-
kuje do "zaczepki". Rozpozna i
takich, których nigdy w ko�ciele
nie widzi. Boi siê ich zaczepiaæ.
Smuc¹ go ponuracy, nazbyt po-
wa¿ni w sztucznych pozach. Lubi
siê �miaæ, ale prostactwa i gru-
biañstwa nie znosi.

Wczoraj na roratach Ksi¹dz Pro-
boszcz tak ciekawie opowiada³ dzie-
ciom o �w. Franciszku. Jak¿e ca-
³ym sob¹ siê radowa³, zdumiewa³,
zachwyca³ postaw¹ �wiêtego. Ile
serdeczno�ci i mi³o�ci wyra¿a³ w
barwnych s³owach. Zimowego wie-
czoru zrobi³o siê w naszym ko�cie-
le tak ciep³o, jak latem o zachodzie
s³oñca w Asy¿u. Nie chcia³o siê
wychodziæ z ko�cio³a.

Dzisiaj ju¿ przed szóst¹ wita³ dzie-
ci wchodz¹ce z ciemno�ci do ko-
�cio³a. Tak je chwali³ i rozbudza³
�piewem. Potem entuzjastycznie
wykrzykiwa³y pie�ni i zawo³ania.
Mo¿e za g³o�no na nasze zestarza-
³e uszy. A Ksi¹dz Micha³ przy mi-
krofonie jak wikary z innej bajki.
¯artowa³, zaczepia³ po imieniu dzie-
ci i rodziców. ̄ ywy Ko�ció³.

Nie zapomnê pogrzebu Matki
Ksiêdza Micha³a - wspomina kto�
na nim obecny. Syn-kap³an odpra-
wia³ Mszê �w. pogrzebow¹. To
by³a prawdziwie chrze�cijañska
Msza. Ksi¹dz Proboszcz z takim
spokojem ¿egna³ sw¹ Matkê w
absolutnym przekonaniu, ¿e od-
chodzi do Pana. Nastrój ¿a³oby,
tak czêsto przygnêbiaj¹cy w na-
szym do�wiadczeniu, wtedy w
Polskiej Cerekwi ust¹pi³ radosnej
powadze. Wtenczas uspokoi³em
siê, poczu³em siê bezpiecznie i za-
ufa³em przewodnikowi, z którym
³atwiej siê idzie, nie boi siê przy-
sz³o�ci.

Ksiê¿e Michale, prowad�!

Wies³aw Janicki
Foto ze zbiorów autora
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W tym roku g³ubczycki "Galmet"
obchodzi 25-lecie swojej gospodar-
czej dzia³alno�ci. W³a�cicielami tego
jednego z najwiêkszych przedsiê-
biorstw w naszej gminie s¹ Danuta,
Stanis³aw i Robert Galara.

Pocz¹tek dzia³alno�ci firmy mia³
miejsce w 1982 roku. Wtedy to Sta-

nis³aw Galara w swoim przydomo-
wym gara¿u za³o¿y³ zak³ad rzemie�l-
niczy w bran¿y �lusarskiej, który
zajmowa³ siê produkcj¹ stalowych
grzejników c.o. i zbiorników do
ogrzewania wody. Pó�niej warsztat
ten rozbudowano i dokonano zaku-
pu kolejnego przy ul. I Armii Woj-
ska Polskiego. Wa¿nym etapem roz-
woju firmy by³o zakupienie hal pro-
dukcyjnych po Pañstwowym
O�rodku Maszynowym. Mia³o to
miejsce w 1992 roku. Od tego mo-
mentu nast¹pi³ szybki i dynamiczny

Robert Stebnicki
XXV LAT GALMETU

rozwój firmy:
powstawa³y
nowe hale,
sprowadzono
nowoczesne maszyny, wdro¿ono
najnowsze technologie. Wraz z tym
ros³o zatrudnienie. W tej chwili "Gal-
met" zatrudnia oko³o 650 pracow-

n i k ó w .
Produk-
cja w za-
k ³ a d z i e
o d b y w a
siê w  ha-
lach  o
p o -
wierzchni
1 8 . 0 0 0
m 2 .
W � r ó d
nowocze-
s n y c h
maszyn i

urz¹dzeñ do produkcji s¹ m.in. ste-
rowane numerycznie przecinarki
plazmowe, automatyczna linia spa-
walnicza, emaliernia (jedna z najno-
wocze�niejszych w kraju) oraz ca³-
kowicie automatyczna linia do lakie-
rowania proszkowego ogrzewaczy.
Maj¹c w firmie taki sprzêt "Galmet"
mo¿e ca³y czas kontrolowaæ jako�æ
wykonanych pow³ok antykorozyj-
nych. - Dziêki temu jeste�my pew-
ni dobrej jako�ci i d³ugiej ¿ywotno-
�ci naszych wyrobów. Ponadto wy-
konanie ca³ej produkcji "pod jednym
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dachem", wi¹¿e siê z wyeliminowa-
niem podwykonawców, co z kolei
gwarantuje bardzo szybk¹ realiza-
cjê wszystkich, nawet specjalnych
zamówieñ - mówi dyrektor Galara.

W ³ a -
�nie wy-
soka ja-
ko�æ i
trwa³o�æ

wyrobów firmy "Galmet" zapewni-
³y jej osi¹gniêcie czo³owej pozycji w
bran¿y. Nowoczesna technologia i
stale rozszerzany asortyment pro-
dukcji znajduj¹ uznanie szerokiej
rzeszy klientów. Aktualnie "Galmet"
produkuje przede wszystkim elek-
tryczne ogrzewacze wody i bojlery
z wê¿ownic¹ do centralnego ogrze-
wania w 200 typach i pojemno-
�ciach. - Od pewnego czasu pro-
ponujemy klientom nowe produkty,

oparte na odnawialnych �ród³ach
energii. S¹ to kolektory s³oneczne,
gruntowe pompy ciep³a w systemie
bezpo�redniego parowania i pompy
powietrzne - opowiada Robert Ga-

lara. - Od 2 lat produkujemy kot³y
c.o. z podajnikiem na ekogroszek.
Poza produkcj¹ zajmujemy siê tak-
¿e serwisowaniem swoich wyro-
bów.

Dzisiaj "Galmet" jest najwiêkszym
w kraju producentem ogrzewaczy
wody. - Najlepiej �wiadczyæ mo¿e
o tym 200 tysiêcy sztuk sprzedanych
w ubieg³ym roku ogrzewaczy. Z tej
liczby 85% wyrobów rozprowadzo-
no na rynku krajowym, a 15% tra-
fi³o na eksport - wylicza Robert
Galara.

Uroczysta gala obchodów 25-le-
cia odby³a siê w "Hotelu Go³êbiew-
ski" w Wi�le. Jubilaci zaprosili na ni¹
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przyjació³, klientów, dostawców
oraz w³adze samorz¹dowe powiatu
i gminy G³ubczyce. Jubileuszow¹
imprezê rozpoczêli Robert i Karol
Galara wrêczaj¹c wielkie kosze
kwiatów swoim rodzicom. Tym sa-
mym podziêkowali im za swoje
wychowanie. Starosta powiatu Jó-
zef Kozina i burmistrz G³ubczyc
Adam Krupa wrêczyli w³a�cicielom
listy gratulacyjne. - "Galmet" to fir-
ma, która zwi¹za³a siê na sta³e z
G³ubczycami. Dziêki niej mamy
wiele miejsc pracy a jej wyroby pro-
muj¹ G³ubczyce i nasz powiat - po-
wiedzia³ starosta Józef Kozina.
Znamienna dla tej firmy jest rodzin-
na tradycja. Danuta i Stanis³aw
Galarowie wychowali synów, któ-
rzy swoj¹ przysz³o�æ i pracê tak¿e
zwi¹zali z naszym miastem. Robert
z ojcem prowadzi "Galmet", Karol
ma w³asn¹ firmê - "Galon". Oba
podmioty na sta³e wros³y w g³ub-

czycki krajobraz gospodarczy. To
cieszy najbardziej - powiedzia³ bur-
mistrz Adam Krupa.

W trakcie trwania gali specjalne
dyplomy i statuetki otrzymali od Sta-
nis³awa i Roberta Galary najlepsi
klienci produktów firmy "Galmet".
Trafi³y one w rêce tych w kraju i z
za granicy. - Dobrze wiemy, ¿e bez
waszej aktywnej i zaanga¿owanej
pracy dystrybucyjnej i promocji nie
by³oby popytu na nasze produkty -
dziêkowali Stanis³aw i Robert Ga-
lara.

Uwieñczeniem jubileuszowej uro-
czysto�ci by³ bankiet, podczas któ-
rego wyst¹pili aktor i satyryk Ce-
zary Pazura oraz znany iluzjonista
Maciej Pol. Wszyscy bawi¹cy siê
w rytm muzyki zespo³u Sport Bro-
thers ¿yczyli w³a�cicielom "Galme-
tu" kolejnego æwieræwiecza sukce-
sów gospodarczych. Co najmniej.

Robert Stebnicki



JUBILEUSZE

113

FOPD powo³any w 1997 r dekre-
tem o. Prowincja³a obchodzi³

(22.10.) dziesiêcio-
lecie swojej dzia³al-
no�ci w G³ubczy-
cach. W otwarciu
wystawy obrazuj¹-
cej dorobek O�rod-
ka uczestniczyli
przedstawiciele
w³adz samorz¹do-
wych, dyrektorzy szkó³, sponsorzy,
wolontariusze, ks. proboszcz. Go-
�cie w swoich wypowiedziach wy-
ra¿ali wysokie uznanie  �rodowiska
dla FOPD. Szczególnym go�ciem
by³ o. Pawe³ Tarnowski za³o¿yciel i
pierwszy dyrektor, który kierowa³
jego pracami przez dziewiêæ lat. Na
prze³omie roku 2006/2007 dyrekto-
rem o�rodka by³ o. Tobit Wo³owiec,
a od czerwca br. - o. Jozafat Gohly.
Osob¹, która równie¿ wie wszyst-
ko od samego pocz¹tku o�rodka
by³a pani Bo¿ena Wojnarska, wspó³-

Jan Wac, o. Jozafat R. Gohly
X LAT FRANCISZKAÑSKIEGO

OŒRODKA POMOCY DZIECIOM

autorka, wspólnie z wolontariusza-
mi, ekspozycji. Otwarcia wystawy

i prezentacji na jej przy-
k³adzie bogatej oferty za-
jêæ, równie¿ pomocy w
nauce oraz spêdzaniu
wolnego czasu i rekreacji
przedstawi³ dyrektor
o�rodka o. Jozafat Goh-
ly. By³y równie¿ podziê-
kowania pod adresem
w³adz, sponsorów, ks.

proboszcza, wolontariuszy "za otrzy-
mane "³aski" z pro�b¹ o dalsze".

10 Rocznica istnienia o�rodka mi-
nê³a we wrze�niu, ale obchody ju-
bileuszowe odby³y siê nieco pó�niej
- 15 listopada 2007 r. W ko�ciele
franciszkañskim odprawiona zosta³a
dziêkczynna msza �w., pod prze-
wodnictwem o. prowincja³a Wac³a-
wa Chomika. Koncelebrowali: ów-
czesny prowincja³ - o. B³a¿ej Ku-
rowski, d³ugoletni dyrektor FOPD -
o. Pawe³ Tarnowski, o. Jakub W³o-
darczyk, o. Tomasz Glombik i obec-
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ny dyrektor - o. Jozafat Gohly.
Po Eucharystii wszyscy zapro-

szeni go�cie, m³odzie¿ i dzieci udali
siê do pomieszczeñ o�rodka, by tam
uczestniczyæ w drugiej czê�ci spo-
tkania - biesiadzie przy stole. M³o-
dzie¿, pod kierunkiem
El¿biety �midody (jed-
nej z pierwszych wo-
lontariuszek) przedsta-
wi³a spektakl s³owno-
muzyczny o wspó³cze-
snej historii Polski.
Nastêpnie dzieci i m³o-
dzie¿ FOPD wyrazili
s³owami i piosenk¹
swoj¹ wdziêczno�æ
wszystkim go�ciom i

dobrodziejom o�rodka za wszelk¹
okazywan¹ w minionych latach po-
moc i ¿yczliwo�æ. Byli obecni w³o-
darze miasta oraz przedstawiciele
ró¿nych organizacji i instytucji G³ub-
czyc. By³y skromne prezenty dla
go�ci oraz pierwszych dzieci i wo-
lontariuszy o�rodka z 1997 r. Nie-
spodziank¹ dla dzieci, m³odzie¿y i

doros³ych uczestników jubileuszu
by³y bia³e misie pluszowe, którymi
zostali obdarowani wszyscy uczest-
nicy jubileuszu - od najm³odszych do
najstarszych.

W czasie ca³ej uroczysto�ci

wspiera³ nas mu-
zycznie zespó³ Wy-
¿szego Seminarium
Duchownego Fran-
ciszkanów z Wro-
c³awia - Granifer,
który ubogaci³ spo-
tkanie muzycznie.

Jubileusz FOPD
by³ okazj¹ do wyra-
¿enia wdziêczno�ci
wielu osobom, któ-
re wpisa³y siê w hi-

storiê o�rodka oraz okazj¹ do spo-
tkania obecnych uczestników zajêæ
o�rodka z tymi, którzy byli tu przed
laty, a z wdziêczno�ci¹ wspominaj¹
minione lata.

Wszystkim za okazywan¹ nam
pamiêæ, pomoc i ¿yczliwo�æ z serca
dziêkujemy.

o. Jozafat R. Gohly, Jan Wac
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Na uroczysto�æ X-lecia Wspólno-
ty Katolickiej Odnowy w Duchu
�w. "WIECZERNIK"  w G³ubczy-
cach zaprosili�my kap³anów: Wal-
demara, Grzegorza, Mariana i Do-
nata, którzy od 1997 roku
prowadzili tê grupê w g³ub-
czyckiej parafii a tak¿e
ks.Eugeniusza z Opola -
opiekuna diecezjalnego.
Aktualnym opiekunem jest
ks.Marcin. Zaprosili�my
te¿ wspólnoty z opolskiej
diecezji a jest ich aktual-
nie, razem z nami, trzyna-
�cie: "£ASKA PANA" z
Wójcic, "NOWA JERO-
ZOLIMA" z  Opola, "EMAUS" ze
Strzelec Op., "WINNICA PANA"
z Tu³owic, "HALLEL" z Kêdzierzy-
na-Ko�la, "CANTATE DEO" z
Prudnika, "MARANA THA" z
O t m u c h o w a ,
"SZALOM" z
Kluczborka, "MI-
RIAM" , "DOMI-
NIK" i "NIEPO-
KALANA" z
Nysy i Wspólnota
"CHRYSTUSA
KRÓLA" z Ka-
d³uba. Z województwa �l¹skiego ko-
niecznie musia³a byæ na naszym ju-
bileuszu Wspólnota "MAGNIFI-
CAT" z Raciborza, bo to ona jako
starsza "siostra" pomaga³a nam
"raczkowaæ" przy naszym powsta-
waniu dziesiêæ lat temu. Zaprosili-
�my te¿ bratnie grupy z naszej pa-

rafii: Stra¿ Honorow¹ Naj�wiêtsze-
go Serca Jezusowego, Apostolstwo
Mi³osierdzia Bo¿ego, Apostolstwo
Dobrej �mierci, Ko³o Przyjació³
Radia Maryja, tak¿e siostry zakon-

ne de Notre Dame, O.O.Francisz-
kanów oraz wszystkich parafian.
Przybywali oni do naszego ko�cio³a
ju¿ w trakcie strojenia instrumentów
scholii  i pierwszych pie�ni zawi¹-
zuj¹cych wspólnotê wiernych. Go-
�ciom przypinano podczas powita-
nia imienne wizytówki. Tu¿ przed
msz¹ �w. Ks.Proboszcz Micha³
przywita³, w roli gospodarza,
wszystkich zgromadzonych. Msza
�w. rozpoczê³¹ siê o godzinie 10.30.
Ka¿da msza �w. (z gr. Eucharistia)
jest dziêkczynieniem dla kochaj¹ce-
go nas Boga za ofiarê Syna na krzy-
¿u za nasze winy. W ka¿dej mszy
�w. Jezus Chrystus nieustannie ofia-
ruje siê za nas Bogu Ojcu. W tej
konkretnej mszy �w. dziêkczynienie
obejmowa³o ponadto ³askê istnienia
i dziesiêcioletniego wzrastania na-
szej grupy oraz tego, co w tym cza-

Kazimierz  Sak
JUBILEUSZ X-LECIA "WIECZERNIKA"
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sie Pan uczyni³. Co Bóg uczyni³ cz³o-
wiekowi wg S³owa przewidzianego
przez Ko�ció³ na ten dzieñ do roz-
wa¿ania i jak nale¿y za to byæ Bogu
wdziêcznym - szeroko rozwin¹³ w
kazaniu diecezjalny opiekun ks.Eu-
geniusz. S³yszeli�my tak¿e przypo-
wie�æ o Siewcy - Jezusie rzucaj¹-
cym  Ziarno - S³owo Bo¿e na glebê
naszych serc, by wyda³o plon wie-
lokrotny. Oby. "Kto ma uszy do s³u-
chania, niechaj s³ucha" (£k 8.8). W
modlitwie wiernych ujêli�my Ko-
�ció³ zas³uchany w S³owo Bo¿e,
Ojca �w., Polaków, rodziny, grzesz-
ników oraz grupy Odnowy, aby
trwa³y i dawa³y  �wiadectwo na-

dziei. Po liturgii s³owa celebransi
mszy �w.: ks.Marian, ks.Grzegorz,
ks. Eugeniusz i ks.Marcin oczeki-

wali na procesjê z darami.
Darów tych by³o sie-

dem. Dar I. W darze chle-
ba i wina, które sk³adamy
na Twój Stó³ dziêkujemy
za to, ¿e moc Ducha �w.
przemieni je w Twoje Naj-
�wiêtsze Cia³o i Krew, by
sta³y siê pokarmem dla na-
szych dusz jako zadatek
wiecznego ¿ycia. Dziêku-
jemy Ci Bo¿e za to, ¿e kar-

misz nas nieustannie.
Dar II. W bochnie chleba wypie-

czonego z ziaren tegorocznych plo-
nów jak i ki�ci winogron, dziêkuje-

my Ci dobry Bo¿e za chleb powsze-
dni i wszelkie p³ody rolne, którymi
nas obdarzasz aby karmiæ nasze cia-
³o. Dziêki Ci za wszystko co ¿yje a
Ty to wszystko ¿ywisz i podtrzymu-
jesz.

Dar III. Dziêkujemy Ci Panie za
Twoje S£OWO, które nieustannie
kierujesz do nas, aby wskazywa³o
nam drogê i umacnia³o w ziemskim
pielgrzymowaniu do Ciebie. "Kto ma
uszy do s³uchania, niechaj s³ucha".

Dar IV. W znaku krzy¿a ze sta-
cjami drogi krzy¿owej upamiêtnia-
j¹cymi Twoj¹ mêkê, cierpienie i
�mieræ za nas oddajemy CI swoje
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¿ycie wraz z jego troskami, k³opo-
tami, cierpieniami, chorobami i upo-
korzeniami - do³¹czaj¹c je do Two-
ich cierpieñ na krzy¿u, aby w ten
sposób pomóc Ci zbawiaæ �wiat, w

tym tak¿e nas samych, w tym tak-
¿e tu wszystkich zgromadzonych.

Dar V. Niesiemy Ci Panie wyko-
nany ró¿aniec, dziêkuj¹c za dar mo-
dlitwy ró¿añcowej przed ka¿d¹ wie-
czorn¹ msz¹ �w., za modlitwê ko-
ronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego co-

dziennie o godzinie 15-stej w kapli-
cy szpitalnej wraz z chorymi, za mo-

dlitwy w ró¿ach ró¿añcowych, mo-
dlitwy we wspólnotach i w izdeb-
ce.

Dar VI. Wi¹zank¹ kwiatów ze-
branych z Twego pola dziêkujemy
Ci Panie za to, ¿e nas stworzy³e�,
wybra³e� i ukocha³e� daj¹c nam ca³¹
ziemiê we w³adanie, podtrzymujesz

jej bogactwo i piêkno a nam pozwo-
li³e� ni¹ gospodarzyæ. Dziêkujemy
Ci te¿  za to, ¿e uczyni³e� nas Two-
imi dzieæmi.

Dar VII. Kronika wspólnoty
"Wieczernik" z jej dziesiêcioletni¹ hi-
stori¹ wzrastania, gdzie s¹ te¿ ujête
wspólnoty ca³ej diecezji. Kronik¹ t¹
dziêkujemy za wszystkie grupy mo-
dlitewne, tak¿e tu zgromadzonych

oraz ka¿dego brata i siostrê na na-
szej drodze.

Po z³o¿eniu darów na O³tarzu
Pañskim kap³ani prosili Ducha �w.
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by je u�wiêci³, przyj¹³ i znowu od-
da³ nam, bo Bóg ci¹gle nas obda-
rza, wszystko co mamy
pochodzi od Niego. Dziê-
ki Ci dobry Bo¿e za
wszystko co nam dajesz.
Po komunii �w. trwali�my
w dziêkczynieniu i uwiel-
bieniu. Nastêpnie ks.Mar-
cin dziêkowa³ wszystkim
za udzia³ we mszy �w.,
kap³anom za celebrowanie
mszy �w., przedstawi³ tak-

¿e przyby³e wspólnoty i podziêko-
wa³ wszystkim obecnym.

Go�ci zaprosi³ na agapê, aby po-
silili siê na dalsze �wiêtowanie. Na
agapê udali�my siê wraz z zapro-
szonymi go�æmi spacerkiem po na-
szym mie�cie do sto³ówki Techni-
kum Rolniczego. Po posi³ku wielbi-
li�my Boga, szczególnie pie�ni¹
"Wykrzykujcie na cze�æ Pana"
(Ps.100). Od przyby³ych wspólnot
otrzymali�my podarki, podziêkowa-

nia i ¿yczenia owoców w dalszej
s³u¿bie.

W godzinie mi³osierdzia by-
li�my ponownie w naszym ko-
�ciele kontynuuj¹c przebieg
uroczysto�ci. Wys³uchali�my
trzech �wiadectw - Antosi,
Krystyny i Basi. Chwa³a Panu!
Potem adorowali�my w ciszy
Jezusa ukrytego w Naj�wiêt-
szym Sakramencie, dziêkuj¹c
za us³yszane �wiadectwa i za
wszelkie dobro pochodz¹ce od
Boga a tak¿e za dzisiejszy
dzieñ, który tak¿e da³ nam
Pan!

Szersze informacje i  galeria zdjêæ
dotycz¹ce "Odnowy w Duchu
�w.�- na www.odnowa.opole.pl

Nasze spotkania odbywaj¹ siê od
X lat w ka¿dy czwartek w salkach
przyko�cielnych po wieczornej mszy
�w. S¹ otwarte dla ka¿dego, zapra-
szamy! Duch �w. obdarzy ka¿dego
wielokrotnie kto tylko zechce otwo-
rzyæ swe serce Na jego dary.
Chwa³a Panu!

Kazimierz Sak, fot. Jan Wac

                                                                                                                                                                                                                                                                



HISTORIA

119

GMINA
HISTORIA



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2008

120

Anio³

Umieram
w cicho�ci cicho odchodzê

zwiewna jak wiatr
twe w³osy musnê
po drodze

pamiêtaj

Ja anio³

Wiêc ju¿ wiesz, ¿e jestem anio³em:
tylko anio³
tak trzyma za rêkê
tak dotyka
i ca³uje tak anielsko

Burzê krew w tobie i czasami my�li,
ale twoje serce
wci¹¿ dla mnie zamkniête

A przecie¿ wtulasz siê tak czêsto
w anielskie me pióra
i ukradkiem zrywasz
do kieszeni chowasz
"na pami¹tkê"
zabierasz z sob¹

Kiedy wychodzisz
zaraz zapominasz
o mnie i o moich skrzyd³ach,
które przecie¿ bez piór
nie mog¹ unosiæ

Temat na ¿ycie

Urodzi³am siê i oto jestem
uwik³ana w szkolne has³a
z³ote my�li wielkich
zagubiona w setkach pu³apek co-
dzienno�ci
wpl¹tana w kilka cudzych ¿yciory-
sów
z poddañstwem na dnie oczu
¿yjê

A tymczasem biegn¹ dni
dodaj¹ �wiatu lat
a od zawsze pytania te same
od zawsze
lepsze ¿ycie odk³adam
na lepsze czasy
Wci¹¿ jestem w chwili
w której mnie nie ma
W sercu zmierzcha
i ogromnieje ból �wiata

Czujê jakby nie by³o
za mn¹ ¿adnego mostu
i choæ nie by³o wielkiej po¿ogi
wokó³ mnie tylko zgliszcza

Tak rzadko
budz¹ siê we mnie
ukryte g³êboko zapomniane
nadzieja wiara
si³a

Tak czêsto
gdyby nie ciekawo�æ jutra
nie umia³abym dotrzeæ
do �witu

Renata Blicharz
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Zanim nast¹pi³y wyprawy krzy-
¿owe na Ziemiê �wiêt¹, zwane kru-
cjatami, oko³o po³owy XI wieku w³o-
scy kupcy z Amalfi, przebywaj¹cy
w Jerozolimie, za³o¿yli bractwo, któ-
re zakupi³o teren w pobli¿u �w. Gro-
bu i zbudowa³o tam opactwo Matki
Boskiej £acinników z hospicjum dla
pielgrzymów europejskich. Patro-
nem bractwa sta³ siê �w. Jan Chrzci-
ciel.

Podczas I krucjaty (1097 - 1099)
na czele bractwa sta³ pewien Ge-
rard, za którego czasów bractwo
przeobrazi³o siê w zakon joannitów
(Szpitalników �wiêtego Jana z Je-

ruzalem), którego symbolem sta³ siê
o�mioostrzowy krzy¿ symbolizuj¹cy
8 b³ogos³awieñstw. Zakonnicy sk³a-
dali  �luby czysto�ci, ubóstwa i po-
s³uszeñstwa oraz obietnicê opie-

dr Katarzyna Maler
Z DZIEJÓW  ZAKONU JOANNITÓW

ki nad chorymi. Po �mierci Gerar-
da (oko³o 1118 r.) pierwszym wiel-
kim mistrzem joannitów zosta³ Raj-
mund z Puy. Na wzór templariuszy
zakon joannitów sta³ siê zakonem
rycerskim i zakonnicy zaczêli sk³a-
daæ jeszcze jeden �lub, nieustannej
walki z niewiernymi.

Powsta³y 3 kategorie joannitów:
rycerze; duchowni, odprawiaj¹cy
nabo¿eñstwa i opiekuj¹cy siê cho-
rymi; bracia nierycerze.

Wedle ustalenia papie¿a Aleksan-
dra IV z 1259 r. joannici nosili czar-
ne habity i czarne p³aszcze z kaptu-
rami, z naszytymi po lewej stronie
bia³ymi o�mioostrzowymi krzy¿ami.
Te kolory i krzy¿e zapo¿yczyli od be-
nedyktynów. Zawo³anie ich brzmia-
³o: "Pro fide", za wiarê.

Rycerze zakonni uczestniczyli w
krucjatach. Do walki mogli nak³a-
daæ na zbrojê (najczê�ciej kolczugê
z metalowych kó³eczek) szkar³atn¹
tunikê z du¿ym bia³ym ³aciñskim
krzy¿em. Tunika bez rêkawów
chroni³a kolczugê przed nagrzaniem
w promieniach s³onecznych Bliskie-
go Wschodu. U¿ywali mieczy i trój-
k¹tnych tarcz. Nak³adali czarne
p³aszcze, które na ramieniu lub po
lewej stronie na piersi mia³y bia³y
o�mioostrzowy krzy¿. Zabronione
by³o u¿ywanie tkanin ze z³otymi lub
srebrnymi niæmi oraz noszenie kosz-
townych ozdób.

 W 1291r. po upadku Akki joan-
nici musieli opu�ciæ Ziemiê �wiêt¹ i
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opanowali wyspê Rodos. Pomna¿ali
zarazem swoje posiad³o�ci nadawa-
ne im w Europie.

Powsta³y grupy narodowo�ciowo
- terytorialne joannitów, zwane te¿
jêzykami. By³o ich osiem: prowan-
salska, owernijska, francuska, w³o-
ska, aragoñsko - kataloñska i wy-
odrêbniona z niej pó�niej kastylijsko
- portugalska, niemiecka i angielska.

Ka¿da grupa jêzykowa dzieli³a siê
na wielkie przeoraty i przeoraty (w
tym interesuj¹cy nas przeorat cze-
ski); przeoraty dzieli³y siê na bali-
waty, a baliwaty na komturie (ko-
mandorie).

W II wyprawie krzy¿owej wzi¹³
udzia³ król czeski W³adys³aw II z
kanclerzem Gerwazym i podkanc-
lerzem Marcinem, którzy wpadli na
pomys³, by zaprosiæ joannitów do
Pragi i tak siê sta³o. Oko³o 1167 -
1169r. w Pradze powsta³ ich klasz-
tor. Joannici przybyli równie¿ na
�l¹sk, najpierw do Tyñca Wielkie-
go (1183) i do Strzegomia.

Dokument czeskiego w³adcy Fry-
deryka z 1183r. (uznawany obecnie
za XIII - wieczny falsyfikat) wy-
mienia jako w³asno�æ joannitów ko-
�ció³ NMP w K³odzku i wie� Grob-
niki, która wg T.W. Langego by³a
przez d³ugi czas tylko folwarkiem
zakonnym. W 1221r. joannici poja-
wili siê w Makowie niedaleko Ba-
borowa, nastêpnie, w tym samym
wieku, w Z³otoryi, Lwówku, Brze-
gu i Wroc³awiu. W 1279r. otrzymali
od króla Przemys³a Ottokara II pa-
tronat nad ko�cio³em parafialnym w
G³ubczycach.

Do koñca XIII w. wykszta³ci³a siê
jednostka administracyjna obejmu-
j¹ca Czechy, Morawy, Polskê, Au-
striê, Styriê, podporz¹dkowana wiel-
kiemu prowincja³owi Niemiec (i
Polski). W ramach �l¹ska istnia³
podzia³ na komturie: �l¹ska "polskie-
go" (Strzegom, Tyniec, £osiów, Pi-
³awa, Brzeg, Z³otoryja) i "czeskie-
go" (K³odzko, Grobniki, G³ubczyce).

Po oblê¿eniu wyspy Rodos w
1522r. przez tureckiego su³tana Su-
lejmana Wspania³ego joannici pod-
dali siê i opu�cili swoj¹ siedzibê.
Musieli tymczasowo osi¹�æ w Pañ-
stwie Ko�cielnym, a blisko�æ papie-
¿a nie odpowiada³a im. W 1530r. po
d³ugich pertraktacjach cesarz Ka-
rol V Habsburg przekaza³ joannitom
wyspê Maltê i odt¹d byli zwani Ka-
walerami Maltañskimi lub maltañ-
czykami. W 1566r. zaczêto budo-
waæ tam du¿e miasto i twierdzê do
obrony przed Turkami, którzy chcieli
opanowaæ wyspê. Miasto to otrzy-
ma³o nazwê od swojego za³o¿ycie-
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la, obroñcy i Wielkiego Mistrza Jana
de la Valetty: La Valetta.

Wszyscy kawalerowie maltañscy
mieli obowi¹zek przebywaæ przez
pewien czas na Malcie. Potem wra-
cali do krajów kontynentalnej Eu-
ropy, osiadali w komturiach lub s³u-
¿yli na dworach jako politycy. Jo-
annici posiadali �wietn¹ flotê, wielu

ochotników europejskich przybywa-
³o do nich, by uczyæ siê marynar-
skiego fachu.

Ekspansja napoleoñska spowodo-
wa³a zajêcie Malty przez Francu-
zów (jednym z ich dowódców zdo-
bywaj¹cych La Valettê, by³ Polak
Józef Su³kowski) i wysiedlenie jo-
annitów wraz z wielkim mistrzem,
który zrezygnowa³ z urzêdu. Mimo
protestów papie¿a, joannici znale�li
silnego protektora w osobie rosyj-
skiego cara Paw³a I, który zosta³
nowym wielkim mistrzem. Jednak
flota rosyjska bezskutecznie usi³o-
wa³a odbiæ Maltê.

Po �mierci cara papie¿e sami ob-
sadzali stanowiska wielkich mi-
strzów. Po upadku Napoleona joan-
nitom nie by³o dane wróciæ na wy-
spê opanowan¹ przez Brytyjczyków.
Sami mieszkañcy Malty byli prze-
ciwni ich powrotowi. Joannici osie-
dli wiêc w Rzymie, gdzie mieszkaj¹
do dzi�. Po sporach z papie¿em w
latach 50. XX w. zakon zosta³ uzna-
ny samodzieln¹ instytucjê ko�cieln¹.
Obecnie liczy kilka tysiêcy cz³on-
ków, utrzymuje stosunki dyploma-
tyczne z ponad 30 krajami i zajmuje
siê dzia³alno�ci¹ charytatywn¹. W
1999r. republika Malty przekaza³a
mu jako teren eksterytorialny fort
San Angelo i zakon symbolicznie
powróci³ na swoj¹ dawn¹ wyspê.

dr Katarzyna Maler
Na podstawie : T.W.Lange, Szpi-

talnicy Joannici Kawalerowie mal-
tañscy, Warszawa 1999; E. Po-
tkowski, Zakony Rycerskie, War-
szawa 1995 i H.J.A. Sire, Kawale-
rowie maltañscy, Warszawa 2000

Wielki mistrz Jan de la Valetta

Wielki mistrz
Manuel Pinto da Fonseca
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Uznany dzi� za XIII - wieczny fal-
syfikat dokument, datowany na
1183r., rzekomo wystawiony przez
Fryderyka czeskiego, zatwierdza³
zakonowi joannitów w Pradze po-
siadanie Grobnik, odleg³ych o 3 km
na wschód od G³ubczyc. Maria
Starnawska badaj¹ca problematy-
kê zakonów rycerskich w �rednio-
wieczu s¹dzi, ¿e mimo sfa³szowa-
nia tego dokumentu, joannici mogli
uzyskaæ dobra na ziemi g³ubczyc-
kiej przed 1183r., a mo¿e nawet w
1168r.

Po raz pierwszy, pod dat¹ 1282,
pojawi³a siê wzmianka o Grobnikach
jako komturii. Wg tej samej autorki
utworzenie komturii musia³o nast¹-
piæ przed przejêciem przez joanni-

tów patronatu
nad ko�cio³em
w G³ubczy-
cach.

W 1224r. za-
kon joannitów
zakupi³ wie�
Maków ko³o
Raciborza, któ-
ra sta³a siê fili¹
Grobnik. 15 lat
pó�niej pewien

komes Gos³aw
wraz z synami za-

pisa³ grobnickim i makowskim joan-
nitom kilka sztuk gruntu z maj¹tku
Jod³ownik. W XIV w. Maków ju¿
by³ siedzib¹ odrêbnej komturii.

Przez pewien czas w XIII wieku

do Grobnik nale¿a³a wie� Nebo�ti-
ce w dzisiejszych Czechach. W
1308r. miejscowo�æ ta nie by³a ju¿
posiad³o�ci¹ joannitów.

18 lipca 1256r. o³omuniecki pod-
komorzy ziemski Pardus z Horki
podarowa³ grobnickim joannitom
jako pokutê za w³asne grzechy
swoj¹ czê�æ wsi Dzier¿ys³aw, któ-
rej resztê zakon w 1311r. odkupi³ od
g³ubczyckiego mieszczanina Johan-
na Czesnitza. Dzieæmarów le¿a³
wówczas na terenie ksiêstwa ko-
zielskiego.

W 1256r. roku król czeski Prze-
mys³ Ottokar II na zamku Hradec
zatwierdzi³ joannitom posiadanie
Grobnik i zakaza³ komukolwiek
¿¹dania noclegu w Grobnikach lub
maj¹tkach zakonnych za pomoc¹
si³y lub czynów karygodnych. Kil-
ka lat pó�niej Ottokar odnowi³ pra-
wa joannitów nadane przez jego po-
przedników, m.in. zezwalaj¹ce na
pe³ne s¹downictwo nad rabusiami i
mordercami, pozwalaj¹ce na budo-
wê w Grobnikach mocnego (muro-
wanego) domu. W 1259r. ten sam
król powierzy³ im prawo patronatu
nad g³ubczyckim ko�cio³em, dziesiê-
cinê z p³odów rolnych i co dziesi¹ty
tydzieñ dochody z ce³ w G³ubczy-
cach. W ten sposób historia joanni-
tów z Grobnik splot³a siê z dziejami
G³ubczyc. W 1279r. ¿ona Ottokara,
Kunegunda zatwierdzi³a, ¿e joanni-
tów i poddanych winnych z³odziej-
stwa, zranienia lub morderstwa

dr Katarzyna Maler
JOANNICI W G£UBCZYCACH I GROBNIKACH

I ICH KOMTUROWIE
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móg³ s¹dziæ wy³¹cznie komtur, a
tak¿e potwierdzi³a prawo patronatu
nad g³ubczyckim ko�cio³em parafial-
nym.

Ju¿ w 1282r. dosz³o do sporu miê-
dzy g³ubczyckimi mieszczanami a
zakonnikami. Poniewa¿ grobniccy
komturowie czêsto bywali g³ubczyc-
kimi proboszczami, mieszczanie
uwa¿ali, ¿e powinni rezydowaæ w
G³ubczycach. I tak te¿ siê sta³o.
G³ubczyczanie przywykli do ich
obecno�ci. Pó�niej jednak joannici
wrócili do Grobnik i przypuszczal-
nie nast¹pi³o zaniedbanie g³ubczyc-
kich spraw ko�cielnych. To musia-
³o doprowadziæ do konfliktu. Miesz-
czanie ruszyli do Grobnik, zniszczy-
li tamtejszy dom zakonny, a samych
braci zmusili do powrotu. Ferdinand
Troska (1892r.) przytacza fragment
ju¿ nieistniej¹cego pisma z 1539r. z
archiwum miejskiego pt. "Pocz¹tki
komturostwa w G³ubczycach":
"Mo¿e oni ¿a³owali, ¿e wziêli na sie-
bie duszpasterstwo w ko�ciele pa-
rafialnym w G³ubczycach, gdy¿ w
G³ubczycach by³a niema³a dzia³al-
no�æ ko�cielna i zapewne przywy-
kli do duchowego lenistwa we wsi
Grobniki."

Joannici poskar¿yli siê ksiêciu Mi-
ko³ajowi I opawskiemu i za jego
po�rednictwem w tym samym jesz-
cze roku zosta³a zawarta ugoda miê-
dzy wielkim mistrzem zakonu joan-
nitów na Czechy, Morawy, Polskê i
Austriê, Hermannem von Hohenlo-
he a miastem G³ubczyce. Wed³ug
tej ugody g³ubczyczanie musieli za-
p³aciæ zakonowi 20 marek na zakup
dwóch domów "le¿¹cych w pobli¿u

podwórza parafialnego" w wieczy-
ste posiadanie, miasto mia³o prze-
biæ dla zakonu dwie furty w murze
miejskim, a miejski pasterz mia³
wypasaæ na polach miejskich za-
konne byd³o (chodzi³o o pola zwane
"Trisch" - ugorem, po³o¿one wg
Roberta Hofrichtera na zachodzie
miasta za fos¹), ale nie czyniæ szkód
w zasiewie; miejska gmina zobo-
wi¹za³a siê nie czyniæ ¿adnych trud-
no�ci tym, którzy co� zapisz¹ zako-
nowi, np. domy, pola, ogrody.  Na
miejscu wspomnianych dwóch do-
mów joannici zbudowali Krzy¿owy
Dwór (Kreuzhof), dzi� znajduje siê
tu plac Armii Krajowej, a od joanni-
tów (krzy¿owców) wziê³a swoj¹ na-
zwê ul. Krzy¿owa (Kreuzstrasse),
dzi� ul. Jana Paw³a II.

Heinrich Kleiber przypuszcza, ¿e
liczba joannitów komturii Grobniki
wynosi³a od 12 - 14. Ich maj¹tkami
gospodarowali szafarze i s³u¿ba.
Komtur tytu³owa³ siê od 1282r. kom-
turem G³ubczyc (Comthur von Lub-
schicz). Poza duszpasterstwem jo-
annici przejêli administrowanie Szpi-
talem �w. Jana Ewangelisty, ufundo-
wanym przez królow¹ Kunegundê.
Hospitalitanci nosili br¹zowe szaty z
bia³ym krzy¿em joannitów na piersi.

23 marca 1288r. podczas dnia
s¹dowego w Opawie wdowa po
Konradzie Holzu, Adelajda Zoller,
zrzek³a siê wraz ze swoimi trzema
braæmi wszelkich roszczeñ do dzie-
dzicznego maj¹tku Vavrovice na
korzy�æ joannitów w Grobnikach.
Miejscowo�æ ta przesz³a w niezna-
nym nam bli¿ej czasie na w³asno�æ
joannitów z Opawy.
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W dokumencie wystawionym w
1308r. przez ksiêcia Miko³aja I wy-
mienione zosta³y miejscowo�ci
nale¿¹ce do grobnickich joannitów.
By³y to: Lisiêcice z przyleg³ym la-
sem, Dzier¿ys³aw, Babice, Debrzy-
ca, Jaroniów (obecnie czê�æ Babo-
rowa), Ludmierzyce i Bernacice.
Oko³o po³owy XV wieku ksi¹¿ê
opawski Wilhelm odkupi³ od joanni-
tów Dzier¿ys³aw i nada³ go w 1451r.
Janowi z Kietrza.

W 1318r. grobniccy joannici  i cy-
stersi z Kazimierza otrzymali zgodê
od ksiêcia Boles³awa niemodliñskie-
go i mistrza joannitów na Czechy i
Polskê na poci¹gniêcie dla zabez-
pieczenia granicy rowów miêdzy
Lisiêcicami a terenem kazimierskie-
go probostwa.  Sprawê tê sfinalizo-
wano w 1327r.

Niemo¿liwe jest dzi� ustalenie
wszystkich komturów grobnickich
wzglêdnie g³ubczyckich. Zanim po-
wsta³a komturia, administratorami
byli tu naczelnicy. W dokumentach
pojawiaj¹ siê jako �wiadkowie: w
1239r. niejaki naczelnik Bogusza, a
w 1251r. Dietrich.  Dopiero pod dat¹
1327r. poznajemy pierwszego wy-
mienionego imiennie komtura. By³
to baron Teodoryk von Lisnick. W
nastêpnym roku jako taki pojawia
siê niejaki Peter, w 1352r. Konrad,
w 1355r. Nikolaus (?) Poppo (który
zosta³ pó�niej komturem w Pozna-
niu), w latach 1365 - 1378 Witko z
¯arowa (zarazem komtur w Mako-
wie), w 1383r. Leopold von Nich-
terwitz, w latach 1392 i 1427 Peter
von Wansau (z Wi¹zowa). Ten
ostatni w 1395r. poprosi³ biskupa

o³omunieckiego o zgodê na odpra-
wianie przed o³tarzem �w. �w. Ma-
rii, Katarzyny, Anny i Jadwigi ko-
�cio³a parafialnego w G³ubczycach
mszy ku czci �w. Beaty.

W 1408r. komturem by³ Nikolaus
Birkener, w 1427r. Heinko von Wie-
sentitz, w 1445r. Peter von Sittau,
w latach 1445 - 1447 Nikolaus Ban-
kowitz, 1447 - 1450 Nikolaus Go-
dau, 1450 - 1464 Johann Rogata von
der Strige (równie¿ znana jest pi-
sownia nazwiska:Rapota, Ragota).
Ritschny i Häussler wymieniaj¹ za
rok 1454 niejakiego Lucasa. W la-
tach 1464 - 1491
urzêdowa³ Hanuszko,
w 1492r.  Hans von
Hund lub Hundt i w
latach 1492 - 1507
Andreas Schundlo.

Ten ostatni odmówi³ z³o¿enia ho³-
du w³a�cicielowi G³ubczyc Piotro-
wi Haugwitzowi z Biskupic i zacz¹³
budowaæ sobie w Grobnikach dom,
którego pozosta³o�ci¹ jest ostro³u-
kowy XV - wieczny portal na par-
terze grobnickiego zamku. Gdy kom-
tur dowiedzia³ siê, ¿e Haugwitz za-
mierza zawróciæ go si³¹, zbieg³ do
Opawy, gdzie zatrzyma³ siê na d³u¿-
szy czas. W odpowiedzi na to Piotr
Haugwitz zaw³adn¹³ maj¹tkami kom-
turii i kaza³ wybiæ byd³o z folwarku
joannitów, które by³o przeznaczone
do wy¿ywienia zakonników oraz
urzêdników szkolnych i ko�cielnych.
Spo�ród rycerzy zakonnych tylko
jeden przyrzek³ Haugwitzowi pos³u-
szeñstwo, pozostali musieli opu�ciæ
G³ubczyce. Rozpoczê³o siê kilkulet-
nie procesowanie. Po�rednikiem w
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sporze by³ król W³adys³aw Jagiel-
loñczyk oraz wielki przeor zakonu
joannitów Johann von Schwamberg.
Ten ostatni 28 lutego 1497r. napisa³
ze Strakonic do Haugwitza nastê-
puj¹ce s³owa: "Je�li wkrótce usta-
nie kara boska d¿uma, przybêdê do
Grobnik, aby za¿egnaæ spór." G³ub-
czyccy mieszczanie mieli do�æ wy-
nik³ego z winy Schundla zaniedba-
nia spraw ko�cielnych i sami zwró-
cili siê do przeora Schwamberga ze
skarg¹ na komtura, uzyskuj¹c od-
powied�, ¿e sprawê zbada ksi¹¿ê
Kazimierz cieszyñski jako starosta
ziemski. Zebra³a siê kolejna komi-
sja, w sk³adzie której by³ Kazimierz
cieszyñski, ksi¹¿ê Zygmunt (pó�niej-
szy król Polski Zygmunt I Stary,
bêd¹cy od 1501r.w³a�cicielem Opa-
wy) oraz biskup o³omuniecki Stani-
s³aw. Ta trójka nakaza³a Andreaso-
wi Schundlo, aby  powróci³ do G³ub-
czyc i z³o¿y³ Haugwitzowi ho³d. Tak
te¿ siê sta³o. Komtur powróci³ do
Krzy¿owego Dworu, gdzie zmar³ w
sêdziwym wieku 23 marca 1507r.

W ostatnich latach swojego ¿ycia
Schundla zastêpowa³ administrator
Hans Niemancz. Sam Schundlo
zmar³ w G³ubczycach we wtorek
przed Niedziel¹ Palmow¹ 1507r. i
zosta³ pochowany w ko�ciele para-
fialnym. Jest to jedyny przypadek
podania miejsca pochówku �rednio-
wiecznego komtura. Gdzie grzeba-
no pozosta³ych, nie wiadomo. We-
d³ug Ritschnego i Häusslera, za
¿ycia tego komtura oddzieln¹ funk-
cjê proboszcza sprawowa³ w mie-
�cie niejaki Niclas Hauenzweigk,
obok którego dzia³ali joannici Mi-

chael Sturzenbecher, Nicolaus Ba-
ader i jeszcze 4 kap³anów zakon-
nych.

W dniu 24 sierpnia 1508r. komtu-
rostwo otrzyma³ Nikolaus Pieschik
(Pischek, Peszek). Pieschik stale re-
zydowa³ w G³ubczycach, a w Grob-
nikach reprezentowa³ go administra-
tor. W 1512r. zrezygnowa³ z kom-
turostwa, aby przej¹æ rodzinne ma-
j¹tki w okolicach Rybnika. Kolej-
nym komturem by³ Georg von Ste-
inbach (1512 -
1514), który mia³
wiele sióstr i liczn¹
s³u¿bê. Równie¿ na-
stêpny komtur Wil-
helm Beyer von
Braunau i Kinsperg ( 1514 - 1519)
nieprzerwanie mieszka³ z piêcioma
braæmi w Krzy¿owym Dworze i je-
dynie na czas ¿niw wyje¿d¿a³ nad-
zorowaæ s³u¿bê w Grobnikach. W
dokumencie z 1514r., wystawionym
w Grobnikach, nazwa³ siê "Bratem
Zakonu Rycerstwa �w. Jana w Je-
ruzalem" i jako administrator swo-
jego zakonu "dziedzicem w Grobni-
kach i komturem w G³ubczycach."

Po nim nast¹pi³
jako komtur admini-
strator z czasów
Andreasa Schundlo,
Hans Niemancz,
który popad³ w kon-
flikt z Janem Planknarem. Ten w
1509r. przej¹³ G³ubczyce w zastaw.
Niemancz wtr¹ca³ siê w prawa my-
�liwskie Planknara i zacz¹³ rezydo-
waæ w Grobnikach. Planknar, któ-
ry z powodu jakiej� epidemii grasu-
j¹cej w G³ubczycach w 1520r. prze-
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bywa³ w Ostrawie, wyda³ 23 pa�-
dziernika nastêpnego roku reskrypt
do so³tysów Grobnik, Bernacic, De-
brzycy, Jaroniowa, Ludmierzyc i
Dzieæmarowa z zakazem p³acenia
czynszów i wykonywania s³u¿b
wobec g³ubczyckich joannitów. Tak-
¿e mieszczanie byli oburzeni na Nie-
mancza za to, ¿e zamieszka³ w
Grobnikach, i donie�li o tym proku-
ratorowi joannitów Wolfgangowi
Sennerowi w Lwówku �l¹skim.
Komtur usprawiedliwia³ prokurato-
rowi swój wyjazd z G³ubczyc "du¿¹
�miertelno�ci¹" w mie�cie. Plank-
nar, z powodu naruszenia prawa
my�liwskiego i wypasania, z³o¿y³
skargê na Niemancza w opawskim
s¹dzie ziemskim, który skaza³ kom-
tura na zap³atê 400 guldenów od-
szkodowania. Niemancz spó�ni³ siê
do s¹du o kilka godzin i zosta³ do-
datkowo zas¹dzony za krn¹bno�æ.
Podczas tego sporu komturia w
G³ubczycach by³a tymczasowo za-
rz¹dzana przez brata Gabriela, kom-
tura z Opawy.

Sprawa Niemancza przesz³a pod
obrady specjalnej komisji w Pradze,
któr¹ powo³a³ król Ludwik Jagiel-
loñczyk i ostatecznie komtur prze-
gra³ i musia³ powróciæ do G³ubczyc.
Troska pisze, ¿e odt¹d ¿y³ w zgo-
dzie z Planknarem i ¿e w 1523 r.
by³ jeszcze komturem, a potem zre-
zygnowa³ z komturostwa lub je stra-
ci³, nastêpnie zosta³ z nieznanych
przyczyn �ciêty w K³odzku. Inaczej
s¹dzi Augustin Weltzel, który poda-
je, ¿e tu¿ po wyroku komisji w³adze
zakonu joannitów usunê³y Nieman-
cza z urzêdu, a on przebywa³ jesz-

cze przez jaki� czas w G³ubczycach;
w 1524r. wymieniony by³ jako kom-
tur w Dzier¿oniowie, potem jako ad-
ministrator w Hermsdorf (tak¹ na-
zwê nosi³o kilka miejscowo�ci na
Dolnym �l¹sku) i dopiero pó�niej
zosta³ �ciêty w K³odzku.

Ko�ció³ w Lisiêcicach posiada
cenn¹ pami¹tkê po nim - kielich z
jego nazwiskiem, z którym wi¹¿e siê
ciekawa, opisana przez Roberta
Hofrichtera historia. W 1840r. zo-
sta³ skradziony i �lad po nim zagin¹³.
Dopiero w 1851r. po po¿arze w Szo-
nowie odnalaz³ siê podczas burze-
nia jakiego� muru.

Po Niemanczu, pisze Weltzel,
funkcjê komtura G³ubczyc sprawo-

wa³ tymczasowo
opawski komtur Ga-
briel Kunsdorf, a w
1524r. komturem zo-
sta³ Nikolaus Zedlitz

z Brunowa, który z³o¿y³
ho³d Planknarowi, a sam przyj¹³ w
Krzy¿owym Dworze ho³d od pod-
danych maj¹tków komturii.

W 1523 r. ksiêstwo karniowskie
z G³ubczycami zakupi³ margrabia
Jerzy Hohenzollern, który wprowa-
dzi³ doñ luteranizm. Wkrótce ksiê-
stwo karniowskie sta³o siê centrum
luteranizmu na �l¹sku.

W 1534 r. w G³ubczycach dosz³o
do wydarzeñ, których do dzi� nie da
siê do koñca wyja�niæ.

Wg Ferdinanda  Troski w tym
roku zmar³ katolicki proboszcz
Georg Hirschberger. W mie�cie po-
zosta³o tylko jeszcze dwóch ksiê¿y
katolickich i pewien duchowny
ewangelicki. Zdaniem Aloisa Rit-
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schny`ego i Josefa Häusslera, tymi
dwoma ksiê¿mi katolickimi byli
Wolfgang Rausch i wymieniony
przez Troskê jako zmar³y Georg
Hirschberger. Pierwszego g³ubczy-
czanie nazywali idiot¹, a drugiego,
który by³ altaryst¹ i dziekanem, po-
s¹dzali o nieumiejêtno�æ czytania po
niemiecku i ³acinie. Mieszczanie
donosili o tym margrabiemu, który
kilkakrotnie napomina³ komtura Ze-
dlitza o lepsz¹ troskê o duszpaster-
stwo, ale bez rezultatu. Na podsta-
wie tego samego �ród³a mo¿na wy-
wnioskowaæ, ¿e zmar³y w 1534 r.
proboszcz by³ joannit¹, ale nie by³
to Georg Hirschberger, natomiast z
dwóch wy¿ej wymienionych ksiê¿y
katolickich jeden by³ ju¿ w pode-
sz³ym wieku. Wspomniany przez
Troskê duchowny ewangelicki by³
wcze�niej joannit¹, który odrzuci³
katolicyzm i po �mierci proboszcza,
wspierany przez mieszczan, "roznie-
ca³ niezgodê". Ksiê¿y katolickich
wy�miewano w ko�ciele, obrzuca-
no ich na ulicach b³otem, a podpusz-
czony przez mot³och dzwonnik na-
pad³ na proboszcza (Hirschberge-
ra?) podczas obiadu, ¿¹daj¹c nakar-
mienia, a gdy proboszcz siê wzbra-
nia³, rzuci³ mu miskê na g³owê, zrzu-
ci³ duchownego z fotela na pod³o-
gê, potarga³ mu w³osy i zbi³ do krwi,
tak mocno, ¿e proboszcz po kilku go-
dzinach zmar³. To zmusi³o joannitów
do opuszczenia G³ubczyc i zamiesz-
kania w Grobnikach.

Theodor Groeger podaje, ¿e ka-
tolicki proboszcz i dziekan Georg
Hirschberger w 1535 r. zrezygno-
wa³ ze swojego urzêdu i nie wiado-

mo gdzie zamieszka³, natomiast Ot-
tomar Karzel, podobnie jak Troska,
pisze, ¿e Hirschberger zmar³
w 1534 r.

W tym samym 1534 r. mieszcza-
nie postanowili przyj¹æ luterañskie-
go pastora, którego przys³a³ im mar-
grabia. Zarazem mieszczanie za¿¹-
dali od komtura op³acenia tego pa-
stora i po odmowie musieli sami o
to zadbaæ. Oprócz utrzymania
ewangelickiego duchownego i szko-
³y miasto wziê³o na swoje barki rów-
nie¿ szpital �w. Jana. Joannici za³o-
¿yli swój w³asny szpital w Grobni-
kach, utrzymywany z dwóch ³anów
roli w Bernacicach i Debrzycy.

Nowy komtur jo-
annitów Georg von
Wartenberg, który
wg Troski obj¹³
swoj¹ funkcjê w
1535 lub 1536 r., a wg
Weltzla w 1537 r., zrezygnowa³ z
zarz¹dzania parafi¹ G³ubczyce i
mieszka³ w Grobnikach. Krzy¿owy
Dwór joannitów w G³ubczycach
stopniowo podupada³. Jeszcze za-
nim miasto opu�ci³ Wartenberg, za-
wali³o siê kilka nieu¿ywanych czê-
�ci zabudowañ, a po jego odej�ciu
ca³o�æ. W 1787 r., podczas kopania
gruntu pod budowê ko�cio³a ewan-
gelickiego w G³ubczycach, znalezio-
no pozosta³o�ci Krzy¿owego Dwo-
ru. Proboszcz Ignacy Koske napi-
sa³, ¿e dobrze zachowa³a siê piwni-
ca, w której znajdowa³ siê stó³, fotel
i dzban wina.

W XVI w. rozpocz¹³ siê d³ugo-
trwa³y spór miêdzy G³ubczycami a
komturi¹ o warzenie piwa. W 1526r.
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komtur Nikolaus Zedlitz wyjecha³ do
Grobnik, gdzie zacz¹³ siê tytu³owaæ
komturem z Grobnik i zamiast w
G³ubczycach, warzy³ dla siebie piwo
w Osobla¿e. G³ubczyczanie zatrzy-
mali transport z beczkami tego piwa
i rozbili je. Wg Weltzla zrobili tak
kilka razy, pobili te¿ furmanów. W
odpowiedzi na to komtur zbudowa³
w Grobnikach browar i s³odowniê i
nie przestrzegaj¹c miejskiego pra-
wa mili zapowiedniej, dostarcza³ to
piwo wiejskim karczmom, a tak¿e
zaniedba³ g³ubczyckie sprawy ko-
�cielne i szkolne. Mieszczanie za-
blokowali mu dochody, m.in. z fol-
warku szpitala �w. Jana, a po ich
stronie stan¹³ margrabia Jerzy. Z
jego inicjatywy w 1528 r. powsta³a
komisja rozjemcza, z³o¿ona z bisku-
pa wroc³awskiego Jakuba Salzy,
ksiêcia Karola ziêbickiego i pana
Hansa von Seydlitz. Komisja roz-
poczê³a dzia³alno�æ 22 lutego 1529r.,
przyjmuj¹c skargê od mieszczan, w
której zaznaczone by³o, ¿e komtur
nie mieszka w G³ubczycach, nie
utrzymuje, jak przysta³o, 7 - 8 ksiê-
¿y zakonnych do sprawowania
duszpasterstwa, nie wystara³ siê o
utrzymanie s³u¿by ko�cielnej i szkol-
nej, wyrzek³ siê bêd¹cych w op³a-
kanym stanie budynków - ko�ciel-
nego, plebanii i szko³y, zbudowa³ w
Grobnikach browar i s³odowniê i za-
opatrywa³ w piwo swoje karczmy.
Komtur jeszcze dwa razy warzy³
piwo, lecz zaprzesta³ i zwróci³ siê
do cesarza. Proces siê przed³u¿a³.
Rozprawy odbywa³y siê w Nysie,
Opolu, Z¹bkowicach �l¹skich, Wro-
c³awiu i nie przynosi³y skutku. Za-

siêgniêto porady nawet u ³awników
lipskich, sk¹d wyrok przyszed³ do-
piero w 1540 r., a w miêdzyczasie
zmar³ komtur Zedlitz oraz cz³onek
komisji biskup Jakub Salza. Kolej-
ny komtur, Georg von Wartenberg,
nie zamieszka³ w G³ubczycach i
przyj¹³ ho³d od poddanych komturii
w Grobnikach. Wartenberg wyra-
bia³ s³ód, warzy³ piwo, które wyda-
wa³ karczmarzom ze wsi podleg³ych
joannitom, a tak¿e trzyma³ w³asnych
rzemie�lników. Zakaza³ swoim pod-
danym picia w G³ubczycach piwa
za ponad 4 halerze, odkupi³ od nich
zbo¿e, aby nie zawozili go do mia-
sta, zabroni³ sprzedawania w G³ub-
czycach drzewa.

W 1540 r. proszeni o poradê lip-
scy ³awnicy og³osili swój wyrok. Wg
niego komtur móg³ rezydowaæ w
Grobnikach, a magistrat mia³ wzi¹æ
na siebie odpowiedzialno�æ za nie-
legalne wyznaczenie proboszcza,
zatrzymanie maj¹tku parafialnego i
zniszczenie w³asno�ci zakonu. Nad-
to komtur móg³ warzyæ piwo dla
swojego domu, nie móg³ natomiast
trzymaæ w Grobnikach rzemie�lni-
ków. Mieszczanie tego orzeczenia
nie uznali i poprosili o pomoc mar-
grabiego Jerzego. Starosta ziemski
Jan Posadowski nakaza³ areszto-
waæ urzêdnika komturii w Grobni-
kach, sprowadziæ go zwi¹zanego do
Karniowa i wtr¹ciæ do wie¿y, a w
Grobnikach wyrzuciæ z pieca patel-
niê piwowarsk¹ i zniszczyæ browar.
Tak te¿ siê sta³o. Komtur Warten-
berg z³o¿y³ na nie bior¹cych w tym
udzia³u mieszczan skargê do same-
go cesarza i odbudowa³ swój bro-
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war. Ferdynand I przywo³a³ g³ub-
czyczan i Wartenberga na 28 kwiet-
nia 1546 r. do Wroc³awia, lecz rada
miejska odmówi³a przybycia, ponie-
wa¿ ta sprawa dotyczy³a margra-
biego, na którego rozkaz zniszczo-
ny zosta³ browar. Po napomnieniu
rada wys³a³a jednak do Wroc³awia
Simona Thile, Mertena Kunza, pi-
sarza miejskiego Hansa Heinza
zwanego Wolfem oraz Bartla Land-
ta, ale poniewa¿ nie posiadali nale¿-
nego pe³nomocnictwa i nie stawi³ siê
starosta ziemski, nie zostali wys³u-
chani. Poza tym we Wroc³awiu
otrzymali rozkaz margrabiego naka-
zuj¹cy im natychmiastowy powrót
do G³ubczyc. Dnia 8 maja 1546r.
Ferdynand pozwoli³ komturowi od-
budowaæ browar i warzyæ piwo.
Ponadto po kolejnym s¹dzie w tej
sprawie w Pradze, 25 pa�dziernika
1546 r., w którym uczestniczy³ król,
wydane zosta³o orzeczenie zezwa-
laj¹ce komturowi na ¿¹danie od mia-
sta odszkodowania w wysoko�ci
4543 talarów i 6 bia³ych groszy, cze-
go mieszczanie nie ui�cili.

Nastêpny komtur baron Jerzy
Prószkowski nie zajmowa³ siê t¹
spraw¹, a jego nastêpca markiz
Octavius Spinola by³ nieugiêty wo-
bec miasta. Jego starosta, Erasmus
Michaelis Tharoulle von i zu Tha-
roull, ju¿ w czasie urzêdowania
Prószkowskiego 6 sierpnia 1586 r.
wys³a³ swoich ludzi na pole "Trisch",
które skonfiskowali komturii miesz-
czanie w celu utrzymania luterañ-
skich pastorów, kaza³ im skosiæ ro-
sn¹ce tam ¿yto i owies i zawie�æ do
Grobnik. G³ubczyczanie po tym in-

cydencie odmówili przyjmowania
grobnickich poddanych do miejskie-
go szpitala. Zwo³ana do Nysy w
1590 r. komisja z biskupem wro-
c³awskim na czele doprowadzi³a
wreszcie ten przewlek³y spór do
koñca. Markiz Spinola zgodzi³ siê na
pozostawienie miastu spraw ko-
�cielnych, folwarku szpitalnego z
inwentarzem, dziesiêciny, Krzy¿o-
wego Dworu i pola "Trisch", a w
1591r. wielki przeor joannitów zrzek³
siê patronatu w G³ubczycach, w za-
mian za co miasto zrzek³o siê pra-
wa wyszynku we wsiach komturii.

Wojna 30 - letnia (1618 - 1648)
przynios³a kres panowaniu Hohen-
zollernów w ksiêstwie karniowskim.
Nowi w³a�ciciele, ksi¹¿êta Liech-
tensteinowie, konsekwentnie prze-
prowadzili kontrreformacjê. Z ka-
tolicyzmem powróci³ do G³ubczyc
spór z komturi¹, tym razem z bisku-
pem o³omunieckim, o ko�cielny pa-
tronat. Po �mierci proboszcza Ber-
narda dosz³o z tego powodu do pro-
cesu, ale zanim zapad³ wyrok, bi-
skup mianowa³ syna g³ubczyckiego
organisty, Karla Leopolda Tent-
scherta, proboszczem, a komtur hra-
bia von Sinzendorf 20 stycznia 1738
r. wprowadzi³ go do G³ubczyc.
Wspomniany proces rozstrzygn¹³ w
1755 r. na korzy�æ komtura trybu-
na³ w Berlinie, o czym bêdzie jesz-
cze mowa.

Powróæmy do  komturów. Wy¿ej
wspomniany Jerzy Prószkowski z
Prószkowa (Proskowsky baron von
Proskau) by³ czwartym synem
zmar³ego w 1538r. Johanna Prósz-
kowskiego i zmar³ej w 1545 w Opolu
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Jadwigi Czetteris.
Jako grobnicki kom-
tur dzia³a³ w latach
1548 - 1584. W 1559
r.kaza³ postawiæ

murowany zamek w
Grobnikach, nad którego wej�ciem
zachowa³a siê do dzi� kamienna p³y-
ta z jego herbem i nazwiskiem. W
1561r. papie¿ Pius V pozwoli³ mu
na rezygnacjê z prebendy i wst¹-
pienie do zakonu augustianów.
Mimo to chcia³ siê nadal utrzymaæ
jako komtur i jako taki i cesarski
podkomorzy 2 lata pó�niej kupi³ od
Petera Larischa z Ligoty Grabinê
ko³o Bia³ej. 4 lutego 1568r. po�lubi³
w wielkim przepychu w Pradze Ur-
szulê, baronównê von Lobkowitz.

W 1567r. zwróci³ siê do niego bu-
downiczy piêknego renesansowe-
go zamku w Brzegu ksi¹¿ê Jerzy
II brzeski z pro�b¹ o dobre charty
my�liwskie. Wówczas generalnym
pe³nomocnikiem komtura by³ W³a-
dys³aw Mettich von Tschetschav
na Klisinie, Mochowie i Czy¿owi-
cach i to on sam wys³a³ ksiêciu
sprowadzone  z Wiednia 2 angiel-
skie charty.

W 1573r. komtur Prószkowski
podpisa³ siê pod uk³adem, na mocy
którego ksi¹¿ê Jerzy brzeski prze-
kaza³ swoje prawa z komturii
£osiów joannitom.

W 1578r. wielki mistrz Jan de la
Cassiere nakaza³ receptorowi wiel-
kiego przeoratu czeskiego, Bart³o-
miejowi von Logau, uprawniæ do
posiadania komturii Georga von
Adelsbach, a papie¿ Grzegorz XIII
28 lutego 1579r. wyda³ polecenie

wydalenia z urzêdu Prószkowskie-
go. Jednak ten nie ust¹pi³ i pozosta³
na grobnickiej komturii do swojej
�mierci, która nast¹pi³a 23 lutego
1584 r. Chcia³ odpokutowaæ, sta-
wiaj¹c ko�ció³ �w. Katarzyny w po-
bliskich Babicach, który zosta³ po-
�wiêcony na Wielkanoc 1583 r.
przez biskupa o³omunieckiego Sta-
nis³awa Paw³owskiego. Rzeczywi-
stym komturem by³ wówczas We-
ncel von Hasenburg.

W 1585r. wielki mistrz zakonu jo-
annitów Hugo von Cubenz nada³
komturiê Grobniki wspomnianemu
markizowi Octaviusowi Spinoli. Spi-
nola nosi³ tytu³y podkomorzego i
najwy¿szego stajennego cesarza, na
którego dworze czêsto przebywa³.
By³ wcze�niej komturem £osiowa,
ale do Grobnik zosta³ wprowadzo-
ny dopiero 21 stycznia 1586r. Okres
jego urzêdowania zdominowa³ spór
z G³ubczycami o prawo warzenia
piwa. Zmar³ 15 czerwca 1592r.

Kolejnym grobnickim komturem
zosta³ 28 sierpnia 1592r. cesarski
radca Mateusz Teobald Popel von
Lobkowitz. Sprawowa³ tê funkcjê
krótko, do 1594r.

Od 17 marca 1594r.
komturem w Grobni-
kach by³ Ferdynand
Trautson von Falken-
stein.Baron, dziedziczny marsza³ek
Tyrolu i cesarski radca nadworny.
7 pa�dziernika 1595r. otrzyma³ wraz
ze swoim bratem Antonim nomina-
cjê do stanu hrabiowskiego. W
1612r. kaza³ odlaæ dzwon dla ko�cio-
³a w Debrzycy.  Jego nastêpc¹  w
1618r.zosta³ Christoph von Nostitz,
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syn Christopha von
Nostitz na maj¹tku
Rêszów i Ewy von
Krekwitz na Jakubo-
wie na Dolnym �l¹-
sku. W okresie wojny 30
- letniej nie przebywa³ w Grobnikach
i zmar³ w 1625r. jako komtur Ole-
�nicy i Grobnik.

W latach 1625 - 1630 komturem
w Grobnikach by³ Rudolf von Col-
loredo, hrabia von Waldsee. W
1637r. odnotowany zosta³ jako wiel-
ki przeor zakonu w Strakonicach.
Zmar³ 28 stycznia 1657r.

Po nim nast¹pi³ jako komtur
Adam Wilhelm hrabia von Wrati-
slaw, baron von Mitrowitz. Cesar-
ski tajny radca, komtur w Grobni-
kach, Tyñcu, Z³otoryi i Lwówku. W
latach 1630 - 1666 urzêdowa³ w
Grobnikach. W 1637r. kaza³ odlaæ
w Opawie du¿y dzwon ze swoim
herbem dla tamtejszego ko�cio³a.
Na jego pro�bê hrabia Jerzy Op-
persdorff na G³ogówku zapewni³ 8
czerwca 1640r., ¿e poddani jego z
parafii Bia³a, nale¿¹cej do grobnic-
kiego patronatu komturyjnego,
wezm¹ udzia³ w corocznej procesji
Bo¿ego Cia³a. W 1652r. ufundowa³
50 florenów na msze w ko�ciele
komturyjnym w Ko�lu. W 1662r.
komtur ten zosta³ wielkim przeorem,
namiestnikiem Królestwa Czeskie-
go i genera³em joannickich galer.
Zmar³ 11 pa�dziernika 1666r.

Kolejny komtur Franciszek Seba-
stian hrabia von Wratislaw, baron
von Mitrowitz by³ bratem powy¿sze-
go. W latach 1666 - 1668 sprawo-
wa³ swój urz¹d  w Grobnikach,

nastêpnie zosta³ wiel-
kim przeorem w Stra-
konicach. Zmar³ na
Malcie 31 grudnia
1686r.

W latach 1668 - 1686
komturem w Grobnikach  by³ Fran-
ciszek Augustyn hrabia von Wald-
stein, [15.herb komtura Waldsteina]
syn zmar³ego w 1654r. hrabiego
Maksymiliana von Waldsteina. Da-
remnie trudzi³ siê w 1669r. o coty-
godniowy  wtorkowy targ i 3 jar-
marki w Grobnikach. Przeciwko
temu zaprotestowa³y G³ubczyce.
Zmar³ 11 sierpnia 1684r. jako wielki
baliw, tajny radca i g³ówny marsza-
³ek nadworny.

Po nim nast¹pi³
Franciszek Zyg-
munt hrabia von
Thun, syn Jana Zyg-
munta oraz brat bisku-
pa Salzburga, Guidobalda i cesar-
skiego podkomorzego Jana Ernesta.
Od 1 maja 1686 do 1701r. jako kom-
tur w Grobnikach by³ zarazem kom-
turem w Wiedniu i Ole�nicy. Kaza³
w 1693r. za³o¿yæ ko�cielny inwen-
tarz, a w 1700r. zburzyæ z wyj¹t-
kiem wie¿y i zbudowaæ wiêkszy od
poprzedniego ko�ció³ w Grobni-
kach. Wyremontowa³ nieco podupa-
d³y zamek. Kaza³ wprawiæ w lep-
szy stan miejscowe m³yny, zapory i
stawy, zbudowa³ gorzelniê, dwie lo-
downie i cztery nowe piwnice piw-
ne. Za¿¹da³ sporz¹dzenia dok³adne-
go inwentarza wszystkich komturyj-
nych ko�cio³ów oraz maj¹tku szpi-
talnego i prowadzenia dok³adnych
rachunków. Dla polepszenia bytu
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hospitalitantów sprzeda³ zagrodni-
kom z Bernacic pole nale¿¹ce do
grobnickiego szpitala. W 1696r.
wyjecha³ na Maltê  i wyznaczy³ jako
swojego przedstawiciela i admini-
stratora komturii w³asnego brata
Romediusza Konstantyna, tajnego
radcê, cesarskiego podkomorzego i
namiestnika Czech. Zmar³ w 1702r.
jako wielki przeor Czech.

Od 1702 do 1721r.
komturem w Grobni-
kach by³ Jan Ferdy-
nand hrabia von Her-
berstein  urodzony 29

lipca 1663r. W 1672r.
wst¹pi³ do zakonu joannitów, potem
zosta³ dziedzicznym podkomorzym
w Karyntii, tajnym radc¹, marsza³-
kiem dworskim. W 1706r. po wy-
ciêciu dêbowego lasu za³o¿y³ kolo-
niê  Nowosady (Neustift) ko³o Li-
siêcic, z³o¿on¹ z 8 domów zagrod-
niczych, postawionych w formie
maltañskiego krzy¿a. W 1710r.
kaza³ powiêkszyæ ko�ció³ w De-
brzycy, a 5 lat pó�niej sklepiæ i za-
opatrzyæ w gontowy dach ko�ció³
w Lisiêcicach. Za³o¿y³ w Grobni-
kach za 500 florenów m³yn ¿ytni,
zbudowa³ na placu dworskim spi¿ar-
niê na m¹kê i urz¹dzi³ francuski
ogród kwiatowy z oran¿eri¹, w któ-
rej posadzono egzotyczne ro�liny.
Kaza³ postawiæ murowany browar
i gorzelniê z miedzian¹ patelni¹, skle-
pion¹ suszarniê s³odu, za³o¿yæ wy-
brukowane klepisko na s³ód, pom-
pê, dwie ch³odnie, nieckê piwn¹ oraz
sklepion¹ piwnicê piwn¹. Kupi³ 30
sztuk wo³ów, pozosta³e byd³o i drób
sprzeda³. Zmar³ w 1721r. w Grätzu

w Styrii. Jego nastêp-
ca Jan Józef hrabia von
Götzen przej¹³ komtu-
riê Grobniki w 1730r. i

szybko z niej zrezygno-
wa³. W 1739r. zosta³ komturem w
Strzegomiu, Lwówku �l¹skim i Z³o-
toryi i zmar³ 9 grudnia 1746r. w
Grüssau.

W latach 1730 - 1739  komturem
w Grobnikach by³ Oktawian Karol

Miko³aj hrabia von
Sinzendorf, syn g³ów-
nego mistrza na-
dwornego Filipa Lu-
dwika i brat biskupa

wroc³awskiego i kardy-
na³a Filipa. Prawdopodobnie nie re-
zydowa³ w Grobnikach, zrezygno-
wa³ z  funkcji miejscowego komtu-
ra i od 4 kwietnia 1738 do 1767r.
by³ komturem w Ole�nicy. Zmar³ w
podesz³ym wieku 14 stycznia
1788r.jako wielki baliw oraz nie-
mieckojêzyczny i cesarski podko-
morzy.

Ostatni dwaj grobniccy komturo-
wie pochodzili ze znanej i szanowa-
nej na �l¹sku rodziny Schaffgotsch.

Jan Nepomucen Gotthard hrabia
Schaffgotsch, ur. 16 maja 1713r., by³
synem dyrektora rz¹dowego na �l¹-
sku i rycerza Z³otego Runa, Jana
Antoniego. Po pobycie na Malcie
21 kwietnia 1734r. przyjecha³ do
Wroc³awia i jako rotmistrz wst¹pi³
do regimentu armii nadreñskiej Lob-
kowitza. Uczestniczy³ w II wojnie
�l¹skiej u boku Fryderyka Wielkie-
go. W 1739r. zosta³ komturem Grob-
nik.7 lutego 1746r. równie¿ komtu-
rem w Z³otoryi i Lwówku, a 18 grud-
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nia tego samego roku komturem w
Strzegomiu. Poza tym nosi³ tytu³
komtura Brna. Fryderyk II Wielki
mianowa³ go tajnym radc¹ i nadsta-
jennym, a pod koniec jego ¿ycia
równie¿ tajnym pañstwowym i wo-
jennym ministrem. W 1740r. zbudo-
wa³ w Grobnikach nowe pomiesz-
czenia dla koni, byd³a i drobiu oraz
murowan¹ szopê. Na miejscu zbu-
dowanej przez Herbersteina spi¿arni
za³o¿y³ uje¿d¿alniê.

W 1751r. Schaffgotsch przekaza³
na budowê plebanii w Ko�lu 100 tal.
(jak ju¿ wspomniano, komturia grob-
nicka posiada³a patronat nad ko�cio-
³em parafialnym w Ko�lu). W
1760r. zbudowa³ szpital ¿eñski w
Grobnikach. Podczas okupacji au-
striackiej w czasie wojny 7 - letniej
zap³aci³ kontrybucjê w wysoko�ci
6931 tal. 19 lipca 1771r. otrzyma³
dyspensê z obowi¹zku rezydowania
i w tym samym roku w g³ubczyc-
kim ko�ciele parafialnym pasowa³
na rycerza maltañskiego swojego
m³odszego brata Leopolda.

Za urzêdu tego komtura zaostrzy³
siê ponownie konflikt o prawo pa-
tronatu nad g³ubczyckim ko�cio³em
parafialnym. 20 stycznia 1738r.
komtur Sinzendorf  po �mierci Fran-
za Christiana Bernharda wprowa-
dzi³ do G³ubczyc jako administrato-
ra parafialnego syna organisty, Kar-
la Leopolda Tentscherta, jak siê
pó�niej okaza³o, osobê jak najbar-
dziej nieodpowiedni¹ do sprawowa-
nia takiej funkcji. Bernhard pozosta-
wi³ po sobie spor¹ spu�ciznê 15 tys.
guldenów i w 1757r. przedstawiciele
miasta skar¿yli siê ksiêciu Liechten-

steinowi, ¿e komtur Jan Nepomu-
cen Schaffgotsch szkodzi miastu w
sprawie warzenia piwa i stara siê
wywalczyæ dla siebie co� ze spad-
ku po Bernhardzie. W momencie,
gdy Tentschert przej¹³ parafiê bez
inwestytury biskupiej, wprowadzo-
ny przez grobnickiego starostê Jo-
hanna Jeltscha i "ojca parafialnego"
Franza Clementa, pieni¹dze te by³y
przechowywane w piwnicy ratusza
"za ¿elaznymi i dwoma dêbowymi
drzwiami." Wiedzia³ o tym s³u¿¹cy
rady Jermis Arlet i z pomoc¹ miesz-
czanina Michela Haneke przebi³ siê
przez mur do tej piwnicy. Obaj skra-
dli 4 tys. guldenów i uciekli do Pol-
ski, w czym pomóg³ im grobnicki
inspektor Johann Ferdinand Hein-
rich (poniewa¿ obaj byli poddanymi
pochodz¹cymi z Grobnik), zaopatru-
j¹c ich w "paszporty". G³ubczycki
magistrat zarz¹dzi³ po�cig i Michel
Haneke zosta³ z³apany z sum¹ 1500
guldenów w "Benczinie" (Bêdzi-
nie?) w Polsce. Ten siê opiera³ g³ub-
czyckiemu pos³añcowi twierdz¹c, ¿e
jest poddanym z Grobnik. Odebra-
ny mu "paszport" skonfiskowa³ ma-
gistrat. W przytaczanym �ródle nie
poinformowano, jaki by³ dalszy los
tego z³odzieja, natomiast Arlet zbieg³
z sum¹ 2500 guldenów. Potem wy-
buch³a wojna �l¹ska i do miasta
przyby³y wojska pruskie. Jeden z
przyjació³ zmar³ego Bernharda, któ-
ry pragn¹³ co� uszczkn¹æ ze spad-
ku, ujawni³ miejsce przechowywa-
nia pieniêdzy pruskiemu komendan-
towi miasta, otrzymuj¹c za to 50 flo-
renów, a magistrat zosta³ zmuszony
do wydania ze spu�cizny Bernhar-
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da 9708 guldenów na dostawy dla
kwateruj¹cych oddzia³ów.

Proces o patronat ko�cielny i spa-
dek po proboszczu Bernhardzie za-
koñczy³ siê w 1755r. Trybuna³ w
Berlinie uzna³ racje grobnickiego
komtura. Patronat pozosta³ w rêkach
joannitów, a komturowi mia³a przy-
pa�æ 1/3 spu�cizny po Bernhardzie.
Sprawa wyszynku piwa tocz¹ca siê
od XVI w. i wznowiona w okresie
kontrreformacji zakoñczy³a siê w ten
sposób, ¿e miasto zaniecha³o go we
wsiach komturii. Z powodu zad³u¿e-
nia miasto jednak nie by³o w stanie
zap³aciæ 1/3 wspomnianej sumy ani
oddaæ pozosta³ej czê�ci ko�cio³owi.
Sprawê tê chwilowo oddali³a wojna
7 - letnia, a 22 sierpnia 1766r. zosta³
zawarty  uk³ad, na mocy którego
komtur w imieniu ko�cio³a przej¹³ ple-
baniê i dom dzwonnika na placu Ko-
�cielnym, wycenione na 2 tys. gul-
denów, a 4 tys. guldenów miasto po-
traktowa³o jako 5% po¿yczkê od ko-
�cio³a. Poniewa¿ miasto nie wyp³a-
ci³o Tentschertowi 100 talarów, przy-
s³uguj¹cych od kontrreformacji pro-
boszczowi, ten z³o¿y³ skargê w ksi¹-
¿êcym s¹dzie, jednak przegra³ pro-
ces tu¿ przed swoj¹ �mierci¹ z po-
wodu braku doradcy prawnego, a
jego dziedzice nie zg³osili siê w ter-
minie apelacji. Odt¹d ta suma prze-
sta³a byæ wyp³acana proboszczom,
a burmistrz G³ubczyc Richter mia³ po
tym rzec: "Mamy pieczeñ, a komtur
ro¿en."

Komtur Jan Nepomucen Gotthard
Schaffgotsch zmar³ 18 maja 1774r.
Za jego urzêdu w 1760r. zosta³ zbu-
dowany ko�ció³ w Bernacicach.

Ostatnim komtu-
rem Grobnik zosta³
jego krewny Karol
Wac³aw hrabia

Schaffgotsch. Uro-
dzi³  siê 7 stycznia

1742r. By³ wcze�niej komturem
w Ole�nicy. 12 maja 1775r. zo-
sta³ mianowany przez króla Fry-
deryka Wielkiego rzeczywistym
tajnym radc¹ i ministrem wojny i
powo³any na komtura Grobnik. 14
lipca tego samego roku wybór ten
zosta³ zatwierdzony przez wiel-
kiego mistrza Franciszka Xieme-
nesa de Texadê na Malcie. Uzy-
ska³ tytu³y królewskiego podko-
morzego, nadwornego marsza³ka,
kuratora ko�cio³a �w. Jadwigi i
wy¿szego zarz¹dcy szko³y para-
fialnej w Berlinie. Otrzyma³ Or-
der Czarnego Or³a. Za jego urzê-
du odbudowano po po¿arze ko-
�ció³ w Dzieæmarowie, w 1784r.
powsta³ ko�ció³ w Ludmierzy-
cach, w 1788r. rozbudowano ko-
�ció³ w Debrzycy, w 1790r. zbu-
dowano na nowo podupad³y ko-
�ció³ w Babicach na koszt kom-
turii, a w 1801r. wyremontowa-
no grobnick¹ kaplicê �w. Barba-
ry. Kaza³ namalowaæ dla ko�cio-
³a w Grobnikach obraz Matki
Boskiej z Dobr¹ Rad¹, a w 1792r.
zakupiæ grobnickie organy, na któ-
rych budowê da³ 100 talarów, a z
kasy ko�cielnej dodano 380 tal.

Na mocy bulli Piusa IV i Grze-
gorza XIII z 1706 i 1708r., bisku-
pi nie byli upowa¿nieni do jurys-
dykcji w okrêgach komturyjnych,
lecz jako delegatom apostolskim
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by³ podporz¹dkowany zwierzch-
ni nadzór nad duszpasterstwem w
parafiach komturii i wizytowanie
tamtejszego duchowieñstwa. W
1789r. arcybiskup o³omuniecki
Antoni Teodor hrabia Colloredo
zarz¹dzi³ swojemu generalnemu
wikaremu wizytacjê pruskiej czê-
�ci archidiecezji. Gdy przyby³ w
okolice G³ubczyc, komtur zakaza³
bicia w dzwony, za� mieszczanie
g³ubczyccy uroczy�cie powitali
go�cia. Komtur nie zgodzi³ siê na
wizytacjê Grobnik.

W 1810r. nast¹pi³a sekularyza-
cja komturii Grobniki. Chorowity
hrabia zmar³ 10 wrze�nia 1822r.
we Wroc³awiu i 4 dni pó�niej zo-
sta³ pochowany w habicie zakon-
nym w rodzinnym grobowcu w
Cieplicach �l¹skich.

Na mocy edyktu z 30 pa�dzier-
nika 1810r., aby uzyskaæ �rodki
na sp³atê d³ugów wojennych, pañ-
stwo pruskie dokona³o rozwi¹za-
nia zakonów i sekularyzacji ma-
j¹tków zakonów duchownych i w
ten sposób dosz³o do rozwi¹zania
równie¿ komturii joannitów w
Grobnikach. Komturia obejmo-
wa³a wówczas dominium Grob-
niki oraz 8 wsi czynszowych: Li-
siêcice, Nowosady, Debrzycê,
Dzieæmarów, Babice, Jaroniów,
Bernacice i Ludmierzyce w dzi-
siejszej gminie Kietrz. Dokonaæ
kasacji mia³ dyrektor prawny
Lehmann z Prudnika i nast¹pi³o
to 7 stycznia 1811r. Dokona³ prze-
jêcia w gotówce 1385 talarów i

zatwierdzi³ dotychczasowe etaty
urzêdnikom ekonomicznym cie-
sz¹cym siê nienagann¹ opini¹. Po
ich zaprzysiê¿eniu wyznaczy³ na
zarz¹dcê Johanna Antera. Miesz-
kañców by³ych wsi komturyjnych
wezwano do grobnickiego zam-
ku, gdzie zostali zwolnieni z po-
winno�ci na rzecz komturii i prze-
kazani pod królewsk¹ jurysdyk-
cjê. Podobnie post¹piono z du-
chownymi.

W pokoju urzêdu gospodarcze-
go komturii znajdowa³ siê obraz
Matki Boskiej Czêstochowskiej,
przed którym pali³a siê noc¹ lam-
pa. Matka Boska i Dzieci¹tko
mia³y na g³owach srebrne koro-
ny oszacowane przez z³otnika Jo-
hanna Bartha z G³ubczyc na 4,5
talara. Korony oraz kilka wotyw-
nych przedmiotów znajduj¹cych
siê przy obrazie Lehmann wys³a³
do kasy instytucyjnej we Wroc³a-
wiu, ale zosta³ zganiony przez
komisjê sekularyzacyjn¹, która
nakaza³a zwróciæ korony.

Ca³y inwentarz zamkowy zosta³
przerysowany. W zamkowej
oran¿erii Lehmann znalaz³ cytry-
ny, pomarañcze i drzewka figo-
we oraz inne ro�liny. Ca³¹ kom-
turiê oszacowano na 80,569 tala-
rów.

Maj¹tek komturyjny zosta³
sprzedany i w ten sposób w na-
szym regionie zakoñczy³a siê dzia-
³alno�æ joannitów.

dr Katarzyna Maler
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Obecny zamek w Grobnikach zo-
sta³ zbudowany w 1559 roku przez
komtura barona Jerzego Prószkow-
skiego. W 1568 roku komtur ten z³a-
ma³ �lub czysto�ci   po�lubiaj¹c  z
wielk¹ pomp¹ w Pradze Urszulê
baronównê v. Lobkowitz.

W 1579 roku papie¿ Grzegorz
XIII nakaza³ usun¹æ z komturii
Prószkowskiego, lecz ten  pozosta³
tu do �mierci (zm.23 lutego 1584
roku). Nad wej�ciem do zamku  w
Grobnikach znajduje siê  marmuro-
wa tablica z herbem
komtura Prószkow-
skiego i okalaj¹cym go
napisem z dat¹ budo-
wy zamku: GORG
PROSKHOWSKY
VON PROSKAV
SANT  IOHANES
ORDEN  RITER
VND  KHOMETER
ZV GREBNIG
KONG WIRDE  ZV
BEHEM KHAMERER Z  1559
(Jerzy Prószkowski z Prószkowa
rycerz zakonu �w. Jana i komtur w
Grobnikach, podkomorzy czeskiego
króla 1559).

Do 1814 roku p³yta ta znajdowa-
³a siê po�rodku lewej, bocznej �cia-
ny przedsionka, potem w tym sa-
mym miejscu przebito drzwi do sali
jadalnej.

Komtur Jan Ferdynand von Her-
berstein za³o¿y³ przy zamku ogród
kwiatowy i oran¿eriê. Ogród zam-
kowy w 1723 roku mia³ 20 mórg

dr Katarzyna Maler
GROBNICKI ZAMEK

wielko�ci i
by³ otoczony
murem, a na
zachodzie
graniczy³  z
s z e r o k ¹
fos¹, zasi-
lan¹ wod¹ z
Psiny. Na zachód od zamku  znaj-
dowa³ siê du¿y staw, w którym ho-
dowano karpie. W oran¿erii kom-
tur Herberstein kaza³ posadziæ po-
marañcze, cytryny, kasztany jadal-

ne i figi. Latem ro�liny te by³y wy-
stawiane w kub³ach przed zamkiem.
Na po³udnie od zamku, w kierunku
drogi na Bernacice, w dolinie roz-
ci¹ga³ siê "Lasek owczarzy" z �wi¹-
tyni¹ Sybilli, sal¹ kolumnow¹ z po-
s¹giem Sybilli .

W momencie sekularyzacji maj¹t-
ków zakonnych przez pañstwo pru-
skie w 1810 roku komturia Grobni-
ki obejmowa³a: dominium Grobniki
i wsie czynszowe, Lisiêcice,  No-
wosady (Neustift), Debrzycê,
Dzieæmarów, Jaroniów (dzi� czê�æ

zamek w roku 1939
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Baborowa), Babice, Bernacice i
Ludmierzyce.

W 1813 roku maj¹tek Grobniki zo-
sta³ sprzedany królewskiemu tajne-
mu radcy finansowemu, Fryderyko-
wi Wilhelmowi Bernardowi v. Prit-
twitz. Ten by³ potomkiem  podpo-
rucznika huzarów v. Prittwitza, który
w 1759 roku w bitwie pod Kunowi-
cami uratowa³ od niewoli rosyjskiej
lub od �mierci króla Prus Frydery-
ka Wielkiego. 150 lat po tym wyda-
rzeniu, w 1909 roku, inny potomek,
Bernard v. Prittwitz  postawi³ w
tamtym miejscu pomnik. Rodzina
Prittwitzów przechowywa³a jako
cenn¹ pami¹tkê rodzinn¹ honorow¹
szablê, serwis sto³owy na 100 osób
z mi�nieñskiej porcelany oraz sy-
gnet, wrêczone w dowód wdziêcz-
no�ci przez samego "starego Fry-
ca". Dodaæ w tym miejscu mo¿na,
¿e w XVI w. przedstawiciel rodzi-
ny Prittwitz, Bernard herbu Wcze-
le zwany Pretficzem, urodzony w
1526r. na �l¹sku, s³u¿y³ polskiemu
królowi jako starosta ulanowski,
barski i trembowelski i zas³yn¹³ jako
pogromca Tatarów, czym sobie za-
s³u¿y³ na wdziêczno�æ kresowych
Polaków. Zmar³ w 1561r. w Trem-
bowli.

Do 1842 roku w grobnickim zam-
ku mieszkali urzêdnicy s¹dowi i
mie�ci³a siê kancelaria prawnicza.
Prittwitz zmar³ 2 pa�dziernika 1843
roku i zosta³ pochowany na grob-
nickim cmentarzu, gdzie wcze�niej
spoczê³a jego zmar³a 25 I 1815r. ma³-
¿onka, Karolina Fryderyka z domu
Bernard. Upamiêtnia³ j¹ marmuro-
wy nagrobek otoczony ozdobn¹

krat¹ z ¿elaza. Dzi� nie ma ju¿ ich
grobów  blisko zachodniego wyj�cia
z cmentarza .

Fryderyk Wilhelm Bernard v. Prit-
twitz wprowadzi³ w maj¹tku Grob-
niki zmiany. Kaza³ zbudowaæ most
nad fos¹, a pó�niej drugi, nad kana-
³em. Z winy Prittwitza lub jego
ogrodnika  zginê³y egzotyczne ro-
�liny z oran¿erii. Zbyt wcze�nie je
wystawiono na podwórze przed
zamkiem  i przymrozki wiosenne
zakoñczy³y ich ¿ywot. Potem zosta-
³a zlikwidowana oran¿eria. Za cza-
sów Prittwitza powsta³a droga od
zamku do szosy na G³ubczyce,
drewniany most i tama. Oczyszczo-
no staw, po�rodku którego zosta³a
za³o¿ona wyspa dla ³abêdzi z dom-
kiem, a do samego stawu wpusz-
czono karpie. Po stawie mo¿na by³o
p³ywaæ gondol¹.

  22 wrze�nia 1841 roku Prittwitz
sprzeda³ maj¹tek Grobniki kupcowi
i fabrykantowi Josefowi Polko za
135 000 talarów, a Polko w tym sa-
mym roku  odsprzeda³ go królew-
skiemu radcy rz¹dowemu Karlowi
Früsonowi za 160 000 talarów. Ko-
lejnym  nabywc¹ by³  Mendel Sa-
muel Berliner z Bia³ej Prudnickiej
(w 1843 roku, za 153 000 talarów).
Berliner kaza³  wyburzyæ drugie piê-
tro  zamku, a gruzem zasypaæ wspo-
mniany staw. Odsprzeda³ grunty
maj¹tkowe ch³opom i kaza³ wyci¹æ
"Lasek owczarzy", a kilka lat pó�-
niej zlikwidowaæ �wi¹tyniê Sybilli.
W 1860 roku zamek i resztê grun-
tów przej¹³ syn Mendla Samuela,
Adolf Berliner, a ten odsprzeda³ go
kupcowi z G³ubczyc, równie¿ ̄ ydo-
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wi, Beniamino-
wi Hollaendro-
wi. Mendel Sa-
muel Berliner
zbudowa³ w
zamkowym bro-
warze wyszynk
i przeniós³ go do
zamku. W la-
tach 70. prowa-
dzi³ ten wyszynk
browarmistrz
Dienst, który
urz¹dzi³ na piê-
trze du¿¹  salê zwan¹ dzi�  b³êdnie
rycersk¹ (rycerska by³a na parte-
rze), pokry³ dach ³upkiem, kaza³ te-
rasowaæ ogród, organizowa³ tu woj-
skowe koncerty i puszcza³ fajerwer-
ki. Po nim zamek z wyszynkiem
przej¹³ browarmistrz Kinzel, nastêp-
nie browarmistrz  Schwelling z
Prudnika i Günther, równie¿ z Prud-
nika. Po �mierci Günthera zamek
przeszed³ w rêce jego brata, Bru-
nona, który urz¹dzi³ pawilon  mu-
zyczny  oraz  stoj¹c¹ do dzi� drew-
nian¹ werandê. Za³o¿y³ elektrycz-
ne o�wietlenie, chcia³ powiêkszyæ
staw i zakupiæ gondole, ale piêkne
plany przerwa³a jego �mieræ w 1931
roku. Zamek przeszed³ na wdowê
po nim, Bertê.

W 1921 roku w grobnickim zam-
ku kwaterowa³ oddzia³ Grenzschut-
zu, sk³adaj¹cy siê  z m³odych Ba-
warczyków   (zapewne  wziêli udzia³
w walkach w III powstaniu �l¹-
skim).

W 1945 roku w zamku by³ obóz
dla kobiet z ma³ymi dzieæmi i dla do-
rastaj¹cych dziewcz¹t, urz¹dzony

przez polsk¹ milicjê. Niemki miesz-
ka³y tu w strasznych warunkach hi-
gienicznych, spa³y na legowiskach
ze s³omy.

W 1961 roku zamek zosta³ wyre-
montowany w czynie spo³ecznym i
przeznaczony na wiejski dom kul-
tury.  Kolejny remont by³ w 1988r.
Potem przez d³ugi czas  zamek nisz-
cza³, odpada³ z niego tynk i dopiero
w 1993 roku Rada So³ecka Grob-
nik  pod przewodnictwem  so³tysa
Stanis³awa Ko�ció³ka, z pomoc¹

zamek przed remontem, 1992r.

portal z XV w.
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Rady Miejskiej G³ubczyc, doprowa-
dzi³a do gruntownego odremonto-
wania tego obiektu. Du¿a sala wiel-

ko�ci 20 x 10 m s³u¿y obecnie
mieszkañcom do organizowania we-
sel i zabaw. Jest tu
kuchnia i bufet.
Odremontowano
te¿ werandê. Kilka
kroków od niej, po-
ni¿ej skarpy daw-
nego ogrodu , widaæ
zmursza³y mur  pod-
porowy oraz   miej-
sce po stawie zam-
kowym.

Od 1991 do 1993
roku na remont
zamku w Grobni-
kach wydatkowano oko³o 500 mln
z³otych , a na same sto³y i ³awy do-
pasowane do wnêtrz, 110 mln z³o-
tych.

Z okazji do¿ynek gminno - deka-
nalnych w 1998 roku wyasfaltowa-
no drogê od zamku do szosy g³ub-

czyckiej. Ponad 10 lat temu poma-
lowana elewacja frontowa wyma-
ga od�wie¿enia. So³ectwo Grobnik

i gmina G³ubczyce pragn¹
przywrócenia zamku do
�wietno�ci. Koszty tego
przedsiêwziêcia s¹ tak du¿e,
¿e nie mo¿e to nast¹piæ  na-
tychmiast.

I jeszcze jedna cieka-
wostka dotycz¹ca zamku.
Dawniej sta³a przed nim
kamienna figura Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkiem. Ku-
piec Josef  Polko kaza³ j¹

st¹d zabraæ i ustawiono j¹ na grani-
towym s³upie ko³o plebanii. Gdy w

1881 roku chciano w Grobnikach
zbudowaæ szpital (dzisiejszy budy-
nek szkolny na wzgórzu), figurê tê
musiano usun¹æ, ale ustawiono j¹ w
specjalnie urz¹dzonym naro¿niku
budynku szpitala.

dr Katarzyna Maler
fot. ze zb. autorki

sala zwana rycersk¹

zamek - stan w listopadzie 2007
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Stoi na pagórku w zachodniej czê-
�ci wsi, przy szosie wiod¹cej do
G³ubczyc. Wg Augustina Weltzla
(1891r.) pierwsza o niej wzmianka
pochodzi z osoblaskiej metryki de-
kanalnej z 1691r. By³a w niej mowa

o tym, ¿e na utrzymanie kapliczki i
wytryskaj¹cego ko³o niej �ród³a by³
przeznaczony kapita³ w wysoko�ci
2314 florenów.

W 1697r. miejscowy administra-
tor parafialny Andreas Antonius
Lassmann za³o¿y³ Bractwo �w. Bar-
bary, które zatwierdzi³ papie¿ (nie-
stety nie zachowa³a siê ksiêga tego
bractwa). Dotycz¹ca tego  bulla ju¿
w XIX w. uznawana by³a za zagi-
nion¹. Odnowienie tego zatwierdze-
nia nast¹pi³o 3 sierpnia 1880r. przez
papie¿a Leona XIII, co zatwierdzi³
dekret arcybiskupa o³omunieckiego
z 22 sierpnia tego samego roku.

Celem bractwa by³o czczenie �w.
Panny i Mêczenniczki Barbary, aby
osi¹gn¹æ ³askê dobrej �mierci. 3
maja cz³onkowie Bractwa �w. Bar-
bary odbywali pielgrzymki do �ró-

dr Katarzyna Maler
KAPLICA ŒW. BARBARY W GROBNIKACH

de³ka. W 1701r. bractwo z w³asnych
dochodów zbudowa³o now¹ muro-
wan¹ barokow¹ kapliczkê i muro-
wan¹ studniê, które po�wiêci³ An-
dreas Lassmann.
W kapliczce znaj-
dowa³ siê o³tarzyk
ze statu¹ �w. Bar-
bary, przy którym
corocznie odpra-
wiano sumê na �w.
Wac³awa i msze, a
w inne �wiêta odbywa³y siê proce-
sje.  Za ka¿dym razem woda �ró-
de³ka by³a �wiêcona. Kaplica zosta-
³a odnowiona w roku 1801. Wg
Weltzla w 1801r. zbudowano j¹ na
nowo, na co nie wskazuj¹ zacho-
wane barokowe elementy architek-
toniczne. Latem 1818r. uszkodzony
dach pokryto gontem. Kolejne  re-
nowacje nast¹pi³y w 1832 i 1882r.
Po tej drugiej (1882), pagórek ob-
sadzono krzewami ozdobnymi. We
wrze�niu tego samego roku za³o¿o-
no parkan z kutego ¿elaza na pod-
murówce, a przy zachodniej grani-
cy postawiono mur. Prace murar-
skie wykona³ mistrz Robert Hof-
frichter z Ujazdu za 1948 marek z
odsetek funduszu na utrzymanie
kaplicy. Ten sam Hofrichter wyko-
na³ posadzkê w kapliczce. Jego na-
zwisko jest utrwalone na jednej z
p³ytek.

G³ubczycki historyk - krajoznaw-
ca Robert Hofrichter w 1914r. po-
daje, ¿e co roku �wiêcono wodê w
studni podczas procesji na Wniebo-
wst¹pienie Pañskie. Ludzie wierzyli
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w cudowne w³a�ciwo�ci tej wody,
która mia³a leczyæ oczy. Pielgrzymi
�ci¹gali tu z ca³ego �l¹ska. Weltzel
porównuje znaczenie tego miejsca
z Gródczankami ko³o Pietrowic
Wielkich, powiat Racibórz.

Bractwo �w. Barbary w czasie
sprawowania urzêdu proboszcza
przez Johannesa Kothe liczy³o w
1891r.ok. 300 cz³onków, dziêki któ-
rym maj¹tek bractwa by³ zawsze

spory i s³u¿y³ do utrzymania kaplicy
i �ród³a. Naczelnikiem by³ zawsze
grobnicki proboszcz.

W 1910r. kapliczkê ponownie
gruntownie odrestaurowano i wy-
posa¿ono jej wnêtrze. Po usuniêciu
starej, stanê³a w niej nowa figura
�w. Barbary z mieczem i wie¿¹ przy
lewej  nodze, wykonana przez g³ub-
czyckiego rze�biarza Paula Ondru-
scha. Prawdopodobnie wówczas
pomalowano �ciany w przebijaj¹ce
dzi� spod warstwy wapna ornamen-
ty. Po bokach nad oknami z trudem
mo¿na odczytaæ namalowane napi-
sy, po lewej: St. Barbara i z prawej:
Ora pro nobis (módl siê za nami).

W okresie miêdzywojennym lu-
dzie nadal pielgrzymowali do kapli-
cy �w. Barbary. Przyje¿d¿ali tu na-
wet górnicy z górno�l¹skich kopalñ,

aby zaczerpn¹æ �ródlanej wody.
Po II wojnie �wiatowej i wymia-

nie ludno�ci Grobnik usta³a trady-
cja zwi¹zana z pielgrzymowaniem
do kaplicy �w. Barbary, choæ jesz-
cze ksi¹dz Kiczka wysy³a³ do �ró-
d³a ministrantów po wodê dla ko-
�cio³a. W latach 70. kapliczka zo-
sta³a wyremontowana, skuty stary
tynk zast¹piono tzw. "barankiem."
Zbite zosta³y gzymsy. Obecnie jest

nadzieja na przywrócenie
dawnej miejscowej �l¹skiej
tradycji i na przywrócenie za-
bytkowych obiektów do do-
brego stanu. W lipcu 2007r.
zawi¹za³ siê Komitet Reno-
wacji Kaplicy �w. Barbary z
Janem Wacem na czele, któ-
ry ma na celu przywrócenie
dawnej �wietno�ci temu miej-

scu. �W. BARBARA ¿yj¹ca w  IV
w., by³a córk¹ zamo¿nego pogani-
na Dioskora. Poniewa¿ sympatyzo-
wa³a z chrze�cijanami, ojciec za-
mkn¹³ j¹ w wie¿y, a kiedy przyjê³a
w niej chrzest, kaza³ j¹ �ci¹æ. Atry-
butami �w. Barbary s¹:  kielich z
Hosti¹, miecz symbolizuj¹cy jej
�ciêcie (oba atrybuty posiada figu-
ra w grobnickiej kapliczce), ksiêga,
pawie pióro, wie¿a, w której by³a
wiêziona. �w. Barbara jest patronk¹
górników, kowali, architektów, mu-
rarzy, cie�li, artylerzystów, stra¿ni-
ków, dobrej �mierci, wiê�niów, ka-
plic cmentarnych, Szarych Szere-
gów i "Solidarno�ci." Jest orêdow-
niczk¹ w czasie burzy i po¿arów.

dr Katarzyna Maler
fot. ze zb. autorki
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Bogata historia i pami¹tki, jakie
zachowa³y siê z tamtych czasów na
naszym terenie sprawi³y, ¿e zrodzi³
siê pomys³ utworzenia szlaku tury-
stycznego �ladami Joannitów. Jego
pomys³odawczyni¹ i twórc¹ jest
nauczycielka historii dr Katarzyna

Maler. Opis szlaku, jego trasê i
oznakowanie prezentowali�my w
G³osie G³ubczyc - VI 2007. Warto
mo¿e jednak przypomnieæ trasê i
zadania do wykonania. Szlak bêdzie
mia³ swój pocz¹tek w G³ubczycach
przy ko�ciele parafialnym Narodze-
nia NMP nale¿¹cym swego czasu
do komturii joannickiej w Grobni-
kach, obok stoi kaplica �w. Fabiana
i Sebastiana z tamtych czasów.
Grobniki - przy wje�dzie znajduje
siê pojoannicka kaplica �w. Barba-
ry do odrestaurowania i studnia-
�ród³o wymagaj¹ce uzdatnienia
wody, zanieczyszczony rów i Cyna
do oczyszczenia, ko�ció³ pojoannic-

KOMITET NA RZECZ REWITALIZACJI
KAPLICY ŒW. BARBARY W GROBNIKACH

ki, zamek i park. Debrzyca - ko-
�ció³ pojoannicki pw. �w. Aposto³a
Jakuba Starszego. Tu istnieje mo¿-
liwo�æ odga³êzienia szlaku na gmi-
nê Baborów - Babice, Jaroniów
(czê�æ Baborowa),Dzieæmarów i
dalej do Czech Divci Hrad z zam-

kiem. Nowosady
- pozosta³o�æ nie-
istniej¹cej ju¿ wsi
joannickiej zbu-
dowanej na pla-
nie krzy¿a mal-
tañskiego z ka-
plic¹ �w. Teresy.
Lisiêcice - ko-
�ció³. Aby tê
piêkn¹ wizjê
wcieliæ w ¿ycie
potrzebne s¹  pie-
ni¹dze i ludzie,

którzy po�wiêc¹ bezinteresownie
tej sprawie  sporo czasu i energii.
Na pierwszych spotkaniach inspiro-
wanych przez Katarzynê Maler i
Barbarê Piechaczek cz³onkowie
Stowarzyszenia Mi³o�ników Mu-
zeum i Ziemi G³ubczyckiej analizo-
wali rodz¹ce siê pomys³y i proble-
my. Przeprowadzono wizjê lokaln¹
sytuacji (rzeka, rowy, rynsztoki) z
udzia³em prezesa GWiK Leszka
Karaczyna i prezesa Us³ug Komu-
nalnych Mariana Masiuka. Wyko-
nane zosta³o studium historyczno -
architektoniczne przez konserwato-
ra A. Legendziewicza i B. Piecha-
czek.

Jan Wac
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W czerwcu 2007 napisano pro-
gram remontu kaplicy �w. Barbary
w Grobnikach na konkurs og³oszo-
ny przez Urz¹d Marsza³kowski w
Opolu. Przygotowanie programu i
wniosku przez Barbarê Piechaczek
i Monikê Komarnick¹ w tak krót-
kim czasie mo¿liwe by³o dziêki ¿ycz-
liwo�ci i pomocy Urzêdu Miejskie-
go (J.Horodecki), Starostwa (T.
Czy¿owicz), pomocy informatycz-
nej (A. Korusa). Kosztorys zwi¹-
zany z odrestaurowaniem
kaplicy opiewa na kwotê
oko³o 120 tys. z³, dlatego ze
wzglêdu na ogrom  pracy i
du¿e koszty przedsiêwziêcia
podzielono je  na kilka eta-
pów. Podjêcie dzia³añ
pierwszego etapu jeszcze w
tym roku jest konieczne dla
otrzymania dotacji z Urzê-
du Marsza³kowskiego - 20
z 30 tys. o jakie wniosko-
wano na ten rok. I etap obej-
muje remont dachu ,odwil-
gocenie murów i wykona-
nie elewacji, musi byæ ukoñ-
czony w grudniu 2007. W lipcu 2007
mi³o�nicy historii regionu,  korzysta-
j¹c z go�cinno�ci ks. proboszcza
Jerzego Pielki, spotkali siê w zabyt-
kowej sieni plebanii pojoannickiej w
Grobnikach. W spotkaniu uczestni-
czyli równie¿ burmistrzowie Adam
Krupa i Jan Krówka. Tu 17.07.07
ukonstytuowa³ siê "Komitet na
Rzecz Rewitalizacji Kaplicy �w.
Barbary w Grobnikach". Komitet
tworz¹ Katarzyna Maler, Barbara
Piechaczek, Beata Skowyra, Mo-

nika Komarnicka, ks. Jerzy Pielka,
Jan Wac, Pawe³ Buczek, Piotr Kop-
czyk, Marian Pospiszel. Do repre-
zentowania Komitetu na zewn¹trz
upowa¿niono Jana Waca. Celem
dzia³ania Komitetu jest zbieranie i
gromadzenie �rodków pieniê¿nych
z przeznaczeniem na rewitalizacjê i
przywrócenie �wietno�ci kaplicy z
1701 r. oraz uzdatnienie zanieczysz-
czonej wody w s¹siaduj¹cej z ni¹
studni-�ródle. Publiczna zbiórka pie-

niêdzy w kwocie ok. 20 000 z³ umo¿-
liwi podjêcie dzia³añ i traktowana bê-
dzie jako wk³ad w³asny, konieczny
dla otrzymania dotacji z Urzêdu
Marsza³kowskiego. Komitet zwra-
ca siê z pro�b¹ do wszystkich ludzi
dobrej woli o finansowe i duchowe
wsparcie naszych dzia³añ, a wszyst-
kich dobroczyñców poleca opiece
�w. Barbary.
Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach
58 8868 0004 2000 0000 3391
0001

Jan Wac

Kaplica �w. Barbary, grudzieñ 2007r.
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W 1852r. w³a�ciciel stodo³y sto-
j¹cej przy g³ównej drodze w Bog-
danowicach kaza³ wykonaæ w jej
�cianie niszê,
w której za
¿elazn¹ krat¹
znalaz³a miej-
sce drewniana
figura stoj¹cej
na ksiê¿ycu
Madonny z
Dzieci¹tkiem
w barokowych
koronach,   w
towarzystwie
dwóch anio-
³ów.

W 1926r.
ówczesny w³a-
�ciciel stodo³y
przyst¹pi³ do jej
powiêkszania i
zniszczona zo-
sta³a nisza.
Rze�ba Ma-
donny z Dzie-
ci¹tkiem zosta³a rzucona na stertê
drzewa  opa³owego. Przypadkowo
przechodzi³ w pobli¿u tego miejsca
g³ubczycki miejski mistrz budowla-
ny Paul Klehr i uratowa³ figurê
przed niechybnym zniszczeniem.
Niestety wspomniane dwa anio³y
zosta³y ju¿ por¹bane i spalone.

Madonna trafi³a do g³ubczyckie-
go muzeum, a historycy sztuki uzna-
li, ¿e rze�ba ta zosta³a wykonana w
XV wieku. By³a wykonana w stylu

"piêknych Madonn" i przemalowy-
wana w ró¿nych czasach.  Jeszcze
w tym samym, 1926 roku wysta-

wiono j¹  we Wro-
c³awiu na wysta-
wie pt. "�l¹skie
malarstwo ko-
�cielne i plastyka
�redniowieczna."

Po II wojnie
�wiatowej g³ub-
czyckie muzeum
zosta³o na krótko
otwarte. Niestety,
jego zbiory rozdy-
sponowano miê-
dzy ró¿ne �l¹skie
muzea. Matka
Boska Bogdano-
wicka trafi³a do
muzeum w Raci-
borzu i obecnie
jest  tam wysta-
wiona na sta³ej
ekspozycji, lecz ani
ona ani Dzieci¹tko

nie maj¹ ju¿ barokowych koron.
Obecnie figura jest datowana

przez historyków sztuki na oko³o
1420 rok i ma oko³o 80 cm wysoko-
�ci. Jest uszkodzona - Matce Bo-
skiej brakuje prawej d³oni, a z pod-
stawy zachowa³y siê niewielkie
fragmenty.

Szkoda, ¿e rze�ba ta nie znajduje
siê w g³ubczyckim muzeum.

dr Katarzyna Maler

dr Katarzyna Maler
O RZE•BIE MATKI BOSKIEJ

Z BOGDANOWIC I JEJ LOSACH
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Gazownia miejska w G³ubczycach
wytwarza³a gaz miejski dla celów
przemys³owych i komunalnych.
Zak³ad ten zosta³ zlikwidowany po-
dobnie jak i inne zak³ady w Polsce
oraz w Europie.
Metody otrzymywania paliw ga-
zowych

Gaz miejski otrzymywany by³ w
piecach gazowniczych, które znaj-
dowa³y siê nad generatorami stano-
wi¹cymi z nimi jedn¹ ca³o�æ. Nie
by³o to regu³¹, gdy¿ istnia³y gazow-
nie, w których piece gazownicze i
generatory znajdowa³y siê w odrêb-
nych budynkach i gaz generatoro-
wy prowadzono do piecowni prze-
wodami.

Piece gazownicze ogrzewano
wytwarzanym w generatorze cie-
p³em do temperatury oko³o l200°C,
ale gaz zaczyna³ siê wydzielaæ ju¿
przy 300°C. Wraz ze wzrostem tem-
peratury powiêksza³a siê ilo�æ wy-
dzielanego gazu, pó�niej za� znowu
mala³a. Wraz z gazem uchodzi³a z
pieców smo³a, woda amoniakalna,
olej lekki i naftalen, wewn¹trz pie-
ców pozostawa³ koks.

Pod koniec procesu gazowania,
gdy wêgiel przetworzy³ siê w koks i
wydziela³o siê ju¿ ma³o gazu, w wielu
gazowniach do pieców doprowa-
dzano parê wodn¹, która przy ze-
tkniêciu siê z roz¿arzonym koksem
tworzy³a gaz zwany wodnym.
Sk³adnikami gazu wodnego by³y tle-
nek wêgla i wodór, które wystêpo-
wa³y równie¿ w gazie otrzymywa-

nym przy suchej destylacji wêgla
bez doprowadzenia pary, tj. w ga-
zie wêglowym. Mieszanina gazu
wêglowego i wodnego nazywa³a siê
gazem mieszanym i zawiera³a oko-
³o 50% wodoru.

Po zakoñczonym procesie gazo-
wania koks z pieców usuwano i bez-
po�rednio po tym piece nape³niano
�wie¿¹ parti¹ wêgla, nie dopuszcza-
j¹c do zbytniego ich och³odzenia.
Och³odzenie to odbi³oby siê nieko-
rzystnie na trwa³o�ci pieców, bo-
wiem materia³, z którego zbudowa-
no  piece, by³ wra¿liwy na zmiany
temperatury. Piece pracowa³y wiêc
bez przerwy ca³¹ dobê. Ze 100 kg
wêgla otrzymywano oko³o:

32 - 38 m3 gazu,
65 - 68 kg koksu,
5 kg smo³y,
8 kg wody pogazowej.
Odgazowanie wêgla, czyli tzw.

sucha destylacja, odbywa³o siê w
przestrzeni zamkniêtej, pozbawionej
dostêpu powietrza. Przestrzeñ tak¹,
zale¿nie od wielko�ci i kszta³tu, na-
zywano retort¹ lub komor¹. Piec
gazowniczy obejmowa³ kilka, a na-
wet kilkana�cie retort lub komór.
Zale¿nie od tego, czy piec sk³ada³
siê z retort, czy komór, nazywa³ siê
piecem retortowym albo komoro-
wym.
Budowa i rozwój gazowni do
1928 roku

Zanim podjêto decyzjê o budowie
gazowni g³ubczyckiej, której g³ów-
nym celem mia³o byæ produkowa-

Jacek Szczepanik
GAZOWNIA W G£UBCZYCACH
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nie gazu do celów o�wietleniowych
miasta, do o�wietlenia ulic u¿ywa-
no lamp olejnych. W 1850 roku do
o�wietlenia nocnego wszystkich ulic
g³ubczyckich potrzebnych by³o 25
olejnych lamp które zu¿y³y 15 Ztr
(1Ztr= 50 kg) o warto�ci 193 tala-
rów. Na ka¿d¹ lampê liczono oko³o
1100 godzin �wietlnych, czyli 3,5
godz. w ci¹gu jednej nocy. O�wie-
tlenie ulic by³o bardzo potrzebne i
mieszkañcy G³ubczyc czêsto o tym
pisali w swoich wspomnieniach.[1]

W roku 1854 zaczêto u¿ywaæ ole-
ju z kamienia wêglowego (Hydro-
carburis), który zast¹pi³ olej mine-
ralny (Photogem), gdy¿ uzyskiwa-
no z tego oleju ja�niejsze �wiat³o.
Lampy o�wietlaj¹ce ulice wisia³y na
jednym ³añcuchu po�rodku ulicy.
Poprzez poluzowanie ³añcucha, któ-
ry wisia³ na rolce, istnia³a mo¿liwo�æ
regulacji wysoko�ci
tych lamp i w ten spo-
sób mo¿na by³o je
czy�ciæ i zapalaæ.

Plan budowy ga-
zowni w G³ubczy-
cach zosta³ zatwier-
dzony 2 kwietnia
1865 roku (na pod-
stawie t³umaczenia z
jêzyka niemieckiego
napisów z rys. 1).

Gazownia zosta³a zbudowana na
terenie miejskiego podwórza bu-
dowlanego na gruntach tak zwa-
nych ,,Jugemdorfen Str."(dawniej
by³ to dwór szpitalny) przez firmê
Braun-Reisewitz z Wroc³awia w
1865 roku i kosztowa³a 38406 tala-
rów 5 srebrnych groszy i 8 fenigów

[2]. Na budowê gazowni zaci¹gniê-
to wed³ug Hofrichtera [1] kredyt w
kwocie 55000 talarów oprocento-
wany na 4%.
Jak wynika z rysunku technicznego
sporz¹dzonego w 1865 roku (rys. 2)
g³ównymi urz¹dzeniami by³y:
- 4 piece gazownicze o retortach po-
ziomych, tj. dwa 3-retortowe, jeden
2-retortowy, jeden 1-retortowy,
- piec parowy,
- silnik parowy napêdzaj¹cy ssak,
- ssak z obej�ciem,
- ch³odnica gazu,
- p³uczka naftalenowa i amoniakal-
na,
- trzy skrzynie z mas¹ czyszcz¹c¹,
- gazomierz stacyjny,
- regulator obej�ciowy,
- zbiornik gazu o pojemno�ci 650
c.b.m (1 c.b.m. - odpowiednik 1
Nm3).

Gazowniê zbudowano z my�l¹ o
zast¹pieniu lamp olejnych lampami
gazowymi i po raz pierwszy ulice
miasta zosta³y o�wietlone gazem 31
pa�dziernika 1865 roku  [2].

W roku 1870 produkcja gazu wy-
nosi³a oko³o 135 000 c.b.m.  [1].

Znaczna rozbudowa gazowni zo-

Zdjêcie przedstawiaj¹ce latarniê gazow¹
na obecnej ulicy Niepodleg³o�ci
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sta³a przeprowadzona w 1890
roku  przez in¿ynierów Goetza i
Hempla z Berlina za kwotê
85801 marek 46 fenigów, wtedy
te¿ zbudowano drugi zbiornik
gazu o pojemno�ci 1000 c.b.m.

Zbieraniem pieniêdzy na amor-
tyzacjê dla budowy i rozszerze-
nia gazowni zajmowa³a siê Kasa
Kameralna, której fundusz 1 kwiet-
nia 1891 roku wyniós³ 7500 marek.

Produkcja gazu pod koniec lat 90-
tych XIX wieku wynosi³a przeciêt-
nie od 250 tys. do 300 tys. c.b.m.,
co dawa³o Kasie Kameralnej nad-
wy¿kê w wysoko�ci od 7 tys.- 17
tys. marek.

Plan gazowni z 1911 roku
Inspektorem gazowni od pocz¹t-

ku jej za³o¿enia by³ Adolf Anders.
Dziêki jego rozwa¿nemu kierownic-
twu w bardzo krótkim czasie zwró-
ci³y siê wszystkie koszty budowy i
gazownia przynosi³a powa¿ne zyski
[2]. Po jego �mierci 2 stycznia 1892
roku nastêpc¹ zosta³ technik Siegi-
smund, który pe³ni³ funkcjê  inspek-
tora do 1898 roku. W 1909 roku
zbudowano trzeci zbiornik o pojem-
no�ci 1500 c.b.m.

Latarnia gazowa na rynku
Zbiornik o pojemno�ci 650 m3 zo-

sta³ zdemontowany pomiêdzy ro-
kiem 1911 a 1941 (porównanie pla-
nu z 1911 i 1941 roku).

Produkcja gazu w 1911 roku wy-
nios³a oko³o 810 000 c.b.m., a rocz-
ny zysk oszacowano na 40000 ma-

rek. Mieszkañcy w tym
czasie p³acili za 1 c.b.m.
gazu do o�wietlenia, go-
towania i ogrzewania 15
pfenigów, natomiast za 1
c.b.m. gazu do napêdu sil-
ników 12 pfenigów [3].

Do o�wietlenia ulic i
placów w roku 1870 u¿y-
wano 190 lamp gazowych,
w roku 1911 - 317 sztuk.
Wieczorne latarnie �wie-

ci³y 3,5 godziny, nocne za� przeciêt-
nie oko³o 7 godzin.

Biuro inspektora i mistrza gazu
znajdowa³o siê w budynkach Urzê-
du Miasta w pobli¿u gazowni, gdzie
mie�ci³y siê biura wszystkich urzêd-
ników miejskich.

Nastêpcami inspektora Siegi-
smunda byli: Göbbels w 1898 roku,
Tormin w 1899 roku, Lange od 1900
do 1901 roku i Bühring od 1901 do
1911 roku, to jest do daty wydania
przez Hofrichtera ksi¹¿ki o rodzin-
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nym mie�cie Leobschutz, z której
wykorzystano te dane  [1].
Nowy budynek piecowni zosta³
wybudowany w 1902 roku (3) i ro-
zebrany dopiero w roku 1975, po
przej�ciu na gaz koksowniczy .
Wojna wywo³a³a zjawisko braku bi-
lonu, co grozi³o powa¿nymi kompli-
kacjami w handlu detalicznym, na
co gazownia zareagowa³a, wydaj¹c
zastêpczy bilon w formie standar-
dowych ¿etonów metalowych do
automatów.

 ¯etony do gazomierzy u¿ywane
w gazowni g³ubczyckiej
(dolny ¿eton z otworem)

 ¯etony do gazomierzy wrzuto-
wych w G³ubczycach wykonane
by³y z mosi¹dzu o �rednicy 22.3
mm. Stosowano dwa rodzaje ¿eto-
nów: jedne bez otworu, drugie z
otworem o �rednicy 5 mm, u³atwia-
j¹cym segregowanie bilonu poprzez
nak³adanie go warstwami na prêt o
takiej samej �rednicy, co otwór
¿etonu.

Wraz z rozwojem gazowni rozbu-
dowywano sieæ miejsk¹, stosuj¹c do
tego celu wy³¹cznie rury ¿eliwne.
Gazownia g³ubczycka na prze³o-
mie  roku 1925- 1928

W 1927 roku wyprodukowano:
817000 m3 gazu wêglowego oraz

28000 m3 gazu wodnego. Rok obli-
czeniowy by³ przesuniêty wzglêdem
kalendarzowego i tak np. podana
wy¿ej wielko�æ produkcji liczona
by³a od 1.4.1927 do 31.3 1928. Do
wyprodukowania 817 tys. m3 zu¿yto
2899 ton wêgla i z jednej tony wê-
gla otrzymano 289,14 m3 gazu (przy
temperaturze 150C i ci�nieniu 760
mm H2O) o kaloryczno�ci 4721
kcal. [3].

Gazownia w roku 1928 wyposa-
¿ona by³a w jeden piec 6-retorto-
wy, jeden piec 7-retortowy, trzy pie-
ce 8-retortowe.

Wêgiel do wytwarzania gazu do-
starczany by³: z kopalni z Zabrza -
40%, przez Niemieck¹ Spó³kê Han-
dlow¹ z Berlina 33,10% oraz Firmê
Handlow¹ J. Fihwan. Zakupywano
1,2% wêgla du¿ego, 28,8% wêgla
�redniego i 70% wêgla ma³ego. D³u-
go�æ sieci gazowej niskiego ci�nie-
nia wynosi³a 19.507 mb  [4].

Odbiorców gazu w tym okresie
na terenie G³ubczyc by³o 2429, przy
liczbie 670 przy³¹czy domowych, na
oko³o 13 000 mieszkañców. Do po-
miaru zu¿ycia gazu stosowano ga-
zomierze suche - 2120 szt., mokre -
261 szt. oraz wysoko wydajne - 48
szt. Czê�æ z tych gazomierzy posia-
da³a licznik z tarcz¹ cyfrow¹. W
gospodarstwach domowych stoso-
wane by³y bardzo czêsto gazomie-
rze na bilon, tzw. wrzutowe. �red-
nie zu¿ycie gazu na jeden gazomierz
wynosi³o 243 m3/rok. Na potrzeby
socjalno-bytowe gospodarstwa zu-
¿ywa³y 576 tys. m3 gazu, natomiast
przemys³ zu¿ywa³ 10 tys. m3.

Wed³ug dokumentacji technicznej
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z 1928 roku ci�nienie w rurach roz-
prowadzaj¹cych gaz wynosi³o 45
mm H

2
O, natomiast u odbiorców 40

mm H
2
O.

Na terenie miasta G³ubczyce
znajdowa³o siê w tym czasie miê-
dzy innymi 89 latarni jednop³omie-
niowych stoj¹cych, 44 latarnie ga-
zowe jednop³omieniowe wisz¹ce, 1
latarnia dwup³omieniowa wisz¹ca na
kolei, 80 latarni trzyp³omieniowych
wisz¹cych i 4 latarnie czterop³omie-
niowe wisz¹ce grupowo. £¹cznie
ilo�æ latarni wynosi³a 218 sztuk. Na
o�wietlenie ulic zu¿ywano 119 ty-
siêcy m3 gazu rocznie. Produkcja
czystego amoniaku wynosi³a 1286
kg, z którego uzyskiwano 7947 kg
siarczanu amonu [3].
Gazownia g³ubczycka po II woj-
nie �wiatowej

W pierwszych latach powojen-
nych gazownictwo w Polsce gru-
powa³o siê w dwóch resortach.
Du¿e gazownie zaliczone by³y do
przemys³u kluczowego, za� ma³e
podleg³e by³y w³adzom miejskim i
podporz¹dkowane resortowi gospo-
darki komunalnej. Wszystkie ga-
zownie województwa opolskiego
znalaz³y siê w resorcie gospodarki
komunalnej, co nie wp³ynê³o ko-
rzystnie na ich rozwój, ze wzglêdu
na zbyt ma³e nak³ady inwestycyjne
w tym resorcie, a w szczególno�ci
na gazownictwo,

W czasie II wojny �wiatowej ga-
zownia g³ubczycka uleg³a powa¿ne-
mu zniszczeniu. Wysadzono w po-
wietrze jeden ze zbiorników gazo-
wych, a znajduj¹ce siê piece pozio-
mo- komorowe nie nadawa³y siê do

eksploatacji. W 1947 roku gazow-
nia zosta³a czê�ciowo wyremonto-
wana i uruchomiono piec 8-retorto-
wy, który nie móg³ ca³kowicie za-
spokoiæ potrzeb miasta.

Z tego powodu w latach 1949-
1950 przeprowadzono remont pie-
ców 4-komorowych, z których je-
den remontowano od podstaw  [3].

Lata 1949 - 1950 s¹ okresem
prze³omowym dla ca³o�ci gazownic-
twa. Opracowany wówczas plan
gazyfikacji Polski dawa³ wytyczne
rozwoju produkcji gazu: koksowni-
czego, ziemnego i miejskiego. W
planie tym stwierdzono, ¿e produk-
cja gazu w gazowniach, a przede
wszystkim w gazowniach ma³ych,
jest bez porównania dro¿sza ni¿
koszty transportu gazu koksowni-
czego czy ziemnego z powa¿nych
nawet odleg³o�ci. Konkurowaæ z
tymi kosztami mog³y tylko gazow-
nie du¿e, o niskim koszcie produk-
cji. St¹d wynika³o pierwszeñstwo w
rozbudowie gazoci¹gów dalekosiê¿-
nych i urz¹dzeñ przesy³owych, d¹-
¿enie do gazyfikacji miast - dotych-
czas niekorzystaj¹cych z gazu -
drog¹ doprowadzenia do nich gazu
koksowniczego lub ziemnego, d¹¿e-
nie do zast¹pienie produkcji gazu w
ma³ych, nierentownych wytwór-
niach gazem z gazoci¹gów daleko-
siê¿nych.

10 stycznia 1948 o godz. 12 doko-
nano symbolicznego uruchomienia ga-
zowni, którego dokona³ Starosta Po-
wiatowy Ignacy Zawadzki w obec-
no�ci za³ogi, cz³onków w³adz i przed-
stawicieli urzêdów pañstwowych oraz
stronnictw politycznych  [5].
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Roczna produkcja w 1948 roku
wynios³a 320 140 m3 gazu, 785 ton
koksu, 48 ton smo³y, na co zu¿yto
1242 tony wêgla. Zatrudnienie wy-
nosi³o 20 osób, tj. 3 osoby umys³o-
we i 17 fizycznych.

Uroczystego otwarcia pieca ga-
zowniczego o czterech komorach
poziomych firmy ,,Didier" (wydaj-
no�ci 4000 m3/dobê) dokonano w
dniu 22 lipca 1949 roku dla uczcze-
nia 5-lecia  Manifestu PKWN.

Odbudowê pieca za kwotê
300 000 z³ wykonano w³asnym wy-
si³kiem, systemem gospodarczym z
udzia³em za³ogi w ramach czynu lip-
cowego, oszczêdzaj¹c 610 000 z³
[6].

W latach 1947-1968 gazownia
dzia³a³a w ramach Wielozak³adowe-
go Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej w G³ubczycach.

W roku 1955 z gazu korzysta³o
1312 odbiorców. Istniej¹cy zbiornik
o pojemno�ci 1500 m3 sta³ siê za
ma³y, podjêto wiêc decyzje o remon-
cie drugiego zbiornika uszkodzone-
go w okresie wojny. Jego remont
ukoñczono w 1962 roku.

Liczba odbiorców w roku 1960
wynosi³a 1694.

Lata 1962-1964 to powa¿ny re-
mont aparatowni i odsiarczalni gazu,
podczas którego zostaje w znacz-
nym stopniu odnowiony park maszy-
nowy zak³adu, czego efektem jest
zwiêkszona zdolno�æ produkcyjna
do 5500 m3 gazu na dobê. Wymie-
niono ch³odnice wodn¹, ssaki, regu-
lator obej�ciowy, odsmalacz, p³ucz-
kê naftalenow¹ i amoniakaln¹, ga-
zomierz stacyjny i regulator ci�nie-

nia gazu. Zdemontowano maszynê
parow¹ oraz pêdnie pasow¹, w miej-
sce których zamontowano agregat
pr¹dotwórczy (zespó³ spalinowo-
elektryczny).

Do roku 1964 piece gazowe eks-
ploatowano na przemian.

Ze wzglêdu na wzrost zapotrze-
bowania na gaz oba piece od 1964
do 1968 roku pracowa³y jednocze-
�nie.

W roku 1965 dobowa produkcja
wynosi³a 4750 m3 gazu, co dawa³o
w skali roku 1536 tys. m3 gazu o
cieple spalania 4200 kcal. Uzysk
gazu z 1 tony wêgla wynosi³ 422 m3.
Na potrzeby w³asne zu¿yto 9000 m3

gazu, straty wynosi³y 180 000 m3, a
sprzeda¿ wynosi³a 1347 tys m3.
Wyprodukowano 2746 tys. kg kok-
su i 138 tys. kg smo³y. Ówczesna
cena zbytu  za 1 tonê koksu wyno-
si³a 320 z³, natomiast za 1 tonê smo-
³y  - 900 z³.

Liczba odbiorców wynosi³a w tym
czasie 2500 przy 110 przy³¹czach
domowych o d³ugo�ci 3800 m. D³u-
go�æ sieci rozdzielczej bez przy³¹czy
domowych wynosi³a 22269 m. Stan
sieci wykazywa³ 52 % zu¿ycie, co
wp³ywa³o na wysokie straty gazu.
Wiêksza czê�æ rur rozprowadzaj¹-
cych gaz pochodzi³a jeszcze z 1902
roku i by³a wykonana z ¿eliwa. Na
bezpieczeñstwo i higienê pracy jed-
nego robotnika przeznaczono 1500 z³
ówczesnych [3].

Dnia 1.01.1969r nastêpuje prze-
jêcie z Resortu Gospodarki Komu-
nalnej gazowni g³ubczyckiej i w³¹-
czenie jej do zak³adu Gazownicze-
go w Nysie. Od tej pory Nysa spra-
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wuje bezpo�redni nadzór nad wy-
twarzaniem gazu w G³ubczycach.
W tym czasie rozpoczyna siê budo-
wa jednego z dwóch nowych pie-
ców piêciopiono-komorowych, któ-
re maj¹ zast¹piæ dotychczasowe
piece firmy ,,Didier". Budowê dru-
giego pieca piêciopiono-komorowe-
go zakoñczono w 1971 roku.
Zmiany w gazowni g³ubczyckiej
w latach 70.

W latach 70. g³ównym celem ga-
zownictwa sta³o siê zast¹pienie gazu
miejskiego gazem ziemnym. U¿yt-
kowanie gazu wysokokalorycznego,
jakim by³ gaz koksowniczy, zamiast
gazu miejskiego niskokalorycznego,
mia³o na celu obni¿enie kosztów
dystrybucji tego bardzo praktyczne-
go i ekonomicznego paliwa w prze-
liczeniu na jednostkê ciep³a.

Zanim to jednak nast¹pi³o, w roku
1970 podjêto decyzjê o budowie sta-
cji mieszankowej propan-butanu,
której celem by³o zwiêkszeniu ka-
loryczno�ci gazu, a co za tym idzie
zmniejszenie poboru gazu, gdy¿ po-
woli zbli¿ano siê do maksymalnej
wydajno�ci pieców gazowniczych .

Podobny cel mia³ wykonany w
tym samym roku remont kapitalny
dwóch zbiorników gazu. Pierwszy
z nich, wybudowany w 1908 roku o
pojemno�ci 1500 m3 ,dziêki dobudo-
waniu jednego teleskopu, zwiêkszy³
sw¹ pojemno�æ do 3000 m3 .W dru-
gim, wykorzystuj¹c tê sam¹ meto-
dê, zwiêkszono pojemno�æ z 1000
m3 do 2000 m3. Zwiêkszenie ich
pojemno�ci spowodowa³o to, ¿e ga-
zownia by³a w stanie pokryæ szczy-
towe zapotrzebowanie na gaz.

Liczba odbiorców gazu wzros³a w
1970 roku do 2900, a produkcja gazu
wynosi³a 1835 tys. m3  [3].

Budowa i uruchomienie trzecie-
go pieca piêciopio piono-komorowe-
go odby³a siê w 1973 roku.

Lata 1971-74 to okres intensyw-
nych robót inwestycyjnych w wo-
jewództwie opolskim, polegaj¹cy na
wybudowaniu sieci przesy³owej
gazu koksowniczego do miast zlo-
kalizowanych na po³udniu woje-
wództwa. W po³udniowej czê�ci
województwa zbudowano miêdzy
innymi gazoci¹g magistralny na tra-
sie G³ogówek - G³ubczyce - Raci-
bórz, w zwi¹zku z czym planowano
zaprzestanie eksploatacji gazowni w
miastach G³ogówek, Prudnik, G³u-
cho³azy, G³ubczyce, Baborów i
Kietrz.

Rok 1974 by³ z tego powodu prze-
³omowym, gdy¿ doprowadzono do
miasta gaz koksowniczy z Koksow-
ni w Zdzieszowicach.

20 stycznia 1975 roku to raczej
smutna data w historii gazowni g³ub-
czyckiej, gdy¿ w tym dniu zaprze-
stano produkcji gazu. Gaz miejski
zast¹piony zosta³ gazem koksowni-
czym, tak zwanym ,,dalgazem" prze-
sy³anym gazoci¹giem wysokiego ci-
�nienia z koksowni w Zdzieszowi-
cach  [4].

Przez ca³y okres powojenny ist-
niej¹ce na terenie G³ubczyc zak³a-
dy nie pobiera³y gazu do produkcji
przemys³owej.

W dniu 5 lutego 1975 roku prze-
kazano oficjalnie do eksploatacji
nowo wybudowany system gazu
koksowniczego dla po³udniowego
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regionu województwa opolskiego
Zak³ad Gazowniczy Nysa opra-

cowa³ program zagospodarowania
obiektów  i terenu po wy³¹czeniu z
eksploatacji Gazowni G³ubczyce w
zwi¹zku z zaprzestaniem produkcji
klasycznej gazu i przej�ciem na gaz
koksowniczy, który ukaza³ siê
8.01.1975 r. [3]. Polega³ on na fi-
zycznej likwidacji budynków sor-
towni koksu, odsiarczalni, piecow-
ni, szopy drewnianej, up³ynnieniu
wagi wozowej oraz likwidacji urz¹-
dzeñ produkcyjnych, a w szczegól-
no�ci dwóch zbiorników podziem-
nych murowanych, komina z czo-
puchem, instalacji podmuchu spali-
nowo - powietrznego, osadnika za-
wiesin koksu i piasku, pieców ga-
zowych, ch³odnicy wodno-rurko-
wej, ch³odnicy powietrzno-wodnej,
4 odsiarczalników, regulatora ci�nie-
nia gazu w sieci, wozów zasypo-
wych do komór i zasypowych do
generatora i odbioru koksu, wie¿y
ga�niczej do gaszenia koksu, p³ucz-
ki amoniakalnej, p³uczki naftaleno-
wej, zbiornika betonowego na wodê,
odsmalacza i toru jezdnego na es-
takadzie.

Budynki magazynu wêgla i apa-
ratowni oraz kot³owni odzysknico-
wej adaptowano na biuro rozdzielni
gazu, jadalniê, szatniê czyst¹ i
brudn¹ z wc, punkt ratownictwa
gazowego, magazyn gazomierzy i
czê�ci, warsztaty. Budynki kot³ow-
ni, rozdzielni elektrycznej oraz ga-
ra¿e pozostawiono wed³ug dotych-
czasowego przeznaczenia

W tym czasie dokonano przegl¹-
du stanu sieci gazowej, której po-

szczególne d³ugo�ci wynosi³y:
> d³ugo�æ gazoci¹gów niskiego ci-
�nienia:
- stalowych - 6078 mb,
- ¿eliwnych - 17049  mb,
- przy³¹czy domowych - 5866 mb.
RAZEM - 28993 mb.
>d³ugo�æ gazoci¹gów �redniego ci-
�nienia - 1042 mb,
>d³ugo�æ gazoci¹gów wysokiego
ci�nienia - 26000 mb,
Natomiast wielko�æ zatrudnienia w
dniu 8.01.1975r wynosi³a:
-kierownik           1,
-mistrz sieci                                     1,
-aparat. st. rozdz. gazu                   8,
-obs³uga odbiorców                         2,
-obs³uga sieci n/c                             4,
-obchodowy sieci w/c                      1,
-wydawca mat. i narzêdzi            1,
-sprz¹taczka                                     1.
Razem 19 osób.
Ilo�æ odbiorców w roku 1976 wy-
nosi³a 3300.

W latach 1975-1976 dokonano
demonta¿u urz¹dzeñ produkcyj-
nych, a w 1977 roku przeprowa-
dzono remont i adaptacjê obiektów
poprodukcyjnych do celów socjal-
nych  [3].

Nastêpn¹ znacz¹c¹ dat¹ w histo-
rii G³ubczyckiej gazowni pozosta³
marzec 1992 roku, kiedy to nast¹-
pi³o przej�cie z gazu koksownicze-
go  na gaz ziemny.

W gazowni g³ubczyckiej przez ca³y
czas jej istnienia wytwarzano gaz
miejski  metod¹ suchej destylacji
wêgla kamiennego. Produkcja i
oczyszczanie gazu oparte by³o na
typowym procesie technologicznym,
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Widok na
pomieszczenia
odsiarczalni i

magazynu masy
oczyszcz¹cej do

odsiarczalników
w trakcie

remontu zdjêcie
sprzed 1962
roku    [3].

Fotografia
G³ubczyc
- z lewej
strony
czê�æ

zbiornika
o pojemno-
�ci 650 m3.

Widok na
Gazowniê
od strony

po³udniowej
[3].

Widok
na Gazowniê

od strony
po³udniowej  [3].
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Widok na gazowniê - 1865 rok.
Rysunek po retuszu   [3].

który stosowano w innych gazow-
niach pruskich. Proces produkcji
gazu miejskiego od chwili jego prze-
mys³owego zastosowania a¿ do za-
mkniêcia ostatniej gazowni w Eu-
ropie nie ulega³ istotnym zmianom.

Widok na pomieszczenia odsiarczal-
ni i magazynu masy oczyszcz¹cej

w trakcie remontu.    [3].

Zabudowania
Pierwsze budynki
zbudowane w 1865
roku mia³y wygl¹d
pokazany ni¿ej.
By³ to jednolity
kompleks sk³adaj¹-
cy siê z szeregu
pomieszczeñ, ta-
kich, jak: hala pie-
cowni, pomieszcze-
nia dla ssaka i ma-

gazynu wêgla, pomieszczenia z
urz¹dzeniami do oczyszczania gazu.
Jedynym obiektem, który znajdowa³
siê poza zabudowaniami produkcyj-
nymi, by³ zbiornik gazu.

Jacek Szczepanik
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Na urzêdowej tablicy umiesz-
czonej na frontowej �cianie domu
nauczyciela przy ulicy Ko�ciuszki
w G³ubczycach widnieje nazwisko

patrona tej instytucji - Stanis³awa
Karwowskiego. Przypadkowo za-
gadniêtym przechodniom nazwi-
sko to nic nie mówi, co najwy¿ej
tym nieco starszym kojarzy siê z
bohaterem popularnego niegdy�
serialu. Co smutniejsze - równie¿
nieznany jest on wiêkszo�ci przed-
stawicieli zawodu nauczycielskie-
go. A przecie¿ placówka o�wiato-
wa oddana w 1962 roku, w znacz-
nej czê�ci wybudowana z dobro-
wolnych sk³adek ówczesnych na-
uczycieli powiatu g³ubczyckiego,
nie mog³a przyj¹æ imienia osoby
ma³o znanej czy zgo³a przypadko-
wej. Kim zatem by³ Stanis³aw
Karwowski? Czym zas³u¿y³ sobie
na patronowanie instytucji, która
w zamy�le inicjatorów jej powsta-

nia mia³a byæ o�rodkiem ¿ycia in-
telektualnego i kulturalnego �rodo-
wiska nauczycielskiego, a z cza-
sem i ca³ego miasta?

Gar�æ informacji na ten temat
mo¿emy znale�æ w wydanych z
okazji jubileuszu g³ubczyckiego li-
ceum w 2005 roku "Dziejach
pierwszego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama
Mickiewicza". W bardzo wnikli-
wym studium Katarzyny Maler o
dziejach szko³y w latach 1752-
1945 znajdujemy informacje o
Karwowskim jako nauczycielu
francuskiego, historii i geografii w
latach 1883-1905 i autorze kilku
publikacji. Lakoniczna (z koniecz-
no�ci) nota zawiera te¿ kilka (ko-
rektorskich - jak s¹dzê) nie�cis³o-
�ci dotycz¹cych biografii nauczy-
ciela. W innym miejscu "Dziejów",
wspominaj¹c "Ludzi i zdarzenia, o
których warto pamiêtaæ", pisze:
"W mocno zgermanizowanych
wówczas G³ubczycach mieszka³ i
naucza³ Polak, patriota z Wielko-
polski dr Stanis³aw Karwowski,
który, nara¿aj¹c siê na szykany
w³adz pruskich, szerzy³ kult Mic-
kiewicza i ratowa³ uczniów przed
germanizacj¹." Przypomina w tym
kontek�cie okoliczno�ci nadania
szkole w 1955 roku imienia Ada-
ma Mickiewicza, zainicjowane
przez ówczesnego polonistê i wi-
cedyrektora Franciszka Freja, do-
daj¹c: "Profesorowi Frejowi nale-
¿y siê wdziêczno�æ za wydobycie

Adam Frej
WIELKOPOLANIN W G£UBCZYCACH
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z zapomnienia piêknej postaci dr.
Stanis³awa Karwowskiego." Cy-
towane wydawnictwo rozpo-
wszechniane jest jednak przede
wszystkim w �rodowisku absol-
wentów i nauczycieli LO, jego
zasiêg jest zatem ograniczony, a
okoliczno�ciowy charakter (o
czym wy¿ej) nie pozwoli³ na
szersz¹ prezentacjê interesuj¹cej

nas osoby. Mo¿e warto zatem
"wydobyæ z zapomnienia tê piêkn¹
postaæ"- po raz wtóry.

Kiedy Stanis³aw Karwowski w
roku 1883 wraz z rodzin¹ znalaz³
siê w G³ubczycach, przeniesiony
przez pruskie w³adze do tutejsze-
go gimnazjum, by³ nie tylko cz³o-
wiekiem wszechstronnie wy-
kszta³conym, z tytu³em doktora
uzyskanym na Uniwersytecie w
Halle w 1870 roku (z historii Pol-
ski i Litwy) po studiach w zakre-
sie geografii, filozofii, jêzyków i
religii na uniwersytetach we Wro-
c³awiu i Berlinie; mia³ te¿ za sob¹
pierwsze do�wiadczenia politycz-
ne z pruskimi w³adzami w rodzin-
nej Wielkopolsce. Zatrudniony w

1872 roku w znanym gimnazjum
w Ostrowie Wlkp. jako nauczy-
ciel religii odmówi³ nauczania tego
przedmiotu w jêzyku niemieckim
(jest pocz¹tek "Kulturkampu"), za
co zostaje karnie przeniesiony do
niemieckiego gimnazjum w ̄ aga-
niu. Jak czytamy, "by³ to pierwszy
przypadek karnego wydalenia z
Poznañskiego polskiego nauczy-

ciela". Pierwszy - ale
czy przypadek? Syn ofi-
cera polskiego z Po-
wstania Listopadowe-
go, a pó�niej nauczycie-
la gimnazjalnego w
Lesznie (polskim i wiel-
kopolskim), gdzie sam
Stanis³aw siê urodzi³ w
1848 roku i ukoñczy³
gimnazjum w 1867, mu-
sia³ z rodzinnego domu
wynie�æ tradycje pa-

triotyczne.
Móg³ te¿ po ojcu odziedziczyæ

zainteresowania literackie, o czym
mo¿e �wiadczyæ wydany przez
niego pamiêtnik ojca- Adama
"Wspomnienie podchor¹¿ego z
r.1831 skre�li³ z pamiêci syn"
Lwów, 1891. Jego w³asna twór-
czo�æ publicystyczna i pisarska
obejmie ponad 300 pozycji.

Powróæmy jednak do pocz¹tków
jego drogi nauczycielskiej. "Pobyt
w ̄ aganiu-jak czytamy-by³ nader
przykry i dokuczliwy. Polak-pa-
triota znalaz³ siê w otoczeniu wro-
go doñ usposobionym. Do udrêk
moralnych do³¹cza³y k³opoty ma-
terialne." Polak-politycznie podej-
rzany-móg³ byæ wy³¹cznie na naj-
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ni¿szym szczeblu nauczycielskiej
hierarchii. Po dziewiêciu latach
koñczy siê "¿agañskie zes³anie".
W G³ubczycach znajdzie Kar-
wowski zarówno mo¿liwo�æ
awansu zawodowego i poprawê
warunków materialnych, jak i
przyjazne �rodowisko w�ród, po-

dobnie jak on, przeniesionych s³u¿-
bowo nauczycieli Polaków. W�ród
uczniów wielu pochodzi³o z rodzin
górno�l¹skich. Karwowski dok³a-
da³ wszelkich starañ, aby zacho-
waæ ich dla polsko�ci, ucz¹c jêzy-
ka polskiego i u�wiadamiaj¹c pod
wzglêdem narodowym.

W G³ubczycach przepracuje 24
lata, do roku 1907, kiedy ze wzglê-
du na z³y stan zdrowia poprosi o
zwolnienie na emeryturê i powró-
ci do stolicy rodzinnej Wielkopol-
ski-Poznania. Æwieræwiecze spê-
dzone w prowincjonalnych G³ub-
czycach nie by³o jednak czasem
ja³owym. Jak siê dowiadujemy, by³
to okres o¿ywionej dzia³alno�ci
pisarskiej, narodowej i patriotycz-
nej. "Dom Karwowskich by³

ostoj¹ ducha polskiego i miejscem
licznych spotkañ dzia³aczy odro-
dzenia �l¹ska, z którymi Karwow-
ski nawi¹za³ �cis³e kontakty." Byli
w�ród nich wydawcy "Nowin Ra-
ciborskich"- Józef Rostek i J.K
Makowski. (Gdzie mie�ci³a siê ta
"ostoja" ducha polskiego, jaki by³

adres Karwow-
skich w G³ubczy-
cach-tego te¿ war-
to by siê dowie-
dzieæ). W tej at-
mosferze Wielkopo-
lanin-�l¹zak rozwi-
ja³ swoj¹ twór-
czo�æ, pisz¹c i pu-
blikuj¹c w wielu
czasopismach i pe-
riodykach, miêdzy
innymi we Lwowie,
Warszawie, Pozna-

niu i - oczywi�cie- w gazetach �l¹-
skich. Interesowa³a go przede
wszystkim historia i polityka,
zw³aszcza dotycz¹ca �l¹ska i
Wielkopolski, stosunków polsko-
niemieckich, najnowszej historii
Polski - powstañ narodowych. Te
najwa¿niejsze, najbardziej "dra¿li-
we" tematy (nie zapominajmy, ¿e
jest nadal nauczycielem w pruskiej
szkole) podejmowa³, u¿ywaj¹c
pseudonimu Wiktor S³oñski. Ale
mia³ te¿ wiele innych zaintereso-
wañ: pisywa³ o starofrancuskiej
poezji mi³osnej, publikowa³ kore-
spondencje z podró¿y, nie zapo-
mnia³ o rodzinnych stronach, pi-
sz¹c o Gnie�nie czy Jarocinie.
Jego zas³ugi to wed³ug pisz¹cych
o nim przede wszystkim:
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1. rozbudzanie ducha narodowe-
go w�ród wychowywanej przez
siebie m³odzie¿y, z której wyszed³
niejeden szermierz polsko�ci na
�l¹sku,
2. szerzenie wiadomo�ci  w pra-
sie o sprawach �l¹skich,
3. badania naukowe z zakresu wie-
dzy o �l¹sku.

Mówi siê te¿ o profesorze g³ub-
czyckiego gimnazjum, który jako
orêdownik walki o polsko�æ tych
ziem wykazywa³ zagra¿aj¹ce im
wielowiekowe d¹¿enia germani-
zacyjne.

Dla nauczyciela, historyka, re-
gionalisty, ucznia zainteresowane-
go histori¹ czy wreszcie czytelni-
ka rozmi³owanego w dziejach na-
szej ma³ej ojczyzny na pewno in-
spiruj¹ce mog¹ byæ przytoczone
powy¿ej opinie. Kim byli ci szer-
mierze polsko�ci na �l¹sku? Czy
zachowa³y siê gdzie� �lady pracy
nauczyciela z uczniami-�l¹zakami
nad literatur¹ i jêzykiem ojczy-
stym? Równie¿ bogata spu�cizna
autora "Z przesz³o�ci �l¹ska" war-
ta jest g³êbszej refleksji badaw-
czej, do czego niniejszy szkic nie
pretenduje. Celem tej publikacji
jest wydobycie z niepamiêci tej
zas³u¿onej postaci.

Ostatnie 10 lat ¿ycia spêdzi³ Kar-
wowski w Poznaniu, dzia³aj¹c jako
polityk (w Radzie Miejskiej Po-
znania), niespo¿yty prelegent i
mówca, cz³owiek wielu stowarzy-
szeñ i organizacji spo³ecznych, na-
ukowych i kulturalnych. To okres
chyba najwiêkszej ¿yciowej ak-
tywno�ci na wielu frontach tej

"najd³u¿szej wojny nowoczesnej
Europy". Równie¿ w dziedzinie
naukowej przynosi to uwieñczenie
jego pracy. Wydawana po �mier-
ci autora w Poznaniu w latach
1919-31 trzytomowa "Historia
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskie-
go" uwa¿ana jest przez historyków
tego regionu za nieocenione �ró-
d³o informacji. Wspólnie z Pozna-
niakami mo¿emy siê wiêc chlubiæ
dzie³em ¿ycia tego Wielkopolani-
na - zas³u¿onego tak¿e dla G³ub-
czyc.

Zmar³ w Berlinie, po operacji, w
1917 roku, nie doczekawszy siê
wolno�ci Polski i �l¹ska. Ale 50
lat po jego odej�ciu z gimnazjum
w Leobschütz, 40 lat po jego
�mierci, g³ubczyckiemu - polskie-
mu ju¿ - liceum nadano imiê po-
ety, którego dzie³a pomaga³y "za-
chowaæ dla polsko�ci m³odzie¿
górno�l¹sk¹". W ten symboliczny
sposób duchowy testament Stani-
s³awa Karwowskiego, zapisany
jego wytrwa³¹ prac¹ pedagogiczn¹
i naukow¹, dzia³alno�ci¹ poli-
tyczn¹ i patriotyczn¹ postaw¹,
zosta³ odczytany i jest wype³nia-
ny przez jego nastêpców - polskich
nauczycieli, którzy od 1945r. za-
czêli zapisywaæ now¹ kartê w
dziejach g³ubczyckiej o�wiaty i
polsko�ci �l¹ska.

Adam Frej
Autor szkicu korzysta³ z

"Komunikatu" nr 33. Seria II,
Instytut �l¹ski w Katowicach,

1937 oraz z "Polskiego
s³ownika biograficznego"

t.12, Wroc³aw 1966-67.
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Od 1 stycznia 1855 roku istnia³a
kolej w G³ubczycach.  Za spraw¹
spó³ki Kolei Górno�l¹skiej, po 18
latach, G³ubczyce uzyskuj¹ kolej-
ne po³¹czenie kolejowe. Tym ra-
zem z miastem Krnow (Jägerndorf
) le¿¹cym w granicach Monarchii
Austro-Wêgierskiej. Towarowy

ruch otwarto 25 wrze�nia 1873
roku, pasa¿erski - 1 marca 1874
roku. Linia ta w Krnowie styka³a
siê z wybudowan¹ w 1870 roku lini¹
Cesarsko-Królewskiej Uprzywile-
jowanej Morawsko-�l¹skiej Kolei
Centralnej z Ostrawy (Mährisch
Ostrau) przez Opawê (Troppau) do
Jindøichova (Hennersdorf), sk¹d
pó�niej wyprowadzono odga³êzie-
nie do G³ucho³azów (Ziegenhals) po
stronie pruskiej. Linia ta zaliczona
zosta³a do kategorii tzw. Neben-
bahnen, czyli kolei lokalnych ró¿-

Piotr Kopczyk
HISTORIA LINII KOLEJOWEJ Z G£UBCZYC

DO KARNIOWA (KRNOV - CZECHY)
ni¹cych siê od linii g³ównych
znacznie obni¿onymi parametrami
technicznymi. Na tej równie¿ jed-
notorowej linii o d³ugo�ci 17,90 km
uruchomiono stacjê Mokre (Moc-
ker). Wybudowano na niej  dwa
perony i trzy tory, w tym jeden tor
roz³adunkowo-za³adunkowy. Na tej

stacji mog³y siê
mijaæ poci¹gi,
mo¿na by³o ku-
piæ bilety na
podró¿ a tak¿e
nadaæ przesy³-
ki wagonowe i
baga¿owe.

Po 3 latach
oddano do
u¿ytku  w
G³ubczycach
nastêpn¹ liniê
k o l e j o w ¹ .
Ruch pasa¿er-

ski i towarowy w kierunku Rac³a-
wic �l. uroczy�cie zainaugurowa-
no 15 sierpnia 1876 roku.

Stacja G³ubczyce sta³a siê stacj¹
wêz³ow¹ 3-kierunkow¹. Od tej
pory a¿ do roku 1945 kolej i Zie-
mia G³ubczycka prze¿ywa³a czasy
swej �wietno�ci. Poprzez dobre
skomunikowanie poci¹gów miesz-
kañcy tego terenu bez przeszkód
docierali do Wiednia, Pragi, Wro-
c³awia, Opola, Rybnika czy Kato-
wic. Oko³o roku 1918 na linii do
Krnowa otwarty zosta³ przystanek

Pocz¹tek linii kolejowej do Krnova.
Rozebrane tory do Granicy Pañstwa
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Zopowy Równe (Soppau Roben),
a oko³o roku 1925 przystanek Pie-
trowice G³ubczyckie (Peterwitz).
W rozk³adzie jazdy wa¿nym od
1935 na linii do Krnowa pojawia
siê 9 par poci¹gów tam i z powro-
tem.

W po³owie lat 30-tych XX wie-
ku na �l¹sku rozpoczê³a siê akcja
nadawania nowych nazw miejsco-
wo�ciom, zamiast dotychczaso-
wych - brzmi¹cych zbyt s³owiañ-
sko. W latach 1933 - 35 na dwor-
cach kolejowych zamalowywano
stare napisy, Przystanek Peterwitz
zmieni³ nazwê na Zietenbusch.

23 marca 1945 roku Armia Czer-
wona wkracza na Ziemiê G³ub-
czyck¹. Na mocy porozumieñ z
ZSRR z dnia 11 lipca i 15 sierpnia
1945 roku PKP przejmuj¹ od ra-
dzieckiej administracji wojskowej
zarz¹d nad kolejami na ca³ym ob-
szarze pañstwa polskiego, w tym
tak¿e na Ziemi G³ubczyckiej, która
wesz³a w sk³ad tzw. Ziem Odzy-

skanych. 29 sierpnia 1945 roku
Rada Ministrów ustala podzia³ ad-
ministracyjny sieci PKP na okrêgi.
G³ubczyckie linie kolejowe podle-
gaj¹ Dyrekcji Katowickiej.

Wytyczony po wojnie nowy
przebieg granicy pañstwowej miê-

dzy Polsk¹ a
Czechos³owacj¹
s p o w o d o w a ³
przeciêcie wielu
linii kolejowych.
Na wa¿niej-
szych, tranzyto-
wych szlakach
utworzono kole-
jowe przej�cia
graniczne dla ru-
chu pasa¿er-
skiego funkcjo-
nuj¹ce po dzi�
dzieñ. Na mniej-

szych, typowo lokalnych liniach
przeciêtych granic¹, postêpowano
w ten sposób, i¿ od ostatniej stacji
b¹d� przystanku przed granic¹
szlak zamykano, a w wielu przy-
padkach kilkukilometrowy odcinek
torowiska do granicy zosta³ roze-
brany. W przypadku linii G³ubczy-
ce - Pietrowice do roku 1947 ist-
nia³o nawet lokalne kolejowe przej-
�cie graniczne czynne tylko dla ru-
chu towarowego

Na koñcowym przystanku oso-
bowym w Pietrowicach nie by³o
mijanki, dlatego te¿ parowóz od sta-
cji G³ubczyce jecha³ tendrem na-
przód (w przypadku tak w³a�nie za-
koñczonych linii by³o to praktyk¹
niemal¿e codzienn¹) b¹d� od stacji

peron osobowy Zopowy - Równe
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Mokre lokomotywa pcha³a sk³ad do
Pietrowic, sk¹d wraca³a ju¿ nor-
malnie, czyli "kominem do przodu".

Przystanki kolejowe na omawia-
nej linii po roku 1945 a¿ trzy razy
zmienia³y swoj¹ nazwê. Od marca
1945 roku do marca 1946r. nosi³y
nazwê: Równe, Mokre i Pietrowi-
ce k/G³¹bczyc. Od 1946 do 1947
zmieniono nazwy na: Zopowy
Równe, Mokre k/G³ubczyc i Pie-
trowice k/G³ubczyc. Od 1947 do

zamkniêcia przystanków nosi³y
nazwê: Zapowy Równe, Mokre
G³ubczyckie i Pietrowice G³ubczyc-
kie.

Pe³ny ruch osobowy i towarowy
uruchomiono dopiero 5 pa�dzierni-
ka 1947 roku z chwil¹ wej�cia w
¿ycie nowego, zimowego rozk³adu
jazdy poci¹gów. Na odcinku z G³ub-
czyc do Pietrowic kursowa³y 4
pary poci¹gów pasa¿erskich.

Tymczasem regres prze¿ywa li-
nia pietrowicka. W roku 1964 kur-
suj¹ z G³ubczyc trzy pary poci¹gów

osobowych, w tym jedna para re-
lacji Racibórz - Pietrowice G³ub-
czyckie. Od lipca 1969 roku je¿d¿¹
ju¿ tylko dwie pary: rano i po po³u-
dniu. Taki stan rzeczy oznacza³ ry-
ch³e zawieszenie kursów. Tak te¿
siê sta³o. 1 czerwca 1970 roku, z
chwil¹ wej�cia w ¿ycie nowego
rozk³adu jazdy, w Sieciowym Roz-
k³adzie Jazdy nie pojawi³a siê ju¿
tabela nr 164 z poci¹gami relacji
G³ubczyce - Pietrowice G³ubczyc-

kie. Krótkie,
lokalne po³¹-
czenia prze-
grywa³y z kon-
kurencj¹ szyb-
ko rozwijaj¹-
cej siê komuni-
kacji autobuso-
wej.

Dnia 01.10
1975r. nast¹pi-
³a zmiana gra-
nic dyrekcji
okrêgowych
PKP a tak¿e

ich nazw regionalnych. Linie kole-
jowe na ziemi g³ubczyckiej przesz³y
pod zarz¹d Dyrekcji Dolno�l¹skiej
w listopadzie z siedzib¹ we Wro-
c³awiu. W listopadzie 1978 roku ze
stacji Mokre odjecha³ po raz ostat-
ni poci¹g towarowy. Na tej stacyj-
ce od lat ³adowano buraki cukro-
we oraz ³upek kamienny z pobli-
skiego kamienio³omu w Braciszo-
wie

Z dniem 29 maja 1983 roku w
nowym rozk³adzie jazdy PKP po-
nownie pojawi³a siê wspomniana li-

Dawna stacja Mokre
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nia G³ubczyce - Pietrowice G³ub-
czyckie. By³o to swoistym ewe-
nementem na sieci kolejowej Pol-
ski. Niezmiernie rzadko dochodzi
bowiem do wznawiania ruchu pa-
sa¿erskiego na linii, na której
wcze�niej ruch taki zawieszono.
Uruchomiono wówczas dwie pary
poci¹gów - tylko w dni robocze -

relacji Racibórz - Pietrowice. Ra-
ciborska TKt48 z czterema "bipa-
mi" cztery razy na dzieñ pojawia-
³a siê na linii, nie zatrzymuj¹c siê
jednak na przystanku Zopowy
Równe. Przystankiem osobowym
sta³a siê równie¿ stacja Mokre
G³ubczyckie, która wykre�lona zo-
sta³a z Wykazu Odleg³o�ci Tary-
fowych 31 marca 1979 roku. Z³ud-
ne okaza³y siê nadzieje na sta³e,
codzienne kursy na tym odcinku.
Linia pietrowicka czynna by³a tyl-
ko przez 3 miesi¹ce. Z koñcem
sierpnia 1983 roku szlak zamkniêto
definitywnie.

W styczniu 1993r. zosta³a przez
Dyrekcjê w Opolu powo³ana ko-

misja, która dnia 28.01.1993r w
stacji G³ubczyce dokona³a za-
mkniêcia na sta³e odcinka linii ko-
lejowej z G³ubczyc do Granicy
Pañstwa, tj. od km 38.480 do
52.265. Na pocz¹tku miejsca za-
mkniêcia zosta³a na torze zabudo-
wana wykolejnica. Klucze do tej
wykolejnicy zosta³y zdeponowane

w biurze Sek-
cji Zabezpie-
czenia Ruchu
Kolejowego w
Rac³awicach
�l.

Na pocz¹tku
sierpnia 1995
roku na nie-
czynn¹ od lat
liniê pietro-
wick¹ wyru-
szy³a wypo¿y-
czona z Sekcji
Drogowej w

Rac³awicach �l¹skich drezyna
WN-15A. W nietypow¹ podró¿
udali siê wówczas w³odarze mia-
sta z Burmistrzem Józefem Pi-
chem wraz z zawiadowc¹ stacji
G³ubczyce w celu zapoznania siê
ze stanem technicznym ca³ego od-
cinka. Od pewnego czasu bowiem
powa¿nie przymierzano siê do
otwarcia linii wy³¹cznie dla ruchu
towarowego razem z graniczn¹
odpraw¹ celn¹ miêdzy Polsk¹ a
Republik¹ Czesk¹, która mia³a siê
znajdowaæ na stacji G³ubczyce.
Byæ mo¿e Czesi potraktowaliby
sprawê serio, po stronie polskiej
natomiast w tej materii nie uczy-
niono kompletnie nic i bardzo re-

peron osobowy Pietrowice
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alna szansa uruchomienia nastêp-
nego przej�cia granicznego spe³-
z³a na niczym.

Wkrótce pó�niej zapada decy-
zja o rozbiórce torów i wszystkich
urz¹dzeñ kolejowych na odcinku
G³ubczyce - Mokre G³ubczyckie.
Mo¿e chodzi³o o definitywne za-
mkniêcie sprawy "pechowej" linii.
Lecz najprawdopodobniej posz³o o
"feralny" wiadukt drogowy na ru-
chliwym odcinku drogi nr 38 Ko�-
le - G³ubczyce - Granica Pañstwa.
Pod zabytkowym wiaduktem, pa-
miêtaj¹cym czasy cesarza Wilhel-
ma, w g³êbokim w¹wozie po lek-
kim ³uku biegnie w³a�nie linia pie-
trowicka. Na drodze w tym miej-
scu znajduj¹ siê dwa ostre zakrê-
ty: przed wjazdem na wiadukt i po
wyje�dzie z wiaduktu. W³adzom
samorz¹dowym w G³ubczycach
przedstawiono pomys³, aby drogê
wreszcie wyprostowaæ. Dlaczego
nie, skoro linia od lat nieczynna,
zaro�niêta chaszczami i wydawa-
³oby siê nikomu niepotrzebna. We-
d³ug s³ów pracownika z  DOKP
Wroc³aw, do Dyrekcji PKP wp³y-
nê³y pisma ówczesnych w³adz sa-
morz¹dowych z pro�bami o wy-
ra¿enie zgody na zasypanie torów
w celu wykonania nasypu pod dro-
gê. Na efekty nie trzeba by³o cze-
kaæ d³ugo. Roboty drogowe trwa-
³y od kwietnia do czerwca 1996
roku. Drogê wyprostowano, a
w¹wóz bezpowrotnie zasypano,
uniemo¿liwiaj¹c odtworzenie linii
kolejowej.

Na szczê�cie wiadukt pozosta³

razem z fragmentem starej drogi i
wart jest obejrzenia ze wzglêdu na
jego unikaln¹ budowê. Od tamte-
go momentu linia kolejowa by³a
sukcesywnie rozbierana. Z t¹ lini¹
wi¹¿e siê wypadek kolejowy, któ-
ry mia³ miejsce  w dniu
16.12.1997r. o godz. 18.10 w
G³ubczycach. Lokomotywa ma-
newrowa SM42-109, która prze-
stawia³a 14 wagonów, zosta³a skie-
rowana przez pijanego nastawni-
czego nastawni wykonawczej
GB1 na nieczynny tor szlakowy w
kierunku granicy pañstwa. Wjazd
na ten tor by³ zabezpieczony po-
jedyncz¹ wykolejnic¹. Lokomoty-
wa najecha³a na na³o¿on¹ na tor
wykolejnicê  i spad³a z toru
wszystkimi osiami. Uszkodzeniu
uleg³ g³ówny zbiornik paliwa loko-
motywy. W tory wyla³o siê oko³o
1700 litrów oleju napêdowego.
Aby usun¹æ skutki wypadku i za-
braæ uszkodzony pojazd szynowy,
potrzebny by³ poci¹g ratunkowy,
który przyjecha³ z Kamieñca Z¹b-
kowickiego.

Szkoda tej historycznej i bardzo
ciekawej pod wzglêdem tury-
stycznym linii kolejowej. W obec-
nej chwili bardzo by siê przyda³a
wraz z lini¹ do Raciborza i do
Rac³awic �l. dla rozwoju gospo-
darczego i turystycznego  nasze-
go regionu.

Na podstawie posiadanych
materia³ów Piotr Kopczyk

Zdjêcia kolejowe Piotr
Kopczyk i Ryszard Kozyra
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Pierwszy Harcerski Piknik Ko-
lejowy �CITOR odby³ siê 20 wrze-
�nia 2003r. na terenie nieczynnej
stacji kolejowej w �ciborzycach
Ma³ych. Pomys³ zorganizowania
takiej imprezy narodzi³ siê z no-
stalgii za kolej¹ ¿elazn¹, która

³¹czy³a nasz region przez 130 lat z
reszt¹ kraju. W tym roku, tj.
15.08.2007 odbywa siê ju¿ pi¹ty
raz. Organizatorem jest Komen-
da Hufca Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego w G³ubczy-
cach, a celem tej imprezy jest
ocalenie od zapomnienia tra-
dycji zwi¹zanej z kolejnic-
twem.

Te spotkania w �ciborzy-
cach Ma³ych wesz³y ju¿ na
sta³e do harmonogramu im-
prez harcerskich. Od roku
2004 odbywaj¹ siê one co roku w
sierpniu. Na �CITOR zapraszani
s¹ stali go�cie: Naczelnik Sekcji
Eksploatacji z Nysy, kierowca z
szynowym pojazdem roboczym,
popularn¹ drezyn¹ , przedstawi-

ciele w³adz lokalnych, kolejarze
czynni zawodowo i emerytowani
pracownicy kolei oraz lokalne spo-
³eczeñstwo.

W 2006r. do harcerzy na �CI-
TOR przyby³ tak¿e Dyrektor Pol-
skich Linii Kolejowych z Opola i

przedstawiciele Stowarzysze-
nia Mi³o�ników Kolei z Bia³ej
ze swoimi drezynami.
Atrakcj¹ tych spotkañ jest
przeja¿d¿ka drezynami po nie-
u¿ywanych torach. Korzy-
staj¹ z niej harcerze , zuchy i
zaproszeni go�cie oraz wszy-
scy chêtni.

Na tym pikniku s¹ organizo-
wane: wystawa nieu¿ywane-

go sprzêtu kolejowego "mini mu-
zeum kolejnictwa", prezentacja
przez harcerzy piosenek o tema-
tyce kolejowej, wspólne ognisko,

kiermasz twórczo�ci dru¿yn har-
cerskich, tañce, gry i zabawy.
Wszystkie te spotkania harcerskie
na stacji rejestrowane s¹ przez
g³ubczyck¹ telewizjê kablow¹
pana Mariana Pospiszela, który na

Piotr Kopczyk
KOLEJOWE PIKNIKI HARCERSKIE - ŒCITOR

HISTORIA LINII Z G£UBCZYC DO RAC£AWIC ŒL.
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ta�mie filmowej ocala od zapo-
mnienia ...

W roku 2006 minê³o 130 lat od
chwili powstania planów budowy
tej linii kolejowej o d³ugo�ci 16 km.

Planowane wcze�niej
przez Kolej Wilhelma
przed³u¿enie linii kole-
jowej z G³ubczyc do
Nysy kontynuowa³a
spó³ka Kolej Górno�l¹-
ska, która otrzyma³a
07.07.1869 r. koncesjê

na budowê linii kolejowej od Z¹b-
kowic �l. przez Nysê, Prudnik,
Rac³awice �l. do G³ubczyc. Tam
mia³a siê po³¹czyæ z Kolej¹ Wil-
helma. W roku 1874 w Rac³awi-
cach �l. ukoñczono budowê

dwóch wiaduktów pod now¹ liniê
kolejow¹. Przy budowie linii Ra-
c³awice - G³ubczyce pojawi³a siê
przeszkoda, któr¹ trzeba by³o omi-
n¹æ. By³a ni¹ rzeka Osob³oga.

Przez tê rzekê in¿y-
nierowie niemieccy
zbudowali kamienny
most sk³adaj¹cy siê z
piêciu filarów po³¹-
czonych ³ukiem pe³-
nym, które przypomi-
na³y arkady. Na tej
konstrukcji po³o¿yli
tory kolejowe.

Z mostem nad Oso-
b³og¹ zwi¹zane s¹ dwa
wydarzenia. Pierwsze to
powód� w lipcu 1903
roku. Rzeka wyst¹pi³a z
koryta i podmy³a filary
mostu. Ca³y most run¹³
do rzeki. Przerwa w ru-
chu poci¹gów trwa³a

dwa lata. W 1905r. konstrukto-
rzy zbudowali jednoprzês³ow¹
konstrukcjê z kratownic¹ doln¹.
D³ugo�æ ca³kowita mostu wynosi
132 mb, a wysoko�æ od lustra
wody - 17,40 m.
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Drugie wydarzenie to pod³o-
¿enie ³adunków wybuchowych
pod filary mostu przez powstañ-
ców �l¹skich, a w³a�ciwie przez
polsk¹ grupê dywersyjn¹ Wa-
welberga pod dowództwem
pchor. Józefa Sibery ps. No-
wacki. Sta³o siê to w nocy z 2
na 3 maja 1921 roku. £adunki
zosta³y odpalone a most zosta³ po-
wa¿nie uszkodzony. Inna grupa z
tego samego oddzia³u, dowodzo-
na przez pchor. Janusza Meissne-

ra ps. Orski, wysadzi³a tory kole-
jowe wraz z poci¹giem towaro-
wym przed wjazdem do stacji w
Rac³awicach �l.

Budowê kolejowej magi-
strali Podsudeckiej z Nysy
do istniej¹cej od 1855 r. li-
nii kolejowej w G³ubczy-
cach ukoñczono w 1876 r.
Ruch pasa¿erski i towaro-
wy na odcinku Prudnik -
Rac³awice �l. - G³ubczy-
ce uroczy�cie zainauguro-
wano 15 sierpnia 1876
roku. Jedyn¹ na tym odcinku
stacj¹ by³y �ciborzyce z budyn-
kiem dworca stoj¹cego do dzisiaj.
Na tej stacji z biegiem czasu po-

wsta³y dwa perony dla podró¿-
nych, które istniej¹ do chwili obec-
nej, a tak¿e rampa do za³adunku
wagonów towarowych. Stacja

posiada semafory wjaz-
dowe i wyjazdowe. Na
stacji pracowali dy¿urny
ruchu, zwrotniczy i ka-
sjer biletowo-baga¿owy.
Nad ca³o�ci¹ czuwa³ za-
wiadowca stacji. Na sta-
cji mog¹ mijaæ siê poci¹-
gi pasa¿erskie i towaro-
we.

W 1877 roku na no-
wym przystanku osobowym G³ub-
czyce Las  zbudowano i oddano
do u¿ytku budynek mieszkalny dla
urzêdników kolejowych. Przysta-

nek zbudowano w odleg³o�ci 5,3
km od miasta, w lesie miejskim,
zwanym popularnie przez miesz-
kañców G³ubczyc "Marysieñk¹".
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Przejazd na tym odcinku w trze-
ciej klasie kosztowa³ 30 fenigów.
Od 1879 roku zatrzymywa³y siê tu

wszystkie poci¹gi osobowe,
a w niedzielê i �wiêta uru-
chamiano dodatkowe sk³a-
dy, które zatrzymywa³y siê
na zbudowanym w tym celu
dodatkowym torze. Wybu-
dowano tak¿e niewielki bu-
dynek nastawni. Las G³ub-
czycki by³ wtedy ulubionym
miejscem wypoczynku mieszkañ-

ców miasta. Przystanek w lesie
zacz¹³ zdobywaæ s³awê, z roku na
rok coraz wiêcej ludzi korzysta³o

z uroków natury, a bilety na week-
end do G³ubczyckiego Lasu sprze-
dawano nie tylko w samych G³ub-

czycach, ale i w Ko�lu, Raci-
borzu, Prudniku i G³ogówku.
Od 1910 roku G³ubczyce Las
sta³y siê jedn¹ z najruchliw-
szych stacji na ca³ym �l¹sku.

Z my�l¹ o wêdkarzach
³owi¹cych w pobliskich sta-
wach rybnych, w G³ubczyc-
kim Lesie na linii do Rac³a-

wic �l¹skich, w 1930 roku urucho-
miono przystanek ̄ abczyce. Zbu-
dowano na nim peron i murowan¹
wiatê dla podró¿nych. Do tej pory
niedaleko dawnego przystanku
¯abczyce, przy Wilczym Stawie,
stoi wykuty kamienny wilk pilnu-
j¹cy �ród³a rzeki Straduni.

Dzia³ania wojenne w mar-
cu1945r. nie spowodowa³y ¿ad-
nych szkód na stacji. Têdy od stro-
ny Raciborza w kierunku Rac³a-
wic �l. i dalej jecha³y transporty z
repatriantami z kresów wschod-
nich. W 1947r. decyzj¹ w³adz sta-
cja �ciborzyce zmienia nazwê na
�ciborzyce Ma³e. G³ównym towa-
rem ³adowanym na stacji  do wa-
gonów towarowych by³y p³ody
rolne.

Krótko cieszyæ siê mogli miesz-
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kañcy powiatu jedynym w historii
pasa¿erskich przewozów kolejo-
wych dalekobie¿nym poci¹giem
relacji Jelenia Góra - Zagórz, pro-
wadzonym na odcinku K³odzko
G³ówne - Racibórz parowozem
Ok22. W roku 1955 zmieniono
trasê tego poci¹gu (przez Kêdzie-
rzyn). W roku 1951 zamkniêty zo-

sta³ przystanek ̄ abczyce. Do dzi�
pozosta³y fragmen-
ty krawêdzi pero-
nu, fundamenty
murowanej wiaty i
toalety dwukabino-
wej.

Warto nadmieniæ,
¿e od 3 do 14
kwietnia 1989 roku
dworzec kolejowy
w G³ubczycach
udekorowany by³
hitlerowskimi swa-
stykami, a na �cianie dworca po-
jawi³ siê napis THESSALONIKI.
Przez dwa dni, 7 i 8 kwietnia 1989
roku, stacja by³a planem filmo-
wym. Nagrywany by³ tu film wo-
jenny pt. "Day by Day" produkcji
amerykañskiej z Willemem Dafoe

w roli g³ównej. Polski tytu³ tego
filmu brzmi "Triumf ducha",
który ju¿ by³ emitowany w
TVP.

Dnia 01.11.1991r. zostaje za-
mkniêta kasa biletowo-baga-
¿owa w �ciborzycach Ma³ych.
Pracownicy tej stacji zostaj¹
zatrudnieni w stacji G³ubczyce.
Od tego momentu stacja ulega
dewastacji. Wandale wyry-

waj¹ z budynku, co tylko siê da.

Zabytkowy budynek stacyjny
niszczeje.

Dnia 22 wrze�nia 1994 roku na
trasie Racibórz - G³ubczyce - Ra-
c³awice �l¹skie przejecha³ spe-
cjalny poci¹g "retro". Poci¹g ten
prowadzony by³ przez rybnick¹ lo-
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komotywê serii Ty42-107 z czte-
rema "bipami"(wagony piêtrowe).
Przejazd zorganizowany by³ przez
Stowarzyszenie Mi³o�ników Kolei
w Katowicach. Dnia 20.04.1996
r. niemieccy hobbi�ci kolei ¿ela-
znej jechali poci¹giem specjalnym
na trasie Racibórz- Baborów  -
G³ubczyce - Rac³awice �l. i z po-
wrotem. Ten poci¹g sk³ada³ siê z
lokomotywy Ty 42-107 i wagonów
typu "Bipa". Wycieczka zakoñczy-
³a siê zdefektowaniem parowozu.

Pamiêtna wielka powód� w lip-
cu 1997r. spowodowana wyla-
niem Odry na wiele miesiêcy spa-
rali¿owa³a ruch poci¹gów w rejo-
nie Wroc³awia, Opola i Kêdzierzy-
na. W wyniku powa¿nego uszko-
dzenia mostu drogowego w rejo-
nie stacji Kêdzierzyn -Ko�le Za-
chód odcinek Rac³awice �l. - Kê-
dzierzyn - Ko�le by³ przez d³u¿szy
czas nieprzejezdny. Dalekobie¿ne
poci¹gi osobowe i towarowe kie-
rowano wówczas drog¹ okrê¿n¹
przez G³ubczyce, Baborów do Ra-
ciborza, gdzie po wci¹¿ czynnym
mo�cie na Odrze mo¿na by³o bez
przeszkód przejechaæ na druga
stronê.

Od maja 1998, z wej�ciem w
¿ycie nowego rozk³adu jazdy,
zmniejszona zostaje dopuszczalna
prêdko�æ poci¹gów na tym odcin-
ku z 70 na 60 km/h oraz ilo�æ wa-
gonów w sk³adzie (z 4 na 2
"bipy"). W roku nastêpnym poja-
wi³ siê na linii po raz pierwszy au-
tobus szynowy. By³ to popularny
"KOLZAM", czyli SN81-002, któ-

ry naprzemiennie z lokomotywa-
mi spalinowymi kursowa³ miêdzy
Raciborzem i Rac³awicami. 9 kur-
sów relacji Rac³awice �l. - Raci-
bórz (jeden Racibórz - G³ubczyce
- Racibórz) i 10 powrotnych z po-
wodzeniem zaspokaja³o potrzeby
przewozowe powiatu g³ubczyckie-
go. Cios nadszed³ niespodziewa-
nie. Dnia 3 kwietnia 2000 roku za-
wieszono wszystkie kursy poci¹-
gów osobowych i towarowych na
tej linii, a tym samym zdjêta zo-
sta³a obs³uga z nastawni dysponu-
j¹cej, wykonawczej i posterunku
dró¿nika przejazdowego. Od tego
dnia po nieu¿ywanych torach z
Rac³awic �l. do G³ubczyc je�dzi
tylko robocza drezyna z pracow-
nikami kolejowymi.

opracowa³ Piotr Kopczyk
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Organy w Ko�ciele Parafii
Rzymskokatolickiej Narodzenia
NMP w G³ubczycach wybudowa-
ne zosta³y w roku 1907 przez fir-
mê Rieger z Krnova. Jest to in-
strument 60 g³osowy co stawia go
w gronie instrumentów du¿ych
koncertowych o wspania³ym i
pe³nym brzmieniu. Jest to oko³o
4000 piszcza³ek, od najmniejszej
rozmiaru wk³adu od d³ugopisu, do
najwiêkszej o wysoko�ci 5 me-
trów i przekroju 30x30 cm. W tak
du¿ym instrumencie znajduj¹ siê
piszcza³ki ró¿nych typów: meta-
lowe, ze stopu cyny z o³owiem,
cynkowe, drewniane, z ró¿nych
gatunków drewna. Graj¹cy ma do
dyspozycji stó³ gry, w którym s¹
trzy klawiatury manua³owe i jed-
na klawiatura peda³owa. Do za-
silania organów na pocz¹tku po-
trzebnych by³o piêæ osób obs³u-
guj¹cych urz¹dzenie do kalikowa-
nia. S¹ to du¿e peda³y, które na-
ciska siê na zmianê, obserwuj¹c
wskazówkê po to, aby w mie-
chach pojawi³o siê odpowiednio
du¿o powietrza potrzebnego do
sterowania i wydobycia d�wiêku
z piszcza³ek (urz¹dzenie to za-
chowa³o siê do dzisiaj i jest czyn-
ne). W obecnej chwili zamonto-
wana jest dmuchawa, która t³o-
czy powietrze do miechów. Po
niemal stu latach potrzebny by³
gruntowny remont organów.

Andrzej Sutowicz, £od�
ORGANY PO REMONCIE

Przetarg wygra³a nasza firma -
Pracownia Organów Szczerba-
niak z £odzi. Remont trwa³ po-
nad 6 miesiêcy i jest w fazie koñ-
cowej. W tym czasie wymienili-
�my wszystkie elementy skórza-
ne i filcowe, wszystkie elementy
drewniane zosta³y zabezpieczone
�rodkiem przeciwko szkodnikom
drewna. W organach elementa-
mi steruj¹cymi s¹ ma³e mieszki
klinowe - jest ich oko³o 4500
sztuk.  We wszystkich zmienili-
�my oskórowanie, co ciekawe,
skóra w organach musi byæ spe-
cjalnie naturalnie wyprawiana
(bezchromowo), co pozwoli jej
zachowaæ miêkko�æ przez wiele
lat. Ca³y stó³ gry wymaga³ powa¿-
nego remontu, gdy¿ do pewnych
elementów nie ma innego doj�cia,
tylko ca³kowite roz³o¿enie na ele-
menty pierwsze pozwala do nich
dotrzeæ. Tak powa¿ny remont
przeprowadzany jest  po raz
pierwszy od budowy organów -
dlatego do remontu u¿ywa siê ele-
mentów o najwy¿szej jako�ci po
to, aby nastêpny generalny re-
mont konieczny by³ za nastêpne
100 lat. Na koniec wykonaæ na-
le¿y intonacjê, czyli wyrównanie
brzmienia w poszczególnych g³o-
sach oraz strojenie.

organmistrz
Andrzej Sutowicz
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WSZYSTKO DLA CIEBIE

Licheñ, 3.04.2006

Dla Ciebie zbudujê dom prawdy
Krain¹ ¿ycia rozpalê mi³o�æ
Oddam wszystkie skarby
Niech we mnie wzmocni siê wiara
I stanê siê s³owem blasku Twego
Opartego o ciche fale
T¹ ³odzi¹ ryback¹
Z jeziora Genezaret

NA SZCZYCIE

13.03.2005

Wci¹¿ przemierzam
wrzosowe pola, urwiste brzegi
tê drogê wielko�ci
jak strudzony wêdrowiec
poszukujê
magnetycznej si³y
sensu spe³nienia
by doznaæ
pe³nych wra¿eñ
rozkoszy natury
do�wiadczyæ
trudu wêdrówki
objêtej przestrzeni¹ ciszy
na szczycie
dotkn¹æ ¿ycia
zapisanego s³owem prawdy

Droga ¿ywych ptaków

Brygida Romanowicz

ZUPE£NY SPOKÓJ

2006

Wieczór usypia ulice
lampy gasn¹, zupe³ny spokój
bez obrazów ptaszêcego �piewu
pejza¿y, szumu ogrodów
kroków coraz mniej s³ychaæ
s³owa schowane w kieszeni ciszy
ostatni pok³on przed lustrem ¿ycia
Odchodz¹ w po¿egnaniu
w pe³nej rozterce samotno�ci
na zawsze w martwych hymnach
Zgaszony ¿ywot cz³owieczy
zapad³ gard³em milczenia
Pustka wokó³ ciemno�ci
nie przera¿a
�pi¹cych
nie ma lêku
bólu, pragnieñ, rozmów
nie czuæ d³ugich nocy
Zamarli w sen
wieczornym czasem zmêczenia
Nie ma ludzkiego g³osu
chmurnego nieba
oddechu za plecami
ulicznego ruchu
drogi przed nami
twarzy w drzwiach wschodz¹cego

s³oñca

Z tomiku "Droga ¿ywych ptaków"
Brygidy Romanowicz z G³ubczyc,
wyd. Scriba, Racibórz 2007
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Piêtnaste do¿ynki gminno - deka-
nalne, a pierwsze powiatowo - gmin-
no - dekanalne, przesz³y do historii -

tej chlubnej. Prace nad
koron¹ ¿niwn¹ - jak
twierdz¹ jej twórczynie,
pod wodz¹ Marianny
Tomasiuk, (foto s. 178)
rozpoczê³y siê wiosn¹,
wraz z wysiewem w
ogródkach ró¿nych
kwiatów, zió³, ro�lin
ozdobnych, uprawnych,
skoñczy³y siê zbiorem,
suszeniem, m³óceniem,
³uskaniem, by mieæ ma-
teria³ tylko naturalny, ro-
�linny, pochodz¹cy z tej
ziemi do tworzenia tegorocznej ko-
rony. Gwoli prawdzie, mê¿czy�ni byli
potrzebni do przygotowania metalo-
wej konstrukcji i niesienia jej w ko-
rowodzie. Podejrzewam, ¿e do pra-
cy koncepcyjnej nie byli dopuszcza-

Jan Wac
DO¯YNKI G£UBCZYCE SADY 2007

ni, dlatego by³o w tej koronie tyle pre-
cyzji, misterii, delikatno�ci, serca,
cierpliwo�ci, etc., etc. Mê¿czy�ni, pod

dowództwem so³tysa Józe-
fa Krasickiego wykony-
wali du¿o ró¿nych prac po-
rz¹dkowych, dekoracyj-
nych, estetycznych, na te-
renach do¿ynkowych - pla-
cu sportowym i otoczeniu
miejsca, gdzie odprawiana
by³a Msza �w., na osiedlu
mieszkaniowym, wokó³

�wietlicy, na boisku
oraz drogach ³¹cz¹-
cych te miejsca. Nad
logistyk¹ tego przedsiê-
wziêcia pracowa³y

dwa komite-
ty organizacyjne: lokalny - wiejski

z so³tysem Józefem Krasickim na
czele i gminny - z sekretarzem Bo-
les³awem Buniakiem (foto s. 178).
W ka¿dym by³y zadania, za przygo-
towanie i realizacjê których kto� od-
powiada³.
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Za wykonanie robót inwestycyjnych
przed do¿ynkami - Wydzia³ Komu-
nalno - Inwestycyjny UM, K.
Grzanka

Za prace porz¹dkowe,
konserwatorskie zieleni
- OHP, R. Kañtoch,
Za czê�æ liturgiczn¹ -
ks. proboszcz M. �lê-
czek
Za przygotowanie o³ta-
rza - M. Kwa�nik, sio-
stra Ryszarda,
Za czê�æ sportow¹ -
Gminne Zrzeszenie
LZS - Z. Komarnicki,
W. Bieniarz, ZOKiS - H. Fedoro-
wicz,
Za wystêpy dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej - SP nr 1 - dyr. J. Wojtu�, Gim-
nazjum nr 1 - dyr. B. Majka,
Za prowadzenie popo³udniowej czê-
�ci rozrywkowo - artystycznej, wy-
stêp G³ubczyckiej Orkiestry Dêtej,
zespo³ów ma¿oretek "Iskra" i
"Iskierka" z Baborowa, tanecznych
"Troja" i "Czarna Magia" z Kietrza,
zespo³ów "Kaprys" i "Impuls" z Bra-
nic - MOK, dyr. Z. Zió³ko, M. Ko-
marnicka

Za robi¹c¹ wra¿enie wystawê ma-
szyn rolniczych - TopFarms
Za bezpieczne przej�cie korowodu
i bezpieczeñstwo ruchu na drodze

wojewódzkiej - KP Policji,
Stra¿ Miejska
Za zabezpieczenie miejsc
do parkowania, równie¿
pomoc przy ich opuszcza-
niu - Stra¿ Miejska - M.
Hipner, jednostki ratowni-
czo - ga�nicze OSP z
Grobnik, Zopowych i stra-
¿acy z Zawiszyc.

Za poczêstunek obiadowy go�ci -
panie z G³ubczyc Sadów, pod kie-
runkiem I. Bieniarz,
Za poczêstunek dla delegacji z ko-
ronami, s³u¿b porz¹dkowych, orkie-
stry, zespo³ów - KH ZHP - dh R.
Kañtoch.
Za zabezpieczenie medyczne - fir-
ma Falck,
Za catering - BRAXton,
Za wieczorne fajerwerki i wystêpy
gwiazd - Agencja Koncertowa
BAMA - M. Bachryj,
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Za zabezpieczenie dop³ywu energii
elektrycznej - pogotowie energe-

tyczne - A. Uchañski i elektryk J.
Kamieniak.
Za przeprowadzenie konkursu na
najestetyczniejsz¹ posesjê - Urz¹d
Miejski, T. Strojny
Za najpiêkniejsz¹ koronê, za naj³ad-
niejsze scenki rodzajowe,
za � za� za � tu miesz-
cz¹ siê sprawy, które nie-
opatrznie usz³y uwadze pi-
sz¹cego.

Sprawny przebieg ka¿dej
z tych spraw z³o¿y³ siê bez-
spornie na bardzo dobre
wra¿enie z do¿ynek,
zw³aszcza u przyjezdnych.
Na wielu z nich osiedle po-
pegeerowskie, zw³aszcza
scenki rodzajowe,  zrobi³o - czego
nie ukrywali - wra¿enie. Wiele s³ów
uznania pad³o pod adresem pogody
- za to, ¿e nie la³o. Wszyscy mieli w
pamiêci niedawne ulewy powodzio-
we, a niektórzy kierowcy na par-
kingu jeszcze to odczuli.

Go�æmi uroczysto�ci do¿ynkowej,
obok kompletu w³adz gminnych,
powiatowych i gmin o�ciennych, byli

wojewoda opolski - Bogdan Toma-
szek, przedstawiciel marsza³ka wo-

jewództwa - Marian Mag-
dziarz, Agencji Nierucho-
mo�ci Rolnych - Piotr Enen-
kiel,  TopFarms-u - Bene-
dykt Smyczek (foto s.176).
Honorowymi go�æmi otwie-
raj¹cymi korowód byli sta-
rostowie do¿ynkowi Irena
Urbañska i Stanis³aw Re-
gucki. Korowód tworzyli
równie¿ radni gminni, po-
wiatowi, wojewódzcy, so³ty-
si, ksiê¿a, dyrektorzy i pre-

zesi jednostek organizacyjnych gmi-
ny, organizacji i instytucji pracuj¹-
cych na rzecz rolnictwa, Zas³u¿eni
dla rolnictwa (foto), przedstawicie-
le OSP, RSP, SG, KP Policji, KP

PSP, sponsorzy, dyrektorzy i w³a�ci-
ciele przedsiêbiorstw.

Momentem szczególnym ka¿dych
do¿ynek, skupiaj¹cym wokó³ estra-
dy du¿o uczestników jest chwila
og³oszenia wyników konkursu na
najestetycznejsz¹ posesjê i organi-
zacjê przysz³orocznych do¿ynek. Po
og³oszeniu wyników tegorocznego
konkursu na scenê poproszono pa-
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ni¹ Eugeniê Ganczarsk¹ - so³tyskê
Opawicy, która zaprosi³a go�ci na
przysz³oroczne do¿ynki - Opawica
2008. Otrzyma³a równie¿ gratulacje

od tegorocznego niekwestionowa-
nego gospodarza do¿ynek G³ubczy-
ce Sady 2007 Józefa Krasickiego.
A zatem do zobaczenia nad Opa-
wic¹, na piêknym Pogórzu Sudec-
kim.

W konkursach gminnym
i powiatowym na naj³adniej-
sze korony ¿niwne komisja
w sk³adzie przewodnicz¹cy
RM K. Naumczyk, U. Ro-
manowicz, E. Zenfler, A.
Mroczkowska oceni³a 17
koron z gminy G³ubczyce,
wybieraj¹c 3 naj³adniejsze:
1. G³ubczyce Sady, 2. Bog-
danowice, 3. DPS Klisino.

W drugim - na naj³adniejsze koro-
ny w powiecie z 8 zg³oszonych ko-
ron nagrodzono: 1. G³ubczyce Sady,
2. Bogdanowice, 3. Rogo¿any.

Komisja w sk³adzie: so³tysi
Adam Kocoñ i Celina Szkur³at za
naj³adniejsz¹ uzna³a scenkê rodza-
jow¹ przed blokiem mieszkalnym
nr 18 - 20.

Jan Wac
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GDK organizowane od lat jesie-
ni¹ przez Miejski O�rodek Kultury
s¹ czasem koncertów, festiwali,
przegl¹dów, spotkañ, konkursów.
Tradycyjnie rozpocz¹³ je "Koncert
dla nauczycieli" z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej po³¹czony z
otwarciem wystawy" Katyñ" a
zakoñczy³ spektakl patriotyczny
"Krwi¹ i blizn¹" z okazji Naro-
dowego �wiêta Niepodleg³o�ci
oraz program patriotyczny dla

m³odzie¿y "Bia³y Krzy¿" i konkurs
piosenki ¿o³nierskiej i patriotycznej.
Organizator w ponad po³owie im-
prez oferowa³ programy przygoto-
wane w³asnymi, lokalnymi si³ami.

Na inauguracji GDK wyst¹pi³a
Szko³a Podstawowa z Grobnik
(foto), zaprezentowa³y siê te¿ w
czasie GDK- teatr Zespo³u Szkó³
Mechanicznych "Tradycja" z przed-
stawieniem "Kabaretowe szaleñ-

stwo" (foto), Stowarzyszenie
"Tacy Sami" z programem
"Bez barier" (foto), Bibliote-
ka Pedagogiczna - spotkania
autorskie, Stowarzyszenie
Mi³o�ników Muzeum i Ziemi
G³ubczyckiej - pokaz walk ry-
cerskich w amfiteatrze, "G³ub-
czyckie Dinozaury" z "Jesie-

ni¹ wspomnieñ". ZHP przy-
gotowa³ Uroczysty Apel
przy Pomniku ̄ o³nierza Pol-
skiego i akademiê z okazji
Narodowego �wiêta, w cza-
sie której wyst¹pi³ chór mie-
szany LO z programem pre-
zentowanym angielskiej Po-
lonii w Londynie, a grupy

m³odzie¿owa i nauczycielska MOK
oraz  grupa teatralna Szko³y Pod-
stawowej nr 2 ze spektaklem pa-
triotycznym wyst¹pi³y w koncercie
galowym (foto). W cyklu "S³owo

Jan Wac
G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
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muzyk¹ malowane"- s³owu towa-
rzyszy³a wystawa albo muzyka w

wykonaniu ró¿nych zespo-
³ów. S³owu autorskiemu dr.
Jana Nowaka na temat
"Ksi¹¿ka w dobie globali-
zacji" z okazji Miêdzynaro-
dowego Dnia Bibliotek
Szkolnych towarzyszy³a

wystawa "Almanachy Raciborskie".
S³owu Wojciecha Karwackiego, dyr.
Narodowego Zak³adu im. Ossoliñ-
skich we Wroc³awiu, towarzyszy³y
wystêpy uczniów m.in. PSM z
Krapkowic, Kêdzierzyna - Ko�la,
MGOK w G³ogówku. S³owu Toma-
sza Rzeczyckiego, autora ksi¹¿ki

"Góry Polski", towarzyszy³a wysta-
wa fotograficzna pod tym samym

tytu³em (foto, tekst s. 256).
 Spotkanie autorskie Jo-

anny Zagner-Kalat dope³-
nia³ koncert uczniów PSM
z Opola. Z tego cyklu spo-
tkañ wiele skorzystali nie
tylko uczniowie i nauczy-
ciele, ale i mi³o�nicy czyta-
nia, a dofinansowane by³y

ze �rodków Urzêdu Mar-
sza³kowskiego. Organiza-
tor GDK dla uatrakcyjnie-
nia programu zapropono-
wa³ równie¿ kameralne
koncerty muzyczne w Klu-
bie na Skrzy¿owaniu - kon-
cert jazzowy Muariolonza,
gospel-chóru Elayton, roc-
kowy The Posit i CSD-con-

cert dark elektro. By³y równie¿ za-
duszki muzyczne z Jazz Combo.
Tegoroczne GDK ze swoim pro-
gramem wykroczy³y poza scenê
MOK. Program "Nie lêkajcie
siê" prezentowano w ko�ciele pa-
rafialnym w Pomorzowicach a
fina³ "Syæko Se Wom Zycom" w



WSPÓ£CZESNOŒÆ

181

Szkole Podstawowej w Pietrowi-
cach, przegl¹d zespo³ów tanecz-

nych w gimnazjum w Branicach,
a festiwal piosenki w Szkole Pod-
stawowej we W³o-
dzieninie, koncert
uczniów Pañstwo-
wej Szko³y Muzycz-
nej w G³ubczycach
dedykowany  patro-
nowi odby³ siê w
Jego szkole. W pro-
gram GDK wkom-
ponowana zosta³a
wystawa obrazuj¹-
ca 10 lat funkcjono-
wania Franciszkan-
skiego O�rodka Pomocy Dzie-
ciom.

 W czasie GDK 2007, ujmuj¹c
rzecz statystycznie, odby³o siê 26
imprez, niektóre powtarzane 2 i
3-krotnie, przez sceny przewinê-
³o siê ok. 400. wykonawców.
Prawie na wszystkie wstêp by³
wolny (tylko 2 biletowane).
Mimo i¿ organizatorzy w³o¿yli

du¿o starañ i wysi³ku w przygo-
towanie i promocjê imprez, pla-

katy GDK przegrywa³y
na s³upach i tablicach
og³oszeniowych z plaka-
tami kampanii wybor-
czej. W czasie koncertu
galowego dyr.  MOK
Zbigniew Zió³ko, dziêku-
j¹c wspó³organizatorom,
wykonawcom oraz pra-
cownikom, poprosi³ wi-
ceburmistrza Jana
Krówkê o wrêczenie dy-

plomów z podziêkowaniem za po-
moc w organizacji GDK Józefo-

wi Kaniowskiemu, Wies³awowi
Janickiemu, Marii Farasiewicz,
Marii Oleksiejuk, Waldemarowi
Lankaufowi, Ryszardowi Kañto-
chowi, Alicji i Damianowi Dobro-
wolskim, Andrzejowi Zieliñskie-
mu, Marianowi Ba¿yñskiemu,
Kazimierzowi Górnickiemu, An-
nie Rydzak, Tadeuszowi Ecker-
towi, Krystynie Michalik.

Jan Wac
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Festyn Górno�l¹ski organizowa-
ny przez miasta partnerskie G³ub-
czyce i Krnov ma ju¿ utrwalon¹ re-

nomê, widowniê i sprawdzony
wielokrotnie scenariusz.
"Gwo�dziem" pierwszego po-
po³udnia by³ mecz pi³ki no¿nej
miêdzy radnymi Krnova i G³ub-
czyc. Rozpocz¹³ siê zgrabnym

wykopem pi³ki przez starostkê
Krnova Renatê Ramazanow¹ do
burmistrza G³ubczyc Adama Kru-

Jan Wac
FESTYN GÓRNOŒL¥SKI

 HORNOSLEZSKE SLAVNOSTI

py, ten poda³... i do przerwy by³o 2:0.
W czasie przerwy w³adze obu miast
dokona³y oficjalnego otwarcia Fe-

stynu. Przy okazji publicz-
no�æ zgromadzona na sta-
dionie us³ysza³a o kierunkach
i formach wspó³pracy obu
miast. Szczególnie owocna
jest w pozyskiwaniu �rod-
ków finansowych z UE na
wspólne transgraniczne

dzia³ania, co po-
twierdzi³a pani sta-
rostka. Mecz trwa³
2 x 30 min, kiedy�
grany o beczkê,
pó�niej o keg, teraz
o puszkowe. Za-
koñczy³ siê wyni-
kiem 2:1 dla na-
szych. Du¿y wk³ad
organizacyjny w
jego przygotowanie

mia³ radny Jacek Naróg. Po drugiej
stronie p³yty boiska wabi³o weso³e
miasteczko, estrada i catering.
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Oprawê muzyczn¹ tego
dnia stanowi³y: Zespó³
Wokalny MOK pod kie-
runkiem J. Kaniowskie-
go, Dixi Band szko³y mu-
zycznej w Krnovie, Jazz
Combo MOK - M. Ba-
¿yñski. Go�cinnie wy-
st¹pili "Szlagier Maszy-
na" i trio wokalne "La-
dies".

Niedzielne s³oneczne po³udnie i
atrakcje festynu �ci¹gnê³y na sta-
dion rzesze mieszkañców, nie tylko
G³ubczyc. Tu rozkoszowali siê tym,
co serwowa³ catering, s³uchaj¹c jed-
nocze�nie orkiestr dêtych z Bia³ej
Prudnickiej, G³ogówka, Zespo³u
Szkó³ ¯eglugi �ródl¹dowej z Kê-
dzierzyna - Ko�la z pokazem musz-
try paradnej, G³ubczyckiej Orkiestry
Dêtej z pokazem ma¿oretek z Ba-
borowa. Blok orkiestr zakoñczy³a

Krnovska Dehovka.
Wielu mia³o rozterki,
czemu po�wiêciæ
czas, potrzebom cia-
³a, ducha czy dzie-
ciom, które ci¹gnê³y
do weso³ego mia-
steczka na liczne
atrakcje. Wystêp
Gwiazdy Wieczoru
Ma³gorzaty Ostrow-

skiej z zespo³em poprzedzi³y wystê-
py "California Blue Revival Band" i
"Canta Italia".

Organizatorami festynu by³y:
urzêdy miejskie w G³ubczycach i
Krnovie, MOK, ZOKiS, KH ZHP,
Urz¹d Marsza³kowski wspieraj¹cy
finansowo, zgodnie z wygranym w
konkursie projektem. Na nastêpny
Festyn zapraszamy do s¹siadów za
miedzê.

Jan Wac

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny (foto str. poprzednia): Jacek Naróg - kapitan,
Stanis³aw Wysoczañski, Marian Piliszañski, Adam Buchaniec, Andrzej
Bubiak, Wies³aw Robak, Stanis³aw Krzaczkowski, Pawe³ �lepecki,
Krzysztof Fedorowicz, Józef Pich, Krzysztof Bubiak, Czes³aw Doma-
radzki; sêdziowa³ Pawe³ Domaradzki.
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Zdzis³awa Sza³agan ca³e swoje
zawodowe ¿ycie zwi¹za³a z G³ub-
czycami. By³y to 34 lata pracy na-

uczycielskiej w Technikum Rolni-
czym, pó�niej ZSRCKU, w tym 4
lata na stanowisku zastêpcy dyrek-
tora i 19 - dyrektora szko³y. W swo-
jej kadencji przeprowadzi³a remont
kapitalny szko³y i internatu, który sta³
siê równie¿ baz¹ hotelow¹ dla go-
�ci krajowych i zagranicznych, przy-
je¿d¿aj¹cych na miêdzynarodowe
zawody sportowe i festiwale orga-
nizowane w G³ubczycach. Przez
cztery lata organizowa³a obozy jê-
zyka angielskiego dla dzieci z gim-
nazjum z ca³ej Polski, wspólne z
dzieæmi i lektorami angielskimi.
Stworzy³a warunki do powstania
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
Wspó³organizowa³a miêdzynarodo-
we festiwale pianistyczne. By³a ini-

cjatork¹ otwarcia nowych kierun-
ków kszta³cenia stacjonarnego i eks-
ternistycznego. W³o¿y³a wiele wy-

si³ku w utworzenie
O�rodka Przygoto-
wañ Olimpijskich i
Szko³y Mistrzostwa
Sportowego. Po
przej�ciu na emery-
turê nie rozsta³a siê
z G³ubczycami, a
ca³y wolny czas po-
�wiêca dzia³alno�ci
sportowej na rzecz
badmintona, przy-
sparza to miastu po-
wodów do dumy i
jest elementem jego

promocji, co zas³uguje na szczegól-
ne uhonorowanie.

Od dawna spo³ecznie wspó³pra-
cuje z LKS Technik, szczególnie od
2000 roku, kiedy powsta³a Szko³a
Mistrzostwa Sportowego, o powsta-
nie której zabiega³a i zorganizowa³a
uroczyste otwarcie z udzia³em
przedstawicieli Ministerstwa Spor-
tu i Polskiego Zwi¹zku Badminto-
na. Od 2003 roku jest cz³onkiem
Zarz¹du Klubu, od 2006 - wicepre-
zesem. Dziêki dobrze organizowa-
nej wspó³pracy LKS Technik -
OOZBad - PZBad - SMS - czê�æ
zawodników Technika by³a jedno-
cze�nie uczniami SMS. Mogli oni
startowaæ w wielu turniejach na
koszt szko³y (SMS). Ze szkolnego

Jan Wac
HERBY G£UBCZYC 2007
ZDZIS£AWA SZA£AGAN
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busa korzystali rów-
nie¿ zawodnicy
'Technika nie bêd¹cy
uczniami SMS. G³ub-
czyce dziêki SMS -
owi i O�rodkowi
Przygotowañ Olim-
pijskich w badminto-
nie znane s¹ nie tylko
w kraju, ale i w Euro-
pie. Dlatego te¿
PZBad powierza³
G³ubczycom organi-
zowanie Miêdzynarodowych Mi-
strzostw Polski Juniorów w 2003,
2004, 2005 roku, z udzia³em kilku-
nastu pañstw Europy (10 do 15 kra-
jów). Przewodnicz¹cym Komitetu
Organizacyjnego za ka¿dym razem
by³a Zdzis³awa Sza³agan. Za orga-
nizacjê Mistrzostw otrzymywa³a
wysok¹ ocenê sêdziego g³ównego
i Europejskiej Unii Badmintona
(EBU), której obserwatorzy odwie-
dzali G³ubczyce. Od czasu powsta-
nia SMS i OPO wspó³praca z
PZBad rozwinê³a siê jeszcze bar-
dziej. Od 2005 roku Zdzis³awa Sza-
³agan jest cz³onkiem Zarz¹du
PZBad w Warszawie. Jako prezes
Opolskiego Okrêgowego Zwi¹zku
Badmintona (od 2002 roku) du¿¹
wagê przywi¹zuje do rozwoju tej
dyscypliny poprzez Uczniowskie
Kluby Sportowe, których na pocz¹t-
ku by³o 5, obecnie dziêki jej stara-
niom jest ich 10 na Opolszczy�nie,
a G³ubczyce sta³y siê centrum tej
dyscypliny. Dzia³alno�æ OOZBad
opiera siê na organizowaniu imprez
w ró¿nych kategoriach: od m³odzi-

ków do seniorów, a w tym roku rów-
nie¿ weteranów. Wielk¹ pomoc¹
s³u¿y OOZBad g³ubczyckim klubom
sportowym "Piast" i "Trójka", szcze-
gólnie w wyjazdach na zawody spor-
towe.

Z jej inicjatywy OOZBad by³ or-
ganizatorem, w czerwcu 2004 uro-
czysto�ci po¿egnania olimpijczy-
ków- Przemys³awa Wachy z G³ub-
czyc, Micha³a £ogosza i Roberta
Mateusiaka - by³ego zawodnika
LKS Technik. Wszyscy przygoto-
wywali siê do olimpiady w Atenach
w OPO w G³ubczycach. Zdzis³awa
Sza³agan jest spo³ecznie cz³onkiem
Zarz¹du Stowarzyszenia Zwi¹zków
i Organizacji Sportowych w Opolu,
a jednocze�nie reprezentuje w nim
Gminê G³ubczyce.

Bior¹c pod uwagê aktywnie pe³-
nione funkcje w organizacjach spor-
towych, zaanga¿owanie w organi-
zowanie imprez sportowych, zas³u-
gi dla rozwoju i osi¹gniêæ g³ubczyc-
kiego badmintona  Zdzis³awa Sza-
³agan zas³u¿y³a na uhonorowanie
Z³otym Herbem G³ubczyc.

Jan Wac
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Druh Józef Kozak urodzi³ siê
2.03.1932 r. w Pietrowicach (po-
wiat O�wiêcim). Obecnie mieszka

w G³ubczycach. Józef Kozak ca³¹
sw¹ dzia³alno�æ zwi¹za³ z ochron¹
przeciwpo¿arow¹. Od 1955 r. pra-
cowa³ w Powiatowej Komendzie
Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach a¿
do chwili przej�cia na zas³u¿on¹
emeryturê w 1992 r. Od 1974 r.
pe³ni³ funkcjê Komendanta Gmin-
nego Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w G³ubczycach. W swojej
dzia³alno�ci dba³ przede wszystkim
o podniesienie poziomu wyszkole-
nia cz³onków OSP. Nawi¹za³ �cis³¹
wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Harcer-
stwa Polskiego w szkoleniu m³o-
dych stra¿aków. Z jego inicjatywy
rozpoczêto budowê Domu Stra¿a-
ka w Zopowych, Pietrowicach,
Równem, Zawiszycach i Bogdano-
wicach. Dla poprawy bazy OSP
przeprowadzono remonty remiz

OSP w Nowej Wsi, Klisinie, �cibo-
rzycach Ma³ych i Chomi¹¿y.

Druh Józef Kozak by³ inicjatorem
nawi¹zania wspó³-
pracy przygranicz-
nej ze stra¿akami
w rejonie Krnova
w Republice Cze-
skiej. Wspó³praca
ta rozwija siê od
1992r. W jej ra-
mach stra¿acy bra-
li udzia³ w zwal-
czaniu po¿aru lasu
w Pietrowicach
oraz usuwaniu
skutków powodzi

w 1997 r. Co roku organizowane s¹
zawody sportowo-po¿arnicze z
udzia³em stra¿aków ze strony cze-
skiej i polskiej. Druh Kozak bra³
udzia³ w akcji zwalczania najwiêk-
szego po¿aru w Czechowicach -
Dziedzicach oraz w gaszeniu lasów
w rejonie Ku�ni Raciborskiej.

Druh Józef Kozak za sw¹ dzia-
³alno�æ spo³eczn¹ zosta³ odznaczo-
ny: br¹zowym, srebrnym i z³otym
medalem za zas³ugi dla Po¿arnic-
twa. W 1990 r. otrzyma³ najwy¿sze
odznaczenie stra¿ackie Z³oty Znak
Zwi¹zku. Ponadto zosta³ odznaczo-
ny medalem Zas³u¿ony dla Opolsz-
czyzny oraz br¹zowym, srebrnym i
z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Srebr-
nym Herbem G³ubczyc.

Jan Wac

Jan Wac

HERBY G£UBCZYC 2007
JÓZEF KOZAK



WSPÓ£CZESNOŒÆ

187

Marian Pospiszel w³a�ciciel lokal-
nej telewizji G³ubczyce, swoim za-
anga¿owaniem w sprawy spo³ecz-
ne wykracza znacznie poza komer-

cyjny charakter prowadzonej dzia-
³alno�ci. Czêsto w programach TVG
i Wiadomo�ciach napiêtnuje akty
wandalizmu, nieporz¹dku, nieposza-
nowania mienia wspólnego. Ukazu-
je wysi³ek osób i instytucji dbaj¹cych
o stan sanitarny, porz¹dek w mie-
�cie, obsadzaj¹cych skwery i park
drzewkami i kwiatami i szybkie mar-
notrawienie tego wysi³ku oraz pu-
blicznych pieniêdzy przeznaczanych
na ten cel przez gminê. Pokazuje jak
szybko ulegaj¹ dewastacji z wielkim
trudem i niema³ym kosztem odre-
staurowane zabytki w parku miej-
skim oraz piêtnuje niedba³le wyko-
nawstwo robót za pieni¹dze publicz-
ne.

Jan Wac

HERBY G£UBCZYC 2007
MARIAN POSPISZEL

Marian Pospiszel anga¿uje siê w
promocjê miasta, popularyzuje jego
historiê i przesz³o�æ, przygotowuj¹c
specjalne programy z udzia³em hi-

storyków. Bez-
interesownie
uczestniczy w
akcjach chary-
tatywnych na
rzecz potrzebu-
j¹cych pomo-
cy, np. Domu
Samotnej Mat-
ki w Zopo-
wych, Domu
Dziecka w
Krasnym Polu,
B e z d o m n e j
Braci Le�nej

w Lenarcicach lub na rzecz Komi-
tetu "Pomó¿my Lidii" i innych.

Lista konkretnych przyk³adów by-
³aby d³uga, poniewa¿ sprawy te po-
ruszane s¹ prawie w ka¿dym ser-
wisie wiadomo�ci telewizyjnych.
Swoim zaanga¿owaniem, nie szczê-
dz¹c w³asnego czasu, daje przyk³ad,
¿e realizuj¹c cele komercyjne,  mo¿-
na równie¿ aktywnie wp³ywaæ na
wychowanie m³odzie¿y, kszta³towa-
nie w³a�ciwego stosunku osób do-
ros³ych do pewnych spaw.

Dzia³aj¹c pozakomercyjnie, zas³u-
¿y³ na spo³eczne uznanie i wyró¿-
nienie przez Radê Miejsk¹ Br¹zo-
wym Herbem G³ubczyc.

Jan Wac
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Cieszê siê widz¹c, ¿e w tej
okaza³ej Sali Konferencyjnej

hotelu Domino nie ma wolnych
miejsc. Oznacza to, ¿e wszyscy
Pañstwo przy-
jêli  zaprosze-
nie na uro-
czyst¹ zbiórkê
z okazji  Dnia
My�li  Brater-
skiej - powie-
dzia³ hm. Ry-
szard Kañtoch,
komendant KH
ZHP, witaj¹c
go�ci. Spotka-
nie s³u¿y³o wza-
jemnemu po-
znaniu siê,
umocnieniu przyja�ni i z³o¿eniu
podziêkowañ. Nie sposób ze
wzglêdu na ograniczone mo¿li-
wo�ci wyliczyæ imiennie prezen-
towanych go�ci - dowództwo 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej,

Jan Wac
DZIEÑ MYŒLI BRATERSKIEJ

55. Batalionu Remontowego w
Opolu, �l¹skiego Oddzia³u Stra-

¿y Granicznej w
Raciborzu, Przej-
�cia Granicznego w
Pietrowicach, Ko-
mendy Policji, Stra-
¿y Po¿arnej, Zak³a-
du Karnego.
P r z e d s t a w i c i e l i
Opolskiego Kura-
tora O�wiaty, To-
warzystwa Przyja-
ció³ Dzieci, w³adz
samorz¹dowych

powiatu oraz gmin: G³ubczyce,
Baborów, Kietrz, Branice, ksiê-

¿y kapelanów, dziekana i pro-
boszcza, prezesów, w³a�cicieli
firm, zak³adów pracy, spó³dziel-
ni, banków, instytucji pañstwo-
wych, stowarzyszeñ i zwi¹zków
kombatanckich,  dyrektorów
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szkó³, kadry instruktorskiej hufca.
Szczególnym go�ciem spotka-

nia by³ poprzedni burmistrz Kazi-

mierz Jurkowski, który tego dnia
zakoñczy³ pe³nienie funkcji prze-
w o d n i c z ¹ c e g o
Rady Przyjació³
Harcerstwa. Funk-
cjê tê przej¹³ bur-
mistrz Adam Kru-
pa.  Na wniosek
KH naczelnik
ZHP hm. Teresa
Hernik - za troskê
o sprawy wycho-
wania dzieci i m³o-
dzie¿y oraz pomoc
g³ubczyckiemu huf-
cowi - przyzna³a
koñcz¹cemu kadencjê przewod-
nicz¹cemu K. Jurkowskiemu Z³o-
t¹ Honorow¹ Odznakê Przyjació³
Harcerstwa i Laskê Skautow¹, a
Komenda Chor¹gwi Opolskiej
Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿onemu dla
Opolskiej Chor¹gwi ZHP. Tak¹¿
odznakê otrzyma³y dh. Barbara

Stêpieñ i dh. Justyna Popczyk.
Dowódca 10. OBLog p³k Zbi-
gniew Gawlik - za d³ugoletni¹

wspó³pracê wrê-
czy³ symboliczn¹
szablê -  burmi-
strzom Józefowi
Mateli i Eugeniu-
szowi Wadze.

Wyrazy podziê-
kowania z "har-
cerskim u�ciskiem
d³oni" w imieniu
harcerzy i zuchów
otrzymali p³k Zbi-
gniew Gawlik, p³k
Miros³aw Bry³a,

mjr Wojciech Skowronek, Alek-
sandra Maciaszek, Zbigniew

Zió³ko, Stanis³aw Krzaczkowski,
Jerzy Wachowiak, Zbigniew Le-
¿añski.

Statuetkê Dar Serca - wyraz
najwy¿szego uznania i podziêko-
wania Rada Przyjació³ Harcer-
stwa przyzna³a sponsorom i przy-
jacio³om harcerzy - abp. A. Nos-
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solowi, Drukarni �w. Krzy¿a za
pomoc w wydaniu monografii
oraz  A. Dudzie, A. Bubiakowi,

A. B¹kowi, B. Smyczkowi, K.
Galarze, J. Gan-
czarskiemu, B.
Krowickiemu, J.
Bednarczykowi,
J. Baczkurowi, S.
Dragule, W. Jano-
wiczowi, A. Rogu-
li, R. Zagórskie-
mu.

K o m e n d a n t
Hufca przyzna³
Statuetkê Sowy -
symbol harcer-
skiej  wachty -
przewodnikom K. Kêdzierskiej,
J. Dudek, D. Walczak, M. Ba-
chus, G. Smaha, K. Mojzyk, B.
Twardochleb, E. Bartusik.

Za udzielon¹ pomoc i wspó³pra-
cê, za zaanga¿owanie w organi-
zacjê wspólnych przedsiêwziêæ
programowych podziêkowania

otrzymali: T. Zakrzyk, L. Le¿añ-
ska, G. Simbiga, A. Bobkier, B.
Zió³kowska, A. Rydzak, T. Ec-

kert, J. Ho³ubiec,
B. Buniak oraz
ksiê¿a: dziekan A.
Szubka, kapelani
N. Mikler i  H.
Kaczmarek, pro-
boszcz M. �lêczek.

Okoliczno�ciowe
wydawnictwo "60
lat Harcerstwa na
Ziemi G³ubczyc-
kiej" z dedykacj¹
otrzyma³a "za trud
pracy redakcyj-

nej, cierpliwo�æ i ¿yczliwo�æ dla

inicjatywy wydawniczej" Alicja
Wac, a ni¿ej podpisany "za trud
poznania, zrozumienia i opisa-
nia naszego harcerskiego �wia-
ta".

By³y jeszcze podziêkowania
"na ¿ywo", du¿o wzajemno�ci i
pyszna harcerska grochówka.

Jan Wac
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Pierwszy Harcerski Piknik Ko-
lejowy �CITOR odby³ siê 20 wrze-
�nia 2003 r. na terenie nieczynnej
stacji kolejowej w �ciborzycach
Ma³ych. Pomys³ zorganizowania
takiej imprezy narodzi³ siê z no-

stalgii za kolej¹ ¿elazn¹, która
³¹czy³a nasz region
przez 130 lat z
reszt¹ kraju. Te
spotkania w �cibo-
rzycach Ma³ych
wesz³y ju¿ na sta³e
do harmonogramu
imprez harcer-
skich. Od roku
2004 odbywaj¹ siê
one co roku w
sierpniu. Na �CI-
TOR zapraszani s¹
stali go�cie: Na-
czelnik Sekcji Eksploatacji z Nysy,
kierowca z szynowym pojazdem
roboczym, popularn¹ drezyn¹,
przedstawiciele w³adz lokalnych,

Piotr Kopczyk
KOLEJOWY PIKNIK HARCERSKI ŒCITOR

kolejarze czynni zawodowo i eme-
rytowani pracownicy kolei oraz lo-
kalne spo³eczeñstwo. W 2006 r.
do harcerzy na �CITOR przybyli
tak¿e, Dyrektor Polskich Linii Ko-
lejowych z Opola i przedstawiciele

Stowarzyszenia
Mi³o�ników Ko-
lei z Bia³ej ze
swoimi drezy-
nami. Atrakcj¹
tych spotkañ
jest przeja¿d¿ka
drezynami po
nieu¿ywanych
torach. Korzy-
staj¹ z niej har-
cerze, zuchy i
zaproszeni go-
�cie oraz wszy-

scy chêtni.

Na pikniku organizowana jest
wystawa nieu¿ywanego sprzêtu
kolejowego "mini muzeum kolej-
nictwa", prezentacja przez harce-
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rzy piosenek o tematyce kolejowej,
wspólne ognisko, kiermasz twór-
czo�ci dru¿yn harcerskich, tañce,
gry i zabawy. Wszystkie te spo-
tkania harcerskie na stacji reje-
strowane s¹ przez g³ubczyck¹ te-
lewizjê kablow¹ pana Mariana

Pospiszela, który na ta�mie filmo-
wej ocala od zapomnienia...

W tym roku, tj. 2007 �CITOR
odby³ siê ju¿ pi¹ty raz. Organiza-
torem jest Komenda Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w
G³ubczycach, a celem tej imprezy
jest ocalenie od zapomnienia tra-
dycji zwi¹zanej z kolejnictwem.
Go�æmi pikniku byli: Piotr Soczyñ-
ski - wicestarosta, Jan Krówka -
wiceburmistrz, Kazimierz Naum-
czyk - Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Piotr Krywult - zastêp-
ca Dyrektora Polskich Linii Ko-
lejowych w Opolu, Witold Pasz-
kiewicz - zawiadowca ds. drogo-
wych z Sekcji Eksploatacji w Ny-
sie, Ryszard Sowa - kierowca ko-

lejowego pojazdu pomocniczego
"drezyny" z Nysy, Piotr Kopczyk
- st. dy¿urny ruchu stacji Rac³a-
wice �l., Henryk Remisz z synem
- przedstawiciele Stowarzyszenia
Mi³o�ników Kolei z Bia³ej wraz ze
swoj¹ drezyn¹, Barbara Piecha-

czek i Katarzyna Ma-
ler reprezentuj¹ce Sto-
warzyszenie Mi³o�ni-
ków Muzeum i Ziemi
G³ubczyckiej, Arka-
diusz Korus - przed-
stawiciel krótkofalow-
ców z Klubu £¹czno-
�ci przy MOK w
G³ubczycach, Jan
Wac - redaktor "G³o-
su G³ubczyc", z w³adz
lokalnych ks. Edward

Domañski, so³tys Tadeusz Pierz-
cha³a oraz radny Andrzej Bubiak.

Ukaza³ siê biuletyn z histori¹ li-
nii kolejowej z G³ubczyc do Ra-
c³awic, któr¹ na miejscu przedsta-
wi³ Piotr Kopczyk. Atrakcj¹ dla
m³odych uczestników pikniku by³a
jak zwykle przeja¿d¿ka ma³¹ lub
du¿¹ drezyn¹, do których biletem
na przejazd by³ li�æ lipy lub klonu.
Piknik zgromadzi³ mieszkañców
�ciborzyc, w�ród których by³o
wielu kolejarzy. Wystawa zabyt-
kowych urz¹dzeñ, atrybutów w³a-
dzy kolejowej, wystêpy zespo³u
Adama Koconia, kie³baski z gril-
la, dobra pogoda sprawi³y, ¿e pik-
nik by³ udany i trwa³ do pó�nej
nocy.

                   Piotr Kopczyk
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Renomowany ju¿ konkurs "Stro-
fy o Ojczy�nie" organizowany od
kilku lat przez KH ZHP zgromadzi³
w auli Specjalnego O�rodka Szkol-

no - Wychowawczego przedstawi-
cieli szkó³ z terenu dzia³ania hufca,
w których nauczyciele, najczê�ciej
poloni�ci, po�wiêcaj¹ du¿o uwagi

Jan Wac
STROFY O OJCZY•NIE

wychowaniu patriotycznemu przez
poznawanie polskiej poezji. Niema-
³o emocji i wra¿eñ dostarcza³o dzie-
ciom i m³odzie¿y recytowanie na

scenie w �wietle
reflektorów ze
�wiadomo�ci¹, ¿e
ka¿de s³owo, spo-
sób interpretacji,
prezentacji i kilka
innych elementów
jest ocenianych
przez jury, co
prawda ¿yczliwe i
sprawiedliwe, a
sk³adaj¹ce siê z in-
struktorów - polo-

nistów.Byli nimi:  Alicja Dobrowol-
ska, Gra¿yna Liczkowska, Damian
Dobrowolski.

Jan Wac
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Ciekawe, czy w roku 1985, kiedy
po raz pierwszy g³ubczycka Ko-
menda Hufca instalowa³a obóz har-
cerski w £ykowem nad Wart¹,
przewidzia³a, na jak d³ugo zwi¹¿e siê

z Ziemi¹ Wieluñsk¹. Po kilku latach
obozowisko zosta³o przeniesione w
inne miejsce - Drobnice £ysy Brzeg.
W tym miejscu wysoki brzeg War-
ty wcale nie by³ "³ysy", bo poro�niê-
ty by³ m³odym, sosnowym lasem, na
piaszczystym pod³o¿u. Dziêki temu,
mimo licznych opadów albo ulewy
jest prawie zawsze sucho. W cza-
sie tegorocznej, lipcowej wizytacji
obozu 13.07.07 przez w³adze samo-
rz¹dowe i o�wiatowe gminy i po-
wiatu (wicebrmistrz Jan Krówka,
przewodnicz¹cy RM Kazimierz
Naumczyk, dyr. ZOKiS Stanis³aw
Krzaczkowski, przewodnicz¹cy
Komisji Adam Buchaniec, kierow-
nik Wydzia³u O�wiaty Tomasz Señ
oraz media - TV G³ubczyce, Rzecz
Powiatowa, G³os G³ubczyc by³a
okazja zwiedziæ i poznaæ wieloletni

dorobek obozu, oceniæ zmiany, ja-
kie zasz³y w tym czasie.

Sosny os³aniaj¹ce przed upalnym
s³oñcem na tyle w tym czasie siê
postarza³y, ¿e w czasie wichury

mog¹ byæ zagro¿e-
niem, ale na tê oko-
liczno�æ w obozie jest
w pogotowiu pilarka.
Na standard i maj¹-
tek obozu sk³adaj¹ siê
nie tylko nieprzema-
kaj¹ce namioty, ale i
kabiny z natryskami z
ciep³¹ wod¹ (dziêki
elektrycznym pod-
grzewaczom wody),
instalacje sanitarne i

kuchenne z bie¿¹c¹ zimn¹ i ciep³¹
wod¹. Magazyny sprzêtu s¹ w po-
darowanych kiedy� tirach. Samo-
chody ch³odnie nie s¹ ju¿ magazy-
nami ¿ywno�ci, bo dzi� zapewnione
s¹ jej dostawy na bie¿¹co,wprost z
hurtowni. Trudno oszacowaæ maj¹-
tek przez te lata zgromadzony. O
walorach obozu decyduj¹ równie¿
kadra instruktorska, kwatermi-
strzowska, kucharki, opieka me-
dyczna. Ten potencja³ ludzki, sku-
piony wokó³ obozowej akcji letniej,
nie sposób wyceniæ, ale oceniæ na-
le¿y bardzo wysoko i to decyduje o
warto�ci obozu.

Mimo dobrego wizerunku obozu,
wysokiej oceny  jego organizacji
oraz pracy opiekuñczo - wycho-
wawczej na wspólnym spotkaniu
w³adz samorz¹dowych gminy i po-

Jan Wac
PO¯EGNANIE Z £YSYM BRZEGIEM
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wiatu g³ubczyckiego, gospodarzy
terenu (wicestarosta Wielunia - Ja-
nusz Antczak, wójt gminy Osjaków
- Jaros³aw Trojan, przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³awomir Kazimier-
czak) jednostki sprawuj¹cej patro-
nat - 10. Opolskiej Brygady Logi-
stycznej (szef Sztabu - p³k Jan Za-
dworny, dowódca 55. Batalionu Re-
montowego - p³k Miros³aw Bry³a,
kapelan 10. OBLog ks. mrj Henryk
Kaczmarek) go�cie us³yszeli z ust
komendanta Hufca, ¿e jest to ostatni
rok, po 22 latach bytowania obozu
"na przyjaznej nam Ziemi Wieluñ-
skiej". W³odarze tamtejszej ziemi z
¿alem i zrozumieniem przyjêli tê
decyzjê. Z ¿alem "bo bardzo do-
brze uk³ada³a nam siê wspó³pra-
ca z dh Ryszardem, nasze pod-
mioty gospodarcze - dostawcy
¿ywno�ci i us³ug wch³ania³y bu-
d¿et obozu, a i mieszkañcy, w³a-
�ciciele lasu za jego udostêpnie-
nie kasowali dzier¿awê�. Ze zro-
zumieniem, ¿e decyzja o likwidacji
obozu Drobnice - £ysy Brzeg po-
dyktowana jest rosn¹cymi ci¹gle
wymogami formalno - prawnymi,
przepisami dotycz¹cymi standar-
dów organizacyjnych tego typu wy-
poczynku i bezpieczeñstwa dzieci.
Koszty nowych inwestycji, jakie
nale¿a³oby wnie�æ w obóz w po-
równaniu z krótkim czasem eksplo-
atacji (2 turnusy) przecz¹ ekonomii.
Coroczne "rozbijanie" i "zwijanie"
obozu wymaga pracy kilkunastu
osób, a zapewnia³o to dowództwo
jednostki patronackiej.

Rezygnacja z obozu w Drobnicy
nie pozbawi naszych dzieci letniego

wypoczynku. W zamian bêd¹ mia-
³y ofertê wypoczynku nad morzem
w stacjonarnym o�rodku wypoczyn-
kowym oraz w Stanicy w �ciborzy-
cach Ma³ych, wzbogaconej o pole
namiotowe, które w okresie waka-
cji przyjmowaæ bêdzie mog³o nie
mniejsz¹ liczbê uczestników, a okres
wykorzystania bêdzie d³u¿szy. W
Drobnicy pozostanie czê�æ sprzêtu,
dziêki któremu mniejsze grupy bêd¹
mog³y tam biwakowaæ.

Ostatnia wizytacja w³adz na obo-
zie by³a jednocze�nie okazj¹ do po-
dziêkowañ komendanta obozu dh.
Wies³awa Janickiego i komendanta
KH Ryszarda Kañtocha miejsco-
wym gospodarzom terenu za oka-
zywan¹ pomoc i ¿yczliwo�æ, do-
wództwu 10.OBLog za patronat i
pomoc logistyczn¹, g³ubczyckim
w³adzom za wsparcie finansowe
Hufca, a szczególnie Harcerskiej
Akcji Letniej. "Dosta³o siê" te¿ obec-
nym na obozie mediom TVG, Rze-
czy Powiatowej, G³osowi G³ubczyc
za promocjê naszego harcerstwa.
Na zakoñczenie uroczystego Ape-
lu uczestnicy obozu obdarowani zo-
stali przez burmistrza czekoladowy-
mi ³akociami.

Kadrê I turnusu stanowili: Wie-
s³aw Janicki - komendant, Daniel
Bartusik, Barbara Janicka, Bo¿ena
Lechoszest, Gra¿yna Liczkowska,
Alicja i Damian Dobrowolscy, Jo-
anna Grodzka, Mirka Jindrova, Da-
mian Mojzyk - Kwatermistrz, opie-
kê medyczn¹ - lekarz Zygmunt Ko-
sowski, Krystyna Mi�kiewicz.

Jan Wac
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Kolejna Hufcowa Inauguracja
Roku Harcerskiego odby³a siê
28.09.07r. w Stanicy Harcerskiej w
�ciborzycach Ma³ych z udzia³em
wiceburmistrza J. Krówki, probosz-
cza ks. E. Domañskiego, radnych,
so³tysa wsi, instruktorów, dyrekto-

rów szkó³. Komendant hm. R. Kañ-
toch przedstawi³ bogaty kalendarz
przedsiêwziêæ programowych na
rok 2007/08, podkre�li³, ¿e: "Misj¹
naszej komendy jest przyczynie-
nie siê przy pomocy metodyki i
programów harcerskich do roz-
woju m³odych ludzi w taki spo-
sób, aby nasi harcerze w oparciu
o harcerskie idea³y mogli w pe³ni
wykorzystaæ swoje mo¿liwo�ci
duchowe intelektualne, spo³ecz-
ne i fizyczne. Prawie 100 lat ru-
chu harcerskiego na ziemiach
polskich to zobowi¹zuj¹ce dzie-
dzictwo. Chcemy nadal wspó³pra-
cowaæ z dyrektorami szkó³, na-
uczycielami, instruktorami i w³a-
dzami G³ubczyc, Baborowa, Bra-

nic, Kietrza oraz Rad¹ Przyjació³
Harcerstwa, która stwarza przy-
chylne warunki naszej dzia³alno-
�ci." Lista przedsiêwziêæ jest d³uga
i bogata, jak co roku. Jedn¹ z pierw-
szych imprez w nowym kalendarzu
by³ dwudniowy Rajd Jesienny (5-

6.10.07). Niepogoda
pierwszego dnia za-
trzyma³a jego uczestni-
ków w Bogdanowi-
cach, gdzie ks. pro-
boszcz A. Szubka spo-
tka³ siê z nimi i wzbo-
gaci³ ich wiedzê z histo-
rii tego miejsca. Wie-
czorem odby³ siê uro-
czysty apel. Drugi, po-
godny dzieñ rajdu w
czê�ci up³yn¹³ na spo-

tkaniu pod has³em "Ziemniak i Spó³-
ka" zorganizowanym w Mokrem
przez pani¹ so³tys K. Zamojsk¹. W
programie by³o wspólne �piewanie
harcerskich i biesiadnych piosenek,
by³ mikrofon dla ka¿dego, wystêpy
zespo³u "Kropelki". Harcerze sko-
rzystali z poczêstunku serwowane-
go przez panie z KGW w postaci
ró¿nych potraw z ziemniaków -
placki o ró¿nych smakach, pierogi,
frytki i inne ziemniaczane smako³y-
ki. Po posileniu siê ruszyli do Pie-
trowic. Tu spotkali i poznali niektó-
rych radnych, so³tysów, sponsorów.
Wieczorem w �wietlicy rozpoczê³a
siê IV Biesiada "Ziemniak i Spó³-
ka" dla mieszkañców Mokrego i
zaproszonych go�ci.

Jan Wac

Jan Wac
HARCERSKI START  A  ZIEMNIAK I SPÓ£KA
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W tym roku na Placu Zwyciêstwa
zgromadzili siê przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków
kombatanckich, delegacje szkó³ z
pocztami sztandarowymi,
harcerze, by uczciæ ofiary
tej najwiêkszej w dziejach
ludzko�ci wojny. W czasie
uroczysto�ci, przebiegaj¹cej
zgodnie z ustalonym, sta³ym
ceremonia³em, prowadzo-
nym przez komendanta KH
ZHP odczytano rozkaz oko-
liczno�ciowy, wys³uchano
monta¿u s³owno - muzycz-
nego przygotowanego przez szczep
harcerski i m³odzie¿ Gimnazjum nr
2, z³o¿ono kwiaty pod Pomnikiem
¯o³nierza Polskiego. Obraz wojny,
jej rozmiary i zasiêg przybli¿y³ m³o-
dzie¿y kombatant J. Bi³ozur (foto).
Powiedzia³ m.in.

�8 maja 2007 mija 62 rocznica za-
koñczenia II wojny �wiatowej, któ-
ra okaza³a siê najwiêksz¹ i naj-
krwawsz¹ w dziejach ludzko�ci.
Odpowiedzialno�æ za jej wywo³anie
ponosz¹ hitlerowskie Niemcy, fa-
szystowskie W³ochy i militarystycz-
na Japonia. By³a to tzw. O� Berlin -
Rzym - Tokio. D¹¿eniem pañstw
Osi by³o zapanowanie nad �wiatem.
Niemcom marzy³o siê panowanie w
Europie - po Ural. W³ochom - pod-
biæ kraje basenu Morza �ródziem-
nego, a Japonii zapanowaæ nad kra-
jami azjatyckimi. Z 23 na 24 sierp-
nia 1939 na Kremlu podpisano pakt
Ribbentrop - Mo³otow, jak siê pó�-
niej okaza³o, zdradziecki pakt wo-

Jan Wac
ROCZNICA ZAKOÑCZENIA II WOJNY ŒWIATOWEJ

bec Polski. W dniu 1 wrze�nia 1939
Niemcy napadem na Polskê rozpê-
ta³y  II wojnê �wiatow¹. W wojnie
wziê³o udzia³ 61 pañstw na 67 wów-

czas istniej¹cych. Pod broñ powo-
³ano 100 mln ¿o³nierzy. Straci³o ¿y-
cie ok. 55 mln ludzi, 35 mln zosta³o
rannych, okaleczonych. Niemieckie
si³y zbrojne skierowane przeciw Pol-
sce liczy³y 65 dywizji, ok. 10.000
dzia³, 2800 czo³gów i ok. 2000 sa-
molotów. Polska przeciwstawi³a
naje�d�cy 39 dywizji piechoty, 11
brygad kawalerii, 2 brygady pancer-
no - motorowe, zorganizowane w 7
armii, 400 samolotów, ok. 1 mln ¿o³-
nierzy (³¹cznie). Pomimo du¿ej dys-
proporcji si³ ¿o³nierz polski bi³ siê
dzielnie. 17 wrze�nia w my�l uk³a-
du Ribbentrop - Mo³otow wkroczy-
³y wojska sowieckie, co historycy
nazywaj¹ "nó¿ w plecy". Wojna
obronna zakoñczy³a siê 5 pa�dzier-
nika bitw¹ pod Kockiem.

Jeñców polskich Niemcy umie-
�cili w stalagach ¿o³nierskich, ofla-
gach oficerskich i obozach jeniec-
kich. Oko³o 200.000 ¿o³nierzy pol-
skich dosta³o siê do obozów sowiec-
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kich. Oficerów zawodowych, ofice-
rów rezerwy, policjantów, ok.
23.000, umieszczono w obozach w
Ostaszkowie i Miednoje, ko³o Char-
kowa. W kwietniu 1940 roku w
Katyniu w bestialski sposób
NKWD wymordowa³o naszych ofi-
cerów. Mogi³ ok. 5000 pomordowa-
nych nie znaleziono do tej pory. Pol-
ska stawia³a opór samotnie, ponie-
wa¿ Francja i Anglia, choæ wypo-
wiedzia³y 3 i 4 wrze�nia wojnê
Niemcom,  udzia³u w niej nie bra³y.
Po klêsce wrze�niowej rz¹d polski
przez Rumuniê dosta³ siê na Zachód,
a liczne oddzia³y polskiego wojska
przez Wêgry do Francji, by tam da-
lej walczyæ. Od 10 lutego zaczê³y
siê pierwsze transporty rodzin pol-
skich na Sybir, wywieziono ponad 1
mln osób. 20 czerwca 1941 roku
Niemcy napad³y na ZSRR. Sowie-
ci, szczególnie Stalin byli zaskocze-
ni decyzj¹ Hitlera, który, stosuj¹c
wojnê b³yskawiczn¹, z pocz¹tkiem
grudnia znalaz³ siê 14 km od Mo-
skwy. Druhny, druhowie, m³odzie-
¿y szkolna! Nie sposób w ci¹gu kil-
kunastu minut przedstawiæ obrazu
II wojny �wiatowej, która trwa³a 6
lat. (�) W dniach 4 - 11 lutego 1945
roku w Ja³cie na Krymie odby³a siê
konferencja z udzia³em Stalina, Ro-
osvelta i Churchilla oraz ministrów
spraw zagranicznych, na której
omówiono sytuacjê strategiczn¹ w
Europie,  zatwierdzono porozumie-
nie w sprawie stref okupacji Nie-
miec oraz zasady zarz¹dzania Ber-
linem. 16 kwietnia rozpoczê³a siê
operacja berliñska,  ZSRR wysta-
wi³ 19 armii ogólnowojskowych, 4

armie pancerne, 4 armie lotnicze,
41.600 dzia³, mo�dzierzy, 6.300 czo³-
gów oraz 8.400 samolotów. W ope-
racji berliñskiej uczestniczy³o woj-
sko polskie - oko³o 185.000 ¿o³nie-
rzy, 3.100 dzia³, 500 czo³gów, 324
samolotów wojskowych. W kolej-
nych 3 fazach rozbito obronê wojsk
hitlerowskich nad Odr¹ i Nys¹ £u-
¿yck¹. 25 kwietnia w rejonie Tar-
gau nast¹pi³o pierwsze spotkanie
wojsk sowieckich i brytyjsko - ame-
rykañskich nad £ab¹. Do 2 maja
opanowano stolicê III Rzeszy. W
szturmie Berlina wziê³y udzia³ 1
Dywizja Piechoty im. T. Ko�ciusz-
ki, 3 maja I Armia Wojska Polskie-
go wysz³a nad £abê w rejonie Lan-
dau. II Armia WP stoczy³a zaciêt¹
bitwê pod Budziszynem. Uderzenie
to zmusi³o Niemców do podpisania
kapitulacji bezwarunkowej w nocy
z 8 na 9 maja 1945 roku, co zakoñ-
czy³o II wojnê �wiatow¹ w Euro-
pie. Tymczasem na froncie japoñ-
skim trwa³y zaciête walki o po-
szczególne wyspy. Skierowano do
rz¹du japoñskiego ¿¹danie bezwa-
runkowej kapitulacji, które 27 lipca
zosta³o odrzucone przez premiera
Suzuki. Zaciête walki zosta³y prze-
rwane przez lotnictwo amerykañ-
skie, które zrzuci³o na Hiroszimê (6
sierpnia) i Nagasaki (9 sierpnia)
pierwsze bomby atomowe. Si³a nisz-
czycielska tych bomb by³a tak du¿a,
¿e Rada Wojenna i rz¹d Japonii
podjê³y 15 sierpnia 1945 decyzjê o
kapitulacji. Przedstawiciele Japonii
2 wrze�nia 1945 na okrêcie amery-
kañskim podpisali akt bezwarunko-
wej kapitulacji.�              Jan Wac
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12.04.2007r. w samo po³udnie, w
rocznicê Zbrodni Katyñskiej przy
Pomniku ̄ o³nierza Polskiego zgro-
madzili siê przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych gminy, po-
wiatu, kombatanci i delegacje
szkó³ z pocztami sztandaro-
wymi. Organizatorem uro-
czysto�ci zgodnie z rocznym
kalendarzem by³a KH ZHP,
a czê�æ artystyczn¹ przedsta-
wi³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr
2. Zebrani wys³uchali rozka-
zu komendanta Hufca R.
Kañtocha oraz przemówienia
okoliczno�ciowego wiceburmistrza
J. Krówki (foto).

�Drodzy kombatanci, uczestnicy
walk o woln¹ Polskê, drodzy repre-
sjonowani i wiêzieni w obozach i
wiêzieniach  hitlerowskiego i stali-
nowskiego totalitaryzmu, dostojni
go�cie, szanowni mieszkañcy, ko-
chana m³odzie¿y.
"Zg³adzono sprawiedliwo�æ,
Prawdê i wolno�æ zg³adzono
Zdradziecko w smoleñskim lesie
Pod obcej nocy os³on¹...
I tylko  p a m i ê æ  zosta³a
Po tej katyñskiej nocy...
Pamiêæ  n i e  d a ³ a  siê zg³adziæ,
Nie chcia³a ulec przemocy
I wo³a o  sprawiedliwo�æ
I  prawdê  po �wiecie niesie -
Prawdê o jeñców tysi¹cach
Zg³adzonych w katyñskim lesie."
(Marian Hemar - Katyñ)

Pamiêæ nie da³a siê zg³adziæ... I
my pamiêtamy  o setkach ofiar - po-

licjantach i ¿o³nierzach, patriotach
s³u¿¹cych Polsce - zamordowanych
zdradzieckim strza³em w ty³ g³owy
na nieludzkiej ziemi w roku 1940 w

Katyniu, Ostaszkowie,  Miednoje,
Charkowie, Twerze...
Z udokumentowanych �róde³ wie-
my, ¿e:
jeñców Kozielska, w Katyniu,
zabito 4.566;
jeñców Starobielska, w Charkowie,
zabito 3.977;
jeñców Ostaszkowa, w  Miednoje,
zabito 6.588;
jeñców Ukrainy, w Kijowie na
ul. Korolenki, zabito 4.181;
jeñców Bia³orusi, w Miñsku na
al. Lenina, zabito 4.465;

Ogó³em w trzech obozach w Ko-
zielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
przebywa³o w niewoli sowieckiej
wiosn¹ 1940 roku blisko 15.000 pol-
skich jeñców, w znacznej wiêkszo-
�ci oficerów. Z liczby tej, jak oka-
za³o siê w roku 1941, prze¿y³o zale-
dwie 400 osób. Byli to wy³¹cznie
oficerowie, którzy ze Starobielska,
Kozielska i Ostaszkowa- poprzez

Jan Wac
PAMIÊCI ZBRODNI KATYÑSKIEJ
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obóz Pawliszczew Bor przewiezie-
ni zostali do obozu Griazowiec.
Spo�ród kilkunastu genera³ów,
znajduj¹cych siê na wiosnê 1940
roku w trzech wymienionych obo-
zach, ocala³ jedynie genera³ Jerzy
Wo³kowicki.

Reszta,czyli oko³o 14500 polskich
jeñców, w�ród których by³o 8000
oficerów, przepad³o bez �ladu.

Choæ od tamtych tragicznych wy-
darzeñ up³yn¹³ tak d³ugi okres cza-
su, wymordowanie tysiêcy polskich
jeñców wojennych, oficerów i funk-
cjonariuszy II Rzeczypospolitej wy-
maga dalszych poszukiwañ histo-
rycznych i energicznych czynno�ci
�ledczych. D¹¿enie do uzyskania
mo¿liwie pe³nego obrazu tamtych
wydarzeñ i do poznania uwik³anych
w nie ludzi jest nie tylko spraw¹ osób
najbardziej dotkniêtych t¹ zbrodni¹,
rodzin pomordowanych, jest moral-
nym zobowi¹zaniem Pañstwa, któ-
remu ofiary tej zbrodni s³u¿y³y i któ-
rych jedyn¹ "win¹" by³o to, ¿e nosili
polskie mundury.

Niezale¿nie od moralnego zobo-
wi¹zania do odkrywania ca³ej mo¿-
liwej do odtworzenia prawdy o
Zbrodni Katyñskiej, powszechne
powinno byæ moralne zobowi¹zanie
do pamiêci o ofiarach zbrodni. Zo-
bowi¹zanie do pamiêci o ofiarach
wyra¿a siê tak¿e w upowszechnia-
niu, szczególnie w�ród m³odego po-
kolenia, prawdy o losie tych, których
ziemskie szcz¹tki pozosta³y na za-
wsze z dala od Ojczyzny. W imiê
tej pamiêci dzi� siê tu zgromadzili-
�my. Pamiêæ o ofiarach, bêd¹ca wy-
razem szacunku, czci i wdziêczno-

�ci wobec nich, nie jest jednak i nie
potrafi byæ pamiêci¹ jedyn¹, towa-
rzyszy jej tak¿e pamiêæ obejmuj¹ca
to, co niegodne pamiêci: sprawców,
decydentów i wykonawców mordu.
Ta pierwsza pamiêæ jest potrzebna,
szlachetna i wznios³a, ta druga to-
warzyszy jej jak nieod³¹czny cieñ..

Ta druga pamiêæ ka¿e nie zapo-
minaæ i  stawia te¿  pytanie o winê
po�redni¹, o winê w k³amstwie, za-
tajaniu prawdy i zmowie milczenia
w sprawie ludobójstwa na polskich
oficerach i funkcjonariuszach, fa³-
szowaniu historii, tak¿e w polskich
podrêcznikach.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II  w
swojej Encyklice "O Bo¿ym Mi³o-
sierdziu " napisa³: "W ¿adnym miej-
scu orêdzia ewangelicznego ani
przebaczenie, ani te¿ mi³osierdzie,
jako jego �ród³o, nie oznacza pob³a¿-
liwo�ci wobec z³a, wobec zgorsze-
nia, wobec krzywdy czy zniewagi
wyrz¹dzonej. W ka¿dym wypadku
naprawienie tego z³a, naprawienie
zgorszenia, wyrównanie krzywdy,
zado�æuczynienie za zniewagê, jest
warunkiem przebaczenia".

Przebaczenie, jak podkre�li³ Oj-
ciec �wiêty,  nie oznacza zatem za-
pomnienia i nie przekre�la tak¿e do-
magania siê sprawiedliwo�ci. I w
tym duchu tu siê gromadzimy i w
ka¿d¹ rocznicê tamtych wydarzeñ
gromadziæ siê bêdziemy z naszymi
kombatantami, Sybirakami i innymi
ofiarami represji, m³odzie¿¹ har-
cersk¹ i szkoln¹.

Na zakoñczenie z³o¿ono wi¹zan-
ki kwiatów przed pomnikiem.

Jan Wac
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Marian £oziñski
ODDALIŒMY HO£D

W dniu 1 sierpnia przyszli�my do
ko�cio³a parafialnego Narodzenia
NMP, by oddaæ ho³d i pomodliæ siê
za powstañców, którzy 63 lata temu
walczyli w powstaniu na barykadach
Warszawy oraz by przekazaæ na-
szym dzieciom i wnukom warto�ci,
o które walczyli i za które wielu z

nich odda³o swe ¿ycie. Ruszaj¹c do
walki, Polacy mogli odp³aciæ Niem-
com za ich bestialstwa. Bohaterscy
warszawiacy dla okupanta byli po
prostu bandytami. Gdy wybuch³o
Powstanie Warszawskie SS-Re-
ichsfuhrer Heinrich wpad³ w furiê,
zarz¹dzi³ zniszczenie miasta i likwi-
dacjê ludno�ci cywilnej. Hitlerow-
cy otrzymali rozkaz zabijania po-
wstañców, cywilów, nawet dzieci.
Za tê dumê - spoiwo narodowe -
zap³acili�my cenê najwy¿sz¹, jak¹
mo¿na sobie wyobraziæ. Ponad 200

tys. cywilów, 15 tys. ¿o³nierzy Ar-
mii Krajowej oraz zag³adê miasta.
To na barykadach Mokotowa, �ród-
mie�cia, Woli a tak¿e wcze�niej w
Katyniu, obozach koncentracyjnych,
Palmirach i innych miejscach ka�ni
stracili�my prawdziw¹ polsk¹ inte-
ligencjê i elitê.

Mszê �w. odprawi³ ks. M. �lê-
czek, w kazaniu nawi¹za³ do tra-
gicznych czasów Powstania War-
szawskiego. W uroczysto�ci uczest-
niczyli starosta J. Kozina, burmistrz
A. Krupa, radni, kombatanci i Sybi-
racy ze swoimi pocztami sztanda-
rowymi, mieszkañcy miasta, druh
hm. R. Kañtoch z liczn¹ grup¹ har-
cerzy i instruktorów. Pod tablicami
pami¹tkowymi w ko�ciele z³o¿ono
kwiaty a wartê honorow¹ pe³nili
kombatanci i harcerze.

Marian £oziñski
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Jan Wac
ŒWIÊTO WOJSKA POLSKIEGO

Druhny i Druhowie!
Szanowni zebrani!

Obchodzimy dzi� �wiêto Wnie-
bowziêcia Naj�wiêtszej Marii
Panny, �wiêto Wojska Polskiego
oraz 87 rocznicê Bitwy Warszaw-

skiej. Rocznica ta ka¿e nam ³¹-
czyæ siê sercem z tymi wszystkimi,
którzy w ró¿nych miejscach i w
ró¿nym czasie na wszystkich po-
lach bitewnych walczyli o niepod-
leg³¹ Polskê i jej zwyciêstwo. Wy-
korzystajmy tê rocznicê do poka-
zania idei i ludzi, do przypomnie-
nia wydarzeñ i miejsc zwi¹zanych
z nimi, do upowszechniania naj-
mniej znanych kart dziejów histo-
rii Polski.

Uczcijmy zatem dzisiaj pamiêæ
tych, którzy na polach bitewnych
oddali swe ¿ycie, niech ten dzieñ
bêdzie dniem ¿yczliwo�ci i brater-
stwa, by po harcersku uczciæ tam-
te dni, a tak¿e porozmawiaæ o
naszej roli i zadaniach dzisiaj i
jutro.

Niech dla Was wszystkich dzi-
siejszy Apel bêdzie okazj¹ do re-
fleksji nad warto�ciami toleran-
cji i wolno�ci.

Odczytaniem rozkazu komendan-
ta Hufca ZHP rozpocz¹³ siê

(15.08.2007)
- po uroczy-
stej sumie w
ko�ciele pa-
rafialnym -
Apel przy
P o m n i k u
¯o ³n i e r za
Polskiego.
R o z k a z u
wys³uchali
parafianie,
którzy wra-

caj¹c ze mszy zatrzymali siê na tê
chwilê przy pomniku, m³odzie¿ har-
cerska, w³adze samorz¹dowe gmi-
ny i powiatu, przedstawiciele zwi¹z-
ków kombatanckich, KP Policji,
Stra¿y Po¿arnej, Miejskiej, Zak³adu
Karnego, Granicznego Punktu Kon-
trolnego, prezesi, dyrektorzy firm, in-
stytucji, zak³adów pracy. W czasie
uroczysto�ci przewodnicz¹cy Rady
Przyjació³ Harcerstwa burmistrz A.
Krupa oraz wicestarosta P. Soczyñ-
ski wrêczyli odznaki istruktorom Ur-
szuli Pirch i Justynie Popczyk. Apel
poleg³ych, z³o¿enie kwiatów, Rota
zakoñczy³y uroczysto�æ, po której w
Szkole Podstawowej nr 2 odby³o siê
spotkanie �Chwila Wspomnieñ� z
udzia³em kombatantów i w³adz.

Jan Wac
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Jan Wac
ŒWIÊTO  SYBIRAKÓW

17 wrze�nia, w rocznicê agre-
sji radzieckiej na Polskê, obcho-

dzonej jako Dzieñ
Sybiraka, odby³ siê
na cmentarzu ko-
munalnym przy po-
mniku "W ho³dzie
Braciom Polakom"
uroczysty apel zor-
ganizowany przez
KH ZHP z udzia³em
w³adz samorz¹do-
wych powiatu, gmi-
ny, delegacji komba-
tantów, szkó³, pocz-
tów sztandarowych. Tragiczne
wydarzenia tamtych lat przybli-
¿y³ m³odzie¿y Bronis³aw Sawic-
ki. Za wspó³pracê z Komend¹

Hufca prezesowi Zwi¹zku Sybi-
raków Aleksandrowi Zagwockie-

mu i  pañstwu
Kazimierze i
Bronis³awowi
Sawickim od-
znakê -  Har-
cersk¹ Lilijkê -
wrêczy³ prze-
w o d n i c z ¹ c y
Rady Przyjació³
H a r c e r s t w a ,
burmistrz A.
Krupa. Komen-
da Hufca otrzy-
ma³a od Zwi¹z-

ku Sybiraków trzy tomy historii
Zwi¹zku Sybiraków (foto). Z³o-
¿enie kwiatów i hymn pañstwo-
wy zakoñczy³y uroczysto�æ

Jan Wac
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Jan Wac
NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

Uroczyste obchody Narodowego
�wiêta Niepodleg³o�ci w tym roku
odby³y siê 8 listopada ze wzglêdu
na udzia³ Kompanii Honorowej 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej

patronuj¹cej g³ubczyckim harce-
rzom. Obchody sk³ada³y siê z trzech
czê�ci, Apelu przy Pomniku ̄ o³nie-
rza Polskiego, po nim
czê�ci artystycznej
w MOK, a pod w³a-
�ciw¹ dat¹
(11.11.07)  uroczy-
stej Sumy w ko�cie-
le parafialnym, z
udzia³em w³adz sa-
morz¹dowych, pocz-
tów sztandarowych,
organizacji komba-
tanckich, harcerzy i
kazaniem okoliczno-
�ciowym, nawi¹zuj¹-
cym do w¹tków patriotycznych i ich
realizacji w ró¿nych dziedzinach ¿y-

cia codziennego. W Apelu uczest-
niczyli: w³adze samorz¹dowe po-
wiatu, gmin G³ubczyce, Baborów,
Branice i Kietrz, dowództwo 10.
Brygady Logistycznej oraz 55. Bry-

gady Remontowej
w Opolu, przedsta-
wiciele Opolskiego
Kuratora O�wiaty,
s³u¿b munduro-
wych, instytucji
p a ñ s t w o w y c h ,
zwi¹zki komba-
tanckie, poczty
sztandarowe, m³o-
dzie¿ szkolna, har-
cerska, spo³ecz-
no�æ miasta, G³ub-
czycka Orkiestra

Dêta. Go�ciem szczególnym by³
pose³ Adam Krupa, któremu szef
sztabu 10. OBLog wrêczy³ szablê

pami¹tkow¹ za propagowanie idei
¿o³nierskich w�ród m³odzie¿y har-
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cerskiej. Tak¹ sam¹
szablê otrzyma³ An-
drzej Duda, dyrektor
firmy Polbau w
Opolu, za wspó³pra-
cê z harcerzami i
Hufcem Pracy 8-1
w G³ubczycach.

Pose³ w swoim
wyst¹pieniu stwier-
dzi³ m.in., ¿e uroczy-
sto�æ ta jest �wietn¹
lekcj¹ historii, ¿yczy³
kombatantom du¿o
si³ i zdrowia. Powiedzia³: "Wy swo-
im ¿yciem udowodnili�cie, ¿e ¿yli-
�cie dla Polski, ca³e Wasze pokole-
nie s³u¿y³o Ojczy�nie". Podziêkowa³
te¿ spo³eczeñstwu za obywatelsk¹
postawê i udzia³ w wyborach, dziê-
ki czemu zosta³ pos³em. Zapewni³,
¿e dalej s³u¿yæ bêdzie tej spo³ecz-
no�ci. Na wniosek KH ZHP prze-
wodnicz¹cy Rady Przyjació³ Har-
cerstwa, doceniaj¹c rolê patronatu
i wspó³pracy 10. OBLog z g³ub-
czyckimi harcerzami, wrêczy³ Ho-
norowy Z³oty Herb G³ubczyc d-cy
55. Batalionu Remontowego p³k.

Miros³awowi Bryle, a
statuetki Dar Serca
otrzymali p³k Andrzej
Rakowski d-ca 55. Ba-
talionu Remontowego i
Dariusz Ch¹dziñski,
szef wychowania i pro-
mocji 10. OBLog. Apel
poleg³ych, z³o¿enie
kwiatów i salwa hono-
rowa zakoñczy³y Apel
przy Pomniku Czê�æ ar-

tystyczna w MOK by³a polsk¹ pre-
mier¹ programu oklaskiwanego go-
r¹co w Londynie przez m.in. pre-
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
¿onê gen. W³adys³awa Andersa i
brytyjsk¹ Poloniê. Program prowa-
dzili Wies³aw Janicki i Urszula Si-
pel-Wiecha, a chórem mieszanym
LO dyrygowa³ Tadeusz Eckert.
By³a to lekcja historii Polski,od cza-
su legionów po "aby Polska by³a
Polsk¹" opowiedziana pie�ni¹ ¿o³-
niersk¹ i poezj¹. Nic dziwnego, ¿e
owacjom na stoj¹co nie by³o koñ-
ca.

Jan Wac
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10 kwietnia 2007 r. minê³o XV
lat od chwili zarejestrowania  w
S¹dzie Wojewódzkim w Warsza-
wie Zwi¹zku Represjonowanych
¯o³nierzy Górników. Pocz¹tkowo
Zwi¹zek skupia³ cz³onków w 49
okrêgach i ko³ach terenowych w
ca³ej Polsce ze stanem 60 tys.
cz³onków i 4 tys. ¿o³nierzy uranu
a obecnie liczy jeszcze 18 500
cz³onków, w tym 321 ¿o³nierzy
uranu oraz ponad 5000 wdów po
¿o³nierzach-górnikach na prawach
cz³onków.

Na terenie naszego powiatu do
Zwi¹zku nale¿y tylko 13 by³ych
¿o³nierzy górników i 11 wdów.
Szkoda, ¿e nie wszyscy byli ¿o³-
nierze wyra¿aj¹ chêæ przynale¿-
no�ci do zwi¹zku, który po nowe-
lizacji Ustawy z roku 1999 nosi
nazwê Zwi¹zek Represjonowa-
nych Politycznie ̄ olnierzy Górni-
ków. W roku 1999 w 50. rocznicê
powo³ania zastêpczej s³u¿by woj-
skowej zostali�my uznani i doce-
nieni w �rodowisku kombatanckim
a szczególnie u swych wielkich
przyjació³ - ¿o³nierzy i oficerów
Wojska Polskiego. Mamy bardzo
wielu przyjació³ a jeszcze wiêcej
sympatyków popieraj¹cych nasze
postulaty. Ju¿ nie padaj¹ okre�le-
nia "element niepewnego pocho-
dzenia" w stosunku do by³ych ¿o³-
nierzy. Proszê pamiêtaæ, ¿e dzi�
s³owo "¿o³nierz górnik" brzmi bar-
dzo dumnie i jest znane w ca³ej

Polsce, w³adzom pañstwa i w �ro-
dowiskach kombatanckich, o tym
te¿ powinni pamiêtaæ ¿o³nierze -
górnicy którzy  omijaj¹ z ró¿nych
powodów nasz Zwi¹zek. W jed-
no�ci jest si³a. Dzi� najm³odszy
nasz cz³onek liczy 72 lata i dlate-
go winni�my wspieraæ dzia³ania
naszego Zwi¹zku swoj¹ przyna-
le¿no�ci¹ jako cz³onkowie. Dziêki
naszej ofiarnej dzia³alno�ci mamy
najwiêkszy bohaterski Pomnik ̄ o³-
nierza - Górnika na najwiêkszej
wojskowej nekropolii w Polsce, to
jest Cmentarzu Wojskowym Po-
w¹zki oraz Licheniu. Wydawane
s¹ ksi¹¿ki, foldery i broszury o ¿o³-
nierzach górnikach. Mamy wspa-
nia³y Krzy¿ Zwi¹zku i Z³ot¹ Ho-
norow¹ Odznakê oraz wydawany
ju¿ Medal XV-lecia nadawany ¿o³-
nierzom - górnikom nale¿¹cym do
Zwi¹zku Represjonowanych Po-
litycznie ̄ o³nierzy Górników.

Jak wygl¹da³a prawda o ¿o³nier-
zach - górnikach?

Na rozkaz szefa G³ównego Za-
rz¹du Wojska Polskiego z dnia
15.10.1949 roku Edwarda Ocha-
ba utworzono Bataliony Górnicze,
do pracy w kopalniach uranu,
wêgla kamiennego i kamienio³o-
mach. Na tajny rozkaz marsza³ka
Konstantego Rokosowskiego kie-
rowano do obozów "element nie-
pewny klasowo". W latach 1949 -
1959 armia przymusowo wcieli³a,
a nastêpnie nieludzko eksploato-

15 LAT ZWI¥ZKU REPRESJONOWANYCH
POLITYCZNIE ̄ O£NIERZY GÓRNIKÓW

Adolf Górnik
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wa³a ponad 200.000 m³odych mê¿-
czyzn. O przydziale decyzjê podej-
mowali funkcjonariusze Urzêdu
Bezpieczeñstwa, przes¹dza³o po-
chodzenie poborowego oraz jego
zwi¹zki rodzinne z tzw. wrogami
systemu. Przymusowa praca w
kopalniach trwa³a zazwyczaj 2
lata. ̄ o³nierze wykonywali w tym
czasie najbardziej niebezpieczne
prace. ̄ o³nierzy - górników cywi-
lom przedstawiano jako krymina-
listów i wrogów narodu, za co ze-
s³ano ich do tych prac, a byli to
przewa¿nie synowie bogatych rol-
ników (ku³aków) w³a�cicieli ziem-
skich, inteligentów, cz³onkowie
rodzin oficerów ZWZ czy AK,
tacy, których uznano za element
niepewny klasowo. Z ogólnej licz-
by wcielonych w wypadkach zgi-
nê³o ok. 1000 m³odych "górników",
a kilka tysiêcy zosta³o rannych.
Dzi� ¿yje co 8 ofiara represji, ok.
24.000 by³ych ¿o³nierzy - górni-
ków. Byli oni po krótkim przeszko-
leniu wojskowym i pobie¿nym gór-
niczym kierowani do robót w ko-
palniach, gdzie cywilni górnicy od-
mawiali pracy. ¯o³nierze ci nie
otrzymywali wynagrodzenia, pod
pretekstem pokrycia kosztów sko-
szarowania i umundurowania.
Wojsko zabiera³o im górnicz¹ pen-
sjê. Szacuje siê, ¿e Armia winna
im jest ok. 500 mln z³. Ostatni¹
jednostkê wojskow¹ z ¿o³nierza-
mi - górnikami zlikwidowano we
wrze�niu 1959 roku. Okrêgowa
Prokuratura w Warszawie uzna³a

twórców Batalionów Pracy za
zbrodniarzy komunistycznych.
Dzi� w imieniu ¿o³nierzy - górni-
ków wystêpuje Zwi¹zek Represjo-
nowanych Politycznie ̄ o³nierzy -
Górników, ale nie wszyscy nale¿¹
do tej organizacji. Ich g³osem rów-
nie¿ ¿¹damy zado�æuczynienia od
pañstwa, bo jest to pañstwa obo-
wi¹zkiem. W ci¹gu ostatnich 10
lat Sejm wielokrotnie zajmowa³ siê
t¹ grup¹ spo³eczn¹. My�limy, ¿e
tak jak górnicy kopalni uranu,
otrzymamy rekompensatê za tru-
dy pracy w Batalionach Pracy w
kopalniach wêgla kamiennego i
kamienio³omach.

W dzieñ �wiêta ̄ o³nierzy - Gór-
ników 5 wrze�nia Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Represjonowanych Po-
litycznie ̄ o³nierzy Górników uho-
norowa³ czterech cz³onków
Zwi¹zku z terenu powiatu g³ub-
czyckiego medalami 15-lecia
Zwi¹zku. �¹ to: Micha³ Alfawicki
z Branic, Adolf Górnik z G³ubczyc,
Bronis³aw £yskaniuk z Klisina,
Miros³aw Piku³a z Kietrza. Cz³on-
kowie zwi¹zku sa przekonani, ¿e
pos³owie obecnej kadencji Sejmu
RP podejm¹ pracê na jesiennej
sesji nad ustaw¹ dotycz¹c¹
uprawnieñ dla weteranów wojen-
nych i ¿o³nierzy - górników o
zwrocie zagrabionych pieniêdzy w
czasie prac w górnictwie i kamie-
nio³omach w latach 1949 - 1959.

Opracowa³ na podstawie
"Dziennika"

Prezes Ko³a ZRP¯G A. Górnik



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2008

208

G³ubczycka jednostka jako Zwi¹-
zek Strzelecki "Strzelec", Organiza-
cja Spo³eczno-Wychowawcza ist-

nieje w G³ubczycach od 14 lat i na
sta³e wpisa³a siê w krajobraz nasze-
go miasta.
Jest kontynu-
atorem istnie-
j¹cego w
okresie miê-
d z y w o j e n -
nym Zwi¹zku
Strzeleckie-
go, którego
za³o¿ycielem
i pierwszym
komendan-
tem by³ Mar-
sza³ek Józef
Pi³sudski. Pa-
tronat nad jednostk¹ pe³ni stowarzy-
szenie "Pancerni Skorpion" z sie-
dzib¹ w Opolu. Jest to stowarzysze-
nie,  które zosta³o powo³ane do ¿ycia
po rozwi¹zaniu 5 Brygady Pancer-
nej "Skorpion" w Opolu. Dowódc¹
jednostki jest od pocz¹tku jej istnie-

nia i niezmiennie do tej pory m³. in-
spektor Grzegorz Tobiasiñski. Stan
osobowy jednostki na dzieñ dzisiej-

szy to ko³o 20
cz³onków.

Trzeba tutaj
wspomnieæ, ¿e na
terenie woje-
wództwa opol-
skiego s¹ tylko
dwie jednostki
strzeleckie. S¹ to
Jednostka Strze-
lecka nr 3009  w
G³ubczycach oraz

Jednostka Strzelecka nr 3005 w
Ole�nie, a w ca³ym kraju jest oko³o

60 jednostek. Kraj jest podzielony
na dwa okrêgi: pó³nocny z siedzib¹
w £odzi i po³udniowy z siedzib¹ w
Be³chatowie. Siedziba G³ówna
Zwi¹zku mie�ci siê w Warszawie.
Dowódc¹ po³udniowego okrêgu
strzeleckiego, pod który podlega

Grzegorz Tobiasiñski, Pawe³ Przysiê¿niuk
ROK 2007 U "STRZELCÓW"
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g³ubczycka jednostka, jest st .insp
.Z. Józef  Wodziñski.

Rok 2007 dla g³ubczyckich strzel-
ców by³ rokiem obfituj¹cym w
wyjazdy i szkolenia. G³ub-
czycka jednostka strzelecka
bra³a udzia³ w szkoleniach
m.in w:
- Inspekcji Transportu Drogo-
wego w Prudniku (06.02.07)
- Stra¿y Po¿arnej  PSP w
G³ubczycach (31.04.07)
- Stra¿y Granicznej w Kra-
snym Polu (05.05.07;
10.09.07-12.09.07)

- 55 Brygady Remontowej w Opo-
lu (30 .05.07)
- Klubie Je�dzieckim "Ostroga" w
Opolu (30.05.07)
- 6. Batalionie Desantowo-Szturmo-
wym w Gliwicach (22.08.07)
- Placówce ̄ andarmerii Wojskowej
w Opolu (28.09.07)
- Paintball na Winowie (29.09.07)

G³ubczyccy strzelcy uczestniczyli
tak¿e w dniach Otwartych Koszar
(01.06.07) 10. Opolskiej Brygady

Logistycznej w Opolu oraz byli w
6. Batalionie Desantowo-Szturmo-
wym w Gliwicach.

Wziêli�my udzia³
równie¿ w Zlocie po-
jazdów wojskowych w
Winowie (30.06.07)
oraz uczestniczyli�my
w obchodach  85 rocz-
nicy powrotu Górnego
�l¹ska do Polski w Ka-
towicach w dniu
17.06.07. W roku 2007
strzelcy z g³ubczyckiej
jednostki nawi¹zali
wspó³pracê z Domem
Dziecka w Krasnym
Polu oraz Placówk¹

Interwencyjn¹ "Gniazdo" w G³ubczy-
cach. Wychowankowie placówek s¹
zapraszani przez g³ubczyck¹ jednost-
kê na zajêcia do ró¿nych formacji
mundurowych oraz wyjazdy i æwi-
czenia. Czynne uczestnictwo w tego
typu zajêciach jak i ró¿nych przed-
siêwziêciach z ca³¹ pewno�ci¹ sta-
nowi alternatywê dla spêdzania wol-
nego czasu i odci¹ga m³ode osoby
od zachowañ patologicznych, nie-
zgodnych z prawem.
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W po³owie marca g³ubczyccy
strzelcy wspólnie z wychowankami
placówki interwencyjnej "Gniazdo" w

G³ubczycach mieli okazjê zwiedziæ
stopnie wodne w Krapkowicach i w
Rogowie, znajduj¹ce siê pod zarz¹-
dem Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu. Poznali
szereg urz¹dzeñ hy-
drotechnicznych, ta-
kie jak �luzy, jazy,
elektrownie wodne.
Ciekawym elemen-
tem wycieczki by³a
mo¿liwo�æ przej�cia
tunelem pod Odr¹.
Wzbudzi³o to du¿e
emocje. Najwiêksz¹
atrakcj¹ by³ jednak
rejs statkiem inspek-
cyjnym RZGW "Ma-
zurek". Statek p³yn¹³ od stopnia wod-
nego w Krapkowicach w dó³ rzeki,
do stopnia w Rogowie. Po zwiedze-
niu elektrowni wodnej wrócili�my do
stopnia w Krapkowicach. Na zakoñ-
czenie zajêæ uczestnicy rejsu brali
udzia³ w �luzowaniu statku. Wszy-
scy byli bardzo zadowoleni i z nie-
cierpliwo�ci¹ czekaj¹ na nastêpny
rejs.

G³ubczyccy "Strzelcy" podsumo-
wali kolejny rok szkolenia, w któ-
rym uczestniczyli równie¿ wycho-

wankowie placówki inter-
wencyjnej "Gniazdo". Oni pod
opiek¹ wychowawcy Paw³a
Przysiê¿niuka, cz³onka ZS
"Strzelec" OSW zg³êbiali
"strzeleckie" rzemios³o. Mieli
okazjê zwiedziæ 55 Batalion
Remontowy w Opolu - po-
znali strukturê jednostki, re-
alizowane przez ni¹ zadania,
sprzêt wojskowy, np. bojowy

wóz piechoty BWP-2, samochód
osobowy, terenowy typu Hummer,
który zrobi³ najwiêksze wra¿enie.
Strzelcy skorzystali równie¿ z zapro-
szenia Ludowego Klubu Je�dziec-

kiego "Ostroga" w Opolu. Tam po-
znali tajniki je�dziectwa konnego,
pracê przy koniach, popróbowali jaz-
dy na koniu D¹b, na tzw. lo¿y oraz
grilowego poczêstunku.

Grzegorz Tobiasiñski
Pawe³ Przysiê¿niuk
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Tegoroczny Tryptyk Papieski
(30.03 - 2.04), obchodzony w drug¹
rocznicê �mierci Jana Paw³a II, mia³
równie bogat¹ oprawê i tre�æ jak
ubieg³oroczny. Cykl uroczysto�ci i
imprez rozpocz¹³ w sobotnie popo-
³udnie wystêp w MOK uczniów ZS
im. Jana Paw³a II z Pietrowic, z
programem zatytu³owanym "Ma-
ryja, Pani Twoich Dni". W niedzielê
wieczorem na Placu Jana Paw³a
II mieszkañcy i w³adze G³ubczyc
uczestniczyli w bogatym programie,
przygotowanym przez grupê na-
uczycieli MOK, pod kierunkiem J.
Kaniowskiego. Oprawê, organiza-
cjê i wartê przy tablicy pami¹tko-
wej przygotowali g³ubczyccy harce-
rze. By³ to wieczór wielu g³êbokich
prze¿yæ, refleksji, wspomnieñ, p³y-
n¹cych z prezentowanych s³owem
i �piewem tre�ci oraz wzbogaco-
nych wspomnieniami i refleksjami
wiceprzewodnicz¹cego RM E. Wo-
³oszyna i ks. proboszcza M. �lêcz-
ka. Wieczór zakoñczy³ siê z³o¿eniem

kwiatów i zniczy pod tablic¹. W
poniedzia³ek rano z tego¿ placu
wyruszy³ Marsz Pamiêci do Pietro-
wic. Jego organizatorami byli: pa-

rafia Braciszów, SP Pietrowice, KH
ZHP. Nad bezpieczeñstwem 230
osób czuwali na trasie funkcjona-
riusze Stra¿y Miejskiej i Granicznej,
stra¿acy OSP i Policja. W tym sa-
mym czasie na scenie MOK, przy
pe³nej widowni,  przedstawiany by³
program przygotowany przez J.
Kaniowskiego "Cz³owieku, b¹d� jak
kamieñ", oparty na tekstach, homi-
liach, encyklikach Jana Paw³a II.

Jan Wac

Jan Wac

TRYPTYK PAPIESKI
CZ£OWIEKU B¥D• JAK KAMIEÑ

25 marca 2007 minê³a XX rocz-
nica og³oszenia szóstej encykliki "Re-
demptoris Mater", o Maryi w ¿yciu
Ko�cio³a. Dlatego has³em tegorocz-
nych obchodów jest "Maryja Pani
Twoich Dni".

Karol Wojty³a, Jan Pawe³ II by³
cz³owiekiem wielkiej wiary i ufno�ci

Anna Wêgrzyn
TOTUS TUUS MARYJO

w macierzyñsk¹ opiekê. Po stracie
matki, w wieku 10 lat, Matka Naj-
�wiêtsza sta³a siê bli¿sza Jego ser-
cu. W tym samym roku pielgrzymu-
je do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie
prosi Naj�wiêtsz¹ Pannê o matczyn¹
opiekê. Z r¹k wadowickich o. Kar-
melitów otrzymuje "szkaplerz", znak
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przymierza z Maryj¹. Szkaplerz to-
warzyszy³ mu przez wszystkie na-
stêpne dni. Maryjno�æ wyznacza mu
drogê ¿ycia. Zostaj¹c biskupem, jako
zawo³anie przyjmuje s³owa "Totus

Tuus", ca³y Twój. W herbie bisku-
pim, który ma siê staæ papieskim, pod
lewym, d³u¿szym ramieniem krzy¿a
znajduje siê du¿a litera "M", wska-
zuj¹ca maryjny wymiar s³u¿by. Sank-
tuaria maryjne staj¹ siê szczególny-
mi miejscami zawierzenia. W Kal-
warii Zebrzydowskiej, jako ch³opiec,
ksi¹dz, wreszcie biskup, odprawia
"dró¿ki maryjne". Na Jasnej Górze
w czasie wojny uczestniczy w Piel-
grzymce Akademickiej, w roku 1966
odprawia Milenijn¹ Eucharystiê. W
Lud�mierzu uczestniczy w korona-
cji, z r¹k papie¿a Jana XXIII, Matki
Boskiej Podhalañskiej. W Piekarach
�l¹skich, w latach 70-tych podczas
dorocznych Pielgrzymek Ludzi Pra-
cy g³osi homilie. Czêsto nawiedza
mniej znane wizerunki Matki Boskiej
Stani¹teckiej, Limanowskiej, My�li-
nieckiej, itp. Wracaj¹c z Watykanu,

jako kardyna³ zatrzymuje siê w Ma-
riazell, gdzie prosi MB o prowadze-
nie. Dnia 29.10.1979, gdy zostaje
papie¿em, odwiedza sanktuarium
maryjne Mentorelle i tak kolejno na-

wiedza sanktuaria: Gwa-
delupe w Meksyku, Czê-
stochowê, Kalwariê, Lore-
to, Fatimê, Altotin, Elzelder,
Lourdes, Saragossê, Ma-
riazell, Wilno, Syrakuzy,
Pribram, Monserat, Pom-
peje. Jesieni¹ 2004 po raz
kolejny i ostatni odwiedza
Lourdes. Podczas ponty-
fikatu koronowa³ przesz³o
dwie�cie wizerunków ma-

ryjnych, w Polsce piêæ. Z kalenda-
rium nale¿y odnotowaæ:
82' Jan Pawe³ II w Fatimie dziêkuje
za cudowne ocalenie
83' w Lourdes odnawia akt oddania
siê MB
87' jest Rokiem Maryjnym, pisze en-
cyklikê Redemptoris Mater
88' na terenie Watykanu, na polece-
nie papie¿a zbudowano schronisko
dla ubogich "Dar Maryi"
91' w Fatimie zawierza �wiat MB
92' ustanawia �wiatowy Dzieñ Cho-
rego, przypadaj¹cy na dzieñ MB z
Lourdes (11.02)
16.10.2002 dodaje czwart¹ czê�æ
modlitwy ró¿añcowej, a rok 2003
zosta³ rokiem Ró¿añca.

Jan Pawe³ II w czasie swojego
pontyfikatu, spotykaj¹c siê z go�æ-
mi, mia³ zwyczaj obdarowywaæ ich
ró¿añcami.

Anna Wêgrzyn



WSPÓ£CZESNOŒÆ

213

Pod takim has³em odby³a siê dru-
ga pielgrzymka na trasie "Marszu
Pamiêci" w drug¹ rocznicê �mierci
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II w dniu
2 kwietnia 2007 roku. Pielgrzymi,
podobnie jak rok temu, wyruszyli o

9.00 rano ze Skweru Jana Paw³a II
w G³ubczycach i szli przez miejsco-
wo�ci: Go³uszowice, Równe, (gdzie
ugoszczono nas ciastem, herbat¹ i
kaw¹ w wiejskiej �wietlicy), Dobie-
szów (przygotowany by³ stó³ z na-
pojami i poczêstunkiem), Barykady
(odpoczynek w lesie i po³udniowy
posi³ek), Opawica (w ko�ciele Ko-
ronka do Mi³osierdzia o 15.00),Kra-
sne Pole, Chomi¹¿a (stó³ z napoja-
mi i poczêstunkiem) aby doj�æ do
szko³y w Pietrowicach, gdzie by³
wieczorny posi³ek, po którym
uczestnicy przeszli do ko�cio³a na
koñcz¹c¹ tê pielgrzymkê Mszê kon-
celebrowan¹ pod przewodnictwem
ks. Ryszarda Polarza z Zubrzyc, wi-
cedziekana dekanatu g³ubczyckie-
go, w asy�cie ks. Norberta Miklera
- wspó³organizatora Marszu, ks.

ks. Norbert Mikler
MARYJA PANI TWOICH DNI - MARSZ PAMIÊCI

Marka Ruczaja z Równego i ks.
emerytów Edwarda Bochenka i
Jana Burczyka.

Podobnie jak rok temu w parafiach
trasy pielgrzymki mo¿na by³o nabyæ
pami¹tkowe �wiece, by zapaliæ je w

oknach swoich domów. ( Za-
interesowanie nimi by³o bar-
dzo s³abe, trudno stwierdziæ,
co by³o tego przyczyn¹)
Pielgrzymi na pocz¹tku tra-
sy otrzymali pami¹tkowe
"Paszporty", które podbijali w
mijanych wioskach. W tym
roku by³o 250 paszportów, a
wyruszy³o ponad 300 piel-
grzymów, czyli wiêcej ni¿ rok
temu, mimo roboczego dnia

tygodnia. Marsz Pamiêci tym ró¿ni³
siê od tradycyjnej pieszej pielgrzym-
ki, ¿e wiêkszo�æ czasu po�wiêcona
by³a na w³asne przemy�lenia i mo-
dlitwê i by³ zwi¹zany z ¿yciem S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II.

Organizatorzy t¹ droga chc¹ z³o-
¿yæ bardzo serdeczne podziêkowa-
nia Drogim Pielgrzymom; ludziom i
instytucjom dobrego serca i woli,
dziêki którym szczê�liwie i bezpiecz-
nie dotarli�my do celu, oraz powró-
cili zorganizowanym transportem do
domu. Niech dobry Bóg za wsta-
wiennictwem i orêdownictwem S³u-
gi Bo¿ego Jana Paw³a II, o czym
siê przekonali�my przez cudown¹
pogodê i cudowne widoki piêkna tej
czê�ci ziemi g³ubczyckiej, wszyst-
kim  b³ogos³awi.

ks. Norbert Mikler
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Stra¿acy Powiatowej Stra¿y Po-
¿arnej uroczyst¹ zmian¹ s³u¿by
(8.05) uczcili �wiêto Stra¿aka. W
uroczysto�ci uczestniczy³ opolski ko-

mendant wojewódzki PSP, bryg. mgr
in¿. B. Branicki, któremu meldunek
z³o¿y³ dowódca uroczysto�ci, asp.
szt. J. Or³owski. Komendant PSP
bryg. mgr in¿. J. Paluch,  witaj¹c
go�ci, w�ród których by³y w³adze
samorz¹dowe powiatu i gmin G³ub-
czyce, Branice, Kietrz, Baborów,
radni sejmiku wojewódzkiego, przed-
stawiciele s³u¿b i instytucji wspó³-
pracuj¹cych ze stra¿¹ KP Policji,
Przej�cia Granicznego, Nadle�nic-
twa Prudnik, Stra¿y Miejskiej, wy-
razi³ zadowolenie z postêpu prac
przy rozbudowie bazy i nowego
wozu bojowego. W czasie uroczy-
sto�ci odznaczeni zostali: srebrn¹

odznak¹ "Zas³u¿ony dla Ochrony
Przeciwpo¿arowej" nadan¹ przez
Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji bryg. mgr Wies³aw

Kopecki; Z³ot¹
Odznak¹ "Zas³u-
¿ony dla Po¿arnic-
twa" nadan¹
przez prezydium
Zarz¹du Woje-
w ó d z k i e g o
Zwi¹zku OSP RP
st. asp .M. Sta-
warz; awans na
stopieñ ogniomi-
strza otrzyma³
m³odszy ognio-
mistrz M. G¹sior.
Odznaczenia i

awanse wrêcza³ opolski komendant
wojewódzki i komendant powiato-
wy PSP.

Go�cie wyrazili wiele s³ów po-
dziêkowañ i uznania dla pracy stra-
¿aków, szczególne podziêkowania,
w zwi¹zku z przej�ciem na emery-
turê, kierowane by³y pod adresem
asp. szt. J. M³ota, dowódcy jednost-
ki ratowniczo - ga�niczej, za jego 33-
letni¹ s³u¿bê w tutejszej jednostce.
Koñcowym akcentem ceremonia³u
stra¿ackiego by³a uroczysta zmia-
na s³u¿by. Po czê�ci oficjalnej go-
�cie i stra¿acy degustowali trady-
cyjn¹ stra¿ack¹ grochówkê.

Jan Wac

Jan Wac
UROCZYSTA ZMIANA S£U¯BY

W PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
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Stra¿acy z OSP w gminie na za-
proszenie burmistrza spotkali siê w
Urzêdzie Miejskim (4.05) z okazji

�wiêta ich patrona. Go�æmi uro-
czysto�ci byli przedstawiciele in-
stytucji wspó³pracuj¹cych ze
stra¿¹ KP Policji, Stra¿y Gra-
nicznej i Miejskiej, ZHP, czescy
hasitele.

�wiêto by³o okazj¹ do podsu-
mowania rocznych dzia³añ, zapo-
znania ze stanem organizacyj-
nym, baz¹, jak¹ dysponuj¹ OSP,
o czym poinformowa³ zebranych dh
K. Bernacki, prezes Zarz¹du Miej-
sko - Gminnego OSP. Burmistrz A.
Krupa z³o¿y³ stra¿akom podziêko-
wania za zaanga¿owanie w dzia³al-
no�æ w wielu dziedzinach, nie ma-
j¹cych nic wspólnego z po¿arami -
pomoc i zabezpieczanie porz¹dku w
organizacji ró¿nych uroczysto�ci,
imprez rekreacyjno - sportowych,
do¿ynek, uroczysto�ci ko�cielnych,
za anga¿owanie w tê dzia³alno�æ
m³odzie¿y, kszta³towanie charakte-

rów i postaw, niesienie bezintere-
sownej pomocy ludziom w potrze-
bie, zagro¿eniu, wypadkach, klê-

skach ¿ywio³owych.
Spotkanie by³o okazj¹ do

uhonorowania szczególnie
zaanga¿owanych. Srebr-
ny Medal "Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa" otrzyma³ dh
Zbigniew Lenartowicz,
br¹zowy - dh Roman
Szpilski. Nagrody - statu-
etki �w. Floriana - otrzy-
mali: Stanis³aw Mas³owski

(Bogdanowice), Józef Mróz i Józef
Wêgrzyn (Pietrowice), Kazimierz
Kochañski (�ciborzyce Ma³e), Cze-
s³aw G³ogowski (Zopowy) oraz zbio-
rowo OSP Pietrowice. Uroczyste-
go charakteru imprezie doda³ udzia³
G³ubczyckiej Orkiestry Dêtej, w
rytm której stra¿acy i go�cie prze-
szli pod pomnik �w. Floriana, by z³o-
¿yæ kwiaty swojemu patronowi, jed-
nocze�nie patronuj¹cemu naszemu
miastu. Pamiêtali te¿ o z³o¿eniu
kwiatów pod tablic¹ Jana Paw³a II.

Jan Wac

Jan Wac

STRA¯ACY ŒW. FLORIANOWI
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W s³oneczne, niedzielne popo³u-
dnie 8 lipca na boisko sportowe w
Zawiszycach przyby³o 27 dru¿yn z

15 jednostek OSP, ³¹cz-
nie 243 osoby, aby wzi¹æ
udzia³ w XVIII Miejsko
- Gminnych Zawodach
Sportowo - Po¿arni-
czych o Puchar Burmi-
strza G³ubczyc. Na star-
cie zawodów stanê³o 15
dru¿yn seniorów, 2 kobie-
ce dru¿yny po¿arnicze,
dwie dziewczêce i osiem
ch³opiêcych m³odzie¿o-
wych dru¿yn po¿arniczych. Zawo-
dy sk³ada³y siê ze sztafety po¿arni-
czej i æwiczeñ bojowych. Go�æmi
stra¿aków, oprócz burmistrza Ada-
ma Krupy, byli przewodnicz¹cy RM
Kazimierz Naumczyk, naczelnik
Wydzia³u Spraw Obywatelskich
Beata Grochalska oraz licznie zgro-

madzeni mieszkañcy gminy, którzy
obserwowali i dopingowali stra¿a-
ków. Zawody prowadzi³ komendant

miejsko - gminny OSP
Józef Or³owski, komen-
dantem placu by³ na-
czelnik OSP Zawiszyce
Jerzy Litwin, a sekreta-
riat tworzy³y panie z
miejscowej OSP. Zawo-
dy ocenia³a komisja sê-
dziowska sk³adaj¹ca siê
z 8 cz³onków OSP, pod
p r z e w o d n i c t w e m
st.aps. Mariana Kapija.

Wyniki koñcowe przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co: w grupie seniorów
zwyciê¿y³a OSP Bogdanowice,
przed OSP Zubrzyce I i Zubrzyce
II. W grupie kobiecych dru¿yn I m.
zajê³y Lisiêcice, przed Chomi¹¿¹. W
grupie m³odzie¿owych dru¿yn, w
kategorii dziewcz¹t - zwyciê¿y³y

Józef Mróz
STRA¯ACY W AKCJI SPORTOWEJ
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Zubrzyce, przed Zawiszycami, a w
kat. ch³opiêcej Bogdanowice przed
�ciborzycami Ma³ymi i
Lisiêcicami.

Wrêczenia pucharów i
medali zwyciêskim dru-
¿ynom dokona³ wicepre-
zes zarz¹du powiatowe-
go, cz³onek ZW ZOSP
RP, burmistrz Adam Kru-
pa oraz prezes i wicepre-
zes ZG OSP Kazimierz
Bernacki i Józef Kozak.
Burmistrz w swoim wy-
st¹pieniu pogratulowa³
zwyciêzcom, podziêkowa³ za wspa-
nia³e widowisko oraz za du¿y wk³ad
stra¿aków ochotników w poprawê
bezpieczeñstwa mieszkañców gmi-
ny. Po zakoñczeniu organizatorzy
zaprosili wszystkich na tradycyjn¹,
stra¿ack¹ grochówkê.

Natomiast w niedzielê 15 lipca na
"stawie ³abêdziowym" w parku od-

by³y siê zawody pr¹dopi³ki, w któ-
rych wystartowa³y dru¿yny zajmu-

j¹ce 4 pierwsze miejsca w zawo-
dach miejsko-gminnych. Po bardzo
wyczerpuj¹cej i widowiskowej ry-
walizacji I m. zajê³a OSP Zubrzyce
I, przed �ciborzycami Ma³ymi oraz
Zubrzycami II i Bogdanowicami.
Nastêpn¹ stra¿ack¹ imprez¹ bêdê
zawody polsko - czeskie w Pietro-
wicach.

Józef Mróz
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By³a to sobota 07-07-2007.
Wszyscy siê radowali, bo ponoæ
taki zbieg dat to znak szczê�cia.
Mo¿e wszyscy, ale nie my. My
wychowankowie Pana Ryszarda
Fa�ciszewskiego. To w³a�nie w
tym dniu odprowadzili�my go na
cmentarz. Dla nas i dla niego data
ta mia³a inny, znamienny wyraz.
Tych siódemek otrzyma³ wiêcej
(o ile s¹ to cyfry szczê�liwe). ̄ y³
77 lat, a ukryli�my go w ziemi
w³a�nie 07-07-2007 roku.

Urodzi³ siê w Ko³omyi 16 mar-
ca 1930 roku. Losy wojny rzuca-
³y go i do Krakowa i do Klucz-
borka, by wreszcie osadziæ go tu,
w G³ubczycach. Ukoñczy³ z wy-
ró¿nieniem Wy¿sz¹ Szko³ê Wy-
chowania Fizycznego we Wroc³a-
wiu. Z tytu³em magistra od 1956
roku pracowa³ nieprzerwanie, a¿
do 1990 w Technikum Rolniczym

w G³ubczycach. (Dzi� szko³a nosi
nazwê Zespó³ Szkó³ Rolnicze
Centrum Kszta³cenia Ustawicz-
nego w G³ubczycach). Pracowa³
wspaniale. Lekcje z Profesorem
Fa�ciszewskim by³y zawsze wy-
darzeniem. I nie tylko lekcje.
Ka¿dego tygodnia mieli�my dwa
popo³udniowe kilkugodzinne tre-
ningi koszykówki. Podobnie æwi-
czy³y pod okiem Profesora
dziewczêta. W niedziele odbywa-
³y siê rozgrywki czêsto w odle-
g³ych miastach Profesor Paka by³
zawsze z nami. Dlaczego Paka?
Ta ksywa powsta³a w pierwszych
latach jego pracy. By³ bardzo
wymagaj¹cym trenerem. W cza-
sie przerwy w treningu sadza³
umêczonych koszykarzy na gim-
nastycznej ³aweczce i wytyka³ im
pope³nione b³êdy. Zawsze z
wielk¹ sympati¹ mówi³ o swych
by³ych uczniach. Kiedy� powie-
dzia³ s³owa: "Wy to jeste�cie ko-
szykarskie ciemiêgi. Wasi starsi
koledzy to byli koszykarze. To
by³a paka!" I tak ju¿ zosta³o. Nikt
o tym sympatycznym nauczycie-
lu i w szkole i poza ni¹ inaczej
nie mówi³.

Od 1982 roku obowi¹zywa³o w
szkolnictwie zarz¹dzenie Ministra
O�wiaty i Wychowania nakazuj¹ce
okresowe oceny pracy zawodowej
nauczycieli. Oto jak w 1984 roku
oceniono pracê Profesora Paki.

Jerzy Koz³owski
Œ.P. RYSZARD FAŒCISZEWSKI

NIE MA JU¯ PAKI
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"Kol. mgr Ryszard Fa�ciszew-
ski pracuje nieprzerwanie od 1956
roku. W toku swojej d³ugoletniej
pracy wyró¿niony zosta³: "Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi", "Odznak¹ J.
Krasickiego", Odznak¹ "Zas³u¿o-
nemu Opolszczy�nie",. Z³ot¹ "Od-
znak¹ LZS", medalem "Serce za
pracê", wieloma nagrodami pie-
niê¿nymi Ministra i Kuratora.
Jako nauczyciel WF da³ siê po-
znaæ jako sumienny i rzetelny,
bardzo zaanga¿owany w zakre-
sie pracy sportowo - wychowaw-
czej. Wyró¿nia siê du¿¹ wiedz¹
fachow¹. Wykazuje troskê o roz-
wój sportu i kultury fizycznej na
terenie szko³y i �rodowiska.
Uczestniczy³ w przygotowaniu
pokazu gimnastycznego m³odzie-
¿y szkó³ rolniczych Opolszczyzny
z okazji XX-lecia PRL, który
odby³ siê na stadionie Dziesiêcio-
lecia w Warszawie. Wspó³pracu-
je z sekcj¹ badmintona - wielo-
krotnymi mistrzami Polski. Jest
aktywnym cz³onkiem Wojewódz-
kiej Komisji Sportu M³odzie¿owe-
go przy UW w Opolu. Aktywnie
pracuje w Radzie Trenerów LKS
Technik G³ubczyce. Wykaza³
wielkie zaanga¿owanie przy bu-
dowie szkolnej sali gimnastycznej
i boiska sportowego, za co otrzy-
ma³ II nagrodê na szczeblu cen-
tralnym ufundowan¹ przez gaze-
tê "Gromada Rolnik Polski". Wy-

kazuje dba³o�æ o wyposa¿enie w
sprzêt sportowy i stan obiektów
sportowych. Jego wychowanko-
wie, bêd¹c uczniami szko³y, uzy-
skali wiele cennych wyró¿nieñ:
dziewiêciokrotnie uczestniczyli w
fina³ach Mistrzostw Polski Szkó³
Rolniczych i CRS w pi³ce koszy-
kowej i pi³ce rêcznej, wielokrot-
nie zdobywali mistrzostwo woje-
wództwa opolskiego w kategorii
juniorów w koszykówce". Tak
oceni³a pracê Paki komisja.

Paka by³ niezwykle przystojny.
Wiele damskich spojrzeñ kiero-
wa³o siê zawsze w jego stronê.
On jednak pozostawa³ nieczu³y
na te wyrazy sympatii. Mimo ¿e
wiele czasu po�wiêca³ pracy, bar-
dzo czêsto widywa³o siê go w to-
warzystwie  niezwykle urodziwej
¿ony. Do ostatnich dni ¿ycia cho-
dzili w parze. Nigdy nie widzia³o
siê ich solo. Pan Ryszard znany
by³ tak¿e jako aktywny wêdkarz
i to nie byle jaki, bo muchowy.
Bardzo siê tym szczyci³. Zwyk³
mawiaæ: "Wêdkarze dziel¹ siê na
muchowych, pó�niej d³ugo, d³ugo
nie ma nic i ca³a reszta tych, co
³owi¹ ryby". Mia³ wiele sukcesów
wêdkarskich. Ale najlepiej to
³owi³ ludzkie serca. Pojma³ ich
wiele. Niechaj mu za to bêd¹
wieczna cze�æ i pamiêæ.

Jerzy Koz³owski
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Dh. Terasa Idziak - Krystyna
by³a niezwykle siln¹ osobowo�ci¹,

mocnym charakterem, uparta do
bólu, (w pozytywnym znaczeniu).
Po³¹czy³y nas k³ótnie, spory, wiele
krêtych �cie¿ek. Krysiu - Hufiec
prowadzi³a� �wietnie. By³a� cenio-
nym i uznanym komendantem. Za-
wsze opiera³a� siê na do�wiadczo-
nych instruktorach.

Takim silnym charakterem by³a�
te¿ w ¿yciu prywatnym. Gdy cho-
roba zaczê³a mocno doskwieraæ,
podjê³a� ca³y szereg heroicznych de-
cyzji.

Pamiêtasz, Krysiu, gdy mówi³a�
mi o tym na spotkaniu  w domu -
Krysiu pamiêtasz - w³os mi siê je-
¿y³, ciarki przeszywa³y cia³o. Byla
w domu do koñca swoich dni, nie
chcia³a ¿adnego podtrzymywania
¿ycia, wyda³a ca³y szereg poleceñ,
ustaleñ - dla mê¿a, na potem - na
teraz!

Podziwia³am, by³am przera¿ona.
Nie wierzy³am. Liczy³am na cud!

Niestety! Odesz³a�! I to jest nieunik-
nione. ̄ egnaj Krysiu.

Dh Ryszard Kañtoch - Bardzo
lubi³em s³uchaæ Krystyny. Zawsze
mówi³a bardzo wolno, wyra�nie i
przekonywaj¹co. Pó�niej czasem
odwiedza³a Hufiec - by pogadaæ.

Dh. Zdzis³awa Bok - Krystynê
nale¿y podziwiaæ za to, ¿e potrafi³a
³¹czyæ trudn¹, czasoch³onn¹ pracê
w Hufcu z rol¹ matki. Zawsze, we
wszelkich poczynaniach, wspiera³ j¹
m¹¿ Bartek. Razem wychowywali
syna Maæka - dziecko specjalnej
troski. Wzorowo wype³nili to zada-
nie. W bardzo trudnych latach ciê¿-
kiej choroby - Krystynê do koñca
Jej dni  - wspiera³ Bartek. "Harcer-
ski styl to braterskie wyci¹gniêcie
rêki do drugiego cz³owieka, poczu-
cie, ¿e jego potrzeby s¹ wa¿niejsze
od moich �" (S. Mirowski). Taka
by³a Krysia i taki jest Bartek. Har-
cerska rodzina �

Dh. Krystyna Broczkowska
(¿ona by³ego komendanta hufca) -
Krystyna by³a niezwyk³a, sama mia-
³a problemy z wychowaniem dziec-
ka. Mimo ogromu w³asnych proble-
mów, nie skupia³a siê tylko na nich
- widzia³a zawsze innych - ich nie-
szczê�cia.

Gdy wycofa³am siê z harcerstwa
z powodu ciê¿kiego w skutkach wy-
padku mê¿a, Krysia przyjecha³a do
mnie i z ogromn¹ wra¿liwo�ci¹ i tak-
tem przeprowadzi³a ze mn¹ bardzo
osobist¹ rozmowê. Nak³ania³a do

Jan Wac
Œ.P. KRYSTYNA FELCZYÑSKA

ZE WSPOMNIEÑ O KRYSI DLA KRYSI
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powrotu, do pracy
instruktorskiej -
wróci³a, po to, by
¿yæ! ̄ yæ z innymi i
dla nich.

Za to Ci, Krysiu
dziêkujê. ¯egnam
Ciê s³owami pio-
senki, któr¹ uwiel-
bia³a�: "Wspomnie-
nia, do siebie to
maj¹, ¿e chcesz -
czy nie chcesz wra-
caj¹ �"

Dh. Gra¿yna Buja (by³a kwater-
mistrzyni w KH ZHP G³ubczyce) -
Dobrze nam siê razem pracowa³o.
Czasem pomog³am opiekowaæ siê
Maækiem, w czasie, gdy Krysia mia-
³a wiêcej pracy hufcowej. Podziwia-
³am Krystynê i Bartka jako rodzi-
ców.

Jadwiga Zyder (by³a dyrektor in-
spektoratu PZU) - Obydwoje - Kry-
styna i Bartek - to ludzie godni po-
dziwu. Na Nich mogli�my patrzeæ,
na ka¿dego oddzielnie i razem. Oni
byli tacy sami i ró¿ni. Cudownie ¿yli,
�wietnie planowali pracê i dobrze siê
z niej wywi¹zywali.

Dh Ryszard Kañtoch - To by³y
inne czasy, Krysiu - kiedy Ty dzia-
³a³a�. Nie ma ju¿ takich obozów, bi-
waków, spotkañ.

Dh. Terasa Idziak - Wszystko
siê koñczy. Ostatni obóz, ostatnia
praca,. A dzi� ostatni raz spotyka-
my siê z Tob¹, Krysiu. Dla nas ¿yæ
bêdziesz w pamiêci, bo "Nie umie-
ra ten, kto pozostaje w sercach bli-
skich �"

Dh Ryszard Kañtoch - Czuwaj,
druhno Krysiu!

Spoczywaj w pokoju - na wiecz-
nej warcie!
Ogniska ju¿ dogasa blask,
braterski spleæmy kr¹g.
W wieczornej ciszy,
w �wietle gwiazd
Ostatni u�cisk r¹k.
Kto raz przyja�ni pozna³ moc,
Nie bêdzie trwoniæ s³ów.
Przy innym ogniu, w inn¹ noc
Do zobaczenia znów.
Nie zga�nie tej przyja�ni ¿ar,
Co po³¹czy³a nas.
Nie pozwolimy, by j¹ stra¿
Nieub³agany czas.

Po¿egnanie dh Krystyny Felczyñ-
skiej na Ziemi G³ubczyckiej przez
instruktorów KH ZHP G³ubczyce
odby³o siê w dniu 5.07.07 w zak³a-
dzie pogrzebowym R. Wojciechow-
skiego. Urna zosta³a z³o¿ona w gro-
bowcu rodzinnym w Przemy�lu.

Jan Wac



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2008

222

Latem 1999 roku zjawi³ siê w Re-
dakcji G³osu G³ubczyc cz³owiek z
pomys³em wydaj¹cym siê w pierw-
szej chwili trudnym do zrealizowa-
nia. Powo³ania Stowarzyszenia "Lu-
dzie Ludziom Bezdomnej Braci Le-
�nej" (nazwê mia³ ju¿ gotow¹), dla
którego siedzibê widzia³ w mocno
ju¿ zdewastowanych obiektach w
Lenarcicach, nale¿¹cych do Agen-
cji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa, administrowanej przez Spó³-
dzielniê Eksploatacyjno - Mieszka-
niow¹ "Kombinat" w G³ubczycach.
Stowarzyszenie to mia³o daæ tam
schronienie - dach nad g³ow¹, cie-
p³o, jedzenie bezdomnym, w zamian
za pracê w lasach Nadle�nictwa
Prudnik. Idea piêkna, ujmuj¹ca, ale
póki co, dawny biurowiec upatrzo-
ny na ten cel by³ ju¿ bez okien, drzwi,
pod³óg, bez instalacji wod.-kan., co.
Odciêto liniê elektryczn¹, a drew-
niane s³upy "posz³y" na opa³. Trze-
ba by³o mieæ du¿o wiary w ludzi,
samozaparcia i po�wiêcenia, by tê
ideê zrealizowaæ, a jednak wcielo-
na w ¿ycie trwa. Cz³owiekiem, któ-
ry to zrobi³ by³, Roman �liwiñski (po-
dobno Andrzej). Mimo licznych z
nim kontaktów jego biografia oso-
bista pozosta³a dla mnie tajemnic¹.
Sk¹d przyby³, nie wiem, dok¹d od-
szed³ - wiemy. Zmar³ nagle
27.12.2006, "osieroci³" 13 przyjació³
- bezdomnych kiedy�, dla których
stworzy³ ten dom. Pozostawi³ jed-

Jan Wac
ŒP. ROMAN ŒLIWIÑSKI

LUDZIE LUDZIOM - BEZDOMNEJ BRACI LEŒNEJ

nak problem, kto pokieruje sprawa-
mi tego domu, którego funkcjono-
wanie by³o celem Stowarzyszenia,
a realizowa³ go pan Roman. Kiedy
przyby³ w 1999 roku do Lenarcic z
pierwszymi piêcioma bezdomnymi,
by³o ich za ma³o, by za³o¿yæ Stowa-
rzyszenie. Swoim ¿arem i zapa³em
pozyska³ kilka osób z G³ubczyc ta-
kich jak: - Józef Bieniarz, Józef Ka-
niowski, Wies³aw Bednarski, Marek
Jargon, Jan Wac, Zofia Wodarz,
Ryszard Junka, a z Opawicy An-
drzej Zawada, El¿bieta Berna�, ks.
Stanis³aw Stru�, Krzysztof Malec.
Dziêki tym osobom oraz sze�ciu
przyby³ym bezdomnym dope³niono
formalno�ci, powo³ano stowarzy-
szenie i zarejestrowano w S¹dzie.

Stowarzyszenie funkcjonowa³o
prawie dwie kadencje, blisko 8 lat.
Przewinê³a siê w tym czasie spora
grupa bezdomnych, bo nie wszyst-
kim odpowiada³ statut, wymagaj¹-
cy pracy i trze�wo�ci. Rêczê, ¿e ci,
co przetrwali do dzi�, zas³uguj¹ na
pomoc i wsparcie. Z pierwszego
sk³adu stowarzyszenia - za³o¿ycieli,
czê�æ wyjecha³a lub zmar³a. Ale
uda³o siê zwo³aæ 22.01.2007 Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które wybra³o nowy zarz¹d w sk³a-
dzie: Józef Bieniarz, Marek Jargon
z poprzedniego zarz¹du, dwaj
mieszkañcy domu - Stanis³aw
Brdak, Kazimierz Wolniewicz - oraz
Henryk Wójcik z Opawic wybrany
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na prezesa Zarz¹du. Pan Wójcik od
pewnego czasu wspó³pracowa³ z
panem Romanem. Nikt z mieszkañ-
ców nie deklarowa³ woli objêcia tej
funkcji. Walne podjê³o m.in. uchwa-
³ê o zwo³aniu za 3 miesi¹ce kolej-
nego Zebrania, które przeanalizuje
funkcjonowanie nowego uk³adu i
podejmie decyzjê na nastêpn¹ ka-
dencjê. Z ustnych deklaracji, jakie
sk³adali mieszkañcy, wynika, oprócz
poparcia w g³osowaniu, ¿e istnienje
du¿a wola uratowania i dalszego
trwania Stowarzyszenia, wola
wspó³pracy i podporz¹dkowania siê
nowemu prezesowi. Nie do uniknie-
nia s¹ jednak pewne problemy na-
tury finansowej. Mieszkañcy tego
domu utrzymuj¹ siebie, dom (op³a-
ty, energia, telefon, utrzymanie sa-
mochodu, ci¹gnika, narzêdzia pra-
cy) za pieni¹dze zarobione w lesie,
ale wysoko�æ zarobków zale¿y nie
tylko od wydajno�ci pracy akordo-
wej, ale warunków atmosferycz-
nych i pory roku. Dlatego nie na
wszystko wystarcza. Mimo to, na
szczê�cie, Stowarzyszenie nie jest
zad³u¿one. Korzystaj te¿ z pomocy
ludzi dobrej woli. Na zakoñczenie
zebrania zapyta³em, jakiego rodza-
ju pomoc by³aby im najbardziej przy-
datna. Wymienili:
- opony do ci¹gnika, którym je¿d¿¹
do pracy w lesie, wo¿¹ narzêdzia,
sadzonki,
- narzêdzia pracy - sztychówki, wi-
d³y, tasaki, siekiery, kosy rêczne, o
spalinowej kosie albo pilarce nie
marz¹,

- buty "gumofilce", rêkawice robo-
cze, ubrania robocze, (w warun-
kach, w jakich pracuj¹, zu¿ywaj¹ siê
szybko, mokn¹, trzeba mieæ wiêcej
na zmianê)
- lekarstwa (bezreceptowe) typu
antygrypowego, przeciwbólowego,
przeciwprzeziêbieniowego, równie¿
materia³y opatrunkowe
- �rodki pior¹ce, myj¹ce, sanitarne,
(jest du¿e zapotrzebowanie na nie)
- farby, kreda malarska, (przyda³o-
by siê malowanie po tylu latach).

Redakcja G³osu G³ubczyc od po-
cz¹tku towarzyszy³a tej piêknej idei
Pana Romana, licz¹c, ¿e nie zosta-
nie zmarnowana. Apele redakcji o
pomoc nie pozostawa³y bez echa
w�ród czytelników. Liczymy, ¿e i
tym razem tak bêdzie. Uwa¿amy,
¿e ludzie, którzy wyszli z ró¿nych
kryzysów ¿yciowych, osobistych i
chc¹ ¿yæ godnie, na w³asny koszt,
zas³uguj¹ na wsparcie, a pamiêæ o
Panu Romanie niech ich umacnia.

PS. Pan Roman pochowany zo-
sta³ w rodzinnych stronach przez ro-
dzinê, w Barwinku (gorzowskie).
Wszelk¹ pomoc prosimy kierowaæ
na adres:
Stowarzyszenie "Ludzie Lu-
dziom Bezdomnej Braci Le-
�nej", Lenarcice 29/1/2.
Dojazd drog¹ do Opawicy przez
Dobieszów, przed Opawic¹ w
prawo, zabudowania w polu.
Telefon: 077/485-76-96

Jan Wac
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Doroczny odpust Podwy¿szenia
Krzy¿a �w. w parafii Bogdanowice
w tym roku mia³ szczególny charak-

ter. Uroczyst¹ sumê celebrowali ks.
bp Stanis³aw Padewski - bi-
skup diecezji charkowsko -
zaporoskiej, ustanowionej na
Ukrainie przez Ojca �w. Jana
Paw³a II, ks. Tadeusz Za-
lewski - Isakowicz, duszpa-
sterz Ormian, ks. Wies³aw
Kara� z Wroc³awia, ks. sa-
letyn W³odzimierz Strogusz z
Buska na Ukrainie.

Co sprawi³o, ¿e bez szcze-
gólnego jubileuszu, bo ten
bogdanowicki ko�ció³ bêdzie obcho-
dzi³ w roku 2010, zjechali tak czci-
godni go�cie? £¹cz¹ ich wspólne
kresowe korzenie - Monasterzyska,
a przywiod³a do Bogdanowic mi³o�æ
do "ich" Matki Boskiej Bolesnej, w
wizerunku przywiezionym przez
wysiedleñców z Monasterzysk w
1945 roku.

Ks. proboszcz Adam Szubka, wi-
taj¹c go�ci, razi³ rado�æ ze spotka-
nia, jakie dzi� ma miejsce. Nape³-

nione rado�ci¹, jakie daje
spotkanie po prawie 60 la-
tach, Matki i syna. Matki
Bolesnej z Monasterzysk w
Jej wizerunku ³askami s³y-
n¹cym, z synem tamtej zie-
mi, kap³anem i biskupem.

Na wie�æ o tak niezwy-
k³ym spotkaniu przed obra-
zem Matki Boskiej przyby-
li do Bogdanowic monasty-
rzanie z ca³ej Polski - z So-

potu, �rody �l., Lwówka, Krako-

wa, z Wroc³awia - grupie przewo-
dzi³ proboszcz, ks. Wies³aw Kara�,
do³¹czy³y te¿ siostry honoratki z s.
Kornel¹, nag³a choroba sprawi³a,
¿e nie dojecha³ ks. Julian Æmikie-
wicz ze Szwajcarii.

Ks. biskup w kazaniu nawi¹za³ do
swojej dzieciêcej pamiêci, w której
pozosta³ ogl¹dany obraz kobiety,

Jan Wac
SPOTKANIE U MATKI BOSKIEJ

Z MONASTERZYSK
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matki zabitej, do której tuli³o siê
dziecko. (�) Matka, choæ jest po
tamtej stronie, jej serce jest nam bli-
skie (�). Je¿eli siêgn¹æ w historiê
ewangeliczn¹, widzimy, ¿e Matka
Boska te¿ by³a tu³aczk¹ szukaj¹c¹
miejsca dla urodzenia Jezusa, potem
ucieka³a przed Herodem, uto¿samia-
j¹cym z³o w ró¿nych
obliczach, które sprawi-
³o równie¿ tu³aczkê
czczonej w Monaste-
rzyskach Matki Boskiej
o obliczu pe³nym trosk
tego �wiata. Ona otrzy-
muje tytu³y Matki Bo-
skiej Katyñskiej, Sybi-
raków, Golgoty Wscho-
du, Mi³o�ciwej, £aska-
wej. Na zakoñczenie
bp Stanis³aw zwierzy³
siê, ¿e pragnienie spotkania trwa³o
w nim od lat, "od przypadkowego
spotkania Waszego proboszcza w
Niemczech, gdzie dowiedzia³em siê,
¿e jest kustoszem naszego obrazu."

Pierwszym czcicielem i propaga-
torem kultu Matki Boskiej Bolesnej
z Monasterzysk na tej ziemi by³ ów-
czesny dziekan - ks. Antoni Ada-
miuk, pó�niejszy bp opolski. On te¿
nazywa³ j¹ Matk¹ Bosk¹ Bolesn¹ -
£askaw¹.

Na zakoñczenie Mszy burmistrz
Adam Krupa powiedzia³, ¿e takie
spotkania pog³êbiaj¹ wiarê, wiedzê
o historii, o naszych korzeniach, zbli-
¿aj¹ ludzi, ³agodz¹ ból i ¿al. Dziêki
ks. Adamowi  nasze korzenie czer-
pi¹ z bogatej historii kresowej.

Inicjatorem i gospodarzem spo-
tkania by³ ks. proboszcz Adam
Szubka. Na tê okazjê poczyni³ wie-
le starañ, przy wsparciu Rady Dusz-
pasterskiej i So³eckiej, by godnie
przyj¹æ tak licznych i dostojnych
go�ci. Od poczêstunku w sali para-
fialnej, przyjmuj¹cej czêsto okolicz-

no�ciowe pielgrzymki - nauczycieli,
ró¿ ró¿añcowych, harcerzy, dzieci,
zmierzaj¹cych do bogdanowickiego
ko�cio³a, jako sanktuarium roku ju-
bileuszowego - po wystêpy w ogro-
dzie plebanijnym orkiestry dêtej i
zespo³u regionalnego z Wronina.
Uroczysto�æ ta sta³a siê prób¹ przed
czekaj¹cym parafiê jubileuszem
100-lecia ko�cio³a i rocznic¹ koro-
nacji Matki Boskiej. Parafia ju¿ or-
ganizuje prace remontowe, upiêk-
szaj¹ce teren, jak renowacja murów
oporowych przy schodach prowa-
dz¹cych na wzgórze ko�cielne, od-
nowa kopu³y na wie¿y. Rozpoczêto
te¿ przygotowania wydawnictwa
okoliczno�ciowego, nie zapominaj¹c
o przygotowaniach duchowych.

Jan Wac
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W niedzielê poprzedzaj¹c¹ wspo-
mnienie �w. Cecylii, patronki muzyki
ko�cielnej w grobnickim ko�ciele
odby³a siê uroczysto�æ z udzia³em

G³ubczyckiej Orkiestry Dêtej. Go-
�æmi uroczystej Sumy byli burmi-
strzowie K. Jurkowski i A. Krupa,
przewodnicz¹cy E. Wo³oszyn, dy-
rektor MOK Z. Zió³ko i dobroczyñ-
cy zespo³u. Ksi¹dz proboszcz J.
Pielka, sympatyk orkiestry, wyrazi³
uznanie i podziêkowanie za powo-
³anie orkiestry dêtej, wyrazi³ swoj¹
wdziêczno�æ za wsparcie dla re-
montu ko�cio³a, odwagê w podjê-
ciu decyzji o odbudowie ratusza i inne
dokonania oraz za styl sprawowa-
nia w³adzy. By³y te¿ ¿yczenia dla
nowego burmistrza, z sugesti¹ kon-
tynuowania dzie³ rozpoczêtych
wspólnie z poprzednikiem.

Dla orkiestrantów by³y ksi¹¿ki z
nutami, zasponsorowane przez
Bank Spó³dzielczy i ks. proboszcza.
Burmistrz K. Jurkowski, dziêkuj¹c
orkiestrze za jej wk³ad w u�wietnia-

nie uroczysto�ci gminnych, wrêczy³
dyrygentowi pami¹tkowy dyplom.
¯yczenia, podziêkowania i upomi-
nek otrzymali te¿ od dyr. Z. Zió³ko.

Wspólne zdjêcie orkie-
stry z w³adzami samo-
rz¹dowymi, ks. pro-
boszczem, sympatyka-
mi i darczyñcami za-
koñczy³o czê�æ ko-
�cieln¹. By³ jeszcze
wspólny obiad. Warto
przy tej okazji wymie-
niæ cz³onków orkiestry.
S¹ to: Kazimierz Gór-
nicki kapelmistrz i tr¹b-

ka prowadz¹ca, £ukasz £ankowski
- tr¹bka, Herbert Piperek - tr¹bka,
Mariusz Wêgrzyn - klarnet, Pawe³
Topolnicki - saksofon alt, Szymon
Góratowski - saksofon alt, Ryszard
Sawicki - saksofon tenor, Stanis³aw
Józefowski - saksofon tenor, Józef
Wojsznarowicz - puzon i tenor, Jó-
zef Górnicki - tenor, Henryk Ch³a-
pek - puzon, Stanis³aw Górnicki -
bas, Józef Mielnik - instrumenty
perkusyjne, Barbara Górnicka - in-
strumenty perkusyjne, Katarzyna
Górnicka - instrumenty perkusyjne,
Zbigniew Szlachetka - instrumenty
perkusyjne.

W niedzielê, po �w. Cecylii, rów-
nie¿ w ko�ciele parafialnym w G³ub-
czycach modlono siê w intencji or-
ganistów, Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej i Chóru Mieszanego LO.

Jan Wac

Jan Wac
ŒWIÊTA CECYLIA

PATRONKA MUZYKI I MUZYKÓW
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Park Jubileuszowy im. bp. Anto-
niego Adamiuka w Braciszowie by³
(2.10.07r.) �wiadkiem niecodziennej
uroczysto�ci, w czasie
której wzbogaci³ siê o nie-
zwyk³e drzewko. Drzew-
ko Pamiêci, które posadzi³
Menahem Katz, architekt
z Jassy (Izrael), jedyny
ocala³y z marszu �mierci
12.06.1943 r. w Brze¿a-
nach na Ukrainie. Obec-

nie mieszka w Izraelu. Przyjecha³
do Polski z siostr¹, na spotkanie
dawnych mieszkañców Brze¿an w
Polanicy. W spotkaniu tym uczest-

Jan Wac
DRZEWKO PAMIÊCI

W PARKU JUBILEUSZOWYM

niczy³ równie¿ mi³o�nik Brze¿an R.
Brzeziñski z Pielgrzymowa. Spotka-
nie tych ludzi zaowocowa³o uroczy-

sto�ci¹ w Braciszowie z udzia³em
przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych, harcerzy z komendantem R.
Kañtochem, dyr. szko³y w Pietro-

wicach U. Skrzekut,
mieszkañcami okolic.
Ks. proboszcz N. Mi-
kler nada³ modlitewny
charakter spotkaniu, a
Ireneusz   Wêgrzyn
przygotowa³ stosown¹
oprawê muzyczn¹.
Szczególny go�æ ze
wzruszeniem wspomi-
na³ tamte czasy, swoje
ocalenie i ludzi, którym
to zawdziêcza. Uro-
czysto�æ zakoñczy³y

wspólne sadzenie drzewka i wspól-
na fotografia, które upamiêtni¹ tam-
to i to wydarzenie.

Jan Wac
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Pragnê gor¹co powitaæ wszyst-
kich zgromadzonych go�ci, dyrek-

torów, nauczycieli fizyki na V Miê-
dzyszkolnym Konkursie Fizycznym
"¯ycie i osi¹gniêcia Marii Sk³odow-
skiej - Curie". Jest kilka powodów,
dla których dzisiejsza uroczysto�æ
nabiera szczególnego znaczenia: po
raz pierwszy w konkursie bior¹
udzia³ nie tylko uczniowie szkó³
�rednich, ale równie¿ uczniowie
szkó³ gimnazjalnych - to nowe obli-
cze naszej wspó³pracy; mamy za-
szczyt go�ciæ Was dzisiaj w naszej
szkole - Gimnazjum nr 1 i najwa¿-
niejsze - tegoroczny konkurs doty-
czy patronki naszej szko³y Marii
Sk³odowskiej - Curie.

Fizyka jest trudnym przedmiotem,
czêsto nielubianym przez m³odzie¿.
Dziêki takim konkursom mo¿na po-

Maria Ho³da
V MIÊDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

pularyzowaæ fizykê w�ród m³odzie-
¿y, inspirowaæ i rozwijaæ zaintereso-

wania naukami
przyrodniczymi.
Cieszê siê, ¿e kon-
kurs obudzi³ w Was
- drodzy uczniowie
du¿e zainteresowa-
nie. Zmotywowa³
Was do poszerzenia
swoich wiadomo-
�ci, rozbudzi³ twór-
cz¹ aktywno�æ.
Mogli�cie dziêki
niemu zaprezento-
waæ swoje zdolno-

�ci i mo¿liwo�ci. Dzisiejsze obchody
fina³u konkursu s¹ podsumowaniem
Waszej pracy - dlatego gratulujê
wszystkim laureatom. Dziêkujê rów-
nie¿ pozosta³ym uczestnikom za trud
w³o¿ony w zdobywanie nowej wie-
dzy, czas po�wiêcony na przygoto-
wanie prac konkursowych. Dziêku-
jê nauczycielom fizyki: Ewie Tryn-
da, Ewie D¹browa, Agnieszce To-
polskiej, Agnieszce �miglewicz, An-
nie Bli�nickiej, Ma³gorzacie Masiuk,
Marii Ho³dzie, Irenie Walidudzie.
Dziêkujê Starostwu i Urzêdowi Miej-
skiemu za ufundowane nagrody oraz
cukierni KEKS za os³odzenie kon-
kursu - powiedzia³a Dorota Turniak,
równie¿ nauczycielka fizyki, wspó³-
organizatorka konkursu.

                       Maria Ho³da
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Dni kwitn¹cej azalii w Mosznej
maj¹ ju¿ swoj¹ renomê, okazuje siê,
¿e nie tylko azalie, zas³uguj¹ na ta-
kie wyró¿nienie. Popularne bzy - li-

laki, maj¹ te¿ swoje dni, ju¿ po raz
czwarty, i to w naszej okolicy, bo w
Mokrem. Liczenie piêknie pachn¹-
cych bzów wykaza³o, ¿e ro�nie we
wsi 186 krzewów, to jest wiêcej ni¿
¿yje tu mieszkañców, bo tych mo¿-
na naliczyæ 172. Bzów corocznie
przybywa wiêcej ni¿ mieszkañców,
w tym roku zakupiono i posadzono
20 nowych, piêknych odmian. Sta-
tystykê ludzi i bzów poda³a, otwie-
raj¹c Dni, so³tys Krystyna Zamoj-
ska, pomys³odawczyni i organizator-
ka. Wspieraj¹cymi tê inicjatywê byli
ks. proboszcz M. Ruczaj, Urz¹d
Miejski, Stra¿ Miejska, Starostwo,
MOK, ZOKiS, ZHP, OSP, KGW,
Rada So³ecka, grupa Odnowy Wsi.
Medialnego wsparcia udziela co-
rocznie Radio Opole, które tym ra-
zem go�ci³o w Mokrem, a za to
Mokre go�ci³o na antenie Radia

Jan Wac
DNI KWITN¥CYCH BZÓW

W MOKREM

Opole. Na bogaty program nieco
zak³ócony komunikatem Opolskie-
go Kuratora O�wiaty ograniczaj¹-
cym zbiorowy udzia³ dzieci (z po-

wodu sepsy), sk³ada³y
siê wystêpy dzieci z ze-
spo³u Kropelki, IV Wio-
senny Bieg Mieszkañ-
ców Mokrego o puchar
Burmistrza G³ubczyc i
Nagrodê Starosty.
Oprawê muzyczn¹ wie-
czoru zapewni³ zespó³

AGE, by³ równie¿ wystêp wokalistki
Ewy Szmit. Du¿ym powodzeniem
cieszy³a siê loteria fantowa,

Organizatorzy przygotowali pysz-
ny poczêstunek dla harcerzy. Dru-
giego dnia mieszkañcy spotkali siê na
majówce na kocu, by wspólnie �pie-
waæ i biesiadowaæ, a do tego by³o
"ma³e co nieco" z grilla. Pozostaje
tylko ¿yczyæ grupie odnowy wsi i or-
ganizatorom niegasn¹cego zapa³u i
gratulowaæ wyboru takiej so³tyski.

Jan Wac
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Taki tytu³ nosi³a wystawa przygo-
towana przez Szko³ê Podstawow¹
nr 2, w Miejskim O�rodku Kultury.
Bogactwo zgromadzonych ekspo-
natów znacznie rozszerzy³o pojêcie
Nasza Ma³a Oj-
czyzna. Odkry³o
przed dzieæmi, ¿e
ich ma³a ojczyzna
to nie tylko spisa-
na historia czy opi-
sane zabytki miej-
scowo�ci, w któ-
rej ¿yj¹, ale rów-
nie¿ przedmioty, z
którymi spotykaj¹
siê na co dzieñ lub
te, które wysz³y z
u¿ycia. To rów-
nie¿ zdjêcia rodzinne sprzed lat, pa-
mi¹tki po dziadkach, ich wspomnie-
nia. Odkrywanie zwi¹zków swojej
miejscowo�ci ze znanymi postacia-
mi, w tym przypadku z Krzyszto-
fem Kie�lowskim, biskupem Anto-
nim Adamiukiem, biskupem Józe-
fem Natanem. Prezentacja medial-
na towarzysz¹ca wystawie u�wia-
damia³a m³odzie¿y, ¿e nasza ma³a
g³ubczycka ojczyzna wchodzi w
sk³ad wiêkszej, opolskiej, a ta jest
czê�ci¹ ojczyzny, jak¹ jest Polska.
Ka¿da z nich ma swoje symbole,
herby, barwy, flagi, god³o. Go�æmi
wystawy, otwartej 11.05, byli wice-

burmistrz J. Krówka, wiceprzewod-
nicz¹cy E. Wo³oszyn, ks. proboszcz
M. �lêczek, którzy wysoko ocenili
pomys³ zorganizowania takiej eks-
pozycji oraz ilo�æ i ró¿norodno�æ

zgromadzonych eksponatów przy-
bli¿aj¹cych dzieciom historiê ich
miejsca urodzenia, dzieciñstwa i
wzrastania. Wzmacnia to wiêzi z
tym miejscem, a to jest w obecnych
czasach szczególnie potrzebne.
Dziêki tej inicjatywie, której ideê
przedstawi³a go�ciom A. Macia-
szek, ³atwiej bêdzie m³odemu poko-
leniu odpowiedzieæ na pytanie - Z
czym kojarzy Ci siê Twoja Ma³a Oj-
czyzna? Tym wiêksze uznanie dla
zespo³u nauczycielskiego pod kie-
runkiem El¿biety Tanta³y, rodziców,
dziadków i tych najaktywniejszych
uczniów.

Jan Wac

Jan Wac
NASZA MA£A OJCZYZNA
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,,Wiwat staro�ci!
Niechaj nam s³u¿y,

   nawet, gdy trochê chwilowo nu¿y.
   Bowiem - w tym jest rzecz ca³a,

   by jak najd³u¿ej staro�æ ta
trwa³a"

Na terenie G³ubczyc stworzono
Dom Dziennego Pobytu dla osób w
podesz³ym wieku. Zaspokaja on po-
trzeby ludzi starszych, daje mo¿li-

wo�æ odpoczynku, wy¿ywienia, mi-
³ego spêdzenia czasu wolnego, a
przede wszystkim zbli¿a do siebie
ludzi, przeciwdzia³a nudzie i samot-
no�ci.

Zapocz¹tkowa³ on swoj¹ dzia³al-
no�æ uroczysto�ci¹ wigilijn¹ w 1994
roku. Dom przeznaczony jest dla
emerytów i rencistów. Czynny jest
w dni powszednie od poniedzia³ku
do pi¹tku. Zapewnia swoim pod-
opiecznym jeden posi³ek (obiad),
rehabilitacjê zajêciow¹ i ruchow¹
oraz spotkania integracyjne. Reha-

bilitacja zajêciowa jest dobrowolna.
Podopieczni wykonuj¹ okazjonalne
prace. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje ich udzia³ w konkursie jesien-
nym "Jesienny Collage - plastyczne
klimaty" w Kêdzierzynie - Ko�lu.
Rehabilitacja ruchowa, czyli gimna-
styka usprawniaj¹ca odbywa siê
trzy razy w tygodniu. Liczba uczest-
ników jest ograniczona wielko�ci¹
sali, w której odbywaj¹ siê æwicze-

nia.
P o d o p i e c z n i

Domu Dziennego
Pobytu nawi¹zali
wspó³pracê z
przedszkolakami
oraz z m³odzie¿¹ z
g ³ u b c z y c k i c h
szkó³. Odwiedzaj¹
ich z ró¿nych oka-
zji takich jak:
Dzieñ Dziadka,
Dzieñ Babci,
przychodz¹ z wy-

stêpami artystycznymi na Jase³ka
oraz Dzieñ Seniora. S¹ to wystêpy
m³odzie¿y pod kierunkiem M. Fa-
rasiewicz, W. Janickiego, m³odzie-
¿y z O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego, grupy dziewcz¹t siostry Edy-
ty. Seniorzy nie pozostaj¹ d³u¿ni. S¹
wdziêczni dzieciom, dlatego w Dniu
Dziecka sk³adaj¹ s³odkie upominki.

Latem podopieczni Domu spê-
dzaj¹  czas na wycieczkach rowe-
rowych do lasu, piknikach, grillowa-
niu na terenie ogrodu Domu. Wy-
cieczka do Czech - Wielkie Losiny

Ma³gorzata Góralska
DOM DZIENNEGO POBYTU
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cieszy³a siê wielkim uznaniem
w�ród uczestników i zostanie  d³u-
go w ich pamiêci. Do Gliwic senio-

rzy wyje¿d¿ali na
operetki "Ksiê¿-
niczka Czarda-
sza", "Kraina
u�miechu". Co-
rocznie organi-
zowany jest wy-
jazd na Dzieñ
Skupienia w
Bryksach (foto).
£¹czy on senio-
rów z Opola,
Kêdzierzyna -
Ko�la i G³ubczyc. Daje poczucie
zjednoczenia siê starszych ludzi po-
przez piêkn¹ mszê �w. odprawian¹
w ich intencji.

W DDP prowadzone s¹ imprezy
okoliczno�ciowe. Kontakty z rówie-

�nikami podopiecznych realizowa-
ne s¹ poprzez spotkania, wieczorki
taneczne. Organizowane s¹ Walen-

tynki, Andrzejki
(foto), zabawy
karnawa³owe,
Dzieñ Kobiet
(foto), Dzieñ
Mê¿czyzn, Dzieñ
Matki. Wa¿nym
wydarzen iem
koñcz¹cym rok
kalendarzowy
jest uroczy�cie
obchodzona Wi-
gilia.

To ¿adna sztuka m³odym byæ,
bawiæ siê, kochaæ, weso³o ¿yæ.
Lecz My pomimo trosk i lat
z ka¿dym jeste�my ,,za pan brat"
Czujemy w ciele m³ody duch,
Bo ka¿dy z nas - prawdziwy zuch.

Ma³gorzata Góralska
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Mimo niepewnej i przekropnej po-
gody uda³a siê II EUROPEJSKA
PODRÓ¯ MARZEÑ, w któr¹ wy-
bra³y siê w niedzielne popo³udnie
(3.06.07) dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej w Bogdanowicach. Dzie-

ciom w podró¿y towarzy-
szyli rodzice, dziadkowie,
zaproszeni go�cie, dyr. A.
Bobkier i nauczyciele: A.
Rogala, T. Tre�ciñska, W.
Krawiec, W. Walków, G.
Sarota.

�rodkiem lokomocji by³
wielki TIR u¿yczony przez
firmê GALMET adaptowany na
estradê. Si³ê napêdow¹ stanowi³a
wyobra�nia widzów ogl¹daj¹cych
Europejski Pokaz Mody, czyli stroje
i zwyczaje z nimi zwi¹zane w ró¿-
nych krajach Europy. Finali�ci Miê-
dzyszkolnych Konkursów Piosenki
i Nowoczesnego Tañca Europej-
skiego pomagali przemieszczaæ siê
z jednego krañca Europy na drugi.
Wykonawcy piosenek i tañców oraz
prezenterzy mody otrzymali dyplo-

Jan Wac
II EUROPEJSKA PODRÓ¯ MARZEÑ

W BOGDANOWICACH
my i nagrody. Festyn zorganizowa-
ny zosta³ przy wspó³pracy z Domem
Europejskim w Opolu w ramach
Ma³ych Dotacji. Celem imprezy
by³o zwiêkszenie zainteresowania
tematyk¹ integracji i aktualn¹ pro-

blematyk¹ europejsk¹ oraz in-
tegracja spo³eczno�ci lokalnej.
W tegoroczn¹ Europejsk¹ Pod-
ró¿ dziêki miêdzyszkolnym kon-
kursom zabra³y siê równie¿
dzieci ze wszystkich szkó³ pod-
stawowych gminy. Na zakoñ-
czenie festynu rozegrany zosta³

mecz pi³karski, absolwenci kontra
rodzice, zakoñczony wygran¹ 4:3
dla rodziców.

 Sêdzi¹ g³ównym meczu by³
ks.dziekan A. Szubka, a liniowymi
wiceburmistrz J. Krówka i przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej K. Naum-
czyk. Do organizacji festynu w³¹-
czyli siê rodzice, KGW, LZS i ko-
mendant hufca R. Kañtoch oraz
sponsorzy TOSKA i firma MIESZ-
KO z Raciborza.

Jan Wac
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Ró¿ne mog¹ byæ formy organizo-
wania dzieciom Dnia Dziecka, mog¹
to byæ wyjazdy dalekie, mêcz¹ce,
kosztowne, mog¹ te¿ byæ takie, jak

zorganizowa³a Szko³a
Podstawowa w  Kli-
sinie ³¹cz¹c w tym
dniu przyjemne z po-
¿ytecznym. W ra-
mach realizowanego
programu poznawania
w³asnej okolicy zafun-
dowa³a dzieciom wy-
jazd i spêdzenie tego dnia w Stani-
cy Harcerskiej w nieodleg³ych �ci-
borzycach Ma³ych. Pod opiek¹ na-
uczycieli dzieci pozna³y wie�, zabyt-
kowy ko�ció³, kapliczki, obiekty
u¿ytku publicznego, �wietlicê,
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹. Przed-
szkolaków z Klisina go�cili �cibo-
rzyccy przedszkolacy. Resztê cza-
su dzieci spêdzi³y na zabawach i
grach w Stanicy, dziêki ¿yczliwo�ci

Jan Wac
DZIEÑ DZIECKA

 W KLISINIE
i wsparciu imprezy przez KH ZHP.
Na zakoñczenie Dnia wizytê dzie-
ciom z³o¿y³ wiceburmistrz Jan
Krówka, realizuj¹c � niespodziankê�

p r z y g o t o w a n ¹
przez Komendan-
ta Stanicy Ryszar-
da Kañtocha.
Wszystkie dzieci
zosta³y obdarowa-
ne na drogê sma-
ko³ykami,  tak¿e
dla rodzeñstwa w
domu. By³a te¿
chwila wspólnego

spotkania wiceburmistrza, komen-
danta KH, dyrektora SP Teresy
Zakrzyk, nauczycieli i podziêkowañ
oraz ¿yczeñ. Dzieñ zakoñczy³ przy-
jazd autobusu szkolnego odwo¿¹ce-
go dzieci. Okazuje siê, ¿e przy odro-
binie pomys³owo�ci i dobrej organi-
zacji nie trzeba je�dziæ daleko, by
Dzieñ Dziecka spêdziæ ciekawie i
atrakcyjnie.

Jan Wac
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Ostatnie dni roku szkolnego, te
po konferencji klasyfikacyjnej, by-
waj¹ dla m³odzie¿y w wielu szko-
³ach dniami "luzu". W g³ubczyckim

Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym od czterech lat czas ten
wype³niaj¹ "Licealia" - dni
m³odo�ci, rado�ci, weso³o-
�ci, koñcz¹ce siê w tym
roku Pierwszym Dniem
Absolwenta. Licealia 2007
rozpoczê³y siê  na placu
szkolnym ceremoni¹ prze-
kazania uczniom klucza do
szko³y przez dyrektora T. Ecker-
ta. Oficjalnego otwarcia festiwa-
lu dokona³ wicestarosta P. So-
czyñski, w towarzystwie przewod-
nicz¹cego Komisji O�wiaty Rady
Powiatu T. Krupy. Wiele weso³o-
�ci wzbudza³ - szczególnie u gosz-
cz¹cych tu przedszkolaków - kon-
kurs "Jazdy na bele czym". Wehi-
ku³ów, którym energii do napêdu
dostarcza³y nie konie mechanicz-
ne, a miê�nie kierowców lub pa-
sa¿erów - konstruktorów. Po za-
koñczeniu "formu³y 1" pojazdy

do³¹czy³y do Korowodu M³odo�ci,
który ulic¹ Kochanowskiego - za-
mkniêt¹ dla ruchu ko³owego na
ten czas - przeszed³ do MOK. Wie-

lobarwny pochód prowadzi-
³y widowiskowe i urokliwe
ma¿oretki z Branic, niezast¹-
pione na takie okazje. Przed
Starostwem poszczególne
klasy zaprezentowa³y prze-
chodniom ró¿ne formy bajek,
powie�ci, których bohatero-
wie s¹ powszechnie znani i
lubiani: smerfy, krasnoludki,

rodzina Adamsów i inne. Dalszy
ci¹g Licealiów przeniós³ siê do sali
widowiskowej MOK, gdzie go�cie
obejrzeli "Spektakl na dobry po-
cz¹tek" w wykonaniu grupy ta-
necznej z Raciborza. Przedpo³u-
dniowe imprezy Licealiów zakoñ-
czy³ wernisa¿ wystawy "Koro-
wód" Ewy Kalinowskiej - Maæ-
ków, malarki z Krakowa, spo-
krewnionej z G³ubczycami przez
mê¿a, absolwenta LO. Jeden z
obrazów wystawy zosta³ podaro-
wany szkole.

Jan Wac
LICEALIA

I PIERWSZY DZIEÑ ABSOLWENTA
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Wieczór tego dnia to wieczór
teatralno - literacki w ramach Aka-
demii My�li i S³owa, której go-
�ciem by³ opolski poeta z kanonu
lektur szkolnych, jednocze�nie fe-
lietonista i autor audycji radiowych

- Jacek Podsiad³o. Na koniec spo-
tkania "zalicza³" w indeksach
wiernym studentom II rok Akade-
mii My�li i S³owa. Spotkanie z
autorem "Pipi dziwne dziecko" po-
przedzi³y etiudy i spektakle w wy-
konaniu m³odych aktorów, przygo-
towanych przez W. Lankaufa.
Drugi dzieñ Licealiów mia³ cha-
rakter sportowy - mecze siatków-
ki: nauczyciele kontra uczniowie i
szachowy "Jeden na wszystkich,
wszyscy na jednego" - piknikowy
i zabawowy - "Na dobre zakoñ-
czenie roku szkolnego", z happe-
ningiem literackim "W krainie ba-
jek" w przyszkolnym Parku Poezji.
Trzeci dzieñ, ale nie ostatni, zacz¹³
siê powa¿nie, bo uroczystym za-
koñczeniem roku szkolnego, uko-
ronowanego wrêczeniem �wia-
dectw, a zakoñczy³ siê ju¿ w so-
botê nad ranem, po "Nocy w Li-
ceum". Noc, rozpoczêta w Sali

Kominkowej wspomnieniami , ab-
solwentów, którzy zjechali na swój
I Dzieñ. Potem nocne warsztaty
naukowo - artystyczne, realizo-
wane projekty, przygotowane
przez uczniów. Licealia zakoñczy³

Dzieñ Absolwenta, zor-
ganizowany z inicjatywy
Stowarzyszenia Absol-
wentów Liceum, zapla-
nowany w kalendarzu na
sta³e, jako szczególne
ruchome �wiêto szko³y,
obchodzone corocznie w
pierwsz¹ sobotê po za-
koñczeniu roku szkolne-
go. Scenariusz tego i na-
stêpnych Dni przewidu-

je porann¹ Mszê �w. w intencji
szko³y, jej uczniów, absolwentów,
nauczycieli, darczyñców, sponso-
rów, potem �niadanie, "kawa czy
herbata", serwowana w szkolnych
kawiarenkach, zwiedzanie szko³y,
Parku Poezji. Najwa¿niejszym
punktem tego Dnia jest uroczyste
spotkanie absolwentów z nauczy-
cielami po³¹czone z otwartym po-
siedzeniem Stowarzyszenia Po-
¿ytku Publicznego im. Bronis³awy
Adamskiej Absolwentów LO im.
A. Mickiewicza, któremu obecnie
przewodniczy J. Ba¿yñski. By³a to
okazja do zaprezentowania pro-
gramu i dokonañ Stowarzyszenia,
uhonorowania absolwentów, któ-
rzy wnie�li du¿y wk³ad w organi-
zacjê Stowarzyszenia - pañstwa
D. R. Krawczyków, M. A. Pesz-
ko i tych, którzy przyczynili siê do
realizacji jego zadañ statutowych
- S. Galary, R. Galary, J. Ganczar-
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skiego, K. Tokarza, S. Tomczaka,
J. Junki, W. Tomczaka, H J. Ka-
miñskich. Uczestnikami spotkania

byli w komplecie ab-
solwenci z 1957, któ-
rzy tego dnia mieli
zjazd swojego roczni-
ka. Go�æmi uroczy-
sto�ci, i pó�niejszej,
specjalnej Rady Pe-
dagogicznej by³ Opol-
ski Kurator O�wiaty
L.A. Zaj¹c i dyr. E.
Medoliñska, wice-
burmistrz J. Krówka,
przewodnicz¹cy RM
K. Naumczyk. Kurator podarowa³
szkole piêkne wydawnictwo
"Atlas Rzeczypospolitej Polskiej".
W drodze na Radê Pedagogiczn¹
go�cie zwiedzili pracowniê che-
miczn¹ z nowo zainstalowan¹ mul-
timedialn¹ tablic¹ interaktywn¹,
warto�ci ok. 10.000 z³, ufundo-
wan¹ przez firmê Galmet. Byla to
próbka lekcji chemii zaprezento-
wana przez prof. Julitê Stebnick¹.
Ten szczyt szkolnej techniki podzi-
wiany niedawno przez Kuratora
na Miêdzynarodowych Targach

Edukacji w Niemczech funkcjonu-
je ju¿ w Liceum. Posiedzenie Rady
Pedagogicznej by³ych nauczycieli

prowadzi³ by³y dyrektor E.
Wo³oszyn. Ciekawe
wspomnienia by³ych na-
uczycieli, interesuj¹ce
wspó³czesnych, mog³yby
pos³u¿yæ za scenariusz
serialu. Na zakoñczenie
Dnia go�cie wys³uchali
koncertu Chóru Miesza-
nego LO, pod dyrekcj¹ T.
Eckerta. By³a to jednocze-

�nie próba generalna albo prapre-
miera programu przygotowanego
na Miêdzynarodowy Festiwal
Chóralny w Miêdzyzdrojach, na
który chórzy�ci wyjechali tu¿ po
wystêpie. W tym czasie na dzie-
dziñcu szkolnym mo¿na by³o za-
bawiæ siê przy muzyce zespo³u
Jazz Combo.

Warto zapamiêtaæ termin na-
stêpnych Dni i wspieraæ Stowa-
rzyszenie Absolwentów. Zapra-
szamy na nastêpne Dni.

Jan Wac
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Akademia My�li i S³owa dzia³aj¹-
ca przy I LO zakoñczy³a II rok
dzia³alno�ci. Ma swoich sta³ych,
wiernych �s³uchaczostudentów�,
kolekcjonuj¹cych w indeksie pod-
pisy wielu znanych ludzi �wiata
nauk �cis³ych i humanistycznych,
muzyki, kultury...

Bywa³o te¿, ¿e aula LO ledwo
mie�ci³a s³uchaczy, na przyk³ad
prof. dr. hab. Józefa Musielo-
ka by³ego rektora, fizyka, wyk³a-
dowcy Uniwersytetu Opolskiego
- na trudnym wyk³adzie "�lady
Boga w prawach natury� (16 li-
stopada 2005 r.) albo  naszej hi-
storyczki dr Katarzyny Maler, o
historii G³ubczyc, promuj¹cym jej
wydan¹ ksi¹¿kê "Dzieje G³ubczyc
1742 - 1945" (11 stycznia 2006 r.)

Warto równie¿ odnotowaæ chro-
nologicznie pozosta³e wyk³ady:
# dr. Adama Wierciñskiego z
Uniwersytetu Opolskiego - "Gra-
nice jêzyka" (16 grudnia 2004 r.),
# dr. Adolfa Juzwenko, dyrek-
tora Zak³adu Narodowego im.
Ossolinskich we Wroc³awiu -
"�wiadomo�æ historyczna. Kto
zmienia �wiat?"( 8 lutego 2005),
# prof. dr hab. Boles³awa Gra-
bowskiego ze �rodowisk akade-
mickich Wroc³awia i Opola - "Po-
wstanie,  "dzi�" i  przysz³o�æ
Wszech�wiata" (19 kwietnia
2005 r.),
# mgr. Tomasza Ró¿yckiego
wyk³adowcy Kolegium Jêzyków

Obcych w Opolu, znanego poety
nominowanego do nagrody
"NIKE" - "Miejsca magiczne" (20
czerwca 2005 r.),
# prof. dr. hab. Stanis³awa S³a-
womira Niciei, historyka, pisarza,
publicysty, rektora Uniwersytetu

Opolskiego "Przywracanie pamiê-
ci" 27 wrze�nia 2005 r.
# dr. Adama Wierciñskiego, fi-
lologa, historyka literatury, pisarza,
wyk³adowcy Uniwersytetu Opol-
skiego - "Mickiewicz ¿ywy" (1
grudnia 2005 r),
# dr. Krzysztofa G³adkowskie-
go z Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w Olsztynie - "Personalizm
w my�li spo³eczno-politycznej
Jana Paw³a II" (16 lutego 2006 r),
# prof. dr hab. Stanis³awy Steu-

Jan Wac
AKADEMIA MYŒLI I S£OWA
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den - Maliborskiej z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, ab-
solwentki naszego LO - "Ku doj-
rza³ej osobowo�ci", (31 marca
2006 r.),
# dr. Zbigniewa Wieczorka z
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej w Raciborzu - "Amator-
sko-poobiednie rozwa¿ania o isto-
cie sztuki" (20 kwietnia 2006 r.)
oraz "Wieczorek wieczorow¹ por¹
- czyli rozwa¿ania o twórczo�ci

Fiodora Dostojewskiego" (20
czerwca 2006r.),
# dr. Krzystofa Spa³ka z Uni-
wersytetu Opolskiego - �Wykopa-
liska w Krasiejowie na tle zagro-
¿eñ �rodowiska przyrodniczego
województwa opolskiego� (2 pa�-
dziernika  2006 r.).
# dr. Jana Rad³owskiego z Uni-
wersytetu Wroc³awskiego - �Dro-
gi do niepodleg³o�ci� (9 listopada
2006 r.)
# prof.dr hab. Teresy Smoliñ-
skiej z Uniwersytetu Opolskiego

- �Nasza tradycja we wspó³cze-
snej kulturze - to¿samo�æ i zagro-
¿enia� (15 grudnia 2006 r.),
# dr.hab.Remigiusza Po�pie-
cha, muzykologa z Uniwersytetu
Opolskiego �Wk³ad �l¹skich kom-
pozytorów w rozwój kultury mu-
zycznej na przyk³adzie twórczo-
�ci Józefa Elsnera�(12 kwietnia
2007 r.)
# prof. dr. hab. Andrzeja Drze-
wiñskiego, znanego fizyka i pi-

sarza   Polskiej
Akademii Nauk we
Wroc³awiu, Poli-
techniki Czêsto-
chowskiej - "W
stronê pi¹tego wy-
miaru" (23 maja
2007 r.).

P r z e d o s t a t n i e
spotkanie tego roku
(1 czerwca 2007 r.)
ze wzglêdu na s³a-
wê i popularno�æ
go�cia, prof. Jana

Miodka odby³o siê w sali wido-
wiskowej MOK (foto). Temat by³
prosty, ale jak¿e ciekawy i kszta³-
c¹cy - "Jak mówi¹ Polacy" o
wp³ywie informatyzacji, elektroni-
zacji na sposób wypowiadania siê
albo ewolucji jêzyka, czasem prze-
sadnej, nadgorliwej, �miesznej
wraz z poszerzaniem siê znajomo-
�ci jêzyków obcych. Rok akade-
micki 2006/2007 zamkn¹³ 20
czerwca opolski poeta Jacek
Podsiad³o z wyk³adem "Pipi,
dziwne dziecko" (foto).

Jan Wac
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Licealna Akademia My�li i S³o-
wa go�ci³a ju¿ wielu wyk³adowców,
którzy dzielili siê ze s³uchaczami
swoj¹ wiedz¹ z zakresu
fizyki, historii, filologii
polskiej, biologii, nauki
spo³ecznej Ko�cio³a Ka-
tolickiego. Tym razem,
w okresie przed�wi¹-
tecznym, 12 grudnia go-
�ciem AMiS  by³a zna-
na na Sl¹sku folkloryst-
ka, prof. dr hab. Teresa
Smoliñska z Katedry
Kulturoznawstwa i Folk-
lorystyki Instytutu Filolo-
gii Uniwersytetu Opol-
skiego.

Zgodnie z tradycj¹ akademii, dy-
rektor liceum Tadeusz Eckert zapo-
wiedzia³ krótki wystêp muzyczny.
Ja�mina Zapotoczna za�piewa³a
utwór do s³ów Marii Konopnickiej,
skomponowany przez Józefa Ka-
niowskiego, który akompaniowa³ jej
na fortepianie.

W tematykê oczekiwanego wy-
k³adu wprowadzi³ obecnych Teatr
"Tradycja" z Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach, pod kie-
runkiem Marii Farasiewicz, który w
profesjonalny sposób zaprezentowa³
"Herody" i otrzyma³ gromkie brawa.

G³ównego go�cia, pani¹ profesor
Smoliñsk¹ zaprezentowa³ Stanis³aw
Tomczak, a jej wyk³ad nosi³ tytu³:
"Nasza tradycja we wspó³czesnej

dr Katarzyna Maler
SWI¥TECZNA AKADEMIA MYŒLI I S£OWA

PROF. TERESA  SMOLIÑSKA

kulturze. To¿samo�æ i zagro¿enia."
Prelegentka w ciekawy i dowcip-

ny sposób przedstawi³a problem

folklorystyki na �l¹sku Opolskim.
Ubolewa³a nad tym, ¿e osadnicy z
kresów wschodnich, którzy osiedlali
siê od 1945r. na Opolszczy�nie,
szybko odeszli od w³asnej kultury
ludowej, rezygnuj¹c najpierw ze
stroju ludowego. Teraz, gdy modny
siê sta³ regionalizm, strój ten zosta³
zapomniany i czêsto na do¿ynkach
widzimy kobiety ubrane w  pseudo-
ludowe stroje, zawieraj¹ce elementy
z ró¿nych czê�ci Polski. �l¹zacy
osiedli z dziada - pradziada na tej
ziemi, trzymaj¹ siê swojego dziedzic-
twa i kultywuj¹ tradycje, Kresowia-
cy za� têskni¹ za swoj¹ ojcowizn¹,
marz¹ o tym, by napiæ siê wody z
ojcowskiej studni, �ni im siê rodzin-
ny dom i jakby zatrzymali siê w miej-
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scu. Ich wnukowie ubieraj¹ siê w
�l¹skie stroje i ucz¹ siê �l¹skiego
repertuaru. Teresa Smoliñska za-
uwa¿y³a równie¿, ¿e i �l¹zacy prze-
jêli co� od spo³eczno�ci kresowej,
np. tradycjê �wiêcenia pokarmu,
dzielenia siê jajkiem w Wielkanoc
lub op³atkiem w Wigiliê.

Nie zabrak³o ciekawostek doty-
cz¹cych choinki. Dawniej zawiesza-
no na niej elementy nawi¹zuj¹ce do
religii chrze�cijañskiej: gwiazdê be-
tlejemsk¹, anio³ki, ³añcuch symboli-
zuj¹cy wê¿a oraz jab³ka. Z czasem
ta symbolika uleg³a zapomnieniu i
dzi� na choince znajdujemy rozma-
ite ozdoby i �wiecide³ka.

Profesor Smoliñsk¹ smuci rów-
nie¿  brak polskich stowarzyszeñ
kulturalno - spo³ecznych na Opolsz-
czy�nie. Kiedy� istnia³o Opolskie To-
warzystwo Kulturalno - O�wiatowe
(OTKO), które wydawa³o "Kalen-
darz Opolski" i mia³o pod opiek¹ ca³e

¿ycie kulturalno - spo³eczne w na-
szym województwie. Niestety upa-
d³o z powodu braku zainteresowa-
nia ze strony w³adz i �rodków finan-
sowych. Z drugiej strony po 1989r.
powsta³o wiele towarzystw nie-
mieckich i paraniemieckich.

Na zakoñczenie pani profesor
otrzyma³a od dyrektora Eckerta iko-
nê wykonan¹ przez ucznia naszej
szko³y. Wedle tradycji chêtni do spo-
tkania siê z go�ciem w bardziej ka-
meralnym gronie, udali siê do poko-
ju nauczycielskiego.

Po wyk³adzie pozosta³y refleksje
i ¿al, ¿e kultura i obyczaje naszych
rodziców i dziadków odchodz¹ w
zapomnienie. Jest jednak iskierka
nadziei. Istniej¹ce od kilku miesiê-
cy Ko³o M³odych Historyków z I
LO dba o to, aby jak najwiêcej oca-
liæ i w tym celu zbiera rodzinne fo-
tografie, spisuje wspomnienia, a
nawet nagrywa film.

Katarzyna Maler
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AKADEMIA MYŒLI I S£OWA -  INAUGURACYJNY
WYK£AD  PROF.  DOROTY SIMONIDES

We wtorek 25 wrze�nia br. odby-
³a siê inauguracyjna sesja Akade-
mii My�li i S³owa, dzia³aj¹cej przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
G³ubczycach. Pierwszym go�ciem
tegorocznej akademii by³a profesor
Uniwersytetu Opolskiego, senator

ziemi opolskiej prof. dr hab. Dorota
Simonides. Temat wyk³adu - "�l¹sk
- Ojczyzna - Europa" - by³ po³¹czo-
ny z promocj¹ ksi¹¿ki "M¹dro�æ lu-
dowa. Dziedzictwo kulturowe �l¹-
ska Opolskiego", której g³ównym
za³o¿eniem jest przypomnienie star-
szemu pokoleniu dziedzictwa kultu-
rowego ich przodków oraz u�wia-
domienie m³odzie¿y jego warto�ci.
My�l¹ przewodni¹ spotkania by³a
to¿samo�æ regionalna, kultura i tra-
dycja ludowa oraz ich wp³yw na
funkcjonowanie w ojczy�nie i Eu-
ropie.

Region jest kolebk¹ kulturow¹
ka¿dego cz³owieka. Ka¿dy z nas z
natury potrzebuje domu, korzeni,

które wi¹¿¹ nas z jakim� dorobkiem.
Potwierdzony jest fakt, ¿e bez ob-
rzêdów i zwyczajów nie mo¿e siê
obyæ ¿adna jednostka ani grupa
ludzka. Cz³owiek powinien znaæ
swoj¹ przestrzeñ, czuæ szacunek
do regionu do  którego nale¿y i zwi¹-
zek z nim. To tworzy nasz¹ to¿sa-
mo�æ regionaln¹, �wiadomo�æ lo-
kaln¹. Przejawia siê ona poprzez
szacunek, zainteresowanie i mi³o�æ
do terenu oraz chêæ poznania jego
kultury. Jest to swego rodzaju wi-
zytówk¹ miejsca, z którego pocho-
dzimy.

Nastêpnym aspektem dotycz¹-
cym pochodzenia cz³owieka jest oj-
czyzna. Jest to pojêcie bardziej ogól-
ne, zawieraj¹ce wszelkie mniejsze
jednostki, takie jak region. Ka¿dy z
nas powinien siê interesowaæ sytu-
acj¹ w kraju, na co dzieñ powinni-
�my przejawiaæ patriotyczn¹ posta-
wê. Nale¿y pamiêtaæ o kulturze oraz
historii naszego narodu.

Jeszcze ogólniejszym zagadnie-
niem jest Europa, w której Polska
znalaz³a siê ju¿ w 966 roku w wyni-
ku Chrztu. Od lat ¿yjemy w jej
strukturach oraz kierujemy siê war-
to�ciami europejskimi. W 2004 roku
weszli�my jedynie w gospodarczo-
polityczny zwi¹zek z innymi kraja-
mi Starego Kontynentu. Na �wie-
cie, bêd¹c w�ród ludno�ci innej na-
rodowo�ci powinni�my byæ �wiado-
mi swojego pochodzenia regional-
nego, krajowego i kontynentalnego.

Micha³ Stebnicki



WSPÓ£CZESNOŒÆ

243

Nie musimy ulegaæ amerykanizacji
czy innym procesom spo³ecznym,
niszcz¹cym znaczenie tradycji. W
¿yciu ukazujmy szacunek dla swo-
jego pochodzenia, dla kultury regio-
nalnej, która jest tak bogata i cieka-
wa. Profesor Dorota Simonides
przytoczy³a wiele przyk³adów tra-
dycji i obyczajów regionalnych.
Nawi¹za³a równie¿ do wszelkich
starodawnych zabobonów, stosun-
ków do ¿ycia, filozoficznych aspek-
tów bytu naszych przodków. Wy-
ra¿a³y one m¹dro�æ ludow¹, poprzez
któr¹ rozumiemy wypracowane
przez wieki sposoby zachowania,
które pozwalaj¹ danej spo³eczno�ci
godnie egzystowaæ w swoim �ro-
dowisku naturalnym, bez narusze-
nia jego wewnêtrznego porz¹dku.
Przedstawiony zosta³ równie¿ porz¹-
dek ¿ycia w przesz³o�ci, organizacji
¿ycia na wsi. Niezmiernie wa¿ne
by³o w nim d¹¿enie do spokojnego
wspó³¿ycia jednostki ze spo³eczno-
�ci¹ lokaln¹, a wspólnoty z natural-
nym otoczeniem oraz wszechmoc-
nym Bogiem. Cz³owiek przede
wszystkim czu³ potrzebê podporz¹d-
kowania siê prawom przyrody. Jego
¿ycie by³o wpisane w cykl czterech
pór roku. Pani profesor Simonides
powiedzia³a równie¿ o tym, ¿e Trak-
tat Zasadniczy Unii Europejskiej
nawi¹zuje w³a�nie do m¹dro�ci lu-
dowej i du¿¹ wagê przywi¹zuje on
do kultury regionalnej. W wyk³adzie
wspomniano o bogactwie �l¹ska w
zabytki kulturowe. W Ksiêdze hen-
rykowskiej, pochodz¹cej z XIII wie-
ku zapisane jest pierwsze polskie
zdanie: "Daj, aæ ja pobruszê, a ty po-

czywaj", Wincenty z Kielczy (oko-
lice Strzelec Opolskich) by³ autorem
s³awnego hymnu Gaude Mater Po-
lonia, na �l¹sku powsta³ pierwszy
katalog magii. Zabytkiem kulturo-
wym �l¹ska Opolskiego jest tak¿e
"Ksiêga praw miejskich G³ubczyc".
Warte odwiedzenia jest równie¿
Muzeum Wsi w Opolu - Bierkowi-
cach.

Podsumowuj¹c swój wyk³ad, pani
Dorota Simonides przypomina³a o
formach patriotyzmu. Przejawia siê
on m.in. przez pracê dla ojczyzny
czy aktywno�æ spo³eczn¹ w spra-
wach regionu. Na koniec jeszcze raz
podkre�li³a rolê regionów, ich kultu-
ry, rozwoju w Unii Europejskiej oraz
istotê m¹dro�ci ludowej. Ka¿dy
cz³owiek powinien przywi¹zywaæ
du¿¹ wagê do miejsca, w którym
mieszka oraz ludzi, z którymi wspó³-
¿yje. Jest to podstaw¹ godnego ¿y-
cia w regionie.

Micha³ Stebnicki, kl. I LO
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W LONDYNIE, W GROBNIKACH,
WŒRÓD SWOICH I�SWOICH

Wci¹¿ w �wietnej formie utrzy-
muje siê nasz g³ubczycki Chór
Mieszany Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego. Po ze wszech miar udanym
tournee europejskim, którego
zwieñczeniem by³ londyñski kon-
cert dla brytyjskiej Polonii zespó³
Tadeusza Eckerta i Piotra Wiechy
nie spocz¹³ na laurach. Tak pre-
sti¿owe wystêpy s¹ oczywi�cie
probierzem okre�laj¹cym warto�æ
chóru, ale o jego klasie w rów-
nym, a mo¿e i wiêkszym stopniu
decyduj¹ tak¿e inne sprawdziany.
Zapewne trudniej o pe³n¹ mobili-
zacjê, gdy wystêpuje siê na przy-
k³ad podczas uroczysto�ci odpu-
stowej w Grobnikach czy przed
szkoln¹ publiczno�ci¹ na okolicz-
no�æ wrze�niowych rocznic wo-
jennych.

Taki w³a�nie skrócony londyñ-
ski program - uzupe³niony stosow-
nymi odniesieniami do wrze�nio-
wej napa�ci na Polskê wojsk hi-
tlerowskich, agresji sowieckiej,
bojowych zmagañ powstañców
warszawskich, gehenny Sybira-
ków, ofiar Katynia i losów ¿o³nie-
rzy tu³aczy - zaprezentowali chó-
rzy�ci swoim szkolnym kolegom,
kole¿ankom i nauczycielom w 18
dniu wrze�nia. Okaza³o siê, ¿e re-
pertuarem patriotycznym, o który
wzbogaci³ siê chór dziêki zespo-
³owemu wysi³kowi podczas praco-
witych wakacji, mo¿na trafiæ tak-
¿e do m³odego odbiorcy.

Wies³aw Janicki

Kolejnym, zgo³a innym do�wiad-
czeniem by³ dwudniowy pobyt
chóru na Morawach. To pok³osie
kilkuletniej wspó³pracy naszego
�rodowiska harcerskiego z czeski-
mi skautami. Lubomir Vanak ps.
Ester z Dubu nad Moravou kilka-
krotnie go�ci³ ju¿ w G³ubczycach.

Na ostatnich wakacjach zorga-
nizowa³ wspólny czesko-polsko-
holendersko-kanadyjski wyjazd do
Wielkiej Brytanii m.in. na �wiato-
we Jamboree. Wcze�niej w maju
przywióz³ do G³ubczyc grupkê ka-
nadyjskich skautów. Podczas sym-
patycznego spotkania z wêdrow-
nikami i uczniami naszego liceum
pad³a ze strony Estera propozycja
zaproszenia naszego chóru do
Dêbu.

Na okazjê nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ.Tu warto nadmieniæ, ¿e w
tej niewielkiej, bo licz¹cej 1500
mieszkañców, miejscowo�ci nieda-
leko O³omuñca prê¿nie dzia³a �ro-
dowisko skautowe (ok.100 czyn-
nych skautów). Od kilku lat (po tra-
gicznej �mierci poprzedniego pro-
boszcza) tamtejsz¹ parafi¹ kieruje
ks. Jan Kornek z naszej opolskiej
diecezji. To g³ównie za jego spraw¹
D¹b sta³ siê na nowo o¿ywionym
o�rodkiem pielgrzymkowym - z
wyremontowanym przepiêknym,
ogromnym ko�cio³em barokowym
i okaza³ym zabytkowym pa³acem
przyko�cielnym, pe³ni¹cym tak¿e
funkcjê domu pielgrzyma.
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W³a�nie w tym ko�ciele nasz
chór da³ koncert w sobotê 22
wrze�nia, za� nastêpnego dnia
�piewa³ podczas i po Mszy �w.
Chórzy�ci stanêli na wysoko�ci
zadania i pokazali siê z jak naj-
lepszej strony. Zaprezentowali
bogaty program: od pie�ni maryj-
nych i innych o charakterze reli-
gijnym, poprzez utwory patrio-
tyczne, a¿ po muzykê rozryw-
kow¹ i ludow¹. Miejscowa pu-
bliczno�æ bardzo ciep³o przyjê³a
wystêpy naszych chórzystów, a
po Mszy �w. wcale do tego nie-
zachêcana domaga³a siê i ocze-
kiwa³a kolejnych bisów. To cie-
szy tym bardziej, ¿e chór pojecha³
do Czech zdziesi¹tkowany cho-
robami i niedyspozycj¹ trzeciej
czê�ci podstawowego sk³adu.
Wydaje siê, ¿e o powodzeniu cze-
skiej wyprawy zdecydowa³o jak
zawsze do�wiadczenie i  mi-
strzowskie poprowadzenie chór-
mistrza, tak¿e dojrza³o�æ, dyscy-
plina i do�wiadczenie m³odych
chórzystów zdobyte w ostatnim
czasie oraz zdolno�æ do szczegól-
nego rodzaju mobilizacji i wspó³-
pracy najm³odszych i starszych
cz³onków zespo³u.

Wystêpy naszego chóru udanie
wkomponowa³y siê w inne wyda-
rzenia. Niedzielnego popo³udnia w
tym samym ko�ciele mia³ miejsce
koncert znakomitego czeskiego
zespo³u Hradi�tan, który z wirtu-
ozeri¹, ³¹cz¹c muzykê klasyczn¹
z popularn¹, da³ popis folkowego
grania i �piewania. Nasi chórzy-

�ci z grupk¹ harcerzy mieli okazjê
bli¿ej poznaæ dorobek i styl pracy
tamtejszych skautów. W ich funk-
cjonalnym obiekcie dzielonym
wraz ze sportowym stowarzysze-
niem Sokó³ w sobotni wieczór od-
by³a siê impreza upamiêtniaj¹ca
100-lecie skautingu i 19-lecie dzia-
³alno�ci miejscowego Junaka. By³y
ciekawe prezentacje, �piewy, tañ-
ce, wystawa i swojska go�cina.
Do�wiadczyli�my tego, jak w ma-
³ej wspólnocie mo¿na godnie, twór-
czo i rado�nie ¿yæ. To niew¹tpli-
wie rezultat wzorowej wspó³pra-
cy parafii, starostwa, organizacji
skautowej i sportowej, a tak¿e
aktywnego udzia³u rodziców w
przedsiêwziêciach m³odych ludzi.
Czym� buduj¹cym jest na pewno
¿ywy i pobo¿ny udzia³ m³odych ro-
dziców ze swoimi pociechami w
¿yciu tamtejszego ko�cio³a.

Ten wyjazd by³ te¿ okazj¹ do
zwiedzenia zabytkowej czê�ci Olo-
muñca i odwiedzenia Czechowic
- ma³ej wioski k. Wielkiego Tyñ-
ca, gdzie chór podziêkowa³ �pie-
wem naszemu przyjacielowi Hon-
zie Peèince za zaproszenie na ple-
nerow¹ wystawê jego skauto-
wych zbiorów i linorytów Ladisla-
va Ruska. To wszystko zbli¿y³o
nas bardzo do siebie.

Chór i harcerze podarowali Mo-
rawianom bogactwo polskich pie-
�ni, gospodarze ugo�cili g³ub-
czyck¹ m³odzie¿ swoj¹ kultur¹.
Wzajemnie obdarowano siê ser-
deczno�ci¹ i radosnymi, sponta-
nicznymi gestami braterstwa.

Wies³aw Janicki
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BY£EM W INNEJ POLSCE

Tym razem do innej Polski jecha-
li�my, z godzinnym postojem, osiem
godzin. Kierunek - Lwów, ale w³a-
�ciwy cel - Jaros³aw. W mikrobu-
sie komplet - siedemna�cie doro-
s³ych osób. Ilu z nas jecha³o do swej
ojczyzny? Nie wiem.

Wiesiek dwa miesi¹ce wcze-
�niej bieg³ z kolegami szlakiem �w.
Jacka a¿ do Kijowa, byli na Jam-
nej i w Przemy�lu - pewnie od-
czuli klimat innej Polski. El¿bieta
patrzy³a w prawo gdzie� miêdzy
Brzeskiem a Wojniczem, by oczy-
ma wyobra�ni dostrzec w oddali
swój rodzinny Nowy S¹cz. Ber-
nadeta szuka³a na mapie Jeziora
Ro¿nowskiego, sk¹d pochodz¹ jej
przodkowie. Gosia my�la³a o dzie-
ciñstwie i m³odo�ci swojej mamy.
Józef czu³ siê coraz bardziej u sie-
bie, gdy zbli¿ali�my siê do celu,
choæ stamt¹d do jego rodzinnej
Grabowicy na skraju Puszczy Sol-
skiej jak z G³ubczyc do Opola.

Ano w³a�nie. Kilka dni wcze�niej
przyjecha³a do nas - do Akademii
My�li i S³owa zacna pani profesor
Dorota Simonides z Opola. Mówi¹c
o dziedzictwie kulturowym, odkry-
waniu w³asnej to¿samo�ci, odnios³a
siê pani profesor w szczególno�ci
do tej najbli¿szej ka¿demu cz³owie-
kowi przestrzeni, któr¹ stanowi
miejsce urodzenia, zamieszkania,
wyodrêbniony kulturowo region. W
tym kontek�cie szersz¹ przestrzeñ,
czyli ojczyznê nazwa³a pojêciem
abstrakcyjnym. Mo¿e �le zrozumia-

³em profesorski wywód, ale dla mnie
Polska w³a�nie nie jest pojêciem
abstrakcyjnym. W "Rzeczpospoli-
tej" czytam wywiad z wybitnym re-
¿yserem, kandydatem do Parlamen-
tu RP ze �l¹ska, Kazimierzem Kut-
zem. Liberalne pogl¹dy pana sena-
tora i krytykê obecnego rz¹du sta-
ram siê zrozumieæ, choæ stopnia
oburzenia nijak nie rozumiem, a ju¿
zupe³nie nie wiem o co idzie panu
Kutzowi, gdy mówi o historii jako
czym� abstrakcyjnym. Wracam do
wyk³adu prof. Simonides i tej jego
czê�ci, w której omawia³a zjawisko
zakorzenienia siê w rodzimej prze-
strzeni, kulturze, tradycji, jêzyku. W
mojej �wiadomo�ci zakorzenienie
dramatycznie funkcjonuje na równi
z pojêciem wykorzenienia. Jest po
prostu tak, ¿e od przekroczenia
pewnego progu dojrza³o�ci my�lê o
sobie jako o cz³owieku niedosta-
tecznie zakorzenionym, ale i niedo-
statecznie wykorzenionym.

Takie podró¿e do wschodniej Pol-
ski jak ta wzmagaj¹ jeszcze bardziej
moje rozdarcie. Od dzieciñstwa bar-
dzo siê stara³em i staram wci¹¿ bu-
dowaæ w sobie i wokó³ siebie g³ê-
bokie umi³owanie mojej ziemi kie-
trzañskiej, g³ubczyckiej, opolskiej. I
jako� dziwnie coraz czê�ciej i coraz
mocniej odzywa siê we mnie têsk-
nota do "abstrakcyjnej"  Ojczyzny -
kresowej ziemi mych przodków.
Mo¿e to u³uda, ale gdybym mia³ za-
mieszkaæ w jakim� mie�cie, to nie
w Opolu, Wroc³awiu, Pradze, Wied-

Wies³aw Janicki
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niu, Pary¿u, Lizbonie, Londynie, ale
w³a�nie w Wilnie lub we Lwowie.
A by³em tam tylko raz. Zawsze do-
brze czu³em siê w Przemy�lu, a te-
raz, bêd¹c po raz pierwszy, szcze-
gólnie dobrze mi by³o w Jaros³awiu.
Kiedy w latach 80. je�dzi³em z Kê-
dzierzyna na Kalwariê Pac³awsk¹
poci¹giem relacji Szczecin - Prze-
my�l, to ani Rzeszów, ani  £añcut,
tylko w³a�nie  Jaros³aw robi³ na mnie
wra¿enie pierwszego miasta praw-
dziwie kresowego. Z okien poci¹gu
widzia³em zatopione w�ród miejskiej
zieleni wie¿e ko�cio³ów: �w. Miko-
³aja, bazyliki ojców dominikanów,
kolegiaty Bo¿ego Cia³a i cerkwi gre-
kokatolickiej. Jakie to dziwne, ¿e po
latach zapomnienia, w okoliczno-
�ciach najmniej spodziewanych, tra-
fia siê do miejsc w przesz³o�ci ja-
ko� upatrzonych. Dziwne, tajemni-
cze, cudowne. Za ks. Janem Twar-
dowskim ufam, ¿e nie ma spotkañ
przypadkowych. To w Jaros³awiu
by³o takim "przypadkiem dobrze wy-
re¿yserowanym". Pewnie za spra-
w¹ Matki Bo¿ej �nie¿nej, Królowej
Rodzin, na cze�æ której nasz kolega
Józef Kaniowski skomponowa³ hej-
na³ i hymn. Podczas pierwszego
odpustu w dniu 5 sierpnia b.r. przy
ods³anianiu cudownego obrazu Mat-
ki Bo¿ej �nie¿nej zabrzmia³ inaugu-
racyjnie hejna³, wykonany przez
absolwentów jaros³awskiej szko³y
muzycznej. Od tamtej uroczysto�ci
ju¿ stale bêdzie odtwarzany przy
ods³anianiu i zas³anianiu tego piêk-
nego i wielkiego obrazu w o³tarzu
g³ównym. Sami byli�my �wiadkami
tego aktu w dniu 30 wrze�nia b.r.

Wtedy te¿ nasz zespó³ nauczyciel-
ski przy akompaniamencie autora
wy�piewa³ w jaros³awskiej kolegia-
cie po raz pierwszy hymn ku czci
Królowej Rodzin.  Sta³o siê to na
zakoñczenie uroczystej Mszy �w. w
intencji s³u¿ebnicy Bo¿ej  Anny Jen-
ke. Pewnie i za jej przyczyn¹ trafi-
li�my do Jaros³awia wtedy, kiedy
przedstawiciele Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, duchowieñstwo,
ludzie z ró¿nych stron kraju, g³ów-
nie nauczyciele i wychowawcy
zrzeszeni w Towarzystwie Przyja-
ció³ Anny Jenke  na bazie opactwa
benedyktyñskiego zorganizowali
trzydniowe seminarium. Zarówno
w kolegiacie, jak i w domu kultury
w ramach sesji naukowej mogli�my
ku rado�ci i wzruszeniu zgromadzo-
nych wy�piewaæ pie�ni maryjne pol-
skich poetów, utwór do s³ów A. Jen-
ke oraz inspirowane dzie³em tej nie-
zwyk³ej nauczycielki i wychowaw-
czyni teksty autorstwa s. Bernade-
ty Lipian, wszystkie do muzyki J.
Kaniowskiego. Wielce pouczaj¹cym
i ubogacaj¹cym nas by³o spotkanie
z ks. prof. Tadeuszem Guzem, wy-
bitnym uczonym, filozofem. W ho-
milii i w wyk³adzie zg³êbia³ temat
zaczerpniêty z A. Jenke: Byæ Pola-
kiem to ¿yæ Bosko i szlachetnie.

Dziel¹c siê swymi do�wiadcze-
niami i przemy�leniami, w sposób
niezwykle elokwentny i przekonu-
j¹cy wskazywa³ ksi¹dz profesor
m.in. na  rolê Polski i Polaków we
wspó³czesnych przeobra¿eniach w
Europie, w budowaniu cywilizacji
¿ycia, a nie �mierci, w stawianiu na
rozum, a nie emocje przy dochodze-
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niu do Prawdy, w przywracaniu
kultury s³owa, w stawianiu na do-
broæ i mi³owanie, w troszczeniu siê
o sumienie chrze�cijañskie. W tej
nauce, dyskusji, rozmowach i w
ogóle w atmosferze owych dni i tego
miejsca odczu³em ¿yczliwo�æ, ser-
deczne zatroskanie o dobro wspól-
ne, pog³êbion¹ intelektualn¹ reflek-
sjê. Zupe³nie inaczej ni¿ w Polsce
krzykliwie i prostacko rozpolityko-
wanej w przedwyborczej gor¹czce.

Gdy wyje¿d¿ali�my z Jaros³awia,
ksi¹dz Marian Bocho obdarowa³
ka¿dego z nas zbiorem kazañ nie-
¿yj¹cego ju¿ bpa przemyskiego Ste-
fana Moskwy "Z Maryj¹ ku pog³ê-
bionej wierze" i miesiêcznikiem "W
Cieniu Kolegiaty". ̄ egna³a nas jak-
¿e mi³a s. Bernadeta i inne siostry
benedyktynki, a z pomnika Anna

Jenke. Minêli�my Gimnazjum im.
Jana Twardowskiego, Plac ks. Pio-
tra Skargi, kamienicê rodzinn¹ Mi-
cha³a Zieliñskiego (autora piosenki
Serce w plecaku , skwer, z którego
ruszali legioni�ci Pi³sudskiego, by
walczyæ o Polskê na frontach I
wojny �wiatowej. S. Bernadeta -
niestrudzona admiratorka A. Jenke-
wyposa¿y³a nas wszystkich w ob-
szern¹ autorsk¹ monografiê i inne
wydawnictwa po�wiêcone tej Bo-
¿ej s³u¿ebnicy. Jest co czytaæ i z
czego siê modliæ. Jedno ¿ycie od-
dane Bogu, Ojczy�nie, bli�nim - jak-
¿e bogate w owoce. Dla Jaros³a-
wia, dla Polski, dla Ko�cio³a.

Z innej Polski wróci³em podnie-
siony na duchu.

Wies³aw Janicki
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Stowarzyszenie Po¿ytku Publicz-
nego im. Bronis³awy Adamskiej Ab-
solwentów I LO im. A. Mickiewi-
cza w G³ubczycach zosta³o wpisa-
ne do Krajowego Rejestru S¹dowe-
go w Opolu dnia 20 kwietnia 2005
roku. Celem Stowarzyszenia jest re-
alizacja zadañ w zakresie: nauki,
edukacji, wychowania,
wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y, kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury
i tradycji.

W roku 2006 Stowa-
rzyszenie realizuje na-
stêpuj¹ce programy:
· Program, którego ce-
lem jest promocja do-
robku kulturalnego gmi-
ny w kraju i zagranic¹,
pod nazw¹: "Szkolenie
m³odzie¿y gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej z terenu gminy
G³ubczyce w �piewie chóralnym".
· Program "Akademia My�li i S³o-
wa", celem którego jest zwiêksze-
nie szans m³odzie¿y I LO w G³ub-
czycach na lepszy wynik matury (i
wiêksze szanse w walce o indeks).
· W roku szkolnym 2006/07 Stowa-
rzyszenie przyzna³o 3 stypendia dla
tegorocznych maturzystów, którzy
dostali siê na wy¿sze studia magi-
sterskie.

Nasze Stowarzyszenie mo¿e re-
alizowaæ znacznie wiêcej zadañ, ale
uzale¿nione jest to od posiadanych
�rodków w³asnych.

Apelujemy do wszystkich Absol-
wentów, Sympatyków i Ludzi Do-
brej Woli ! Pomó¿cie szkole sercem,
gestem i darem. Wspierajcie dzia-
³ania naszego Stowarzyszenia.
Wp³acaj¹c na rzecz Stowarzysze-
nia, wspieracie Pañstwo dzia³alno�æ
szko³y i jej uczniów, promujecie do-

robek szko³y i jej absolwentów, tra-
dycje i osi¹gniêcia, udzielacie pomo-
cy materialnej uczniom.
Dwa lata pó�niej 23.03.07 ...

Pokój nauczycielski I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego zape³nili absol-
wenci tej szko³y, którzy tworz¹ Sto-
warzyszenie Po¿ytku Publicznego
im. B. Adamskiej I LO im. A. Mic-
kiewicza, stanowi¹c walne zgroma-
dzenie zatwierdzaj¹ce sprawozdanie
Zarz¹du z dzia³alno�ci za rok 2006,
sprawozdanie finansowe (bilans i
rachunek zysków i strat, podzia³ zy-
sku netto) udzielenia Zarz¹dowi i
Komisji Rewizyjnej absolutorium.

Jan Ba¿yñski, Jan Wac
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

IM. B. ADAMSKIEJ
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W roku 2006 Stowarzyszenie
przyst¹pi³o do realizacji kilku progra-
mów og³oszonych przez samorz¹d
gminy, województwa i inne Stowa-
rzyszenia. By³y to:
# Program promocji dorobku kultu-
ralnego gminy w kraju i za granic¹
pod nazw¹ "Szkolenie m³odzie¿y w

�piewie chóralnym". Na ten cel uzy-
skali�my 10.000 z³. Odbyli�my spo-
tkania chóralne "Silesia Cantat" w
Niemczech, Czechach, Francji.
# W ramach programu rz¹dowego
"Aktywizacji i wspierania jednostek
samorz¹du terytorialnego i organi-
zacji pozarz¹dowych w zakresie
udzielania uczniom pomocy mate-
rialnej i charakterze edukacyjnym
przygotowali�my program "Akade-
mia My�li i S³owa" - otrzymali�my
3.666 z³.
# 80 uczniów poprawi³o znajomo�æ
j. angielskiego,
# 30 uczniów umiejêtno�æ prezen-
tacji posiadanej wiedzy,
# 30 uczniów zasady pracy z tek-
stem �ród³owym,

# 30 uczniów bezwzrokowe pisa-
nie na klawiaturze komputerowej,
# 15 uczniów nabra³o umiejêtno�ci
tworzenia stron www, a 30 tañca
towarzyskiego

Podstawowym statutowym zada-
niem Stowarzyszenia jest udzielenia
stypendiów m³odym, zdolnym  bê-

d¹cym w trud-
nych warun-
kach material-
nych, pomoc w
pokonywaniu
progu miêdzy
szko³¹ �redni¹ a
wy¿sz¹. W bie-
¿¹cym roku
przyznano 3 sty-
pendia na ³¹cz-
n¹ kwotê 3500
z³. Zamierzamy
co roku zwiêk-

szaæ ich ilo�æ. Innym zadaniem by³a
nauka jêzyków obcych, prowadzo-
na przez Centrum Jêzyków Obcych
i Edukacji "Poliglotus", z którego
skorzysta³o 34 uczniów.

Cz³onkowie Stowarzyszenia po
wys³uchaniu sprawozdania prezesa
J. Ba¿yñskiego, Komisji Rewizyjnej,
udzielili jednomy�lnie absolutorium.
W dyskusji zrodzi³y siê kolejne po-
mys³y, wzbogacenia dzia³alno�ci,
anga¿owania kolejnych absolwen-
tów w dzia³alno�æ na rzecz szko³y,
m.in. poprzez wp³acanie 1% na kon-
to: SPP im. B. Adamskiej Absol-
wentów I LO im. A. Mickiewicza
w G³ubczycach, BS G³ubczyce
12 8868 0004 2000 0000 3580 0001
KRS 0000235917

Jan Ba¿yñski, Jan Wac
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W dniach 23- 30 maja 2007 roku
Gimnazjum Nr 1 po raz kolejny go-
�ci³o m³odzie¿ z Niemiec. Program
wymiany przeprowadzany jest przy
wsparciu finansowym Polsko-Nie-

mieckiej Wymiany M³odzie¿y w
Warszawie. Ze wsparcia finanso-
wego tej fundacji korzystamy ju¿ po
raz czwarty i mamy nadziejê na
dalsz¹ wspó³pracê. Grupa go�ci z
Niemiec reprezentowa³a gimnazjum
IGSMR z Rockenhausen - miasta
partnerskiego G³ubczyc. Koordyna-
torem wymiany ze strony niemiec-
kiej jest pani Eva-Maria Bitsch, z
naszej ni¿ej podpisana. Akcjê
wspiera cz³onek rady miejskiej Roc-
kenhausen, Chrystian Angne. Pa-
tronat nad wizyt¹ sprawowa³a Dy-
rekcja naszej szko³y: Bo¿ena Maj-
ka i Maria Bernacka.

Wizyta przebiega³a zgodnie z przy-
gotowanym wcze�niej programem,
na który z³o¿y³y siê:

Anna Neminarz
UCZNIOWIE Z ROCKENHAUSEN
Z WIZYT¥ W GIMNAZJUM NR 1

- spotkanie z w³adzami samorz¹do-
wymi w Urzêdzie Miejskim,
- wycieczka do Wroc³awia (zwie-
dzanie Panoramy Rac³awickiej,
Muzeum Narodowego, Stare Mia-

sto),
- wycieczka na
Górê �wiêtej
Anny (zwiedzanie
Muzeum Czynu
Powstañczego,
wizyta w Parku
Krajobrazowym
wraz ze zwiedza-
niem Rezerwatu
Geologicznego,
wspólne ognisko
przy amfiteatrze,
pobyt pod Pomni-

kiem Czynu Powstañczego, zwie-
dzanie Klasztoru OO Franciszka-
nów z Muzeum Klasztornym i Mi-
syjnym). Organizatorem wycieczek
turystyczno- krajoznawczych by³
Jacek Szczepanik. Opiekê nad m³o-
dzie¿¹ sprawowa³y: Marzena Kon-
dratów, Bronis³awa Furtak, Gra¿y-
na Szmuc.
- prezentacje tradycji �wi¹tecznych
w obu krajach partnerskich przygo-
towane by³y przez uczniów z IG-
SMR z Rockenhausen pod opiek¹
Evy-Marii Bitsch oraz uczniów kla-
sy 1F z Gimnazjum Nr 1 pod opiek¹
Marzeny Balcer i Ewy Lorek - Jun-
ki.
- "Wieczór Europejski" z udzia³em
w³adz gminy. Po�wiêcony by³ prze-
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bojom muzycznym, prezentacje
wykonali uczniowie z Rockenhau-
sen oraz zespó³ wokalny Gimnazjum
Nr 1 pod kierunkiem Ewy Maleñ-
czyk. Na zakoñczenie by³a degusta-
cja tradycyjnych polskich potraw,

przygotowanych przez zaanga¿o-
wanych w wymianê rodziców.
- udzia³ w zajêciach lekcyjnych dzie-
ci niemieckich z ich partnerami z
Polski.

Sprawne i efektywne przeprowa-
dzenie zamierzonych dzia³añ mo¿li-
we by³o dziêki wspó³pracy wielu
osób, a mianowicie uczniów, ich ro-
dziców i grupy nauczycieli naszej
szko³y. Aby komunikowanie siê nie
by³o przeszkod¹ pos³ugiwano siê
jêzykiem niemieckim (Marzena
Balcer i Bronis³awa Furtak) oraz
jêzykiem angielskim (Marzena Kon-
dratów i Anna Neminarz).

Go�cie z Niemiec zamieszkali w
domach rodzinnych swoich polskich
partnerów, gdzie spotkali siê z wy-
j¹tkow¹ serdeczno�ci i troskliw¹
opiek¹. S³owa podziêkowania kie-
rujemy wiêc w stronê rodziców, któ-

ry podjêli siê tego
zadania. Nale¿y pa-
miêtaæ, i¿ jednym z
za³o¿eñ programu
wymiany m³odzie¿y
jest to, aby mog³a
ona jak najlepiej po-
znaæ kulturê i oby-
czaje narodowe kra-
jów partnerskich.

Obecnie jeste�my
na etapie wstêp-
nych ustaleñ doty-
cz¹cych kolejnej
wymiany. Po
wstêpnych rozmo-

wa z Ew¹-Mari¹ Bitsch ustalono
termin odwiedzin kolejnej grupy na-
szej m³odzie¿y w Niemczech na
prze³omie wrze�nia i pa�dziernika
2007r.

¯ywi¹c nadziejê na dalsz¹
owocn¹ wspó³pracê dziêkujemy
PNWM z Warszawy, Dyrekcjom
i nauczycielom IGSMR z Rocken-
hausen i Gimnazjum Nr 1 w G³ub-
czycach, rodzicom uczniów, w³a-
dzom samorz¹dowym obu miast,
koordynatorom programu z obu
pañstw partnerskich za pomoc w
realizacji tego miêdzynarodowego
przedsiêwziêcia.

Anna Neminarz
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UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM NR 1
W ROCKENHAUSEN

W dniach 18-25 wrze�nia 2007
roku m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 w
G³ubczycach po raz pi¹ty zosta³a
przyjêta przez rodziny partnerskie w

Rockenhausen w ramach wymia-
ny polsko-niemieckiej. Program
wymiany zosta³ przeprowadzony po
raz kolejny przy wsparciu finanso-
wym Posko-Niemieckiej Wymiany
M³odzie¿y w Warszawie. W tego-
rocznej wymianie wziê³o udzia³ dzie-
wiêcioro uczniów ze strony polskiej,
którzy to goszczeni byli przez osiem
rodzin partnerskich ze strony nie-
mieckiej. Koordynatorem wymiany
ze strony niemieckiej by³a Eva Ma-
ria Bitsch, natomiast funkcjê tê ze
strony polskiej sprawowa³a Sylwia
Klein, która wraz z nauczycielk¹
jêzyka angielskiego Katarzyn¹ Kru-
szewsk¹ reprezentowa³a Gimna-
zjum nr 1 w G³ubczycach. Patronat
nad organizacj¹ wymiany sprawo-

wa³ zarówno dyrektor IGSMR w
Rockenhausen - pan Brachhold,
cz³onek Rady Miejskiej w Rocken-
hausen - Christian Angne, jak i dy-

rekcja Gimna-
zjum nr 1 Bo¿e-
na Majka i Ma-
ria Bernacka.
Wizyta nasza
p r z e b i e g a ³ a
zgodnie z
przedstawio-
nym nam
wcze�niej pro-
gramem, który
obejmowa³:
# zwiedzanie
zabytkowego
miasta Trier,

gdzie mieli�my przyjemno�æ zoba-
czyæ zachowan¹ do dzisiejszych
czasów bramê miasta Porta Nigra
(Czarna Brama), zwiedzili�my tak-
¿e malownicz¹ Starówkê oraz Ka-
tedrê, Bazylikê i cesarskie termy.
# zwiedzanie muzeum minera³ów w
miejscowo�ci Imsbach
# wycieczka z przewodnikiem do
kopalni Weiße Grube, w której to
mieli�my okazjê podziwiaæ robi¹ce
wra¿enie kruszce minera³ów. Wizy-
ta w kopalni zakoñczy³a siê wspól-
nym za�piewaniem tradycyjnej pio-
senki górników w wersji niemiec-
kiej.
# piesza wycieczka do wsi celtyc-
kiej - Keltendorf, gdzie mieli�my
okazjê cofn¹æ siê w czasie i poznaæ

Sylwia Klein, Katarzyna Kruszewska
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atmosferê codziennego ¿ycia Cel-
tów.
# spotkanie z Burmistrzem miasta
Rockenhausen, panem Seebald w
Urzêdzie Miejskim.
# wspólne grillowanie.

Przypieczêtowaniem naszego po-
bytu w Rockenhausen by³ "Wieczór
Europejski" z udzia³em cz³onków
Rady Miejskiej i rodzin partnerskich.
Po oficjalnym rozpoczêciu Wieczo-
ru wspólnie �piewali�my znane i lu-
biane piosenki polskie i niemieckie
przy znakomitym akompaniamencie
akordeonu, na którym gra³ pan Wol-
fgang Kremser.

 Mi³¹ czê�ci¹ Wieczoru by³a tak-
¿e wspólna degustacja tradycyjnych
niemieckich dañ przygotowanych
przez zaanga¿owanych w wymia-
nê rodziców oraz polskich potraw
przyrz¹dzonych przez m³odzie¿ z
Polski.

Ponadto nasi uczniowie wraz ze
swoimi partnerami z Niemiec brali
udzia³ w zajêciach lekcyjnych. My
równie¿ mia³y�my okazjê obserwo-
waæ lekcje prowadzone przez nie-
mieckich nauczycieli, na podstawie,
których mog³y�my zapoznaæ siê z
tamtejszym systemem oceniania, co
by³o jednym z celów wymiany.

Komunikowanie siê nie stanowi-
³o przeszkody, poniewa¿ koordyna-
tor pani Sylwia Klein biegle pos³u-
giwa³a siê jêzykiem niemieckim, a
pani Katarzyna Kruszewska - jêzy-
kiem angielskim, dziêki czemu pe³-
ni³y funkcjê t³umaczek.

Podczas naszego pobytu w
Niemczech mieszkali�my w do-
mach rodzinnych swoich niemiec-
kich partnerów, gdzie spotkali�my
siê z go�cinno�ci¹ i troskliw¹ opie-
k¹.

Obecnie przygotowujemy siê do
rewizyty ze strony Niemiec i po
wstêpnych ustaleniach wybrali�my
ju¿ jej termin. Wizyta w Polsce naj-
prawdopodobniej bêdzie mia³a miej-
sce w po³owie maja 2008 roku.
Mamy nadziejê na dalsz¹ udan¹
wspó³pracê i w tym miejscu pra-
gniemy serdecznie podziêkowaæ
PNWM z Warszawy, dyrekcjom i
nauczycielom IGSMR z Rocken-
hausen i z Gimnazjum nr 1 w G³ub-
czycach, a tak¿e rodzicom uczniów,
w³adzom samorz¹dowym obu miast
oraz koordynatorom za pomoc w
realizacji tego miêdzynarodowego
przedsiêwziêcia.

Sylwia Klein,
Katarzyna Kruszewska
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W dniach 19-23 maja 2007 roku
odby³ siê VI Miêdzynarodowy Fe-
stiwal M³odych Pianistów organizo-
wany przez Pañstwow¹ Szko³ê
Muzyczn¹ w G³ubczycach pod pa-
tronatem Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego, Marsza³-
ka Województwa Opolskiego, Sta-
rosty oraz Burmistrza naszego mia-
sta. Zg³osi³o siê 46 uczestników z
Polski, Estonii, Bia³orusi, Litwy,
Czech i Ukrainy. Jury festiwalu to
s³awy pianistyki �wiatowej: prze-
wodnicz¹ca - prof. Monika Sikor-
ska AM Katowice, prof. Alicja Pa-
leta - Bugaj AM Warszawa, prof.
Waldemar Wojtal AM Gdañsk, Wie-
ra Borisowna-Nosina Szko³a Talen-
tów Moskwa, Eleonora Tkacz Szko-
³a Talentów Kijów, Aleksandra
Zvyrblyte AM Wilno. Wielkim za-
interesowaniem cieszy³y siê wyk³a-
dy prof.Wiery Borisowny Nosiny i
prof.Waldemara Wojtali oraz wy-
cieczka do G³ogówka "�ladami
Beethovena".

W czasie trwania Festiwalu od-
by³y siê recitale, na najwy¿szym po-

ziomie, w wykonaniu: Rafa³a
£uszczewskiego - Polska, Aleksan-
dry Zvyrblyte - Litwa, Richarda
Reipricha - Czechy, laureatów po-
przedniej edycji. Jury przyzna³o w
tym roku rekordow¹ liczbê nagród

- 18, w trzech kategoriach wie-
kowych.

Hol Domu Kultury zdobi³y pra-
ce plastyczne uczniów nades³a-
ne na konkurs "Muzyka widzia-
na oczami dziecka", który towa-
rzyszy festiwalowi od pierwszej
edycji.

Organizacja Festiwalu to wiel-
ka aktywno�æ i zaanga¿owanie
ca³ego zespo³u nauczycieli i pra-

cowników Szko³y. Pomoc dyrekto-
rów ZSRCKU Chochowskiego, Ze-
spo³u Szkó³ Mechanicznych Leopol-
da Twardochleba, Specjalnego
O�rodka Szkolno- Wychowawcze-
go Barbary Rosickiej, ZOKiSu Sta-
nis³awa Krzaczkowskiego, kierow-
ników Internatu Marzeny Dacyk,
Marka Jargon, i O�rodka Rekreacyj-
no - Wypoczynkowego w Pietrowi-
cach Józefa Dzie¿y oraz dyrektora
Zbigniewa Zió³ko, który z pe³nym
zaufaniem odda³ nam do dyspozycji
Dom Kultury. Organizacjê Festiwa-
lu wsparli: Rada Powiatu, starosta
Józef Kozina, Rada Miejska, bur-
mistrz Adam Krupa. Duchowo - ks.
proboszcz Micha³ �lêczek i wspa-
nia³a publiczno�æ naszego miasta,
która przyjê³a zaproszenie na to Mu-
zyczne �wiêto.

Krystyna Michalik

Krystyna Michalik
MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL

M£ODYCH PIANISTÓW
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W zachodniej czê�ci powiatu
g³ubczyckiego, niejako w trójk¹cie
pomiêdzy wioskami Chomi¹¿a, Do-
bieszów i Opawica, znajduje siê pa-
górkowaty teren, czê�ciowo poro-
�niêty lasami. Wysoko�ci wzglêdne
nie s¹ tutaj imponuj¹ce, a jedynie

Hranièní Vrch (541 m) zas³uguje na
miano prawdziwej góry. Ten zak¹-
tek stanowi po³udniowo-wschodni
kraniec Gór Opawskich. Jest to za-
razem najdalej na wschód wysuniê-
ta czê�æ polskich Sudetów.

W tym rejonie Góry Opawskie
przechodz¹ w w P³askowy¿ G³ub-
czycki. Czê�æ wzniesieñ w rejonie
Braciszowa i Ciermiêcic znajduje
siê jeszcze na wschód od szosy z
G³ubczyc do Karniowa, ale nie maj¹
ju¿ one górskiego charakteru. Ca³a
ta okolica objêta jest ochron¹ praw-
n¹ jako Obszar Chronionego Kra-
jobrazu rejonu Mokre - Lewice.

Tutejsze wzniesienia przekracza-
j¹ czterysta metrów wysoko�ci.
Wyra�nie wiêc kontrastuj¹ z pozo-
sta³¹ czê�ci¹ powiatu g³ubczyckie-
go. Najwy¿szym szczytem tej czê-
�ci Gór Opawskich jest Hranièní

Vrch (541 m), le¿¹cy na za³omie gra-
nicy na pó³noc od wioski Opawica.
Góra ta na mapach nie mia³a dot¹d
polskiej nazwy. Gdyby siê posuwaæ
granic¹ polsko-czesk¹ w stronê
Karpat, jest to ostatni szczyt górski
Sudetów le¿¹cy na linii granicznej.

Z jego wschodniego zbocza wyp³y-
wa potok Hrozova, którego nurtem
na do�æ d³ugim odcinku biegnie gra-
nica na zachód. Sam Hranièní vrch
jest poro�niêty lasem, jednak rozta-
czaj¹ siê z jego wierzcho³ka ograni-
czone widoki w³a�nie na wschód.
To najlepsze miejsce, sk¹d mo¿na
podziwiaæ ma³o znan¹ czê�æ Gór
Opawskich. Na wierzcho³ek ten nie
wiod¹ ¿adne szlaki. Stosunkowo ³a-
two jest wej�æ na ten szczyt id¹c
pod pr¹d potoku Hrozowa lub te¿
od strony Opawicy.

Hranièní Vrch wznosi siê nad Opa-
wic¹ oko³o 170 metrów. U jego pod-
nó¿a biegnie stara droga ³¹cz¹ca
niegdy� Opawicê i Mìsto Albrech-
tice. Od dawna jest nieu¿ywana. W
czasach PRL w miejscu, gdzie dro-
gê tê przecina granica pañstwowa,
ustawiono zamkniêty metalowy

Tomasz Rzeczycki
PO£UDNIOWO-WSCHODNI KRANIEC

GÓR OPAWSKICH
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szlaban graniczny. Ciekawostk¹
jest, ¿e w�ród zaro�li ju¿ za wsi¹
zachowa³ siê przy tej drodze do XXI
wieku stary polski znak drogowy na
betonowym s³upie. Osobliwie to
wygl¹da, zwa¿ywszy, ¿e za wiosk¹
jest to droga gruntowa, szeroko�ci
jednego wozu.

Tutejsza gleba nie jest ³atwa w
uprawie. Dos³ownie centymetry pod
ziemi¹ znajduje siê ju¿ materia³ skal-
ny, a jesieni¹ �cierniska wygl¹daj¹,
jakby zbo¿e tu ros³o wprost na ska-
le. W tym rejonie, na pó³noc od wio-
ski Braciszów, znajduje siê w g³êbi
rozbieranego wzgórza kopalnia od-
krywkowa - Zak³ad Górniczy
KOSD SA Niemodlin, Kopalnia
Piaskowca Braciszów. Zapewne
jest to najdalej na wschód po³o¿ony
kamienio³om polskich Sudetów.

Tury�ci s¹ zdani w tym zak¹tku
g³ównie na w³asn¹ orientacjê. Przed
laty wyznakowano tutaj okrê¿ny
¿ó³ty szlak turystyczny z Pietrowic
przez Mokre Koloniê i Bursztet, ale
w terenie ³atwo go zgubiæ. Dojazd

w te strony wymaga tak¿e sporo
samozaparcia. Zbudowana w 1873
r. linia kolejowa z G³ubczyc do Kar-
niowa jest ju¿ nieczynna. W 1945 r.
zamkniêto ruch przez granicê. Od-
t¹d polskie poci¹gi je�dzi³y tylko do
przedgranicznej stacji Pietrowice
G³ubczyckie. Przed Pietrowicami
znajdowa³ siê jeszcze w tym rejo-
nie przystanek osobowy w przysió³-
ku Mokre. By³ to najwy¿ej po³o¿o-
ny przystanek kolejowy w woje-
wództwie opolskim - le¿a³ na wy-
soko�ci 360 m. Niestety w 1970 r.
wstrzymano tu ruch pasa¿erski, a
w 1992 r. zamkniêto liniê. Na doda-
tek zasypano fragment wykopu ko-
lejowego, prostuj¹c szosê miêdzy
Zopowym a Mokrem i trudno przy-
puszczaæ, aby jeszcze kiedy� mo¿-
na by³o w te strony dojechaæ poci¹-
giem. Pozostaje komunikacja auto-
busowa PKS z G³ubczyc lub w³a-
sny samochód.

Tomasz Rzeczycki
foto ze zb. autora - Krajobraz

rejonu Radynii i Pietrowic.

Kraniec Gór Opawskich - widok z Kwiatoniowa - fot. A. Wac
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Badminton w dzisiejszej, sportowej
postaci ma ju¿ ponad stuletni¹ histo-
riê. W �wiecie jest bardzo popular-
ny, a w wielu krajach azjatyckich
uwa¿any niemal za sport narodowy.
�lady tej gry znaleziono m.in. w pi-
�mie obrazkowym Azteków i Tolte-
ków, przedstawiaj¹cym graj¹cych "w
kulê z piórami".

Do Europy grê "w pi³kê z piórka-
mi" przywie�li kupcy i handlarze z
dalekiego wschodu. Jednym z wa¿-
niejszych wydarzeñ historycznych
by³ zorganizowany w 1860 roku po-
kaz gry w zamku Lorda Beanforda,
niedaleko miejscowo�ci Badminton
(st¹d jej nazwa). 5 lipca 1934 roku
dziewiêæ krajowych zwi¹zków (An-
glia, Dania, Francja, Holandia, Islan-
dia, Kanada, Nowa Zelandia, Szko-
cja, Walia) za³o¿y³o Miêdzynarodow¹
Federacjê Badmintona (IFB). W 1972
roku przyst¹pi³a do niej Polska.
Obecnie IFB zrzesza ponad 140
pañstw. W 1967 roku powsta³a Eu-
ropejska Unia Badmintona (EUB). Na
Igrzyskach Olimpijskich w Barcelo-
nie w 1992 roku po raz pierwszy
wy³oniono mistrzów olimpijskich w
tej dyscyplinie.

W Polsce tê grê, znan¹ ju¿ w XVII
wieku, nazywano woland, pó�niej
kometka, a ostatecznie - badminton.
Po powstaniu w maju 1957 roku
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej (TKKF) badminton znalaz³
siê w programie gier sportowych. W
1964 roku powsta³a przy ZG TKKF
Spo³eczna Komisja Kometki, która
zorganizowa³a pierwsze Mistrzostwa

Polski, a w 1975 roku przekszta³ci³a
siê w Centraln¹ Komisjê Badminto-
na. Ona to zapocz¹tkowa³a Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski oraz po-
stanowi³a przekszta³ciæ Wroc³awski
Miêdzynarodowy Turniej "O Puchar
Wiadomo�ci" w Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Polski.

29.05.1977 roku z inicjatywy dzie-
wiêciu klubów powsta³ w G³ubczy-
cach Polski Zwi¹zek Badmintona
(PZBad). Pierwsze deklaracje cz³on-
kowskie z³o¿y³y Kluby: ZKS "Polo-
nia" G³ubczyce, AZS AWF Warsza-
wa, KS Stal FSO Warszawa, KS Unia
Bieruñ Stary, KS Stal Mys³akowice -
Brzezinka, Górniczo - Hutniczy Klub
Sportowy "Boles³aw" Bukowno, SKS
"Start" Gdynia, BZKS "Chrobry"
Opole oraz "AZS" Katowice. Preze-
sem PZBad zosta³ Andrzej Szalewicz,
obdarzony pó�niej za zas³ugi tego
sportu do¿ywotnio tytu³em Honoro-
wego Prezesa PZBad. W roku na-
stêpnym Polska przyst¹pi³a do Eu-
ropejskiej Unii Badmintona. Stara-
niem OPZBad w sezonie 1981/82
w³¹czono badminton do systemu
Ogólnopolskiej Spartakiady M³odzie-
¿y, a Miêdzynarodowe Mistrzostwa
Polski uznane zosta³y przez Miêdzy-
narodow¹ Federacjê Badmintona za
sta³¹ pozycjê w kalendarzu imprez.
Polscy zawodnicy zaczêli zdobywaæ
medale na Miêdzynarodowych Mi-
strzostwach Austrii, Finlandii, Cze-
chos³owacji, Niemiec, Wêgier, a w
1999 roku zdobyli III m. w grze po-
jedynczej juniorów i II m. w grze
podwójnej na Mistrzostwach Euro-

Zdzis³awa Sza³agan, Jan Wac
BADMINTON W G£UBCZYCACH
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py w Szkocji. Od 1980 roku polscy
zawodnicy bior¹ udzia³ w Mistrzo-
stwach Europy Seniorów.

Powstanie PZBad - przed 30 laty
w G³ubczycach - zakoñczy³o walkê
dzia³aczy o uznanie badmintona za
pe³noprawny sport wyczynowy.
Przed dyscyplin¹ otworzy³a siê szan-
sa dalszego pe³nego rozwoju, zw³asz-
cza po w³¹czeniu jej w 1992 roku do
programu Igrzysk Olimpijskich.

Na olimpiadê w Barcelonie w 1992
roku pojecha³a dru¿yna w sk³adzie:
Bo¿ena B¹k - Siemieniec, Bo¿ena
Haracz, Katarzyna Krasowska - re-
prezentantki "Technika" G³ubczyce,
Jacek Hankiewicz i Beata Syta - za-
wodnicy "Poloneza" Warszawa i Wio-
letta Wilk z klubu "Motus" Koszalin.

Na Opolszczy�nie pocz¹tki bad-
mintona to lata ̀ 50, powsta³y wtedy
pierwsze sekcje przy ogniskach
TKKF: "Budowlani" Szymiszów, "Fi-
lutek" Nysa, "Dziewiarz" Kluczbork.
Szczególnie wa¿nym momentem
by³o powstanie z inicjatywy B. Zde-
ba sekcji badmintona przy ognisku
TKKF "Unia" w G³ubczycach. Do-
datkowym bod�cem dla B. Zdeba do
propagowania tej dyscypliny na te-
renie G³ubczyc by³o wprowadzenie
badmintona do Centralnej Spartakia-
dy M³odzie¿y.

Jesieni¹ tego roku pierwsz¹ mi-
strzyni¹ Centralnej Spartakiady W³ók-
niarzy zosta³a Halina Pawlicka z ogni-
ska TKKF "Unia" G³ubczyce. Od tego
czasu zawodnicy sekcji z G³ubczyc
dominowali na imprezach wojewódz-
kich, a dwa lata pó�niej Unia G³ub-
czyce zdoby³a tytu³ Dru¿ynowego
Mistrza Polski. Po powstaniu w 1974
roku Centralnej Komisji Badmintona

w jej sk³ad wszed³ przedstawiciel
G³ubcyzc B. Zdeb, jako dzia³acz i tre-
ner. W latach pó�niejszych wokó³
opolskiego badmintona zgromadzi³a
siê rzesza sympatyków i dzia³aczy,
którzy doprowadzili do za³o¿enia w
1980 roku Opolskiego Okrêgowego
Zwi¹zku Badmintona (OOZBad), z
siedzib¹ w G³ubczycach, zarejestro-
wanego 21.01.1981.

W 2001 roku wspólnie z LKS
Technik by³ organizatorem VII Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w
badmintonie, a w 2007 bêdzie orga-
nizowa³ j¹ ponownie.

Warto podkre�liæ, ¿e w G³ubczy-
cach, powsta³ nie tylko PZBad,
OOZBad, ale równie¿ Szko³a Mi-
strzostwa Sportowego i O�rodek
Przygotowañ Olimpijskich. Dziêki
sukcesom zawodników i aktywno-
�ci dzia³aczy 1 wrze�nia 2000 w
ZSRCKU kierowanym przez Z. Sza-
³agan otwarta zosta³a SMS, w której
naukê rozpoczêli uczniowie - zawod-
nicy z ró¿nych stron Polski. Rok
pó�niej zdobyli srebrny medal na
Dru¿ynowych Mistrzostwach Euro-
py w Belgii. W styczniu 2001 powsta³
OPO, w którym zawodnicy kadry
narodowej Polski, pod opiek¹ Ryszar-
da Borka przygotowywali siê do
olimpiady Ateny 2004. Trzech z nich
- P. Wacha, M. £ogosz, R. Mateu-
siak reprezentowali polski badminton
na olimpiadzie. Obecnie sze�ciu g³ub-
czyckich absolwentów trenuje w
o�rodku szkoleniowym PZBad. Or-
ganizatorem Miêdzynarodowych
Mistrzostw Polski Juniorów w Bad-
mintonie OOZBad jest ju¿ po raz
czwarty.

Zdzis³awa Sza³agan, Jan Wac
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U progu okresu wakacyjnego Za-
rz¹d Klubu LKS Technik zorgani-
zowa³ plenerowe spotkanie zawod-
ników, trenerów, cz³onków i sym-

patyków klubu, którego celem by³o
podsumowanie
sezonu sporto-
wego 2006/07.
Go�æmi spotka-
nia byli przedsta-
wiciele w³adz
samorz¹dowych
gminy: Jan
Krówka, prze-
wodnicz¹cy RM
Kazimierz Na-
umczyk, prze-
wodnicz¹ca Ko-
misji O�wiaty,
Kultury i Sportu
Katarzyna Maler,  Urzêdu Marsza³-
kowskiego - wicedyrektor Depar-
tamentu Sportu i Turystyki - Lucjusz
Bilik, dyrektor Biura Stowarzysze-
nia Zwi¹zków Sportowych Micha³

Jaworski, prezes Wojewódzkiej
Rady LZS W³adys³aw Czaczka.
Prezes Klubu LKS Technik Andrzej
Walczak zapozna³ zebranych z sy-

tuacj¹ organiza-
cyjn¹ i finansow¹
Klubu, jego miej-
scem na krajowej
li�cie rankingowej.
Motywuj¹ce s¹
równie¿ perspek-
tywy udzia³u za-
wodników Klubu
w Olimpiadzie w
Pekinie. Nie by³a
wtedy jeszcze zna-
na pó�niejsza infor-
macja radiowa, ¿e

nasz "Przemys³aw Wacha, jako je-

dyny Europejczyk, najd³u¿ej opiera³
siê Azjatom",  na China Masters, jed-
nym z najsilniej obsadzonych turnie-
jów, dotar³ do pó³fina³ów. O szcze-
gó³owe przedstawienie wyników

Jan Wac
LKS TECHNIK

PO SEZONIE SPORTOWYM
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sezonu prezes poprosi³ trenerkê
Bo¿enê Haracz.
Mistrzostwa Polski Seniorów - Su-

chedniów
Gra pojedyncza mê¿czyzn: 1 m. -
Wacha P., 2 m. - Hawel R.
Gra pojedyncza kobiet: 2 m. -
Agnieszka Wojtkowska,
Gra podwójna mê¿czyzn: 2 m. -
Wacha P./ Hawel R., 3 m. - Szku-
dlarczyk W./ Cwalina A.
Gra podwójna kobiet: 2 m. - Wê-
grzyn A./ Kurdelska M., 3 m. -Wojt-
kowska A./ Pocztowiak N.
Gra podwójna kobiet 3 m  Szkudlar-
czyk W./ Pocztowiak N.
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski  -
Kobylnica
Gra pojedyncza mê¿czyzn: 1 m. -
Szkudlarczyk W., 2 m. - Moreñ £., 3
m. - Sza³ankiewicz M. i Rogalski M.,
Gra pojedyncza kobiet: 1 m. -Wojt-
kowska A.

Gra podwójna mê¿czyzn: 1 m. -
Sza³ankiewicz M./ Rogalski M., 3
m. -Szkudlarczyk W./ Joñczyk £.

Gra podwójna
kobiet: 1 m. -
Wojtkowska A./
Walaszek A.
Gra podwójna
kobiet: 1 m. -
Moreñ £./Wala-
szek A.
Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów -
Kobylnica
Gra pojedyncza
juniorek: 3 m. -

Lenartowicz Monika
Gra podwójna juniorek: 1 m. - Pocz-
towiak N. / Narel A.
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
- G³ubczyce
Gra pojedyncza juniorek m³. - 1 m.
- Wojtkowska Aneta
Gra mieszana: 1 m. -Rojek P./ Wojt-
kowska Aneta
Mistrzostwa Polski M³odzików -
G³ubczyce
Gra Pojedyncza m³odziczek: 1 m. -
Haracz Kinga, 2 m. - Kobeluch
Daniela

Spotkanie by³o równie¿ okazj¹
wrêczenia zawodnikom medali za
Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski: N.
Pocztowiak, A. Walaszek, A. Wê-
grzyn, B. Haracz, J. Do³hanowi, P.
Krawcowi.

Jan Wac
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Klub Biegacza jako datê niefor-
maln¹ powstania przyjmuje zorga-
nizowanie pó³maratonu z czeskiego
Krnowa do G³ubczyc w 1997 roku.
Jedn¹ z g³ównych idei Klubu jest
³¹czenie cech religijnych ze sporto-
wym charakterem pielgrzymowania
do miejsc szczególnych. W³¹czaj¹c
siê aktywnie w przygotowania wiel-
kiego Roku Jubileuszowego 2000, w
1999 roku w dniach 14 do 19 maja
wyruszy³ pierwszy bieg sztafetowy
z G³ubczyc do Watykanu, pod zna-
cz¹cym has³em "Wiara". Biegacze
zostali przyjêci na audiencji przez
Papie¿a Jana Paw³a II i zachêceni
do kontynuowania tej idei s³owami
"Tak trzymaæ". Da³o to impuls do
organizowania nastêpnych pielgrzy-
mek:

W 2000 roku do Ziemi �wiêtej pod
has³em "Nadzieja" dla uczczenia
Roku Jubileuszowego. W 2001 roku
do Fatimy pod has³em "Mi³o�æ" by
z Maryj¹ wej�æ w trzecie tysi¹cle-
cie. W 2002 roku do Wilna pod ha-
s³em "Drogi Nadziei" dla upamiêt-
nienia 75 lat koronacji Obrazu Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej. W 2003
roku do Syrakuz pod has³em "Drogi
Nadziei" dla upamiêtnienia 25-lecia
Pontyfikatu i 50-lecia objawieñ. W
2004 roku do Santiago de Compo-
stela jako wotum wdziêczno�ci
Opatrzno�ci Bo¿ej za wk³ad Jana
Paw³a II w doprowadzenie do wej-
�cia Polski do Unii. W 2005 roku

do Gdañska  dla uczczenia 25-lecia
powstania Solidarno�ci. W 2006
roku do Medjugorie dla uczczenia
25 rocznicy objawieñ w modlitwie
o Pokój. W 2007 roku do Kijowa
pod has³em "Eucharystia i Matka
Bo¿a" szlakiem misyjnym �w. Jac-
ka dla upamiêtnienia 750 rocznicy
�mierci oraz 20-lecia encykliki Re-
demptoris  Mater.

Pielgrzymi tegorocznego biegu
sztafetowego wyruszyli tradycyjnie
po rannej Mszy sprzed ko�cio³a pa-
rafialnego w G³ubczycach, w dniu
�wiêta Przemienienia Pañskiego 6
sierpnia by nawiedzaj¹c miejsca
zwi¹zane ze �w. Jackiem, miedzy
innymi Kamieñ �l¹ski miejsce uro-
dzenia po 7 dniach dotrzeæ do Kijo-
wa, tam 15 sierpnia  w dniu �mierci
zosta³a odprawiona dziêkczynna
Msza jubileuszowa.

Kim by³ �w. Jacek? Urodzi³ siê w
XIII wieku na ziemi opolskiej w
miejscowo�ci Kamieñ �l¹ski, gdzie
dzi� znajduje siê w piêknie odrestau-
rowanym zamku sanktuarium. By³
cz³owiekiem wykszta³conym, stu-
diowa³ na uniwersytetach w Pary-
¿u i Bolonii. Po �wieceniach kap³añ-
skich zostaje kanonikiem kapitu³y
krakowskiej gdzie jego krewny Iwo
Odrow¹¿ jest biskupem. Podczas
pobytu w Rzymie spotyka siê ze �w.
Dominikiem i za zgod¹ biskupa
wstêpuje do zakonu kaznodziejskie-
go. Wraca do Polski i zajmuje siê

Ks. Norbert Mikler
KLUB BIEGACZA

NA 750-LECIE ŒMIERCI ŒW. JACKA
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organizacj¹ ¿ycia dominikañskiego,
nie tylko w Polsce, ale dociera tak-
¿e z misj¹ ewangelizacyjn¹ do Prus;
na Litwê, a tak¿e na Ru� a¿ do Ki-
jowa. Zdumiewa fakt, ¿e w tak trud-
nych czasach i warunkach podró-
¿owania �w. Jacek potrafi³ pokony-
waæ bardzo dalekie odleg³o�ci w
jednym celu, by g³osiæ Ewangeliê.
Czyni³ to w sposób rzetelny. G³osi³
to, co dobrze zna³, Chrystusa, któ-
rego zna³ z Ewangelii, z teologii, w
koñcu ze swojego ¿ycia. Pragn¹³,
aby wszyscy ukochali Chrystusa -

ci, którzy Go nigdy nie znali, i ci, któ-
rzy poznali go w sposób niedosko-
na³y. Wycieñczony prac¹ apostolska
umiera 15 sierpnia 1257 w uroczy-
sto�æ Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny. Jego cia³o zosta³o z³o-
¿one w dominikañskim ko�ciele �w.
Trójcy  w Krakowie. W roku 1594
Papie¿ Klemens VIII w dniu 17
kwietnia zaliczy³ uroczy�cie �w. Jac-
ka w poczet �wiêtych. Jest patro-
nem Krakowa i Kijowa, a po utwo-
rzeniu Metropolii Górno�l¹skiej tak-
¿e jej patronem.

Ks. Norbert Mikler

W tym roku (6-17.08.07), trasa
biegu prowadzi przez fragment bar-
dzo rozleg³ej drogi misyjnej �w. Jac-
ka, od miejsca urodzenia do miej-
sca �mierci.

W poniedzia³ek rano, 6 sierpnia,
tradycyjnie wziêli�my udzia³ w mszy
�w. odprawionej przez ks. Micha³a

Krzysztof Ko³odyñski
IX PIELGRZYMKOWY BIEG SZTAFETOWY

SZLAKIEM ŒW. JACKA

�lêczka i ks. Norberta Miklera.
Zasileni modlitw¹ w intencji naszej
pielgrzymki, ¿egnani przez rodziny,
przyjació³ i parafian, wyruszyli�my
na trasê biegu.

Jako pierwszy wyru-
szy³ Damian Dobrowol-
ski, który razem z Wie-
s³awem Janickim ca³y
dzieñ pomagali nam w
pokonywaniu trasy.
Pierwszym przystan-
kiem by³o miejsce uro-
dzenia �w. Jacka - Ka-
mieñ �l¹ski. Piêkna ka-
pliczka i ko�ció³ po³o¿o-
ne w zadbanym parku

na pewno warte s¹ obejrzenia, tym
bardziej ¿e to kilka kilometrów za
Krapkowicami. Z tej miejscowo�ci,
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kieruj¹c siê na wschód, nie mo¿na
by³o omin¹æ Góry �wiêtej Anny. Po-
k³oniwszy siê cudownej figurce, ru-
szyli�my dalej na wschód. Pogoda
w tym dniu by³a s³oneczna, ale tem-
peratura sprzyja³a bieganiu. Zatrzy-
mali�my siê w sanktuarium Matki

Bo¿ej Rudzkiej, które mie�ci siê w
dawnym ko�ciele klasztoru Cyster-
sów w Rudach �l¹skich. Jest to
piêkny ko�ció³, przy którym znajdu-
je siê du¿y park oraz zespó³ budyn-
ków klasztorno - pa³acowych, ak-
tualnie remontowany z funduszy
europejskich. Przed wieczorem do-
tarli�my do domu  pañstwa Mikle-
rów, ( brat naszego ksiêdza). Tam,
po sutej kolacji, po¿egnali�my wspo-
magaj¹cych nas biegaczy i w kom-
fortowych warunkach po³o¿yli�my
siê spaæ.

Wcze�nie rano zjedli�my �niada-
nie i po¿egnali�my mi³ych gospoda-
rzy, dziêkuj¹c za serdeczn¹ go�ci-
nê. Ruszyli�my na pokonanie zat³o-
czonego �l¹ska. Trasa wiod³a bocz-
nymi drogami, które okaza³y siê w
miarê ma³o ruchliwe. Bieg przebieg³

sprawnie, wiêc ju¿ po szesnastej
dotarli�my do £agiewnik. Po zwie-
dzeniu Sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, pojechali�my do centrum
Krakowa, gdzie znajduje siê klasz-
tor Dominikanów. Zakonnicy udo-
stêpnili nam �wietlicê z zapleczem

kuchennym, gdzie
siê wygodnie rozlo-
kowali�my. W kapli-
cy �w. Jacka, ko-
�cio³a Dominikanów,
odprawili�my mszê
�wiêt¹. W czasie
przed³u¿onej kolacji
mieli�my mo¿liwo�æ
porozmawiania z
dwoma klerykami,
którzy studiuj¹ w
klasztornym semina-
rium. Przy mi³ej roz-

mowie szybko czas up³yn¹³, wiêc
zwiedzanie Krakowa ograniczyli-
�my do krótkiego spaceru po ryn-
ku.

Trzeci dzieñ rozpoczêli�my
uczestniczeniem w porannej mszy
�wiêtej odprawianej w ko�ciele Do-
minikanów. Szybkie �niadanie i by-
li�my na trasie. Teren sta³ siê lekko
pagórkowaty, wiêc biega³o siê z
górki i pod górê. Po oko³o 70 kilo-
metrach, we wsi Jamna, wspiêli�my
siê na dosyæ wysokie wzgórze, na
którym jest ko�ció³ z obrazem Mat-
ki Bo¿ej Jamneñskiej Niezawodnej
Nadziei, oraz o�rodek dla studentów
zakonu Dominikanów. Po krótkim
zwiedzeniu ko�cio³a ruszyli�my na
trasê - niezmiennie na wschód. Po-
goda nam sprzyja³a, wiêc przed wie-
czorem dobiegli�my do £añcuta.
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Nocowali�my w schronisku m³o-
dzie¿owym, które tam funkcjonuje
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Wy-
godne ³ó¿ka w klasach, prysznice i

dostêp do kuchni, to jak na nasze
potrzeby by³ luksus.

Kolejny dzieñ biegu przewidywa³
dotarcie do Przemy�la, wiêc pomi-
mo przelotnych opadów deszczu
byli�my na miejscu oko³o 15-tej.
Rozgo�cili�my siê w tamtejszym
schronisku turystycznym i wyszli-
�my na zwiedzanie miasta. Miesz-
ka tam mój kolega z rodzin¹, ale ni-
gdy nie chwali³ siê, ¿e Przemy�l to
takie piêkne miasto. Najwa¿niejsza
dla nas by³a Archikatedra rzymsko-
katolicka z alabastrow¹ figurk¹
Matki Boskiej, któr¹ �w. Jacek ura-
towa³ z ko�cio³a w Kijowie.

Wczesnym rankiem, spodziewa-
j¹c siê kolejki na granicy, pojechali-
�my na przej�cie graniczne. Po dro-
dze zostawili�my na dworcu  Da-
niela Jano, który musia³ pojechaæ do
G³ubczyc w sprawach osobistych.
Na szczê�cie przekroczenie grani-
cy nie zajê³o du¿o czasu, i ju¿ po

godzinie ósmej jako pierwszy wy-
bieg³em na trasê. Brak jednego bie-
gacza sprawi³, ¿e od tego dnia nikt
nie narzeka³, ¿e ma za ma³o prze-

biegniêtych kilome-
trów. Jedynym wy-
j¹tkiem by³ Waldek
Lankauf, który chêt-
nie zwiêksza³ odcin-
ki biegu oraz biega³
poza kolejno�ci¹.
Przy dobrej pogodzie
dobiegli�my do Lwo-
wa. Po d³u¿szych
poszukiwaniach zna-
le�li�my Wy¿sze Se-
minarium Duchowne
A r c h i d i e c e z j i

Lwowskiej w Brzuchowicach. Jest
to dzielnica Lwowa po³o¿ona w�ród
terenów le�nych na obrze¿u miasta.
To miejsce noclegu by³o wcze�niej
zamawiane, wiêc czeka³y na nas po-
koje i obiad w sto³ówce. Po obie-
dzie czeka³ na nas m³ody kleryk,
który pokaza³ nam g³ówne zabytki
Lwowa. Jad¹c ulicami tego miasta
stwierdzi³em, ¿e na tamte drogi nie-
zbêdne jest auto terenowe. Pe³ni
nowych wra¿eñ wrócili�my do se-
minarium, gdzie siostry zakonne cze-
ka³y na nas z kolacj¹.

Rano w tamtejszej kaplicy odpra-
wili�my mszê �wiêt¹ i po �niadaniu
wyjechali�my na obrze¿a miasta,
aby kontynuowaæ bieg do Kijowa.
G³ówna droga w kierunku Kijowa
mia³a szerokie pobocze, pogoda
sprzyja³a, wiêc  bieg³o siê dobrze.
Du¿e wra¿enie zrobi³y na nas wiel-
kie metalowe postacie zatrzyma-
nych w pêdzie koni wyskakuj¹cych
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ze zbocza wzgórza. Przed godzin¹
siedemnast¹ zatrzymali�my siê w
Poczajowie. Jest to miejsce bêd¹-
ce odpowiednikiem Jasnej Góry dla
grekokatolików. Wielka i piêkna
katedra i okalaj¹ce j¹ zabytkowe
budynki po³o¿one na wzgórzu. Ko-

biety wchodz¹ce na teren katedry
musia³y mieæ spódnicê i nakrycie
g³owy, wiêc musieli�my pani¹ Ba-
siê upodobniæ do miejscowych ko-
biet. Po zakupie pami¹tek ruszyli-
�my w dalsz¹ drogê. Przed wieczo-
rem znale�li�my w Krzemieñcu pry-
watny hotel, gdzie w dobrych wa-
runkach mogli�my odpocz¹æ.

Nastêpnym dniem by³a niedziela.
Ruch na drogach by³ minimalny,
wiêc przy dobrej pogodzie biega³o
siê bardzo przyjemnie. Wszystko
tego dnia by³oby udane, gdyby nie

k³opot z noclegiem. Okaza³o siê, ¿e
w miasteczku, do którego dobiegli-
�my przed wieczorem, jedyny hotel
jest nieczynny. Obejrzeli�my tylko
okaza³y pomnik Lenina i odjechali-
�my z trasy na kilkana�cie kilome-
trów do Berdyczowa. W tym mie-

�cie by³o chyba kilka hoteli,
ale jad¹c nieo�wietlonymi
ulicami, trafili�my na taki
który nie wygl¹da³ na luksu-
sowy. Ma³e pokoje jedno-
osobowe z ³azienk¹ pamiê-
taj¹c¹ socjalizm. Brak cie-
p³ej wody i niesprawne
sp³uczki nie zrobi³y takiego
wra¿enia jak pani "eta¿owa"
na ka¿dym piêtrze, która
"mia³a oko" na wszystko.

Poniedzia³kowy poranek
by³ trochê deszczowy, tro-
chê s³oneczny, ale nic ju¿
specjalnie nie dokucza³o, bo
Kijów by³ ju¿ blisko. Za  wy-
bitne zas³ugi w czasie ca³e-
go biegu  zaszczytu "zdoby-
cia" Kijowa dost¹pi³ Walde-

mar Lankauf. Ju¿ przedmie�cia by³y
pe³ne aut, wiêc do centrum mo¿na
by³o dotrzeæ tylko samochodem.
Znaj¹c adres domu dominikanów,
zatrudnili�my taksówkarza, który
nas pilotowa³ do celu podró¿y. Za-
konnicy spodziewali siê nas i bez
problemu udostêpnili jedn¹ salê ka-
techetyczn¹ jako miejsce noclegu.
Wieczorem w tamtejszej kaplicy od-
prawili�my mszê �wiêt¹, dziêkuj¹c
Bogu za szczê�liwe dotarcie do celu
pielgrzymki, oraz wypraszaj¹c ³aski
od �wiêtego Jacka dla naszych ro-
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dzin i przyjació³. Po kolacji na w³a-
snej skórze przekonali�my siê jak
dzia³a rosyjska "bania".

Ca³y wtorek by³ przeznaczony na
zwiedzanie Kijowa. Po porannej
mszy odprawianej przez
dominikanów w jêzyku
rosyjskim, zjedli�my �nia-
danie i ruszyli�my do mia-
sta. Rozbudowana sieæ
metra u³atwia³a nam
przemieszczanie. Cieka-
we fontanny na Placu
Niepodleg³o�ci, zabytko-
we cerkwie, du¿o tury-
stów o wszelkiej urodzie
i ruch - jak to w stolicy.
Pe³ni wra¿eñ, w godzi-
nach popo³udniowych, wrócili�my
do dominikanów, gdzie jeden z kle-
ryków przeprowadzi³ z nami wy-
wiad dla czasopisma, które jest roz-
powszechniane w�ród niewielkich
o�rodków rzymskokatolickich roz-
sianych po Ukrainie, Bia³orusi i Ro-
sji. W Kijowie budowany jest nowy
o�rodek dominikanów, ale trudno
powiedzieæ, kiedy zostanie oddany
do u¿ytku.

Wieczorem ka¿dy mia³ czas dla
siebie, wiêc z Wie�kiem i Waldkiem
pop³ynêli�my statkiem na wyciecz-
kê po Dnieprze. Kijów jako stolica
Ukrainy jest ³adnym i zadbanym
miastem. Podobnie jest z Lwowem.
Mo¿e podobnie wygl¹daj¹ inne
wiêksze miasta, ale to, co jest po-
miêdzy nimi, to bardzo du¿a ró¿nica
cywilizacyjna.

Kolejny dzieñ to dzieñ powrotu do
Polski. Porann¹ mszê �wiêt¹ domi-

nikanie odprawili po polsku. Po
mszy krótka sesja zdjêciowa, �nia-
danie i pakowanie baga¿y. Gospo-
darzom podziêkowali�my za go�ci-
nê i opu�cili�my miasto, robi¹c pa-

mi¹tkowe zdjêcia przy tablicy Ki-
jów. Jad¹c bez zbêdnego po�piechu,
dojechali�my na przej�cie granicz-
ne w Korczowej. Po dziewiêciogo-
dzinnym oczekiwaniu na odprawê,
wrócili�my do cywilizacji. Szczê�li-
wie i zdrowo wrócili�my do swoich
domów.

Kolejna pielgrzymka biegowa za-
koñczy³a siê szczê�liwie, dziêki
wsparciu duchowemu i materialne-
mu wielu osób. Dziêkujemy za
wsparcie Burmistrzowi Miasta i
Gminy G³ubczyce, który mo¿e wy-
sy³aæ ju¿ swoje delegacje do Lwo-
wa i Kijowa, bo my ju¿ przetarli�my
tam pierwsze szlaki. Podobnie "To-
ska" mo¿e wchodziæ na tamtejszy
rynek, bo ich serki ju¿ tam by³y.

Dziêkujemy naszym rodzinom i
przyjacio³om za wszelk¹ pomoc i
modlitwê w naszej intencji.

 Krzysztof Ko³odyñski
   fot. ze zbioru autora
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Festynowi Górno�l¹skiemu towa-
rzyszy od lat pó³maraton, corocznie
zmieniaj¹cy kierunek biegu. Sygna³

do startu na rynku Krnova da³y
w³adze miast, burmistrz A.
Krupa i starostka R. Ramaza-
nova. Wystartowa³o 47 zawod-
ników z klubów: Techik Ko-
morno, 64-Sto Rybnik, KKP

Kross Krapkowice, AZS AWF Wro-
c³aw, KlubBiegacza G³ubczyce, byli
te¿ biegacze z Tych, Korfantowa,
G³ucho³az, Chmielowic, Prudnika,
Kêdzierzyna - Ko�la, Opola oraz gru-
pa niewidomych Cross - Warszawa
i grupa niepe³nosprawnych.

Jan Wac
PÓ£MARATON KRNOV - G£UBCZYCE

W�ród czeskich biegaczy byli za-
wodnicy z KOS Krnov, CD Bohu-
min, AO Kobeøice, CVK Opava,

BK Kravaøe, Slezan Fry-
dek - Mistek, Avanti Ha-
viøov, Horni Bene�ov. By³
te¿ biegacz z W³och, Viola
Mauro (1:24:10) pi¹ty w
klasyfikacji generalnej.
Najszybszy zawodnik
Wurst Milan z KOS Krnov.
pokona³ tarasê w 1:18:15 -

Z naszych biegaczy (KB G³ub-
czyce) na podium stanêli: K. Mróz
1:47:06 (w klasyfikacji generalnej
25); J. Litwin 1:32:23 (11); P. Wê-
grzyn AZS AWF Wroc³aw 1:36:20
(17); Barbara Wiosna Polewka
1:58:09 (32); oraz juniorzy: K. Wê-
grzyn 1:47:06 (25), K. Perdak1:53:36
(28).

Puchary i dyplomy zwyciêzcom
wrêczali burmistrz A. Krupa, prze-
wodnicz¹cy RM K. Naumczyk i
Rady Powiatu Stanis³aw Krzacz-
kowski, sekretarz B. Buniak.

Jan Wac
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Po raz kolejny w G³ubczycach na
kortach hali sportowej ZOKiS trwa-
³y zmagania m³odych badmintoni-
stów z ca³ej Polski. By³a to XIII
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y

w Sportach Halowych "Opol-
skie 2007", rywalizowa³a w niej
m³odzie¿ sportowa w 26 dyscy-
plinach. Organizacjê zawodów
w badmintonie powierzono
G³ubczycom. Go�æmi uroczyste-
go otwarcia, których powita³
prezes OOZBad D. Broj, obok
w³adz samorz¹dowych byli pre-
zes PZBad M. Mirowski, sekre-
tarz generalny PZBad Z. Sza-
³agan, prezes WZ LZS W. Czacz-
ka. Czê�æ go�ci sekundowa³a i ki-
bicowa³a zawodnikom od eliminacji
do fina³ów, po których wrêczone
zosta³y zwyciêzcom puchary i dy-
plomy. Nasi zawodnicy stanêli na
podium:

W grze mieszanej I m. - P. Ro-
jek/A. Wojciechowska (LKS Tech-
nik G³ubczyce), II m. A. Szczerbiñ-
ski/W. Gruzina MLKS Solec Ku-
jawski, III m - P. Urban (RKB Rze-
szów)/K/ Buczyñska (UKS Odbi-

tek Straszencin). Medale wrêczali
burmistrz A. Krupa i prezes
OOZBad D. Broj.

Gra pojedyncza kobiet: I m.- A.
Wojtkowska (LKS Technik G³ub-

czyce), II m.-  E. Piotrowka
(UKS Hubal Bia³ystok), III - E.
Tarasewicz (UKS Hubal Bia³y-
stok); M. Poprzeczko (LKS Na-
przód Zielonki) Zwyciêzców de-
korowali sekretarz generalny
PZBAd Z. Sza³agan, wieloletni
trener LKS Technik R. Borek.

W klasyfikacji klubowej na Im.
uplasowa³ siê LKS Technik G³ub-

czyce, II - MKS Orlicz Suchedniów,
III - UKS Hubal Bia³ystok. W kla-
syfikacji województw I - woj. pod-
laskie, II - mazowieckie, III - opol-
skie.

Uroczysto�æ otwarcia Olimpiady
uatrakcyjnia³ zespó³ taneczny z Bia-
lej Prudnickiej, konferansjerkê pro-
wadzi³ dyr. MOK Z. Zió³ko, poczet
sztandarowy stanowili zawodnicy:
A. Wojtkowska (LKS Technik), P.
Szymonek (MBK Technik Miastko),
M. Poulakowski (SKB Suwa³ki).

Jan Wac

Jan Wac
OLIMPIADA W G£UBCZYCACH
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W dniach 29-30 czerwca 2007
roku zosta³y rozegrane w Nowo-
gardzie (województwo zachodnio-
pomorskie) Miêdzynarodowe Mi-

strzostwa Polski Oldbojów w pi³ce
no¿nej.

W imprezie udzia³ wziê³o 16 ze-
spo³ów podzielonych na trzy grupy,
w jednej z nich dru¿yna reprezen-
tuj¹ca gminê i powiat G³ubczyce.

Zawodnicy z G³ubczyc rozegrali
w ci¹gu dwóch dni 8 meczów.
Mecz trwa³ 2 x 15 minut, a zespó³
sk³ada³ siê z 7 osób. W grupach dru-
¿yny gra³y ka¿dy z ka¿d¹. Z ka¿dej
grupy do fina³ów awansowa³o po
dwie dru¿yny oraz dwie najlepsze
dru¿yny z trzecich miejsc. Nastêp-
nie osiem fina³owych dru¿yn loso-
wa³o przeciwników i grano syste-

mem pucharowym. Zawodnicy z
G³ubczyc grali w grupie II i roze-
grali mecze kolejno z nastêpuj¹cy-
mi dru¿ynami:

G³ubczyce - Rypin 2-1 (bramki dla
G³ubczyc strzelili Wysoczañski i
Mieszkalski)
G³ubczyce - Warszawa 2-0 (bram-
ki Maczuga i Janiec)
G³ubczyce - Mosty 4-4 (bramki
Mieszkalski, Maczuga 2 i Soczyñ-
ski)
G³ubczyce - Ko³obrzeg 3-4 (bramki
Mieszkalski, Piliszañski i Janiec)
G³ubczyce - Nowogard 3-6 (bram-
ki Janiec, Piliszañski i Soczyñski)

Po awansie do najlepszej ósemki
los skojarzy³ nasz zespó³ z Ko³obrze-
giem, z którym przegrali�my w me-
czu grupowym. Jednak w meczu o

Stanis³aw Wysoczañski
MIÊDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI

"BOSMAN CUP" TAXI
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wej�cie do pó³fina³u dru¿yna z G³ub-
czyc rozegra³a bardzo dobre spotka-
nie. Mecz w regulaminowym cza-
sie zakoñczy³ siê remisem 0:0. Zgod-
nie z regulaminem sêdzia zarz¹dzi³
dogrywkê, która tak¿e nie przynio-
s³a rozstrzygniêcia. O wej�ciu do
pierwszej czwórki zadecydowa³y
rzuty karne. Celniej wykonywali je
zawodnicy z G³ubczyc. Po bram-
kach Maczugi, Piekarza i Piliszañ-
skiego dru¿yna z G³ubczyc wygra³a
3:2. W meczu o fina³ G³ubczyce
zmierzy³y siê z gospodarzem turnie-
ju, czyli Nowogardem. Mimo bar-
dzo dobrej gry naszego zespo³u nie
uda³o siê wygraæ tego meczu. W
regulaminowym czasie gry by³ re-
mis 1:1 (bramkê zdoby³ Maczuga),
a przeciwnik zdoby³ gola z proble-

matycznego rzutu karnego na dwie
minuty przed koñcem meczu. W
dogrywce zespó³ z G³ubczyc straci³
bramkê i przegra³ 1:2.

W meczu o 3 - 4 miejsce G³ub-
czyce zmierzy³y siê z �widwinem,
z którym przegra³y  0:1. W meczu o
1-2 miejsce Dobra wygra³a z No-
wogardem 2:1.

Koñcowa kolejno�æ dru¿yn: I m.
- Dobra, II m. - Nowogard, III m. -
�widwin, IV m. - G³ubczyce.

Dru¿yna z G³ubczyc wyst¹pi³a w
sk³adzie:  Mariusz Silarski,  Miro-
s³aw Janiec, Wies³aw Mieszkalski,
Zbigniew Maczuga, Wies³aw Gra-
boñ, Stanis³aw Wysoczañski,  Sta-
nis³aw Piekarz, Marian Piliszañski,
Longin Soczyñski.

Stanis³aw Wysoczañski
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Szko³a Podstawowa im. Jana
Paw³a II w Pietrowicach przyjê³a
sobie jako jeden ze sposobów przy-

bli¿ania dzieciom
sylwetki swojego
patrona i jego
nauki - coroczne
spotkania z oso-
bami, które mia-
³y bezpo�rednie
kontakty z Oj-
cem �wiêtym.
Po spotkaniach z
Eugeniuszem
Mrozem z Opo-
la, abp. Alfonsem
Nossolem, w
styczniu go�ci³ w
szkole �wiadek ¿ycia  jej patrona
kardyna³ Henryk Gulbinowicz z
Wroc³awia (4.01.07). Na spotkaniu
w szkole z dzieæmi i nauczycielami
mówi³ o swoich kontaktach z pro-
fesorem Karolem Wojty³¹ w cza-

sach studiów na KUL, o studenc-
kich sp³ywach na Mazurach, wizy-
tach w Watykanie, spotkaniach w

czasie pielgrzymek
Ojca �wiêtego do
Polski oraz  o ostat-
nim  z nim spotka-
niu.

Odpowiada³ rów-
nie¿ na pytania
dzieci. Na pytanie
dziewczynki - kto
jest wiêkszy, w zna-
czeniu wa¿niejszy,
ks. proboszcz czy
kardyna³ odpowie-
dzia³ - oczywi�cie u

was najwa¿niejszy jest proboszcz.
A kto wiêkszy rozstrzygnij sama, po
czym przymierzy³ siê plecami do
proboszcza (foto). Spotkanie i roz-
mowy z dzieæmi mia³y bardzo ser-
deczny i bezpo�redni charakter. Na

Jan Wac
KARDYNA£ HENRYK GULBINOWICZ

W PIETROWICACH
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pami¹tkê pobytu na ziemi g³ubczyc-
kiej otrzyma³ od wiceburmistrza J.
Krówki ozdobny talerz z herbem
G³ubczyc, od J. Kaniowskiego p³y-
tê z piosenkami do s³ów Karola

Wojty³y, od g³ubczyc-
kich harcerzy obrazek i
ksi¹¿kê "60 lat harcer-
stwa na Ziemi G³ub-
czyckiej". Pojecha³ z ks.
kardyna³em do Wroc³a-
wia równie¿ G³os G³ub-
czyc i Kalendarz G³ub-
czycki, w zamian ks.
kardyna³ obieca³ swoje
s³owo do Kalendarza
G³ubczyckiego 2008. Na koniec
wpisa³ siê do kroniki szko³y.

Ks. kardyna³ z zainteresowaniem
obejrza³ sta³¹ ekspozycjê, z³o¿on¹ z
36 plansz obrazuj¹cych pontyfikat
Jana Paw³a II autorstwa kateche-
ty, ks. proboszcza N. Miklera. Z
jego te¿ inicjatywy i dyrektora I.
Wêgrzyna dosz³o do tego niezwy-
czajnego spotkania, po którym

wszyscy udali siê do ko�cio³a p.w.
Jana Nepomucena w Braciszowie.
Tu ks. kardyna³ odprawi³ Mszê �w.
w celebrze z ks. proboszczem, ks.
dziekanem A. Szubk¹, ks. radc¹ E.

Bochenkiem. W
swojej homilii i roz-
mowie wspomnie-
niowej po Mszy na-
wi¹za³ do roli ojca i
matki w rodzinie,
wspominaj¹c jedno-
cze�nie czasy swo-
jego dzieciñstwa i
m³odo�ci w domu
rodzinnym na Wi-
leñszczy�nie, pó�-
niejszego  probosz-
czowania miêdzy

parafiami  prawos³awnymi na
wschodnim pograniczu, mówi³ te¿ o
kresowych tradycjach bo¿onaro-
dzeniowych. Spotkanie z kardyna-
³em Gulbinowiczem by³o wielkim
prze¿yciem nie tylko dla dzieci, ale i
mieszkañców pogranicza polsko -
czeskiego, w wiêkszo�ci przesie-
dleñców z Kresów Wschodnich.

Jan Wac
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Najdostojniejszy Ksiê¿e Dzieka-
nie, gospodarzu dekanatu g³ubczyc-
kiego. Przewielebny ksiê¿e Pro-
boszczu, gospodarzu tej �wi¹tyni i
ca³ej parafii. Szanowne duchowieñ-
stwo  obecne na tej mszy �wiêtej.
Panie Burmistrzu, Panie Dyrekto-
rze szko³y wraz z gronem pedago-
gów i nauczycieli. kochani harce-
rze. umi³owani w Panu bracia i sio-
stry.

Nim rozpocznê homiliê mszaln¹,
chcia³bym bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ waszemu ks. Probosz-
czowi, Panu Dyrektorowi szko³y, ¿e
tego starego Emerytê zaprosili tutaj
do waszej piêknej �wi¹tyni i ¿e mo-
¿emy siê wspólnie modliæ z ducho-
wieñstwem i ze mn¹. To dla mnie
bardzo wa¿ny dzieñ .w moim ¿yciu,
chocia¿ na Dolnym �l¹sku jestem
ju¿ od 30 lat, kiedy mnie tu powo³a³
nie¿yj¹cy ju¿ Papie¿ Pawe³ VI.

Dziêkujê bardzo ks. Proboszczo-
wi za te s³owa kurtuazji  wypowie-
dziane przed Msz¹ �wiêt¹ i za to
sprawozdanie mówi¹ce o tym ryt-
mie ¿ycia religijnego waszej wspól-
noty parafialnej. Cieszê siê, ¿e ma-
cie tak¹ rzadk¹ szopkê, nawet w
czasie Mszy �wiêtej koguty piej¹, to
dobrze, bo wszystko, co Pan Bóg
stworzy³, stworzy³ z mi³o�ci do cz³o-
wieka i z mi³o�ci do tych stworzeñ,
które pomagaj¹ nam w ¿yciu na-
szym codziennym. Bardzo dziêkujê
za spotkanie w szkole, obecni tam
byli  nie tylko Pan Dyrektor, ale tak-
¿e pedagodzy,  nauczyciele bardzo

³adna wasza dziatwa i m³odzie¿. Jest
to przecie¿ ju¿ nadgraniczna forte-
ca wiedzy, jak by�my powiedzieli o
szkole, ale bardzo dobrze utrzyma-
na i bogata wystaw¹, któr¹ podob-
no przygotowa³ wasz ksi¹dz pro-
boszcz o patronie tej szko³y, miano-
wicie o zmar³ym Papie¿u Janie
Pawle II.

My�lê, ¿e ju¿ czas na rozpoczê-
cie Homilii.

S³yszeli�my przed chwil¹ odczy-
tany fragment Ewangelii �w. Jana.
Jak tak wej�æ w ten tekst od strony
historycznej, to �w. Jan pisze o so-
bie, o tym pierwszym spotkaniu z
Jezusem z Nazaretu. O tym cz³o-
wieku, który uprawia³ przez 30 lat
zawód cie�li, a potem rozpocz¹³ na-
uczaæ, i to jego nauczanie by³o ta-
kie, ¿e wprowadza³o w podziw. A
cuda, które wykonywa³, os³upia³y
ludzi. Jak to? On? Cie�la? I takie
oto efekty? Nie dziwimy siê, wiêc,
¿e po�ród zainteresowanych musia³
na tych m³odych pierwszych swo-
ich aposto³ach zrobiæ ogromne wra-
¿enie. Chrystus Pan, kiedy on pa-
miêta, a dzia³o siê to wszystko oko-
³o godziny 10 wed³ug liczenia czasu
w Starym Testamencie. Je¿eli cz³o-
wiek , a pisa³ przecie¿ Ewangeliê
maj¹c 100 lat, pamiêta takie szcze-
gó³y, tzn., ¿e zapisa³o siê w jego
�wiadomo�ci na zawsze.

Pytam siê. Co w³a�nie sprawia,
¿e w naszej pamiêci zapisuj¹ siê nie-
które rzeczy na ca³e ¿ycie? Nie
mo¿na ich wymazaæ, nie mo¿na ich

HOMILIA
KS. KARDYNA£A HENRYKA GULBINOWICZA
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przekre�liæ, nie mo¿na o nich zapo-
mnieæ. Dokonuj¹ to rodzice, to ro-
dzina, to w³a�nie to �rodowisko, w
którym cz³owiek przychodzi na
�wiat. Dlatego te¿ kochani moi,
¿eby�cie wiedzieli, ¿e najwa¿niejszy-
mi lud�mi na �wiecie to jest Ojciec i
Matka. Nie król, nie cesarz, nie mi-
nister, nie prezydent, nawet nie Pa-
pie¿, nawet nie biskup. Ojciec i
Matka. Bo jacy Ojciec i Matka ta-
kie s¹ dzieci, taki jest król, taki pre-
zydent, taki Papie¿ i kogokolwiek
by�my chcieli wymieniæ. I dlatego
te¿ �wiadomo�æ, ¿e jeste�cie naj-
wa¿niejszymi lud�mi na �wiecie,
oparta jest nie tylko o do�wiadcze-
nie historyczne. To jest decyzja
Boga

Patrzcie, kiedy Bóg Wszechmo-
g¹cy da³ Moj¿eszowi na Górze Sy-
naj Tablice Kamienne, my mówimy
X Przykazañ Bo¿ych. ̄ ydzi w Sta-
rym Testamencie mówili X S³ów
Jahwe, czyli Boga Najwy¿szego. A
my, czy znaj¹c teraz te przykazania
Bo¿e, widzimy, ¿e to jest najstarsza
pierwsza karta praw cz³owieka na-
pisana Palcem Bo¿ej M¹dro�ci na
tych kamiennych tablicach, podaro-
wanych Moj¿eszowi. I co tam jest?
Na I tablicy tylko 3 przykazania,
wszystkie one odnosz¹ siê do tego,
jak cz³owiek ma ustawiæ siebie  w
stosunku do Boga.

A druga tablica ma a¿ 7 przyka-
zañ. Wszystkie odnosz¹ siê do cz³o-
wieka. Kogo Bóg postawi³ na
pierwszym miejscu po sobie? Ka¿-
de dziecko chodz¹ce do szko³y i na
katechezê wie, ¿e IV przykazanie
"czcij Ojca swego i Matkê swoj¹",

a troszeczkê dalej na kartach Sta-
rego Testamentu jest do tego przy-
kazania przy³¹czone bardzo piêkne
b³ogos³awieñstwo - bêdziesz d³ugo
¿y³ i bêdzie ci siê dobrze powodzi³o.
To Bóg powiedzia³, a Bóg zawsze
dotrzymuje s³owa. I Bóg ma racjê.
To jego odwieczna m¹dro�æ ka¿e
nam w³a�nie z takim szacunkiem od-
nosiæ siê do naszego Ojca i do na-
szej Matki. Dlatego te¿ najwa¿-
niejsz¹ instytucj¹ na �wiecie to jest
rodzina. I teraz widzimy. gdzie Ro-
dzina uleg³a deformacji, gdzie Ro-
dzinê zepchniêto na margines, gdzie
zaczê³y siê ró¿ne dewiacje, ¿e tam
siê zaczyna dziaæ �le. Bo najwa¿-
niejsza instytucja zosta³a pogardzo-
na. Bo nie wyci¹gniêto wszystkich
konsekwencji. Dlatego te¿ bardzo
wa¿nym zadaniem dzisiaj  i Ko�cio³a
i szko³y i wszystkich instytucji ka¿-
dego pañstwa jest w³a�nie troska o
Rodzinê. Troska o Rodzinê, tzn.
pomóc tym ludziom, którzy decyduj¹
siê razem kroczyæ przez ¿ycie. Daæ
¿ycie nowemu pokoleniu. By oni
rozumieli, ¿e to nie jest zach³y�niê-
cie siê piêknem drugiego cz³owie-
ka, to nie jest tylko doznanie towa-
rzysz¹ce przechadzce  do grobu, ale
to najwa¿niejsze, co teraz wypi-
szesz temu dziecku w jego �wiado-
mo�ci, w jego sercu, w jego pamiê-
ci. Czy zostawisz �lad jak Jezus
Chrystus na tych m³odych aposto-
³ach swoich? Pierwszy, ¿e oni pa-
miêtali po 100 latach, co siê dzia³o,
a by³o ok. 10 godziny. I dlatego te¿
kochani moi, no w³a�nie tak trzeba
nam w okresie �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, tych �wi¹t, które s¹ dla
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cz³owieka takie drogie i mi³e, takie,
¿e ich nie pomijamy, ¿e o nich nie
zapominamy. Trzeba w³a�nie zapy-
taæ siê, czy realizujê tak jak Bóg
chce te zadania, jako Ojciec, jako
Matka. A m³odzie¿ niech zapyta sie-
bie, czy szanujesz swego Ojca, do-
brze czynisz swojej Matce, czy po-
magasz im? Czy dzielisz siê z Ro-
dzicami swoimi w¹tpliwo�ciami, py-
taniami? Nie kolega, nie kole¿anka
da ci odpowied�, jak post¹piæ, kie-
dy masz w¹tpliwo�ci. Miej cywiln¹
odwagê stan¹æ przed Ojcem i wie-
cie, co, a Ojciec te¿ powinien, jak
widzi, ¿e zaczyna ten ch³opak czy
ta dziewczyna siê krêpowaæ, zapy-
taæ, co siê z tob¹ dzieje? Wiecie, ja
jestem stary cz³owiek, mam 84 lata.
Co ja pamiêtam? Jak Ojciec w cza-
sie okupacji niemieckiej podszed³ do
mnie jak do mê¿czyzny, to by³ rok
42 czy mo¿e pocz¹tek 43,  powie-
dzia³ do mnie krótko,  przyjd� do mnie
do pokoju. My�lê, czego stary chce,
jak to m³odzi. Kiedy przyszed³em on
siedzia³ na swoim takim taborecie,
nazywanym my�liwskim w naszej
rodzinie. Popatrzy³ na mnie i powie-
dzia³ usi¹d�, a potem odezwa³ siê do
mnie synu, a we mnie jakby pr¹d
przeszy³. Zawsze mówi³ po imieniu
Henryk. Co to jest?  Synu! Tak
móg³ powiedzieæ Ojciec i Matka, do
syna Synu, a do córki Córko, bo
krew z krwi i ko�æ z ko�ci  jest w
nas. Potem powiedzia³ bardzo krót-
ko i proste sprawy przesta³e� byæ
dzieckiem, wszed³e� w okres m³o-
do�ci, to bardzo piêkny czas, ale i
wa¿ny. I dlatego jako Ojciec, mówi³
do mnie, mam ci obowi¹zek daæ

wskazanie. Tak ¿yj, ¿eby ciê nikt nie
przeklina³, tak postêpuj ¿eby z po-
wodu twojego postêpku nikt nie p³a-
ka³ i nie splam naszego nazwiska.
Potem wsta³ i poca³owa³ mnie w
prawy policzek, w lewy, a ja by³em,
wiecie, szczê�liwy. Bo rozumia³em,
¿e ojcu chodzi o to, ¿ebym by³ do-
brym cz³owiekiem. Cz³owiekiem,
który nie krzywdzi, cz³owiekiem,
który nie wyciska ³zy, cz³owiekiem,
który ceni swoje w³asne nazwisko i
drugich. I taka jest potrzeba, ¿eby-
�cie wy potrafili wychowaæ swoje
dzieci . Powiedzcie, ale jak to zro-
biæ? Zwyczajnie. Tak. Serdecznie.
Tak z zaufaniem. Bo wtedy wiecie,
co w tym m³odym cz³owieku po-
wstaje? Wdziêczno�æ. Ojciec chce,
¿ebym ja by³ dobrym cz³owiekiem.
Matka, ¿eby córki nie wytykano
palcami. Dlatego j¹ poucza, dzieli siê
swoim do�wiadczeniem. Dlatego
te¿, czy powie w bardzo uczonej
formie, czy w prostych ludzkich ser-
decznych s³owach, ale to jest ko-
niecznie potrzebne.

I dlatego te¿, kochani moi, je¿eli
te¿ s³yszymy z ambony, od o³tarza,
w rozmowie z duszpasterzami, ¿e
trzeba chodziæ na mszê �wiêt¹, ¿e
warto uczestniczyæ we mszy �wiê-
tej, przyst¹piæ do Komunii �wiêtej,
warto trzymaæ siebie krótko, ¿eby
byæ godnym przyjêcia Pana Jezu-
sa, to w³a�nie po to, ¿eby mieæ tê
moc. Ja jestem stary ksi¹dz, przez
56 lat, a  to mój kolega jest m³odszy
w kap³añstwie, ja �wiêcony w 50,
on w 52. Wiecie jestem ju¿ 36 lat
biskupem, ile¿ to przez te nasze uszy
kap³añskie i biskupie przesz³o ró¿-
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nych ludzkich spraw. Ja pamiêtam
takiego profesora uniwersytetu, kie-
dy przyszed³:  co ja mam robiæ?, bo
! i zaczyna dzieliæ siê k³opotami ze
swoimi doros³ymi dzieæmi. Co mu
doradziæ? Wiecie, co mu powiedzia-
³em? i to wam dzisiaj te¿, jako radê
starego biskupa zostawiê. A czy
pan chodzi na Mszê �wiêt¹? Od
czasu do czasu. A syn? A czy syn
widzia³, ¿e Pan siê modli, profeso-
rze? A to s¹ prywatne sprawy miê-
dzy Bogiem i mn¹. Tak, Pan ma
racjê, ale jak dziecko nie widzi, ¿e
Bóg jest potrzebny Ojcu, jak córka
nie widzi, ¿e Bóg jest potrzebny
Matce, A to siê ujawnia w zewnêtrz-
nych aktach naszej wiary, modlitwie,
w uczestnictwie we Mszy �wiêtej,
to sk¹d on, one mog¹ braæ ten przy-
k³ad nale¿yty. I jeszcze to mu po-
wiedzia³em? I to wam dzisiaj te¿
powiem. Jak pan uczestniczy we
Mszy �wiêtej, niech Pan wtedy pa-
trzy: jest ofiarowanie, kap³an pod-
nosi na patenie op³atek, hostiê, któ-
ra po podniesieniu, po przeistocze-
niu staje siê Cia³em Pañskim? A
odrobina wina staje siê krwi¹
Pañsk¹. Czy choæ po³o¿y³e� spra-
wy swoich dzieci obok hostii, czy
powiedzia³e� - Chryste, jak doko-
nasz konsekracji tego chleba, zmie-
nisz wszystko. Zmieñ moje dzieci.
Pomó¿ mi, ¿eby by³y lepsze. Wie-
cie, takie wo³anie Ojca, Matki w
czasie Mszy �wiêtej zawsze przy-
niesie skutek. Nie wiemy, kiedy, bo
Bóg ma swój czas, Bóg ma swoje
godziny. Ale On wys³uchuje dwóch
ludzi zawsze,  rodziców i kap³ana.
Ile razy rodzice modl¹ siê za rodzi-

nê, zawsze bêdzie dobry skutek. A
ile razy kap³an powie nam hosti¹ "to
jest cia³o moje�" Chrystus pos³usz-
nie zstêpuje, ile razy wyci¹gnie nad
Tob¹ rêkê, bracie i siostro w konfe-
sjonale, ¿eby ciê rozgrzeszyæ ze
wszystkich ludzkich grzechów i s³a-
bo�ci, tyle razy Bóg wyci¹ga rêkê
w sposób mistyczny, przebacza ci
po prostu. Zapomina. I zobacz ni-
gdy tych grzechów nie przypomni.
Nigdy. Bo one zanurzone w tym cie-
le i krwi Chrystusa zosta³y w ten
sposób zg³adzone. I dlatego te¿ ko-
chani moi dobrze, i to jest bardzo
wielka zas³uga, gdy s¹ dzieci, gdy
s¹ dobrze zadbane, wychowane,
kszta³cone, uczone, to wszystko w
oczach Bo¿ych ma ogromne zna-
czenie. Ale Pan Bóg chce, to po-
wiedzia³ pro�cie,  bêdzie wam dane,
szukajcie  znajdziecie, a dalej, ten
tekst doskonale pamiêtacie i dlate-
go te¿ - w³a�nie czasem trzeba po-
wiedzieæ Bo¿e, daj, ¿eby z naszej
rodziny by³o choæ jedno powo³anie
kap³añskie, zakonne.

 �le robi Matka, gdy mówi do cór-
ki, która, ja to wiem z do�wiadcze-
nia, co ja mam robiæ, bo Matka nie
chce, ¿ebym posz³a do klasztoru. A
ile masz lat? 18. Poczekaj a¿ bê-
dziesz mia³a 21. Bêdziesz wtedy ju¿
samodzieln¹, id� za g³osem swoje-
go sumienia. A bo Matka powie-
dzia³a, ¿e bêdê s³u¿¹c¹ przez ca³e
¿ycie. Nie. Bêdziesz na s³u¿bie u
Chrystusa i pomaga³a ludziom, czy
dzieciom, czy starcom, czy kalekim.
Bêdziesz zastêpowa³a Chrystusa
wobec tych ludzi i dlatego te¿ to nie
jest poni¿enie. Ale czasem jest ta-
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kie fa³szywe widzenie sprawy. I dla-
tego te¿ w³a�nie przed tym siê broñ.
Kochani moi, Ja ju¿ pewnie za du¿o
mówiê, ale to wa¿ne sprawy. I dla-
tego niech wam to Bo¿e Dzieciê
dopowie resztê. Niech kiedy�, gdy
staniecie przed Chrystusem, to w³a-
�nie pierwszym adwokatem wobec
Bo¿ej sprawiedliwo�ci bêd¹ wasze
dzieci. Bêd¹ tam zarzuty takie czy
inne, ¿e nie by³o tak jak trzeba, ale
dziecko powie Bogu, ale mój Tata
nauczy³ mnie z³o¿enia r¹k, a Mama
znaku Krzy¿a �wiêtego, a potem
dziêki nim  wszczepiony zosta³em
w Mistyczne Cia³o Ko�cio³a przez

chrzest i inne sakramenty. Oni bêd¹
waszymi adwokatami. Oni bêd¹
mówili, ¿e dziêki Rodzicom szko³ê
ukoñczy³em, studia mam skoñczo-
ne, wyszed³em na cz³owieka. On
mnie nauczy³ jak byæ cz³owiekiem
honoru - powie twój syn i twoja cór-
ka.

Dlatego jeste�cie najwa¿niejszy-
mi lud�mi na �wiecie. I to nie z praw
konstytucji, nie z praw jaki� ludzkich
uczonych, tylko wobec samego
Boga. "Czcij Ojca swego�". Niech
tak bêdzie w ka¿dej waszej rodzi-
nie. Amen.
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6. grudnia 2006 w sali gimna-
stycznej Specjalnego O�rodka
Szkolno - Wychowawczego w
G³ubczycach odby³ siê Miko³ajkowy
Turniej Tenisa Sto³owego. W zawo-

dach bra³o udzia³ 45 osób,
z 6 zespo³ów szkó³ specjal-
nych województwa opol-
skiego oraz wychowanko-
wie Warsztatów Terapii
zajêciowej w G³ubczy-
cach. Uroczysto�æ otwar-
cia mistrzostw zaszczycili
swoj¹ obecno�ci¹: staro-
sta powiatu g³ubczyckiego
Józef Kozina, wicestarosta Piotr So-
czyñski, kierownik wydzia³u o�wia-
ty Tomasz Señ, dyrektor Specjalne-
go O�rodka Szkolno - Wychowaw-
czego Barbara Rosicka.

Tradycj¹ SOSW sta³ siê Miko³aj-
kowy Turniej Tenisa Sto³owego, któ-
ry zrzesza wielu zainteresowanych
z ca³ego województwa opolskiego.
Tak samo by³o na tegorocznym tur-

nieju, zjecha³o wielu zawodników,
którzy rywalizowali w 5 kategoriach
wiekowych. Po kilku godzinach
zmagañ wy³oniono najlepszych gra-
czy, którzy uhonorowani zostali pu-

charami, medalami, dyplo-
mami oraz nagrodami rze-
czowymi. Ka¿dy z zawod-
ników poczêstowany zosta³
smacznym obiadem oraz
otrzyma³ skromny upominek
symbolizuj¹cy nadchodz¹ce
�wiêta. Impreza minê³a w
mi³ej i sympatycznej atmos-
ferze. Zawody poprowadzili

nauczyciele wychowania fizyczne-
go Tomasz Kiszczyk oraz Dariusz
Sza³agan. Organizatorzy sk³adaj¹
podziêkowania uczniom Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach, którzy pomagali w sprawnym
przeprowadzeniu turnieju. Gratulu-
jemy zawodnikom i ¿yczymy im dal-
szych sukcesów w przysz³ym roku.

Dariusz Sza³agan
Tomasz Kiszczyk

Tomasz Kiszczyk ,Dariusz Sza³agan
MIKO£AJKOWY TURNIEJ w specjalnym
oœrodku szkolno - wychowawczym
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Pantomimiczne przedstawienie
go�ciom jase³ek przez podopiecz-

nych �rodowisko-
wego Domu Samo-
pomocy w Nowych
Go³uszowicach po-
przedzi³o wspóln¹
wieczerzê wigilijn¹.
Po dekoracjach sto-
³u i �wi¹tecznym
wystroju Domu
znaæ by³o, ¿e przy-
gotowania do �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
rozpoczêto do�æ
wcze�nie, co nie usz³o uwadze go-
�ci. Byli �ród nich: Ró¿a Kaczmar -
cz³onek Zarz¹du Powiatu, przewod-

Jan Wac
JASE£KA

W ŒRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

nicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk i jego zastêpca Edward

Wo³oszyn, sekretarz Bo-
les³aw Buniak oraz kie-
rownicy OPS z G³ub-
czyc, Baborowa, Kietrza
i Branic. Go�cie nie
szczêdzili ¿yczeñ, podziê-
kowañ i s³ów uznania dla
pracy Domu, jego perso-
nelu z kierownikiem Ja-
nuszem Bednarczykiem.
"Ka¿dy cz³owiek potrze-
buje mi³o�ci" - to siê tu

realizuje powiedzia³ ks. proboszcz
Kazimierz Rucki, który po�wiêci³
op³atki i dania wigilijne.

Jan Wac
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Franciszkañski O�rodek Pomocy
Dzieciom, wchodz¹cy w 10. rok
dzia³alno�ci  wpisa³ siê na dobre w
g³ubczyckim �ro-
dowisku, jako in-
stytucja sprawuj¹-
ca rolê opiekuñ-
czo - wycho-
wawcz¹, nios¹ca
pomoc dzieciom,
równie¿ niepe³no-
sprawnym. Po-
moc udzielana jest
w ró¿nych for-
mach spêdzania
wolnego czasu,
odrabianiu zadañ, korzystaniu z

komputerów, a tak¿e posi³ek na za-
koñczenie dnia. O ilo�ci podopiecz-
nych �wiadczy³a wype³niona sala -
w której odby³a siê wieczerza wigi-
lijna, wspólna z opiekunami, dar-

£ukasz Nawara
WIGILIA WE FRANCISZKAÑSKIM
OŒRODKU POMOCY DZIECIOM

czyñcami, sponsorami, w³adzami
samorz¹dowymi i rodzicami wspó³-
pracuj¹cymi z o�rodkiem. O wystrój

sali zadba³a pani Bo¿enka Wojnar-
ska. Wszyscy z za-
in t e r e sowan iem
obejrzeli jase³ka
przygotowane pod
kierunkiem o. Tobi-
ta, potem podzielili
siê op³atkiem i zasie-
dli do sto³u z dania-
mi wigilijnymi, o któ-
re zadba³y panie
maj¹ce pieczê nad
kuchni¹. T¹ drog¹
chcia³bym zapewniæ

wszystkich darczyñców, równie¿
zbiórek w ko�ciele parafialnym na
rzecz O�rodka, ¿e pomoc trafia do
potrzebuj¹cych i jest dobrze wyko-
rzystana.

Lukasz Nawara
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Dom Dziennego Pobytu przez
ca³y rok têtni ¿yciem, tu spotykaj¹
siê, spêdzaj¹ wspólnie czas, organi-
zuj¹ sobie okoliczno�ciowe impre-

zy towarzyskie, spo¿ywaj¹ smacz-
ne obiady osoby starsze dysponuj¹-
ce wolnym czasem. Nic dziwnego,
¿e tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia piêknie przystrojona sala
wype³ni³a siê bywalcami,  którzy za-
siedli do wspólnej wieczerzy wigi-
lijnej z zaproszonymi go�æmi. O to

Jan Wac
WIGILIA

W DOMU DZIENNEGO POBYTU

wszystko zadba³y panie Janina i
Ma³gosia. Go�æmi wieczerzy byli
burmistrz J. Krówka, przewodni-
cz¹cy RM K. Naumczyk, ojciec

Tobit, kierowniczka OPS B. Zió³-
kowska. Zebrani wys³uchali ¿yczeñ
�wi¹tecznych w³adz samorz¹do-
wych, odmówili wspólnie z o. Tobi-
tem modlitwê, podzielili siê op³at-
kiem, po czym barszcz spotka³ siê z
oczekuj¹cymi go na talerzach uszka-
mi z nadzieniem grzybowym.

Jan Wac
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Jan Wac
ŒWI¥TECZNE  SPOTKANIA

Grudniowe spotkanie Stowarzy-
szenia Mieszkañców Miast Partner-
skich G³ubczyce - Saint Remy mia-
³o charakter nie tylko przed�wi¹-

teczny, ale koñczy³o pierwsz¹ ka-
dencjê funkcjonowania, st¹d rów-
nocze�nie posiada³o charakter spra-
wozdawczo - wyborczy. Jego dzia-
³alno�æ zapocz¹tkowa³a wizyta gru-
py radnych poprzedniej kadencji i
Chóru LO po³¹czona z podpisaniem
w 2001 roku umowy o wspó³pracy.
Efektem tej wspó³pracy by³a dwu-
krotna wizyta rodzin francuskich
(ok. 40 osób) u rodzin w G³ubczy-
cach i okolicy. Latem 2007 roku by³a
trzecia wizyta i dwukrotny wyjazd
grupy rodzin do Saint Remy. Fran-
cuzi poznali Zakopane, Kraków,
Wieliczkê, Pszczynê, prze³om Du-
najca, Wadowice, obóz KL Au-
schwitz oraz nasze domowe rodzin-
ne ¿ycie. G³ubczyczanie zwiedzili
wiele atrakcji Pary¿a i innych miast
oraz Mont-Saint Michel. Jedni i dru-

dzy korzystali z dofinansowania z
Unii Europejskiej. Pami¹tki po wza-
jemnych wizytach:S w Saint Remy
ro�nie platan - drzewko przyja�ni,

w G³ubczy-
cach klon -
leopoldina, na
placu Jana
Paw³a II, w
Saint Remy
stan¹³ drogo-
wskaz wska-
zuj¹cy 1419
km do G³ub-
czyc. U nas
fontanna ze
zwierzêtami

w parku otrzyma³a imiê Miast Part-
nerskich. G³ubczyczanie równie¿
poznali od kuchni (dos³ownie) ¿ycie
francuskich rodzin. Kontaktom ro-
dzin towarzyszy³y kontakty w³adz
samorz¹dowych. Organizacj¹ wy-
miany rodzin zajmuj¹ siê powo³ane
w tym celu po obu stronach stowa-
rzyszenia. Nasze stowarzyszenie
powiêkszy³o siê o kilka rodzin. Na
drug¹ kadencjê prezesem Stowarzy-
szenia ponownie zosta³ wybrany
Boles³aw Buniak, w sk³ad zarz¹du
weszli B. Krzaczkowska - sekre-
tarz, K. Naumczyk - skarbnik, G.
Kondratów i J. Wac jako cz³onko-
wie. Spotkanie zakoñczy³y wzajem-
ne ¿yczenia �wi¹teczne, ³amanie siê
op³atkiem i wspólna fotografia, któ-
ra trafi³a do naszych francuskich
przyjació³.                           Jan Wac

STOWARZYSZENIA MIAST PARTNERSKICH
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Kolejne spotkanie przed�wi¹-
teczne (18.12.2006) rozpoczê³o
siê od wniesienia Ognia Betlejem-
skiego na salê konferencyjn¹

Urzêdu Miejskiego, w której
zgromadzili siê przedstawiciele
instytucji pañstwowych, policji,
prokuratury, s¹du, stra¿y granicz-
nej, po¿arnej, firm, przedsiê-
biorstw, spó³dzielni, rzemios³a.
Równie¿ tym razem burmistrz A.
Krupa przedstawi³ zaproszonym
go�ciom swojego zastêpcê, Jana
Krówkê oraz przewodnicz¹cego
RM Kazimierza Naumczyka. Z³o-
¿y³ krótk¹ relacjê o wykonanych
zadaniach mijaj¹cego roku oraz o
planowanych do których jako naj-
wa¿niejsze zaliczy³: kontynuacjê

Jan Wac
ŒWI¥TECZNE  SPOTKANIA

PRZEDSIÊBIORCÓW I S£U¯B PAÑSTWOWYCH

odbudowy ratusza, sanitacjê rze-
ki Troi w zwi¹zku z budow¹
zbiornika we W³odzieninie, kon-
tynuacjê budownictwa mieszka-

niowego, poprawê
stanu dróg. We
wszystkich tych
przypadkach za-
kres inwestycji
uzale¿niony bêdzie
od ilo�ci pozyska-
nych �rodków z
Unii Europejskiej.
Przewodnicz¹cy
RM do ¿yczeñ do-
³¹czy³ optymi-
styczn¹ zapo-
wied�  stabilno�ci

politycznej Rady, co daje gwa-
rancjê stabilnego i spokojnego
dzia³ania. Dyrektor SP nr 2 A.
Maciaszek podziêkowa³a po-
przedniemu burmistrzowi K. Jur-
kowskiemu w imieniu dzieci i na-
uczycieli za wspieranie o�wiaty
¿ycz¹c sobie kontynuacji tej poli-
tyki przez obecnego burmistrza.
J. Kamiñski w imieniu rzemios³a
i przedsiêbiorców ¿yczy³ optymi-
zmu na kadencjê, wytrwa³o�ci w
realizacji zadañ dla dobra gminy.
¯yczenia �wi¹teczne i ³amanie siê
op³atkiem zakoñczy³o spotkanie.

Jan Wac
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Dorocznym zwyczajem w
Urzêdzie Miejskim w okresie

przed�wi¹tecznym
odby³o siê spotkanie
so³tysów z w³adza-
mi samorz¹dowymi.
By³o to pierwsze
spotkanie po wybo-
rach samorz¹do-
wych. Znany ju¿ so³-
tysom Adam Krupa,
tym razem w roli
burmistrza, przed-
stawi³ swojego za-
stêpcê, Jana Krów-
kê, nowego prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej
Kazimierza Naumczyka, podziê-
kowa³ za g³osy wsparcia w wy-
borach, podkre�laj¹c udzia³ w
tym sukcesie so³tysów.

Go�æmi spotkania, obok skarb-
nika i sekretarza, byli przedsta-

wiciele izby rolniczej,
Agencji Rozwoju i Mo-
dernizacji Rolnictwa,
prezes GWiK. Izbê rol-
nicz¹ reprezentowa³a
Jolanta �wiês z Powia-
towego Biura maj¹cego
siedzibê w Agromie, przy
ul. Ko³³¹taja 3.

¯yczenia �wi¹teczne,
dzielenie siê op³atkiem
wywo³a³y nastrój �wi¹-
teczny pe³en wzajemnej

¿yczliwo�ci, który zakoñczy³ spo-
tkanie.

Jan Wac

Jan Wac
ŒWI¥TECZNE  SPOTKANIA

SO£TYSÓW
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Styczeñ 2007 - w spotkaniu
op³atkowo - noworocznym, na
zaproszenie zarz¹du Powszech-
nej Spó³dzielni Spo¿ywców "Spo-

³em",  wziê³o udzia³ 65 by³ych
pracowników - emerytów. Pre-
zes zarz¹du T. Chrobak jako or-
ganizator tej imprezy w ciep³ych,
serdecznych s³owach przywita³
uczestników. Mówi³, ¿e bardzo
siê cieszy, ¿e dawni zas³u¿eni
pracownicy docenili zaproszenia
zarz¹du i chcieli siê spotkaæ,
mimo, ¿e od ostatniego spotka-
nia minê³o 20 lat. Nastêpnie za-
pozna³ emerytów z dzisiejszym
stanem spó³dzielni, z trudno�cia-

Marian £oziñski
PRZY OP£ATKU

W �SPO£EM -  SPOTKANIE PO 20 LATACH

mi jakie spotyka i jak sobie z nimi
radzi . Na zakoñczenie wszyst-
kim obecnym i  nieobecnym
¿yczy³ zdrowia i pomy�lno�ci.

Oprócz po-
czêstunku i
noworoczne-
go szampana
k a ¿ d y
u c z e s t n i k
o t r z y m a ³
paczkê ze
s³odyczami.
Spotkaniu to-
warzyszy ³y
wspomnienia
lat minionych.
Wspólnemu

kolêdowaniu towarzyszy³ zespó³
uczniów z LO. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê zwiedzaniem wystawy
produkcji pieczywa oraz ogl¹da-
niem kronik z dzia³alno�ci spó³-
dzielni, które s¹ prowadzone od
roku 1945. W spotkaniu uczest-
niczy³ równie¿ przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej W³adys³aw Ol-
szowy, którzy ¿yczy³ wszystkim
uczestnikom spotkania zdrowia i
wszystkiego dobrego w nowym
roku.

Marian £oziñski
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Gdy na niebie za�wieci³a pierw-
sza gwiazdka, 13 stycznia 2007
roku, �wietlica Domu Ludowego w
Bogdanowicach z wielkim trudem
mie�ci³a 200 osób na tradycyjnym
ju¿ od lat Wieczorku Op³atkowym
zorganizowanym przez Radê Dusz-
pastersk¹, Radê So³eck¹ i Ko³o Go-

spodyñ Wiejskich, pod patronatem
ks. dziekana Adama Szubki. So³tys
Marek Gorczyca przywita³ staropol-
skim pozdrowieniem, ¿ycz¹c po-
my�lno�ci w Nowym 2007 Roku
przyby³ych go�ci, w�ród przyby³ych
by³y: w³adze samorz¹dowe gminy
z by³ym burmistrzem, so³tysi Nowe-
go Ro¿nowa, Nowej Wsi, dyrektor
Szko³y Podstawowej.

 Przewodnicz¹ca KGW S. Mrzy-
g³ód zaprosi³a wszystkich do obej-
rzenia Jase³ek Bo¿onarodzenio-
wych inscenizowanych przez dzie-
ci i m³odzie¿ Bogdanowic. By³o to
trzyczê�ciowe przedstawienie, po

którym by³y gromkie brawa oraz
g³o�ne 100 lat dla pani Stanis³awy
Mrzyg³ód. Dziêkowano jej za pra-
cê z dzieæmi i m³odzie¿¹ szkoln¹,  za
chêæ prowadzenia polskich, patrio-
tycznych i katolickich wystêpów
przepojonych mi³o�ci¹, szacunkiem
do Boga, ludzi i ojczyzny. Do ¿yczeñ

do³¹czyli siê pan bur-
mistrz, ks. dziekan,
so³tys, dzieci i m³o-
dzie¿ oraz wszyscy
zgromadzeni na op³at-
ku.

Ks dziekan wyg³osi³
S³owo Bo¿e i rozda³
op³atki aktorom, któ-
rzy roznie�li je go-
�ciom. Po wspólnym
³amaniu siê op³atkiem
i ¿yczeniach wszyscy

zasiedli do piêknie przybranych i suto
zastawionych sto³ów. Dominowa³y
potrawy typowo wigilijne. By³y
uszka, barszcz, ryba, kutia oraz
swojskie ciasto, a wszystko to za-
s³uga pañ z KGW. Ks. dziekan jako
gospodarz  zachêca³ do �piewania
kolêd i pastora³ek, a pan so³tys po-
stara³ siê o zespó³, który przygry-
wa³ do tañca go�ciom. Wszyscy siê
piêknie bawili: dziadkowie, rodzice,
dzieci i wnuczêta. By³ to kolejny
op³atek w Bogdanowicach, który
wszyscy bêd¹ d³ugo wspominaæ
jako bardzo udany, pozostawi³ wie-
le prze¿yæ i wspomnieñ.

Józefa Kowalczuk

WIECZOREK OP£ATKOWY
W BOGDANOWICACH

Józefa Kowalczuk
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Takie has³o towarzyszy³o tego-
rocznym obrzêdom przekazania Be-
tlejemskiego �wiat³a Pokoju. Uro-
czysto�æ zgromadzi³a na placu przed

Pomnikiem ̄ o³nierza Pol-
skiego, wokó³ przygotowa-
nego do podpalenia stosu,
delegacje harcerzy, w³adze
samorz¹dowe, ksiê¿y z te-
renu dzia³ania Komendy
Hufca ZHP obejmuj¹cego
G³ubczyce oraz Baborów,
Branice i Kietrz. Po wy-
s³uchaniu rozkazu komen-
danta R. Kañtocha i kapelana Huf-
ca ks. N. Miklera o symbolice ognia
oraz  ¿yczeñ �wi¹tecznych burmi-
strza A. Krupy, zap³onê³o ognisko,
a opiekê nad nim przejêli mianowa-
ni stra¿nicy ognia. Stos zap³on¹³ od
ognia z Groty Narodzenia Chrystu-
sa, który przez Wiedeñ trafi³ do
skautów s³owackich, ci przekazali
polskim na £ysej Polanie, by przez
Jasn¹ Górê trafi³ do G³ubczyc. Tu

zaproszeni go�cie, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, ksiê¿a ob-
dzielali ogniem delegacje harcerzy i
zuchów, by zgodnie z rozkazem ko-

mendanta "Ponie�æ go
do ko�cio³ów, szkó³,
urzêdów, instytucji, za-
k³adów pracy, szpitali,
ludzi samotnych i cho-
rych. Przekazaæ do na-
szych rodzin, niech p³o-
nie w naszych domach
na wigilijnym stole. W
wielu miejscach z tere-
nu dzia³ania hufca lu-

dzie czekaj¹ na pojawienie siê har-
cerek i harcerzy z lampionami, roz-
�wietlonymi p³omyczkami symboli-
zuj¹cymi pojednanie i pokój miêdzy
lud�mi".

Po zakoñczonej uroczysto�ci
g³ubczyccy harcerze przenie�li
ogieñ do ko�cio³a parafialnego na
zakoñczenie Mszy �w. roratniej. Tu
p³on¹³ do �wi¹t, ka¿dy móg³ zapaliæ
swoj¹ �wieczkê od niego.

Ryszard Kañtoch

Ryszard Kañtoch
JEDNO ŒWIAT£O - JEDNO PRZYRZECZENIE
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"O�wieæ drogê m¹, choæby na je-
den krok i nie pozwól mi w miejscu
staæ. Ci¹gle czekam na cud, aby�
nowe pragnienie w moje serce wla³"
- nucê sobie, patrz¹c na le¿¹c¹ na
pó³ce ciemnomiodow¹, coraz krót-
sz¹ cienk¹ �wieczkê wci�niêt¹ w nie-
bieski plastikowy klosz-os³onê. Obok

kolorowy obraz fatimski, a w³a�ci-
wie imitowana p³askorze�ba z two-
rzywa sztucznego w imitowanej z³o-
cistej, staro�wieckiej ramce. Ró¿o-
wo-bia³o-b³êkitna postaæ Matki Bo-
¿ej ze z³ocon¹ koron¹ na g³owie i d³u-
gim ró¿añcem w z³¹czonych modli-
tewnie d³oniach stoi na b³êkitnym
ob³oku jak w gnie�dzie roz³o¿onym
na dêbie. Pod nim w�ród owieczek
trójka pastuszków rozmodlonych,
ufnie zapatrzonych w Maryjê. I gra-
natowe t³o.

Wies³aw Janicki
NA FATIMSKIE DO ŒCIBORZYC

Gdyby kto� okre�li³ ten obraz ki-
czem, nie protestowa³bym. Lubiê tê
pami¹tkê przywiezion¹ z Fatimy.
Kamyki spod drzew oliwkowych na
zboczu Cabeço miêdzy Fatim¹ a Al-
justrel i ten wyd³ubany przy studni
za domem Aboborów (rodzina £ucji)
- miejsc, w których  latem 1916 roku
trzykrotnie £ucji i jej kuzynom Hia-
cyncie i Franciszkowi ukazywa³ siê
Anio³ pokoju. Te kamyki s¹ jeszcze
czym� wa¿niejszym, cenniejszym. Bo
kamyk to cz¹stka ziemi -ska³y. Ko-
�ció³ to kamieñ wiary. Tak my�lê o
Ko�ciele-wspólnocie i tak patrzê na
ka¿dy ko�ció³, tak murowany, jak i
drewniany wsparty na kamiennych
fundamentach.

Jakie to dziwne, ¿e w 90 roku od
objawieñ Matki Bo¿ej na Cova da Iria
- w Fatimie u�wiadomi³em sobie jak
krótko i w jak znikomym stopniu ¿yjê
(¿yjemy?) orêdziem fatimskim. O
Matce Bo¿ej Fatimskiej s³ysza³em od
dzieciñstwa. S³ysza³em, ale jako� ze
specjaln¹ czci¹ w swym �rodowisku
siê nie spotka³em. Owszem, w zwi¹z-
ku z zamachem na ¿ycie Jana Paw³a
II wydarzenia fatimskie z 1917 roku
da³y o sobie znaæ. Sam Papie¿ w
ksi¹¿ce Przekroczyæ próg nadziei
zwierzy³ siê: "Wówczas jeszcze bar-
dzo ma³o wiedzia³em o Fatimie. I oto
przyszed³ 13 maja 1981 roku. Kiedy
zosta³em ugodzony kul¹ zamachow-
ca na Placu �w. Piotra, tak¿e nie
u�wiadamia³em sobie tego, ¿e jest to
w³a�nie ów dzieñ, w którym Maryja
objawi³a siê trójce dzieci w portugal-
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skiej Fatimie i mia³a wypowiedzieæ do
nich s³owa, które z koñcem stulecia
zdaj¹ siê przybli¿aæ do swego wype³-
nienia". Wiemy, ¿e jeszcze w szpitalu
Ojciec �wiêty poprosi³ o wgl¹d w
tre�æ spisanej przez siostrê £ucjê tzw.
trzeciej tajemnicy fatimskiej (znali j¹
Jan XXIII i Pawe³ VI, ale jej nie ujaw-
nili), któr¹ Ko�ció³ upubliczni³ dopie-
ro w czerwcu 2000r. Dzi� wiemy, ¿e
zawiera³a ona wizjê cierpienia Ko�cio-
³a: biskupa w bieli krocz¹cego po�ród
pomordowanych na górê krzy¿a,
gdzie zosta³ zastrzelony przez ¿o³nie-
rzy, po nim wielu biskupów, kap³a-
nów, zakonników, zakonnic i osób
�wieckich. Dwaj anio³owie krwi¹ mê-
czenników skrapiali dusze zbli¿aj¹ce
siê do boskiej �wiat³o�ci. Dwie pierw-
sze czê�ci tajemnicy fatimskiej wy-
pe³nia³a wizja piek³a, wezwania do na-
wrócenia grzeszników, po�wiêcenia
�wiata, a w szczególno�ci Rosji Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, sprawowa-
nia nabo¿eñstwa, przyjmowania Ko-
munii �w. w pierwsze soboty miesi¹-
ca na zado�æuczynienie za grzechy
ludzko�ci.

W duchu tajemnicy fatimskiej Jan
Pawe³ II kilkakrotnie zawierza³ Ko�ció³
i �wiat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Rok po zamachu odwiedzi³ Fatimê i
przed cudown¹ figurk¹ dziêkowa³
Matce Bo¿ej za ocalenie. Tego samego
roku 1984 we wrze�niu w Watykanie
przed sprowadzon¹ z Fatimy figur¹ po-
nowi³ akt dziêkczynienia. 13 maja 1991
r. obok ponownego zawierzenia odby-
³o siê dziêkczynienie za dar odzyskanej
wolno�ci zniewolonych dot¹d narodów
Europy i �wiata. Kolejny akt mia³ miej-
sce 13 maja 2000 r. w Fatimie, w dniu

beatyfikacji Franciszka (zm.1919) i Hia-
cynty Marto (zm. 1920).

Te �wiête dzieci potrafi³y prze¿yæ
swoje ¿ycie w ³¹czno�ci z Bogiem,
zachowuj¹c przykazania, modl¹c siê,
cierpi¹c w chorobie, ofiarowuj¹c
swe cierpienia w intencji nawróce-
nia grzeszników i umieraj¹c w po-
godzie ducha. £ucja w zakonie kar-
melitañskim do¿y³a 97 lat, zmar³a 13
lutego 2005r. Niespe³na dwa miesi¹-
ce po niej odszed³ Jan Pawe³ II. Dla
tego �wiêtego Papie¿a Matka Boska
by³a tak bliska, ¿e Jej zawierzy³ sie-
bie, swe ¿ycie, pontyfikat - Totus
Tuus, nasz¹ Ojczyznê i ca³y �wiat.
Jednak¿e dopiero do�wiadczenie z 13
maja 1981r. i pó�niejsze cierpienia
zbli¿y³y Ojca �wiêtego do Fatimskiej
Pani - Jej orêdzia i nabo¿eñstwa.

Jak¿e nam trudno pe³ni¹ wiary
przyj¹æ fatimskie objawienia, które
ko�ció³ przyj¹³ i potwierdzi³. Warto
przypomnieæ w tym miejscu, ¿e w
Polsce, gdzie mamy tyle sanktuariów
maryjnych, miejsc kultu Bogurodzi-
cy, tylko objawienia Maryi z 1877r.
w Gietrzwa³dzie k. Olsztyna zosta³y
dot¹d zatwierdzone w pe³ni przez in-
stytucjê Ko�cio³a. Dobrze by³oby te¿
w tym miejscu sprecyzowaæ termin
"objawienia". Jak wyja�nia ks. Ro-
man Rogowski w³a�ciwe Objawie-
nie odnosi siê do Ewangelii, za� ob-
jawienia prywatne nale¿a³oby nazy-
waæ "ukazywaniem siê". Tylko w
ci¹gu 90 lat XX wieku naliczono ok.
300 ukazañ Maryi, choæ jak dot¹d
tylko 11 Ko�ció³ uzna³ za prawdzi-
we. To na pewno �wiadczy o roz-
tropno�ci i m¹dro�ci Ko�cio³a, w któ-
rym - dodajmy - nieprzyjêcie praw-



WSPÓ£CZESNOŒÆ

291

dy o ukazaniach jest grzechem nie-
pos³uszeñstwa Ko�cio³owi, a nie
grzechem niewiary. Istotne jest, ¿e
¿adne ukazywania siê nie wnosz¹ do
Objawienia niczego nowego, a mog¹
byæ jedynie przypomnieniem prawd
zawartych w tym Objawieniu. Ma-
ryja nie zjawia siê po to, aby g³osiæ
inn¹ Ewangeliê, ale aby na nowo o¿y-

wiæ postawy i atmosferê jedynej
Ewangelii. Orêdzie Matki Bo¿ej z Fa-
timy, jak¿e wymowne w swej prze-
strodze (rewolucja bolszewicka w
Rosji, II wojna �wiatowa, komu-
nizm), wskazuje nade wszystko na
nawrócenie, pokutê i modlitwê,
zw³aszcza ró¿añcow¹ jako zado�æ-
uczynienie za grzechy.

Czy ³atwo by³o prostaczkom, dzie-
ciom z zapad³ej portugalskiej wioski
przyj¹æ, zrozumieæ i realizowaæ
wskazania Maryi? Modlitw¹, umar-
twieniem i cierpieniem naznaczone
by³o krótkie ¿ycie Franciszka i Hia-
cynty. D³ugie ¿ycie £ucji to pokorne
d¹¿enie i oczekiwanie na spotkanie z
Bogiem, wype³nione pos³uszeñ-

stwem, modlitw¹ i milczeniem.
�wiadków tamtych niezwyk³ych

wydarzeñ ju¿ nie ma. Pozosta³y zapi-
sy, relacje. Tak¿e tych tysiêcy �wiad-
ków, którym dane by³o ogl¹daæ nie-
zwyk³e zjawisko - taniec s³oñca, to-
warzysz¹cy ostatniemu ukazaniu siê
Maryi 13 pa�dziernika 1917r.

A co z nami? ¯yjemy tak, jakby
Fatima by³a jednym z jak¿e wielu
w¹tpliwych znaków, raczej spoza
naszej historycznej, realnej rzeczywi-
sto�ci. Ju¿ sobie wyobra¿am, z jak¹
ulg¹ przyj¹³by �wiat sensacyjn¹
ksi¹¿kê utalentowanego i sprytnego
autora, który umia³by atrakcyjnie
rzecz fatimsk¹ zakwestionowaæ,
skompromitowaæ i obaliæ. Tymcza-
sem polecam opowie�æ W.T. Walsha
pt. Fatima w przek³adzie Floriana
�mieji, poety, profesora, Opolanina
z Kanady.

Pewnie, ¿e ³atwiej duch siê o¿ywi,
gdy za jaki� czas mo¿e i nasz¹ para-
fiê nawiedzi cudowna figura Matki
Bo¿ej Fatimskiej (jak to mia³o miej-
sce w sierpniu 1996r. w ko�ciele
Matki Bo¿ej Raciborskiej, gdzie
w�ród modl¹cych siê by³o wielu nas
- mieszkañców ziemi g³ubczyckiej.)
Takie rekolekcje, czas nawrócenia,
chwile uniesienia bywaj¹ intensyw-
ne, ale zwykle krótkotrwa³e. Wiem z
w³asnego do�wiadczenia. W sanktu-
arium fatimskim na Krzeptówkach w
Zakopanem (wotum wdziêczno�ci za
ocalenie konsekrowanym przez Jana
Paw³a II 7 VI 1997r.) ju¿ nie ma ks.
Drozdka, ale góralskie zawierzenie
Pani Fatimskiej jest nadal szczere i
gor¹ce.
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W Fatimie wci¹¿ t³umy pielgrzy-
mów z ca³ego �wiata. Gdy�my 13
lipca w 2001r. z G³ubczyc dobiegali
po piêtnastu dniach sztafetowej piel-
grzymki do Portugalii, Fatima pul-
sowa³a rytmem rozmodlonych i roz-
�piewanych serc. Zanotowa³em:
"Klêkamy. Zaczyna siê nabo¿eñ-
stwo. Dochodz¹ kolejni kap³ani, sia-
daj¹ wokó³ o³tarza i figury. Usiad³
biskup (W³och). Wprowadzenie. Ró-
¿aniec i rozwa¿ania w wielu jêzy-
kach. Wybrani z ró¿nych krajów pro-
wadz¹ po piêæ Zdrowasiek. Wszyscy
odmawiamy "chleba naszego�" i
"�wiêta Maryjo�" po swojemu.
Najbardziej s³ychaæ Portugalczyków.
Staram siê mówiæ g³o�no. Józek
przede mn¹ te¿ gard³a nie oszczêdza.
P³yn¹ Zdrowa�ki - cudowne rozmo-
dlenie i �piew: po s³owacku, chor-
wacku, w³osku, angielsku, francu-
sku, hiszpañsku, portugalsku, nie-
miecku i po polsku - siostra zakon-
na modli siê najpiêkniej. Potem
jeszcze pie�ñ na melodiê "Z dawna
Polski Ty� Królow¹, Maryjo" o�mie-
la nas, sprawia, ¿e dopiero teraz czu-
jê siê jak w wielkiej rodzinie wiary.
Tutaj w tym miejscu Maryja jest dla
wszystkich. Pojawia siê o�wietlony
krzy¿. Zaczyna siê formowaæ proce-
sja, mê¿czy�ni nios¹ figurê na ra-
mionach, id¹ ksiê¿a w szpalerze i
wierni. �piewana jest pie�ñ - ile¿ to
zwrotek? Przy ka¿dym "Ave Mary-
ja" �wiece wêdruj¹ ku górze. Nad
Fatim¹ zapada zmrok i �wiat³a �wiec
tworz¹ rzekê p³omyków. Ludzie
przesuwaj¹ siê i widzê obok pielgrzy-
mów ró¿nych narodowo�ci. Proce-
sja wêdruje po placu podobnym szla-

kiem, jaki my, dotar³szy kilka go-
dzin wcze�niej do sanktuarium, zu-
pe³nie przypadkowo sobie obrali�my.
Na koniec przystajê przy kranikach
z wod¹ (wokó³ figury Chrystusa),
chcê siê napiæ. Ustêpujê miejsca
paniom. Jaka� elegancka dama po
francusku mi ³adnie dziêkuje. Wra-
cam do kaplicy. Nasi z kim� rozma-
wiaj¹. To czê�æ ekipy rowerowej.
Ludzie w ró¿nym wieku. Brawo! Idê
siê jeszcze pomodliæ. Klêkam z boku
i postanawiam jeszcze raz odmówiæ
Ró¿aniec. Oczy przymykam i przy-
pominam sobie intencje. Jak trud-
no wszystkie zebraæ. Najgorliwsi na
kolanach, metr po metrze, przesu-
waj¹ siê od krzy¿a, przez bramê, do
kaplicy (�)"

Do�wiadczenie Fatimy, choæby
szczególnie intensywne, po powro-
cie do codzienno�ci mo¿e os³abn¹æ,
a p³omieñ rozpalonej wiary zetleæ,
wygasn¹æ. Gdyby¿ w ka¿dej parafii
¿ywe by³o nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej Fatimskiej� Tak nie jest.
Szczê�liwi s¹ wytrwali czciciele Ró-
¿añca �w. u g³ubczyckich francisz-
kanów, którzy 13. ka¿dego miesi¹-
ca odmawiaj¹ go w ca³o�ci przed
wystawion¹ figurk¹ Matki Boskiej
Fatimskiej. Szczê�liwi parafianie z
Nowej Cerekwi, gdzie wierni gro-
madz¹ siê w dniach fatimskich uka-
zywañ siê Maryi, czyli ka¿dego 13
dnia miesi¹ca od maja do pa�dzier-
nika (w sierpniu 19.) Szczê�liwi
pielgrzymuj¹cy na nabo¿eñstwa do
drewnianego ko�ció³ka �w. Bryksju-
sza k. Go�ciêcina. W ka¿d¹ niedzielê
po 13 dniu miesi¹ca od maja do pa�-
dziernika. Bywali�my tam, wiêc
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wiem. I my jeste�my szczê�liwi, bo
mamy swoje �ciborzyce Ma³e. Od
maja do pa�dziernika zawsze 13 dnia
miesi¹ca ksi¹dz Edward Domañski
wita i z rado�ci¹ zaprasza do piêk-
nego, choæ niewielkiego ko�cio³a
pw. Trójcy �wiêtej. To w tej ma³ej
wiejskiej spo³eczno�ci Fatimska
Pani wybra³a sobie godne miejsce.
A wszystko za spraw¹ ludzkich in-
tencji i dobrej woli. Tradycja tych
nabo¿eñstw ma dopiero 6 lat, ale
najwa¿niejsze, ¿e siê przyjê³a i oby
na trwa³e ju¿ tam siê zakorzeni³a.
Pierwsze nabo¿eñstwo odby³o siê w
czerwcu 2002 r. Wcze�niej podczas
uroczystych obchodów jubileuszu
400-lecia �ciborzyckiego ko�cio³a
biskup Jan Bagiñski po�wiêci³ figu-
rê Matki Bo¿ej, ufundowan¹ i przy-
wiezion¹ z Fatimy przez przyjació³
ks. proboszcza, pañstwo Agnieszkê
i Lothara Pyków, mieszkaj¹cych w
Niemczech. Pó�niej my, harcerze, w
s¹siedztwie ko�cio³a  zyskali�my
stanicê po zlikwidowanej szkole
podstawowej. Od razu po ojcowsku
i przyjacielsku przygarn¹³ nas ks.
Edward, a miejscowa spo³eczno�æ
zaakceptowa³a. Dobrze nam w tej
wspólnocie, autentycznej w swej
pobo¿no�ci, rozmodlonej i roz�pie-
wanej. Tu zawsze ko�ció³ jest
otwarty i Matka Bo¿a czeka. Nie tyl-
ko na nas. Z okolicy regularnie
zje¿d¿aj¹ wierni i choæ nie s¹ to t³u-
my, to ta w³a�nie �wi¹tynia jest taka
akuratna - zawsze odpowiednio wy-
strojona, wysprz¹tana, �wie¿a. W
niej czujemy siê �wi¹tecznie, bo i
�wi¹teczny charakter maj¹ nabo¿eñ-
stwa fatimskie.

Zawsze jest wiêcej ksiê¿y - przy-
jació³ Maryi i przyjació³ ks. Edwar-
da. W�ród nich najczê�ciej ks. Bo-
les³aw Grabowski z Pomorzowic,
Edward Bochenek z Równego, Hie-
ronim Gorszczuk z Debrzycy, Jan
Burczyk z Go³uszowic, Jerzy Piel-
ka z Grobnik, który nazwa³ �cibo-
rzyck¹ �wi¹tyniê naszym dekanal-
nym sanktuarium. Czasem przyjad¹
inni, jak ks. Jacek z czeskiego Bo-
humina (siostrzeniec ks. Edwarda).
Udziela siê duch rado�ci we wspól-
nej modlitwie ró¿añcowej, s³ucha-
niu starannie przygotowanych i
¿ywo g³oszonych kazañ przez po-
szczególnych kap³anów, prze¿ywa-
niu uroczystej liturgii i wreszcie pro-
cesji dooko³a ko�cio³a z niesion¹
przez miejscowych stra¿aków fi-
gur¹ fatimsk¹, ze �piewem wier-
nych przy zapalonych �wiecach.
Kiedy 13 pa�dziernika ksi¹dz pro-
boszcz zaprasza na 13 maja nastêp-
nego roku, do³¹cza ¿yczenie, by�my
w zdrowiu do¿yli kolejnego spotka-
nia. I tak szybko przychodzi maj.
Oby�my w wiêkszym gronie czci-
cieli Matki Bo¿ej Fatimskiej prze¿y-
wali kolejne nabo¿eñstwa. Przy-
je¿d¿ajcie do go�cinnych �ciborzyc,
by�my za 10 lat w 100-lecie fatim-
skich zdarzeñ t³umnie wype³nili nie
tylko ko�ció³, ale przestrzeñ wokó³
niego. Nie wolno nam tej ³aski zmar-
nowaæ. �wieczka z Fatimy coraz
krótsza.

"O�wieæ drogê m¹�"

Wies³aw Janicki
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Miêkkie i ciep³e �wiat³o wrze�nio-
wego s³oñca wêdrowa³o w�ród ga-
sn¹cych traw. Od czasu do cza-
su przystawa³o, by zaiskrzyæ w
pierwszych kroplach rosy na tra-
wie. K³ad³o siê delikatn¹ po�wia-
t¹ na ¿ó³kn¹ce w ciszy drzewa.
Wpl¹tywa³o siê mimowolnie w
srebrne nitki babiego lata, lekko
unosz¹c je ku niebu.

Wrze�niowe �wiat³o nie jest ta-
kie, jak to bywa o innych porach.

W marcu na przyk³ad nie�mia-
³o przebija siê przez chmury, lek-
ko przenika przez pierwsze li�cie
drzew, nadaj¹c powietrzu s³ab¹
barwê i posmak zieleni. W maju

niesie ze sob¹ woñ kwiatów kon-
walii. Wtedy jest mleczne, kremo-

we. Pocz¹tkiem lipca tworzy zgra-
ny, nierozerwalny duet z ciep³em,

wciska siê miêdzy drobinki
powietrza, tê¿eje wraz z nimi
w upale.

We wrze�niu za� - jest
szczególne. Jeszcze niesie ze
sob¹ jakie� ciep³o, ukradkiem
przemycone sierpnia, jeszcze
grzeje, ale ju¿, ju¿ nabiera bar-
wy jesienniej¹cych klonów,
czy br¹zowiej¹cych li�ci bu-
ków� Ju¿ przypomina o nad-
chodz¹cej z wolna zimie,
przynosz¹c od czasu do cza-
su powiew ch³odu.

W pe³nej krasie jesienne
s³oñce pokazuje siê wieczo-
rem, tu¿ przed zachodem.

Wtedy to rzuca na pola, ³¹ki i drogi
d³ugie, tajemnicze cienie, po swoje-

Agata Borzêcka
OSTATNI S£ONECZNY DZIEÑ JESIENI
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mu maluje smutniej¹cy w oczach
krajobraz. Z³oci p³owiej¹ce trawy,
ubarwia przekwitaj¹ce wrotycze i
dziurawce. Osiada na ostatnich, fio-

letoworó¿owych chabrach ³¹ko-
wych i niczym zjawa przenika miê-
dzy p³atkami zimowitów, na dobre
wpl¹tuj¹c siê z³otem w ich prêciki.

Z wielkopañsk¹ rozrzutno�ci¹, na
odchodnym, rzuca na stawy i jezio-
ra ca³e gar�cie srebrnych refleksów
- �wiecide³ek. Pozwala siê owin¹æ

podmuchami wiatru, jesiennego wia-
tru przesyconego zapachem dymu,
nios¹cego popió³ i melancholiê.

�wietlist¹ d³oni¹ g³adzi spêka-
na i pomarszczon¹ korê drzew,
sk³ada z³ote poca³unki na g³ad-
kich, l�ni¹cobr¹zowych skórkach
kasztanów.

I tak, raz po raz, rzucaj¹c za
siebie to promieñ, to têskne spoj-
rzenie, pomarañczowieje, czer-
wienieje, a¿ wreszcie ga�nie, po-
zwalaj¹c zapa�æ ch³odnej, jesien-
niej, rozgwie¿d¿onej nocy.

Agata Borzêcka
 (Autorka jest studentk¹ biotech-
nologii na Politechnice Wro-
c³awskiej, ukoñczy³a g³ubczyc-
kie liceum ogólnokszta³c¹ce, na-
le¿a³a do 1. G³ubczyckiej Dru-
¿yny Woodcrafterskiej, redago-
wa³a gazetkê "Z B³êkitnym Nie-

bem", nale¿y do Ruchu Ekologicz-
nego �w. Franciszka z Asy¿u, pu-
blikuje zdjêcia i artyku³y w czaso-
pi�mie "Eko i My", debiutowa³a w
naszym "Kalendarzu" w 2000r.
wierszem o tematyce religijnej,
mieszka w Równem)

fot. A. Wac
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�wiêty Jakub. Wiêkszy, ten który
by³ bratem Jana Ewangelisty. Mê-
czennik, którego cia³o,  jak podaje
legenda,  po �mierci zosta³o prze-
wiezione w lodzi w bezpieczne miej-
sce. Okaza³¹ siê nim obecna miej-
scowo�æ Finisterre w Hiszpanii.
Tutaj spoczê³y doczesne szcz¹tki
�w. Jakuba; to miejsce mia³o staæ
siê celem pielgrzymów z ca³ego
�wiata.

I rzeczywi�cie. Po o�miu wiekach
od pochówku odkryto relikwie Apo-
sto³a. Sanktuarium ku jego czci zbu-
dowano w miejscu nazwanym San-
tiago (czyli po hiszpañsku Jakub) de
Compostela (z ³ac. campus stellae
- pole gwiazd). Odt¹d do Santiago
zaczêli nap³ywaæ pielgrzymi; a po-
niewa¿ na wybrze¿ach hiszpañskiej
Galicji ³atwo by³o napotkaæ ma³¿e,
ich muszle sta³y siê znakiem rozpo-
znawczym wêdruj¹cych do Compo-
steli.

Je�li chodzi o Polaków, to pierwsi
wyruszyli na Camino w XII wieku.
Kult �w. Jakuba stopniowo zatacza³
coraz szersze krêgi. Szczyt popu-
larno�ci wêdrowania rodaków do
Grobu Aposto³a przypad³ na koñ-
cówkê �redniowiecza. Kolejne wie-
ki i ró¿norakie zawirowania zaha-
mowa³y nieco ruch pielgrzymi, któ-
ry obecnie stopniowo siê odradza.
W 1986 roku Rada Europy og³osi³a
Drogê pierwszym europejskim szla-
kiem o niebagatelnym znaczeniu dla
kultury ca³ego kontynentu, a nastêp-
nie zachêci³a do odtwarzania szla-

ków �w. Jakuba na terenie ca³ej
Europy.

Pierwszym takim szlakiem w Pol-
sce jest Dolno�l¹ska Droga (Jaku-
bów - Zgorzelec). Szlak pielgrzymi
wzd³u¿ Via Regia (obecnie Brzeg -
Zgorzelec) by³ tym,  na który po-
stanowi³y�my wyruszyæ. A zaczê³o
siê niewinnie. Chyba od przewod-
nika wydanego w 2006 roku, który
zrz¹dzeniem losu wpad³ w rêce
Agnieszki. W moim przypadku - od
"Pielgrzyma" Paulo Coelho, który
opisuje w³a�nie drogê do Santiagio.
Decyzja dojrzewa³a, pocz¹tkowo
mia³o nas wyruszyæ czworo, a¿
wreszcie, w majowy weekend, sta-
nê³y�my we dwie w obliczu Cami-
no de Santiago.
Ludzie

Zasadniczo na szlaku spotyka³y-
�my ludzi dobrych. Ci, których tyl-
ko mija³y�my, albo którzy nas mijali,
najczê�ciej po prostu patrzyli z nie-
dowierzaniem na dwie istoty ludz-
kie objuczone wielkimi plecakami,
w zakurzonych ubraniach i z musz-
lami przytroczonymi do baga¿u. Pa-
trzyli z niedowierzaniem albo z ¿ycz-
liw¹ ciekawo�ci¹, czasem pytaj¹c,
sk¹d i dok¹d idziemy. Us³yszawszy
nasz¹ pe³n¹ entuzjazmu odpowied�
("Do Zgorzelca"), robili wielkie
oczy, zapewne zastanawiaj¹c siê,
jakie licho w taki skwar nas pêdzi
tak daleko. Kiedy dowiadywali siê,
sk¹d idziemy, ich niedowierzanie siê-
ga³o zenitu.

Agata Borzêcka
DO ŒWIÊTEGO JAKUBA
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Pewien pan, po takim standardo-
wym dialogu, rzuci³: - Przyda³by siê
Wam jaki� ch³opak...

A my spojrza³y�my na siebie lek-
ko zdziwione i zapyta³y�my jednym
g³osem - Ale po co?

Trzeba powiedzieæ, ¿e mieszkañ-
cy przemierzanych przez nas wio-
sek na ogó³ nie orientowali siê na
temat Camino. Nie widzia³y�my w
ich oczach b³ysku zrozumienia, gdy
mówi³y�my ¿e zmierzamy do Zgo-
rzelca - ale to tylko potwierdzenie,
¿e trzeba pielgrzymowaæ i eduko-
waæ miejscow¹ ludno�æ. Jednako-
wo¿ zdarza³y siê i ciekawsze spo-
tkania i rozmowy, ni¿ tylko zdaw-
kowe "gdzie idziecie".

W Legnickim Polu na przyk³ad,
spotka³y�my siê z bardzo entuzja-
stycznym przyjêciem pensjonariu-
szek miejscowego DPS-u, gdzie
mia³y�my nocowaæ. Te urocze sta-
ruszki wypatrywa³y nas wrêcz, sie-
dz¹c przed budynkiem; interesowa-
³o je wszystko - mapa, muszelki przy
naszych plecakach... Bardzo chcia-
³y pomóc, ponie�æ co�, przynie�æ,
ust¹piæ miejsca... By³o to bardzo
mi³e i bardzo krzepi¹ce.

W Z³otoryi mia³y�my nocleg za-
rezerwowany w pa³acyku. Brzmi
piêknie, nieprawda¿? Fakty wygl¹-
da³y nieco inaczej, ale o tym pó�-
niej. Do�æ, ¿e z wielk¹ trosk¹ i
uczynno�ci¹ zaj¹³ siê nami pewien
pracownik tego o�rodka (ironio, nie
zapyta³y�my go nawet o imiê). Wy-
pyta³ nas dok³adnie o Camino, do-
s³ownie wcisn¹³ nam koce (po�cieli
zdecydowanie odmówi³y�my), za-

proponowa³ prysznic (tak w³a�ciwie
przeznaczony tylko dla pracowni-
ków) i zrobi³ herbatki. Dla zdro¿o-
nego pielgrzyma po prostu szczyt
marzeñ... I nie wzi¹³ od nas nawet
grosika za nocleg. W zamian prosi³
o modlitwê na trasie, co mu skwa-
pliwie obieca³y�my, i obietnicy do-
trzyma³y�my.

Ciekawszych przygód w Lwów-
ku �l¹skim, w Caritasie, w którym
nocowa³y�my, nie by³o. Rankiem
jednak, po i�cie ekspresowej mszy
�w. (spó�ni³y�my siê dok³adnie 3 mi-
nuty, a ksi¹dz ju¿ koñczy³ modlitwê
wiernych), uciek³ nam wielebny, w
zwi¹zku z czym nie dosta³y�my
upragnionej piecz¹tki do naszych
legitymacyj. Postanowi³y�my zatem
nawiedziæ miejscowych franciszka-
nów konwentualnych. I mia³y�my
szczê�cie, bo trafi³y�my na sam ko-
niec mszy. W zakrystii zasta³y�my
ojca franciszkanina, istne uciele�nie-
nie pogody ducha, o twarzy przy-
ozdobionej w k¹cikach oczu
zmarszczkami od u�miechu. Ten
nakaza³ nam spocz¹æ przed pod-
ró¿¹, a co do piecz¹tki - wystarczy
chyba, je�li napiszê, ¿e dosta³y�my
j¹, nie ruszaj¹c siê z zakrystii (wa¿-
ne dla zmêczonych nó¿ek). Wypy-
ta³ nas o wra¿enia z drogi, a na na-
sze zachwyty nad piêknem okolicy
przyzna³, ¿e pracowa³ siedem lat w
Uzbekistanie i tam �ni³y mu siê pol-
skie lasy i krajobrazy... Od razu po-
czu³y�my do niego sympatiê, która
jeszcze wzros³a, gdy na odchodne
zupe³nie spontanicznie nas pob³ogo-
s³awi³. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tego
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dnia trudy drogi by³y jako� mniej
uci¹¿liwe, plecaki l¿ejsze, a s³oñce
mniej pal¹ce.

Na trasie zasta³ nas dzieñ stra¿a-
ka. Napotkanych tego dnia pogrom-
ców czerwonego kura z rado�ci¹
pozdrowi³y�my, ¿ycz¹c wszystkie-
go najlepszego, za co zosta³y�my
utytu³owane przez jednego z nich
"kole¿ankami". Niew¹tpliwie by³o to
dla nas nowe do�wiadczenie....

Jeste�my te¿ w stu procentach
pewne, ¿e na drodze pomaga³y nam
Anio³y. Jeden z nich objawi³ siê w
Radostowie, w  postaci pana w nie-
co poplamionej koszuli, ale o czy-
stych intencjach; widz¹c nas nie-
pewne nad map¹, wy³oni³ siê z krza-
ków i poratowa³ dobr¹ rad¹ ("Bo
sam czêsto chodzê, to wiem jak to
jest").

Mszê niedzieln¹ postanowi³y�my
odprawiæ w sobotê wieczorem. O
odpowiedniej porze by³y�my w Lu-
baniu, zatem skierowa³y�my nasze
kroki w stronê jednego z tamtej-
szych ko�cio³ów. Ksi¹dz, który w
og³oszeniach parafialnych podawa³
ile procentowo osób wywiesi³o fla-
gi na 3 Maja ("Jedna rodzina na
piêædziesi¹t! To jest zaledwie dwa
procent!"), nie wzbudzi³ naszego
entuzjazmu, ale obie, niezale¿nie od
siebie, wróci³y�my uwagê na pew-
nego pana, siedz¹cego w ³awce
przed nami. Zdecydowanie jego
wielki plecak i ogorza³a od s³oñca
twarz wyda³y nam siê znajome. I
rzeczywi�cie, kiedy po wyj�ciu z
ko�cio³a sta³y�my z przewodnikiem
w rêku, zastanawiaj¹c siê gdzie i�æ,
ów pan pojawi³ siê przed nami.

- Czego szukacie?
- Szlaku - odpowiedzia³y�my do�æ
zdawkowo, nie licz¹c na zrozumie-
nie z jego strony.
- Ale jakiego? - pan nie da³ za wy-
gran¹.
- Szlaku �w. Jakuba.
- Ja te¿ nim idê! A¿ z Jakubowa!
Szukacie noclegu?

I tak rozpoczê³a siê znajomo�æ,
która ma szanse przynie�æ jeszcze
jakie� owoce - bowiem okaza³o siê,
¿e Tomek -  jak siê nam pó�niej
przedstawi³ ów pan o siwiej¹cych
w³osach i dobrych, br¹zowych
oczach - pielgrzymuje do Zgorzel-
ca, gdzie mieszka (po drugiej stro-
nie Nysy), a w Santiago ju¿ by³ i jest
wielkim entuzjast¹ Camino. Istne
zrz¹dzenie losu, okaza³ siê pokrew-
na dusz¹ - zaprowadzi³ nas do ss.
Magdalenek, gdzie nocowa³ (uda³o
nam siê dostaæ piecz¹tkê) i po¿e-
gnali�my siê, zupe³nie siê nie uma-
wiaj¹c.

Wszyscy wiedzieli�my, ¿e nie ma
innej mo¿liwo�ci - spotkamy siê na-
stêpnego dnia na szlaku. I rzeczy-
wi�cie, kiedy rankiem w niedzielê
robi³y�my w alei dêbowej przerwê
na �niadanie, jak duch pojawi³ siê
Tomek. Niczym dawni p¹tnicy, umó-
wili�my siê, i¿ zaczeka na nas w
karczmie "Przy Jakubie" w Zgorzel-
cu (tempo wêdrówki mia³ i�cie wy-
�cigowe), nie znaj¹c wówczas jesz-
cze swoich adresów, imion, nume-
rów telefonu.

Tak siê w istocie sta³o, a dodat-
kowo Tomasz oprowadzi³ nas z pa-
sj¹ i entuzjazmem po niemieckiej
czê�ci Zgorzelca, sypi¹c jak z rê-
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kawa faktami historycznymi, legen-
dami i dziejami poszczególnych za-
bytków. Widaæ by³o po nim, ¿e gdy-
by�my mia³y wiêcej czasu do po-
ci¹gu, to po Zgorzelcu chodzi³by z
nami jeszcze z trzy dni, nie przery-
waj¹c opowie�ci ani na chwilê. Po-
niewa¿ jednak czas nasz by³ ogra-
niczony, po wymianie adresów po-
¿egnali�my siê tradycyjnym piel-
grzymim pozdrowieniem "Buen
Camino", pewni, ¿e spotkamy siê
jeszcze kiedy�, tym razem ju¿ zu-
pe³nie nieprzypadkowo...

Do kolejnego ciekawego spotka-
nia musimy siê nieco cofn¹æ. O tym,
¿e spotkanie to bêdzie niezwyk³e,
wiedzia³y�my ju¿ du¿o wcze�niej.
Kiedy bowiem Aga dzwoni³a do
ksiêdza Jana z Henrykowa, wyczu-
³a sprawê - ¿e osobnik to o duszy
radosnej, dobrotliwej, a przyjaznej.
Faktycznie, jako jeden z niewielu
"noclegodawców" wiedzia³ od razu,
czym jest Camino. Ma³o tego, uma-
wia³ siê z nami na bardzo konkretn¹
godzinê ("Potem idê na imprezê do
stra¿aków"), a kiedy zadzwoni³y�my
z Lubania, ¿e dojdziemy nieco pó�-
niej (w³¹czy³a siê automatyczna se-
kretarka), rych³o oddzwoni³, by
skrupulatnie przesun¹æ termin na-
szego spotkania ("Miêdzy 21 a
21.30"). Proponowa³, ¿e po nas
wyjedzie (sic!), jak potem wyzna³,
skoro siê upiera³y�my na chodzenie
pieszo, zamierza³ wyjechaæ nam na
spotkanie rowerem...

Nie zd¹¿y³, bo do plebanii dotar-
³y�my przed nim. Po krótkim ocze-
kiwaniu na werandzie naszym
oczom ukaza³a siê postaæ o siwych

w³osach i bródce, jad¹ca na rowe-
rze z tajemniczym pakunkiem.
-Wchod�cie ,  wchod�cie. Mogê
mówiæ po imieniu? Ksi¹dz Jan. By³-
bym wcze�niej, ale stra¿acy pako-
wali mi ciasto dla was. Tam na gó-
rze jest pokój, zaprowadzê Was.
Kiedy zejdziecie na herbatê?

Przyznam, ¿e to by³a pierwsza
osoba, która chcia³a z nami zwy-
czajnie porozmawiaæ, a nie otwo-
rzyæ pokój, wskazaæ ³ó¿ka i siê ulot-
niæ. Pogawêdka przy znakomitej
herbacie z cytryn¹, ze znawstwem
nalewanej do kubeczków "z wyso-
ka", bêd¹cej spe³nieniem naszych
marzeñ ("Robiê �wietne herbaty!
Lepsze od moich herbat s¹ tylko
kawy z ekspresu!") trwa³a do pó³-
nocy. Dowiedzia³y�my siê wiele o
Camino (tak¿e rzeczy których same
nie wiedzia³y�my), o innych, zagra-
nicznych pielgrzymach, o cisie hen-
rykowskim (o nim pó�niej), pozna-
³y�my przyjaciela ksiêdza - psa cia-
sto¿ernego; zosta³y�my u�wiado-
mione co do przebiegu ostatniego
odcinka trasy...
-Co, ciasto nie smakuje? A mo¿e
jeszcze kawa³ek? Nie? A masz! -
no i ju¿ na moim talerzyku l¹dowa³
spory kawa³ przepysznego ciasta
pieczonego przez ¿ony stra¿aków.

Fakt, ¿e nie mo¿emy zostaæ na
niedzielnej mszy (by³a o 9, a my za-
mierza³y�my wyj�æ o 5) nape³ni³
ksiêdza Jana lekkim oburzeniem, ale
jak powiedzia³ "Wasza wola - ale
wstawaæ w niedzielê tak wcze�nie
to ciê¿ki grzech! A �niadanie sobie
uszykujecie? Bo wyj�æ bez �niada-
nia to gorzej ni¿ pacierza nie odmó-
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wiæ!"). Kierowane wyrzutami su-
mienia przyobieca³y�my przyjechaæ
jeszcze raz do Henrykowa w dzieñ
wskazany przez ksiêdza. Ten rzek³
od razu - 21 lipca. I trafi³ w dzieñ,
w który przyjechaæ nie mo¿emy....
-Ha, widzicie! Mówi³em, nie przy-
jedziecie...
-Ale czemu 21 lipca, nie mo¿e byæ
kiedy indziej? Co jest 21 lipca?
-Sobota.
-No, ale co siê bêdzie wtedy dzia-
³o?
-Hm, mam nadziejê ¿e, du¿o do-
brych rzeczy. Ale jak nie przyjedzie-
cie, to siê nie dowiecie.

I rzeczywi�cie, nie dowiedzia³y-
�my siê od ksiêdza. Wiemy za to z
innego �ród³a... ale nie powiemy, o
co chodzi³o. Kto ciekaw, zaprasza-
my do Henrykowa Lubañskiego.

Tak czy owak, na mszy nie zo-
sta³y�my. Rano, o jakiej� morderczej
porze obudzi³ nas budzik. Wsta³y-
�my, zjad³y�my co�, wypi³y�my her-
batê u ksiêdza, zostawi³y�my kart-
kê, muszlê, co³askê, i ulotni³y�my siê.
Z ksiêdzem siê ju¿ nie widzia³y�my,
bo oznajmi³ wieczorem, ¿e nie bê-
dzie tak wcze�nie wstawa³. Po kil-
ku godzinach, na postoju w Jêdrzy-
chowciach zaterkota³a komórka
Agnieszki. Jak siê okaza³o, dzwoni³
ksi¹dz. Pi¹ty raz...
-Co siê z Wami dzia³o? Czemu nie
odbiera³y�cie, my�la³em, ¿e siê co�
sta³o...
Podziêkowa³ za kartkê i muszlê,
podenerwowa³ siê za co³aske, ale
zupe³nie rozbroi³ nas jednym:
- No, obudzi³em siê, s³ysza³em jak
wychodzicie.

- To tak g³o�no by³y�my?
- Nie, sk¹d. Nastawi³em sobie bu-
dzik, ale nie wstawa³em, ¿eby was
nie krêpowaæ...
I jak tu ksiêdza Jana nie lubiæ...
Zapraszamy do Henrykowa!

Ostatnim naszym dobrym duchem
by³ Przemek z Informacji Turystycz-
nej w Zgorzelcu, który wypisa³ nam
z entuzjazmem certyfikaty potwier-
dzaj¹ce przebycie polskiego odcin-
ka Camino. Zapewni³ nas, ¿e jeste-
�my pierwszymi kobietami na tej
trasie (sic!) i pochwali³ za dzielno�æ.
Cudownie by³o us³yszeæ co� takie-
go...
Zwierzêta

Mimo wszystko, ludzi spotyka³y-
�my rzadko. Droga wiod³a nas przez
pola, ³¹ki i lasy, du¿e miasta (poza
Zgorzelcem i Lubaniem) omija³y-
�my, we wioskach ludzie byli zajêci
swoja prac¹. Czêsto jednak nasz¹
drogê przecina³y (i to dos³ownie)
zwierzêta. Nie u�wiadczysz ich ja-
d¹c samochodem, poci¹giem, auto-
busem.

Przepiêkna jaszczurka zwinka w
barwach godowych (jasnozielone
boczki), zaskroniec z ¿ó³tymi plam-
kami za uszami nad le�nym strumie-
niem. Sarny, bardzo czêsto, nieraz
dos³ownie na wyci¹gniêcie rêki.
Jedna z nich zupe³nie spokojnie
przekracza³a poln¹ drogê, a na nasz
widok zerwa³a siê z autentycznym
zaskoczeniem w oczach. Zaj¹ce,
tak¿e zdumione, strzyg³y uszami na
nasz widok, po czym równie¿ bra³y
nogi za pas. Podobnie pewna ruda
wiewiórka, polne myszy, i - najpraw-
dopodobniej - gronostaj (bardzo
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szybko mign¹³ nam jego czarniawy
koniec ogona). Gdy do tego doda-
my wszystkie tajemnicze szelesty w
zbo¿u, rzepaku, trawie, lesie, stanie-
my przed faktem, i¿ zwierz¹t spo-
tka³y�my wiêcej ni¿ ludzi.

Ptaki szybciej siê p³oszy³y i dla nas,
krótkowidzów, trudniejsze by³o ich
rozpoznanie... Mimo to niemal pew-
ne jeste�my, ¿e widzia³y�my siê z
makol¹gw¹, pustu³k¹ i trznadlem.
Za� zupe³nie niepodwa¿alnym fak-
tem jest spotkanie z bocianem, któ-
ry niczym niewzruszony spacero-
wa³ po ³¹ce. Podobnie z ziêb¹, sro-
kami, pliszkami siwymi niestrudze-
nie kiwaj¹cymi ogonkami i szczy-
g³ami. Znalaz³y�my tak¿e, niestety
ju¿ martw¹, pokrzewkê. Po glosie
uda³o nam siê poznaæ kuku³kê, a
tak¿e arcymistrza s³owika rdzawe-
go i oczywi�cie rado�nie trzepoc¹-
cego skrzyd³ami skowronka. Cha-
rakterystycznie wygiête skrzyd³a
zdradzi³y nam, ¿e mamy przyjem-
no�æ poznaæ jerzyka. Na drutach
siadywa³y jaskó³ki dymówki, a pod
drzewami czêsto znajdywa³y�my
b³êkitne skorupki - mo¿e szpaczych
jaj?

W Henrykowie przy plebanii la-
ta³ ma³y nietoperz, który zupe³nie nie
wzbudzi³ w nas przestrachu ni
obrzydzenia, w przeciwieñstwie do
pojawiaj¹cych siê wieczorami ca-
³ymi chmarami terkocz¹cych chra-
b¹szczy majowych, atakuj¹cych
nas lotem kosz¹cym.

Ze stworzeñ lataj¹cych widywa-
³y�my oczywi�cie motyle. Najcie-
kawszy z nich to niew¹tpliwie pa�
królowej - wielki, kolorowy, przepiêk-

ny i rzadki. Niestety, tak¿e bardzo
kapry�ny. Lata³ zbyt szybko, by daæ
siê sfotografowaæ... w przeciwieñ-
stwie do pewnej rusa³ki pawik, któ-
ra dos³ownie prowadzi³a nas przez
pewien czas. Podlatywa³a kawa³ek,
a gdy dosz³y�my do niej, przelaty-
wa³a jakie� 5 metrów, by znów tam
na nas czekaæ. Z dobrodziejstw
kwitn¹cego rzepaku korzysta³y
ochoczo cytrynki i bielinki; nierzad-
ko pojawia³y siê zorzynki rze¿u-
chowce w barwach bia³o - poma-
rañczowych i rusa³ki admira³ o czar-
nych skrzyd³ach z pomarañczowym
i ¿ó³tym paskiem. Tu i ówdzie wi-
dywa³y�my ró¿ne dostojki, z kro-
peczkami na skrzyd³ach. Zachwy-
ci³ nas maleñki motylek o czerwo-
nych skrzyde³kach - prawdopodob-
nie czerwoñczyk dukacik.

Ale to nie wszystko - wêdruj¹c
po wioskach napotka³y�my wiele
zwierz¹t domowych. Kozy i koz³y,
krowy w ilo�ciach hurtowych, �win-
ki wietnamskie... £asz¹ce siê do
nóg, daj¹ce siê ob³askawiæ koty, psy
zadowolone, ¿e wreszcie mog¹ na
kogo� poszczekaæ... Konie, króliki,
nawet daniele. Kury, kaczki, ³abê-
dzie, gêsi, owce. Istna arka Noego!
Przekrój fauny polskiej, dzikiej i udo-
mowionej, w ci¹gu ledwie piêciu
dni...
Ro�liny

Pisz¹c o Bo¿ych stworzeniach na-
potkanych podczas pielgrzymki nie
sposób zapomnieæ o ro�linach. To
w ich cieniu siadywa³y�my, one
malowa³y krajobraz. Cudnie wygl¹-
da³y pola kwitn¹cego rzepaku i ta-
ko¿ pachnia³y. £¹ki czerwone od
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szczawiu i ¿ó³te od jaskrów. W ro-
wach b³êkitno od niezapominajek.
Kwitn¹ce trawy tomka i tymotka.
Fioletowe plamy ¿ywokostu, ró¿o-
we smó³ki o klej¹cych siê ³odygach.
Maleñki pi¿maczek wiosenny w
pobli¿u torów. Piêkny, choæ truj¹cy
jaskier jadowity. Dziwnie wcze�nie
kwitn¹ce chabry i maki, przywodz¹-
ce na my�l piosenkê "Kwiaty pol-
skie" - tak¿e kaczeñce, czyli knieæ
b³otna, bezb³êdnie wskazuj¹ce ³¹ki
podmok³e, gdzie nie nale¿y siê roz-
k³adaæ ze �niadaniem, i ich wierna
towarzyszka rze¿ucha ³¹kowa. I
ca³e ³any gwiazdnicy w lesie, ota-
czaj¹ce drzewa, wciskaj¹ce siê miê-
dzy krzewy. Piêkne, szlachetnie
wygl¹daj¹ce kokoryczki... A¿ siê
mieni³o w oczach.

Cieniem darzy³y nas dobrotliwe
lipy, przecudnie kwitn¹ce kasztany

i dêby, które tworzy³y dwie prze-
piêkne aleje, o niepowtarzalnym, so-
czystym odcieniu zielono�ci. Jawo-
ry, dopiero co rozwijaj¹ce li�cie i de-
likatne brzozy z drobniu�kimi listecz-
kami. Co� piêknego...

I oczywi�cie - s³ynny, henrykow-
ski cis. Najstarsze drzewo w Pol-
sce, licz¹ce sobie oko³o 1300 - 1500
lat, zupe³nie spokojnie stoj¹ce  przy
domu. Niepowtarzalna jutrznia pod
cisem... Có¿ on móg³by opowie-
dzieæ, gdyby umia³ mówiæ... Tyle
widzia³, tyle prze¿y³. G³êboka, ciem-
na zieleñ jego korony jakby sk³ania
do szacunku, zadumy.

Po napotkaniu tych wszystkich
wspania³o�ci a¿ chce siê za Fran-
ciszkiem powtórzyæ "Pochwalony
b¹d� Panie, z wszystkimi swymi
twory..."

Agata Borzêcka
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Na kanwie tekstu Adama Freja o
Stanis³awie Karwowskim nasz³y
mnie my�li z Mickiewicza. I do Mic-
kiewicza wracaj¹ce.  Koñczy siê
rok 2007. Co siê sta³o z minionym
czasem? "Wa¿ne s¹ tylko te dni,
których jeszcze nie znamy" - �pie-
wa³ M. Grechuta. A my wiemy, jak
wa¿ne s¹ dni, lata minione. I czas -
je�li siê go nie zatrzyma w s³owach,
nie zapisze - potrafi wymazaæ z pa-
miêci nawet to, co wcze�niej wy-
dawa³o nam siê wa¿ne, najwa¿niej-
sze.

Dziêkujemy, Adamie, za przypo-
mnienie piêknej postaci S.K. Pró-
bujê ws³uchaæ siê w oddech murów
budynku licealnego, które zapamiê-
ta³y g³os tego romantyka - pozyty-
wisty, maj¹cego tyle odwagi, by w
pruskiej szkole czytaæ uczniom Mic-
kiewicza - w ojczystym jêzyku.

A kto, Adamie, je�li nie Ty, prze-
ka¿e nam prawdê o Twoim �.p. ojcu,
Franciszku Freju, który z takim od-
daniem pracowa³ i tworzy³ dla G³ub-
czyc, tyle z wielkiego serca zosta-
wi³ naszemu miastu, swemu liceum?
Przecie¿ nie musia³ czyniæ tylu sta-
rañ i zabiegaæ w 1955 roku o nada-
nie szkole imienia Adama Mickie-
wicza. Dla kariery wygodniej by³o-
by siêgn¹æ po nazwisko Dzier¿yñ-
skiego, Wasilewskiej, �wierczew-
skiego, Nowotki czy Janka Krasic-
kiego. Przepraszam. On musia³ s³y-
szeæ g³os Karwowskiego. I nas³u-
chiwa³ innego g³osu ze wschodu:
"(�) - tak ucho natê¿am cieka-
wie, ¿e s³ysza³bym g³os z Litwy."

Musia³ s³yszeæ g³os Mickiewicza.
A ja s³yszê wokó³ tyle g³osów ra-

do�ci z obalenia granic. W tym sza-
le, w tej euforii mo¿na by wmówiæ,
szczególnie m³odym, ¿e oto wresz-
cie zniknê³y wszystkie granice, Eu-
ropa i �wiat bez granic. Kto� wa¿-
ny na okoliczno�æ uroczystego spo-
tkania op³atkowego w liceum zacy-
towa³ jedno zdanie z Mickiewicza o
przekraczaniu granic. I wtedy zro-
bi³o mi siê jeszcze smutniej. Bo to
by³ jedyny akcent mickiewiczowski
w Dniu Patrona Szko³y. By³ ogieñ
betlejemski, by³y piêkne jase³ka, by³y
dobre s³owa, by³o kolêdowo i wigi-
lijnie. Nie by³o Mickiewicza. Mo¿e
po prostu zapomniano, a mo¿e ju¿
do�æ mamy smutków. Cieszmy siê!

A mnie jest ¿al, ¿e z Bia³orusi¹ i
Ukrain¹ wzmacniamy granice. Bo
tam zosta³ Nowogródek, Krzemie-
niec i tyle innych miejsc bliskich
sercu i duszy Polaka.

Dziêkujemy, Panie Profesorze Ni-
cieja, za jak¿e cenny dla nas pre-
zent - lekcjê mi³o�ci do Kresów utra-
conych. Nie utraconych, ¿yj¹cych
w nas, dziêki takim ludziom jak Pan.
Odszed³ Jerzy Janicki, a my jesz-
cze nie zd¹¿yli�my naogl¹daæ siê
Waszego wspólnego serialu, nie tyl-
ko dokumentalnego, ale jak¿e lirycz-
nego -"Zamki kresowe Rzeczypo-
spolitej". Dziêkujemy za zaprosze-
nie licznej delegacji naszej szko³y na
uroczysto�æ przyznania przez
Pañsk¹ uczelniê doktoratów hono-
ris causa Janowi Miodkowi i Jerze-
mu Janickiemu w³a�nie.

Wies³aw Janicki
Z MICKIEWICZA
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Z piewc¹ Lwowa i Kresów to
by³o ostatnie ¿ywe spotkanie. Ju¿ nie
przyjedzie do naszej Akademii. Ale
dziêki tamtemu spotkaniu mogli�my
go�ciæ w czerwcu 2007 autora "Oj-
czyzny - polszczyzny". Wracam jed-
nak my�lami do Pañskiej prelekcji,
prezentacji pierwszych, jeszcze cie-
p³ych odcinków serialu i d³ugiej po
noc rozmowy Polaków w murach
naszej szko³y. ̄ ar Pañskich gawêd,
�mia³ych s¹dów i krytycznych, ale
buduj¹cych wniosków mia³

w sobie co� z ducha "Ody do m³o-
do�ci". Sk¹d u Pana tyle twórczego
zapa³u i energii? Chyba nikt z nas
nie utrwali³ na pi�mie tamtego wie-
czoru. Za to Pan znów nas zasko-
czy³ i od 2006 roku mo¿emy wra-
caæ do tematu i wczytywaæ siê w
starannie wydane "Twierdze kreso-
we Rzeczypospolitej. Historia, le-
gendy, biografie". A tu¿ przed Bo-
¿ym Narodzeniem 2007 sprezento-
wa³ nam Pan monumentalne dzie³o
"Wzgórze Uniwersyteckie w Opo-
lu. Ludzie i zabytki. Fakty i legen-
dy". To przecie¿ wynik ogromnej
pracy kogo�, kto na co dzieñ nie kie-
ruje uczelni¹ tylko zza biurka, ale j¹
tworzy, rozbudowuje, o¿ywia i przy-
wraca miastu jego wielowiekowe-
go ducha, a w tym samym czasie
spisuje i gromadzi materia³y, by z po-
moc¹ ¿yczliwych ludzi, wbrew wielu
przeciwnikom wydaæ tak po¿ytecz-
ny i piêkny album - kronikê - pa-
miêtnik. Jak to siê robi, Panie Rek-
torze?

Wracam do naszych G³ubczyc i
do Franciszka Freja. Przegl¹dam
korespondencjê miêdzy uczniami

nowogródzkiego i g³ubczyckiego li-
ceum z jubileuszowego roku 1955 -
roku 100. rocznicy �mierci Mickie-
wicza

Z ich strony: " W Nowogródku
usypano kopiec dla uczczenia pa-
miêci wielkiego poety. Jest to ulu-
bione miejsce wypoczynku miesz-
kañców. Miasto Nowogródek,
miejsce m³odo�ci Mickiewicza
ro�nie, powiêksza siê i piêknieje
z dnia na dzieñ."  z naszej: "Na-
rody nasze pragn¹ pokoju. Wy i
my - m³ode pokolenie narodu bia-
³oruskiego i polskiego zbuduje-
my nowe, wolne ¿ycie, d¹¿ymy do
jednego celu t¹ sam¹ drog¹ - jak
to piêknie wyrazi³ najznakomit-
szy Wasz poeta Jakub Ko³as:

"Rodzeni bracia i s¹siedzi
Razem pójdziemy jasnym szla-

kiem
I nigdy siê nie rozstaniemy"
- te fragmenty z jednej i drugiej

strony tr¹c¹ dzi� skompromitowan¹
poetyk¹ socrealistycznej propagan-
dy. To �mieszy. Ale czy mo¿emy
w¹tpiæ w szczero�æ intencji, gdy
m³odzi pisali: "Cieszymy siê bardzo,
¿e otaczacie czci¹ naszego wiel-
kiego poetê Mickiewicza, ¿e czy-
tacie jego dzie³a, zwiedzacie miej-
sca upamiêtnione jego pobytem.
Chcemy nawi¹zaæ z Wami
³¹czno�æ. Napiszcie nam o prze-
biegu uroczysto�ci Mickiewi-
czowskich w Nowogródku" albo
"Jeste�my szczê�liwi, ¿e w naszym
mie�cie ¿y³ i uczy³ siê A. Mickie-
wicz, ¿e mo¿emy zachwycaæ siê
tymi cudownymi miejscami, które
on tak kocha³. Posy³amy Wam fo-
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tografie. Znajdziecie na nich ru-
iny zamku z XIII w., odbitkê dêbu,
pod którym poeta pisa³ "Gra¿y-
nê" (�) Drodzy przyjaciele, przy-
je¿d¿ajcie do nas na uroczysto-
�ci po�wiêcone stuletniej roczni-
cy �mierci Mickiewicza. Wy bê-
dziecie dla nas najdro¿szymi go-
�æmi." W pó�niejszym
artykule czytam podpi-
sane przez cz³onków
kó³ka polonistycznego
Szko³y Podstawowej i
Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w G³ubczycach
takie m.in. zdania:
"Ufundowali�my ze
sk³adek uczniowskich
dla szko³y olejny por-
tret Mickiewicza. (�)
6 uczniów wziê³o
udzia³ w Ogólnopolskim Konkur-
sie Recytatorskim, z których dwo-
je z kl. XI Dobrzañska i Koz³ow-
ski zakwalifikowani zostali na eli-
minacje centralne do Krakowa.
Dobrzañska zosta³a tam wyró¿-
niona. Wielka by³a nasza rado�æ,
kiedy w dniu 26 listopada u�wiet-
nionym koncertem recytatorskim
Kazimiery Rychterówny otrzyma-
li�my du¿¹ kopertê z listem, pla-
katem i zdjêciami od cz³onków
kó³ka literackiego Szko³y �red-
niej nr 2 w Nowogródku."

Adamie, kto, je�li nie Ty, przypo-
mni niepowtarzaln¹ atmosferê tam-
tych dni i lat? Tak piêknie, choæ za
krótko mówi³e� nam o tym w bli-
skiej Twemu sercu szkole i auli w
Dniu Patrona -22 grudnia 2005- po
tym, jak nasza m³odzie¿ w recytacji

i �piewie odtwarza³a atmosferê Mic-
kiewiczowskich Wigilii, korzystaj¹c
z pomys³u Barbary Wachowicz.
Och, jak bardzo chcieliby�my go�ciæ
j¹ w naszych progach i s³uchaæ w
murach naszej szko³y jej cudownej
polszczyzny. Mo¿e my nie, ale mury
zas³uguj¹ na to. One s³ysza³y mi³e

s³owa wybitnej polskiej recytatorki
Ireny Jun wypowiedziane jesienne-
go wieczoru 1993r. po spektaklu
"Jest �ród³o" wg Norwida: "Jestem
dumna, ¿e mogê byæ po raz drugi
w G³ubczycach, w tej tak ambit-
nej szkole. W dzisiejszych cza-
sach, które oddalaj¹ siê od kul-
tury, mogê mieæ pewno�æ, ¿e tu-
taj ten krwiobieg kultury têdy
przebiega, ¿e tu bije jakie� wiel-
kie gor¹ce serce i to jest serce
wszystkich Pañstwa."

Za� o wystêpie pani Ireny Jun z
jesieni 1992r. dr Adam Wierciñski
pisa³ tak: "Je¿eli podczas recyta-
cji obszernych fragmentów
"Pana Tadeusza" m³odzie¿ za-
chowuje siê jak na powa¿nym
spektaklu i na koniec na  stoj¹-
co bije brawo, to jest po co ¿yæ!"
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Doktorze, i my Panu bijemy i
chcemy biæ brawo za ka¿dym ra-
zem, gdy zabiera Pan g³os w jak¿e
wa¿nych sprawach. Dlatego Pana
wybrali�my na pierwszego prelegen-
ta w naszej Akademii My�li i S³owa
(16 grudnia 2004r.). Wydaje siê, ¿e
to by³o tak niedawno. Licealistka
Marta tak pisa³a: "Ciekawy wyk³ad
pt. "Granice jêzyka" by³ poparty
dowcipnymi, choæ niestety praw-
dziwymi przyk³adami gorszej pol-
szczyzny, zas³yszanymi na pol-
skich (opolskich) ulicach. Piêk-
ne cytaty z Mickiewicza, Homera
i innych doskonale ubarwia³y
przekazywane tre�ci."

Marta, Panie Doktorze, jest dzi�
studentk¹ 2. roku polonistyki. A Pan
niespe³na rok pó�niej w 150. rocz-
nicê �mierci Mickiewicza znów w
naszej auli odkrywa³ przed nami ta-
jemnice poetyckiego geniuszu
Wieszcza. Do dzi� s³yszê osobliwy
ton i cudown¹ melodiê frazy Mic-
kiewiczowskiego wiersza. Proszê
wybaczyæ, niczego nie umia³bym
powtórzyæ, ale Pañskie zachwyce-
nie nad starannie dobranymi frag-
mentami jeszcze  teraz porusza
struny mego serca.

I profesor Nicieja umia³ tak ³ad-
nie dziêkowaæ Panu za krytyczne
uwagi i wskazówki, zwracaj¹c siê
jak do swego Przyjaciela - Mistrza.
A Pan po raz kolejny przypomnia³
Opolu, ¿e ma u siebie, jak ¿adne
inne miasto w Polsce, najzdolniej-
szy poetycki kwartet: Gutorow,
Marcinkiewicz, Podsiad³o i Ró¿yc-
ki. Tego ostatniego uzna³ Pan na-
wet za proroka, bo w "Dwunastu

stacjach" pisa³ o Opolu tak: "Ach,
miasto - to miasto, / wszelkich
mych uniesieñ �wiadek i mych
zgryzot! / Miasto-Bohater, odzna-
czone po trzykroæ �l¹skim Orde-
rem B³yskotliwo�ci / i dwakroæ
Medalem Miasta Stu Banków i
Jednej Ksiêgarni!"

Ironicznie, ale z ¿alem wypomnia³
Pan gospodarzom miasta, ¿e dzisiaj
z ratusza nie widaæ ani jednej ksiê-
garni.

Z g³ubczyckiego ratusza bêdzie
widaæ a¿ dwie. Kiedy? Ksiêgarnie
jeszcze s¹ i oby siê osta³y, gdy ra-
tusz skoñcz¹ odbudowywaæ. Tê
fetê zapowiadaj¹ na maj. A co na
maj zapowiadaj¹ bukmacherzy od
matur? Takie rozdanie jak w ze-
sz³ym roku trudno bêdzie powtó-
rzyæ. Mówi¹, ¿e nie trzeba czytaæ
lektur ani ¿adnych ksi¹¿ek, by zdaæ
now¹ maturê.

Ale ¿eby zdaæ dobrze, trzeba jed-
nak co� przeczytaæ. Maturzy�ci
2007 z g³ubczyckiego ogólniaka mie-
li ¿yciowego farta. Gdyby¿ tylko
chcieli go wykorzystaæ. Mickiewicz
- "Dziady" i "Pan Tadeusz", Ró¿yc-
ki - "Dwana�cie stacji". Maturzy-
sta z Warszawy móg³ byæ zaskoczo-
ny. Szczególnie Ró¿yckim, którego
pomyli³ z Ró¿ewiczem. Ale g³ub-
czycki licealista móg³ zapamiêtaæ
szczególnie z dorocznego szkolne-
go Konkursu Mickiewiczowskiego
dla klas drugich, zw³aszcza, ¿e na-
wet sam móg³ przygotowaæ i
uczestniczyæ w klasowej insceniza-
cji. Co najmniej jedna klasa prezen-
towa³a odpowiednie do maturalne-
go tematu fragmenty "Pana Tade-
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usza", nie zdaj¹c sobie mo¿e spra-
wy z tego, ¿e za rok "przerobiony"
materia³ jak znalaz³. Rzetelni i uczci-
wi maturzy�ci mieli jednak¿e kapi-
taln¹ okazjê ws³uchaæ siê w odpo-
wiednie fragmenty "III cz. Dzia-
dów" recytowane w sposób nie-
przeciêtny przez drugoklasistkê
Basiê Sklarek podczas prezentacji
konkursowych, a potem w Dniu
Patrona Szko³y, na kilka miesiêcy
przed matur¹. Je�li wtedy ¿yli stud-
niówk¹ i niczym wiêcej, to ich stra-
ta. Na po¿egnalnej uroczysto�ci w
auli na kilka dni przed matur¹ byli z
kwiatami wszyscy. I znów Basia -
wtedy ju¿ zwyciê¿czyni wojewódz-
kich eliminacji Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego - przez
dobre piêæ minut mówi³a do nas
Mickiewiczem. To by³o przejmuj¹-
ce. Wystarczy³o poddaæ siê s³owu
p³yn¹cemu ze sceny. Tyle ¿e piêæ
minut to zdecydowanie za du¿o jak
na wytrzyma³o�æ kogo�, kto za
chwilê ma otrzymaæ �wiadectwo
ukoñczenia liceum. Szeleszcz¹ce
(mo¿e niechc¹cy) cylafony prze-
ciwko "Dziadom". Brawo, Basiu, ¿e
to wytrzyma³a�. Nie wiem jak re-
cytowa³a Rychterówna. Wiem, ¿e
poruszy³a� mnie nie mniej ni¿ pani
Jun.

A co z Tomaszem Ró¿yckim i jego
poematem? Kr¹¿y do dzisiaj po
G³ubczycach, mo¿e po powiecie. To
Pan Stanis³aw Tomczak, gdy ruszy-
li�my z Akademi¹, zakupi³ kilka eg-
zemplarzy ksi¹¿ek - do czytania
przez m³odzie¿. Na przyk³ad "Ostat-
nie historie" O. Tokarczuk, "Wier-
sze" i "Dwana�cie stacji" Ró¿yckie-

go. Potem by³o spotkanie z opolskim
poet¹ w naszej Akademii. Czyta³
fragmenty poematu, mówi³ o nim i
rozmawiali�my w gronie zaintere-
sowanych. Ilu by³o w�ród nas pierw-
szoklasistów, pó�niejszych maturzy-
stów?

I nie wiem, ilu dwa lata pó�niej
w³a�nie podjê³o temat porównania
poematu Ró¿yckiego z poematem
Mickiewicza (a nawet w szerszym
kontek�cie z innymi utworami, np.
Krasickiego, Schulza, Le�miana czy
Gombrowicza). Ju¿ siê nie dowiem,
bo jako polonista nie mam wgl¹du
w prace maturalne, a wypytywaæ
uczniów sze�ciu klas po maturze nie
potrafi³bym, skoro w jednej swojej
nie umia³em. Wiem, ¿e kilkoro
uczniów rok wcze�niej i teraz wy-
korzysta³o "Dwana�cie stacji" jako
literaturê podmiotu w ustnej prezen-
tacji maturalnej - z powodzeniem.

Tomaszu, dziêkujemy. Mamy Cie-
bie tak blisko. Owszem, trudno Ci
bêdzie dorównaæ Mickiewiczowi
czy Mi³oszowi. Ale przecie¿ nie o
to idzie. Prosimy - mów do nas swo-
im g³osem i we w³asnej tonacji. To
naprawdê mi³o mieæ swojego poetê.
Tu i teraz. Mickiewicz te¿ nie pisa³
w pró¿ni, a po latach w bia³oruskiej
szkole m³odzi chc¹ mieæ go tak¿e, a
mo¿e przede wszystkim, dla siebie,
wiêc naginaj¹ fakty, jak ten o no-
wogródzkim dêbie, pod którym rze-
komo powstawa³a "Gra¿yna". I nie-
chaj maj¹. My te¿ go mamy. Na
zawsze. A tacy jak Ty o�mielaj¹ nas
w mówieniu w³asnym jêzykiem o
naszych sprawach, pamiêtaj¹c nie
tylko o Mi³oszu, ale o Wielkim Kró-
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lestwie Literatury i nawet o czym�
wiêcej - o naszych korzeniach, ci¹-
g³o�ci pokoleñ i o wspó³odczuwa-
niu w cz³owieczeñstwie (jak w so-
netach "Rasa", "Spalone mapy" czy
"Pora deszczowa"). Cieszymy siê,
Tomku, nie z losu wygranego na
maturze. ¯adni z nas prorocy, ra-
czej klauni. Z t¹ matur¹ i Mickie-
wiczem to jaki� dziwny zbieg oko-
liczno�ci. Najwa¿niejszy - triumf li-
teratury! Ach, jak bardzo, jeszcze
bardziej chce siê czytaæ!

I wracaæ do m¹drych ksi¹¿ek,
choæby tych z dzieciñstwa. Jak Ja-
cek Podsiad³o do "Pippi Lang-
strump", by po tej lekturze �wie¿ym,
jasnym spojrzeniem patrzeæ na
�wiat, a w auli naszego liceum dra¿-
niæ belfrów, rozzuchwalaæ m³odzie¿
i roz�mieszaæ zawsze tam nabur-
muszonego Adama M. (na cokole
za sklejki).

Drogi Jacku, b¹d� surowy dla
grafomanów, skrytykuj to moje pi-
sanie, ale ulituj siê nad wierszami
Rimantasa �alny. "Impresje wileñ-
skie" to naprawdê szczere wyzna-
nia kogo�, kto zachwyci³ siê Mic-
kiewiczem i tak potrafi siê zwierzyæ:

"Co roku w listopadzie czy te¿
w grudniu w starym Wilnie / W
poety pokoiku w�ród romantyków
ciasnego grona / Puchar z czer-
wonym winem za Adama wznoszê
i ci¹gle my�lê� / Dlaczego On mi
drogi jest, ja nie wiem (�)"

Nie wiem, czy pamiêtasz Riman-
tasa. To kustosz i dobra dusza mu-
zeum Mickiewicza przy zau³ku Ber-
nardyñskim w Wilnie. Go�ci³ Cie-
bie parê lat temu i nam w kwietniu

2002 roku w �wietlicy literackiej w
podziemiu muzeum opowiada³ z
dum¹, ¿e w tym w³a�nie miejscu
czytali swe wiersze wybitni poeci:
Szymborska, Venclova, Mi³osz i Pod-
siad³o. To wa¿ne, ¿e s¹ tacy ludzie,
¿e s¹ takie miejsca. Zw³aszcza te-
raz, gdy dot¹d istniej¹ca w klaszto-
rze Bazylianów s³ynna "Cela Kon-
rada" z "III cz. Dziadów" (wiêziony
by³ w niej tak¿e Mickiewicz), bêd¹-
ca w okresie miêdzywojennym
miejscem artystycznych spotkañ
(tzw. �rody Literackie) przesta³a
pe³niæ funkcjê muzealn¹, bo budy-
nek zaadaptowano na hotel.

A granica z Litw¹ otwarta! Jak to
dobrze, ¿e poeci pozwalaj¹ nieod-
p³atnie przedrukowywaæ swoje
wiersze. Dziêkujemy, Jacku, za "Vil-
nius - Var�uva 19.30" i "Matkê
Bosk¹ Wostrabramsk¹ (piosenkê)".

Acha, z Al¹ i Damianem jeste�my
zgodni co do tego, ¿e w tym roku na
maturze nie bêdzie jeszcze Jacka
Podsiad³y. Ale za rok - kto wie?

Wies³aw Janicki
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TOMASZ  RÓ¯YCKI  -  WIERSZE

                 Rasa

                                                  Dla J.M.R.

No, Mickiewicz, Mickiewicz pisze list poddañczy
do cara, car siê cieszy, ko³ysze siê g³owa i z g³owy
biegn¹ jaszczurki, biegn¹ do Litwy. Straszne pragnienie,
straszne, Puttkamerowa, Kowalska, Zinaida

i inne, upadaj¹, mdlej¹. Nikt nie wie kim jest
Monsieur ̄ oko, albo doktor Piacere Gioco, ani co
knuj¹ pomiêdzy wersami, w nocy, co to za picie krwi.
On tymczasem g³osem wywo³uje histeriê w�ród s³uchaczek,

mdlej¹, upadaj¹. Wieczorem ju¿ jest nad Bosforem,
Kozacy �piewaj¹ i pij¹ przez sen. Pij¹ i upadaj¹.
Doktor, ksi¹dz i genera³ próbuj¹ go zabiæ, ale to niemo¿liwe.
We �nie ¿eni siê z wariatk¹ (mdleje i upada), lecz �pi wci¹¿

z Ksiê¿niczk¹ Izraelsk¹, ona zdziera z siebie przed lustrem
sier�æ, jest matk¹ jego dzieci, których s¹ miliony.

                                                                               maj 2005

                 Spalone mapy
                                                        Dla J.B.

Pojecha³em na Ukrainê, to by³ czerwiec
i szed³em po kolana w trawach, zio³a i py³ki
kr¹¿y³y w powietrzu. Szuka³em, lecz bliscy
schowali siê pod ziemi¹, zamieszkali g³êbiej

ni¿ pokolenia mrówek. Pyta³em siê wszêdzie
o �lady po nich, ale ros³y trawy, li�cie,
i pszczo³y wirowa³y. K³ad³em siê wiêc blisko,
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twarz¹ na ziemi i mówi³em to zaklêcie -
mo¿ecie wyj�æ, ju¿ jest po wszystkim. I rusza³a
siê ziemia, a w niej krety i d¿d¿ownice, i dr¿a³a
ziemia i pañstwa mrówek roi³y siê, pszczo³y
lata³y ponad wszystkim, mówi³em wychod�cie,

mówi³em tak do ziemi i czu³em, jak ro�nie
trawa ogromna, dzika wokó³ mojej g³owy.

                                                                  maj 2005

                     Pora deszczowa
                                                                 Dla Cz.M.

Jechali�my przez Wroc³aw, czarne morze ruin,
który potem zes³ani chcieli odbudowaæ
tak, ¿eby by³ podobny choæ trochê do Lwowa,
niech siê ju¿ nie �ni, nie �ni. Pewno st¹d te dziury

na drogach i wyboje. Szarobure chmury
i wielkie deszcze, �lisko. Zacz¹³em hamowaæ
zbyt pó�no i samochód powoli wykona³
pó³obrót na tym bruku i prawem natury

uderzy³ o krawê¿nik, i tam wreszcie stan¹³.
I nie mog³em nic zrobiæ, jak odczarowany,
�wiat sta³ siê bezw³adn¹ kul¹. Ko³o siedemnastej
dosta³em przez telefon wiadomo�æ, ¿e umar³.

I ¿e co� ostatecznie porzuci³o miasta,
i zosta³o ci¹¿enie, deszcz, literatura.

sierpieñ 2004

TOMASZ RÓ¯YCKI (ur.1970) - poeta, t³umacz, felietonista "Charakte-
rów", wyk³adowca Uniwersytetu Opolskiego, laureat Nagrody Ko�ciel-
skich za wydany w 2004r. poemat "Dwana�cie stacji", nominowany do
Nagrody Nike 2005. Publikowane przez nas wiersze pochodz¹ z ostat-
niego tomiku "Kolonie"(Wydawnictwo Znak, Kraków 2006) nominowa-
nego do Nagrody Nike 2007 i Nagrody Gdynia 2007. Mieszka w Opolu,
jest ¿onaty, ma dwóch synów. Bywa³ w G³ubczycach, ostatnio w Akade-
mii My�li i S³owa 20 czerwca 2005r.
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JACEK PODSIAD£O - WIERSZE

                Matka Boska Wostrabramska (piosenka)

Matko Boska Ostrobramska, Ty widzisz nocami
cienie dawno umar³ych, a jeszcze pijanych
s³oñcem, co wiêcej nie wzejdzie, d�wiêkiem ucich³ych muzyk,
widzisz, jak schodz¹ z rozumu w p³aszczach starszych braci,
sami i bezdopomo¿ni, a jeszcze wczoraj: bogaci,
wznosz¹cy toasty, gorliwi w tañcu i zapomnieniu;
jeszcze ³¹cz¹ siê w pary, jeszcze im czasza dymi,
Matko Boska Ostrobramska, zlituj siê nad nimi.

I widzisz nas w licznych wiosnach, dnieje i wci¹¿ nam nie dosyæ,
chodzimy do kirpéjasa, by krask¹ farbowa³ nam w³osy,
do fotografa, by zdj¹³ z nas ciê¿kie g³owy swym miechem,
a potem bucha magnezja i ¿yæ dalej jest grzechem.
Naucz zdradzonych nie p³akaæ, przez �mieræ przej�æ naucz skonanych
mrucz¹cych modlitwy o nic ju¿ w zimnych schronieniach Twej bramy.
Kiedy czekamy na s³oñce, ¿eby wygrzewaæ w nim rany,
Matko Boska Ostrobramska, zlituj siê nad nami.

Nasze dzieci ni razu nie przyjd¹ do Twego obrazu,
polec¹ na sztuczne têcze, i nie da siê ich wyrêczyæ
na kresach nocy, gdzie smutek weso³o pobiera myto.
I los kln¹c jak szewc je we�mie na zu¿yte kopyto,
i bêdzie samo po³udnie, zegary wybij¹ dwunast¹,
i w srebrn¹ mg³ê siê roz�lepi biel �cian Katedry i Baszty.
I bêd¹ w tej mgle jak dzieci, rodziców nie bêdzie przy nich,
Matko Boska Ostrobramska, zlituj siê nad nimi.
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Vilnius - Var�uva 19.30

No, poci¹gu, stary byku, nu¿e, nie� mnie!
Chcia³bym siê prze¿egnaæ przed podró¿¹, ale nie �miem.
Za oknami kwicz¹ ju¿ nazwami stacje.
Moje ¿ycie jest jak bardzo bia³y wiersz, same spacje.

JACEK PODSIAD£O (ur.1964) - poeta, t³umacz, felietonista, od lat
autor i prowadz¹cy audycjê "Studnia" w Radiu Opole, laureat Nagrody
im. Georga Trakla (1994), Nagrody Ko�cielskich (1998), prywatnej Na-
grody Czes³awa Mi³osza (2000) wespó³ z Paw³em Marcinkiewiczem.
Publikowane przez nas wiersze pochodz¹ z tomiku "Kra"(Wydawnictwo
Znak, Kraków 2005) nominowanego do Nagrody Nike 2006. Mieszka w
Opolu, ma syna i córkê. Bywa³ w G³ubczycach, nie tylko na spotkaniach,
ale te¿ na turniejach badmintonowych, w maju 2007 ukoñczy³ pó³mara-
ton Krnov - G³ubczyce. 20 czerwca 2007 w Akademii My�li i S³owa
prezentowa³ zbiór felietonów "Pippi, dziwne dziecko"(2006) wcze�niej
publikowanych w "Tygodniku Powszechnym".
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1 sierpnia 2007 roku na ca³ym
�wiecie zap³onê³y ogniska, przy któ-
rych skauci uczcili 100. rocznicê po-
wstania ruchu skautowego, odna-
wiaj¹c swe �lubowanie, czyli Przy-
rzeczenie i przypominaj¹c kolejnych
dziesiêæ punktów Prawa. Dlacze-
go w tym dniu?

 Na prze³omie lipca i sierpnia
1907r. gen. Robert Baden - Powell
zorganizowa³ dwudziestu londyñ-
skim ch³opakom z ró¿nych warstw
spo³ecznych obóz do�wiadczalny na
wyspie Brownsea. Chcia³ on wów-
czas zachêciæ ich do
prowadzenia takiego
samego ¿ycia pod
go³ym niebem, w ja-
kim ongi� wychowy-
wa³a go w³asna mat-
ka (ojciec pastor i
profesor geometrii w
Oxfordzie zmar³, gdy
Robert mia³ 4 lata).
Wspaniale wycho-
wa³a i wykszta³ci³a
piêciu synów i córkê. Na wyspie
Brownsea do�wiadczony, ju¿ 50-
letni genera³ chcia³ powtórzyæ sys-
tem, wed³ug którego matka wycho-
wywa³a synów we wzajemnym so-
bie dopomaganiu. Starszy troszczy³
siê o m³odszego, a wszyscy uczyli
siê obserwowaæ przyrodê - drzewa,
gwiazdy, ¿ycie ro�lin i zwierz¹t,
orientowaæ siê w terenie, radziæ
sobie w trudnych warunkach, æwi-
czyæ swe cia³o, hartowaæ ducha, byæ
pos³usznym i karnym, z rado�ci¹

przyjmowaæ ka¿d¹ chwilê ¿ycia.
Tak krystalizowa³o siê Prawo skau-
towe i metoda. System ma³ych grup,
czyli zastêpów sprawdzi³ siê dosko-
nale. Kolejne lata przynios³y nieby-
wa³y rozkwit ruchu skautowego nie
tylko w Anglii, ale w Europie, Azji i
Ameryce. Baden- Powell pisa³
ksi¹¿ki, redagowa³ czasopisma, je�-
dzi³ po �wiecie z odczytami i sam
praktycznie udoskonala³ i realizowa³
swe idee. Do Polski pod panowa-
niem zaborców wprowadzi³ je jako
pierwszy Andrzej Ma³kowski. Na

bazie lwowskiego "Soko³a" i "Za-
rzewia" powsta³a jesieni¹ 1910 roku
pierwsza mêska dru¿yna skautowa
(w 2010 roku bêdziemy �wiêtowaæ
stulecie harcerstwa). Na zlocie
skautowym w Birmingham w 1913
roku w wielotysiêcznym gronie
skautów z Wysp Brytyjskich, ich
afrykañskich i azjatyckich kolonii
znakomicie zaprezentowa³a siê 51-
osobowa reprezentacja harcerzy
(pod wodz¹ Ma³kowskiego) z d¹-
¿¹cego do niepodleg³o�ci kraju. Ju¿

Barbara i Wies³aw Janiccy
W STULECIE SKAUTINGU
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wcze�niej postêpowi patrioci polscy
z Lwowa, Krakowa, Warszawy,
Poznania i innych miast zrozumieli,
¿e harcerstwo polskie to skauting
plus niepodleg³o�æ. System Baden-
Powella: wyró¿niaj¹cego siê ¿o³nie-
rza - dowódcy, pisarza i artysty, ale
przede wszystkim znakomitego pe-
dagoga i wychowawcy doskonale
odpowiada³ zniewolonym od ponad
stu lat Polakom. Znawcy tematu
uwa¿aj¹, ¿e skauting to najgenial-
niejszy ruch stworzony w ubieg³ym
stuleciu, do dzisiaj - niestety - tylko
w niewielkim stopniu wykorzysta-
ny w �wiecie.

Rozwojowi, propagowaniu tego
ruchu s³u¿¹ narodowe i �wiatowe
zloty - Jamboree, odbywaj¹ce siê od
1920 roku (Londyn) zwykle co czte-
ry lata (z przerw¹
miêdzy 1937 a 1947).
W Polsce przedwo-
jennej, gdzie od 1918
roku ró¿norodne or-
ganizacje harcerskie
zjednoczy³y siê w
ZHP, pierwszy zlot
3000 harcerzy odby³
siê w Warszawie na
Siekierkach, a 800
harcerek w �widrze,
tu¿ przed II Jamboree
w Kopenhadze w 1924 roku.

Drugi w 1929r. w Poznaniu. Z
trzeciego zlotu w Spale (1935) prze-
gl¹damy ze wzruszeniem podaro-
wany nam niedawno przez Jarosla-
va Kvìtoòa z Brna "Przewodnik po
Zlocie. Dzienniczek uczestnika".
Na pierwszych stronach portrety
patrona ZHP marsza³ka J. Pi³sud-

skiego i prezydenta Rzeczypospoli-
tej profesora I. Mo�cickiego - pro-
tektora ZHP i zlotu, który odbywa³
siê w obrêbie jego rezydencji w
Spale w³a�nie (25 tys. uczestników).
Nie robi na nas ju¿ takiego wra¿e-
nia piêknie ilustrowany, na wysokiej
jako�ci papierze wydany przewod-
nik z roku 2000, choæ udzia³ w �wia-
towym Zlocie Harcerstwa Polskie-
go 2000 w Gnie�nie wspominamy
serdecznie (10 tys. uczestników).
Do zlotów w Zegrzu (1995) i ostat-
niego w Kielcach (sierpieñ 2007)
nie umiemy siê ustosunkowaæ, bo
nie brali�my w nich udzia³u. By³a
kilka dni w Kielcach delegacja  har-
cerzy z naszego hufca z komendan-
tem na czele, wiêc pewnie kto� z
nich zechce to wydarzenie opisaæ.

Chcieliby�my bardzo pojechaæ na
jubileuszowy zlot do Krakowa w
sierpniu 2010 roku (z oczywistych
wzglêdów woleliby�my do Lwowa),
tak jak bardzo chcieli�my byæ w
2007 w Anglii. Przez kilka dziesiê-
cioleci udzia³ polskich harcerzy two-
rz¹cych w okresie miêdzywojen-
nym �wiatowe Organizacje Skau-
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tów i Przewodniczek, a na skutek
odst¹pienia od idei Baden -Powella
po II wojnie �wiatowej na rzecz so-
cjalistycznego modelu harcerstwa
wykluczonych ze struktur �wiato-
wego skautingu, by³ po prostu nie-
mo¿liwy. Dopiero od lipca 1996r.
ZHP jako jedyna polska organiza-
cja harcerska sta³a siê na nowo pe³-
noprawnym cz³onkiem WOSM
(�wiatowej Organizacji Ruchu
Skautowego). Mogli�my wiêc
uczestniczyæ w Jamboree 1998/99
w Chile i 2002/03 w Tajlandii. By³y
tam polskie reprezen-
tacje, ale bez nas.

Na udzia³ w obcho-
dach 100-lecia skau-
tingu - 21. Jamboree
w Londynie te¿ nie
by³o nas staæ. ¯eby
uczestniczyæ w pe³ni
w tym 40-tysiêcznym
zlocie w okolicach
Chelmsfordu nale¿a-
³o zg³osiæ 12-osobo-
we zastêpy z jednym
opiekunem (podstawowa op³ata od
uczestnika to ok. 2,5 tys. z³otych).
Nawet jednego zastêpu nie uda³o siê
skompletowaæ z harcerzy naszego
hufca. Tak, nasi harcerze nie po-
chodz¹ z bogatych rodzin, a hufiec
te¿ nie nale¿y do bogatych. Mogli-
�my jednak pojechaæ do Wielkiej
Brytanii na innych zasadach. Nasi
przyjaciele - czescy skauci z okrê-
gu o³omunieckiego zorganizowali
autokarowy wyjazd do Szkocji,
Walii i Anglii z mo¿liwo�ci¹ jedno-
dniowego pobytu na Jamboree i nas
zechcieli ze sob¹ zabraæ. Najpierw

proponowali 25 miejsc, potem wy-
cofali�my swe deklaracje do 15, by
ostatecznie ratowaæ honor g³ub-
czyckiego (wiêc polskiego) harcer-
stwa 10-osobow¹ reprezentacj¹.
Koszty organizacyjne (przejazd,
wy¿ywienie, noclegi, atrakcje, bilet
na Jamboree) pokrywa³ indywidu-
alnie ka¿dy z nas. Ze wspólnej puli
zakupili�my dodatkow¹ ¿ywno�æ,
�rodki reprezentacyjne i znaczn¹
czê�æ upominków. W drobne upo-
minki wyposa¿y³y nas: Urz¹d Gmi-
ny, Starostwo, Komenda Hufca.

Ponadto ta ostatnia ufundowa³a
nam cztery bluzy harcerskie, trzy
komplety koszulek z logo hufca oraz
czapeczki. Meldujemy, ¿e godnie
starali�my siê je nosiæ i rozs³awiaæ
dobre imiê G³ubczyc.

Najmocniej dziêkujemy Esterowi
(Lubomir Vaòiãk), który zaprosi³ nas
na wspóln¹ wyprawê, �wietnie j¹
zorganizowa³ i mimo swych dolegli-
wo�ci zdrowotnych przeprowadzi³
nas bezpiecznie po Wielkiej Bryta-
nii. Pomogli mu w tym inni, przede
wszystkim jego ¿ona Milena, Kana-
dyjczyk Ian i Petr - kolega miesz-
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kaj¹cy w Glasgow. W Amsterda-
mie do³¹czy³ do nas Arian, oprowa-
dzi³ po swym mie�cie i do koñca
wyprawy reprezentowa³ Holandiê
w naszej miêdzynarodowej ekipie.
Najliczniejsz¹ grupê stanowili pod-
opieczni Estera i niektórzy z ich ro-
dziców z niespe³na 2-tysiêcznego
Dubu nad Moravou. Libor z O³o-
muñca opiekowa³ siê nie tylko swym
ma³ym, jak¿e samodzielnym Honzi-
kiem, ale jako lekarz nami wszyst-
kimi. Obecno�æ Jamba (Jan Peèin-
ka) i jego ¿ony Hanki - wzorowego

skautowego ma³¿eñstwa z Èecho-
vic z racji kilkuletniej z nimi przy-
ja�ni wprowadza³a w nas  spokój i
pewno�æ, ¿e jeste�my we w³a�ci-
wym towarzystwie. Wióz³ nas
swym wygodnym autokarem Pin-
dio - Petr Pindur (pomaga³ mu Jiri )
i dopiero na Wyspach do�wiadczy-
li�my jego mistrzowskich umiejêtno-
�ci nie tylko za kierownic¹, ale jako
niezrównanego przewodnika, duszê
towarzystwa, znakomitego pi³karza,
muzyka - s³owem cz³owieka- orkie-
stry. W roli przewodnika by³a te¿

Zuzanna, jego przyjació³ka. Dopie-
ro 24 lipca wieczorem, po prawie
trzech dniach podró¿y (promem z
Amsterdamu do Newcastle, prze-
kroczeniu granicy angielsko-szkoc-
kiej) w bazie skautowej pod Edyn-
burgiem odkryli�my, jaki skarb je-
dzie z nami - to Maru�ka. Nazwaæ
j¹ pok³adow¹ kuchark¹ to zdecydo-
wanie za ma³o. To prawdziwa na-
sza Mamu�ka. Odt¹d karmi³a nas
jak najtroskliwsza matka. Umia³a w
mig ugotowaæ w ograniczonych
warunkach, w harcówkach z mini-

malnym zapleczem
kuchennym, pod
namiotem czy
wprost na parkingu
pe³ny dwudaniowy
obiad dla 50-osobo-
wej grupy.

Owszem, za-
wsze jej kto� poma-
ga³, ale to by³o za-
dziwiaj¹ce, jak kr¹-
glutka, oty³a kobiet-
ka tak sprawnie
gotuje. Przy tym w

ka¿dej chwili radosna, pe³na uprzej-
mo�ci. Ostatnia k³ad³a siê spaæ,
wstawa³a pierwsza, by przygotowaæ
nie tylko �niadanie, ale prowiant na
ca³y dzieñ podró¿y. Jeszcze �piewa-
³a nam pie�ni na dobranoc i rozwe-
sela³a w autobusie, tylko czasami
dosypiaj¹c. Piêknie mówi³a po pol-
sku (ona i kierowcy pochodz¹ z
Ostravy), a �mia³a siê tak szczerze
i rubasznie niczym Zag³oba.

Du¿o �piewali�my, nie tylko z
Maru�k¹. Lubili�my s³uchaæ cze-
skich pie�ni i piosenek, chêtnie w³¹-
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czali�my siê w ich �piew. To nasi
przyjaciele jednak oczekiwali i do-
magali siê od nas kolejnych piose-
nek i wielu z nich czyni³o z dnia na
dzieñ postêpy w ich przyswajaniu.
�piewali�my w autobusie i w klu-
bowniach- harcówkach, na wê-
drówce i przy ognisku, na uroczy-
stej zbiórce 1 sierpnia na wzgórzu
pod Cranleigh. W drodze do mia-
steczka zlotowego �piewali�my na
wielkim parkingu, gdzie pozdrawia-
³y nas ró¿nokolorowe grupy (stam-
t¹d po odprawie dowo¿ono uczest-
ników specjalnymi autobusami do
odleg³ego o 20 km centrum zlotu).
Po przyje�dzie na miejsce, zamiast
wystawaæ w wielogodzinnych ko-
lejkach do wielkich namiotów po
zlotowe zakupy, wêdrowali�my z
gitar¹ i �piewem po alejkach, b³o-
niach, rewirach noclegowych, miej-
scach zajêæ, æwiczeñ, spotkañ.
�piewem i okrzykami pozdrawiali-
�my obcojêzyczne grupy, grupki i
pojedynczych ludzi. Zatrzymywali
siê, robili z nami zdjêcia, wspólnie
siê radowali�my. Skaut z Arabii Sau-
dyjskiej poprosi³ o piosenkê, by j¹
nagraæ kamer¹, czarnoskóra ekipa
telewizyjna zrobi³a z nami ma³y
wywiad. Byli�my 10--osobow¹ dru-
¿yn¹, zró¿nicowan¹ wiekowo (13-
46 lat), ale radosn¹ i roz�piewan¹.
To nasz najwiêkszy atut. 5 harce-
rek i 5 harcerzy w ³adnych polskich
mundurach zwraca³o na siebie uwa-
gê. Najbardziej nasze tradycyjne
rogatywki. Na ca³ym �wiecie nie
maj¹ sobie równych, jak nasz krzy¿
harcerski w�ród najwy¿szych sym-
boli 150 narodowych organizacji.

£¹czy nas wszystkich lilijka skau-
towa (ch³opcy) i koniczynka (dziew-
czêta), ale odznaki mamy ró¿ne.

Zawsze z dum¹ prezentowali�my
nasz¹ flagê bia³o-czerwon¹ z go-
d³em po�rodku. Podczas uroczy-
stych spotkañ w Edynburgu, Inver-
ness, Glasgow, Chester, Cranleigh,
Basildon z najwy¿sz¹ godno�ci¹
wymieniali�my je z flagami gospo-
darzy - to taki skautowy zwyczaj.
Wymieniali�my siê te¿ emblemata-
mi, znaczkami, naszywkami, chus-
tami. Za prezenty s³u¿y³y nam tak-
¿e foldery, mapy, ksi¹¿ki i albumy,
które - mamy nadziejê - przybli¿¹
poznanym przez nas i go�cinnym dla
nas skautom G³ubczyce, Opolszczy-
znê i Polskê. Ju¿ docieraj¹ do nas
pierwsze korespondencje z propo-
zycjami wspó³pracy.

Na Jamboree czeka³a na nas Mir-
ka z O³omuñca i jako uczestniczka
pe³nego programu zlotu s³u¿y³a nam
za przewodniczkê. U³atwi³a nam
w³a�ciwe wykorzystanie tych nie-
wielu godzin w centrum zlotowym.
Choæ fragmentarycznie jednak po-
znali�my sporo zajêæ, propozycji pro-
gramowych, technik, metod pracy
skautowej. Bogata ró¿norodno�æ
ofert: od krzesania ognia po walki
rycerskie na koniach, od zdobienia
kart po wielkie akcje charytatyw-
ne, od rywalizacji na linach po kon-
struowanie urz¹dzeñ obozowych, od
prostych teatralnych zabaw po kon-
certowe popisy na wielkiej scenie -
to tylko niektóre "zaliczone" przez
nas punkty programu. Ten dzieñ 2
sierpnia by³ dla nas szczególny, bo
to DZIEÑ POLSKI. Aktywnych
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harcerzy spotykali�my na ka¿dym
kroku. Reklamowali nasz kraj i za-
praszali do polskiego gniazda. Szko-
da by³o nam czasu, by próbowaæ
dopchaæ siê na spotkanie z go�ciem
honorowym zlotu Lechem Wa³ês¹
(Mirce uda³o siê wcze�niej sfotogra-
fowaæ naszego by³ego prezydenta).
W polskim gnie�dzie tego dnia pa-
nowa³ wielki ruch. Znakomicie przy-
gotowane stoiska, m.in. wystawa
upamiêtniaj¹ca historiê harcerstwa
z wiod¹cym tematem powstania

warszawskiego i dzia³alno�ci Sza-
rych Szeregów, ¿ywe obrazy histo-
rii Polski od legendarnych pocz¹t-
ków po wspó³czesno�æ, stroje ludo-
we, regionalne, pokazy, tañce, mu-
zyka, polski bigos, pierogi i ciasta.
Serdeczno�æ i spontaniczna go�cin-
no�æ robi³y na obcych naprawdê
du¿e wra¿enie. Nasze serca urado-
wa³y siê na widok harcerzy w
¿eglarskich mundurach, a najbar-
dziej, gdy na placu w�ród murzyñ-
skich bêbniarzy, szkockich dudzia-
rzy i japoñskiej orkiestry pojawi³ siê
dziwny pojazd z bia³o-czerwon¹
flag¹ - to du¿y szybowiec prze-
mieszczaj¹cy siê na kó³kach, skon-

struowany z brzozowych ¿erdzi
przez harcerzy z Piaseczna. Wtedy
jedn¹ nog¹ byli�my na Wyspach,
drug¹ w Polsce, a duch unosi³ siê w
przestworza.

Dwa dni spêdzili�my w Londynie
i tam spotykali�my grupy skautów.
Nasi m³odzi dotarli do domu Baden-
Powella, który potê¿nie rozbudowa-
ny stanowi dzi� hotel i siedzibê wie-
lu m³odzie¿owych organizacji. Na
pewno ¿al, ¿e nie mogli�my pobyæ
trochê d³u¿ej w miasteczku zloto-

wym. Co� za co�. Dwa
tygodnie w podró¿y to
wielkie prze¿ycie. Taka
wyprawa ju¿ siê nie po-
wtórzy. Zwiedzili�my
najwiêksze miasta Szko-
cji, potê¿ne twierdze,
zamki, ko�cio³y i zabyt-
ki. Zobaczyli�my jak z
ruin mo¿na uczyniæ tury-
styczne atrakcje. Zdo-
byli�my najwy¿sz¹ górê

na Wyspach - Ben Nevis w bardzo
trudnych warunkach, gdy ruszali�my
na wêdrówkê, temperatura wyno-
si³a +20?C, na szczycie 0?C, potê¿-
ny wiatr, deszcz, mg³a. Gdy zmarz-
niêci, przemêczeni i wyczerpani ze-
szli�my w dolinê, czeka³a na nas
Maru�ka z u�miechem i pysznym
obiadem na parkingu. Szkockie je-
ziora (np. Loch Ness) zrobi³y na nas
niesamowite wra¿enie, rejs po za-
toce - tak¿e. Parki krajobrazowe,
ro�linno�æ, potê¿ne i ma³e mosty,
autostrady i setki kilometrów po
w¹ziutkich drogach przemierzonych
wielkim autokarem (jak nas wióz³
bezwypadkowo Pindio?) - tego siê
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nie da zapomnieæ. A cudowne kra-
jobrazy, np. Lasu Birnamskiego, gór,
strumieni i wodospadów, gdzie ro-
biono zdjêcia do filmu "Waleczne
Serce", czy walijskiego wybrze¿a na
zawsze pozostan¹ w pamiêci. Jak
zapomnieæ Liverpool z ¿ywym mu-
zeum Beatlesów, bajeczne Che-
ster, magiczny Stratford Szek-
spira, potêgê Stirlinga czy Wind-
soru? Do tego atrakcje Londy-
nu.

Wygl¹da na to, ¿e tak mog³a-
by wygl¹daæ ka¿da wycieczka
na Wyspy z oferty biur tury-
stycznych. Mo¿e. Nie, taka wy-
prawa mo¿liwa by³a tylko w gro-
nie harcerzy, skautów i naszych
przyjació³. Trudy podró¿y, poko-
nywanie setek kilometrów w gro-
nie ludzi po³¹czonych pasj¹ pozna-
nia nieznanych regionów, kultur, lu-
dzi i siebie nawzajem op³aci³y siê ze
wszech miar. Spotykali�my obcych
ludzi, którzy od razu stawali siê nam
bliscy, bo ³¹cz¹ nas te same idea³y.
W Glasgow grupa wyrostków ob-
rzuca³a nasz autokar kamieniami.
To nie byli skauci, to nie byli ludzie
dobrej woli, to byli g³upi, pospolici
dranie. Po interwencji policji czuli-
�my siê bezpieczni. Gospodarze byli
za¿enowani. To smutny incydent,
ale oni i my wiemy, ¿e tym bardziej
proponowany przez nas styl ma
przysz³o�æ, choæby jako alternaty-
wa dla takich patologicznych zacho-
wañ. Nie korzystali�my z luksuso-
wych warunków, ledwo starczy³o
miejsca na pod³odze w salach, nie
tyle domów harcerza, co baraków.
Czystych, funkcjonalnych i do jedze-

nia,i do spania, zabawy, zajêæ (z ma³¹
kuchni¹ i toalet¹). 50 osób na kari-
matach, w �piworach. Jeszcze wiê-
cej baga¿u, harcerskie wyposa¿e-
nie. D³ugi dzieñ, krótka noc. Zakwa-
terowanie, wykwaterowanie. I to co
najwa¿niejsze - ludzie. Serdeczne

gesty, prezentacje, �piewy, okrzyki,
pl¹sy i tañce, rozmowy, wzajemne
obdarowywanie siê dobrem i dobra-
mi po szkocku, angielsku, kanadyj-
sku, holendersku, czesku i po pol-
sku oczywi�cie. Na ostatnim przed
powrotem na kontynent ognisku tak-
¿e po w³osku, bo z w³oskimi skau-
tami biwakowali�my pod Londy-
nem. Czego zabrak³o? Ognisk w³a-
�nie. Takich jak to. Dla nas- harce-
rzy ognisko na zakoñczenie dnia to
�wiêta sprawa. Tak to rozumia³
Baden-Powell, Seton i inni. Mia³em
wra¿enie, ¿e w tamtym �wiecie,
coraz bardziej przepisowym, zbiu-
rokratyzowanym, skutecznie odstê-
puje siê od tego, co naturalne, �ró-
d³owe. St¹d powszechny zakaz roz-
palania ognisk. Musi byæ a¿ nadto
bezpiecznie, choæ niebezpieczeñ-
stwa s¹ zupe³nie gdzie indziej. Tym
bardziej nie zapomnê, tak jak Adam
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i chyba my wszyscy, malutkiego
ogniska o 4.00 nad ranem pamiêt-
nego 1 sierpnia. Wstali�my i wyszli-
�my z sali dyskretnie, by nikogo nie
zbudziæ. Nasza dziesi¹tka, Jambo i
Ester z dwoma podw³adnymi. Jak-
by w konspiracji, gdzie� za obiekta-
mi sportowymi, przy alejce w�ród
drzew i krzewów rozpalili�my ogni-
sko. Pojawi³a siê na horyzoncie ju-
trzenka, a my jak w zaczarowanym
�wiecie wypowiadali�my daleko od
kraju rotê Przyrzeczenia - na flagê,

or³a, krzy¿. Zanucili�my pie�ñ. Ja-
siek z³o¿y³ swe Przyrzeczenie po raz
pierwszy - osobno. Damian z³o¿y³
Zobowi¹zanie Instruktorskie - ob-
rzêdowo, jak nale¿y. Odnowieni, z
nadziej¹ na kolejne co najmniej sto
lat skautingu wrócili�my w ciszy
tam, gdzie inni jeszcze s³odko spali.
O czym my�leli�my? Jak dobrze, ¿e
nie przespali�my tego poranka i ¿eby
nie przespaæ kolejnych dni, ¿ycia.

I nie zapomnimy jeszcze spotkañ
z rodakami na Wyspach. Ile przy-
jemno�ci mo¿e sprawiæ ot choæby
takie spotkanie jak to w centrum
Edynburga z m³odymi g³ubczycza-

nami Piotrem i Agat¹, jej siostr¹ i
koleg¹. Po pracy zwiedzali to uro-
cze miasto. Jak mi³o us³yszeæ na
ulicy Londynu pozdrowienie "Czu-
waj" z ust komendantki hufca Wê-
gorzewo (w cywilu) po rozpozna-
niu znaczka naszego hufca na ko-
szulkach. Ile wreszcie wzruszeñ
da³o nam umówione spotkanie z
druhn¹ Ew¹. Windsor. Zachodz¹ce
s³oñce na pa³acowych wie¿ach. I
biegn¹cy do siebie brat i siostra. Za
chwilê w u�ciskach i we ³zach. Ra-

dek i Ewa. ¯eby siê nie
rozbeczeæ, musieli�my
siliæ siê na jakie� ¿arty.
Radek by³ z nami. Ewa
te¿ - sercem i my�lami.
Po maturze, niespe³na
dwa miesi¹ce wcze�niej
przyjecha³a do Londynu.
Zarabia na przysz³e stu-
dia. Jest dzieln¹ har-
cerk¹-wêdrowniczk¹.
Jeste�my pewni, ¿e da
sobie radê. Potem by³o

trudne rozstanie.
22 grudnia, w Dniu Patrona na-

szej dru¿yny, wieczorem zatelefo-
nowa³a Ewa. Sk³ada³a nam wszyst-
kim �wi¹teczne ¿yczenia i dzieli³a siê
swoj¹ rado�ci¹: - Dzi� przed hiper-
marketem spotka³am angielskich
skautów. Od s³owa do s³owa i za-
prosili mnie do swojego krêgu. Za-
prosili na zbiórkê. Chyba poprowa-
dzê zastêp ma³ych skautów.

My wrócili�my 4 sierpnia do
G³ubczyc. Nic siê nie skoñczy³o.
Gdy z chórem licealnym 8 listopa-
da powtarzali�my w g³ubczyckim
domu kultury londyñski koncert z
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19 sierpnia, Ewa dojecha³a z lotni-
ska w Pyrzowicach do domu, z
Radkiem i rodzicami dzieli³a siê
swymi angielskimi prze¿yciami. Na
widowni niezawodni nasi instruk-
torzy, wiêc Ala i Damian, studenci
Ada� i Tola na zajêciach, ucznio-
wie Ala i Jasiek w internacie w
Nysie, Marta mo¿e na korepety-
cjach z angielskiego. Wszyscy
chcemy byæ lepszymi harcerzami
w �wiecie, który gor¹czkowo pê-
dzi ku temu, co nowe i niepewne,
zapominaj¹c o tym, co stare i
sprawdzone. Czy przyjête i wyko-
rzystane?

Dziêkujê tym, którzy pomogli nam
w zorganizowaniu wakacyjnej, oko-
liczno�ciowej, niepowtarzalnej wy-
prawy. Sami by�my nie pojechali,
wiêc dziêkujemy specjalnie  naszym
dzieciom - druhnie Toli i druhowi
Adasiowi (dla takiej sprawy warto
siê zapo¿yczyæ!), zaprzyja�nionemu
ma³¿eñstwu - druhnie Ali i druhowi
Damianowi Dobrowolskim (dla ta-
kiej sprawy warto zrezygnowaæ z
miodowych wakacji!), troskliwym i
m¹drym rodzicom Siwczykom, ¿e
pos³ali z nami swe dzieci - druhnê
Alê i druha Jasia, wspania³ej rodzi-
nie Woronowskich, ¿e druhowi Rad-
kowi zapewni³a wyjazd i rozs¹dnym
rodzicom druhny Marty Kownac-
kiej, ¿e oddali sw¹ córkê w nasze
harcerskie rêce, a nie wys³ali np. na
obóz jêzykowy. Bo w harcerstwie
jest wszystko!

JEDEN �WIAT - JEDNO
PRZYRZECZENIE

To has³o roku jubileuszowego. A
my przypominamy sobie s³owa dru-

ha Stefana Mirowskiego - legendar-
nego przewodnicz¹cego ZHP, któ-
ry przed �mierci¹ w 1996r. tak pisa³:

"Skauting jest wielk¹ gr¹ upra-
wian¹ przez przyjació³ w s³u¿bie.
Jest braterstwem s³u¿by. W tej grze
zaczyna siê nied³ugo mecz drugie-
go stulecia. Gramy o przysz³o�æ
m³odzie¿y, Polski i �wiata. Nie mo-
¿emy przegraæ."

Naczelny Skaut przed �mierci¹ w
testamencie zostawi³ nam przes³a-
nie, by zostawiæ �wiat choæ trochê
lepszym, ni¿ go zastali�my. Dlatego
�piewamy w naszej g³ubczyckiej -
jubileuszowej piosence:

        NASZA GRA

I
Baden Powell, pomys³ mia³
Seton- te¿ podobnie chcia³
Po nich inni
Trochê dziwni
Bo naiwni- chc¹ w to graæ

II
Ma³kowskiemu w oko wpad³
"Scouting" i wytyczy³ szlak
Po nim inni
Trochê dziwni
Bo naiwni- chc¹ w to graæ

 Ref.
Bracie mój, bracie mój
Trzymaj fason i graj
Od stu lat toczy siê nasza gra
Zostaw �wiat trochê lepszym
Ni¿ go zasta³e�
Niechaj trwa [niech wci¹¿ trwa]

Barbara i Wies³aw Janiccy



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2008

322

Jak zwykle, po powrocie z pod-
ró¿y, spisujê wra¿enia dotycz¹ce
najwa¿niejszych na trasie miejsc, za-
bytków, osobliwo�ci, ludzi. Tym ra-
zem, dziêki uczestnictwu w V Re-
gionalnym Seminarium Krajoznaw-
czym "Poznajemy walory krajo-
znawczo-turystyczne powiatu g³ub-
czyckiego",  znalaz³am wiele god-
nych uwagi opolskich cudów, które
zakorzeni³y siê w mej duszy na
sta³e.

Opolska przygoda uczestni-
ków Forum zaczê³a siê w Li-
siêcicach, u twórcy ludowego
Mariana Kaczanka. Spo�ród
licznych rze�b, szczególnie
przypad³a mi do gustu jedna -
Anio³ Dwoisty (moja nazwa -
JWN),  wyrze�biony z jedne-
go kawa³ka drewna. Jak mówi³
jego twórca, symbolizuje on
odwieczn¹ walkê Dobra i Z³a
- jeden anio³ bia³y, drugi - czar-
ny. Kolor bia³y przenika³ w anielsk¹
czerñ bli�niaka, kolor czarny z ko-
lei, wnika³  w bia³¹ po³owê rze�by.
Niestety, Anio³ Dwoisty nie by³ na
sprzeda¿, zosta³ wiêc w izbie Pana
Kaczanka. A ja ci¹gle o nim ma-
rzê�

Na kolejn¹ fascynacjê nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. Pobliska wie�
Grobniki, nale¿a³a od 1183 roku do
zakonu joannitów, pocz¹tkowo jako
folwark zakonny, od XIII wieku do
roku 1810, bêd¹c siedzib¹ komturii.
O joannitach tylko czyta³am, tu ze-
tknê³am siê z ich ci¹gle realn¹ obec-

Joanna Wac³awa Niegodzisz, Warszawa
Moje opolskie fascynacje

no�ci¹. Przetrwa³ do dzi� joannicki
zamek, a tak w³a�ciwie dwór obron-
ny, wzniesiony jako dwupiêtrowa
budowla przez komtura Jerzego
Prószkowskiego. Najstarsze ele-
menty pochodz¹ z XV wieku, ca-
³o�æ przebudowano w wieku XIX.
Do dzi� dobrze zachowa³ siê herb
nad wej�ciem do zamku: sk³ada siê
z herbu komtura Prószkowskiego

oraz krzy¿a maltañskiego. Od roku
1843 zamek znajdowa³ siê w rêkach
¿ydowskiego kupca Mendla Samu-
ela Berlinera, który obni¿y³ go do
jednego piêtra i zrobi³ w nim gospo-
dê. Obecnie - w zale¿no�ci od po-
trzeb, pe³ni funkcjê domu weselne-
go lub pogrzebowego. Prze�laduje
mnie tylko gotycki portal, pomalo-
wany w�ciekle krzykliw¹ olejn¹
(sic!) farb¹.

 Na uwagê zas³uguje grobnicki
ko�ció³ �ciêcia �w. Jana Chrzcicie-
la, wzniesiony przez joannitów w
roku 1701. Szczyty dachów i wie¿y
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wieñcz¹ krzy¿e maltañskie. Wielo-
krotnie przebudowywany, zachowa³
barokowy wystrój wnêtrza. Cieka-
wym zabytkiem jest usytuowany za
ko�cio³em, na cmentarzu, pomnik-
golgota z czasów I wojny �wiato-
wej, postawiony w 1922 roku. Od-
remontowa³ go proboszcz ks. Jerzy
Pielka, który zainicjowa³ tak¿e po-
stawienie symbolicznych nagrob-

ków wszystkich proboszczów tutej-
szej parafii. Ksi¹dz Pielka trzyma
równie¿ rêkê na pulsie akcji, maj¹-
cej na celu rewaloryzacjê kapliczki
�w. Barbary, w obecnej postaci z
roku 1701. Mo¿e kiedy� kapliczka,
jak i zanieczyszczone, niegdy� lecz-
nicze �ród³o, odzyskaj¹ dawn¹
�wietno�æ, bo obecnie wygl¹daj¹
bardzo mizernie.

Wielk¹ rado�æ uczestnikom Semi-
narium sprawi³a autorka licznych
opracowañ historycznych, urokliwa
dr Katarzyna Maler, która oprowa-
dza³a nas po G³ubczycach - kom-
petentnie i ciekawie. Spo�ród g³ub-
czyckich zabytków, udostêpni³a nam
na pewno najcenniejsze, najnowsze

znalezisko - �redniowieczne kramy
miejskie, odkryte w podziemiach
nowo budowanego obecnie ratusza,
poprzedni zniszczony zosta³ w 1945
roku (foto nastêpna strona). W³a-
dze miasta - burmistrz Adam Kru-
pa i wiceburmistrz Jan Krówka,
powitali nas w salach Urzêdu Mia-
sta (foto nastêpna strona), gdzie uro-
czysto�æ oficjalnego otwarcia Fo-

rum, u�wietni³ wystêp
Chóru Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Ada-
ma Mickiewicza pod
kierunkiem dyrygenta
Piotra Wiechy. Piêkne
dziewczyny, przystojni
ch³opcy, wokalnie wspa-
niali. Nic dziwnego, ¿e
to towar eksportowy
G³ubczyc, chêtnie za-
praszany na zagranicz-
ne koncertowanie.

Prawdziwa rewelacja czeka³a na
uczestników Forum w Branicach.
Po wspania³ym kulinarnym przyjê-
ciu, delektowali�my siê multime-
dialn¹ prezentacj¹,  pozwalaj¹c¹
poznaæ gminê Branice, w wykona-
niu wójta gminy Józefa Ma³ka, jego
zastêpcy - Piotra Kukuczki oraz
Benedykta Pospiszala, autora licz-
nych publikacji z tego terenu. Na-
zajutrz czeka³a nas nie lada gratka
- zwiedzanie Branic: Zespo³u Gim-
nazjalno-Szkolnego oraz Miastecz-
ka Mi³osierdzia. W szkole, równo-
legle do zdobywanej wiedzy, ucznio-
wie  mog¹ rozwijaæ tak¿e cia³o (du¿y
kompleks sportowy ze stadionem,
boiskami, ogromn¹ hal¹ gimna-
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styczna, basenem k¹pielowym, Ze-
spó³ Tañca). Takich mo¿liwo�ci fi-
zycznego rozwoju, mo¿e im pozaz-
dro�ciæ niejedno miasto. Starsza
m³odzie¿ ma do dyspozycji naukê w
Medycznym Studium Zawodowym
oraz treningi w Klubie Sportowym
"Orze³" lub Klubie Biegacza. Mog¹
te¿ próbowaæ swego pióra na

³amach miesiêcznika "Informator
Branicki", bo ju¿ "Zygzak" od 10 lat
(od grudnia 1997) skupia osoby
oscyluj¹ce wokó³ tematyki szpital-
nej i lecznictwa.

Widaæ, ¿e mieszkañcy Branic
dzia³aj¹ i tworz¹ z pasj¹, równej tej,
któr¹ emanowa³ biskup-wizjoner
Joseph Martin Nathan (1867-1947),
którego dewiza ¿yciowa brzmia³a:
Mimo przeciwno�ci dzia³aæ. Starto-
wa³ on w szkole jako prymus i jak
prymus realizowa³ w latach 1892-
1945 swój branicki model filantropii
i lecznictwa, przemy�lany w naj-
drobniejszych szczegó³ach, w posza-
nowaniu praw przyrody oraz har-
monii architektury i krajobrazu. By-

li�my pod wra¿eniem jego leczniczo-
ekonomicznej wizji prowadzenia no-
woczesnego zak³adu, jak dzi� widaæ,
ju¿ na miarê XXI wieku. Dzisiejsi
reformatorzy polskiej s³u¿by zdro-
wia, mogliby siê uczyæ na jego do-
�wiadczeniach i osi¹gniêciach. Na
podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e bi-
skup Nathan - Morawianin, przez

wiele lat hitlerow-
skiego terroru le-
czy³ w swym za-
k³adzie zarówno
Niemców, jak i
Polaków, Cze-
chów, ̄ ydów oraz
wszystkie inne
wymagaj¹ce po-
mocy nacje. Op³a-
ca³ te¿ pastora i
rabina, aby wszy-
scy chorzy otrzy-
mywali tak¿e kom-

pleksow¹ opiekê duchow¹. Two-
rz¹c swe Miasteczko Mi³osierdzia
ksi¹dz Nathan zaczyna³ od budowy
klasztoru dla sióstr (1898), domu
opiekuñczego (1900), szpitala
(1902). W roku 1904  za³o¿y³ Fun-
dacjê, a w 1932 wybudowa³ swój
ukochany z³oty ko�ció³ w stylu ba-
zyliki. By³ tak¿e ciesz¹cym siê sza-
cunkiem deputowanym i parlamen-
tarzyst¹ - realizowa³ siê jako spraw-
ny polityk. Nic dziwnego, ¿e i dzi�
mo¿e liczyæ na pamiêæ, szacunek i
uznanie, nie tylko mieszkañców Bra-
nic.

Zauroczy³a nas oczywi�cie z³ota
bazylika �wiêtej Rodziny, stworzo-
na sercem biskupa Nathana, pe³na



WSPÓ£CZESNOŒÆ

325

dobrych Anio³ów Mi³osierdzia i wy-
pe³niona licznymi Akcjami Mi³o�ci
dla ró¿nych potrzebuj¹cych pomo-
cy osób. To siê czuje, to widaæ tak-
¿e dzi� we wspólnocie dzia³ania
mieszkañców wsi i pracowników
szpitalnych. W tajniki wizji biskupa
wprowadzi³ nas ks. proboszcz Aloj-
zy Nowak - Pasjonat Mi³osierdzia.
Ciekawa jest tak¿e powojenna hi-

storia branickiego szpitala, bêd¹ca
kontynuacj¹ wizji Nathana, a szcze-
gólnie dzieje Oddzia³u Opieki Do-
mowej - zarówno dzieje lekarzy, jak
i psychologów, instruktorów, tera-
peutów, pielêgniarek. Dobrze, ¿e
jest jeszcze tak wielu pasjonatów,
pracuj¹cych i tworz¹cych z ogrom-
nym zaanga¿owaniem na co dzieñ.
(Atmosferê tego ko�cio³a przywo-
³ujê prawie codziennie, ogl¹dam po
raz setny zdjêcia - ta bazylika ma
wed³ug mnie magiczn¹ moc.)

Zaanga¿owanie widaæ tak¿e we
W³odzieninie, gdzie inwestycja przy-
sz³ego zalewu (86 ha) na ujarzmio-
nej rzece Troi, realizowana jest przy
pomocy finansów otrzymanych z

Unii Europejskiej. Zapora ma d³u-
go�æ 235 m, wysoko�æ 15 m. My
ogl¹dali�my i fotografowali�my pola,
które w przysz³ym roku znajd¹ siê
pod wod¹ zbiornika retencyjnego,
który bêdzie tak¿e chroni³ przed
powodziami, nawadnia³ pola i s³u¿y³
jako miejsce rekreacyjne dla ludno-
�ci polsko-czeskiego pogranicza.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e znajd¹ siê

pieni¹dze, aby nie sta³
siê gigantyczn¹ kloak¹.

Tu¿ przed projekto-
wanym zalewem, po
prawej stronie szosy,
góruje na �redniowiecz-
nym grodzisku urokliwa
wie¿a XVI-wiecznego
ko�cio³a zamkowego
�w. Miko³aja, zniszczo-
nego w 1945 roku. Po
obu stronach wej�cia do
ko�cio³a stoj¹ figury:

�w. Jana Nepomucena i �w. Floria-
na - strzeg³y one niegdy� mostu nad
fos¹, broni¹c¹ dostêpu do zamku.
Wewn¹trz pozosta³o�ci murów dzi-
ka ro�linno�æ - bajkowy "zaczaro-
wany ogród".

W Narodowe �wiêto Niepodle-
g³o�ci obejrzeli�my gospodarn¹ wie�
Pilszcz, która wygra³a konkurs na
"Najpiêkniejsz¹ wie� opolsk¹ 2006".
Dziêki niej mo¿na by³o odrestauro-
waæ XIX-wieczne spichlerze, wy-
konaæ tablice informacyjne dla tu-
rystów. Dum¹ mieszkañców jest
m.in. "kwiatowe ZOO" - ogromne
zwierzaki z kolorowych ¿ywych
kwiatów (np. w roku 2007 by³y to:
hipopotam, paw, aligator, ¿aba, za-
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j¹c). Wymagaj¹ one systematycz-
nego podlewania i pielêgnowania
przez swoje opiekunki - mieszkanki
Pilszcza. W tej wsi mieszkañcy nie
czekaj¹ a¿ kto� da im pieni¹dze lub
spadn¹ one z nieba, zarabiaj¹ sami
(np. magiel), a potem inwestuj¹ w
urodê i czysto�æ wsi. Kwitnie tu tak-
¿e pomoc s¹siedzka. W oborach
PGR Pilszcz, po lewej stronie szo-
sy, na krañcu wsi,  widaæ czerwone
dachy obór, w których mieszkaj¹
muzykalne krowy. Dojone s¹ w takt
muzyki klasycznej, a szczególnie
lubi¹ Ludwiga van Beethovena.

Nieco dalej, po lewej stronie dro-
gi Pilszcz - Kietrz widaæ wioskê Lu-
botyñ. Latem 2007 roku prowadzo-
no wykopaliska na wzgórzu le¿¹-
cym na polu znakomicie prosperu-
j¹cego od 45. lat Kombinatu Rolne-
go Kietrz (krowy maj¹ tu steryln¹
czysto�æ, s³uchaj¹  muzyki klasycz-
nej i daj¹ ponad 8000 litrów mleka
rocznie, przy �redniej krajowej 5500
litrów). Archeolodzy penetrowali
miejsce osady ludno�ci kultury sze-
leckiej, datowanej na ok. 40 000 -
35 000 lat p.n.e. ¯yli tu ponoæ Ne-
andertalczycy. To tu tak¿e znajdo-
wa³o siê najwiêksze w Europie
Wschodniej cmentarzysko z okre-
su kultury ³u¿yckiej.

Miasteczko Kietrz s³ynê³o w la-
tach 1870-1927 z produkcji we³nia-
nych dywanów wêze³kowych, a
zw³aszcza muzu³mañskich dywani-
ków do modlitwy (80x140 cm). W
Kietrzu dana nam by³a najwiêksza
tego niezwyk³ego dnia atrakcja -
wizyta w ko�ciele �w. Tomasza
Aposto³a i rozmowa z ks. dzieka-

nem Józefem Gack¹. Obecny,
czwarty w tym miejscu ko�ció³, po-
chodzi z lat 1720-1722, z czê�cio-
wo  zachowanymi murami romañ-
skiej budowli.  Tu czeka³a nas naj-
wiêksza ciekawostka - na sklepie-
niu nawy g³ównej freski - od strony
o³tarza kolejno: Bóg Ojciec w tia-
rze, Syn Bo¿y, najwa¿niejszy - trze-
ci - Duch �wiêty w tiarze, przed-
stawiony pod postaci¹ cz³owieka,
Dawid nad chórem. Ponoæ to jedy-
ne w tym rodzaju malowid³o w Eu-
ropie, prezentuj¹ce Ducha �wiête-
go w ludzkiej postaci. Papie¿ Be-
nedykt XV rozkaza³ tê podobiznê
zniszczyæ. Wówczas, ówczesny pro-
boszcz Kietrza, poleci³ zakazane
malowid³o na suficie zatynkowaæ i
zamalowaæ bia³¹ farb¹. W XX wie-
ku, podczas gruntownej restauracji
wnêtrza ko�cio³a, wydobyto je spod
farby i udostêpniono �wiat³u dzien-
nemu.

Niestety, trzeba by³o ju¿ koñczyæ
zwiedzanie miasta i ciekawe opol-
skie seminarium. W Kietrzu prze-
¿yli�my pierwsz¹ w tym roku za-
mieæ. �nieg pokry³ ca³¹ okolicê i
towarzyszy³ nam a¿ do Opola. Przez
te trzy dni dane nam by³o prze¿yæ
trzy pory roku - z³ot¹ polsk¹ jesieñ,
s³otny listopad i przedsmak zimy. A
ja, odby³am magiczn¹ podró¿ dro-
gami �l¹ska Opolskiego, w towa-
rzystwie Nowych Przyjació³.

Joanna Wac³awa Niegodzisz
Autorka nowego, najobszer-

niejszego przewodnika "Kazi-
mierz Dolny w 3 dni", opubliko-

wanego przez  Wydawnictwo
MUZA z Warszawy
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Jan Wac
G£UBCZYCKIE KALENDARZE

PO PIÊTNASTU LATACH
Na fali entuzjazmu dla transfor-

macji ustrojowej i szansy udzia³u w
zmianach, rozpoczêtych przez Radê
Miejsk¹ I kadencji samorz¹du tery-
torialnego, której - nie ukrywam
satysfakcji - przewodniczy³em, ro-
dzi³y siê ró¿ne inicjatywy i pomys³y.
Jednym z nich by³ pomys³ radnego
Wies³awa Janickiego wydawania
cyklicznie, drukiem jakiej� publika-
cji. Katarzyna Maler, absolwentka
wydzia³u historii WSP, przypomnia-
³a o wydawaniu przed wojn¹ w
G³ubczycach ksi¹¿kowego kalenda-
rza - Leschwitzer Tischkerier -
Kalender. Tak zrodzi³ siê w 1993
roku pomys³ wydawania Kalenda-
rza G³ubczyckiego - realizowany do
tej pory, czyli przez 14 lat.

Pomys³ ten znalaz³ uznanie Rady
Miejskiej, która finansuje jego opra-
cowanie techniczne i druk. Zbiera-
nie, gromadzenie i opracowanie
materia³ów, pisanie tekstów, wyko-
nanie i obróbka zdjêæ s¹ robione
bezinteresownie przez autorów.

Formu³a kalendarza okaza³a siê
bardzo funkcjonalna, poniewa¿ mie-
�ci w sobie wszystkie gatunki publi-
cystyczne, literackie, jest ró¿norod-
na w formie i tre�ci oraz, co wa¿ne,
zobowi¹zuje do systematyczno�ci,
cykliczno�ci i terminowo�ci.

Redakcja w pierwszym wstêpie
wyra¿a³a nadziejê, "� ¿e Kalendarz
bêdzie spe³nia³ funkcjê promocyjn¹
i informacyjn¹ o naszej gminie, sta-
nie siê �ród³em wiedzy o kulturze i

historii ziemi g³ubczyckiej, kronik¹
wydarzeñ i zjawisk spo³eczno - kul-
turalnych" i tak w ogólnym za³o¿e-
niu jest do chwili obecnej.

Pierwszy Kalendarz G³ubczycki
1994 by³ fotografi¹ gminy tamtego
czasu, a jego wspó³twórcami i re-
daktorami byli Wies³aw Janicki, rad-
ny, prezes G³ubczyckiego Towarzy-
stwa Kulturalnego "Kresowiak",
Katarzyna Maler - redaktor naczel-
ny G³osu G³ubczyc, Zbigniew Zió³-
ko, radny, dyrektor Domu Kultury,
Jan Wac, radny, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, pó�niejszy "naczel-
ny".

Przygotowany w ekspresowym
tempie Kalendarz zawiera³:
- opis stanu organizacyjnego Rady
Miejskiej i jej organów, Urzêdu
Miejskiego, jednostek organizacyj-
nych gminy, szkó³, przedszkoli, pa-
rafii, klubów sportowych, instytucji
gminnych i ponadgminnych,
- kronikê najwa¿niejszych wyda-
rzeñ,
- historiê miasta, jego zabytków i
okolicy,
- próbki lokalnej twórczo�ci.

W roku nastêpnym, wskutek du-
¿ej ilo�ci pomys³ów, zapocz¹tkowa-
no segregacjê tematyczn¹, ekspo-
nuj¹c fakt, ¿e gmina jest jego wy-
dawc¹. Rozdzia³y otwieraj¹ce ko-
lejne kalendarze to: Gmina - Infor-
mator, Gmina - Samorz¹d, Czym
Gmina Bogata, Gmina - Nasza Ma³a
Ojczyzna.
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Przesz³o�æ gminy, jej mieszkañ-
ców by³ych i obecnych zawiera³y
rozdzia³y - Gmina - Historia, Gmina
- Sk¹d Nasz Ród, Gmina - Ludzkie
Losy. Czasy powojenne i wspó³cze-
sne znalaz³y miejsce w rozdzia³ach:
Gmina - Wspó³czesno�æ, Gmina -
Jubileusze. W tak ukszta³towanej
formie przetrwa³ z niewielkimi zmia-
nami nastêpne trzyna�cie wydañ. Ze
wzglêdu na ograniczone mo¿liwo-
�ci nie sposób szczegó³owo stresz-
czaæ zawarto�ci ka¿dego rozdzia³u.
Wstêpem do ka¿dego rocznika jest
kalendarium, a po nim, w kolejnych
latach zmieniaj¹cy siê obraz gminy
samorz¹dowej:
- diagnoza wewnêtrzna i zewnêtrz-
na gminy, raport o stanie gminy, stra-
tegia rozwoju gminy.
- wyniki kolejnych wyborów samo-
rz¹dowych, sk³ady rad miejskich i
powiatowych,
- zmieniaj¹ce siê w okresie trans-
formacji schematy organizacyjne
gminy, jej jednostek organizacyj-
nych, Rady Miejskiej i Urzêdu,
- wspó³pracê i partnerstwo G³ub-
czyc z Krnovem (Czechy), Saint
Remy sur Avre (Francja), Rocken-
hausen (Niemcy), Zbara¿em (Ukra-
ina).

Na obraz Naszej Ma³ej Ojczyzny
-sk³ada³y siê:
- lokalna twórczo�æ naszych auto-
rów: Marii Krawiec, Janiny Zabie-
rowskiej, Wies³awa Janickiego, Re-
naty Blicharz, Jana Krosnego, Zyg-
munta Pi¹tkowskiego oraz zwi¹za-
nych z G³ubczycami Tadeusza Bu-
rzyñskiego z Wroc³awia, Ryszarda
H³adko, Ireny Krasickiej z Opola,

- wspomnienia kombatantów Ed-
munda ̄ wana, Jana Goniowskiego,
Mariana £oziñskiego, Adolfa Gór-
nika, Kazimiery Sawickiej, Bronis³a-
wy Olczak.
- przemówienia, homilie z uroczy-
sto�ci patriotyczno - religijnych,
�wi¹t narodowych,
- relacje z uroczysto�ci jubileuszo-
wych instytucji, szkó³, Banku Spó³-
dzielczego, ZNP, klubów sporto-
wych, organizacji kombatanckich,
rocznic wywózek, zsy³ek, deporta-
cji, przesiedleñ, rocznicy walk o zie-
miê g³ubczyck¹, nadawania i po-
�wiêcania sztandarów, historii poby-
tu o.o. franciszkanów na ziemi g³ub-
czyckiej, jubileuszy �wiêceñ kap³añ-
skich, pobytów w parafiach, konse-
kracji ko�cio³ów, po�wiêcenia no-
wych - w Pielgrzymowie i Nowym
Ro¿nowie, pielgrzymowania na
Jasn¹ Górê, do Rusina i Pietrowic,
urodzin stulatków. Najmniejszy ju-
bileusz to piêciolecie Kalendarza, i
10 lat Dobrego Chleba, a najwy¿-
sze to obchody Jubileuszowego
Roku 2000. Miêdzy nimi zjazdy ab-
solwentów i jubileusz Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, z których materia-
³y da³y podstawê ksi¹¿ki pt. "Dzieje
I Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ub-
czycach".
- pamiêæ o osobach zas³u¿onych dla
ziemi g³ubczyckiej, spo�ród których
wiele nich ju¿ nie ¿yje.

Rozdzia³ Gmina - Historia, od tej
najdawniejszej do powojennej, jest
chêtnie czytana przez wszystkich:
m³odzie¿ dla potrzeb szkolnych w
ramach lekcji regionalizmu, star-
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szych przez ciekawo�æ losów tej
ziemi, na której urodzili siê, albo
przysz³o im ¿yæ.

Pierwszym przedwojennym pocz-
tówkom drukowanym w 1994 za-
tarto napisy po niemiecku, w oba-
wie przed reakcj¹ czytelników. W
pó�niejszych latach - "G³ubczyce i
okolice na starych widokówkach" -
by³y motywem przewodnim Kalen-
darza, a w�ród autorów byli rów-
nie¿ Niemcy wywodz¹cy siê z G³ub-
czyc, jak pra³at Wolfgang Grocholl
ze Stuttgartu, Herbert Rathmann
czy Horst Ptok.

Polonista Jan Mruk, mi³o�nik G³ub-
czyc i znawca tej ziemi, by³ jednym
z pierwszych autorów historii oko-
licznych wsi w cyklach - U podnó-
¿a Sudetów, Nad Z³ot¹ ¯y³¹, Nad
Psin¹, Nad Straduni¹.

Obok, pojawia³y siê systematycz-
nie, w wielu ods³onach artyku³y Ka-
tarzyny Maler, które zawiera³y hi-
storiê miasta, herbu, tradycje, obrzê-
dy, legendy, zamki, pa³ace dwory, hi-
storiê browarnictwa w G³ubczy-
cach, nazewnictwo miejscowo�ci, a
pó�niej  sta³y siê tworzywem dla
dwóch tomów "Dziejów G³ubczyc".

Niezwykle cenn¹ spraw¹ by³o
pojawianie siê w�ród autorów no-
wych historyków lub mi³o�ników
historii  z ró¿nych stron Polski i nie
tylko, takich jak:
- Barbara Piechaczek - historyk
sztuki, prezentowa³a na ³amach KG
zawarto�æ archiwum parafialnego,
dzieje parafii, ko�cio³ów, kaplic,
bram i murów obronnych,
- Piotr Kopczyk - mi³o�nik historii
kolei ¿elaznej na ziemi g³ubczyckiej

oraz kamiennych krzy¿y pokutnych,
wspólnie z Danielem Wojtuckim i ks.
Zyguntem Pyk¹ z Dzielowa.
- ks. Micha³ �lêczek - proboszcz
parafii, duchowo wspieraj¹cy inicja-
tywê kalendarza, pisa³ o organizacji
ko�cio³a w dekanacie.
- dr Arkadiusz Szymczyna - histo-
ryk, o spo³ecznych i politycznych
problemach organizacji ¿ycia poli-
tycznego, gospodarczego, kultural-
nego, religijnego w latach 1945 - 48.
- dr Bo¿ena Chodorowka - Bensz -
o szkolnictwie w G³ubczycach i oko-
licy,
- Benedykt Pospiszyl - nauczyciel,
o placówkach Zgromadzenia Sióstr
Maryi na ziemi g³ubczyckiej, ich hi-
storii i powojennych, tragicznych
losach.
- Klemens Macewicz - o najciekaw-
szych znaleziskach pradziejowych
okolic Kietrza i Baborowa,
- Marek Zabierowski z Warszawy
- o g³ubczyckim punkcie zbornym
w przesiedlaniu Niemców po woj-
nie,
- Marian Or³owski z Koszalina -
wspomnienia z podró¿y sentymen-
talnej do rodzinnych Grobnik,
- Piotr Nadolski z Bytomia - o po-
mnikach i g³ubczyckiej promenadzie
- Piotr Budzan z Poznania - o pa³a-
cach w Wysokiej i Nasiedlu
- Maria Kopyciñska - Lechun z
Lublina - o regionalizmie
- dr Krzysztof G³adkowski, Uniwer-
sytet Warmiñsko - Mazurski w
Olsztynie, o protestantach na ziemi
g³ubczyckiej,
- dr Dariusz Chojecki z PWSZ w
Raciborzu - o monetach rzymskich
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znajdowanych w okolicy,
 - prof. Antoni Jonecko z Krakowa
i Leon Korc z Opola - znawcy hi-
storii szpitala dla nerwowo i psy-
chicznie chorych w Branicach i bio-
grafii jego za³o¿yciela bp. J. M.
Nathana.
- dr Tomasz Grimm (Opava, Cze-
chy) - G³ubczyce na starych ma-
pach.
Du¿e wsparcie, zainteresowanie i
pomoc okaza³o �rodowisko uniwer-
syteckie Opola:
- prof. Adam Wierciñski - z proble-
matyk¹ "Na pograniczu kultur" i "In-
tegracja"
- prof. Krystian Heffner - z histori¹
podzia³u terytorialnego �l¹ska Opol-
skiego i powstania powiatów z wy-
eksponowaniem dziejów g³ubczyc-
kiego powiatu
- prof. W³odzimierz Kaczorowski -
o aptekach g³ubczyckich
- prof. Stanis³aw Senft - o niespo-
kojnej, po³udniowej granicy
- prof. Micha³ Lis - o drodze do
struktur europejskich
- prof. Teresa Smoliñska - o potra-
wach i zwyczajach �l¹skich
- abp Alfons Nossol - o "Drogach
Nadziei"
- bp Jan Kopiec - o ko�cielnym po-
graniczu
- dr Krzysztof Zuba - o historii g³ub-
czyckich Komitetów Obywatel-
skich.

Autorzy ods³aniali i przybli¿ali czy-
telnikom KG znane i znacz¹ce w
historii postacie ziemi g³ubczyckiej,
m.in. dr Josepha Wilperta z Dzielo-
wa - badacza katakumb rzymskich,
Paula Klehra - miejskiego budow-

niczego, Josepha Laufera - projek-
tanta i za³o¿yciela parku miejskie-
go, ks. Cypriana Lelka z Wódki -
budz¹cego morawsk¹ �wiadomo�æ
narodow¹, Feliksa Steuera z Su³ko-
wa - badacza dialektu su³kowskie-
go, Paula Ondruscha - rze�biarza,
Richarda Kargera - malarza, Filo
vom Walde - filozofa i poety z Go-
³uszowic, bp. Josepha Martina Na-
thana - twórcy miasteczka mi³osier-
dzia w Branicach.

Autorzy na�wietlali równie¿ sto-
sunki miêdzyludzkie, spo³eczne i po-
lityczne pogranicza w tematach: Po-
lacy i Czesi na ziemi g³ubczyckiej
albo Polacy i Niemcy w czasach
plebiscytu oraz latach powojennych.

Skomplikowane i tragiczne losy
mieszkañców ziemi g³ubczyckiej
znalaz³y miejsce w rozdzia³ach
"Ludzkie losy" i "Sk¹d nasz ród".
Sta³ym, wiernym autorem tematyki
kresowej jest Marian £oziñski. Przy-
bli¿a w ka¿dym roczniku dzieje kre-
sowych miast. Przywraca pamiêci
tragedie tamtej ziemi, bratobójcze
walki na kresach, napady band UPA
- OUN, zbrodniê katyñsk¹. Pisze o
wywózkach na Sybir, do Kazach-
stanu, wypêdzeniu z ziem rodzin-
nych. Tematykê kresow¹ wspierali
m.in. Jan Koz³owski z Kietrza w
tek�cie Kresowe gniazdo rodzinne,
Wiktor Komarnicki - Kronika stron
rodzinnych, Bronis³aw Lenartowicz
z Prudnika - o losach Kresowian,
Tadeusz Kukiz z Niemodlina - rów-
nie¿ o losach, ale kresowych obra-
zów Matki Boskiej. Inni pisali o tra-
gicznych losach ludzi z czasów
przedwojennych, którzy pozostali w
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G³ubczycach po przej�ciu frontu i o
powojennych losach ¿o³nierzy AK,
o skazanych bez wyroków, o repre-
sjonowanych górnikach - ¿o³nier-
zach, o losach osiedleñców, którzy
za³o¿yli Nowy Ro¿nów. Ciekawe
by³o zestawienie obok siebie "Wier-
szy z czasów po wypêdzeniu" Hugo
Hedwig z Niemiec i Janiny Zabie-
rowskiej, Tadeusza Soroczyñskiego,
kresowian. Z przedwojennym prze-
wodnikiem po województwie tarno-
polskim oprowadzi³ czytelników
Arkadiusz Szymczyna.

Niektóre roczniki urozmaica³y
g³ubczyckie anegdoty Pana Anato-
la (Anatol Benera), zbiory kolekcjo-
nerskie Kazimierza Saka, fotogra-
fie Tomasza Michalewskiego, Ra-
fa³a Mielnika, S³awomira Mielnika,
Szymona Popczyka. Niezwykle
cenne by³y zdjêcia zmar³ego tragicz-
nie Ludwika Brzyskiego.

Ostatni rozdzia³ Gmina - Wspó³-
czesno�æ - bogaty jest w opisy i re-
lacje z najwa¿niejszych wydarzeñ
roku, naszych lokalnych i tych, któ-
re s¹ odbiciem wydarzeñ na skalê
europejsk¹, jak wej�cie Polski do
UE, albo �wiatow¹ - jak �mieræ Jana
Paw³a II.

Motywem przewodnim najnow-
szego  (`07) i przysz³ego (`08) KG
jest historia odbudowy ratusza, jej
dokumentowanie i wydarzenia to-
warzysz¹ce.

Corocznie w tym rozdziale mo¿-
na znale�æ wiadomo�ci o licznych
sukcesach, nagrodach Chóru Mie-
szanego LO pod dyrekcj¹ Tadeusza
Eckerta, relacje z woja¿y zagranicz-
nych, udzia³u w konkursach, festi-

walach, krajowych i zagranicznych,
informacje o organizacji Festiwali
Chórów Szkó³ Muzycznych czy o
utworzeniu miêdzynarodowego chó-
ru - Silesia Cantat.

Dowiemy siê prawie wszystkie-
go o g³ubczyckim badmintonie - od
powstania w G³ubczycach PZBad,
OOZBad, po udzia³ zawodników
LKS Technik w Igrzyskach Olim-
pijskich w Barcelonie, Atlancie,
Sydney, Atenach. Przeczytamy o
wielokrotnych medalistach mi-
strzostw Polski i innych krajów, o
organizacji w G³ubczycach Miêdzy-
narodowych Mistrzostw Polski Ju-
niorów w Badmintonie.

Dowiemy siê równie¿ o wyczy-
nach g³ubczyckich biegaczy zrze-
szonych w G³ubczyckim Klubie Bie-
gacza, o o�miu corocznych biegach
pielgrzymkowych: do Watykanu,
Betlejem, Fatimy, Wilna, Syrakuz,
Santiago de Compostella, Gdañska,
Mediugorie, o polsko - czeskich pó³-
maratonach G³ubczyce - Krnov czy
o mistrzach �wiata, wielokrotnych
medalistach i osi¹gniêciach klubu
Taekwon-do.

Przeczytamy relacje z licznych
imprez, uroczysto�ci patriotyczno -
religijnych, rocznic historycznych
Dni My�li Braterskiej, Betlejemskie-
go �wiat³a Pokoju, Zucholandii,
Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej,
organizowanych przez KH ZHP z
hm Ryszardem Kañtochem. Mate-
ria³y te sta³y siê tworzywem dla
wydania drukiem "60 lat harcerstwa
na Ziemi G³ubczyckiej".

Sta³¹ coroczn¹ pozycj¹ s¹ relacje
z do¿ynek gminno - dekanalnych,
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wiejskich, parafialnych, festynu gór-
no�l¹skiego, zawodów sportowo -
po¿arniczych OSP, G³ubczyckich
Dni Kultury, Miêdzynarodowego
Festiwalu M³odych Pianistów, Fe-
stiwalu Chórów Szkó³ Muzycznych,
Grobnickich Spotkañ Zamkowych,
Przegl¹du "Syæko se wom ¿ycom" i
Nocy �wiêtojañskich nad zalewem
w Pietrowicach.

Znajdziemy tu opisy - jak wygl¹-
daj¹ g³ubczyckie tradycje �wi¹tecz-
ne, bo¿onarodzeniowe, wieczerze
wigilijne we Franciszkañskim
O�rodku Pomocy Dzieciom, �rodo-
wiskowym Domu Samopomocy,
Domu Dziennego Pobytu, koncerty
kolêdowe, jase³ka, herody, spotka-
nia op³atkowe, uroczyste sesje z
dzieleniem siê op³atkiem, pokazy po-
traw wigilijnych.

Mo¿na poczytaæ o karierach g³ub-
czyczan na scenach teatralnych,
operowych, wyczynach sportowo -
turystycznych, wspinaczkach, przy-
godach podró¿niczych w cztery
strony �wiata, poznaæ biografie,
osi¹gniêcia, sukcesy ludzi nomino-
wanych do Z³otej Ksiêgi G³ubczy-
czan, wyró¿nionych Herbem G³ub-
czyc albo G³ubczyckim Lwem.

Dowiemy siê o:
-  otwarciu i po�wiêceniu nowych
siedzib ZUS, KRUS, WTZ, �DS,
oddzia³ów szpitalnych, izby tradycji
SP 1, Stanicy Harcerskiej, Parku
Jubileuszowego w Braciszowie
- licznych sukcesach i wystêpach
zespo³ów "Tradycja" i "Fantazja" z
ZSM prowadzonych przez Mariê
Farasiewicz,

- wielkich artystach, których go�ci-
li�my w G³ubczycach,
-  ludziach pióra, pêdzla, d³uta, m³ot-
ka zwi¹zanych z ziemi¹ g³ubczyck¹
- Oldze Tokarczuk, Jacku Podsia-
d³o, Tadeuszu Burzyñskim, Edwar-
dzie Koroblowskim, Tadeuszu So-
roczyñskim, Józefie Szczupale, Ja-
ninie Zabierowskiej, Marii Krawiec,
Wies³awie Gr¹ziowskim, Mieczy-
s³awie Zabierowskim, Józefie Ka-
niowskim, Lucjanie Podstawce,
Danielu Vandenbroecke.
- artystach twórcach - w drzewie:
Marianie Kaczanku z Lisiêcic, Mie-
czys³awie Krzyszysze z Równego,
w metalu: kowalstwo artystyczne -
Zdzis³awie Tromsie ze S³awoszowa,
o hafciarce sztandarów - Halinie
Ziomko - Fr¹tczak.

W kalendarzach znalaz³o siê wiele
innych tematów, w¹tków, autorów,
których nie sposób wymieniæ. Two-
rz¹c piêtnasty rocznik stwierdzam,
¿e Kalendarz s³u¿y lokalnej spo³ecz-
no�ci zgodnie z za³o¿eniami zawar-
tymi we wstêpie do pierwszego
wydania. W tym krótkim opisie nie
da³o siê uj¹æ wszystkiego, co zawar-
te jest w czternastu wydaniach po
sze�æ rozdzia³ów ka¿de - albo ina-
czej w czternastu tezystustronico-
wych ksiêgach.

Jan Wac
11.09.2007

Referat prezentowany na
V Regionalnym Seminarium

Krajoznawczym "Poznajemy
walory krajoznawczo -

turystyczne powiatu g³ubczyc-
kiego", 9-11 listopada 2007,

G³ubczyce - Branice
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48-100 G³ubczyce, ul. Raciborska 36
tel. (077) 403 45 00, fax: (077) 403 45 99

www.galmet.com.pl  galmet@galmet.com.pl

OFERUJEMY:
u Elektryczne ogrzewacze wody
u Bojlery z wê¿ownic¹ c. o. poziome i pionowe
u Ekologiczne kot³y c. o. z zasobnikiem paliwa
u Kompletne systemy s³oneczne
u Pompy ciep³a

Produkcja u Sprzeda¿
Us³ugi u Transport u Serwis
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BUDOMEX Spó³ka z o.o.
ul. Raciborska 20, 48 - 100 G³ubczyce

tel. (077) 485 - 30 - 41 do 3, fax (077) 485 - 25 -21
www.budomex.com.pl      biuro@budomex.com.pl
                                       zbyt@budomex.com.pl

G£UBCZYCKIE
PRZEDSIÊBIORSTWO
BUDOWLANE

PRODUKUJEMY:
OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO, SOSNOWEGO,
MAHONIOWEGO;
STOLARKÊ, TARCICÊ
I �LUSARKÊ;
PREFABRYKATY
¯ELBETOWE

WYKONUJEMY:
ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE
I INSTALACYJNE

PROWADZIMY:
SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH

�WIADCZYMY:
US£UGI SPRZÊTOWE
I TRANSPORTOWE
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ul. Koœciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 0603 852 625,

w w w.t vglubczyce.pl     t vglubczyce@op.pl

    POLECA:
- aktualne wiadomoœci

- informacje urzêdowe

- programy histor yczne

- w y wiady z ciekaw y mi ludŸmi

- reklamy

- og³oszenia

- koncer t ¿yczeñ

- bezpoœrednie transmisje z MOK

- relacje filmowe z najwa¿niejszych w ydarzeñ

   gminy i powiatu

Polecamy równie¿ nasz ¹ lokaln¹ telegazetê,

równie¿ mnóst wo innych ciekaw ych programów.

Zapraszamy codziennie na calodobowy program

nadawany w tzw. pêtli

Program TVG nadawany jest równie¿ w Kietrzu

Nasze programy emitowane s¹

w 67 miastach naszego kraju w paœmie

VECTRA-MEDIA

Do ogl¹dania programów lokalnej telewizji

zaprasza jej w³aœciciel

MARIAN POSPISZEL

¿ycz¹c mile spêdzonego czasu

z TV G£UBCZYCE

TELEWIZJA

G£UBCZYCE
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oferuje:

MIÊDZYNARODOWE I KRAJOWE
PRZEWOZY OSÓB

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wywa¿anie kó³
Naprawa pojazdów osobowych
Holowanie pojazdów
Przegl¹dy rejestracyjne pojazdów
Sprzeda¿ czêœci samochodowych
Parking
Sprzeda¿ paliw (ON, E 95, LPG)
Dzier¿awê pomieszczeñ biurowych
i magazynowych

PKS W G£UBCZYCACH SPÓ£KA Z O.O.
 ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

Z OFEROWANYCH US£UG

PKS w G³ubczycach Spó³ka z o.o.

Ul. Ko³³¹taja 5, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 077-485 - 30 - 71, fax 077-485 - 30 - 72

Magazyn - zaopatrzenie 077-485 - 26 - 95

Dworzec autobusowy 077-485 - 26 - 96

e-mail: pksglub@op.onet.pl

http://www.pks.glubczyce.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W G£UBCZYCACH

SPÓ£KA Z O.O.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
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Zarz¹d Oœwiaty, Kultury i Sportu
48 - 100 G³ubczyce, ul. Olimpijska 1

tel./fax (077) 485-24-13, 485-76-81, 485-20-21

Camping nr 240 kat ***
w Pietrowicach
w województwie
opolskim

12 km od G³ubczyc oraz
1,5 km od przejœcia granicznego z Czechami (Krnov)

Wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów

"Mister Camping" (WICEMISTER CAMPING 2006, 2007)

ZAPRASZA

na wczasy indywidualne, obozy, biwaki, zgrupowania,

zloty caravaningowe, kursy, szkolenia.

Zapewniamy noclegi w domkach campingowych muro-
wanych z pe³nym wêz³em sanitarnym, pole namiotowe
i caravaningowe. Mo¿liwoœæ: wêdkowania, jazdy kon-
nej, kolarstwa górskiego, gry w pi³kê siatkow¹, koszy-
kówkê, krêgle, tenisa sto³owego oraz inne atrakcje.

Na terenie oœrodka:
k¹pielisko z wie¿¹
do skoków
i atrakcyjn¹ zje¿d¿alni¹
(25 m d³., 11 m wys.),
rowery wodne
i górskie, kajaki,
plac zabaw.

NOWOŒÆ
- CA£OROCZNY STOK NARCIARSKI
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BANK SPÓ£DZIELC ZY
Plac 1 Maja 1, 48 - 100 G³ ubczyce

tel. (077) 485 - 22 - 49,
tel./fax (077) 485 - 22 - 54,

Data powstania - 1 stycznia 1948 roku

Obs³ ugujemy ludnoœæ, firmy i instytucje w zakresie:
gromadzenia oszczêdnoœci, udzielania kredytów, prowadze-

nia rachunków bie¿¹cych, oszczêdnoœciowych i kredytowych.

Przyjmujemy wp³aty od osób fizycznych:
za energiê elekt ryczn¹ i gaz, op³aty radiofoniczne, czynsze

mieszkaniowe, inne wp³aty

Zajmujemy siê wyp³at¹ rent i emerytur.
Udzielamy informacj i o stanie konta przez SMS

Oszczêdnoœci zgromadzone w Banku Spó³dzielczym posiadaj¹ gwarancjê

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank zrzeszony jest w Banku

Polskiej Spó³dzielczoœci w Warszawie.

BANK PRACUJE od pon. do pt. od 8.00 - 16.30

PUNKT KASOWY W G£UBCZYCACH,

ul. S³owackiego 9.00 - 16.00

PUNKT KASOWY W KIETR ZU,

ul. Matejki 8.00 - 13.00

Cz³onkowie Banku: osoby fizyczne - 891, prawne - 13,

jeden udzia³ wynosi 215 z³.

Najwy¿szymi organami w Banku Spó³dzielczym s¹:

1 . Zebranie Przedstawicieli - Walne Zgromadzenie Cz³onków

2. Rada Nadzorcza

3. Zarz¹d Banku

Zarz¹d dzia³a w sk³adzie: Idzi Dziaduch - prezes Zarz¹du,

Beata Skowyra, Czes³aw Siklicki - cz³onkowie Zarz¹du

Rada Nadzorcza: Edward Bernacki, Edward Gniatkowski,

Jan Roskowiñski, Józef Lenartowicz, Józef Podstawka,

Józef �ra³ko, Szczepan Zacharczuk.
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MIEJSKI OŒRODEK KU LTURY
ul. Koœciuszki 24, 48 - 100 G³ub czyce,
tel/fa x 077 485-21-51, m o kgl ub czyce@wp.pl

Za p rasza dzie ci, m ³ o dzie¿ i dor o s³ ych do udzia³u w se kcja ch:
teatraln a dla dzie ci, m ³ o dzie¿y
ta n e czn a, ar e o bik, gitar owa,
m uzyczn a, wo kaln a
foto gra ficzn a, plastyczn a
m o delars ka, k rótk o falars ka

ora z
Grupie Estradowej MOK,
Warsztata ch ¯y weg o S³ owa, Ze sp ole Nauczyciels kim
Do Kl ubu "Na Sk rzy¿owa niu" - sp ê dza æ czas w Kl ubie
Do br eg o Film u, Do br ej P³ y ty, Din ozaurów,
Ta ñ ca Towarzys kieg o,

MOK jest or ga nizator e m l ub wsp ó³ or ga nizator e m im p r ez:
Wielka Orkie stra Œwi¹te czn ej Po m o cy,

Przegl¹d In sce niza cji Bo¿o n ar o dze niowych "Do szo py h ej p aste rze",
Ko n ce rt wale nty n k owy,

Og óln o p ols ki Ko n kurs Re cy tators ki,
Miê dzy n ar o dowe Warsztaty Foto gra ficzn e
Wojewódzki Przegl¹d Ze sp o³ów Ta n e cznych

Przegl¹d Ze sp o³ów Ta n e cznych "Sile sia Da n ce"
Miê dzy n ar o dowy Fe stiwal Pia nistyczny

Bezalk oh olowe Powita nie i Po¿egn a nie Waka cji
       Przegl¹d "Syæk o se wo m zyco m"

Fe sty n Górn oœl¹s ki
"Zim a w mieœcie"

"Waka cje w mieœcie"
G³ub czyckie Dni Kultury

Fe stiwal Kultury Powiatowej
    Muzyczn a Scen a M³ o dzie¿owa
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produkcja
i dostawa wody

odbiór
i oczyszczanie
�cieków

gospodarka
remontowo -
konserwacyjna sieci wodoci¹gowych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, oraz urz¹dzeñ i obiektów wod.-kan.

programowanie kierunków rozwoju
bran¿y wodno - kanalizacyjnej

wykonawstwo inwestycji wodno - kanalizacyjnych

us³ugi
remontowe

czyszczenie
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej

G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Powstañców 2, 48 - 100 G³ubczyce
tel./fax. (077) 485-27-21,
pogotowie wodoci¹gowe 994
tel. (077) 485 - 22 - 43,  (077) 485 - 22 - 41
Oczyszczalnia �cieków (077) 485 - 29 - 40
Dzia³ Sprzeda¿y Wody (077) 485 - 22 - 35
gwik@studiobit.pl
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G³ ub cz yckie Towarz yst wo Budownict wa Spo³ e cznego Spó³ka
z o.o. powst a³ o w 1996 r. jako pier wsze na Opolszcz yŸnie.
100% udzia³ów posiada Gmina G³ ub cz yce.
Prze dmiot em dzia³alnoœci GTBS jest budowanie: domów miesz-
kalnych i ich eksploat acja na zasadach najmu ora z budynków,
lokali mieszkalnych i u¿ y t kow ych w³asnoœciow ych.

Towarz yst wo:
# zarz¹dza Wspólnot ami Mieszkaniow ymi,
# w ynajmuje lokale u¿ y t kowe znajduj¹ce siê w
  zasobach w³asnych,
# przeprowadza remont y i mo dernizacje obiektów
  przeznaczonych na mieszkania,
# of eruje dost a w y ciep³a dla celów grzewcz ych,

Spolka z o.o.

s

G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO Sp. z o.o.

ul. Po cz t owa 8, 48 - 100 G³ ub cz yce

t el./fa x (077) 485 22 42, (077) 485 22 45

gtbs_gl@poczta.onet.pl
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ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

tel. (077) 485 22 69, tel. (077) 485 64 94

POLECA:

us³ugi komunalne na

terenie miasta i gminy

w y wóz nieczystoœci

sprz ¹tanie ulic i placów

sprzeda¿ oraz remont kontenerów i pojemników

pielêgnacja oraz z ak³adanie terenów zielonych

wdra¿ a segregacjê i z agospodarowanie odpadów

z t worzy w sztucznych i baterii

budowa i moderniz acja

cho dników

sprzeda¿ kostki

brukowej POL BRUK

us³ugi transpor towe

w y najem podnoœnika

do 20 m
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Notatki:










