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

w państwie i na świecie w roku 2021 życzy
redakcja  Kalendarza Głubczyckiego

* * *
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH

Pokoj a smíření v rodině, ve společenství,
 ve státě i ve světě
v roce 2021 přeje

redakce Hlubčického Kalendáře.
* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2021 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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NOWY ROK
Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wrażenia…

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

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

Z Nowym Rokiem walka o człowieczeństwo,
Z Nowym Rokiem walka o byt,
Z Nowym Rokiem walka o zdrowie i życie,
Z Nowym Rokiem walka o jasną myśl…
Z Nowym Rokiem wiele dobra,
Z Nowym Rokiem wiele zła,
Z Nowym Rokiem wiele serca,
Z Nowym Rokiem wiele rad…

***
Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
Z Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
Z Nowym Rokiem tylko Miłość!
                                   Maria Farasiewicz
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„WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA GRUDZIEŃ 2019”
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VázŽeni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalši ka-
lendář na rok 2021, v němž je
hlavním tématem poválečny rozvoj
Země hlubčické. Naším cílem je
zabránit tomu, aby sezapomnělo na
minulé události, ale i to, abychom
je podrobněji poznali.  Současně
nabizíme hodne informaci ze
současnosti  v zájmu lepšiho
poznáni mésta Hlubčice a jeho
okolí, naší malé vlasti, jeho histo-
rie, kultury, osvěty a hospdářstvi.
Doufáme, že kalendář splni nejen
osvětovou a informačni funkci.

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

Dalši již 29. kalendář (2022)
bude obsahovat nová témata včet-
ne  tech. která jsme nemohli zařadit
do současného vydáni. Náměty a
propozice pro tvorbu dalších ka-
lendářů zasílejte prosim na nasi ad-
resu:

Urząd Miejski
ul. Niepodległości 14
48-100 Glubczyce
tel. +48 77 485 30 21
Všem, kteri nám pomohli pri

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

                          REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2021 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls
unsere reiche Gegenwart und regen
Sie dazu an, sich mit der Stadt und
der Stadtgemeinde, diesem kleinen
Heimatland, seiner Geschichte, Kul-
tur, Bildung und Wirtschaft besser
vertraut zu machen.

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

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

Die nächste 29. Auflage des Kalen-
ders 2022 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 empfehle-
swert sind.

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

Urząd Miejski
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel.  +48 77 485 30 21
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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DRODZY CZYTELNICY!

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty ósmy Kalendarz na rok 2021,
w którym, tradycyjnie już, tematem dominującym jest powojenna
historia naszej ziemi głubczyckiej. Celem tej publikacji jest bliższe
jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

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

Kolejny, XXIX już Kalendarz (2022 r.), obok kontynuacji niektó-
rych wątków, zawierać będzie nowe tematy, które nie znalazły się
w tym  wydaniu, a są godne uwagi.

Liczymy na  naszych współredaktorów  i czytelników.
Uwagi i propozycje prosimy nadsyłać na adres:

Urząd Miejski   ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce, tel. 77 485 30  21
lub  e-mail: janwac@o2.pl

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

                                              W  imieniu Redakcji
                                              Redaktor Naczelny

Jan Wac

        Kalendarz Głubczycki 2021
        dostępny w internecie na stronie:

           www.glubczyce.pl
       www.sbc.org.pl
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 Panie Burmistrzu,  spotykamy się, aby porozmawiać na temat bieżących spraw,
dotyczących naszej gminy, miasta, chciałbym prosić, aby Pan przypomniał jaki
był budżet na  2020r.,  jak  jest wykonywany w związku z  pandemią nas  otacza-
jącą?
-   Niestety, ale zgodnie
z przewidywaniami na-
stąpił nawrót pandemii
w całym kraju. Dotyczy
to również  naszej gmi-
ny która pierwszy etap
(okres marzec- czer-
wiec) przeszła w miarę
łagodnie. Teraz sytu-
acja uległa pogorsze-
niu. Na dzień dzisiejszy
tj. 18.09.2020r mamy
dwa ogniska zakażeń
ŚDS w Nowych Gołuszowicach gdzie zakażonych jest trzech pracowników  i pię-
ciu uczestników  oraz w Przedszkolu nr 2 gdzie  zakażonych jest trzech pracowni-
ków. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone testy  na obecność wirusa dla
pracowników tych jednostek, a także dzieci z dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 2.
Dodatkowe obostrzenia  jakie obowiązują w strefie znajdują się na stronie inter-
netowej naszego Urzędu. Ponawiam apel do mieszkańców naszej Gminy, aby prze-
strzegać podstawowych zasad  ostrożności. Nosimy maseczki,  zachowujemy dy-
stans, myjemy i dezynfekujemy ręce, stosujemy się do zasad podawanych przez
SANEPID, bo tylko tak możemy  zminimalizować ryzyko zakażenia. Chciałbym
też podziękować wszystkim, którzy w naszej gminie walczą  z  epidemią, naszym
lekarzom, pielęgniarkom, policji, ratownikom medycznym. Był  baner OKOG-owski
z podziękowaniami, bardzo dobrze, że  się pojawił, miejmy świadomość, że ci
ludzie narażają się dla nas wszystkich, należy  im się nasza wdzięczność i szacunek.
Natomiast wracając  do budżetu -  budżet  zaplanowany na rok 2020 to  107101403
zł po stronie dochodów i wydatków. Nie planowaliśmy w tym roku żadnego kre-
dytu i chciałbym,  żeby tak zostało.
Spłaciliśmy ratę kredytu, przypadającą na rok 2020, to jest z odsetkami 2.187
621 zł, tym samym zadłużenie gminy spadło do poziomu ok.. 15.000.000 zł.  W
porównaniu  do ościennych gmin - Prudnika czy Krapkowic -  (dane wziąłem z
raportu, który sporządziła gmina Prudnik) -  zadłużenie liczone na jednego miesz-
kańca jest     u nas o połowę niższe niż w tych gminach.. Jeżeli chodzi o poziom
zadłużenia to naprawdę jesteśmy  w dobrej sytuacji a przecież  przez ostatnie lata
(co mieszkańcy chyba zauważyli) mocno inwestowaliśmy. Jeżeli chodzi o wyko-
nanie budżetu to oczywiście mam obawy o wykonanie strony dochodowej. Za

ROZMOWA
Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUPĄ
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pół roku podatek  dochodowy który jest pochodną naszych zarobków jest mniej-
szy o 400 tys. zł w porównaniu do 2019r.  Jeżeli ta tendencaja się utrzyma to
spadek dochodów na koniec roku może wynieść ok. 1 mln zł. To zmusza nas do
szukania oszczędności. Na dodatek - co warto przypomnieć mieszkańcom musie-
liśmy znaleźć kwotę ok. 1 mln na wkład własny na remont ul. Raciborskiej,  gdyż
remont tej ulicy nie był przewidziany w budżecie. Skoro dostaliśmy dofinanso-
wanie rzędu 2 mln zł na remont tej ulicy  jako pieniądze na wkład własny.
Jest  dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze - wykonanie naszych podatków
lokalnych, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym
mieszkańcom - chodzi o podatek  rolny, podatek  od nieruchomości, te podatki,
które płacą nasi mieszkńcy do budżetu Gminy i tutaj pandemia wogóle na szczę-
ście nie zadziałała, bo wykonanie  za pół roku jest 100%.  Ogromne słowa uzna-
nia dla naszych mieszkańców, także dla firm, bo my owszem udzieliliśmy ulg z
tytułu podatku od nieruchomości dla firm prowadzących działalność, ale to  też

nie była jakaś kwota porażająca, destabilizująca nasz budżet.
Jeśli chodzi o wykonanie planowanych inwestycji i remontów to praktycznie są
one zakończone. Wykonane zostały remonty  ul. Tuwima, Chopina, Reymonta,
Królowej Jadwigi, przebudowa nawierzchni  na „Małym Targu” a także remont
Przedszkola nr 2. Jak już mówiłem trwa remont ul. Raciborskiej, a także ul. Po-
wstańców do której też dostaniemy dofinansowanie, ale jest to inwestycja  dwu-
letnia i koszty naszego udziału (ok. 1 mln zł) poniesiemy w 2021r.
Jeżeli ta dobra tendencja w podatku dochodowym utrzyma się do końca roku, to
myślę,  że wykonamy budżet. Oczywiście prowadząc pewne oszczędności, to
jest nieuniknione, bo jeżeli 400.000 w dochodach jest do tyłu, to trzeba to gdzieś
zrekompensować. Dodatkowo udało nam się po  pertraktacjach  z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  uzyskać dofinansowanie 700.000 zł do remontu
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dróg na Zopowy Osiedlu, to trwało dość długo, bo myśmy  uparli się, żeby to było
w 100% dofinansowane. To są środki budżetowe, ale w zamian za to, przejmuje-
my te drogi na dawnych osiedlach  po PGR-owskich.
Dostajemy  dofinansowanie z  programu "Zdalna szkoła" - w dwóch turach,  to
jest ponad 150.000 zł na zakup sprzętu, w kontekście  pandemii, gdyby trzeba
było zdalnie znowu prowadzić nauczanie.
   Dostaliśmy ponad 100.000zł  dodatkowych środków na remont Przedszkola nr
2, bo część gmin zrezygnowała z prowadzenia tych działań  z  powodu  ich dość
trudnej sytuacji finansowej wynikającej z  pandemii  i pula do podziału między
gminy  powiększyła się.  To są takie pozytywne sygnały dla nas,  generalnie mu-
simy  zachować ogromną dyscyplinę w wydatkach i proszę mieszkańców o zro-
zumienie, ponieważ część zadań, które mieliśmy zaplanowane w budżecie  nie
zostało wykonane  (ul.  Żytnia). Nasz  fundusz obywatelski też nie zrealizowali-
śmy, bo byłyby problemy z przeprowadzeniem  konsultacji,  nawet na prośbę
mieszkańców Pomorzowic nie będzie dożynek w tym roku. Uważam, że to słusz-
na decyzja, bo niestety wtedy, kiedy myśmy ją podejmowali wyglądało na to,  że
ilość zachorowań maleje i pandemia powoli wygasa, a teraz się okazuje, że jest
dwa razy więcej zachorowań, więc to było słuszne.
Panie Burmistrzu, niektórzy mocno krytykują, że w godzinach nocnych  jest
wyłączone oświetlenie, co Pan na to?
Oświetlenie wyłączane jest w godz. od 24.00-4.00, tam gdzie możemy to zrobić
czyli  gdzie do sterowania mamy zegary astronomiczne, a nie wyłączniki zmierz-
chowe. Pragnę zwrócic uwagę na fakt iż w przeciągu  ostatnich lat koszty oświe-
tlenia wzrosłły o 100%. W 2020r. na oświetlenie mamy zaplanowane 1065 000zł.
Wobec spadku dochodów i konieczności oszczędzania,  jest  to  (w tym przedzia-
le czasowym) najmniejsza  dolegliwość dla mieszkańców. Oszczędności uzyska-
ne w tym działaniu zostały przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła. Dzięki temu dodatkowo 30 osób w naszej gminie dostało dofinansowanie
w wys. 3000 zł  do wymiany nieekologicznych pieców. Wobec wzrastających
kosztów utrzymania oświetlenia ulic,  pracujemy nad modernizacją oświetlenia
w celu zmiejszenia kosztów eksploatacyjnych.
 - Panie Burmistrzu,  myślę że ta sprawa jest wyjaśniona,    oszczędności nie
idą na pańską podwyżkę, tylko na wymianę  kotłów.
Wróćmy  do tematu  inwestycji, które  w tej chwili na terenie miasta odby-
wają się, chodzi o ulice Raciborską i Powstańców.
Jeżeli chodzi o nieplanowaną przez nas Raciborską i Powstańców, to też świad-
czy o tym,  że po pierwsze staramy  się , a  po drugie,  że umiemy pisać projekty,
bo to duże inwestycje. Raciborska będzie robiona od ronda do ronda, a Powstań-
ców od Żeromskiego do Dworcowej. W ramach tych robót będzie wymienione
oświetlenie na LED-owe i oczywiście nawierzchnie i chodniki dobudowane
i poprawiane, tak jak na ul. Raciborskiej, gdzie okazało się że na tym chodniku,
który był robiony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich tak   z 15 lat temu, że jest
bardzo słaba podbudowa, więc musimy tam od nowa zrobić podbudowę i na to
położymy tą kostkę, która tam była. . Myśmy od razu zaplanowali ul. Powstań-
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ców jako dwulet-
nią inwestycję, w
tym roku to co bę-
dzie robione  za-
płaci budżet pań-
stwa, a nasz udział
będzie dopiero w
przyszłym roku.
Musimy go w bu-
dżecie zaplano-
wać na przyszły
rok, ale cieszę się
że dostaliśmy te
dwie duże roboty,
bo nie ma już
środków z Unii Europejskiej.  Staramy się uderzać tam gdzie jest to możliwe, tam
skąd można pozyskać środki, wykorzystujemy wszystkie możliwości, tutaj też
należą się słowa uznania moim Pracownikom, którzy nad tymi projektami praco-
wali, bo nie wszyscy dostają, w tych konkursach startuje o wiele więcej chętnych
niż jest środków.
- Panie Burmistrzu, ulica Powstańców  jak Pan powiedział to są roboty roz-
łożone na 2 lata,  ul. Raciborska - termin zakończenia koniec października, a
jeżeli chodzi o Powstańców?
- Podejrzewam, że też będzie to koniec przyszłego roku.
- Panie Burmistrzu,  co zamierza Pan jako burmistrz i jako gmina zrobić z
basenem czy na drugi rok będzie otwarty, czy jednak szykuje się  jakiś więk-
szy remont?
- Basen to jest bardzo poważny  problem, bo niezależnie od tego jak my do tego
będziemy podchodzili - czy on jest potrzebny czy niepotrzebny, on istnieje i wy-
maga remontu.  Basen  może jeszcze przez kilka lat funkcjonować, nie ma proble-
mu, ale wcześniej czy później musi dojść do kapitalnego remontu.To jest bardzo
duży obiekt, chyba  jeden  z największych   w  południowej Polsce.Trzeba popa-
trzeć na koszty, na przykład basen w Oleśnie miał być budowany - to  jedna
czwarta naszego, gmina zaplanowała 12.000.000 na wybudowanie, a najtańszy
wykonawca zażądał 18 milionów. Koszty remontu dzisiaj to są też ogromne pie-
niądze. My nie jesteśmy w stanie niczego rozpocząć dopóki nie będziemy mieli
dokumentacji. Podjąłem już decyzję, że  dokumentację na remont basenu będzie-
my robić. Założenie musiałoby być takie i  podpowiem projektantom, że na pew-
no musi być  park wodny dla dzieci, żeby zwiększyć atrakcyjność basenu, może
jedna niecka z podgrzewaną wodą, żeby z  kolei wydłużyć sezon.  Jest też taka
propozycja, żeby tę nieckę od  Dworcowej zasypać i zrobić tam plażę i nad tym
będziemy pracować. Mam nadzieję, że z oświetlenia jeszcze coś zostanie. Musi-
my poszukać ofert, dobrych ofert i w miarę tanich na wykonanie  dokumentacji.
Chciałbym,  żeby   prace nad nią rozpoczęły się w tym roku, żebyśmy  dokumen-
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tację mieli na początku przyszłego roku i wtedy będziemy podejmować decyzję
- jak to zrobimy i czy w ogóle będziemy robić.Wydaje mi się, że nie znajdziemy,
możliwości dofinansowania, więc trzeba będzie to przeprowadzać etapami i to
jeszcze tak, żeby  basen funkcjonował. Bo  nie wyobrażam sobie sytuacji, że
wyłączymy basen na 3, 4 lata, jeżeli mielibyśmy  to robić z własnych środków…
Panie Burmistrzu,   nie wszyscy to pamiętają,  ale basen nie   funkcjonował
u nas 12 czy 14 lat.
  To były trochę inne czasy, więc  nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby za-
mknąć basen na 4 lata, raczej byłbym skłonny do tego, by  zetapować to, żeby
jeżeli nie cały, to część  basenu byłaby czynna, a to się wiąże niestety z  bardzo
trudnymi robotami.
 Panie Burmistrzu,   wiadomo, że gmina ma jakieś tam pieniądze,  na remont
tego basenu, ale czy nie zastanawiał się Pan nad tym, żeby mieszkańcy zgła-
szali jakieś swoje wnioski na temat tego co by chcieli na tym basenie, ja
rozumiem że będą różne i to będą miliony albo setki milionów, bo fantazja
nie zna granic,  ale to być może w jakiś sposób pomogłoby tej firmie,  która
by robiła  dokumentację tego basenu.
Jeżeli my wyłonimy firmę - wtedy będziemy o tym rozmawiać chociażby  za
pomocą naszej telewizji,  ja będę przyjmował wszelkie sugestie patrząc też na
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Były  negatywne  opinie Komisji
Europejskiej właśnie dotyczące  Aquaparków i basenów,  myślę, że spora część
mieszkańców wie, że  niektóre  z tych obiektów wręcz  zrujnowały budżety gmin.
Zapytam jeszcze co dzieje się na przejeździe kolejowym na ul. Oświęcim-
skiej? Bo ludzie cieszą  się, że już kolej wraca.
- Nie nie, to jest przedwczesna radość, myśmy na ostatniej sesji podjęli uchwałę o
tym, że przystępujemy do  związku, który będzie aplikował o środki rządowe na
budowę koleji, na modernizację tej linii kolejowej Racławice - Racibórz.
  Tam jest kilka gmin i 3 powiaty - raciborski, głubczycki i prudnicki, ale remont
nie ma nic wspólnego z  tą inicjatywą,  To jest ogromna kwota, bo przypomnę, że
wstępny koszt modernizacji tej linii i zelektryfikowanie jej - tak województwo
śląskie sugeruje, bo nie ma taboru spalinowego, linia ta ma być zelektryfiokowa-
na to ok. 500.000.000 zł, ta standardowa spalinowa to jest 370 milionów o ile
sobie przypominam i z tego 15% mają dać samorządy. Na dzień dzisiejszy to jest
kwota nie do uniesienia dla  samorządu. Są zapewnienia Pana posła Kowalskie-
go, który był u mnie i zadeklarował, że postara się żeby tę kwotę udziału samorzą-
du zmniejszyć, albo wogóle żeby jej nie było, więc zobaczymy jak to się rozwi-
nie. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd kolejowy to jest sprawa prosta. To  po
naszych wieloletnich interwencjach wreszcie PLK  remontuje przejazd, bo w
czasie deszczu tam stała kałuża wody i mieszkańcy nie mogli tamtędy przejść.
Była też   interwencja Dróg Krajowych   w tej sprawie i to się nałożyło na siebie
i bardzo się cieszę, że w końcu  to  w miarę porządnie zostanie zrobione.

Jan Wac,
Na  podstawie wywiadu Mariana Pospiszela GTV
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Zatrzymałam się w biegu,
Zwolniłam tempo życia,
Wyciszyłam się wreszcie,

By zregenerować elane vitae.

Organizm powiedział ,,stop''!
Weź się za siebie kobieto,
Pomyśl o sobie i bliskich,

Zejdź z chmur i wróć na ziemię.

Trzeba podreperować zdrowie,
Wszak wymaga ono naprawy,

Eksploatacja ciała i ducha,
Tu i tam widać już zmiany.

Z trudem wypowiadam słowa,
Krtań odmawia posłuszeństwa,

Poruszam się jak babuleńka,
Do licha - czy ja narzekam?!

Zatem muszę wrócić do formy,
Aby nadal spełniać się w zawodzie,

Życzliwi ludzie mnie dopingują,
 Kultura i społecznictwo - stawiają na nogi!

Nie ma co się użalać nad sobą,
Więc ,,biorę byka za rogi'';

I choć koronawirus ciągle zagraża,
Optymizm i nadzieja mimo trwogi!

                              Maria Farasiewicz
                              18 września 2020r.

STOP
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W uroczystości  3. marca  w
Głubczycach  wzięło udział  kilka-
dziesiąt osób.

Wśród zaproszonych gości byli
przedstawiciele władz samorządo-
wych: Starosta  Piotr Soczyński, Bur-
mistrz Kietrza Dorota Przysiężna -
Bator, Burmistrz Baborowa Tomasz
Krupa, wójt Branic Sebastian Baca,
sołtys Boguchwałowa  Anna Bału-
szyńska, Przedstawiciele służb mun-
durowych powiatu Głubczyce, lokal-
ni przedsiębiorcy, Prezesi Stowarzy-
szeń, Radni Gminy i Powiatu Prawa
i Sprawiedliwości, mieszkańcy,
przedstawiciele mediów.

 Były gratulacje, życzenia i dekla-
racje współpracy. Te ostatnie zarów-
no ze strony Posła Katarzyny Czo-
chara, jak i przedstawicieli lokalnych
samorządów oraz przedsiębiorców.

 Pani Poseł Katrzyna Czochara po-
wiedziała :

Chciałabym, aby to biuro było jak
najczęściej odwiedzane przez miesz-
kańców, którzy będą potrzebować
wsparcia, pomocy, oraz również
przez te osoby, które będą szukały

OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO
POSEŁ NA SEJM RP KATARZYNY CZOCHARA

porady. Liczę, że również pojawią się
inicjatorzy różnych przedsięwzięć  z
propozycjami rozwiązań dla tworze-

nia  wspólnego dobra.
Głubczyckie Biuro Poselskie Posła

na Sejm RP Katarzyny Czochara mie-
ści się przy ul. Kościuszki 2, otwarte
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 16-18, gdzie swoje dyżury
pelnią Radni. Asystentem  Posła na
Sejm RP  Katarzyny Czochara jest
Elżbieta Słodkowska.

   Biuro Poselskie



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

40

NOWY ZARZĄD STOWARZYSZENIA
W dniu 05.03.2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-

Wyborcze Członków Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Głubczyc. Pod-
czas zebrania zostały omówione dotychczasowe działania                 i inicjaty-
wy członków  stowarzyszenia. Podjęto uchwałę dotyczącą sprawozdania fi-
nansowego za ubiegły rok.

Walne Zgromadzenie było jednocześnie ostatnim spotkaniem z dotychcza-
sowym Zarządem Stowarzyszenia na czele z prezesem Michałem Dobrowol-

skim. Wszystkim przedstawi-
cielom Zarządu dziękujemy
za wieloletnie pełnienie tak
ważnej funkcji. Jednocześnie
wyrażamy uznanie za profe-
sjonalizm i zaangażowanie w
pracę na rzecz Stowarzysze-
nia. Życzymy dalszych sukce-
sów zarówno w życiu zawo-
dowym jak i osobistym.

W związku z wygaśnię-
ciem mandatów Zarządu i

Komisji Rewizyjnej
przeprowadzono wy-
bory nowych władz.
Prezesem Zarządu
został Marcin Gra-
buńczyk. Wspierać
go będą: Wiesław Ro-
bak - wiceprezes,
Małgorzata Hosnow-
ska - sekretarz, Rafał
Granda - skarbnik,
Paweł Buczek - czło-
nek zarządu.

Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej. Obecnie tworzą ją Halina
Płotek, Krzysztof Fedorowicz, Ireneusz Tarka.

Wszystkim wybranym, przed którymi stoi wiele wyzwań życzymy samych
sukcesów, wytrwałości w realizacji celów Stowarzyszenia OKoG oraz aby
zaufanie, którym zostali obdarzeni motywowało do bezinteresownej pracy na
rzecz rozwoju i integracji mieszkańców.
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Z powodu pandemii zamiast tra-
dycyjnej gali są kameralne spotka-
nia, które są świetną okazją do roz-
mów o nowoczesnych, lokalnych
produktach i biznesie. Tak wyglą-
da tegoroczna edycja konkursu
Opolska Marka.

Właśnie ogłoszono wyniki 17 edy-
cji konkursu Opolska Marka, organi-
zowanej przez zarząd województwa.
Co roku takie ogłoszenie następowa-

ło podczas uroczystej gali - tego-
roczną planowano na 25 marca, ale
nie zdążyła się odbyć przed epidemią.
Szkoda tym bardziej, że tegoroczna
edycja po raz pierwszy była organi-
zowana wspólnie przez urząd mar-
szałkowski, Opolskie Centrum Roz-
woju Gospodarki, Wojewódzki
Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej.

OPOLSKA MARKA 2019 tym ra-
zem bez wielkiej gali. Marszałek An-

OPOLSKA MARKA 2019
drzej Buła osobiście wręcza statuete-
ki laureatom.

9 czerwca 2020 r. marszałek Woje-
wództwa Opolskiego wręczył nagro-
dy laureatom w kategorii "Produkt"
wśród średnich i dużych firm. Są
nimi: firma Top Farms Głubczyce,
którą nagrodzono statuetką Opolskiej
Marki za uprawianą obecnie na 200
hektarach soję oraz firma Galmet. Lu-
bimy rzeczy mądre z Głubczyc, którą

nagrodzono za produkt o nazwie Ma-
xima Compact, czyli pompę ciepła
solanka - woda ze zbiornikiem
C.W.U.

Opolska Marka to tytuł, który może
być przyznawany wielokrotnie, nie
zarezerwowany do jednorazowego
uczestnictwa. Dlaczego? Bo opolskie
firmy wciąż się rozwijają, tworzą
kolejne rewelacyjne produkty, klasy
światowej, której nikt nie może się
powstydzić na rynkach europejskich
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czy światowych - mówił marszałek
woj. opolskiego Andrzej Buła pod-
czas wręczenia statuetek, które odby-
ło się w gościnnych progach firmy
Galmet.

Samorząd Województwa Opolskie-
go co roku zaprasza opolskie firmy
do ubiegania się o tytuł Opolskiej
Marki. Celem tego najważniejszego
konkursu promocyjnego w regionie
jest rozwój i wspieranie opolskiej
przedsiębiorczości oraz pre-
zentacja potencjału gospo-
darczego województwa
opolskiego.

Opolska Marka promuje
najlepsze produkty opol-
skiej gospodarki, najlepsze
usługi w regionie oraz naj-
lepsze osiągnięcia eksporto-
we opolskich firm. Znak
Opolskiej Marki jest symbolem naj-
lepszej jakości w województwie
opolskim.

Organizatorzy konkursu zapew-

niają laureatom, zdobywcom statu-
etek Opolskiej Marki, promocję w
województwie oraz poza jego grani-
cami. Posiadanie tego tytułu jest gwa-
rancją, że mamy do czynienia z no-
woczesnym wyrobem i usługą, z wy-
sokim poziomem jakości - czyli z
tym, czym województwo opolskie
może się pochwalić.

- Roland Wrzeciono, OCRG
- Myślę, że jesteśmy w takim miej-

scu, gdzie tak naprawdę możemy się
tym wszystkim pochwalić. Dlaczego?
Te produkty nie są sprzedawane tyl-
ko na Polskę, ale także na prawie całą
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Europę. Więc tak naprawdę są
rozpoznawalną marką i tak jak
dzisiaj było tutaj przedstawiane,
to są "topowe" produkty w na-
szym kraju, otrzymujemy wiele
nagród.

- Robert Galara, Galmet.
- Ja się uśmiecham, bo w tym

domu się wychowałem. Fak-
tycznie w 1982 r. w ciemnej nocy stanu wojennego, ojciec otworzył zakład.
Kupił spawarkę i zaczął w garażu spawać zbiorniki i grzejniki stalowe. Po-
czątki były najprostsze jakie mogły być. Bez żadnej pomocy z zewnątrz, bez
"miliona dolarów" jak to się mówi na rozpoczęcie biznesu. Po prostu był po-
mysł, dwie ręce i spawarka.

- Marcin Markowicz, TopFarms.
- w tym roku startowaliśmy do konkursu. Była soja. Z soją jesteśmy zwią-

zani od kilkunastu lat. Można powiedzieć, że jesteśmy pionierami jeśli cho-
dzi o uprawę soi w woj. Opolskim a ostatnie lata myślę, że w całym kraju jeśli
chodzi o jej uprawę.

Cieszymy się z nagrody OpolskaMarka dla SOI Top Farms Głubczyce -
będzie to dla nas dodatkową moty-
wacją do dalszej pracy na rzecz pro-
pagowania uprawy tej cennej rośli-
ny i działania na rzecz rozwoju
województwa opolskiego.

Źródło: Województwo Opolskie,
OCRG
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Wywiad z Panem Marcinem Gra-
buńczykiem, Prokurentem Spółki
GWiK, prelegentem na konferen-
cjach branżowych, przeprowadził re-
daktor Głosu Głubczyc Jan Wac.

Wodociągi są czy będą …?
Wodociągi są i muszą być rozwo-

jowe, innowacyjne, dostosowywać
się do panujących warunków otocze-
nia. Świat się zmienia, mamy coraz
więcej potrzeb do zaspokojenia. Wo-
dociągi muszą być takie, aby zaspo-
koić z jednej strony wszystkie potrze-
by mieszkańców, przede wszystkim
w zakresie ciągłości dostaw wody o
odpowiedniej jakości i niezawodnym
odbiorze ścieków sanitarnych, a z
drugiej strony ciągle się rozwijać i in-
westować w nowe technologie. Inwe-
stycje powodują możliwość zmiany
na lepsze, budowy gospodarki, bez
nich spółka dążyłaby do upadku. Po-
nadto realizujemy cele przed jakimi
stawia nas właściciel. Działalność w
zakresie dostarczania wody jest spe-
cyficzna i jest to złożony proces.
Woda musi być cały czas, a ponadto
ma być czysta i bez bakterii. Tak samo
jest w zakresie ścieków, które muszę
być ciągle odbierane, a proces nie
może mieć większych zakłóceń. Pro-
dukt jakim jest woda jest trudnym do
dostarczania, stanowi bowiem żywy
organizm, nawet wymiana wszystkich
rurociągów i przyłączy na nowe, nie
rozwiązuje wszystkich problemów.
Mogą się zdarzyć różne sytuacje, dla-
tego naszym celem jest takie działa-
nie, aby zabezpieczyć ciągłość do-
staw do klienta, by woda była dobra
i mogła być pita bezpośrednio z kra-

nu, bez stosowania zbędnych środ-
ków. Realizacja inwestycji oraz usu-
wanie awarii odbywa się bez wyłą-
czania całego systemu. Ważne jest
posiadanie strategii spółki, określe-
nie wizji i misji, bez tego nie może-
my mówić o firmie, która się rozwi-
ja, a jedynie trwa. Tylko nie wiado-
mo jak długo. W mojej ocenie stano-
wi to podstawowe "narzędzie" funk-
cjonowania firmy, dodajmy do tego
zarządzanie ryzykiem, kompetencje
i sukces gwarantowany.

A jak to jest z obsługą klienta, czy
jest ważna?

Uważam, że głównym zadaniem ja-
kie powinniśmy przed sobą postawić
i je realizować, jest możliwość zała-
twienia spraw przez klienta w jednym
miejscu. Każdy klient powinien uzy-
skać pomoc specjalistyczną przy roz-
wiązywaniu problemu czy załatwia-

PARĘ SŁÓW O BIZNESIE…
I NASZEJ SPÓŁCE WODOCIĄGOWEJ...
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niu danej sprawy. Wymaga to zmia-
ny i doskonalenia różnych procesów,
które muszą być we wzajemnej sy-
nergii. Dobro klienta musi być naj-

ważniejsze, a wszystkie nieprawidło-
wości powinny być zgłaszane przez
klientów do spółki, celem zapozna-
nia i wyjaśnienia. Klienci mogą a na-
wet wręcz powinni zgłaszać swoje
uwagi co do działalności i usprawnie-
nia procesów i swoich oczekiwań, tak
aby jakość obsługi była na coraz wy-
ższym poziomie. Niezbędne są inwe-
stycje również w nowoczesne rozwią-
zania takie jak np. elektroniczne biu-
ro obsługi klienta, wodomierze wy-
posażone w nakładki radiowe. Klien-
ci ponadto muszą czuć się bezpiecz-
nie, muszą mieć pewność, że woda,

którą mają w kranach,      z której
codziennie korzystają i bez której nie
byłoby życia, jest najwyżej jakości
oraz muszą mieć pewność, że przy
wystąpieniu sytuacji kryzysowej,
spółka jest na to przygotowana i za-
pewni ciągłość dostaw. Pracujemy
nad tym każdego dnia, tak aby zado-
wolić i sprostać oczekiwaniom na-
szych mieszkańców, zapewniając im
bezpieczeństwo. Reasumując, klient
musi być na pierwszym miejscu dla
wszystkich pracowników. A żeby ta
zasada była respektowana przykład
musi iść z góry, ponieważ pracowni-
cy będą tak traktowali klienta jak
traktowani są przez osoby zarządza-
jące. Potrzeby klientów i właściciela
są moim priorytetem, dlatego też
uważam, że nasze cele i zadania po-
winny być spójne i zmierzać w jed-
nym kierunku.

A może Pan rozwinąć ten wątek
czy sytuacja kadrowa jest  istotna?

Pracownicy tylko wtedy, gdy będą
się czuli przez swoich przełożonych
doceniani      i dobrze traktowani, będą
dobrze traktowali swoich klientów.
Tylko wtedy ich sposób traktowania
klienta będzie szczery i profesjonal-
ny. Przełożony musi być liderem, czy-
li kimś kto jest w stanie pomyśleć o
wszystkich, często poświęcając swój
komfort, nawet gdy się z czymś nie
zgadza. Przełożony ma budować za-
ufanie i przekonanie, że zależy mu na
swoich pracownikach i na ich dobro-
bycie. Prawdziwy lider jest w stanie
poświęcić swój czas i energię dla
współpracowników.

To, że klient jest coraz bardziej
roszczeniowy, jest normalne
i wynika z tego, że świat się cały czas
zmienia, a potrzeby są ciągle mody-
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fikowane, a przez to, że w większo-
ści podstawowe potrzeby mamy już
zaspokojone, to kolejne będą coraz
bardziej wymagające. Jest normalne,
gdy klient ma dostarczaną wodę przez
24h, a nagle wystąpi przerwa na 3-4
godziny, trudno się z tym mu pogo-
dzić. Jednakże, klienci muszą zdawać
sobie też z jednej strony sprawę, że
niestety taka sytuacja może wystąpić,
ale z drugiej strony muszą wiedzieć,
że spółka niezwłocznie przystąpi do
jej usunięcia. Nieraz musimy walczyć
z warunkami atmosferycznymi, a
awarie są usuwane w nocy, przy mi-
nusowej temperaturze, w dni wolne i
święta. Praca w wodociągach to służ-
ba. Jestem wdzięczny i chciałbym
podziękować naszym pracownikom,
którzy, nie raz w nocy, przy minuso-
wych temperaturach, gdy inni w tym
czasie odpoczywają w swoich do-
mach, walczą, aby zachować ciągłość
dostaw wody. Bez takich pracowni-
ków, ich poświecenia, spółki by nie
było. To brygady walczą na pierwszej
linii, należy się im wielki szacunek i
słowa uznania. Uważam, że musimy
stawiać na to, aby nasza kadra ciągle
się rozwijała, bo tylko poprzez pod-
noszenie kwalifikacji może spełniać
najwyższe wymagania klientów. Bę-
dziemy kłaść na to jeszcze większy
nacisk. Nieodzownym elementem też
jest motywacja i jasne procedury w
tym zakresie. To na przełożonych cią-
ży obowiązek zmotywowania pracow-
nika, wyznaczenia celów i kręgu, po
którym powinien się poruszać. To
przełożony powinien wskazywać dro-
gę rozwoju, nie zapominając przy tym
o równowadze pomiędzy potrzebami
spółki a pracownikiem. Zachowaniem
odpowiedniego bilansu, pomiędzy
życiem prywatnym a służbowym. Je-

stem zwolennikiem takiego podejścia
i mam nadzieje, że uda nam się tego
dokonać.

Jeżeli  już mówimy o bezpieczeń-
stwie, to jak wygląda to w sytuacji
zaistniałej pandemii związanej z
COVID-19, co zostało zrobione i co
można ulepszyć lub jak to powinno
wyglądać?

W pierwszej kolejności zabezpie-
czone zostały pierwsze potrzeby w
postaci środków do dezynfekcji dla
pracowników i klientów. Ponadto w
pierwszym etapie pandemii, w oko-
licy marca, spółka została zamknięta
dla petentów i firm z zewnątrz. Prze-
strzegane są zalecenia Głównego In-
spektora Sanitarnego. Pracownicy
zostali zabezpieczeni w sprzęt
ochronny. Oczywiście zdając sobie
sprawę z tego, że jesteśmy spółką
strategiczną, świadczymy usługi, któ-
re są ważne dla wszystkich, jestem
przekonany, że będziemy wdrażać
kolejne działania, które zostaną      z
nami na dłużej, a w mojej ocenie po-
winny zostać na stałe. Klienci będą
mieli dostęp do środków dezynfek-
cji, zalecane są urządzenia bezdoty-
kowe, ważny też jest proces ozono-
wania czy też zamgławiania, który
uważam, że jest zasadny nie tylko w
czasie pandemii,  nie tylko w naszej
spółce, ale wszędzie tam, gdzie są
duże skupiska ludzi a także instytu-
cje kluczowe dla mieszkańców. I co
najważniejsze, wbrew przekonaniom,
same urządzenia i sam proces nie jest
ani kosztowny, ani skomplikowany.
Będziemy dążyć do zwiększenia bez-
pieczeństwa tak, aby wszyscy mogli
czuć się bezpiecznie, a ciągłość usług
zostanie zachowana. Bądźmy odpo-
wiedzialni, jak czujemy się źle, nie-
zależnie od wszystkiego, zostańmy w
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domu. Dbajmy o siebie i innych,
wspólna odpowiedzialność jest na-
szym obowiązkiem. Nie mówmy, że
wirusa nie ma, bo jest. Ale co najgor-
sze jest zagrożeniem dla nas i dla
naszego zdrowia a nawet życia. Ra-
zem musimy przejść przez to, oka-
zując sobie wzajemną pomoc i zro-
zumienie. Pomagajmy innym, nie
bądźmy obojętni, bowiem my też mo-
żemy potrzebować pomocy.

Czy i jak rzeczywistość prawna
wpływa na działalność spółki?

W ostatnim okresie, mieliśmy sze-
reg istotnych zmian ważnych dla nas
w kontekście funkcjonowania bran-
ży. Istotną zmianą było powołanie
nowych instytucji np. takich jak Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, czego następstwem były
zmiany proceduralne w sposobie na-
liczania opłat za usługi wodne oraz
ustalania taryf. Oczywiście w całości
respektujemy prawo i uczymy się jak
działać w oparciu o obowiązujące
przepisy, tak aby zawsze w pierwszej
kolejności troszczyć się o interes spo-
łeczności lokalnej. Naszym zadaniem
jest realizować nowe obowiązki tak,
aby pomagać i wspierać naszych
mieszkańców oraz dbać o interesy w
zakresie zapewnienia ciągłości do-
staw wody i odbioru ścieków jakie
stawiane są przed właścicielem. Sta-
ramy się działać tak, aby minimali-
zować skutki nowych uwarunkowań
zarówno rynkowych i prawnych,
łącząc przy tym jakość świadczonych
usług. Zmiany są nowym wyzwaniem
a nie problemem. Nie zapomnijmy
też o wewnętrznych zagrożeniach,
bowiem gdy ludzie muszą borykać się
z wewnętrznymi problemami, orga-
nizacja będzie zawsze słabiej radzić
sobie z niebezpieczeństwami z ze-

wnątrz, dlatego tak bardzo istotne jest
bycie tego świadomym. Jeżeli odpu-
ścimy drobiazgi, nie będziemy reago-
wać szczególnie na niepożądane za-
chowania, to będą narastać w postę-
pie geometrycznym. Reagujmy na-
tychmiast.

Dużo mówiliśmy o innowacjach,
inwestycjach, a jak to jest, czy
branża oraz spółka jest gotowa na
cyfrowego klienta?

Temat cyfryzacji jest dla mnie bli-
ski, zarówno w kontekście służbo-
wym jak i własnych zainteresowań.
Ciągle zmieniające się ramy prawne
oraz rzeczywistość gospodarcza,
wymusza na nas ciągle to nowe obo-
wiązki w zakresie cyfryzacji a także
bezpieczeństwa. Jako jeden z pod-
miotów strategicznych i technolo-
gicznie zaawansowanych, na którym
spoczywają obowiązki wynikające z
ustaw mamy wręcz obowiązek być
przygotowani na klienta cyfrowego.
Cała branża wodociągowa zdaje so-
bie        z tego świadomość, dlatego
też analizując rynek i wyciągając
wnioski z prowadzonych konsultacji,
mogę ze świadomością stwierdzić, że
na przestrzeni ostatnich lat, pod
względem IT firmy z naszej branży
są coraz lepiej przygotowane. Czę-
sto wymuszają to kolejne przepisy
prawa i dyrektywy unijne, jednakże
uważam, że jakby nie one, to wiele
firm nie podjęłoby żadnych działań.
Liczy się efekt a nie przyczyna. Jako
firma lokalna, zdająca sobie sprawę
jak ważna jest jakość świadczonych
usług oraz bezpieczeństwo naszych
klientów, staramy się cały czas nadą-
żyć za nowoczesnymi rozwiązania z
zakresu IT. Wdrożyliśmy już szereg
działań, które mają na celu uspraw-
nienie zarówno kwestii organizacyj-
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nej spółki, jak i kon-
taktu z klientem. Do
najważniejszych mo-
żemy zaliczyć wdro-
żenie internetowego
biura obsługi klienta,
które jest na bieżąco
modernizowane, aby
sprostać najwyższym
standardom obsługi
klientów, wdrożenie
systemu elektronicz-
nych płatności w tym
umożliwienie płatności kartami płat-
niczymi, wdrożenie innowacyjnego
systemu zarządzania siecią wodocią-
gową obejmującą m.in. system GIS,
system monitoringu SCADA, modu-
ły i aplikacje zarządcze, wdrożenie
systemu zdalnego odczytu wskazań
wodomierzy oraz systemów bezpie-
czeństwa infrastruktury technicznej.
Dbanie o IT jest niezbędne, aby mó-
wić o firmie innowacyjnej, nowocze-
snej oraz takiej, która rzetelnie świad-
czy usługi i szczyci się CSR. Kwe-
stia ta jest mi szczególnie bliska.

Na koniec: czy są planowane, a
jeżeli tak, to jakie zostaną zreali-
zowane najważniejsze inwestycje
do końca tego roku?

Prowadzimy wiele zadań zarówno
remontowych jak i inwestycyjnych.
Jestem świadomy, że sam fakt pro-
wadzenia inwestycji jest ważny, ale
też wiem, że z perspektywy klienta i
właściciela ważniejsze są korzyści z
tego wynikające. Informacja, ile wy-
daliśmy na zadania jest mniej istotna
niż ta, że dzięki podjętym działaniom,
nie jesteśmy uzależnieni od innych
dostawców, posiadamy swoje ujęcia
wody, pełną infrastrukturę i mamy
pełny wpływ na ich jakość. W ostat-
nim czasie prowadziliśmy takie za-

dania jak np. wymiana przyłączy na
ulicy Raciborskiej oraz na ulicy Po-
wstańców. Kontynuujemy zadanie in-
westycyjne mające na celu wdroże-
nie odczytów radiowych w całej gmi-
nie Głubczyce oraz zakończenie opo-
miarowania sieci wodociągowej.
Osobiście marzy mi się, aby jak naj-
szybciej wydzielić strefy na sieci
wodociągowej, tak abyśmy mogli nie-
zwłocznie reagować na wystąpienie
awarii i szybciej znali jej lokalizację
a dzięki temu moglibyśmy optymali-
zować i usprawniać procesy inwesty-
cyjne oraz remontowe. Myślę, że wie-
le dobrego już zrobiliśmy ale nie po-
przestajemy na tym i ciągle myślimy,
jak funkcjonować oraz lepiej zaspo-
kajać potrzeby mieszkańców. W mia-
rę możliwości, będę Państwa infor-
mował o prowadzonych działaniach,
ich efektach oraz koncepcjach rozwo-
ju naszej spółki. Dziękuję za poświę-
cony czas zarówno Państwu jak i
Panu redaktorowi. Korzystając z oka-
zji, chciałbym również życzyć pogod-
nych świąt spędzonych w gronie ro-
dzinnym, pełnych radości i spokoju.
A przede wszystkim zdrowia, które
jest istotne w tak ciężkich i nieprze-
widywalnych czasach.
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ZIELONE OSIEDLE
Miło mi poinformować, iż grupa sąsiedzka, której jestem liderem pozyska-

ła dwa granty na stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców na osiedlu
Konstytucji 3 Maja w Głubczycach.

W dzisiejszych czasach szczególnie ważne jest dbanie o zazielenianie tere-
nów w centrach miast i tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, stąd po-
mysł na złożenie projektu w ramach konkursu realizowanego przez Fundację
BOŚ pn. "Zielona Ławeczka 2020".

Projekt ma na celu za-
równo podniesienie wa-
lorów estetycznych osie-
dla, jak i zawarcie oraz
podtrzymanie więzi po-
między mieszkańcami,
którzy mieszkają tu już
od wielu lat a wciąż nie
mają miejsca, w którym
mogliby się spotkać i
spokojnie porozmawiać.
W ramach projektu
przewidzieliśmy usytu-
owanie dwóch ławeczek
(jedna ławeczka w obrę-
bie bloków nr 32-36, druga ławeczka w obrębie bloków nr 46-54) a także
nasadzenia roślin rodzimych, zimozielonych, roślin miododajnych które za-
pewnią dobre warunki do bytowania dla owadów zapylających. Ponad to mając
na uwadze coraz większy postęp technologiczny i wszechobecną urbanizację
terenów wokół nas, a co za tym idzie zanikającą bioróżnorodność zdecydo-
waliśmy się na stworzenie hotelu dla owadów, które aż w 97% są kluczowe
dla prawidłowego działania ekosystemu. Jeśli mają warunki, tworzą własne
domy. Jednak w przestrzeni miejskiej nie zawsze znajdzie się dla nich odpo-
wiedni zakątek, dlatego tak ważne jest dbanie o tych najmniejszych współ-
użytkowników naszej planety.

Opracowywanie koncepcji projektu stało się okazją do rozmów z sąsiada-
mi i zaangażowania ich do tego projektu. Wspólne rozmowy oraz chęć dołą-
czenia kolejnych osób do zespołu, którym również leży na sercu poprawa
estetyki osiedla i stworzenie przyjaznego miejsca dla mieszkańców, pozwoli-
ło nam na stworzenie mocnej grupy wsparcia i zawalczenia o środki na reali-
zację pomysłu z pozytywnym skutkiem. Mamy nadzieję, że miejsca spotkań i
odpoczynku, które stworzymy będą na długo służyły mieszkańcom.

Marcin Grabuńczyk
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Okres oczekiwania na dziecko to wyjątkowy czas dla rodziców. Zarówno
rodzice jak i personel medyczny dokładają wszelkich starań aby okres ciąży
przebiegał bezpiecznie. Zbliżając się do terminu porodu częstotliwość wizyt
oraz nadzór nad dzieckiem zwiększa się . Jednym ze standardowych badań w
trzecim trymestrze ciąży jest KTG-kardiotokografia. Umożliwia zapis akcji
serca płodu, napięcie mięśnia macicy oraz kontrolę ruchów płodu, która jest
prowadzona już po 30 tygodniu ciąży. Personelowi medycznemu pomaga
ocenić prawidłowość przebiegu ostatnich tygodni ciąży a matce pozwala sły-
szeć serce swojego dziecka.

Do tej pory każda nieprawi-
dłowość zmuszała matkę do
przyjazdu do szpitala celem
konsultacji. Obecnie dzięki
wspaniałemu projektowi Dyrek-
cja SP ZOZ w Głubczycach za-
kupiła mobilne aparaty KTG do
samodzielnego użytkowania w
warunkach domowych.

Urządzenie PREGNABIT to
innowacyjne, autorskie urządze-
nie pomiarowe, pozwalające na
bezpieczne i wiarygodne bada-
nie akcji serca płodu, tętna mat-
ki, czynności skurczowej mię-
śnia macicy. Jest przenośne,
więc badanie można wykonać w
domu o każdej porze. Zebrane
przez urządzenie dane przeka-
zywane są bezpośrednio do
Medycznego Centrum Telemonitoringu obsługiwanego przez wykwalifiko-
wany personel medyczny. Poradnia dla kobiet wypożycza ciężarnym z naszej
poradni bezpłatnie urządzenie ktg na określony czas. Ciężarna nareszcie może
czuć się bezpiecznie. W przypadku zagrożenia personel medyczny natych-
miast kontaktuje się z ciężarną. Szczególnie w obecnej chwili, kiedy na ca-
łym świecie panuje niepokój i dostęp do szpitala jest utrudniony ciężarna
może sprawdzić dobrostan dziecka i zgłosić się po pomoc w uzasadnionym
przypadku po konsultacji z Medycznym Centrum.

Jolanta Baczkur
Poradnia K

PREGNABIT
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16.09.2020r. w SP ZOZ w Głubczycach
nastąpiło uroczyste otwarcie nowej pra-
cowni tomografii komputerowej.

Nowy tomograf komputerowy już służy
pacjentom głubczyckiego szpitala. Umożliwia
on obezpieczną i pełną diagnostykę dużej gru-
py pacjentów w krótkim czasie. Jest wyposa-
żony w szereg nowatorskich rozwiązań, które
podwyższają jakość diagnostyki, przy jedno-
czesnej obniżonej dawce promieniowania. Tomograf posiada nowoczesne
oprogramowanie, które umożliwia wykonywanie wielu rekonstrukcji obra-
zów diagnostycznych.

Korzystanie z nowego sprzetu jest bardzo komfortowe zarównie dla pa-
cjentów jak i personelu.

Zakup został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 mln zło-
tych. Wartość zakupionego sprzętu to blisko 1,5 mln zł.

                                                       Tomasz Janyk  z-ca Dyrektora
 ds. administracyjno-technicznych SP ZOZ w Głubczycach

NOWA  PRACOWNIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
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OBCHODY  ŚWIĘTA   3.  MAJA

                        Foto Jan Wac
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8. maja, w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej oddano hołd pol-
skim żołnierzom, bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej.

W imieniu mieszkańców powiatu, instytucji powiatowych i gminnych oraz
organizacji społecznych Starosta Piotr Soczyński, wicestarosta Anita Juchno,
zastępca Burmistrza Kazimierz Bedryj, prezes Związku Inwalidów Wojen-
nych RP i prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i  byłych Więźniów
Politycznych Pani Amelia Mamczar  oraz Komendantka Hufca ZHP Głub-
czyce phm.  Katarzyna Mojzyk złożyli wiązanki przed Pomnikiem Czynu
Zbrojnego w Głubczycach.                                                 Katarzyna Mojzyk

 8. MAJA - 75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WOJNY
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NARODOWE  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

foto Jan Wac
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2 października, odsłonięto na pla-
cu przy kościele Franciszkanów w
Głubczycach tablicę dedykowaną lu-
dziom związanym z „Rodłem” oraz
rodakom zamieszkałym na ziemi
głubczyckiej, którzy brali udział w
plebiscycie oraz w powstaniach ślą-
skich, oraz tym, którzy wspierali dzia-
łania walczących o polską kulturę, tra-
dycję i powrót Śląska do Polski. Ini-
cjatorem wydarzenia był Pan Kazi-
mierz Głowacki.

Ur o c z ys t oś ć
rozpoczęła się
mszą św. w ko-
ściele Franciszka-
nów celebrowaną
przez o. Eliasza
Jerzego Opalę.
Brali w niej udział

m.in.: Burmistrz Głubczyc Pan Adam
Krupa, Wicemarszałek województwa
opolskiego Antoni Konopka, Wice-
starosta powiatu głubczyckiego Pani
Anita Juchno, Prezesowie Zarządu
Powiatowego PSL: Bronisław Kara-
sek, Marian Kolorz, dr Kazimierz Py-
ziak, Prezes Związku Weteranów i
Rezerwistów Wojska Polskiego w
Kietrzu pułkownik Mieczysław Wa-

CZEŚĆ PAMIĘCI PATRIOTÓW „RODŁA”
nicki, Wiceprezes „Sokoła” z Raci-
borza Józef Dradrach. Bractwo kur-
kowe reprezentowane było przez: Jó-
zefa Matelę, Kazimierza Wolnego,
Kazimierza Domasika i Henryka Lu-
dwikowskiego.

Ziemia głubczycka w czasach Pia-
stów należała do państwa polskiego.
W drugiej połowie XII wieku rozpo-
częła się kolonizacja niemiecka.
Mimo tylu lat odłączenia od Polski,

mieszkańcy czuli się zawsze Polaka-
mi, zachowali swój język, kulturę i
tradycję. W archiwach niemieckich
podane jest, że jeszcze w 1784 roku,
czyli przed 235 laty, polskimi wsia-
mi w powiecie głubczyckim były
wsie: Nowa Cerekwia, Uciechowice,
Dzierżysław, Jędrzychowice, Gród-
czany, Lisięcice, Lubotyń, Nasiedle,
część Kietrza i część Baborowa. Do-
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piero w drugiej połowie XIX wieku
władze pruskie rozpoczęły germani-
zację – komentuje Kazimierz Gło-
wacki.

– Kiedy Polska odzyskiwała nie-
podległość, – konty-
nuuje, wybuchły
Powstania Śląskie.
Przeprowadzono
plebiscyt na Śląsku.
Również w powie-
cie głubczyckim.
Wynik Plebiscytu
był niekorzystny dla
Polski. Powiat po-
został po stronie
niemieckiej. Pomimo tego wielu Po-
laków zachowało na tych ziemiach aż
do 1945 r. swoją kulturę, tradycję i
język polski. Gro z nich należało do
polskiej organizacji patriotycznej
spod znaku RODŁA. Najbardziej
znany w powiecie głubczyckim był
Jan Rychel, urodzony w Dziećmaro-
wie, który uczęszczał do szkoły w
Głubczycach. Należał do Rodła, był
założycielem i nadzorcą polskich pry-
watnych szkół na Śląsku Opolskim.
Za swoją działalność, został areszto-
wany i osadzony w obozie koncen-
tracyjnym. Polacy w czasach hitle-

rowskich Niemiec na ziemi głubczyc-
kiej płacili wysoką cenę za swoje po-
chodzenie. Byli więzieni, poddawa-
no ich torturom, często byli pozba-
wiani życia.

Po mszy św. odsłonięto i poświę-
cono pamiątkową tablicę pod kościo-
łem Franciszkanów. Odsłonięcia do-
konali: Burmistrz Głubczyc Pan
Adam Krupa, Wicestarosta powiatu
głubczyckiego Pani Anita Juchno
oraz Pan Kazimierz Głowacki. Uro-
czystość poprowadził harcmistrz
ZHP Ryszard Kańtoch. Organizator
wydarzenia wygłosił przemówienie.
Następnie głos zabrał Burmistrz
Głubczyc, dziękując gościom za
udział w uroczystości.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

58

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”
IM. STANISŁAWA HADYNY W GŁUBCZYCACH
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KORONA ŻNIWNA
ROLNIKÓW Z GŁUBCZYC

DOŻYNKI GŁUBCZYCE
2020
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       ŚWIĘTO PLONÓW

Ref.
Dzisiaj dożynki, to święto plonów,

Radujmy się i weselmy;
Żniwo w spichlerzu, nie braknie chleba,

Jest za co dziękować Bogu!

Wszyscy się cieszą
I chwalą Pana

Za dary nieba obfite;
Dobry gospodarz umie docenić

Ziemi swej macierzyństwo.
Ref…

Pola złociste opustoszałe
Wkrótce czas siewu i zima;

Potem znów radość,
Gdy wiosna przyjdzie

Pokaże się ozimina.
Ref…

Doceń więc bracie
Zawód rolnika,

Pracę od świtu do zmierzchu;
Na odpoczynek nie ma on czasu,
Można to zwać posłannictwem.

Ref…

Żyje dla ziemi,
Ale też z ziemi,

A czasy przecież niełatwe;
Za ciężką pracę zapłata licha,

Łza z oka popłynie czasem.
Ref…

                            Słowa i muzyka-
                       Maria Farasiewicz
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PIEŚŃ DOŻYNKOWA
W dożynkowy dzień oddajmy

Bogu cześć
Za hojność, pól żniwnych dar,

Za chleb nasz - największy skarb.

Ref. Chwalimy Ciebie Panie,
Bo wielka jest dobroć Twa;

Obdarzasz nas łaskawie,
A ziemia jest matką nam.

Okazujesz wciąż, jak wielka miłość
Twa,

Tyś zdrojem na każdy dzień;
Bez Ciebie nic niewart świat.

Ref…

Urodzaj, obfity łan-Boskiego
serca dar,

Posucha, deszcz-Twoja moc;
Z pokorą przyjmijmy ją.

Ref…
 Słowa i muzyka - Maria Farasiewicz

DOŻYNKI 2020 I TARGI LOKALNYCH
PRODUKTÓW W GROBNIKACH

FOTO K. MUŁYK
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"Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie". Aby zadać kłam temu przysło-
wiu już po raz trzeci w Grobnikach
zorganizowano "Targi lokalnych pro-
duktów".

Dzięki współpracy i dofinansowa-
niu ze środków Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Opolskiego
grobnickie stowarzyszenie "Inicjaty-

wa" zorganizowało imprezę plene-
rową pod nazwą "Targi lokalnych
produktów". Impreza odbywała się -
jak co roku - na terenie boiska spor-
towego w Grobnikach, co w obecnym
czasie pandemii okazało się wyjątko-
wo dobrą lokalizacją. W pełnym re-

żimie sanitarnym, ale jednak na bar-
dzo otwartej przestrzeni i dzięki temu
w najbezpieczniejszych z możliwych
okolicznościach można było uczest-
niczyć w imprezie targowo - pokazo-
wej. W namiotach wystawowych
swoje stoiska mieli przedstawiciele
wielu lokalnych branż i profesji. Za-
równo dla wystawców jak i dla zwie-
dzających udział w imprezie był nie-
odpłatny. Począwszy od kół gospo-
dyń, poprzez rękodzielników i rze-
mieślników, przez wytwórców trady-
cyjnej żywności , po lokalne firmy z
branży innowacyjnych i nowocze-
snych technologii oraz po osoby

świadczące przeróżne usługi w bar-
dzo wielu dziedzinach, można było

oglądać, kupować i brać udział w po-
kazach przy wielu stanowiskach.

Ku pozytywnemu zdziwieniu im-
preza cieszyła się bardzo dużym za-
interesowaniem. Dopisali zarówno
wystawcy jak i odwiedzający, co tym
bardziej cieszy, gdyż i czas jest trud-

"CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE"
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ny dla tego typu imprez i organizato-
rzy niemal do ostatniej chwili nie byli
pewni czy targi się ostatecznie od-
będą. Potwierdziły się założenia, że
tego typu przedsięwzięcia są potrzeb-
ne i bardzo oczekiwane przez na-
szych mieszkańców. Odwiedzający
mogli nie tylko zobaczyć i poznać
ofertę lokalnych wytwórców, ale rów-
nież kupić ich produkty czy skorzy-
stać z próbki ich usług. Jest to też cie-
kawy pretekst aby się po prostu spo-
tkać ze znajomymi, sąsiadami czy
innymi mieszkańcami wsi, gminy i
powiatu, oraz gośćmi z bardziej od-
ległych stron regionu.

Można było zauważyć, że naj-
większą popularnością cieszyły się
lokalne, tradycyjne produkty ekolo-
giczne. Nie małą atrakcją - szczegól-
nie dla mieszkańców Grobnik - było
stanowisko z miejscowymi pamiątka-
mi. Estetycznie zaprojektowane i sta-
rannie wykonane grobnickie gadżety
szybko znajdowały swoich nabyw-
ców. Można było także nabyć lokalną
pozycję literacką "Joannici na ziemi
głubczyckiej. Dzieje Komturii i wsi
Grobniki" której jest to już drugie
wydanie, gdyż pierwsze, wydane nie-
mal dwa lata temu bardzo szybko się
rozeszło.

Dzięki staraniom organizatorów,
sprawnej obsłudze i dobremu zaple-
czu, całość wypadła bardzo profesjo-
nalnie i fachowo. Dopisała również
pogoda, co w atmosferze słoneczne-
go schyłku lata dopełniło pozytyw-
nego obrazu imprezy. Ciekawostką,
ale i interesującym przerywnikiem
były wkomponowane w konwencję
targową prezentacje dotyczące eko-
logii i lokalnych dobrodziejstw, któ-
rych często nie doceniamy, oraz "Pro-

gramu Odnowy Wsi" którego zało-
żenia są często tak oczywiste, że cza-
sem niezauważalne a wręcz intuicyj-
ne.

Fakt, że "Targi lokalnych produk-
tów" w Grobnikach tym razem, jak i
w latach ubiegłych, zbierały bardzo
pochlebne opinie zarówno wśród
mieszkańców i zwiedzających jak i
wśród wystawców i obserwatorów,
jest dopingiem i motywacją, aby ta
impreza na stałe wpisała się do lo-
kalnego kalendarza. Dlatego plano-
wane są kolejne, doroczne edycje w
każdą drugą niedzielę września. Je-
dynym tegorocznym niedosytem był
brak imprezy biesiadnej na podsumo-
wanie targów (która pierwotnie była
planowana), ale miejmy nadzieję że
w kolejnych latach i ten punkt pro-
gramu uda się zrealizować.

Konieczne jest też wspomnienie i
podziękowanie tym wszystkim, któ-
rzy najpierw uwierzyli w sens i po-
trzebę organizowania takiego projek-
tu, a później konsekwentnie dążyli i
pomagali w jego przygotowaniach i
realizacji. Dzięki takiej postawie
Wieś Grobniki, ale i Gmina Głubczy-
ce doczekała się imprezy, która ide-
alnie wpasowuje się w potrzeby lo-
kalnej społeczności i pomimo bardzo
skromnej i raczej oddolnej promocji,
a czasem wręcz "nieudolnego" zapra-
szania, osiąga nadspodziewany efekt.
Tym bardziej jest to bodziec do dal-
szego, konsekwentnego działania  w
tej dziedzinie. Dla tego z wielką przy-
jemnością wypada zaprosić na ko-
lejną edycję "Targów lokalnych pro-
duktów"  do Grobnik już za rok.

Paweł Buczek
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20 listopada 2019 roku w sali Pod
Aniołem głubczyckiego ratusza
miały miejsce kolejne, XVII już
warsztaty Głubczyckiego Partner-
stwa Lokalnego na rzecz ożywie-
nia społeczno - gospo-
darczego i tworzenia
nowych miejsc pracy.

Nasze warsztaty - co
godne podkreślenia -
cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. Wy-
soka frekwencja, intere-
sujące tematy oraz
udział najlepszych eks-
pertów stale przyciągają nowych
uczestników.  Nie inaczej było i tym
razem - do ratusza przybyło 87 za-

proszonych gości, którzy mieli spo-
sobność zapoznania się z ofertami
przedstawianymi przez in-
stytucje zaproszone do
udziału w warsztatach.

Nowa perspektywa fi-
nansowa, możliwości uzy-
skania pomocy finansowej
ze środków UE oraz
wsparcie publicznych
służb zatrudnienia, to
główne zagadnienia, które
zaproponował Powiatowy
Urząd Pracy podczas listo-

JESIENNE SPOTKANIE WARSZTATOWE
GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA  LOKALNEGO

padowych warsztatów. Pośród zapro-
szonych gości znaleźli się przedsta-
wiciele instytucji zajmujących się
m.in. rozwojem gospodarczym regio-
nu opolskiego oraz instytucje rynku

pracy. Podczas warsztatów swoje
oferty przedstawili: Opolski Woje-
wódzki Urząd Pracy, Opolskie Cen-

trum Rozwoju Gospodar-
ki, Opolski Regionalny
Fundusz Rozwoju, Pań-
stwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełno-
sprawnych - Oddział
Opolski, Opolska Woje-
wódzka Komenda
Ochotniczych Hufców
Pracy oraz Spółdzielnia

Socjalna PILSZCZANKA z pow.
głubczyckiego.
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Prelegenci przedstawili
zebranym oferty wsparcia i
pomocy, które będą dedyko-
wane przedsiębiorcom w
najbliższych latach. Podczas
trwania prezentacji uczestni-
cy warsztatów mogli się za-
poznać z zasadami oraz try-
bami naboru wniosków,
przedstawione zostały ob-
szary i kierunki wsparcia,
które będą traktowane, jako priory-
tetowe w nadchodzącej perspektywie
finansowej. Interesująca tematyka li-
stopadowych warsztatów, zgromadzi-
ła przedsiębiorców z terenu pow.
Głubczyckiego, których rozmowy z
prelegentami w kuluarach, jedynie
potwierdzają jak bardzo ważna i nie-
zbędna jest wiedza oraz informacja
dla ciągłego rozwoju własnej firmy a
w konsekwencji rozwoju powiatu
wraz z jego rosnącym potencjałem
gospodarczym.

Głubczyckie partnerstwo od po-
czątku swojej działalności stara się
promować markę Powiatu Głubczyc-
kiego zapraszając na swoje spotka-
nia lokalne zespoły artystyczne, oso-
by, które prowadzą działalność kul-
turalną, sportową oraz pracują na
rzecz lokalnej społeczności.

Po raz pierwszy w historii Partner-
stwa, do zaprezentowania
swojej działalności zapro-
siliśmy spółdzielnię so-
cjalną. Wybór był nie
przypadkowy, bowiem
spółdzielnia PILSZ-
CZANKA (z Pilszcza gm.
Kietrz) pod sterami Pani
Danuty Rudnickiej jak
nikt inny doskonale zna
się na promocji. Repre-
zentowała ona woj. Opol-

skie na Dożynkach Prezydenckich w
Spale (2018 r) oraz na Targach Po-
znańskich dając pokaz swoich umie-
jętności kulinarnych czy organizując
warsztaty rękodzieła. Również na na-
szych warsztatach Panie z Pilszcza
przygotowały stoisko, na którym mo-
gliśmy się zapoznać z ich pracą i rę-
kodziełami, które od wielu lat rozsła-
wiają nasz region.

Gratulujemy PILSZCZANCE osią-
gnięć życząc wielu sukcesów w przy-
szłości jednocześnie dziękując za
uczestnictwo w warsztatach. Dzięku-
jemy, również pozostałym uczestni-
kom, którzy odpowiedzieli na nasze
zaproszenie i zachęcamy niezdecydo-
wanych do uczestnictwa w kolejnych
warsztatach.

Powiatowy Urząd Pracy
w Głubczycach
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OD SERCA DO SERCA
W dniu 27 sierpnia 2020 roku nasze Stowarzyszenie po otrzymaniu zgody
Burmistrza Głubczyce postawiło na Placu św. Jana Pawła II pierwsze serce
na nakrętki. Dzięki wielkim sercom naszych mieszkańców już 31 sierpnia
serce było zapełnione, a do mo-
mentu powstania tego artykułu
opróżniane było łącznie trzy
razy. To pokazuje jak bardzo
nasi mieszkańcy chcą pomagać
i jak bardzo była potrzebna  taka
inicjatywa. Dzięki powstaniu
pojemnika na nakrętki dzieci i
młodzież, jak również osoby
dorosłe bardziej angażują się w
segregację odpadów w tym przy-
padku plastiku, a Stowarzysze-
nie Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych "Tacy Sami" zmagazynuje nakrętki u siebie i gdy będzie już min.
2 tony zorganizuje ich wywóz. Za pozyskane w ten sposób środki opłacone
zostaną kolejne godziny rehabilitacji jak również doposażone zostaną sale
terapeutyczne.  Już teraz możemy również zdradzić, że z inicjatywy naszego
wolontariusza Pana Grzegorz Szkolnika z Grobnik w związku z wydaną zgodą
Zarządu Eko Okna S.A. staną na terenie tegoż zakładu kolejne dwa pojemni-
ki w kształcie serca, które już zakupiliśmy. Tak zebrane nakrętki również tra-
fią do naszego Stowarzyszenia.  Bardzo dziękujemy wszystkim,  którzy dołą-
czyli do pomagania, że jesteście z nami.

Krzysztof Hajda
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"ŚCIEŻKA WIECZNEJ MŁODOŚCI
W NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ"

Projekt opracowany został przez
Koło Gospodyń Wiejskich przy
udziale środków unijnych dyspono-
wanych z Lokalnej Grupy Działania
"Płaskowyż Dobrej Ziemi" z Kietrza.
Ścieżka została oddana do użytku
mieszkańców i gości sołectwa. Zosta-
ła doposażona w urządzenia do ćwi-
czeń: biegacz, wioślarz i orbitrek.

Projekt został złożony w ramach
Naboru nr 5/2019 dotyczącego zakre-
su określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6,
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziała-
nia "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017
r. Poz. 1588), tj. rozwój ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej oraz zgodnie z przedsię-
wzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny
i promocja specyfiki wsi, Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
 W zdrowym ciele - zdrowy duch!

Sołectwo Nowa Wieś
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REMONT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM

W Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym  na dobre rozpoczę-
ły się remonty. Dzięki środkom unij-
nym oraz Starostwa Powiatowego,
termomodernizacją objęto budynek
internatu i szkoły.
W budynku internatu zostanie
wymienione: poszycie dacho-
we, centralne ogrzewanie i
wszystkie okna. W budynku
szkoły: centralne ogrzewanie
i  okna. Jeszcze wiele pracy
przed nami, ale już się bardzo
cieszymy.
Koszt inwestycji to 2 321
384,62zł (słownie: dwa milio-
ny trzysta dwadzieścia jeden
tysięcy trzysta osiemdziesiąt
cztery złote 62/100).
1. Tytuł projektu
"Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Połu-
dniowego - Etap II"
Projekt realizowany na mocy
umowy nr RPOP.03.02.01-
16-0001/19-00 z dnia
06.04.2020 r.
Oś priorytetowa III - Gospodarka ni-
skoemisyjna
Działanie 3.2 - Efektywność energe-
tyczna
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność
energetyczna w budynkach publicz-
nych
2. Cel projektu
Cel główny projektu stanowi zwięk-
szenie efektywności energetycznej w
budynkach użyteczności publicznej,
dzięki przeprowadzeniu głębokiej
kompleksowej modernizacji energe-
tycznej budynków na terenie Subre-

gionu Południowego. Cel ten zosta-
nie osiągnięty poprzez termomoder-
nizację 18. obiektów użyteczności
publicznej, w tym obiektów zabytko-
wych, jak i pełniących funkcje spo-
łeczne.

3. Partnerzy projektu
Lider partnerstwa - Powiat Nyski
Partnerzy: Powiat Głubczycki, Po-
wiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina
Branice, Gmina Głubczyce, Gmina
Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmi-
na Łambinowice, Gmina Nysa, Gmi-
na Otmuchów, Gmina Paczków, Gmi-
na Prudnik, Gmina Skoroszyce.
Okres realizacji projektu
27.05.2019 - 31.12.2020
4. Wartość projektu  14 352 805,62
zł
Wartość części projektu Powiatu
Głubczyckiego 1 400 971,84 zł
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5. Dofinansowanie 5 726 572,00 zł
Dofinansowanie część projektu Po-
wiatu Głubczyckiego
419 225,83 zł 6. Zakres projektu do
Powiatu Głubczyckiego,
Termomodernizacja budynków Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy ul. Raciborskiej w
Głubczycach.

                 Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
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Okrągły rok minął od rozpoczęcia
budowy, zaś pół roku - od momentu
jej ukończenia. Za sprawą pandemii
koronawirusa, dopiero od niedawna
najmłodsi obywatele gminy Głubczy-
ce mogą cieszyć się nowoczesnym,
pięknym budynkiem żłobka miejskie-
go przy ulicy Wałowej.

Dnia 24 lipca 2020 o godzinie
12:00 odbyło się jego uroczyste
otwarcie. Pani dyrektor Przedszkola
nr 3, pani Anna Komplikowicz-Ser-
wetnicka, rozpoczęła
uroczystość witając
wszystkich zaproszonych
gości oraz wyrażając ra-
dość z możliwości sfina-
lizowania całego przed-
sięwzięcia. Głos zabrał
burmistrz Głubczyc, pan
Adam Krupa. Przybliżył
on zebranym kulisy po-
wstawania budynku.

Burmistrz wspomniał, iż od dawna
nosił się z zamiarem wybudowania
nowoczesnego, przystosowanego do
potrzeb dzieci żłobka. Idealna oka-
zja nadarzyła się w połowie ubiegłe-
go roku, gdy ruszyła kolejna edycja
rządowego projektu „Maluch plus
2019”. Pokrył on 60% kosztów bu-
dowy, zaś pozostała część kwoty uisz-
czona została z budżetu gminy Głub-
czyce. Według wytycznych projektu,
budowa musiała zostać ukończona
przed końcem roku 2019. Okazało się
to być największym wyzwaniem, z
jakim zmierzyć musieli się realizato-
rzy projektu, stworzonego przez ar-
chitekta, pana Rafała Skoumala. O
kolejne niemal pół roku otwarcie
żłobka opóźniła pandemia koronawi-
rusa.

UROCZYSTE OTWARCIE ŻŁOBKA
Następnie głos zabrał proboszcz

głubczyckiej parafii, ksiądz Michał
Ślęczek. Podkreślił on, jak wielkim
problemem wśród Polaków jest
zmniejszająca się dzietność i jak waż-
ne jest, by rodzice wychowywali swo-
je dzieci w duchu wiary chrześcijań-
skiej. Zwrócił się z apelem do pań
pracujących w żłobku, by "pochyla-
jąc się nad dziećmi, czyniły to razem
z Chrystusem". Poświęcenie budyn-
ku nastąpiło jedynie z zewnątrz, by

nie budzić dzieci, korzystających
akurat z pory drzemki.

Po przecięciu wstęgi przez burmi-
strza i cichym spacerze korytarzem
żłobka, pani dyrektor zaprosiła gości
do obejrzenia części artystycznej w
wykonaniu wychowanków Przed-
szkola nr 3. Wyświetlono także dwie
prezentacje, dotyczące powstawania
budynku. Nie obeszło się także bez
doskonałego poczęstunku, przygoto-
wanego przez przedszkolną kuchnię.

Wypełnione sale żłobka i radość,
jaką sprawia dzieciom zabawa na
jego terenie, są dowodami na słusz-
ność i dobre zrealizowanie tej inwe-
stycji. Bo nie ma lepszej inwestycji,
niż ta włożona w wychowanie i roz-
wój najmłodszych.

Jan Skoumal
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                            Jan Wac
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POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
   W dniu 30 sierpnia w niedzielę na naszych stawach w Zawiszycach PZW
Głubczyce , który był gospodarzem zawodów, odbył się oczekiwany finał
w ramach Marszałkowskiego Budżetu  Obywatelskiego pt. Głubczycko -
Prudnickie zawody wędkarskie. W finale uczestniczyli przedstawiciele kół:
Branice, Głogówek, Głubczyce, Kietrz i Prudnik, realizujący projekt, które-
go pomysłodawcą jest nasz kolega wędkarz Piotr Soczyński. W zawodach
wzięło udział ok. 90 zawodników w trzech kategoriach z każdego koła: dzie-
ci, rodziny, seniorzy. Główną nagrodą dla poszczególnych kół będą wybudo-
wane wiaty grillowe, które urozmaicą łowiska, a wszyscy zawodnicy zostali
nagrodzeni nagrodami w postaci wędek, torb wędkarskich, zestawów pikni-
kowych i innych upominków. Dziękujemy za tak liczne przybycie, a finali-
stom gratulujemy.

     Autor zdjęć Konrad Marcin
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W dniu 12.09.2020. sobota na stawach PZW Głubczyce w Zawiszycach odbyły
się całodniowe zawody o puchar Starosty Głubczyc.W zawodach wzięło udział
18 zawodników.  Najlepszymi zawodnikami okazali się: 1. Kędzior Andrzej  -
7120 pkt. 2.Staniek Paweł - 6940 pkt. 3.Hauptman Marcin - 6560  Zwycięzcom
gratulujemy  i życzymy  powodzenia w kolejnych zawodach.

Starosta Piotr Soczyński,  Zarząd Koła PZW
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NA BOŻE NARODZENIE

Tu nie chodzi o magię tych świąt,
A Bożej Dzieciny na świat przyjście;
Tu nie chodzi o ozdoby na choince,
Lecz nasze serca: otwarte i czyste.
Tu nie chodzi o dwanaście potraw,
A głębię i moc duchowych przeżyć;
Tu nie chodzi o pierwszą gwiazdkę,
Lecz rodzinę, wspólnotę i… jedność.
Tu nie chodzi o bogate prezenty,
A modlitwę, kolędy i pastorałki;
Tu nie chodzi o zastaw się, a postaw się,
Lecz ,,Słowo, które ciałem się stało".
Tu nie chodzi o światełka i iluminacje,
A tajemnicę Narodzenia Pana;
Tu nie chodzi o świąteczne jarmarki,
Lecz zbawienie ludziom  dane.
Tu nie chodzi o jasełka czy herody,
A umiłowanie bliźniego, braterstwo;
Tu nie chodzi o wolny czas i odpoczynek,
Lecz wiarę, nadzieję i miłość wieczną.

Maria Farasiewicz
15. listopada 2020 r.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Dzień, na który czekam cały rok.
Śnieg z nieba opada na ulice i  dachy domów.
Kolorowa choinka, która świeci w nocy.
Pięknie przystrojony stół z przysmakami.
Ktoś zostawił prezenty.
Wiadomo tylko, że miał białą brodę
i czerwony płaszcz.
Święta jakby kompletne, a jednak nie do końca.
Nagle otwierają się drzwi i tam Rodzina jest w ciepłych kurtkach.
W rękach trzymają prezenty.
Siadamy do stołu razem, wypatrujemy na niebie pierwszej gwiazdki.
Dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, otwieramy prezenty.
I to są kompletne Święta Bożego Narodzenia.
Ho Ho Ho Miłych Świąt.

Lilia Sikora-Balicka (11 lat)
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W roku 2020 LKS Sparta Głubczy-
ce i Pietrowice brał udział na arenach
krajowych i międzynarodowych. Naj-
lepsi zawodnicy zostali wyróżnieni
stypendium i nagrodą Marszałka
Województwa Opolskiego, które
otrzymali: Karolina Słodkowska,
Paulina Szpak, Daria Baran, Pa-
trycja Piworun, Bartosz Słodkow-
ski, Michał Jano, Paweł Orłowski
i Jakub Brewus oraz stypendium i
nagrodą Burmistrza Głubczyc: Ka-
rolina Konik,  Paulina Szpak, Olga
Jabłońska, Daria Baran, Patrycja
Piworun, Kinga Sztucka, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Woj-

ciech Żłobicki, Paweł Orłowski i
Jakub Brewus. Nasi zawodnicy
uczestniczyli w  zgrupowaniu Kadry
Narodowej, pięciu  zgrupowaniach
sportowych. Do najlepszych wyni-
ków w roku 2020 należą:

PUCHAR ŚWIATA TAEKWON-DO
W dniach od 03-23.10.2020 odbył

się  Puchar Świata Taekwon-do
w konkurencjach technicznych. W
zawodach zgłoszonych było 39

LKS SPARTA GŁUBCZYCE I PIETROWICE
TAEKWON-DO W 2020 ROKU

państw i wystartowało około  900 za-
wodników.  Klub Sparta Głubczyce
reprezentowało 7 zawodników: Pau-
lina Szpak, Olga Jabłońska, Daria
Baran, Kinga Sztucka, Michał
Jano, Jakub Brewus i Paweł Or-
łowski. Wspaniały wynik osiągnęła
Paulina Szpak zajmując II miejsce
w układach kobiet i Michał Jano zaj-
mując II miejsce w układach męż-
czyzn. Bardzo dobrze wystartowała
Olga Jabłońska odpadając przed
strefą medalową wynikiem 3:2  i zaj-
mując miejsce 5-8. Gratulujemy
wspaniałych wyników i życzymy dal-
szych sukcesów.

MISTRZOSTWA POLSKI  TA-
EKWON-DO  - CIECHANÓW

W dniach 16.10-18.10.2020 roku
w Ciechanowie odbyły   Mistrzostwa
Polski   Taekwon-do. Zawody odby-
ły się w trzech kategoriach wieko-
wych: juniora, młodzieżowca i senio-
ra. Reprezentacja LKS Sparta Głub-
czyce i ZS w Pietrowicach w składzie
Karolina Słodkowska, Paulina
Szpak, Daria Baran, Olga Jabłoń-
ska, Kinga Sztucka , Martyna Ber-

Zgrupowanie przed Mistrzostwami Polski i Pucharu Świata
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naś, Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Jakub Brewus i Kacper Za-
krzyk, wraz z trenerem Danielem
Jano przywiozła z Mistrzostw Pol-
ski Taekwon-do  5 krążków  złotych,

4 srebrne i 6 brązo-
wych.

Wyniki naszych za-
wodniczek: Karolina
Słodkowska I m. walki
i III m. testy siły, Daria
Baran I m. układy,
Paulina Szpak II m.
układy, Kinga Sztucka
II m. układy, III m.
układy i III m. walki,
Martyna Bernaś III m.
układy. Wspaniale  wy-
stąpiła nasza drużyna
kobiet  w składzie: Ka-
rolina Słodkowska,
Olga Jabłońska, Pauli-

Puchar Świata

Na mistrzostwach Polski
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na Szpak, Daria Baran i Kinga
Sztucka zdobywając  II m. układy
drużynowe i III m. walki drużyno-
we. Bardzo dobry start mieli nasi
mężczyźni: Bartosz Słodkowski I m.
walki i II m. testy siły, Michał Jano
I m. układy, Jakub Brewus I m.
walki i III m. walki.  Wielkie gratu-
lacje za tak wspaniały występ naszej
ekipy klubowej.

Mistrzyni Polski
Karolina Słodkowska

Obok:
Mistrz Polski

Bartosz Słodkowski

Mistrz Polski
Michał Jano
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TAEKWON-DO - OPEN DUTCH
8 złotych medali dla LKS Sparta

Głubczyce i Pietrowice
W dniu 25.01.2019 w Helmond,

koło Eindhoven (Niderladia) odbył
się międzynarodowy turniej Ta-
ekwon-do ,,Open Dutch Champion-
ships" 2020. Startowali w nim  za-
wodnicy z 23. państw i 100 klubów z
całej Europy. Zawody odbywały się
na 10 planszach w dwóch konkuren-
cjach: walkach oraz układach. Współ-
zawodnictwo obejmowało trzy kate-

gorie wiekowe- młodzika, juniora
oraz seniora. LKS Spartę Głubczyce
i Pietrowice reprezentowała ośmio-
osobowa ekipa w składzie: Karoli-
na Konik, Olga Jabłońska, Kinga
Sztucka, Kacper Zakrzyk, Jakub
Brewus, Michał Jano, Bartosz
Słodkowski oraz trener Daniel
Jano. Zawodnicy Sparty zdobyli  8
złotych medali i tym wynikiem wy-
grali klasyfikację generalną klu-
bów zajmując I m. w klasyfikacji
medalowej.  Wyniki zdobyte przez
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seniorów: Karolina Konik I m wal-
ki i I m. walki w kategorii otwar-
tej, Kinga Sztucka I m. walki i I m.
układy, Bartosz Słodkowski I m.
walki i I m. walki w kategorii
otwartej, Jakub Brewus I m. walki
i I m. układy. Był to pierwszy w tym
roku turniej sprawdzający przed zbli-
żającym się Pucharem Polski, a tak-
że Mistrzostwami Europy w Braty-
sławie. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy wysokich wyni-
ków i życzymy dalszych sukcesów.

PUCHAR POLSKI  TAEKWON-DO
W dniu 29.02.2020 roku w Nowej

Rudzie odbył się  Puchar Polski  Ta-
ekwon-do Seniorów. Jest to turniej
kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski
i Kadry Narodowej. Reprezentacja

Ludowego Klubu Sportowego Spar-
ta  Głubczyce  i  Pietrowice przywio-
zła z Pucharu 3 złote i 1 brązowy
medal.

Wyniki naszych zawodników: zło-
te medale wywalczyli: Karolina
Konik  w walkach, Bartosz Słod-
kowski w walkach  i Michał Jano
w układach oraz brązowy medal
zdobyła Kinga Sztucka w ukła-
dach.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MI-
STRZOSTWA TAEKWON-DO
BRZEG DOLNY 2020

W dniu 28.11.2020 r. w Brzegu
Dolnym koło Wrocławia  odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Taekwon-do Młodzików. Ludowy
Klub Sportowy Sparta  Głubczyce i
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Pietrowice reprezentowała ponad 32
osobowa ekipa sportowa.    W roli
sędziów reprezentowali nas Olga Ja-
błońska i Kinga Sztucka. Łącznie
zdobyliśmy 3 złote,  2 srebrne i 7
brązowych medali. Najlepszym za-

wodnikiem zawodów został Tomasz
Witek, który zdobył 1 złoty i 1 brą-
zowy medal. Wyniki naszych za-
wodników: Tomasz Witek I m.
układy i III m. techniki specjalne,
Jakub Albert I m. techniki specjal-

Mistrzostwa Międzywojewódzkie i ich najlepszy zawodnik: Tomasz Witek
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ne, Maciej Wójcik I m. układy,
Oskar Konik II m. układy, Oskar
Zapotoczny II m. układy,   Wojt-
kowska Karolina III m,  Zuzanna
Puk III m. układy, Marta Stanula
III m. układy, Paweł Popczyk III
m. układy, Franciszek Treffon III
m. układy, Adam Kondrak III m.
układy.  Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy tak dobrego
wyniku a rodzicom dziękujemy za
okazaną pomoc podczas zawodów.

SPORTOWIEC ROKU
W " Dom Expo" w Opolu w dniu

31.01.2020 odbyła się finałowa gala
plebiscytu NTO i Urzędu Marszał-
kowskiego "Sportowiec Roku 2019"
Województwa Opolskiego. W gronie
nominowanych do tytułu "Najpopu-
larniejszy Sportowiec"  znaleźli się
zarówno  sportowcy,    którzy w 2019
roku byli autorami największych suk-

cesów a także reprezentanci najpo-
pularniejszych   dyscyplin zespoło-
wych.

Wśród nominowanych byli zawod-
nicy, trener i klub LKS Sparta Głub-
czyce. W kategorii "Sportowiec
Roku Kobiety" Karolina Konik
zajęła pierwsze  miejsce w powie-
cie głubczyckim i zakwalifikowała się
do finału wojewódzkiego. Karolina
w  roku 2019 została Mistrzynią
Świata Taekwon-do w Inzell oraz
wygrała Puchar Europy w Soczi. Na-
grodzona została również Nagrodą
Ministra Sportu i Turystyki, Nagrodą
i Stypendium Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego oraz Stypendium
Burmistrza Głubczyc. W kategorii
"Sportowiec Roku Mężczyzn"
Bartosz Słodkowski zajął pierwsze
miejsce w powiecie głubczyckim i
zakwalifikował się do finału woje-
wódzkiego. Bartosz w roku 2019 zo-
stał Wicemistrzem Świata w Inzell
oraz wygrał Mistrzostwa Europy w

Sarajewie. Nagrodzony został rów-
nież Nagrodą  Ministra Sportu i Tu-
rystyki i otrzymał Stypendium i Na-
grodę Marszałka Województwa
Opolskiego oraz Stypendium Burmi-
strza Głubczyc. W kategorii "Spor-
towiec Roku Junior" Tomasz Wi-
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tek  zajął pierwsze  miejsce w po-
wiecie głubczyckim   i zakwalifiko-
wał się do finału wojewódzkiego.
Tomasz wygrał Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Taekwon-do oraz  został
wyróżniony Nagrodą Prymusa
Opolszczyzny i Nagrodą Burmistrza
Głubczyc. W kategorii "Trener
Roku" Daniel Jano zajął pierwsze
miejsce w powiecie głubczyckim i

zakwalifikował się do finału woje-
wódzkiego. W roku 2019 został wy-
różniony Nagrodą Ministra Sportu i
Turystyki oraz Nagrodą Marszałka
Województwa Opolskiego. W kate-
gorii "Drużyna Roku" LKS Spar-
ta Głubczyce i Pietrowice zajął
pierwsze  miejsce w powiecie głub-
czyckim i zakwalifikowała się do fi-
nału wojewódzkiego. LKS Sparta w
2019 roku wygrał klasyfikację klu-
bową  Indywidualnych Mistrzostw
Polski Taekwon-do Seniorów oraz
klasyfikację generalną Pucharu Eu-
ropy.

Wszystkim kibicom bardzo dzięku-
jemy za oddane głosy a  nagrodzo-
nym serdecznie gratulujemy.

NAGRODY I STYPENDIA MAR-
SZAŁKA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

Marszałek Województwa Opol-
skiego Pan Andrzej Buła przyznał
nagrody i stypendia na 2020 r. dla za-
wodników LKS Sparta Głubczyce za
wysokie wyniki na arenach krajo-
wych i międzynarodowych.  Wyróż-
nieni zostali: Karolina Konik, Pau-
lina Szpak, Daria Baran, Patrycja
Piworun, Bartosz Słodkowski, Mi-
chał Jano, Paweł Orłowski i Jakub
Brewus. Zawodnicy Sparty zdoby-
wali medale na Mistrzostwach Świa-
ta, Mistrzostwach Europy, Pucharze



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

86

Europy i Mistrzostwach Polski. Na-
grodą Marszałka został wyróżniony

także trener Daniel Jano. Serdeczne
gratulacje.

Daniel Jano
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W minionym roku kluba nasz pomi-
mo pandemii zrealizował w znacznej
części zrealizował swoje zadania na
ten rok.
Podstawą naszych przygotowań były
treningi dzieci przygotowujące do
startu na zawodach a przede wszyst-
kim grupy powołanej do kadry Pol-
ski na Mistrzostwa Europy w Buda-
peszcie na które pojechali Maciek
Kowalczyk, który w kata indywidu-
alnym juniorów zajął 9 m oraz w kata
drużynowym z Jakubem Patryja-
chem oraz zawodnikiem z Bielska
Białej 7 miejsce.
Szymon Cieślik powolany został do
kadry Polski na Mistrzostwa Świata
do Baku w kata drużynowym. Dwa
tygodnie przed wyjazdem z powodu
pandemi zawody zostały przeniesio-
ne na 2021r.

Zawodnicy nasi przygotowywani byli
na różnych konsultacjach w Głubczy-
cach, Bielsku Białej, Wrocławiu i
centrum karate Stara Wieś.
Obecnie nasi zawodnicy przygotowy-
wani są do startów na 2021r na Se-
minarium z Santo Torre w Głubczy-
cach, konsultacja połączonymi z mini
zawodami dwa razy we Wrocławiu.

Sukcesem naszych zawodników było:
Mistrzostwa Polskiej Unii Karate.
1. Szymon Cieślik złoty medal w
kata U21 i brązowy medal w kata
Seniorów.
2. Maciej Kowalczyk złoty medal
w kata juniorów.
3 Jakub Patryjach srebrny medal
w kata Juniorów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU
LZ KARATE-DO GŁUBCZYCE ZA ROK 2020

4 Julia Hac w kata kadet 5 m
POlisch Open Bielsko Biała naj-
większe zawody w Polsce: 1. Szy-
mon Cieślik w U21 złoty medal
Na zawodach w Austrii: Maciek
Kowalczyk w kata Junior złoto a
Jakub Patryjacch srebro
Na zawodach w Prudniku Maja
Kowalczyk w kata 9 lat złoto a
Natalia Szuszkowska w kata kadet
brązowy medal.
Julia Hac startując w Bratyslawie
na Grand Prix Słoacji gdzie star-
towało 38 klubów z 32 państw za-
jęła 5 m.
W zawodach we Wrocławiu Open
Adidas 2020 zajła 5 m.
21.11.2020 r w Prudniku.
 Puchar Gór Opawskich Maja Ko-
walczyk w kata 9 lat zdobyła złoty
medal, Natalia Szuszkowska w
kata kadet brązowy medal, Woj-
ciech Reichel i Wojciech Patryjach
w kata 10 lat brązowy medal. Po-
zostali zawodnicy Pozostali zawod-
nicy na różnych zawodach zajmowa-
li 7, 9 i 11m.
Pomimo trudności, zamknięcia sali
gimnastycznej, braku możliwości tre-
ningowej przygotowującej do Mi-
strzostw Europy Karate WKF / Fe-
deracji Karate Światowej /w 2021 w
Chorwacji oraz na olimpiadę euro-
pejską w Krakowie 2023 wyniki na-
szych sportowców są bardzo dobre a
obecnie trenują z trenerem indywidu-
alnie.

 Prezes LZS Karate-Do Głubczyce
 Janusz Hołda
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MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KATA
W dniach  25.09.do 27.09.2020r odbyło się na hali LKS Technik Głubczyce
międzynarodowe seminarium KATA z MISTRZEM SANTO TORRE 8 Dan
z Sycylii. Mimo ogłoszenia  w Głubczycycach czerwonej strefy korona wiru-
sa do Głubczyc przyjechało około 50 zawodników w tym zawodnicy kadry
Polski. Atmosfera była wspaniała, zachowano z uśmiechem wszelkie ochron-
ne wymagane środki. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom i trene-
rom za udział w seminarium. Serdecznie dziękujemy właścicielowi Hotelu
DOMINO, LKS TECHNIK GŁUBCZYCE, LKS TAEKWONDO GŁUB-
CZYCE ,a w szczególności rodzicom naszych zawodników, którzy zdali ega-
zminy na czarny pas tj, Hac oraz Klein za pomoc w organizacji seminarium.
Mamy nadzieję że mistrz Santo Torre w przyszłym roku zawita do Głubczyc
w normalnych  warunkach, a za jego pracę na seminarium serdecznie dzięku-
jemy.

                                            Prezes LZS Głubczyce Janusz Hołda
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W dniach od 24.10 do 25.10.2020r w Tczewie odbyły się
MISTRZOSTWA  POLSKIEJ UNII KARATE WKF/
 Światowej Federacji Karate/.
 W zawodach startowało 307 startujących z  47 klubów.
 Ludowy Zespół Sportowy Karate Do Głubczyce
 reprezentowali:
1. Szymon Cieślik, - w kata U21 zdobył złoty medal
w kata seniorów zdobył brązowy medal
2.Maciej Kowalczyk, - w kata juniorów zdobył złoty medal
3. Jakub Patryjach,  w kata juniorów zdobył srebrny medal
4. Julia Hac, w kata junior młodszy zajęła wysokie 5. miejsce.
Nasz klub w ogólnej klasyfikacji zajął  9. miejsce.
Następny sukces naszych zawodników przed nami
PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE WKF.
Jest czas aby przygotować zawodników do startu.
GRATULACJE DLA ZAWODNIKÓW i ich rodziców,
którzy pomogli w transporcie i opieką nad zawodnikami.

Pozdawiam i gratuluję
Janusz Hołda

MISTRZOSTWA
POLSKIEJ UNII KARATE WKF
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SUKCESY ZAWODNIKÓW
LKS TECHNIK GŁUBCZYCE W ROKU 2020

Mistrzostwa Polski Elity - 18-20.09.2020 Białystok
Gra podwójna mężczyzn - Szymon Ślepecki - 3 miejsce

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 25-27.09.2020 Łęczna
Gra podwójna chłopców - Szymon Ślepecki - 1 miejsce
Gra mieszana - Szymon Ślepecki - 1 miejsce

Mistrzostwa Polski Młodzików 4-6.09.2020 Bieruń
Gra pojedyncza chłopców - Mateusz Golas - 1 miejsce
Gra mieszana - Mateusz Golas - 1 miejsce

Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych 1-4.10.2020 Głubczyce
Gra pojedyncza dziewcząt - Maja Janko - 1 miejsce
Gra mieszana - Maja Janko - 1 miejsce
Gra podwójna chłopców - Rafał Mielnik - 1 miejsce
Gra pojedyncza dziewcząt - Oliwia Zielińska - 3 miejsce
Gra podwójna dziewcząt - Oliwia Zielińska/ Anna Paruszewska - 3 miejsce
Gra podwójna chłopców - Paweł Kiszczyk - 3 miejsce

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików 18-20.12.2020 Białystok - 2
miejsce
drużyna w składzie: Maja Janko, Oliwia Zielińska, Anna Gałaszkiewicz,
Dominika Wiciak, Mateusz Golas, Rafał Mielnik, Jakub Gałązka, Domi-
nik Lenartowicz

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych 18-20.12.2020 Bia-
łystok - 1 miejsce drużyna w składzie: Maja Naumczyk, Anna Paruszew-
ska, Julia Krawiec, Maria Czyżowicz, Paweł Kiszczyk, Piotr Adamów,
Dawid Serafin, Olivier Gacki

Zbigniew Serwetnicki
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PIĘĆ MEDALI ZAWODNIKÓW TECHNIKA
... na Grand Prix Polski Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych.

Turniej odbywał się w dniach 30.12-1.12.2019 w Józefosławiu. W kategorii
Juniorów Młodszych pierwsze miejsce w grze podwójnej zdobył Szymon
Ślepecki w parze Jakubem Melaniukiem UKS Unia Bieruń. W kategorii Mło-
dzików Młodszych dwa złote medale wywalczyła Maja Janko w grze poje-
dynczej i mieszanej z Krzysztofem Podkowińskim z UKS Hubal Białystok,
srebrny medal w grze podwójnej zdobył Rafał Mielnik z Wojciechem Bud-
nym z Beninci UKS Feniks K- Koźle, a Paweł Kiszczyk z Anną Gałaszkie-
wicz stanęli na najniższym stopniu podium w grze mieszanej.

Gratulujemy!
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DWA ZŁOTE MEDALE INDYWIDUALNYCH MI-
STRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

W dniach 03 - 06.09.2020 r. w Bieruniu odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Młodzików. Klub LKS Technik w tych mistrzostwach re-
prezentował nasz jedyny zawodnik Mateusz Golas. Mateusz spisał się bardzo
dobrze zdobywając dwa złote medale: złoty medal w grze pojedynczej i złoty
medal w grze mieszanej grając w parze z Julią Wójcik z klubu Beninca UKS
Feniks Kędzierzyn-Koźle. Serdecznie gratulujemy

  LKS Technik Głubczyce
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BRĄZ
W INDYWIDUALNYCH

MISTRZOSTWACH
POLSKI  ELITY

W dniach 17-20.09.2020r w Bia-
łymstoku odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Polski Elity w Bad-
mintonie. Bardzo dobrze spisał się
zawodnik LKS Technik zaledwie
17 letni zawodnik Szymon Ślepec-
ki , który zdobył brązowy medal w
grze podwójnej w parze z Jakubem
Melaniukiem z klubu UKS Unia
Bieruń. Serdecznie gratulujemy!

MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ  FZ FORZA
SLOVAK YOUTH U 17

2020

W dniach 18-20.09.2020r w miej-
scowości Trencin na Słowacji odbył
się międzynarodowy turniej junio-
rów młodszych FZ FORZA Slovak
Youth U 17 2020. Świetnie spisała
się nasza zaledwie 13 letnia zawod-
niczka Maja Janko, która zdobyła
srebrny medal w grze pojedynczej
ulegając dopiero w finale zawod-
niczce ze Słowacji. Serdecznie gra-
tulujemy!

SUKCESY TECHNIKA GŁUBCZYCE



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

94

      W dniach 01-04.10.2020r. w Głubczycach odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie. Klub LKS Technik
Głubczyce reprezentowało 17 zawodników. Nasi zawodnicy spisali się bar-
dzo dobrze zdobywając łącznie 6 medali: 3 złote i 3 brązowe. Złote medale
zdobyli Maja Janko w grze pojedynczej i grze mieszanej oraz Rafał Mielnik
w grze podwójnej. Brązowe medale natomiast zdobyli Oliwia Zielińska w
grze pojedynczej i razem z Anną Paruszewską brązowy medal w grze po-
dwójnej oraz Paweł Kiszczyk również w grze podwójnej. Serdecznie gratulu-
jemy!

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW MŁODSZYCH W BADMINTONIE
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W dniach 25-27.09.2020r. w Łęcznej odbyła się Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Bad-
mintonie. Klub LKS Technik Głubczyce reprezentował Szymon Ślepecki.
Szymon spisał się bardzo dobrze zdobywając 2 złote medale. Jeden w grze
podwójnej grając w parze z Jakubem Melaniukiem z klubu UKS Bieruń i
drugi w grze mieszanej w parze z Julią Pławecką z klubu Plesbad Pszczyna.
Serdecznie gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
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W dniach 16-18.10.2020r. w Warszawie odbył się Warszawski Festiwal Bad-
mintona Grand Prix Juniorów i Młodzików. Badmintoniści z LKS Technika
Głubczyce spisali się bardzo dobrze zdobywając 3 medale. Dwa złote medale
zdobyła Maja Janko w grze pojedynczej i w grze mieszanej grając w parze z
Sebastianem Pinkowiczem z klubu UKS  Unia Bieruń oraz brązowy medal
Rafał Mielnik w grze podwójnej grając w parze z Wojciechem Budnym z
klubu Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle.
Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.

WARSZAWSKI
FESTIWAL BADMINTONA
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Zadanie, które będzie realizowa-
ne w ramach obywatelskiego bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego w
Opolu

W Głubczycach jest szeroka gama
ofert skierowana właśnie do senio-
rów. Oprócz Domu Dziennego Poby-
tu jest Chór Seniorów Feniks, który
na konkursach zawsze jest na podium,
jest Związek Emerytów i Rencistów,
są Rodzinne Ogródki Działkowe, jest
darmowy basen, urządzenia do ćwi-
czeń, miejsce do spacerów i odpo-
czynku itp.

  Seniorzy mieszkający na wsi nie
mają możliwości spędzania czasu w
takiej  formie. Jest to spowodowane
utrudnieniem w dotarciu do miasta,
brakiem pewności siebie i czy po pro-
stu brakiem wiedzy, że istnieje taka
możliwość.

 Rozumiejąc jak ważny jest to pro-
blem, członkowie Głubczyckiej Rady
Seniorów: Liliana Dąbrowa, Monika
Komarnicka i Janusz Peczkis, jako
grupa nieformalna złożyli wniosek na
kwotę 100 000zł  do obywatelskiego
budżetu Urzędu Marszałkowskiego w
Opolu na zadanie pod nazwą "Akty-
wizacja seniorów na wsi".  Znając
przyczyny, dla których seniorzy na

AKTYWIZACJA SENIORÓW NA WSI
wsi nie są tak aktywni jak w mieście,
postanowiliśmy, że do nich po pro-
stu przyjedziemy. Do każdej wsi, do
każdej świetlicy wiejskiej, jeśli tylko
znajdą się chętni seniorzy. I projekt
ten wygrał!

Projekt ten będzie polegać na pro-
wadzeniu szeroko pojętej terapii za-
jęciowej dla seniorów z terenu wiej-
skiego. Zajęcia mają być prowadzo-
ne nieodpłatnie w świetlicach wiej-
skich. Na czym one polegają? Otóż
są to zajęcia, które każdy z nas lubi:
spotyka się grono osób i wspólnie

wykonują na przykład prace manual-
ne: piękne kwiaty z papieru, szydeł-
kowanie i robienie na drutach, wyko-
nanie stroików i ozdób świątecznych.
Organizowane są takie imprezy  jak:
ogniska, wycieczki, zabawy tanecz-
ne, wspólne biesiadowanie i śpiewa-
nie. Jeżeli znajdą się osoby chętne,
może być prowadzona gimnastyka
zdrowotna.

Celem tych działań ma być akty-
wizacja seniorów na wsi, tak aby
chcieli wyjść ze swoich domów i
przez to przeciwdziałać ich osamot-
nieniu i depresjom.

Ważnym celem jest również wy-
równywanie różnic między seniora-
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mi na wsi i seniorami w mieście, tak
aby ich jakość życia nie różniła się,
aby potrzeby seniorów były jednako-
wo zaspokajane i aby każdy senior
miał jednakowe standardy wsparcia.

Przykładem aktywnego, atrakcyj-
nego życia na emeryturze są senio-
rzy z Domu   Dziennego Pobytu w
Głubczycach. Dom ten istnieje już 26
lat i swoim wsparciem obejmuje gru-
pę blisko 300 emerytów.

W ramach szeroko pojętej terapii
zajęciowej seniorzy uczestniczą w
różnych zajęciach – między innymi
w codziennej gimnastyce zdrowotnej,
sami o sobie mówią "starsza mło-
dzież", "młod Wolny czas jaki mają
po zakończeniu pracy zawodowej,
spędzają bardzo czynnie. Biorą
udział w różnego rodzaju aktywno-
ści fizycznej. Oprócz wcześniej opi-
sanej gimnastyki, seniorzy biorą
udział w marszach nordic walking i
są to marsze nawet kilku kilometro-
we, oczywiście pod opieką terapeu-
ty. Ponadto głównym środkiem loko-
mocji wielu z tych pań jest rower,
zastępuje on samochód osobowy i
umożliwia im udział w wielu wy-
cieczkach rowerowych organizowa-
nych przez DDP. Mają również zaję-
cia specjalnie dla seniorów na głub-
czyckim basenie, ćwiczą pod okiem
ratownika.

Zachowanie tak dobrej kondycji fi-
zycznej nie oznacza, że panie te nie
chorują. Każda z nich ma jakąś prze-

wlekłą chorobę, mają zwyrodniałe
stawy, chory kręgosłup, są po różne-
go rodzaju operacjach. "Nie dajemy
się" – mówi Pani Zosia – człowiek
na coś musi umrzeć, a jeśli po czter-
dziestce wstaje z łóżka i nic go nie
boli, to właśnie umarł – śmieje się.

Grupę tych pań cechuje ogromny
ładunek poczucia humoru, żartują z
siebie i koleżanek, sypią kawałami,
uwielbiają śpiewać. Są tak rozśpie-
wane, że tylko pozazdrościć. I uwiel-
biają tańczyć! Wystarczy, że zagra
muzyka, one ruszają w tan – zapomi-
nając o swoich dolegliwościach.

Grupa seniorek z Domu Dzienne-
go Pobytu w Głubczycach jest przy-
kładem tego, że to każdy z nas decy-
duje o jakości swojego życia. Można
sprawić, że będzie ono ciekawe i ko-
lorowe, a można też być "skwaśnia-
łym", siedzieć w domu i narzekać.

Zadanie "Aktywizacja seniorów na
wsi"  ma być realizowane na terenie
Gminy Głubczyce w roku 2020 przez
Urząd Marszałkowski w Opolu.
Szczegółowe informacje postaramy
się dostarczyć seniorom poprzez pla-
katy na tablicach ogłoszeń w każdej
naszej wsi. Zapraszamy serdecznie
wszystkich zainteresowanych senio-
rów!

Liliana Dąbrowa
kierownik Domu Dziennego Pobytu

członek  Głubczyckiej
Rady Seniorów
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POMAGAMY SENIOROM!
Przyszło nam żyć w trudnych czasach, kiedy o wielkości człowieka świad-

czy jego chęć pomocy osobom najsłabszym. Wiele się mówi o poświęceniu
lekarzy i pielęgniarek, i dobrze – bo naprawdę bez nich nie udałoby się poko-
nać śmiertelnego wirusa.

Są też inni bohaterzy dnia codziennego. Mówię o naszych opiekunkach
DDP oraz harcerzach ZHP, którzy zasługują naprawdę na ogromną wdzięcz-
ność i pochwałę. Bez nich podopieczni naszego Domu nie mogliby otrzymy-
wać takiego wsparcia, jakie mają teraz. Harcerze już na początku epidemii
zgłosili swoją gotowość do pomocy.

W związku z decyzją Wojewody
Opolskiego do odwołania mamy za-
wieszoną terapię zajęciową i aż 70 se-
niorek nie może korzystać      z tej
formy pomocy.  Jednak nasz Dom na-
dal udziela pomocy osobom niesamo-
dzielnym, 14 opiekunek świadczy
usługi opiekuńcze dla 63 osób. Pełne
poświęcenia opiekunki codziennie pomagają naszym seniorom, donoszą obiad,
robią zakupy, wykupują leki, dokonują opłat. Wszystko po to, by osoby starsze
nie musiały wychodzić z domu i narażać się na ryzyko zakażenia wirusem.

Ponadto 100 seniorów ma przyznane wsparcie w formie obiadów.  Osoby,
które miały przyznane obiady nie mogą już do nas przychodzić na stołówkę,
a dostarczenie obiadów w takiej ilości stanowi nie lada wyzwanie. Udaje się
to nam dzięki pomocy harcerzy, którzy pomagają 24 podopiecznym naszego
Domu i dostarczają im obiad do domu. Chciałabym podziękować Katarzynie
i Damianowi Mojzyk, Sebastianowi Mojzyk, Krzysztofowi i Lilianie Hajda,
Krzysztofowi Patryjach i Janowi Didek, którzy działają już od dnia 23.03.2020
i roznoszą obiady naszym podopiecznym.

Dzięki wsparciu i życzliwości Burmistrza Głubczyc rozdaliśmy nieodpłat-
nie 500 maseczek na twarz seniorom na terenie miasta, którzy znajdują się w
grupie największego ryzyka. Wiem, że uszyto również maseczki dla senio-
rów na wsi, które to maseczki nieodpłatnie rozdawane będą przez sołtysów
na terenie Gminy Głubczyce. I tutaj należą się ogromne dzięki dla Pani Boże-
ny Zimnej kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych
Gołuszowicach, która wraz z całą załogą szyje maseczki nie tylko dla na-
szych seniorów, ale również dla naszych opiekunek DDP      i wolontariuszy
ZHP – łącznie uszyła już na nasze potrzeby z 1000 maseczek!

Tak wiele osób jest zaangażowanych w niesienie pomocy osobom najbar-
dziej narażonym na śmiertelne ryzyko niebezpiecznego wirusa, że wspólny-
mi siłami DAMY RADĘ  i przetrwamy niebezpieczeństwo.

Liliana Dąbrowa
kierownik Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
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...to wydarzenie wyjątkowe. A
odbyło się w środę, 22 Stycznia
2020r. o godz. 16:00 w sali  balo-

wej Hotelu Domino w Głubczy-
cach. Zorganizowane, jak zawsze
zresztą, przez głubczyckie
Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Płd. -
Wsch. pod przewodnic-
twem prezesa - Edwarda
Wołoszyna i jego zastępcę -
Kazimierza Naumczyka .
Wzięło w nim udział około
stu uczestników. Moja oso-
ba - animatorki kultury kre-
sowej - miała ogromną
przyjemnośc prowadzić po
raz kolejny to niecodzienne spotka-
nie.

Wśród licznie zgromadzonej braci

NOWOROCZNE SPOTKANIE KRESOWIAN...
kresowej nie mogło zabraknąć bur-
mistrza Głubczyc - Adama Krupy i
wiceburmistrza - Kazimierza Bedry-

ja. Obaj są potomkami ro-
dzin kresowych.  Gościem
honorowym i specialnym
uroczystości był niewątpli-
wie prof. Stanislaw Sławo-
mir Nicieja - historyk, ba-
dacz, odkrywca, piewca Kre-
sów II RP. W swym imponu-
jącym wystąpieniu przedsta-
wił zawartość treściową ko-
lejnych swych publikacji -
XIII i XIV tomu "Kresowej

Antlantydy", której promocja miała
tu miejsce. Księga ta rozeszła się "jak

ciepłe bułeczki"
Czyniący honory gospodarza

Edward Wołoszyn przywitał zgroma-
dzonych i zaproszonych go-
ści. Wspomniał tych Kreso-
wiaków, którzy w roku 2019
odeszli do wieczności. A
byli to: Ryszard Brzeziński,
Władysław Górniak, Lary
Kein, Bronisław Kędzierski,
Alojzy Robak i inni. Ich pa-
mięc zebrani uczcili minutą
ciszy.
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Miłym akcentem
spotkania była obec-
ność jakże sędziwego,
bo 96-letniego p. Wła-
dysława Barczuka ro-
dem ze Zbaraża, który
przed kilkoma dniami
obchodził swoje uro-
dziny. Nie mogło więc
zabraknąć życzeń, lecz
nie stu, a stu piędziesię-

tu lat Oprawę arty-
styczną uroczystości sta-
nowił półgodzinny wy-
stęp o charaktrze świą-
teczno-noworocznym z
udziałem mojej osoby i
moich przyjaciół: Ma-
riana Bażyńskiego (in-
strumenty klawiszowe)
oraz Mietka Zająca (ak-
tora teatru TRADY-

CJA). Wybrzmiały tu pieśni
świąteczne i wiersze mojego
autorstwa, w tym także o te-
matyce kresowej oraz góral-
skie pastorałki, jak i tradycyj-
na kolęda "Bóg się rodzi"
Franciszka Karpińskiego w
wykonaniu wszystkich zebra-
nych.

Nasze media, popolaryzu-
jące pamięć o Kresach, reprezentowali: Marian Pospiszel - TV Pogranicze,
Jan Wac - "Głos Głubczyc",  dr Barbara Górnicka - Naszkiewicz - "Super
Senior" oraz Mateusz Kitka - portal twojeglubczyce.pl.

Smaczne, kresowe jadło, długie, kuluarowe rozmowy i pamiątkowe foto-
grafie dopełniły spotkanie...

Już dziś w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-
Wsch. zapraszam drogą brać kresową i sympatyków kultury kresowej
na planowane 1 maja. tego roku obchody tzw. Dnia Kresowego i Biesia-
dę, które to odbędą się na estradzie przy Ratuszu Miejskim. Ta joj!

Maria Farasiewicz
 Kresowianka z dziada, pradziada

.
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Dzięki uprzejmości i pomocy p.
Barbary Misiaszek - Polki mieszka-
jącej przez wiele lat w Chicago, uda-
ło się nawiązać w 2015 r. bar-
dzo dobre relacje pomiędzy
środowiskiem polonijnym w
USA, a głubczyckimi Kreso-
wianami. Obopólna współ-
praca rozpoczęła się kilkoma
ciekawymi rozmowami tele-
fonicznymi, których celem
było przedstawienie dorobku
publicystycznego i historii
osadników zabużańskich
przesiedlonych po II wojnie
światowej na teren powiatu
głubczyckiego. Kolejnym krokiem
było podarowanie Bibliotece Mu-
zeum Polskiego w Ameryce książek
"Głubczyccy Kresowianie i Sybira-
cy", "Kresowi mieszkańcy ziemi
głubczyckiej" t. 1 i t. 2. oraz nowo

wydanego "Albumu głubczyckich ro-
dzin kresowych". Prowadzona była
również stała korespondencja e-mail z
kustoszem zbiorów specjalnych p.

WSPÓŁPRACA GŁUBCZYCKICH KRESOWIAN
Z ZAGRANICĄ

Iwoną Bożek, która dziękując za po-
darowane Polonii książki, zachęciła do
dalszej współpracy. W lutym 2020 r.

kontynuowano rozmowy na temat zor-
ganizowania wystawy o Kresach
Wschodnich, bazującej na starych do-
kumentach i fotografiach głubczyckich
Kresowian, jednak pandemia COVID-
19 uniemożliwiła realizację tak presti-

żowego projektu. Nie ozna-
cza to oczywiście całkowite
zaniechanie prac nad zorga-
nizowaniem wystawy, a je-
dynie odłożenie na później-
szy, popandemiczny okres
prezentacji głubczyckich
zbiorów. Natomiast dyrekcja
muzeum na czele z dyrekto-
rem Ryszardem Owsianym
zaproponowała dodatkowo
opracowanie materiałów w
postaci prezentacji, luźnych
fotografii, dokumentów i
map, które będą wykorzysta-
ne do nauczania zdalnego

młodzieży polskiej w USA. W ten spo-
sób zbiory rodzinne Zabużan staną się
dostępne dla uczniów i Polaków za
oceanem.

Podpisanie umowy Głubczyce - Zbaraż

Kurier Galicyjski 2012 r. - podpisanie umowy
z Zamkami Tarnopolszczyzny
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Kolejnym środowiskiem, z którym
współpracują głubczyccy Kresowia-
nie, jest Związek Sybiraków w Ame-
ryce, którego prezesem jest Euge-
niusz Chmielowski. Siedziba organi-
zacji również mieści się w Chicago,
największym skupisku polonijnym w
Stanach Zjednoczonych. Tu po raz
kolejny pomogła nam p. Barbara
Misiaszek, która przekazała książki
oraz zachęciła do obopólnej współ-
pracy. Podczas odwiedzin w Polsce
przekazała Arkadiuszowi Szymczy-
nie medal, który jest wyrazem
wdzięczności i pamięci o naszych
rodakach w USA zrzeszonych w
Związku Sybiraków w Ameryce.

Książki zostały przekazane rów-
nież do Biblioteki Muzeum Pamięci
Holokaustu w Stanach Zjednoczo-
nych mieszczącego się w Waszyng-
tonie. Tak jak w poprzednich przy-
padkach autorzy książek - dr Arka-
diusz Szymczyna oraz dr Katarzyna
Maler otrzymali stosowne podzięko-
wania i zapewnienie, że przekazane

publikacje wzbogacą zbiory biblio-
teki i przyczynią się do pogłębienia
wiedzy o polskich Żydach z Kresów
Wschodnich.

Podczas intensywnych prac nad al-
bumem prowadzona była także kore-
spondencja listowna z ks. arcybisku-
pem Mieczysławem Mokrzyckim i
Kurią Metropolitarną Obrządku
Łacińskiego we Lwowie. Należy
przypomnieć, że Eminencję gościli-
śmy w październiku 2014 r. Wówczas
to, dokonano uroczystego wyniesie-
nia do rangi sanktuarium kościół pa-
rafialny pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Bogdanowicach, które-
go kustoszem został nieżyjący już ks.
Adam Szubka. W otrzymanym tuż
przed Wigilią 2019 r. liście, ks. arcy-
biskup serdecznie podziękował za
książki z wpisaną dedykacją autora i
przekazał świąteczne życzenia
wszystkim Kresowianom z powiatu
głubczyckiego.

Od wielu lat bardzo dobre relacje
utrzymuje Towarzystwo Miłośników

Wizyta w Zbarażu
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Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Głubczycach
ze Związkiem Czeskich Wołynian.
Przedstawiciele Towarzystwa w oso-
bie prezesa Edwarda Wołoszyna, wi-
ceprezesa Kazimierza Naumczyka i
nieżyjącego już pasjonata histo-
rii Ryszarda Brzezińskiego sys-
tematycznie byli zapraszani za
spotkania do Suchdolu nad Od-
rou koło Nowego Jiczyna oraz na
wystawy, uroczystości rocznico-
we i religijne do miejscowości
położonych na ziemi albrechtic-
ko-karniowskiej. Tu należy do-
datkowo wspomnieć o dobrych
relacjach zwłaszcza z Wołynia-
nami z Ostrawy, Pragi, Karnio-
wa i Albrechtic. Przedstawiciele
organizacji czeskich również
byli zapraszani do Głubczyc na im-
prezy i uroczystości patriotyczne oraz
religijne, zwłaszcza Dni Kultury Kre-
sowej, spotkania opłatkowe i promo-
cje książek. Historią głubczyckich
Kresowian oraz współczesnymi ini-
cjatywami Towarzystwa zaintereso-
wała się redakcja "Zpravodaj města
Volyně", a także grupy Wołynian
spod Ołomuńca. Wśród osób repre-
zentujących stronę czeską byli m.in.:

Ludmila Čajanová i Mi-
chal Skalka z Karniowa,
Jaroslav Báča z Pragi,
Antonin Holec i Zdeňka
Holcová z Uničova koło
Ołomuńcem, Władysław
Samec (niestety już nieży-
jący) oraz jego córka
Zdenka Novotna spod
Ostrawy, czy też Martin
Markovič stale przesyła-
jący informacje o impre-
zach kulturalno-oświato-
wych oraz ciekawych pu-

blikacjach związanych z działalno-
ścią Czechów na polskim Wołyniu
ukazujących się w czeskiej prasie.

Dobre relacje głubczycki oddział
TMLiKP-W utrzymuje z Ukraińca-
mi. Podpisanie umowy pomiędzy

Głubczycami i Zbarażem w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Głubczycach jesienią 2005 r. zapo-
czątkowało nawiązanie oficjalnych
stosunków partnerskich polsko-ukra-
ińskich. Strony umowy reprezento-
wali wówczas burmistrz Głubczyc,
Kazimierz Jurkowski oraz przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Zbarażu,
Walentina Chworostiana. Dzięki po-
rozumieniu oba ośrodki utrzymują

Spotkanie w Suchdolu nad Odrou

Muzeum Polskie w Ameryce
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stały kontakt i korzystają z
możliwości m.in. wymiany
kulturalnej. Ważną postacią w
prowadzonych rozmowach był
przewodniczący Rady Miej-
skiej, a zarazem prezes głub-
czyckiego oddziału TMLiKP-
W Edward Wołoszyn, który
urodził się w Zbarażu.

Podobny dokument z Ukra-
ińcami został podpisany jesie-
nią 2012 r. pomiędzy Urzędem
Miejskim w Głubczycach re-
prezentowanym przez burmistrza
Jana Krówkę i Rezerwatem Narodo-
wym "Zamki Tarnopolszczyzny" w
Zbarażu, którego dyrektorem gene-
ralnym był Anatolij Macipura. Stro-
nę ukraińską wspierał Wołodymyr
Czajka i Rusłan Pidstawka z działu
naukowo-badawczego tejże instytu-
cji oraz przedstawicielka Departa-
mentu Kultury w Kijowie. Podpisa-
ny kilka lat temu dokument porozu-
mienia o współpracy umożliwia wy-
mianę informacji oraz realizację pro-
jektów dotyczących działalności w
dziedzinie kultury, edukacji i turysty-
ki. Polscy uczestnicy wycieczek na
Kresy korzystali wielokrotnie z bazy
noclegowej i gastronomicznej przy-
gotowanej przez ośrodki położone na
trasie wycieczek, a także z atrakcji
turystycznych i programów edukacyj-
nych.

Bardzo ważną rolę w promowaniu
historii ziemi głubczyckiej poza gra-
nicami naszego kraju odgrywają lo-
kalne media oraz ukazujące się co
jakiś czas na rynku wydawniczym
publikacje opisujące losy rodzin kre-
sowych. To dzięki TV "Pogranicze

Mariana Pospiszela, "Kalendarzowi
Głubczyckiemu" i "Głosie Głubczyc"
Jana Waca, "Wieściom Powiatowym"
wydawanym przez Powiat Głubczy-
ce, stronie internetowej "twojeglub-
czyce.pl" Mateusza Kitki, publika-
cjom dr Katarzyny Maler, dr Barba-
ry Górnickiej-Naszkiewicz i dra Ar-
kadiusza Szymczyny, lokalne środo-
wisko kresowe jest aktywne w me-
diach. Promowana jest historia Kre-
sów Wschodnich i obecna działalność
głubczyckiego oddziału TMLiKP-W,
którą mogą śledzić w internecie nasi
rodacy mieszkający poza granicami
ojczyzny.

Współpraca głubczyckich Kreso-
wian z zagranicą przynosi wiele ko-
rzyści. Kultura zabużańska należy do
najcenniejszych perełek dziedzictwa
narodowego. Dlatego warto utrzymy-
wać dobre kontakty z ośrodkami po-
lonijnymi, które chętnie biorą udział
w projektach, promują polską kultu-
rę opartą na tradycji, obyczajach i
przekazach słownych. Aktywna
współpraca przekłada się również na
promocję lokalnego środowiska kre-
sowego oraz wspierających go insty-
tucji.

Arkadiusz Szymczyna

Wywiad w Rusinie
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NA WIELKANOC I NIE TYLKO

To nie będą życzenia „kopiuj, wklej” ze smartfona
O zajączku i łakociach w koszyczku,

Lecz pozwolę sobie na własne przemyślenia
Z nutką refleksji o człowieku.

Zwracam się do Was drodzy przyjaciele,
Zwracam się do Was lokalna społeczności,

Niech Zmartwychwstały Pan, Baranek bez skazy,
W domach Waszych zagości.

Niech Ten, który śmierć zwyciężył,
Obdarzy Was swymi cnotami,

Niech da Wam moc i siłę,
Byście umieli gospodarować sercami.

Niech Alleluja radością napełnia
Każdą rodzinę, każdego człeka,
A memento mori przypomina,

Że wieczność czeka na człowieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;

Wielkiej Nocy spełnienie
Nadzieją dla chrześcijanina.
Niech dobro zwycięża zło,
A Anioł Miłości przybywa

I obdarzy łaskami,
Pogłębi chwiejną wiarę

I wznieci ducha Bożej bojaźni.
Codzienność nie szczędzi trosk,

Trzeba więc chwil radości;
Niech oto zrozumienie i ludzka życzliwość

Ciemne strony egzystencji rozjaśnią.
W dobrym zdrowiu czas niech upływa,

A spojrzenie w przyszłość –
Optymizmem napawa!

                                                                       Maria Farasiewicz
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Rys historyczny
Kiedy rodzi się dziecko niepełno-

sprawne życie może przytłoczyć.
Ogrom umiejętności i wiedzy, często
specjalistycznej - medycznej, którzy
świeżo upieczeni rodzice muszą zdo-
być zdecydowanie różni się o tego,
co podają kolorowe czasopisma z
uśmiechniętymi mamami i różowymi
bobasami na okładkach. Okazuje się,
że macierzyństwo nie jest takie kolo-
rowe jak w reklamach. Z realną po-
mocą przychodzi
zazwyczaj ktoś, kto
osobiście zmierzył
się z takim wyzwa-
niem. W 2012 de-
terminacja kilku
osób - energicz-
nych rodziców, któ-
rzy poradzili sobie
z nie lada wyzwa-
niem w postaci wy-
chowywania dziec-
ka z niepełno-
sprawnością oraz
terapeutów, którzy
swoją pracę nie
traktują tylko jako
przykry obowiązek,
w godzinach od do i ani minuty wię-
cej, postanowiło zawalczyć o dzieci
niepełnosprawne rodziców, którzy
potrzebują pomocy przy nowym wy-
zwaniu . Kilka zaradnych osób wi-
dząc jak nie wszyscy rodzice potra-
fią odnaleźć się w gąszczu różnych
spraw związanych z niepełnospraw-
nością - komisje o orzekaniu o nie-
pełnosprawności, uzyskania decyzji
administracyjnych np. o wczesnym
wspomaganiu,  opieki medycznej,
edukacja dzieci o specjalnych potrze-

bach czy rehabilitacją postanowiła
powołać "Lokalne centrum rehabili-
tacyjne". Naturalnym jest, że "w gru-
pie siła", a jednostka w zderzeniu z
biurokracją nie ma większych szans
na powodzenie.  Szukano sposobu jak
zjednoczyć rodziców z terenu całe-
go powiatu Głubczyckiego, bo kilku
zapaleńców to jednak za mało - trze-
ba rąk do pracy. Przy jedynym w po-
wiecie przedszkolu integracyjnym
działało stowarzyszenie, które sku-

piało się na edukacji dzieci niepeł-
nosprawnych - tworzeniu oddziałów
integracyjnych, na każdym ze szcze-
bli  nauczania. Gdy cel został osią-
gnięty stowarzyszenie naturalnie wy-
gasiło swoją działalność, aby na
nowo, z nowym składem osobowym
pod tą samą nazwą  - Stowarzyszenia
rodziców dzieci niepełnosprawnych
"Tacy Sami" ze zdwojoną siłą "no-
wych rodziców" skupić sie na uła-
twieniu dostępu do rehabilitacji. W
2012 za sprawą  reaktywacji stowa-

TACY SAMI
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rzyszenia kilkunastoosobowa grupa
w sposób formalny połączyła swoje
siły w stowarzyszeniu, szukając swo-
jego miejsce na ziemi . Każde takie
stowarzyszenie musi mieć siedzibę,
nastał więc czas szukania lokum i ta-
kim naszym "drugim domem" okaza-
ły się pomieszczenia po byłej przy-
chodni lekarskiej przy ul. Chrobrego
22 w Głubczycach  będące we wła-
daniu firmy "Top Farms". Firma "Top
Farms", jako jedna z pierwszych wy-
ciągnęła do nas pomocną dłoń. Aby
móc pomagać innym zrozpaczonym
rodzicom najpierw stowarzyszenie
musiało otrzymać pomoc.  Lokum od
firmy Top Farms było bezcennym
darem, i jak sie później okazało nie
było jedyną formą pomocy skiero-
waną do podopiecznych stowarzysze-
nia. Zawsze mogliśmy liczyć na do-
bre słowo, porady prawne, ale rów-
nież i nieodpłatną pomocą w wyre-
montowaniu pomieszczeń, które do

dnia dzisiejszego służą jako 4 gabi-
nety, a znalazło się także miejsce na
kącika socjalnego i toalety. I tak peł-
ni nadziei, z wiatrem w plecy, głowa-
mi pełnymi pomysłów i planów za-
kasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do
wytężonej pracy. Na początku było
kilkoro dzieci do rehabilitacji, dwie
terapeutki, pierwsze granty konkur-
sowe o środki na statutową działal-
ność i pewność , że będzie tylko le-
piej. W końcu mieliśmy gdzie się spo-
tykać, wymieniać doświadczeniami.
Nasze dzieci zaczęły się poznawać
nawiązywać przyjaźnie, a czasami i
całe rodziny do tych przyjaźni się
przyłączały. Tak powstało nasze Sto-
warzyszenie - nasz drugi dom.

Obecnie patrząc się wstecz prze-
szliśmy dość długą i nie zawsze łatwą
drogę,  ale zawsze z wiarą w ludzi i
pewnością, że nam się uda. Dziś jest
nas w stowarzyszeniu 28 rodzin. Nie-
którzy trafiają na krótko, ale więk-
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szość osób, które przekracza progi
naszego "domu" zostaje z nami juz
na zawsze. Nie dlatego, że muszą z
racji niepełnosprawności dzieci, ale
dlatego, ze chcą, bo idea która przy-
świeca stowarzyszeniu jest bliska ich
sercu. Każdemu z nas zależy na lep-
szej przyszłości naszych małych pod-
opiecznych. Nasze stowarzyszenie
według prawa
jest prowa-
dzone przez
zarząd, a cia-
łem najważ-
n i e j s z y m
zgodnie ze sta-
tutem jest wal-
ne zgromadze-
nie. Od 2012
roku nasz sta-
tut przecho-
dził różne
zmiany, obec-
ny jego kształt
został opisany
w 2019 roku.
Zgodnie ze statutem i naszymi zało-
żeniami od początku stowarzyszenie
jest prowadzone przez rodziców i wo-
lontariuszy nieodpłatnie i dobrowol-
nie, jedynymi osobami zatrudniony-
mi w stowarzyszeniu są terapeuci. My
jako rodzice prowadzimy administra-
cyjno-biurowe zaplecze,  sprzątamy
stowarzyszenie, wykonujemy różne
naprawy remonty i wszystko co jest
potrzebne, aby prawnie i realnie sto-
warzyszenie mogło funkcjonować.
Piszemy projekty konkursowe, gran-
ty i organizujemy różne inicjatywy,
aby pozyskać środki na opłacenie
naszej wieloprofilowej działalności
stowarzyszeniowej m.in. wypłat tera-
peutów - gdyż rehabilitacja pod-

opiecznych stowarzyszenia w pobli-
żu ich miejsca zamieszkania to nasz
cel nadrzędny, a także cały czas za-
biegamy o bogate wyposażenie sal te-
rapeutycznych. W naszym Lokalnym
Centrum Rehabilitacji prowadzimy
logopedię, neurologopedię, surdolo-
gopedię, terapię SI, fizjoterapię, te-
rapię NDT bobth, terapię pedago-

giczną, terapię dzieci autystycznych
i aspergera, terapię psychologiczną,
artroterapię, hipoterapię, terapię mu-
zyczną i plastyczną, jak również te-
rapię w wodzie. Przez te lata powstało
też wiele stałych inicjatyw, takich jak
coroczna "Majówka w Stadninie koni
na Warszawskiej". Sztandarowym na-
szym projektem jest turnus rehabili-
tacyjno - integracyjny całych rodzin
skupionych przy stowarzyszeniu, któ-
ry w tym roku odbył się po raz ósmy.
W trakcie turnusu dzieci maja zapew-
nioną pełną rehabilitację, taką jak
dysponujemy w stowarzyszeniu, z tą
różnicą że jest bardzo zintensyfiko-
wana. Rodzice mają zapewnione cie-
kawe warsztaty, takie jak spotkania z
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psychologiem, czy z ratownikiem me-
dycznym. Dodatkowo dla wszystkich
są różne atrakcje np. spotkanie z po-
licją, strażą pożarną, czy pokazy z ra-
townictwa WOPR. Nasz turnus już po
raz trzeci kończy się spartakiadą tur-
nusową dla dzieci, a dla rodziców
rywalizacją sportową podczas zorga-
nizowanych meczy. Przed uroczy-
stym wręczeniem medali rodzice
przygotowują występy dla dzieci.
Również po raz trzeci Turnus reha-
bilitacyjno integracyjny jest połączo-
ny z wyjazdem integracyjnym. Nasze
dzieci wymagają stałej opieki drugiej
osoby, w związku z czym nie dla nich
są kolonie czy obozy ogólnie dostęp-
nie, dla wielu z nich te nasze wyjaz-
dy to jedyna możliwość wyjazdu wa-
kacyjnego. Pierwszy taki wyjazd to
były dwie noce spędzone w Wiśle, w
roku następnych tylko jedna noc, ale
z bardzo intensywnym zwiedzaniem
w Kotlinie Kłodzkiej, a w tym roku
szykujemy się na wyjazd na trzy noc-
legi do Sandomierza. Ponadto, aby
zdobyć środki finansowe na najpil-
niejsze potrzeby rehabilitacyjne dzie-
ci organizujemy zbiórki publiczne,
zbiórki 1% podatku (KRS
0000124416), zbieramy nakrętki i
stare telefony komórkowe, które spie-
niężamy. Pod szyldem stowarzysze-
nia udało się wydać książeczkę z baj-
kami i przesłaniem integracyjnym -
integracja ze środowiskiem lokalnym,
oraz pokazywanie potrzeb środowi-
ska osób niepełnosprawnych to nasz
drugi główny cel naszej działalności.
Podkreślić należy, że stowarzyszenie
corocznie wydaje kalendarz ścienny,
by  dotrzeć do jak najszerszego gro-
na mieszkańców powiatu, aby w sy-
tuacji gdy urodzi się kolejne dziecko

niepełnosprawne jego rodzice wie-
dzieli gdzie mogą szukać pomocy. Na
każdym z takich kalendarzy są dane
kontaktowe naszego stowarzyszenia,
w razie konieczności nie bójcie się z
nich skorzystać. Na przestrzeni tych
lat  jako stowarzyszenie przy współ-
udziale wielu postronnych osób zor-
ganizowaliśmy wiele innych lokal-
nych inicjatyw, wszystko po to, aby
pokazać, że jesteśmy częścią lokal-
nego świata.

Ważne dla nas jest, aby zaznaczyć,
że nie tylko prosimy o wsparcie, za
które bardzo dziękujemy, ale również
potrafimy zorganizować coś dla in-
nych. Cieszymy się, jeśli komuś się
to spodoba i zechce nas wesprzeć w
naszych dalszych działaniach. Obec-
nie zatrudniamy 8 terapeutów, czeka-
my na powrót kolejnych 2 terapeu-
tów od września. Podejmujemy nowe
inicjatywy - nawiązaliśmy współpra-
cę z Panią psycholog ,która będzie
przeprowadzać stałe warsztaty dla
rodziców. Takie zaplecze fachowców
plus dobrze wyposażonych obecnie
pięć gabinetów. To coś co kiedyś po-
stawiły sobie osoby "założyciele" za
cel, tak miało wyglądać nasze "Lo-
kalne Centrum Rehabilitacyjne" i tak
się stało. Wierzymy że to nie koniec i
będzie nam dane nadal rozwijać się i
tworzyć nowe ciekawe inicjatywy w
naszych Głubczycach, a wśród miesz-
kańców i władz będziemy spotykać
tak jak do tej pory samych sprzymie-
rzeńców. Wszystko po to, by ułatwić
życie niepełnosprawnym dzieciom,
które zasługują na lepszy los niż
wstępnie przygotowało im życie.

Więcej o nas na www.tacy-sami.org
- zapraszamy do lektury.

Krzysztof Hajda
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Podopieczni naszego stowarzysze-
nia i ich rodzeństwo wzięli udział po
raz drugi w "Qurierze Świętego Mi-
kołaja", projekcie realizowanym
przez Fundację "Polki mogą wszyst-
ko". Nasze dzieci nakręciły przepięk-
ny klip zapraszający Świętego Miko-
łaja i napisały listy z prośbami o pre-
zenty. Kulminacja projektu nastąpiła
21 grudnia 2019 roku gdy do nasze-
go Stowarzyszenia przybył bardzo
ważny gość Św. Mikołaj! Radości nie
było końca! Wszyscy bardzo się cie-
szyliśmy z takiego spotkania. Miko-
łaj na wstępie nas serdecznie przy-
witał i zapytał, czy wszystkie dzieci
były grzeczne, wiadomym jest że w
naszym stowarzyszeniu są same
grzeczne dzieci. Następnie każdy kto
chciał, mógł powiedzieć wierszyk lub
zaśpiewać piosenkę. Mikołaj był bar-
dzo zadowolony z naszych występów.

MIKOŁAJ W STOWARZYSZENIU
"TACY SAMI"

Kolejnym krokiem w naszej impre-
zie świątecznej było rozdanie prezen-
tów. Każdy z nas podchodził do Mi-
kołaja, odbierał prezent i z wielką
radością robił sobie zdjęcie z tak za-
cnym gościem. Po rozdaniu wszyst-
kich prezentów zrobiliśmy sobie z
naszym wspaniałym gościem zdjęcie
grupowe. Mikołaj musiał nas opuścić,
bo przecież jest jeszcze wiele innych
dzieci, które czekają na prezenty. My
natomiast wspólnie rozpoczęliśmy
poczęstunek, który przygotowały dla
wszystkich nasze "stowarzyszenio-
we" mamy.

PS. Naszym tytułowym "Qurie-
rem", dziś już  wiemy, byli  pracow-
nicy Cyfrowego Polsatu i Polkomte-
lu.Naszym nieznajomym "Qurierom"
bardzo dziękujemy.

  Krzysztof Hajda
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STOWARZYSZENIE "TACY
SAMI"od 2012 roku działa na
ul.B.Chrobrego 22 w Głubczycach,
dostęp do naszej siedziby jest dosto-
sowany dla osób, które mają proble-
my z poruszaniem się gdyż w 2017
roku zamontowaliśmy winę ze-
wnętrzną.

 W Stowarzyszeniu zapewniamy
takie zajęcia jak:

- logopedie, neurologopedie i sur-
dologopedię,

- pedagogikę,
- terapię ręki,
- terapię SI
- fizjoterapię,
- psychologię,
- arteterapię (zajęcia grupowe pla-

styczne i teatralne),
- trening umiejętności społecznej
- trening grafomotoryki,
- terapię dzieci autystycznych i

aspergera,
- w ramach ZHP "drużynę nieprze-

tartego szlaku"
- zajęcia w basenie,
- hipoterapię.
Pod opieką obecnie mamy 29 dzie-

ci (jest to liczba zmienna). Nasi ro-
dzice mają gdzie się spotkać, wymie-
nić doświadczeniem w trakcie np.
wykonywania kartek świątecznych, z
których dochód wspiera stowarzysze-
nie, lub po prostu poplotkować przy
kawie. Coroczny turnus rehabilitacyj-
ny (6 dniowy), który w tym roku bę-
dziemy organizować po raz 8 w Pie-
trowicach Głubczyckich, to okazja do

NASZE STOWARZYSZENIE
"TACY SAMI"

intensywnej rehabilitacji dla dzieci,
ciężkiej pracy terapeutów, ale też do
wspaniałej integracji i to wszystkich
dzieci, rodzeństwa, terapeutów i ro-
dziców. Ponadto taki turnus nie jest
obciążeniem dla budżetu domowego
rodzin obciążonych niepełnospraw-
nością. W roku 2020 organizujemy
po raz trzeci wyjazd integracyjny, dla
naszych podopiecznych ich rodzeń-
stwa i opiekunów. Byliśmy w 2017
roku trzy dni w Wiśle, 2018 dwa dni
w Kotlinie Kłodzkiej a w 2020 roku
czas na 4 dni w Sandomierzu. Wie-
rzymy, że uda nam się wszystkie przy-
szłoroczne założenia zrealizować.
Głównym celem jStowarzyszenia est
pozyskiwanie środków na opłacenie
rehabilitacji, tu bardzo dziękujemy
zarówno firmom, które na wspierają
jak również osobom indywidualnym,
które przekazują swój 1% podatku
wpisując nasz KRS 0000124416 w
rozliczeniu podatkowym. Dzięku-
jemy również tym, którzy wpłacają
mniejsze lub większe kwoty na na-
sze konto Banku BNP Paribas nr
25 2030 0045 1110 0000 0225 9270
jako darowiznę na cele statutowe.
Wszystkie te środki są wykorzysty-
wane na opłacenie terapii i doposa-
żenia sal terapeutycznych. My, jako
rodzice prowadzimy Stowarzyszenie
całkowicie nieodpłatnie, naszym wy-
nagrodzeniem jest rehabilitacja na-
szych dzieci i możliwość tworzenia
nietypowej wielkiej rodziny, którą
połączyła niepełnosprawność dziec-
ka.

  Krzysztof Hajda
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Mijający rok zaczął się dla stowa-
rzyszenia bardzo obiecująco. Na po-
czątku stycznia odwiedziły nas dzie-
ci z klasy II B Szkoły Podstawowej
nr 3 w Głubczycach.  Wierzymy, że
część z nich to nasi przyszli wolonta-
riusze, a może i terapeuci. Działają-
ca przy naszym stowarzyszeniu dru-
żyna  nieprzetartego szlaku ZHP za-
przyjaźniła się z harcerzami ZHR-u,
którzy biorą czynny udział w naszych
zbiórkach.

To bardzo budujące i cenne do-
świadczenie i wymiana wiedzy. Mie-

liśmy wiele planów "Koncert Dobro-
czynności" w Opolu dopięty był już
na "ostatni guzik", jak też coroczna
majówka na terenie Stadniny Koni na
Warszawskiej, niestety pandemia po-
krzyżowała nasze plany.  Po przerwie
wznowiliśmy zajęcia nawet te grupo-
we. Odbył się też biwak z noclegiem
na terenie stowarzyszenia naszej dru-
żyny Nieprzetartego Szlaku. Było
ognisko, śpiewy i gawędy w tym naj-
ważniejsza, mówiąca o historii po-
wstania w ZHP drużyn Nieprzetarte-
go Szlaku. Następnie zaczęły się za-
bawy i karnawał w stowarzyszeniu.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na na-

ROK 2020 W STOWARZYSZENIU
"TACY SAMI"

szych przyjaciół z ZHR-u. Szukali-
śmy pomocy w zabezpieczeniu, za-
budowaniu kaloryfera w jednej z na-

szych sal, niestety do dziś to nam się
nie udało, może w przyszłym roku.
Nasza drużyna po raz kolejny włą-
czyła się w akcję dnia flagi, a prowa-
dziła ją drużynowa phm. Liliana Haj-
da.

Dzięki uprzejmości firmy TOP
Farms, która podjęła się tego zada-
nia stowarzyszenie wzbogaciło się o
piękną łazienkę z prysznicem. W lip-
cu odbył się 6 - dniowy turnus reha-
bilitacyjno wypoczynkowy na terenie
ośrodka wypoczynkowego w Pietro-
wicach. Oprócz rehabilitacji były wy-
kłady dla rodziców, zabawy muzycz-
ne, spotkanie z OSP z Pietrowic, po-
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licją z Głubczyc i pracownikami sa-
nepidu.

 Na zakończenie olimpiada dzieci
i rodziców. W ramach tego samego
projektu odwiedziliśmy Sandomierz,
Kazimierz Wielki          i zamek Krzyż-
topór. W sierpniu zaczęliśmy "nakrę-
cać" mieszkańców naszego miasta i
powiatu do zbierania nakrętek do
pierwszego serca, jakie postawiliśmy
na placu obok Urzędu Gminy. We
wrześniu zawitaliśmy do Wrocławia,
gdzie zwiedziliśmy Hydropolis i
ZOO, a na rynku wrocławskim i w
jego okolicach szukaliśmy krasnali.
Pod koniec września niestety ponow-

nie wstrzymaliśmy zajęcia grupowe,
a z pełnymi obostrzeniami pozostały
jedynie zajęcia indywidualne. W paź-
dzierniku grono naszych przyjaciół
powiększyło się o firmę EKO- OKNA
S.A.       z Kornicy, na ich terenie
postawiliśmy dwa serca na nakrętki.
W trakcie roku prowadziliśmy trzy
duże i kilka małych projektów. Duże
to projekt z Gminy Głubczyce i
PCPR-u, następnie PGE, a obecnie
do lipca 2021 projekt "Reklama Dzie-
ciom" TVP. Oczekujemy na grant z
Banku BGŻ Optima  na doposażenie
kuchni w sprzęt typu lodówka, płyta
grzejna i piekarnik. Jednym z naszych

marzeń na przyszły rok jest znale-
zienie środków na wyposażenie
kuchni w nowe i funkcjonalne me-
ble, tak aby można było łatwiej,
bezpieczniej prowadzić treningi
umiejętności społecznych, gdy już
wrócimy do zajęć grupowych.
Mimo obecnej sytuacji uważamy
rok 2020 dla stowarzyszenia "Tacy
Sami" za rok udany i pełen atrak-
cji. Obyśmy w 2021 byli zdrowi i
wrócili do zwykłych naszych
przedsięwzięć, nadal razem, czego
w imieniu stowarzyszenia czytelni-
kom Głosu Głubczyc  życzę,

Krzysztof Hajda.
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Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom w Głubczycach istnieje
od roku 1997. Ponad dwadzieścia
lat służy młodym mieszkańcom
Głubczyc, prowadząc świetlicę so-
cjoterapeutyczną oraz zapobiega-
jąc niedostosowaniu społecznemu
dzieci i młodzieży.

Stara się wdrażać u wychowanków
przestrzeganie zasad współżycia spo-

łecznego, kształtowania w nich wła-
ściwego stosunku do nauki i pracy,
podnosić poziom kultury osobistej
oraz eliminować zaburzenia zacho-
wania. Stara się również jak najlepiej
dostosowywać do potrzeb młodego
człowieka, w jakże szybko zmienia-
jącym się świecie, dlatego we wrze-
śniu 2019 roku utworzono sekcję:
Centrum Aktywności Dzieci i Mło-
dzieży, gdzie młody człowiek może
nauczyć się twórczo spędzać czas. W
zajęciach Ośrodka i Centrum uczest-

"PEDAGOGIA MIŁOŚCI"
W FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

I CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
niczy regularnie ok. 30 dzieci co-
dziennie i ok. 15 wolontariuszy ty-
godniowo. Wszystkie zajęcia są bez-
płatne, a działalność jest finansowa-
na ze wsparcia Gminy Głubczyce,
Powiatu Głubczyckiego, Prowincji
św. Jadwigi jak również mieszkańców
Głubczyc i wszystkich ludzi dobre-
go serca, poprzez różne kiermasze,
koncerty, zbiórki czy kwesty po

Mszach św. w kościele parafialnym,
franciszkańskim i innych.  Dyrekto-
rem Ośrodka jest franciszkanin, o.
mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM,
pedagog, socjoterapeuta i psycho-
terapeuta, który prowadzi w Ośrod-
ku i Centrum swój autorski program

"Pedagogia Miłości".
Główną naszą zasadą jest wzajem-

na akceptacja. Wiemy, że każdy z nas
jest dobry, chociaż czasem nasze za-
chowanie może być niewłaściwe.
Nauce właściwych postaw i zacho-
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wań, służy realizowana u nas "Peda-
gogia Miłości", wspierana Transkul-
turową Psychoterapią Pozytywną,
gdzie uczymy się akceptować siebie
i innych, nikogo nie odrzucając i ni-
kim nie gardząc, korygując przy
okazji niewłaściwe postawy. Po-
przez taką socjoterapię staramy
się także pracować na emocjami
- każdemu z nas potrzeba pozy-
tywnej redukcji emocji, inaczej
ten nadmiar skierujemy przeciw-
ko czemuś (demolowanie rze-
czy), komuś (agresja wobec dru-
giego człowieka) czy sobie (za-
mknięcie się w sobie). Dlatego
mamy przygotowane profesjo-
nalne sale, gdzie możemy te emocje
redukować: sala gier i zabaw, gdzie
zrzucamy z siebie ciężar całego dnia,
siłownia wraz z workiem bokserskim,
gdzie możemy wszelkie negatywne
emocje z siebie wyrzucić oraz sala

wyciszeń, gdzie przy grze ko-
lorów i odpowiedniej muzyce,
możemy leżąc odpocząć od
wszelkiego hałasu i zgiełku
oraz się wyciszyć. Do tego do-
chodzą wspólne rozmowy, za-
bawy, zajęcia terapeutyczno-
edukacyjne, wspólna pomoc
przy nauce i odrabianiu lekcji i
wiele innych, jakże ciekawych
rzeczy. W dzisiejszym świecie,

kiedy wiele rzeczy jest "online",
mamy pracownię komputerową czy
"Play Station", by również odpocząć
a także nauczyć się mądrze korzystać
z cyfrowej rzeczywistości. Każdy

nasz dzień jest inny, plan dnia jest tak
skonstruowany, że mamy czas na za-
jęcia artystyczne, plastyczne, teatral-
ne, muzyczne, kulinarne, fotograficz-
ne, informatyczne czy sportowe. Sta-
ramy się również spędzać pożytecz-

nie czas na wyjściach, wyjaz-
dach i wycieczkach, gdzie od-
krywamy otaczający nas świat,
poznajemy polską i lokalną
kulturę, historię czy krajobraz.
Do rangi legendy już urosło
nasze oglądanie filmów i ba-
jek, gdzie towarzyszy nam na-
sza maszyna do popcornu i
waty cukrowej, a oglądanie
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kończymy wspólnymi refleksjami od-
czuwanymi po obejrzeniu danego
dzieła. Również codzienne ciepłe po-
siłki, przekąski czy słodkie upomin-
ki, pomagają nam uczyć się dzielić i

być wdzięcznym, za to co otrzymu-
jemy. Kochamy też słuchać różnych
bajek czy opowiadań, szczególnie o
"Misiu Zdzisiu", gdzie na ich pod-
stawie uczymy się również pewnych
zachowań społecznych. Przebywa-
nie tyle czasu razem powoduje nie-
kiedy różne konflikty, które pokonu-
jemy na bieżąco, zastanawiając się
czemu tak robimy i wspólnie sobie
wybaczamy - nie nosimy w sobie
urazy, co powoduje że jeszcze bar-
dziej się szanujemy i lubimy. Oczy-
wiście mamy też czas na wspólne

rozmowy czy prace w grupach, gdzie
możemy porozmawiać na wiele tema-
tów, opowiedzieć o swoich proble-
mach czy pochwalić się swoimi suk-
cesami. Odczuwamy wtedy, że każ-
dy z nas jest ważny i potrzebny, bo

przecież wszyscy jesteśmy do-
brzy, tylko tego dobra czasami
w nas nie widać, albo sami nie
chcemy się do niego przyznać.
Nasz Ośrodek i Centrum jest
otwarte na każdego, nie pytamy
i nie patrzymy na wygląd, sta-
tus majątkowy czy różne opinie
- każdy z nas może tu znaleźć
swoje miejsce i dobrze spędzić
czas, bo chcemy aby to był nasz
"drugi dom", a my chcemy być

jedną wielką rodziną.
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Tak funkcjonujemy po-
przez "Pedagogię Miło-
ści", która polega na trak-
towaniu każdego z miłością
i szukania w nim dobra, tak
jak robił to Jezus Chrystus
(Pedagogia Miłości,  bo
"Bóg jest Miłością" 1 J 4,8).
Dlatego każdego dnia w
Ośrodku wychowankowie
uczą się znajdować w sobie
dobro i odkrywać co dobre-
go spotyka ich w życiu oraz
zdobywają umiejętności na-
zywania swoich emocji i
traktowania wszystkich z
szacunkiem. Przebywanie
na zajęciach z rówieśnika-
mi i wychowawcami, którzy
otaczają dzieci życzliwością
i wsparciem, pozwala na od-
reagowanie określonych do-
świadczeń traumatycznych
przeżywanych czasami w
rodzinie i środowisku.
Oprócz realizacji zajęć
opiekuńczo-wychowaw-
czych i terapeutycznych,
dzieci i młodzież odbierają
tu dobre wzorce i normy, co
zwiększa ich bezpieczeń-
stwo, podnosi aktywność i
umiejętność odnalezienia
się w społeczeństwie.

mgr-lic. Urban Adam Bąk
OFM
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Dnia 17. grudnia 2019 roku od-
było się coroczne spotkanie wigilij-
ne w Franciszkańskim Ośrodku
Pomocy Dzieciom.

Całość rozpoczęła
się pod Ratuszem,
gdzie wraz z harce-
rzami ZHP z komen-
dant Katarzyną Moj-
zyk na czele, przywi-
taliśmy w Głubczy-
cach "światełko be-
tlejemskie". Po przy-
witaniu zaproszo-
nych gości, wśród
których obecni byli
m. in. przedstawicie-
le władz samorządo-

WIGILIA
W  FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU

POMOCY DZIECIOM

wych, gminnych i powiatowych: sta-
rosta Piotr Soczyński, wicestarosta
Anita Juchno, burmistrz Adam Kru-
pa, wiceburmistrz Kazimierze Be-

dryj, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz Naum-
czyk; służb mundurowych:
mł. insp. Renata Worek, st.
kpt. Waldemar Hołownia,
ludzie kultury, dyrekcja za-
przyjaźnionych szkół, szpi-
tala, domu dziecka, przed-
stawiciele organizacji i in-
stytucji państwowych i

miejskich, goście z Czech przyszedł
czas krótkie kolędowanie oraz prze-
mowy, po czym rozdając wszystkim
obecnym "światełko", udaliśmy się
do gmachu Ośrodka.  Tutaj najpierw
harcerze przekazali "światełko", na-
stępnie ojciec Urban, dyrektor FOPD,
jeszcze raz przywitał wszystkich
obecnych gości, w sposób szczegól-
ny podopiecznych Ośrodka, byłych i
obecnych wolontariuszy, oraz wszyst-
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kich przyjaciół, dobrodziejów i ofia-
rodawców - ludzi dobrej woli, z
otwartymi sercami, którzy przez lata
wspierają Ośrodek.

Następnie przyszedł czas na wystę-
py artystyczne. Jako pierwsze wystą-
piły przedszkolaki z grupy integracyj-
nej "Kubusie Puchatki" Przedszkola
publicznego nr 2 w Głubczycach z
pięknymi jasełkami, za które dzie-
ciaczki otrzymały gromkie brawa.
Następnie swoje jasełka "na wesoło"
przedstawili podopieczni Francisz-
kańskiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom. Tutaj również nie zabrakło
braw ale i było dużo śmiechu. Następ-
nie wspólnie kolędowaliśmy przy
akompaniamencie akordeonu, na któ-
rym grał Adam Kopyto - dyrektor
PSM w Głubczycach. Po radosnym
śpiewaniu dane nam było obejrzeć na
slajdach zdjęcia z remontu Ośrodka,
który odbył się w tegoroczne i zeszłe
wakacje. Zostały utworzone i wyre-
montowane: sala zabaw, siłownia,
sala wyciszeń i sala komputerowa.
Również była to okazja do tego, aby
podziękować tym, którzy w czynie
społecznym, poświęcając swój wol-
ny czas, dokonywali remontu, panom:
Wojciechowi Kunickiemu, Janowi
Kinalowi oraz Tomaszowi Tyburcze-
mu. Po podziękowaniach wszyscy
odmówiliśmy modlitwę i podzielili-
śmy się opłatkiem, życząc sobie wie-
le dobra i miłości, po czym usiedli-
śmy wszyscy do stołu, aby spożyć
wspólnie wieczerzę. Wreszcie nastą-
piła długo wyczekiwana przez naj-
młodszych chwila - czas na prezenty.
Okazało się, że pod choinką, na każ-
dego podopiecznego czeka duża
paczka.
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Z DARAMI TRZECH KRÓLI
6. stycznia 2020 w święto Objawienia Pańskiego w wypełnionym po brzegi

kościele o.o.Franciszkanów w Głubczycach o godz. 18:00 odbył się dorocz-
ny koncert kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych "Z darami Trzech Króli" w
reżyserii Marii Farasiewicz, według jej scenariusza. Wystąpiły: Grupa Estra-
dowa MIRIAM MOK oraz Teatr
TRADYCJA ZSM, jak i gościnnie
wspaniali młodzi soli- ści: Ewa
Szmit-Chawa, Julita Ziółko - sopra-
nistka oraz Tomasz Wierzba.

Oprawę muzyczną przedsięwzię-
cia stanowił żywy a kom pa n i a -
ment. Półtoragodzinny, jakże bogaty
treściowo program, wypełniły sta-
ropolskie kolędy i współczesne
pastorałki oraz pieśni świąteczne au-
torstwa Marii Farasie- wicz. Oprawę
poetycką stanowiły te- m a t y c z n e
wiersze. Motywem przewodnim
występu byli Trzej Królowie.

Widowiskowy i emocjonalny
charakter koncertu, ciekawe aran-
żacje muzyczne, styli- zacja góralska
i zimowa, tematyczna sceneria i rekwizyty wytworzyły niezwykły klimat i
nastrój, a obecność dzieci dodała występowi uroku. Odbiorcy nie kryli rado-
ści i wzruszeń! A wśród nich byli: włodarze naszego miasta, powiatu, goście
z Opola, Raciborza, Kędzierzyna - Koźla, okolicznych wsi i oczywiście miesz-
kańcy Głubczyc. Wysoki poziom koncertu został doceniony i nagrodzony
gromkimi brawami po każdym wykonaniu i owacjami na stojąco. O.Gwa-
drian - Eliasz Opala - ciepłymi słowy podziękował naszym artystom za zna-
komity występ, nie kryjąc swego podziwu i już zaprosił na następny.

W koncercie tym, poza wyżej wymienionymi solistami, wystąpili: Maciej
Albert (keyboard-pianino), Marian Bażyński (instrumenty klawiszowe),  Zo-
sia Borek(recytacja), Witold Dereń (recytacja, śpiew, janczary),  Maria Fara-
siewicz (recytacja, śpiew), Tomasz Mirga (skrzypce), Dominik Wąsik (śpiew),
Wiesław Wierzba (śpiew, gitara akustyczna, tamburyn) i Mietek Zając-(śpiew,
życzenia góralskie). Asysta sceniczna: siostrzyczki - Kalinka i Zosia Borek
oraz kuzynostwo - Ula Tomczak i Franek Marynowicz.

Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pracownicy MOK, Krzysztof Skwarek,
Krzysztof Rzym i Kamil Farasiewicz. Żywa relacja na profilu FB Marii Fara-
siewicz i ZSM Głubczyce: Krystyna Koziara, Aleksandra Pieszak, Krzysztof
Rzym. Rejestracja TV Pogranicze - Marian Pospiszel. Fotoreportaż - Jan Wac,
Tadeusz Zamojski.

Redakcja ZSM



WSPÓ£CZESNOŒÆ

125

BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
Pandemia nie pozwalała uczestniczyć w wielu wydarzeniach patrio-

rycznych. Franciszkański Ośrodek Pomocy  Dzieciom zorganizował
własny „Bieg dla Niepodległej” aby uczcić rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodlległości. Każdy biegł w sztafecie z flagą w dłoni, a pla-
nowany dystans 1918 metrów  został  znacząco przekroczony.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 W FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU

 POMOCY DZIECIOM

"Klasztorek" to popularna i zwyczajowa nazwa Franciszkańskiego Ośrod-
ka Pomocy Dzieciom, które prowadzi świetlice socjoterapeutyczną oraz Cen-
trum Aktywności Dzieci i Młodzieży. Młodzież i dzieci uczęszczająca na za-
jęcia do Klasztorku, oprócz wzajemnej pomocy, uczy się również m. in. po-
staw patriotycznych. W tym roku odbyła się tradycyjna akademia z okazji 11.
listopada, nauka śpiewów patriotycznych, wykonywanie prac plastycznych
oraz nowością był "Bieg dla Niepodległej"
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1 marca 2020 roku po raz szósty
odbędzie się edycja głubczycka Bie-
gu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
"Tropem Wilczym". Organizatorzy

zakładają, że tego dnia w Polsce i na
świecie pobiegnie ok. 75.000 osób w
ok. 370 miejscowościach. Na Opolsz-
czyźnie biegacze wystartują w 8 miej-
scach. Z kilku powodów to właśnie
bieg głubczycki jest szczególny.

Pierwszym powodem jest miejsce.
Wieś Królowe (dawniej Królowa) i
dawny młyn położony na ubo-
czu tej miejscowości to miej-
sce, w którym wiosną 1947
roku na kilka tygodni schro-
nił się dowódca 5. Wileńskiej
Brygady AK mjr Zygmunt
Szendzielarz "Łupaszko". To-
warzyszyli mu Lidia Lwow
"Lala", Mieczysław Abramo-
wicz ps. "Miecio" i Wacław
Beynar ps. "Orszak" wraz z mał-
żonką. W tym czasie major Szendzie-
larz podjął próbę powrotu do cywil-
nego życia, lecz nie wycofał się cał-
kowicie ze służby wojskowej. Dowo-
dzenie nad 6. Wileńską Brygadą prze-
kazał Władysławowi Łukasiukowi ps.

WYLEJĄ POT W PODZIĘCE ZA KREW
"Młot", sam zaś był swego rodzaju
łącznikiem pomiędzy Komendą
Okręgu Wileńskiego AK a żołnierza-
mi w terenie. Podczas pobytu w Kró-

lowej "Łupaszkę" odwiedzili
przedstawiciele Komendy
Okręgu Wileńskiego AK, Ed-
mund Bukowski ps. "Zby-
szek" oraz Wacław Walicki
ps. "Tesaro". Niedługo po tym
w Królowej zjawił się komen-
dant Wileńskiego Okręgu AK
Antoni Olechnowicz ps. "Po-
horecki".

Drugim powodem jest cha-
rakter wydarzenia. Bieg orga-
nizowany w Królowem -
Głubczycach nie jest zwy-

czajnym wydarzeniem sportowym,
gdzie ważna jest rywalizacja między
zawodnikami, miejsce na podium i
jak najlepszy czas. Intencją organi-
zatorów jest, aby każdy uczestnik in-
dywidualnie podjął wyzwanie i rywa-
lizował tylko ze swoimi słabościami,
a wysiłek i wylane litry potu dedyko-

wał bohaterom Powstania Antykomu-
nistycznego, którzy 73 lata wcześniej
chodzili po tej samej ziemi i oglądali
te same krajobrazy. Tak u nas było
od początku.

Pierwsze biegowe uczczenie powo-
jennego podziemia niepodległościo-
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wego odbyło się na ziemi głubczyc-
kiej 1 marca 2014 r., wtedy jeszcze
nie pod szyldem "Tropem Wilczym".
Z inicjatywy Głubczyckiego Klubu
Biegacza "Marysieńka" kilkunasto-
osobowy zespół pobiegł z Głubczyc
do Królowego. Obecny był też Pan
Porucznik Marian Markiewicz ps.
"Maryl", dziś kapitan - żołnierz AK
Okręgów wileńskiego i nowogródz-
kiego, uczestnik Operacji "Ostra Bra-
ma" i bitwy pod Surkontami, więzień
gestapo, NKWD i UB, który przesie-
dział za kratami łącznie 9 lat i 3 mie-

siące. W 2014 r. była to pierwsza wi-
zyta w młynie, pierwsze rozmowy z
właścicielem Panem Ryszardem
Urbańskim i pierwsza myśl, żeby to
miejsce i wydarzenia sprzed kliku de-
kad uczcić, przybliżyć ludziom. Na
początku stanęła kamienna tablica,
później tablice edukacyjne i widocz-
ny z daleka maszt flagowy. W sierp-
niu 2018 r. Teatr Nie Teraz wystawił
w młynie sztukę pt. "Wyklęci". Rolę
sali teatralnej odegrała stodoła. Miej-
sce to kilka razy w roku odwiedzają
druhny i druhowie ZHR Głubczyce.
Coroczne bieganie z okazji Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych stanowi najważniejsze i najwięk-
sze wydarzenie w młynie.

Wszyscy uczestnicy biegów "Tro-
pem Wilczym" zobowiązani są do
pokonania symbolicznego dystansu
podstawowego o długości 1963 m.
Długość tej trasy nawiązuje do roku
śmierci Józefa Franczaka ps. "Lalek"
- ostatniego pozostającego w ukryciu,
pod bronią uczestnika Powstania
Antykomunistycznego. W edycji
głubczyckiej chętni do pokonania do-
datkowych 11 km mogą przebyć
oznaczoną trasę wiodącą przez las
"Marysieńka", Aleję Lipową i park
miejski w Głubczycach.

Baza biegu,
gdzie będzie zor-
ganizowana szat-
nia, rejestracja,
zakończenie z
wręczeniem me-
dali i wydarzenia
towarzyszące, bę-
dzie mieściła się
w internacie Ze-
społu Szkół Cen-
trum Kształcenia

Rolniczego w Głubczycach (ul. Nie-
podległości 2). Wszyscy uczestnicy
otrzymają pamiątkowe koszulki, me-
dale i materiały edukacyjne. W pro-
gramie, oprócz biegu, przewidziano
koncerty, spotkania, projekcje filmów
(wstęp wolny).

Zgłoszenia do biegu należy prze-
syłać za pośrednictwem formularza
internetowego. Potwierdzeniem
udziału jest uiszczenie wpisowego.
Liczba miejsc jest ograniczona. De-
cyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.tropemwilczym.org/
bieg/glubczyce/

Marcin Żukowski,
koordynator Biegu
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28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy miał miejsce
12 stycznia 2020 roku. Wolontariu-
sze w całym kraju, jak również w
Głubczycach i na terenie Powiatu
Głubczyckiego przez cały dzień,
poświęcając swój czas kwestowali
na rzecz fundacji Wielkiej Orkie-
stry.  Suma zebrana w tym roku zo-
stanie przekazana na dziecięcą me-
dycynę zabiegową.

Tak jak od wielu lat harcerze, in-
struktorzy, strażacy, młodzież szkol-
na  a nawet najmłodsze przedszkola-
ki oraz wielu innych partnerów
WOŚP, wspólnie działali oraz oddali
cząstkę siebie, by nieść pomoc tym,
którzy jej tak bardzo potrzebują.
Działania na rzecz akcji rozpoczęły
się już w sobotę turniejem piłki noż-
nej na sali ZSO oraz turniejem darta
w auli SOSW w Głubczycach. W nie-
dzielę o godzinie 13:00 Starostwo
Powiatowe wspólnie z Mechanikiem
byli organizatorami Biegu dla WOŚP
w Parku Miejskim.

W tym roku sztab WOŚP znajdo-
wał się w ''Sali pod Aniołem'' w Ra-
tuszu Miejskim w Głubczycach. Od-
bywały się tam występy artystyczne
takie jak:  występ Seniorów z J. Ka-
niowskim, zespołu ''Akord'' pod prze-
wodnictwem  E. Maleńczyk, zespołu
Big Band ''GRAMY NA CZARNO''
z Państwowej Szkoły Muzycznej w
Głubczycach oraz występy naszych
przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych oraz harcerzy. Przed sa-
mym Ratuszem było także niezwykle.
Mogliśmy zjeść pyszną watę cu-
krową, którą kręcił Pan Starosta, po-
pcorn od ojca Urbana czy grochów-
kę przygotowaną przez sołtysa Lisię-

PONIEWAŻ KOCHAMY POMAGAĆ

cic oraz przepyszny bigos z bułką,
przyrządzony przez Środowiskowy
Dom Samopomocy z Nowych Gołu-
szowic. Zorganizowana  była również
kawiarenka z pysznymi wypiekami,
kawą i herbatą przez ZSM oraz
przedszkole Piccolino. Przedszkola
przygotowały dla nas ponadto różne-
go rodzaju piękne naszyjniki zrobio-
ne z produktów żywnościowych, peł-
ne kosze słodyczy, balony, malowa-
nie twarzy, zaplatanie warkoczyków.
Dochód przeznaczony był oczywiście
na rzecz naszej akcji.   Odbywały się
także licytacje w których mogliśmy
wylicytować choćby ręcznie robione,
gliniane serca zrobione przez
uczniów szkoły w Pietrowicach i inne
gadżety, przekazane na rzecz WOŚP.
Stajnia na Warszawskiej zorganizo-
wała przejażdżkę konną, przejażdż-
kę samochodami terenowymi, przy
której mogliśmy poczuć dreszczyk
emocji oraz adrenaliny. Samodziel-
ny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Głubczycach w namiocie przy
ratuszu umożliwił mieszkańcom po-
miar cukru, ciśnienia, badanie EKG,
czy pomiar masy ciała i BMI. Przy
okazji można było skorzystać z po-
rad  Aliny Babińskiej- Doradztwo
Żywieniowe. ZSO przygotował sto-
isko, na którym prezentowano do-
świadczenia fizyczne.  Ponadto ZSM
na rzecz akcji przekazał dochód ze
stacji diagnostycznej przy warszta-
tach szkolnych w Głubczycach. Usłu-
gi Komunalne w Głubczycach przy-
gotowały ognisko przed Ratuszem
Miejskim. Było ono elementem wy-
jątkowej atmosfery i dawało możli-
wość ogrzania się. Miejski Dom Kul-
tury jako nasz wieloletni partner po-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

130

mógł w organizacji występów arty-
stycznych oraz   z  wsparciem straża-
ków OSP przy działaniach technicz-
nych.

O godzinie 19:00 rozpoczęliśmy
rozpieczętowanie puszek oraz li-
czenie   i podsumowywanie ich za-
wartości. W tym roku w samych
Głubczycach udało nam się zebrać

dokładnie 92 414,69 złotych! Na
dzień 15 stycznia w całej Polsce
zebrano 115 362 894 zł. Wszystko
to dzięki zaangażowaniu wolonta-
riuszy oraz  darczyńców, którym z
całego serca dziękujemy.  Z harcer-
skim pozdrowieniem

    CZUWAJ!
pwd. Kacper Żelazny



WSPÓ£CZESNOŒÆ

131



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

132

O WOŚP W STROFACH
Szlachetny gest człowieczeństwa-

Wartość nieprzemijająca;
Ludzkie życie i zdrowie

 Rzecz bezcenna -Panie, Panowie.

Wielka Orkiestry to czas,
Serca otwórzmy wraz,

By wesprzeć dzieło Jerzego,
W duchu miłości bliźniego.

Role się w życiu zmieniają:
Dawca staje się biorcą;

,,Dobro czynione powraca"-
Mówi przysłowie ludowe.

                    Maria Farasiewicz

OTWARTE SERCA 2020
Tegoroczna akcja charyta-

tywna OTWARTE SERCA  w
Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Głubczycach wreszcie
zakończona. Epidemia koro-
nawirusa zdezorganizowała ją
poniekąd, lecz mimo nie-
sprzyjających okoliczności
udało się sfinalizować to ko-
lejne, szlachetne przedsię-
wzięcie. Rozpoczętą pod ko-
niec lutego zbiórkę ofiar na rzecz dalszego remontu Franciszkańskiego Ośrodka
Pomocy Dzieciom przerwała niespodzianie izolacja społeczna, a zaplanowa-
ny na 21 marca barwny koncert galowy z okazji 1.Dnia Wiosny trzeba było
odwołać. Nie mniej jednak w tak krótkim czasie  udało się zebrać satysfak-
cjonującą kwotę 2320 zł, którą dyrektor ZSM-Jan Łata wraz z moją osobą
przekazał dnia 22 czerwca o. Urbanowi-dyrektorowi Ośrodka.Temu wyda-
rzeniu towarzyszyła TV Pogranicze, od zarania popularyzująca ideę dobro-
czynności. W zbiórce, która trwała zaledwie dwa tygodnie ,wzięli udział
uczniowie, nauczyciele, absolwenci i pracownicy MECHANIKA, otwierając
od lat  swoje serca na potrzeby F. O. P. Dz. .Do naszej akcji ,jak zawsze
zresztą ,dołączyli się członkowie Stowarzyszenie OKoG (Obywatelski Ko-
mitet Głubczyc) oraz nasz absolwent-p. Adam Dołhan (właściciel Firmy N.D.
Polska-Systemy Grzewcze), który przekazał na w/w cel kwotę 500 zł.

O. Urban Adam Bąk ciepłymi słowy podziękował ZSM i wszystkim dar-
czyńcom za okazaną Ośrodkowi pomoc, zapewniając o pamięci i modlitwie.

Maria Farasiewicz, koordynatorka akcji OTWARTE SERCA
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W tym roku odbyła się 21. edycja
Nagród Marszałka dla Animatorów i
Twórców Kultury. Tegoroczne jej
wydanie wyjątkowe było z dwóch
powodów. Po pierwsze, w dobie pan-

demii, nie odbyła się uroczysta gala
corocznie uświetniająca wręczenie
nagród. Po drugie, co bardziej istot-
ne dla nas, jej laureatem został dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury w
Głubczycach Zbigniew Ziółko.

Nagrody Marszałka to bardzo pre-
stiżowe trofea, które trafiają do twór-
ców i animatorów kultury ze sfery
muzyki, tańca, literatury, plastyki, te-
atru, muzealnictwa, a także do dzia-
łaczy organizacji pozarządowych i
pracowników instytucji kultury. To
właśnie dzięki ich zaangażowaniu i
pasji możemy uczestniczyć w wielu

ZBIGNIEW ZIÓŁKO LAUREATEM NAGRODY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DLA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY 2020
imprezach i wydarzeniach kultural-
nych. Niezmiernie miło nam zatem,
że w tym zaszczytnym gronie znalazł
się Pan Dyrektor Zbigniew Ziółko. Za
pośrednictwem tego artykułu pra-

gniemy pogratulować mu
serdecznie oraz przybliżyć
czytelnikom jego postać.

Zbigniew Ziółko - anima-
tor kultury, fotograf, dzien-
nikarz, samorządowiec, po-
lityk, żeglarz, autor tekstów,
turysta pieszy i rowerowy -
jest człowiekiem o bardzo
wszechstronnych zaintere-
sowaniach i pasjach. Dzię-
ki jego zaangażowaniu i
pracy nasza Gmina może
poszczycić się wspaniałym
obiektem kultury i różno-
rodnymi działaniami. Jego
praca od początku wykra-
cza poza obowiązki i zada-
nia statutowe Ośrodka.
Wprowadził kulturę i bazę
kulturalną Głubczyc do

XXI w., przekraczając granice państw
i mentalności społecznej.

Zbigniew Ziółko we wspaniały
sposób promuje naszą Gminę w re-
gionie, kraju i na świecie. Dzięki jego
pracy, nasze miasto bardzo prężnie
się rozwija, dzięki jego zaangażowa-
niu i poszukiwaniu ciągle nowych
rozwiązań i propozycji , zarówno
młodzi i jak i seniorzy mogą korzy-
stać z wysokiej klasy zajęć artystycz-
nych i kulturalnych. Organizuje lub
współorganizuje oferty kulturalne
dzięki którym mentalność mieszkań-
ców Gminy i baza z której mogą ko-
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rzystać otwarte są na wszelkie inno-
wacje. Do stałych wydarzeń kalenda-
rza Gminy weszły działania w któ-
rych mieszkańcy uczestniczą w wy-
mianach międzynarodowych w róż-
nych grupach wiekowych i specjal-
nościach.

Jest mocno zaangażowany w spra-
wy Gminy, Powiatu i Województwa.
Jego praca w Samorządzie Woje-

wództwa jest również nieocenionym
dobrem dla naszej Gminy. Dzięki nie-
mu realizowanych jest wiele inwesty-
cji w różnych obszarach życia spo-
łecznego i gospodarczego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Głubczycach od ponad 30 lat.

Studia - współtwórca i członek ka-
baretu VARIA; szef sekcji fotogra-
ficznej Klubu Fotografii AZS- u;
członek Zarządu Klubu AZS WSP
Opole ds. kultury; DJ; organizator
przedsięwzięć kulturalnych w ramach
Klubu AZS - ów i współorganizator
"Piastonalii"; współpraca z radiem
studenckim "RADIOSYGNAŁY";
dziennikarz i fotograf miesięcznika
"Akademicki Przegląd Sportowy".

W latach 1987 - 1990 Inspektor

AZS Zarządu Głównego w Warsza-
wie odpowiedzialny za przedsięwzię-
cia związane z kulturą. Pomysłodaw-
ca i współorganizator Festiwalu Stu-
dentów Sportowców w Wilkasach.

Od 1990 roku samorządowiec:
1990 - 1998 członek Rady Gminy

Głubczyce. Funkcje: Przewodniczą-
cy Komisji Edukacji, Kultury i Spor-
tu; Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej; Przewodni-
czący Komisji
Rozwoju Gospo-
darczego.

Od 1998 roku
do dziś Radny
Sejmiku Woje-
wództwa Opol-
skiego. Funkcje:
Przewodniczący
Komisji Finansów
i Mieni Woje-
wództwa; Prze-
wodniczący Ko-
misji Doraźnej do

Spraw Utworzenia Ośrodka TVP w
Opolu; Przewodniczący Komisji Au-
dytu; Przewodniczący Komisji Sta-
tutowej; Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska; Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska.

W latach 1990 - 1998 korespondent
Radia Opole, który w większości zaj-
mował się sprawami kultury, samo-
rządu i współpracy polsko - czeskiej.

Wieloletni Wiceprzewodniczący
Komisji Kultury i Sportu Związku
Gmin Górnego Śląska i Północnych
Moraw zaangażowany w wymianę
zespołów i twórców kultury Górne-
go Śląska, Śląska Opolskiego i
Czech.
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W latach 1991 - 11998 współzało-
życiel Głubczyckiego Towarzystwa
Kulturalnego "KRESOWIAK" orga-
nizacji społecznej organizującej wy-
darzenia muzyczne i teatralne we
współpracy z największymi artysta-
mi tamtych czasów. Mówiło się wte-
dy, że w Głubczyce są stolicą jazzu,
flamenco i muzyki gitarowej. Głub-
czyckie Towarzystwo Kulturalne or-
ganizowało również dla mieszkań-
ców miasta wyjazdy do największych
teatrów w Polsce.

Prekursor współpracy polsko - cze-
skiej, która ma kontynuację do dziś.
Dzięki jego zaangażowaniu wiele in-
stytucji, jednostek organizacyjnych
Gminy i organizacji pozarządowych
podjęło owocną współpracę z podob-
nymi ośrodkami w miejscowościach
przygranicznych Czech.

Jako Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury jest stałym beneficjentem
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Od pierw-
szej edycji programu PHARE CBC
do obecnego okresu programowania
to jest INTERREG V -A. Jest laure-
atem I miejsca w kategorii Najlepszy
Mikroprojekt w Dziedzinie Kultury
w Funduszu Mikroprojektów w Eu-
roregionie Silesia w latach 2007 -
2013. Pozyskuje środki zarówno z
mikro jak i makrofunduszy, które
przeznaczane są na inwestycje, które
są podstawą do tzw. działań miękkich.

Jako Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury wspiera działania organi-
zacji pozarządowych, instytucji i
jednostek Gminy Głubczyce, w po-
zyskiwaniu środków unijny min.  po-
przez pomoc w pisaniu projektów
oraz organizowanie szkoleń i kampa-
nie informacyjno - promocyjne.

Współtwórca i przez 25 lat organi-
zator Festynu Górnośląskiego, jednej
z pierwszych imprez integrujących
środowiska artystyczne, samorządy i
mieszkańców polsko - czeskiego po-
granicza.

W ciągu tych 30 lat do kalendarza
Miejskiego Ośrodka Kultury weszło
na stałe wiele imprez, bardzo dużej
części z nich był pomysłodawcą, a
wszystkich ich jest organizatorem lub
współorganizatorem. Oto niektóre z
nich:

Koncert noworoczny - coroczne
rozpoczęcie roku kulturalnego orga-
nizowany od prawie 30 lat.

Gminny Przegląd Inscenizacji Bo-
żonarodzeniowych "Do szopy hej
Pasterze" organizowany od prawie 20
lat.

Międzynarodowy dzień Teatru do
którego spektakle przygotowane w
naszym ośrodku prezentowane są za-
równo u nas jak i w innych ośrodkach
województwa w ramach współpracy.

Plenerowa Scena Głubczyckich
Dni Kultury - inicjatywa, której ce-
lem było wyjście z kulturą do ludzi.
Dyrektor Ziółko obserwując coraz
mniejszą frekwencję na wydarze-
niach kulturalnych w Sali widowisko-
wej, wyszedł z inicjatywą organizo-
wania koncertów i innych wydarzeń
w miejscu, gdzie najczęściej space-
rują mieszkańcy Głubczyc. Przenie-
siono wydarzenia, bardzo często trud-
ne w odbiorze dla przeciętnego wi-
dza, na rynek miejski. Od pond pię-
ciu lat od maja do sierpnia rozstawia-
ne są krzesełka i zaimprowizowana
scena na schodach przed Ratuszem i
artyści od teatrzyków dziecięcych
przez folklor, muzykę popularną, kla-
syczną po skomplikowany jazz pre-
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zentują się przed bardzo licznie gro-
madzącą się publicznością.

Festiwal Kultury Powiatowej - od
ponad 20 lat organizowany wspólnie

z pozostałymi Gminami Powiatu,
cykl konkursów, warsztatów i prze-
glądów w najważniejszych dyscypli-
nach artystycznych (piosenka, teatr,
poezja, proza, teatr, prezentacje
przedszkolne, plastyka).

Majówka - trzydniowy cykl różno-
rodnych prezentacji i koncertów na
rynku przed Ratuszem skoncentrowa-
nych wokół treści patriotycznych i
Dnia Flagi.

Dni Miasta.
Dożynki.
Głubczyckie Dni Kultury - ponad

miesięczny cykl koncertów, wystaw,
spektakli itp. organizowany na Sali
widowiskowej i wystawowej od pra-
wie 30 lat.

Współtwórca i do dziś współorga-
nizator Międzynarodowego Festiwa-
lu Młodych Pianistów.

Na początku lat dziewięćdziesią-
tych, gdy likwidowano koła i sekcje
zainteresowań w osiedlowych czy
zakładowych klubach przejął je do

Ośrodka, z cze-
go do dziś prze-
trwała prężnie
działająca mode-
larnia, klub krót-
kofalowców czy
numizmatycy.

Poświęcił wie-
le energii w uno-
wocześn ien i e
oferty oraz bazy
Ośrodka ze środ-
ków Gminy, Wo-
jewództwa oraz
Unii Europej-

skiej. Były to min. zmiany źródeł za-
silania w energię, termomodernizacja
wraz z rekuperacją, całkowity remont
budynku wraz ze salą widowiskową,
która stała się wizytówką obiektu i
Gminy. Od momentu odbudowy Ra-
tusza Miejskiego jest również jego
administratorem. Siedzibę w nim zna-
lazła Bibliotek Miejska oraz Powia-
towe Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Jest Dyrektorem jednego z pierw-
szych domów kultury mocno zaanga-
żowanych w tworzenie i działanie
Projektu Edukacja Kulturowa
Opolszczyzny - Bardzo Młoda Kul-
tura. Jego praca w projekcie obejmuje
zarówno działalność ośrodka jak i
Radnego wojewódzkiego.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głubczycach
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Ten rok zostanie w naszej pamięci
na długo. Musieliśmy nauczyć się żyć
z nowego typu zagrożeniem. Zagro-
żeniem, które miało i mieć będzie
ogromny wpływ na nasze sprawy co-
dzienne. Sfera kultury ucierpiała w
tym starciu boleśnie. Mieliśmy przy-
gotowane dla Państwa przeróżne kon-
certy i wydarzenia. Niestety nasze
plany nie mogły zo-
stać zrealizowane.
Dopóki było to moż-
liwe, staraliśmy się
jednak zapropono-
wać Państwu bez-
pieczną ofertę kultu-
ralną.

Rok 2020 rozpo-
częliśmy Koncertem
Noworocznym pt.
"Nim zapłacze Bóg".
Była to bardzo no-
stalgiczna muzyczna
podróż, w którą za-
brali nas "Grupa Estradowa MOK",
zespół "Uśmiech", "Rodzina Fedoro-
wiczów", "Dziarski Senior" oraz chór
"Feniks". Wszystkie utwory powsta-
ły do słów znanego poety Kazimie-
rza J. Węgrzyna. Muzykę zaś skom-
ponował specjalnie na tę okazję Jó-
zef Kaniowski. Na koncercie pojawił
się również sam poeta, który zadekla-
mował kilka swoich wierszy.

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA KULTURALNE
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

15 stycznia odbył się coroczny
Przegląd Inscenizacji Bożonarodze-
niowych "Do szopy hej pasterze". W
XIX edycji udział wzięło 6 przed-
szkoli, łącznie 151 dzieci. Jak zwy-
kle przegląd dostarczył wzruszeń
oraz radości. Rywalizacja była zacię-
ta, jednak ktoś musiał wygrać. I miej-
sce - Przedszkole w Grobnikach, II

miejsce - Przedszkole nr 3 w Głub-
czycach, III miejsce - ex aequo Przed-
szkole nr 2 w Głubczycach oraz
Przedszkole "Piccolino" w Głubczy-
cach. Wyróżnienia otrzymały Przed-
szkole nr 1 w Głubczycach oraz
Odział Przedszkolny z Bogdanowic.
Następnego dnia do rywalizacji przy-
stąpiły 2 szkoły podstawowe. I miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1
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w Głubczycach, a miejsce II przypa-
dło Szkole Podstawowej nr 3 w Głub-
czycach. Łącznie na scenie pojawiło
się 43 dzieci. W jury zasiedli Józef

Kaniowski, Monika Komarnicka oraz
przewodniczący Waldemar Lankauf.

Przy końcu stycznia przygotowali-
śmy dla Państwa prawdziwą perełkę.
Bo tak trzeba nazwać znakomity
spektakl pt. "Kobieta idealna", opo-
wiadający o ślepym dążeniu do ide-
ału, pociągającym za sobą lawinę
komicznych wydarzeń. Na scenie
pojawili się świetni polscy aktorzy -
Adrianna Biedrzyńska, Mikołaj
Krawczyk, Michał Pietrzak oraz Piotr
Skarga. Widownia pękała w szwach,

a śmiechom na sali nie było końca.
Marzec rozpoczęliśmy ciekawą

propozycją, czyli multimedialnym
spektaklem podróżniczo-kulinarnym.

Show prowadził dziennikarz To-
masz Słodki, który przez pewien
czas mieszkał w Kolumbii. Wła-
śnie tego gorącego kraju doty-
czył program. Podczas show wi-
dzowie zobaczyli prezentację fil-
mów o Kolumbii, przygotowali
wspólnie z prowadzącym guaca-
mole, posłuchali kolumbijskich
piosenek. Nie zabrakło również
pokazu tańca kolumbijskiego w
wykonaniu gościa specjalnego,

latynoskiego tancerza. Swoje umie-
jętności taneczne zaprezentowały
również Judyta Pakulska oraz Nata-
lia Kawa, wielokrotnie nagradzane
tancerki, pochodzące z Głubczyc.

Od początku roku aż do końca paź-
dziernika działało w Miejskim Ośrod-
ku Kultury również kino. Organizo-
waliśmy całe soboty z kinem, podczas
których wyświetlaliśmy 3 filmy.
Wśród nich zawsze znalazła się baj-
ka dla dzieci i oczywiście coś dla
widza dorosłego. Były to zawsze no-
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wości filmowe, takie jak: "Mayday",
"Solid gold", "365 dni", "Psy 3. W
imię zasad", "Pętla", "25 lat niewin-
ności. Sprawa Tomka Komendy".
Obok komercyjnych propozycji dzia-
łał Klub Dobrego Filmu,
gdzie koneserzy filmowi
mogli znaleźć również
cos dla siebie. Dużym za-
interesowaniem naszej
publiczności cieszyła się
oskarowa produkcja ko-
reańska pt. "Parasite".

Epidemia koronawiru-
sa istotnie pokrzyżowała
nam letnie plany koncer-
towe. Skupiliśmy się
głównie na ciekawych
zajęciach dla dzieci.
Wszystko odbywało się oczywiście
z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa. Wprowadziliśmy limit uczest-
ników oraz obowiązkowe odkażanie
dłoni. Zwracaliśmy uwagę na zacho-
wanie bezpiecznej odległości. Dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach teatral-

nych prowadzonych przez znanego i
lubianego instruktora Waldemara
Lankaufa, gry na gitarze uczył nasz
wieloletni muzyk Józef Kaniowski,
swoich sił wokalnych można było
spróbować na zajęciach muzycznych
u wybitnej dyrygent i nauczycielki
śpiewu Ewy Maleńczyk, a fantastycz-
ne dzieła kulinarne powstały na zaję-
ciach prowadzonych przez Magdale-
nę Derewecką. Dzieci uczestniczyły
w tych bezpłatnych  zajęciach bardzo
chętnie i z dużym zapałem. Musieli-
śmy się niestety bardzo ograniczyć z
ofertą koncertową. Postawiliśmy na
naszych rodzimych wykonawców
występujących przy MOK-u. Wszyst-
kie koncerty odbyły się na rynku pod
ratuszem i zebrały całkiem pokaźną
widownię. W sierpniu, a dokładniej
9 sierpnia, na scenie wystąpili pod-
opieczni studia piosenki "Akord".
Dziewczyny w składzie Karolina Zin-

ko, Emilia Kiszczyk, Natalia Gan-
czarska, Ania Atłachowicz oraz Lau-
ra Rycharska zaprezentowały prze-
piękny recital, oczywiście pod czuj-
nym okiem instruktor Ewy Maleń-
czyk. Jako, że wykonawcy na scenie
młodzi, utwory, które się pojawiły
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były bardzo młodzieżowe i "na cza-
sie". W kolejną niedzielę czyli 16

sierpnia, miłośnicy klasycznego
brzmienia pojawili się na koncercie
zespołu "Old Befa". Grupa powstała
na początku lat 70' ubiegłego wieku i
cieszyła się w
Głubczycach
bardzo dużą
p op u l a r n o-
ścią. Potem,
panowie w
składzie Kazi-
mierz Naum-
czyk - wokal,
Janek Kubów
- gitara solo-
wa, Krzysztof
Kococ - per-
kusja oraz
Krzysztof Ce-
glarek - gitara
basowa posta-
nowili rozejść się w świat i grupa roz-
padła się. Jej reaktywacja nastąpiła
po 47 latach i wzbudziła w starszych
mieszkańcach Głubczyc nostalgicz-
ne uczucia. 23 sierpnia na scenie po-
jawili się panowie z "Głubczyckich
Dinozaurów". To kolejny znany i ce-

niony zespół pochodzący z Głubczyc.
Muzycy "Dinozaurów" w składzie

Marian Chaszczewski -
wokal, Jasiu Sokół - gitara
solowa, Tadek Żwan - gi-
tara basowa oraz Staszek
Makara - perkusja są lau-
reatami wielu konkursów,
w tym prestiżowej "Gita-
riady".

Następne wydarzenia
kulturalne zostały całkowi-
cie odwołane ze względu
na rosnącą ilość zakażeń
Covidem.

I tak minął rok 2020 w
Miejskim Ośrodku Kultury w Głub-
czycach. Staraliśmy się pomimo wie-
lu ograniczeń zorganizować ciekawy
czas naszym mieszkańcom. Życzymy

sobie i Wam aby następny rok był już
bezpieczny i taki jak zawsze…...

Magdalena Derewecka
MOK Głubczyce
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Od wielu lat tradycją w naszym
mieście są styczniowe koncerty no-
woroczne organizowane przez głub-
czycką Państwową Szkołę Mu-
zyczną. Również w tym roku,
w piątkowy wieczór 24 stycz-
nia mieliśmy okazję posłu-
chać najlepszych wykonań
uczniów szkoły, a także jej
absolwentów i nauczycieli.
Tym razem na świeżo wyre-
montowanej scenie Miejskie-
go Ośrodka Kultury zapre-
zentowały się wyjątkowo
różnorodne składy instru-
mentów i wykonawców.

Koncert otworzył występ zespołu
nauczycieli Kadra BAND (Adam
Kopyto, Leszek Kościółek, Marcin
Kaczorowski) wykonując przepięk-
ne, melodyjne Tango pour Claude

KONCERT NOWOROCZNY
francuskiego akordeonisty i
kompozytora Richarda Gal-
liano. Zaraz potem prezenta-
cje uczniów rozpoczął
przedstawiciel klasy perku-
sji - Antoni Kopyto. W jego
wykonaniu bardzo dyna-
micznie  zabrzmiał utwór
Eckharda Kopetzkiego Fun-
ky Yard, przeznaczony na
ciekawy zestaw  multiperku-

syjny.
Podczas tegorocznego koncertu z

bardzo dobrej strony pokazali się
uczniowie końcowych klas, uczestni-

cy ogólnopolskich przesłuchań i kon-
kursów. Klasę fortepianu reprezento-
wali Jakub Bencal oraz Alicja Klag,
których usłyszeliśmy w repertuarze
XX-wiecznym (Mikael Tariverdiev -

Zapomniany motyw) oraz
klasycznym (W. A. Mozart -
VI Sonatina wiedeńska C-
dur). Bardzo ciekawie/ róż-
norodnie i wyraziście za-
brzmiały również interpreta-
cje naszych dęciaków: Han-
ny Treścińskiej (flet) w utwo-
rze Johna Ruttera - Suita An-
tiqua, cz. II Ostinato, Julity
Siudmak (klarnet) w słynnej
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Arii  Eugene'a Bozzy oraz Jakuba
Błoszenki (Orientale na trąbkę i fo-
repian Josepha Edouarda Barata). Jak
zwykle swoją techniką i dojrzałością
zachwyciła słuchaczy Małgorzata
Kubów wykonując
pierwszą część koncer-
tu skrzypcowego g-moll
Maxa Brucha.

Podczas koncertu mo-
gliśmy się przekonać, że
również uczniowie
młodszych klas mają
wiele do pokazania. Gi-
tarzysta Daniel Leosz z
niezwykłą wrażliwością
wykonał Kołysankę Ta-
tiany Stachak. Usłyszeli-
śmy też porywającą do tańca ryt-
miczną polkę włoską Sergieja Rach-
maninowa wykonaną na ksylofonie
przez Dominika Kaczorowskiego oraz

Milady's pleasure - przepiękną
miniaturę Claya Smitha &
Guya Earla Holmes'a w inter-
pretacji saksofonisty Filipa Ku-
caba.

Ciekawym punktem progra-
mu był również występ Oli-
wiera Treścińskiego, który
przypomniał publiczności
brzmienie puzonu po wielu la-
tach nieobecności tego instru-

mentu na głubczyckiej scenie. Co cie-
kawe, Oliwier uczy się w klasie pu-
zonu dopiero od kilku miesięcy, co -
jak słyszeliśmy - wystarczyło aby z
powodzeniem wykonać utwór Hale'a

Aschera VanderCooka - Ruby i ze-
brać gromkie, zasłużone brawa od pu-
bliczności.

Jak co roku i tym razem zaprezen-
towały się na koncercie zespo-
ły instrumentalne. Agnieszka i
Hanna Waliduda przyzwycza-
iły już głubczyckich meloma-
nów do wysokiego poziomu
swoich wykonań. Również
tego wieczoru mogliśmy po-
dziwiać ich zgranie i muzykal-
ność w utworze Fritza Spindle-
ra - Immortelles op. 90 nr 7.
Natomiast kwartet klarnetowy
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złożony z uczniów - Julity Siudmak,
Natalii Ganczarskiej, Pauliny
Rosolińskiej - oraz nauczycie-
la Leszka Kościółka zasko-
czył publiczność brzmieniem
klarnetu basowego. Ten nowy
w naszej szkole instrument
doskonale podkreślił żartobli-
wy/ lekki charakter utworu Ri-
charda Percivala Wild Night.

Szczególnym akcentem
podczas tegorocznego kon-
certu był występ absolwentki głub-
czyckiej szkoły muzycznej - Agniesz-
ki Zwolińskiej. Agnieszka od pięciu
lat doskonali swoje umiejętności gry
na flecie w szkole muzycznej II stop-
nia w Opolu, dzięki czemu mogliśmy
wysłuchać w jej brawurowym wyko-

naniu wirtuozowskiej Fantazji na te-
maty z opery Carmen G. Bizeta au-
torstwa Francoisa Borne'a.

Młodym artystom towarzyszy-
li akompaniatorzy - Agnieszka
Hautz, Agnieszka Jagla-Kubów
i Igor Bykhalets przyczyniając się
do wysokiego poziomu koncertu.

Koncert zakończył występ
szkolnego big-bandu Gramy na
czarno pod dyrekcją Leszka Ko-
ściółka. W programie znalazły się
zarówno utwory o tematyce świą-

tecznej - Sleigh ride, BigBand Chri-
stmas II - jak i znane i lubiane prze-
boje Gimmie some lovin oraz Can
you feel the love tonight.  Publicz-
ność gromkimi brawami nagrodziła
grających w zespole uczniów, na-
uczycieli i absolwentów, domagając

się bisu. Po wysłuchaniu
Happy z repertuaru Phar-
rella Williamsa pozosta-
je nam czekać z niecier-
pliwością na kolejne wy-
stępy uczniów głubczyc-
kiej szkoły muzycznej.

       Agata Kopyto
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WIOSNĄ

Wiosną oddycham pełną piersią,
Wiosną raduje się moje serce;

Wiosną przychodzi nowa nadzieja,
Wiosną uśmiech oblicze rozpromienia;

Wiosną odchodzi zimowe przygnębienie,
Wiosną rwę się do czynu, działania;
Wiosną pomysłów rodzi się bez liku,

Wiosną ochocza radość mnie przenika;
Wiosną przyroda budzi się do życia,
Wiosną świat wokół mnie rozkwita;

Wiosną czuję się lekka jak motyl,
Wiosną czekam na twój dotyk;

Wiosną także ochota na mały psocik,
Wiosną mogę góry przenosić;

Wiosną chce mi się naprawdę żyć,
Wiosną o lecie mogę już śnić!

                             Maria Farasiewicz
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SPOD GRUSZY NA UNIWERSYTET
Zopowy - wieś mojego dzieciń-

stwa. Za Mickiewiczem mówiąc -
sielskiego, anielskiego. Tak, tak, to
nie przesada. Długiego, beztroskie-
go… Bo czy to nie śmieszne, ze 14-
letnia już panna bawiła się pod starą
gruszą w sklep?

Warzywa z ogrodu babci na prowi-
zorycznych półkach… Ale co tam. Za-
bawa w  szkołę jeszcze lepsza! Mnó-
stwo dzieciaków i ja, oczywiście, jako
nauczycielka. Garaż na motor wujków
Władzia i Józia oraz stare lustro służą-
ce za tablicę. To ci dopiero frajda. Od-
pytuję, stawiam oceny, objaśniam to i
owo. Starej gruszy i garażu już nie ma.
Babci i wujków także. Pozostały wspo-
mnienia…

A wcześniej? Zapisałam się do zu-
chów. Jeszcze tego samego dnia
chciałam mieć mundurek z wyposa-
żeniem. Tupiąc nóżkami, usiłowałam
wpłynąć na mamusię, by dokonała
natychmiastowego zakupu. Dostałam
klapsa. Pierwszy i ostatni raz w życiu.
Przed porządnym laniem uratowała
mnie babcia, mówiąc do mamy: - Sta-
siu, ja ciebie nie biła, to i ty swej cór-
ki nie będziesz. Kochana babcia. Jak-
że mi jej brak.

Książki. Lubiłam je czytać. Od
wczesnego dzieciństwa pochłaniałam
całe tomiska. Paradoks polegał na
tym, że w tym samym czasie czyta-
łam "Doktora Dolitle i jego zwierzę-
ta" Loftinga oraz "Lalkę" Prusa, nie-
wiele jeszcze z niej rozumiejąc.

Szkolne Koło Żywego Słowa. Twór
mojej polonistki z podstawówki -
pani Alfredy Kocełuch. Zaszczepiła
we mnie umiłowanie do sztuki recy-
tacji. Długie godziny spędzone z "Pa-
nem Tadeuszem", skrzypiący adapter

"Bambino" i Andrzej Łapicki  jako
lektor epopei Mickiewicza. Pamię-
tam jak dziś…

Na jakiejś akademii kazano mi
śpiewać. Wstydziłam się. Wszak mia-
łam być Maryną. Romek zaczął: "Ma-
ryno, Maryno, gotuj pierogi". Ja mu
na to: "O, mój Maćku drogi, kiedy
nie mam mąki…, masła…, soli…
Kiedy ja nie umiem..."

A' propos śpiewu. W naszym domu
zawsze się śpiewało, zwłaszcza przy
wtórze gitar dwóch moich braci. Cu-
downe chwile!

W czwartej klasie zostałam włączo-
na do szkolnego chóru pani Bucew-
ko. To był dobry chór. Wyjazdy, wy-
stępy… Ileż piosenek wtedy pozna-
łam... Do dzisiaj je pamiętam. Zawsze
stałam w pierwszym rzędzie - w środ-
ku. To z powodu mizernego wzrostu.
Biała bluzka, granatowa spódniczka
i obowiązkowo tenisówki także gra-
natowe.

Jestem w siódmej klasie. Wybiera-
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my się a mamusią do Wrocławia, by
odwiedzić studiującego tam brata
Wiesia. Wystroiłyśmy się jak stróż w
Boże Ciało. Ho, ho!  Wysiadamy na
Dworcu Głównym. Wiesiu czeka na
nas. Jedziemy tramwajem do Ula -
akademika. Wrocław jawi mi się jako
metropolia, miasto prosto z bajki.
Jesteśmy zauroczone. Olbrzymie bu-
dowle, gwarne ulice. Zwiedzamy
gmach główny uniwersytetu i obo-
wiązkowo Wydział Prawa i Admini-
stracji przy ul. Szewskiej, wszak tam
edukuje się brat! Przerażona wielko-
miejskim życiem mamusia powiada:
- Synu, ja bym tu nawet chleba nie
umiała kupić. Wiesiu się śmieje. Już
zdążył pokochać Wrocław. Tymcza-
sem ja czuję, że to "moje" miasto. Już
wiem, że tu wrócę. Na całych pięć lat.

Opuszczam Zopowy. Przeprowa-
dzamy się do Głubczyc. Muszę wy-
dorośleć - przecież rozpoczynam na-
ukę w liceum. Jednak tęsknię za wsią.
W piątek po południu jadę do babci.
Tam wszystko po staremu. Pod
gruszą zabawki, lecz nie wypada się
bawić. Przecież jestem już licealistką,
uczęszczam do starej, dobrej szkoły.
Klasa też jest "spoko". Najbardziej
boję się geografii, ale da się wytrzy-
mać. Satysfakcjonuje mnie tylko
świadectwo z czerwonym paskiem.
Udaje się. Średnia 4,87. Jest też srebr-
na odznaka.

Ach te konkursy mickiewiczow-
skie… Recytuję fragment z "Pana
Tadeusza". Pamiętam go do dziś.
Wygrywam. A później to już z górki.
Czas pomyśleć o studiach. Może fi-
lologia słowiańska? Nie… A może
fizyka? Tak, tak. A co będzie jak mnie
prąd kopnie? Nie warto ryzykować.
Zatem… - Może spróbujesz swoich

sił na medycynie? - proponuje brat
Wiesiu. Czy ja wiem? Wszak chcę
być nauczycielką. Ale po cichu ma-
rzę o aktorstwie. Nikomu o tym nie
mówię. Przecież nie dostanę się na
PWST. Brak mi warsztatu technicz-
nego. Zapominam więc o scenie.
Będę nauczycielką. Polonistką. To
trafny wybór.

Matura już w kieszeni, lecz na-
chodzą mnie wątpliwości. Czy mam
szansę dostać się na Uniwersytet
Wrocławski? Przecież tam ogromna
konkurencja. Rodzina mnie dopingu-
je. Uderzaj na Wrocław - namawia
brat Miruś, kończący wtedy opolską
WSP. Wiesiu mu wtóruje: - To uczel-
nia z tradycjami. Wierzę, że się do-
staniesz. Tak też się stało. Nie posia-
dałam się ze szczęścia, gdy odnala-
złam swoje nazwisko na liście przy-
jętych.

Wakacje. Mają być długie, studenc-
kie, lecz - niestety - zostały skrócone
obowiązkową praktyką robotniczą
we wrocławskiej Zieleni Miejskiej.
Jest wrzesień. Z grupą studentów
pierwszego roku grabimy place i
skwerki. Gdy ktoś patrzy - pracuje-
my, gdy nie - obijamy się. Pewna ko-
bieta z wnuczkiem, widząc nas ple-
wiących klomby, powiada do małe-
go: - Ucz się wnusiu, ucz, bo w prze-
ciwnym razie skończysz tak jak oni.
Hi, hi, hi. Często wspominam tę za-
bawną sytuację. Praktyka została za-
liczona, w indeksie jest pieczątka. To
najważniejsze.

Wrocław tętni życiem. Tyle się
dzieje. Biegam od teatru do teatru:
Współczesny, Polski (zanim się spa-
lił), opera, operetka (dziś Teatr Mu-
zyczny "Capitol"). No i gala piosen-
ki aktorskiej. To dopiero wydarzenie.
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Po bilety trzeba stać w kolejce kilka
dni! Ale warto.

Zajęcia z teatrologii z doktorem
Augustynem i Barbarą Sawicką - ak-
torką Teatru Polskiego - niezapo-
mniane. Co grają w "Przodowniku"?
Oczywiście, "Dirty dancing" albo
"Miłość, szmaragd i krokodyl". Trze-
ba zobaczyć. Obiad w "Misiu" lub
"Jacku i Agatce", bo
najtaniej.

Zajęcia z gramatyki
opisowej u profesora
Jana Miodka - imponu-
jące. Na Miodka przy-
chodzą "stare roczni-
ki". Barok z profeso-
rem Czesławem Herna-
sem, tym samym od
podręcznika akademic-
kiego. Oświecenie u sa-
mego rektora - profeso-
ra Mieczysława Klimo-
wicza. Lubię scs, czyli
staro-cerkiewno-sło-
wiański. To nasze ko-
rzenie językowe. Ale i
dialektologia jest cieka-
wa.

Pamiętny rok 1989.
Strajkujemy. Nadcho-
dzi odwilż. Czas skończyć z tą ko-
munistyczną nazwą uniwersytetu
wrocławskiego - "im. Bolesława Bie-
ruta". Pozostaje tylko Uniwersytet
Wrocławski i od razu brzmi lepiej,
dostojniej.

Mieszkam na Placu Grunwaldz-
kim. Szesnaste piętro "Ołówka" jest
w sam raz. Z góry świetny widok -
panorama Wrocławia i Park Szczyt-
nicki.

Jest piękna pogoda. Nie pojadę dziś
tramwajem na zajęcia. Przejdę się

pieszo. Pół godziny piechotą, a po
drodze Ostrów Tumski, katedra, ko-
ściółek św. Idziego, most, kościół
Najświętszej Marii Panny, Instytut
Bibliotekoznawstwa i Plac Nankiera.
No i Instytut Filologiczny oraz hala
targowa -  nawet w kryzysie dobrze
zaopatrzona. Taka światowa: orien-
talne owoce i wszelakie łakocie. A

jakie ciuchy! Ileż pieniędzy tam zo-
stawiłam?!

A propos pieniędzy… Warto się
było uczyć ze względu n a stypen-
dium naukowe. Kolokwia, zaliczenia,
egzaminy. A przy tym postać nieziem-
skiego, znanego z programów telewi-
zyjnych  doktora Bednarka. I jego
niesamowite opowieści o diabłach,
wampirach i innych zjawach. Często
oglądałam go w TV Polonia. Kiedyś
nawet przebrał się za wampira!

Ale i znajomość Biblii obowiązko-

dodać zdjęcie
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wa. Studenci polonistyki czytają ją od
deski do deski. Nie wypada zawieść
księdza profesora Hergesela. Zna tyle
języków: hebrajski, aramejski, grecki,
łacinę etc.

Piękny majowy dzień. Dziś zajęcia
z poetyki w Ogrodzie Botanicznym,
a tam  niespotykane gatunki roślin,
rozkwitające niemal na naszych
oczach kwiaty. "Chwilo - trwaj wiecz-
nie", chciałoby się rzec za Faustem.

Zapisałam się do klubu tańca towa-
rzyskiego. To wciąga. Samba, rumba,
cha - cha, rock and roll, a najbardziej
odpowiada mi jive.

Codzienność studentów polonisty-
ki - biblioteki. Regularnie pokonuję
trasę od Nankiera na Szajnochy, gdzie
mieści się Biblioteka Uniwersytecka.
Po drodze mam pedagogiczną w Ryn-
ku. Może tu znajdę egzemplarz, któ-
ry potrzebuję? Jeśli nie, biegnę do
Ossolineum. Kilka godzin ślęczenia
w czytelni - częstokroć nad mikrofil-
mami. I tak w kółko Macieju. Ale
warto. Jeszcze lody w "Witamince"
albo mrożona kawa tuż przy Placu
Solnym w "Dworze Wazów".

Wybieram się na zakupy. Ewka idzie
ze mną. A' propos Ewy… Mieszkamy
razem w pokoju. Może coś doradzi?
Wsiadamy do "dziewiątki" i "dwójki",
wysiadamy przy Placu Dominikań-
skim. W "Zakąsku" przy Świdnickiej
(w podziemiu) zjadamy tost. Oczywi-
ście, z ogórkiem. Mijamy Operę i je-
steśmy w pedecie, słynnym domu to-
warowym. Chyba do dziś wrocławia-
nie mówią - pedet. Jakiś modny ciuch
i mijając arkady wsiadamy do "jede-
nastki".

Piąty rok i praca magisterska. Cho-
dzę na seminarium do profesora Ta-
deusza Żabskiego. Tego od pozyty-

wizmu. Interesuje mnie "Faraon" i
starożytny Egipt. Bawię się w egip-
tologa. To fascynujące. Dziesiątki,
setki godzin spędzonych w Ossoli-
neum, bo tylko tam na mikrofilmach
mogę zgłębić dziewiętnastowieczne
powieści egiptologiczne pióra Geo-
rege'a Ebersa typu walterscottowskie-
go. Chcę udowodnić, że "Faraon" jest
realistyczną powieścią historyczną.
Brzmi paradoksalnie, ale to prawda.
W tzw. międzyczasie udaje mi się
pozytywnie zaliczyć casting w tele-
wizji Wrocław (ówczesnej "piątce").
To na wszelki wypadek, gdybym jed-
nak postanowiła zostać we Wrocła-
wiu. A i w radiu jest etacik dla absol-
wenta polonistyki.

Odbywam pięciotygodniową prak-
tykę w głubczyckim "Mechaniku".
Podoba mi się. Pan Marian Paściak
jest moim opiekunem. Życzliwy i
sympatyczny. Daje mi wiele swobo-
dy w prowadzeniu zajęć. Ówczesny
dyrektor - Stanisław Suchecki propo-
nuje mi pracę. Czuję, że to miejsce
jest dla mnie, zatem wrócę tu.

Powoli zbieram manatki i wypro-
wadzam się z akademika. Bronię na
pięć pracę magisterską i… ostatnie,
sentymentalne spojrzenie na ukocha-
ny Wrocław. Z jednej strony radość,
a z drugiej nostalgia i smutek. Pięć
lat studiów minęło jak z bicza
trzasnął. Tyle się wydarzyło… Po-
wracam na stałe do Głubczyc, jednak-
że jakaś cząstka mnie na zawsze po-
zostanie we Wrocławiu.

                                                                   Maria
Farasiewicz

Foto - Maria Farasiewicz
 (z domu Wierzba),  rok 1990
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NAGRODA MINISTRA EDUKACJI
14 października 2020 r. w War-
szawie w Ministerstwie Roz-
woju, Pracy i Technologii z
udziałem ministra edukacji Da-
riusza Piontkowskiego oraz wi-
ceminister Marzeny Machałek
odbyły się ogólnopolskie ob-
chody Dnia Edukacji Narodo-
wej. Podczas wydarzenia mini-
ster Dariusz Piontkowski wrę-
czył odznaczenia państwowe,
medale i nagrody, tytuły hono-
rowe profesora kilkudziesięciu
osobom z całej Polski. Nagro-
dę Ministra Edukacji otrzy-
mał dyrektor Zespołu Szkół w
Pietrowicach Bogdan Kulik.
W uroczystości brali udział
również przedstawiciele Naro-
dowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kuratorzy oświaty, kierownictwo Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Roz-
woju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży
RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, przedstawiciele organizacji społecz-
nych, instytucji państwowych i kulturalnych.

SUKCESY UCZNIÓW LO
W DOBIE PANDEMII

Mała Olimpiada Matematyczna województwa opolskiego:
WYRÓŻNIENIE: Marcin Sagan uczeń klasy 3a
Ponadprogramowa Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa  z Chemii

„Olimpus": LAUREACI to uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicz-
nym: uczennice klasy 1b: Dominika Hamerla, Amelia Mikler i Grażna Gala-
ra, uczniowie klasy 1g: Karolina Pojda, Kacper Bujak, Anna Jepiszko.p

W X Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich
zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Opolu  uczennica klasy Ii
Klaudia Komarnicka zajęła 2. miejsce

Opiekunkami były nauczycielki: Bożena Ustrzycka, Julita Stebnicka i Ka-
tarzyna Maler



WSPÓ£CZESNOŒÆ

151

Głubczyczanka-Marta Kubów-zo-
stała stypendystką Krajowego Fundu-
szu na Rzecz Dzieci pod Honorowym
Patronatem Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser-Dudy. Ponadto
otrzymała Stypendium  Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego -
prof. Piotra Glińskiego,   za wybitne
osiągnięcia artystyczne w roku szkol-
nym 2019/2020.

Słów parę o Marcie. To 14-let-
nia,szalenie utalentowana skrzypacz-
ka, znana zresztą w lokalnym środo-
wisku z licznych występów. Grę na
skrzypcach rozpoczęła, mając zaled-
wie cztery lata. Od początku pracuje
pod czujnym okiem prof. Janusza
Gajownika. Obecnie jest uczennicą
klasy trzeciej II st. PSM im. Witolda
Lutosławskiego w Nysie. Zdobywa
laury w ogólnopolskich i międzyna-
rodowych konkursach. W latach
2017-2019 była koncertmistrzem Lu-
sławickiej Orkiestry Talentów Euro-
pejskiego Centrum Muzyki Krzysz-

O SUKCESIE MARTY KUBÓW
tofa Pendereckiego. Swoje pasje mu-
zyczne miała możliwość rozwijać,
współpracując z wybitnymi profeso-
rami m.in: Wiesławem Kwaśnym,
Łukaszem Błaszczykiem, Agatą
Szymczewską, Małgorzatą Skorupą i
innymi. Nasza artystka koncertowa-
ła w kraju i  za granicą (Austria, Gre-
cja, Niemcy, Słowacja).Gra solo, ale
także w duecie z siostrą Małgosią, o
rok od niej młodszą. Razem tworzą
zgrany duet skrzypcowy, który zdo-
bywa uznanie na scenach krajowych
i zagranicznych. Marta Kubów to
także laureatka Nagrody Marszałka
Województwa Opolskiego ,,Prymus
Opolszczyzny" oraz stypendystka
programu,, Wspieramy najlepszych".

Jesteśmy dumni z Marty i jej osią-
gnięć muzycznych na instrumencie,
który wymaga nie tylko talentu ,ale
także kunsztu, pracowitości, cierpli-
wości i poświęcenia.

Jako młoda artystka godnie repre-
zentuje nasze miasto i powiat na are-
nie krajowej i międzynarodowej,
promując je tym samym, za co jeste-
śmy wdzięczni.

Przy okazji warto dodać, że Marta
Kubów jest uczennicą klasy pierw-
szej ZSO w Głubczycach, a także
absolwentką naszej PSM I st. im. I.J
.Paderewskiego, a prywatnie córką p.
Agnieszki Jagli-Kubów, znakomitej
nauczycielki PSM, pianistki i akom-
paniatorki.   Gratulujemy  Marcie tak
spektakularnych osiągnięć  artystycz-
nych, a rodzicom wspaniałych córek.
Życzymy dalszych sukcesów, zdro-
wia i wszelakiego dobra!

Z pozdrowieniem
Maria Farasiewicz
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Stowarzyszenie Gmin Dorzecza
Górnej Odry wspólnie z Euroregio-
nem Silesia – CZ oraz Partnerami
projektu Miastem Wodzisław Śląski,
Město Budišov nad Budišovkou,
Obec Jeseník nad Odrou, realizuje
projekt "Silesianka" – szlak wież i

platform widokowych w Euroregio-
nie Silesia.

Głównym celem projektu jest
stworzenie nowego kompleksowe-
go transgranicznego produktu tury-
stycznego o nazwie "Silesianka"
poprzez dobudowanie 3 nowych
wież widokowych i połączenie
wszystkich wież widokowych na
terenie Euroregionu Silesia.

W ramach w/w projektu ogłoszo-
no międzynarodowy publiczny kon-
kurs plastyczny pod tytułem „Zapro-
jektuj Silesiankę”.

MIĘDZYNARODOWE WYRÓŻNIENIE
DLA UCZENNICY Z GŁUBCZYC

Celem konkursu było zwizualizo-
wanie wyglądu „Silesianki” w formie
„maskotki” (np. figury, zwierzęcia,
rośliny, rzeczy), która połączy
wszystkie wieże i platformy widoko-
we na terenie Euroregionu Silesia.
Zwycięski projekt/forma „maskotki”

zostanie profesjonalnie opracowany
graficznie i stanie się symbolem
łączącym wszystkie wieże i platfor-
my widokowe tworzące „Silesiankę”
– szlak wież i platform widokowych
w Euroregionie Silesia.

Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych z klas
1-9 (CZ) oraz klas 1-8 (PL) w dwóch
kategoriach wiekowych (6-10 lat
oraz 11-15 lat). Dzieci, które mo-
gły brać udział w konkursie to dzie-
ci z powiatów czeskich (Opava,
Ostrava i Nový Jičín) i polskich
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(głubczycki, raciborski, rybnicki,
wodzisławski - bez gminy Godów).

Zgłoszono 230 prac plastycznych
z Polski i Czech. Wyłoniono 9 lau-
reatów, wśród których ze strony
polskiej, powiat głubczycki repre-
zentowała Zuzanna Lewicka (10
lat) z III klasy SP nr 3 w Głubczy-
cach.

Autorzy 9 najlepszych prac zostali
zaproszeni wraz z opiekunami na ce-
remonię wręczenia nagród. Uroczy-
stość odbyła się 20 lutego 2020r. w
ramach Konferencji rozpoczynającej
projekt „Silesianka” – szlak wież i
platform widokowych w Euroregio-
nie Silesia, w auli GONG na terenie
obszarunDolnych Vitkowic w Ostra-
wie (cz: Dolní oblasti Vítkovic v
Ostravě).

Praca Zuzi nie zdobyła grand prix,
jednakże znalezienie się  w tak nie-

licznym gronie wyróżnionych jest już
sporym sukcesem. Serdecznie gratu-
lujemy Zuzannie wspaniałego repre-
zentowania ziemi głubczyckiej na
arenie międzynarodowej, życząc dal-
szych sukcesów w kreacji artystycz-
nej i nauce.

Transgraniczny produkt turystycz-
ny „Silesianki” ma obejmować 14
nowo zbudowanych wież widoko-
wych (11 obiektów z etapów I-III re-
alizowanych w ramach Funduszu Mi-
kroprojektów w Euroregionie Silesia,
3 obiekty w ramach realizacji projek-
tu „Silesianka”) oraz wszystkie obec-
nie istniejące wieże widokowe i punk-
ty widokowe na terenie Euroregionu
Silesia, a ponadto także ścieżki ro-
werowe i piesze.

Więcej informacji o projekcie:
 https://www.euroregion-silesia.pl/

index,,131.html
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O potrzebie uczenia się języków ob-
cych w dzisiejszych czasach nie trze-
ba nikogo przekonywać, Znajomość
jakiegokolwiek języka obcego nie
wspominając już o języku angielskim
, którego uczy się dziś cały świat ,
daje nam ogromne możliwości nie
tylko na rynku pracy, ale także po-
zwala na kontakty kulturalne,
towarzyskie, odbiór sztuki ,
korzystanie z literatury w ję-
zyku twórcy.
Wczytajmy się w kilka afory-
zmów o językach obcych,
"Znać inny język to jak posia-
dać drugą duszę."? Charlema-
gne
Uczenie się innego języka jest
nie tylko uczeniem się innych
słów na te same rzeczy, ale
także uczeniem się innego
sposóbu myślenia o rze-
czach,." ? Flora Lewis
Granice mojego języka są gra-
nicami mojego świata." - Lu-
dwig Wittgenstein
Z językami, wszędzie jesteś w
domu." - Edward De Waal
Inny język to inna wizja
życia." - Federico Fellini
Jak piękne i mądre są to słowa. Nie-
jeden z nas miał z pewnością okazje
podróżować po świecie, niejeden z
nas miał także okazję rozmawiać w
językach obcych, czyż nie odczuwa-
liśmy wtedy radości , z tego że rozu-
miemy, że możemy przekazać swoje
myśli i intencje wyrażając się w ję-
zyku obcym. Czy nie czuliśmy dumy,
kiedy rozumieliśmy żarty obcokra-
jowców, ba!, sami opowiadaliśmy
anegdoty!
To jednak nie koniec, nie poprzesta-

MOSKIEWSKA WYPRAWA ZSM I ZSO
niemy na znajomości języka jedynie,
ale także zwrócimy uwagę na to iż
nawet znikoma znajomość historii,
kultury , kraju, w którym przebywa-
my daje nam poczucie więzi z tym
ludźmi, zadowolenie, zrozumienie
ich obyczajów, tradycji, ich codzien-
nego życia.

Taki właśnie cel przyświecał mi jako
nauczycielce języka rosyjskiego  już
od ponad 30 lat.
Nauczyć mówić, nauczyć rozumieć
ludzi danego kraju, zapoznać z ich
kulturą, historią, przełamać stereoty-
py, zaciekawić,  sprawić by po zakoń-
czeniu edukacji w Zespole Szkół Me-
chanicznych - bo tu właśnie uczę ję-
zyka rosyjskiego- zechcieli kontynu-
ować, poszerzać, zgłębiać naukę o
języku , kraju, ludziach. A najlepiej
osiągnąć ten cel podróżując do kra-
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ju, którego języka uczymy się .Stąd
pomysł, aby zorganizować wyciecz-
kę do Moskwy, nie pierwsza z resztą.
Od razu dodam, że patrząc z perspek-
tywy ucznia było to przedsięwzięcie
arcytrudne bo niestety kosztowne.  W
grę wchodził bowiem przelot do
Moskwy, paszporty, wizy, ubezpie-
czenie program zwiedzania, wyży-
wienie itd. a co się z tym wiąże
ogromne nakłady finansowe. Jak po-
dołać temu zadaniu? I tu z pomocą
przyszedł mój kolega z pracy - na-
uczyciel języka angielskiego, pan
Artur Wanicki, który obserwując sze-
reg przedsięwzięć , jakie odbywają
się na terenie szkoły, a także poza nią
i czynnie w nich uczestnicząc jak
choćby: Dni Języka Rosyjskiego,
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
warsztaty z języka rosyjskiego na
Uniwersytecie Opolskim, Wrocław-
skim wpadł na pomysł opisania tych-
że działań i zwrócenia się do odpo-

wiednich instytucji na terytorium
Federacji Rosyjskiej i poproszenia o
wsparcie naszego przedsięwzięcia -
organizacji wycieczki do Moskwy.
Jakież było nasze zdziwienie kiedy
dotarły do nas  maile z odpowiedzią
z takich instytucji rosyjskich jak: Mi-
nisterstwo Oświaty, Ministerstwo
Kultury, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, merostwo Moskwy,
Fundacja Rosyjsko-Polskie Stowa-
rzyszenie  Współpracy i Porozumie-
nia i wszystkie wyżej wspomniane
instytucje oferowały swoją pomoc, a
jednocześnie wyrażały  zainteresowa-
nie naszym projektem. Po trwającej
kilka miesięcy wymianie korespon-
dencji, w której uzgadnialiśmy szcze-
góły naszego pobytu w Federacji
Rosyjskiej, jak i zakres pomocy ze
strony instytucji rosyjskich, udało się
doprowadzić przedsięwzięcie do koń-
ca. Szczególne podziękowania należą
się Fundacji Rosyjsko-Polskie Stowa-
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rzyszenie Współpracy i Porozumie-
nia, z której przedstawicielem Dmi-
trijem  Gorodowem pozostawaliśmy
w stałym kontakcie. Dzięki jego oso-
bistemu zaangażowaniu i życzliwo-
ści ze strony Fundacji udało nam się
ominąć skomplikowane formalności
związane z wyrobieniem wiz ko-
niecznych do wjazdu na teren FR. Po-
nadto, Fundacja doprowadziła do
zwolnienia naszej grupy z dość wy-
sokich opłat wizowych, dzięki cze-
mu mogliśmy obniżyć koszt wyjaz-
du. W podobny, życzliwy sposób po-
traktowały nas również inne instytu-
cje: pani Jelena Ziemska - specjali-
sta oddziału marketingu słynnego
Muzeum Kosmonautyki w Moskwie
zaoferowała naszej grupie bezpłatny
wstęp i zwiedzanie, pani  Olga Goli-
cyna - dyrektor muzeum Sadovoye
Koltso także zaprosiła nas na bezpłat-
ne zwiedzanie, osobiście oprowadziła
po muzeum i wygłosiła ciekawy mini
wykład- prezentację zwracając uwa-
gę na historyczne związki tej części
Moskwy z polską kulturą, bezpłatnie
zwiedziliśmy też podmoskiewską re-

zydencję Carycyno wybudowaną na
polecenie carycy Katarzyny, Galerię
Trietiakowską.  Tego rodzaju pomoc
pozwoliła nam ułożyć bogaty pro-
gram pobytu, który zainteresował
naszych uczniów. Bardzo cenne było
także wsparcie naszych sponsorów:
firmy GALMET, BANKU SPÓŁ-
DZIELCZEGO, a także  Jakuba
Szkwarka ,ucznia klasy 4a o specjal-
ności technik ekonomista, młodego
biznesmena,właściciela firmy PPHU
MASTEX dzięki którym nasza wy-
prawa stała się bardziej przystępna
dla uczniów pod względem finanso-
wym. Do wycieczki dołączyła także
młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących. Była to wspaniała oka-
zja to lepszego poznania się i zinte-
growania uczniów obu szkół.
Tak pokrótce wyglądała nasza ponad
półtoraroczna praca, której zwieńcze-
niem był wyjazd do Moskwy. Czy
byliśmy zadowoleni?  Spójrzmy na
zdjęcia,

Krystyna  Koziara,
Artur Wanicki
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SZKOŁA W BOGDANOWICACH
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  w Bogdanowicach jest

szkołą, nowoczesną, przyjazną, rodzinną, a przede wszystkim innowacyjną.
Wyróżnia ją indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciele roz-

wijają różnorodne talenty swoich podopiecznych. Dzieci oprócz realizacji
podstawy programowej kształtują także umiejętności życiowe, które przy-
dadzą się im na pewno w kolejnych latach nauki szkolnej i w dorosłym życiu.
W ramach projektów edukacyjnych uczą się m.in. pływać, jeździć na nartach,
grać w szachy, programować roboty, a także rozwijać swoje zainteresowania
artystyczne. Jednym z bardzo popularnych projektów zrealizowanych w szkole
był: Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne  " SMACZNIE, ZDROWO,
KOLOROWO - PO GÓRALSKU I KRESOWO".

Od września 2018 roku dzieci pod okiem nauczycieli gotowały, piekły i
smażyły zgodnie z przepisami ich babć i dziadków, którzy przybyli po II woj-
nie światowej do Powiatu Głubczyckiego z gór i Kresów Wschodnich. Wszyst-
kie przepisy zostały zebrane razem i wydane w postaci książki pod tym sa-
mym tytułem co warsztaty czyli "ZDROWO, SMACZNIE, KOLOROWO

 PO GÓRALSKU I KRESOWO".
Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach w nowoczesny sposób podchodzi

do tematu żywienia, gdyż jako jedna z nielicznych szkół w Polsce posiada
opiekę dietetyczną dlatego też wydana książka kucharska została poddana
recenzji pod względem odżywczości potraw, a dokonała tego zajmująca się
doradztwem żywieniowym pani dietetyk Alina Babińska.

 Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki rozdysponowane zostały  przez
LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

W dniu 19.11.2019 roku w Szkole Podstawowej odbyła się uroczysta pro-
mocja książki z udziałem współtwórców projektu, zaproszonych  gości w
osobie Dziaczyszyn Adriana i Joanna Borowska, które reprezentowały Stowa-
rzyszenie LGD " Płaskowyż Dobrej Ziemi" oraz Rodziców dzieci uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach. Goście biorący udział w pro-
mocji  otrzymali egzemplarz książki oraz mieli okazję skosztować różnych sma-
kołyków przygotowanych specjalnie na tą okazję i przyrządzonych wg. przepi-
sów zgromadzonych w książce.

Książki kucharskie od wieków mają ogromną moc oddziaływania, a nie-
kiedy stanowią świadectwo epoki i znakomity dokument historyczny. Mamy
nadzieję, że zebrane w książce przepisy na stałe zagoszczą w naszych kuch-
niach i tym samym nie zostaną zapomniane przez następne pokolenia.

                                                    Bernadetta Bryl
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ZAKSA W NASZEJ SZKOLE
W ramach Szkolnego Dnia Sportu,
odwiedzili nas zawodnicy ZAKSY
Kędzierzyn - Koźle. Wraz z ucznia-
mi siatkarze przeprowadzili inten-
sywny trening. Nasi uczniowie sto-
sowali się do wszystkich cennych

wskazówek, które przekazywali im
goście. Następnie został rozegrany
mecz, pod okiem mistrzowskich siat-
karzy. Były też pytania i drogowska-
zy dotyczące kariery i drogi do suk-
cesu. Podsumowaniem spotkania

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH

były pamiątkowe zdjęcia i autografy
rozdawane na piłkach, koszulkach i
zdjęciach. Jako szkoła - otrzymaliśmy
od gości prezenty- koszulki z napisa-
mi " Mistrz Polski 2019? i zaprosze-
nia na mecze. Czekamy na kolejne
spotkanie z zawodnikami - tym razem

na meczu ZAKSA w Kędzierzy-
nie - Koźlu.

NIECH ŻYJE BAL!
W czwartek, 30 stycznia, odbył
się w naszej szkole bal karna-
wałowy dla klas 1-3. Sala gim-
nastyczna zamieniła się w praw-
dziwą salę balową. Były więc
łańcuchy, girlandy, balony, ser-
pentyny. Karnawałowa dekora-
cja zachęcała do wspólnej zaba-
wy. Prowadząca zabawę Keisha
D-K Kids, "porwała w tany"
dosłownie wszystkich. Na szkol-
nych korytarzach można było

spotkać wróżki, tancerki, biedronki,
królewny, policjantów, strażaków,
Spider Mana, Batmana. Uczniowie
wcielili się w bohaterów znanych ba-
jek i filmów. Nie sposób zliczyć i
wymienić wszystkich postaci. Rozpo-
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znać dzieci było bardzo trudno.
Wszyscy bawili się doskonale, przy
dźwiękach znanej i lubianej muzyki.
Atrakcją podczas balu były zabawy
z balonami i chustą. Kiedy czas za-
bawy dobiegł końca, dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Po udanej
zabawie radosne i pełne wrażeń wró-
ciły do domów. Kolejny bal już za
rok!

CYRK W NASZEJ SZKOLE
Dnia 31 stycznia odwiedził naszą
szkołę Cyrk " Szok". Obejrzeliśmy
ciekawy program artystyczny. Była
żonglerka, akrobacje, iluzja, ekwili-
brystyka. Wesoły klaun umiejętnie
rozbawiał publiczność ciekawymi
sztuczkami. Chętni uczniowie mieli
okazję czynnie uczestniczyć w wy-
stępie. A chętnych do udziału w
przedstawieniu było więcej, niż wy-
magał tego scenariusz. Wiele emo-

cji wzbudził moment, gdy na sce-
nie pojawił się wąż. Każdy mógł
go zobaczyć z bliska, a ci szcze-
gólnie odważni, mogli nawet go
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dotknąć. Wspaniały występ cyrkowy
dostarczył wszystkim zebranym mnó-
stwo zabawy i miłych wrażeń. Na
zakończenie spotkania, publiczność
gromkimi brawami dziękowała wy-
konawcom za niezwykłe widowisko.

KONKURS RECYTATORSKI -
ONLINE
Nasz zaplanowany wcześniej biblio-
teczny konkurs recytatorski " RYMO-
WANY PRIMA APRILIS", odbył się
w innej, nieznanej dotąd formie.
Uczniowie zaprezentowali zabawne
wiersze własne lub recytowali wier-
sze polskich poetów, nagrali filmy i
przesłali drogą elektroniczną do or-
ganizatorów konkursu. I tak jak za-
kładaliśmy wcześniej, było wesoło,
żartobliwie i dowcipnie.
Celem konkursu była popularyzacja
poezji dziecięcej, rozwijanie zdolno-
ści recytatorskich i zachęcanie do
występów publicznych. Jury miało
bardzo trudne zadanie do wykonania,
gdyż zaangażowanie dzieci, dobór
rekwizytów i interpretacja wierszy,
przeszły najśmielsze oczekiwania.
A oto laureaci:
Milenka - specjalnie na
konkurs napisała i recyto-
wała wiersz własny pt. "
Kura".
Kuba - recytował wiersz pt.
" Rogal i Bułka" - H. Nie-
wiadomskiej
Maja - recytowała rymo-
wankę " Policzmy, co się
da…"
Fabian - specjalnie na kon-
kurs napisał i recytował
wiersz własny pt." Korona-
wirus"
Zuzia -recytowała wiersz
własny pt. " Jestem sobie

dziewczyneczka.."
Hania i Dawid - recytowali wiersz pt.
" Okulary" J. Tuwima
Tymek - recytował wiersz pt. " Entli-
czek - Pentliczek",J. Brzechwy
Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy.

PIELĘGNUJEMY PATRIO-
TYZM
Patriotyzm pojawia się u dzieci z cza-
sem. Ale, aby zaistniał, potrzebuje
wiedzy.
My, dorośli, rodzice, nauczyciele,
stwarzamy dobry klimat, dla narodzin
patriotycznych uczuć dzieci. A gdy
się pojawią, to je umacniamy i pielę-
gnujemy.
Pokazujemy dzieciom piękno, ale też
bogactwo naszej mowy ojczystej.
Uczymy poszanowania dla flagi, go-
dła i hymnu. Umacniamy w dzieciach
poczucie wspólnoty i odpowiedzial-
ności.
Polska - nasz wspólny dom jest pięk-
ny.
I jak wynika z twórczości najmłod-
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szych uczniów naszej szkoły, kochają
Polskę za :
- podróże małe i duże,
- za piękne krajobrazy,
- za życzliwych ludzi,
- oraz za to, że jest po prostu
Polską!

100 ROCZNICA URODZIN
ŚW. JANA PAWŁA II
W związku z tym wielkim wyda-
rzeniem zorganizowano w naszej
szkole konkurs literacki na list do
św. Jana Pawła II.
Komisja w składzie: Małgorzata
Szymczyna, Katarzyna Drzewic-
ka - Sołtys, Alicja Dobrowolska
po przeczytaniu i analizie nade-
słanych prac wyłoniła laureatów
etapu szkolnego:
Karolina Antoszczyszyn- kl. III
a
Izabela Masiuk- kl.V a
Małgorzata Jasiura- kl. VI c
Julia Antoszczyszyn - kl.VI b
Paulina Lipińska - kl. VI b
Prace były bogate w przemyślenia,
serdeczne i ciepłe. To swego rodzaju
hołd złożony Wielkiemu Polakowi -
św. Janowi Pawłowi II.

DZIEŃ PUSTEJ KLASY
25.09.2020 r. uczniowie klas 1-3
uczestniczyli w akcji " Dzień Pustej
Klasy". Była to wspaniała okazja do
bliskiego kontaktu z przyrodą. "Dzień
Pustej Klasy" jest międzynarodową
inicjatywą promującą wartość eduka-
cji na świeżym powietrzu. Edukacja
terenowa zawsze uszczęśliwia dzie-
ci. Uczniowie z entuzjazmem plewi-
li klomb szkolny i rozpoznawali przy
tym gatunki kwiatów. Zbierali jesien-
ne liście, i rozpoznawali drzewa, z
których one spadły. Oprócz tego, mie-
rzyli obwody drzew rosnących na
szkolnym podwórku i kalkowali korę.
"Dzień Pustej Klasy " był dniem lek-
cji innych niż wszystkie, dniem od-

krywania tajemnic przyrody, dniem
zabaw na świeżym powietrzu. A po
powrocie do szkoły, z zebranych skar-
bów jesieni, uczniowie wyczarowali
piękną, jesienną biżuterię.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODO-
WEJ

 Dzień Edukacji Narodowej to
polskie święto oświaty i szkolnic-
twa. 12 X z tej właśnie okazji, w
naszej szkole odbyła się krótka,
kameralna akademia w zamknię-
tym gronie. W części artystycznej
uczniowie klasy 5a i 5b, śpiewem
i wierszem wyrazili swoje podzię-
kowania i słowa uznania dla trud-
nej pracy nauczycieli. Następnie
głos zabrała pani dyrektor szkoły
Ewa Błażków, która złożyła ser-
deczne życzenia wszystkim pra-
cownikom szkoły. Podziękowała
za trud włożony każdego dnia w
kształcenie i wychowanie mło-
dych pokoleń.

EDUKACJA EKOLOGICZNA -
ZIELONY KOPCIUSZEK

Uczniowie klas 1-3 obejrzeli
online spektakl teatralny pt. "
Zielony Kopciuszek". Akto-
rzy Teatru Kultureska prze-
nieśli nas w świat baśni o
Kopciuszku, jakiej dotąd nie
znaliśmy. Przedstawienie
miało charakter bajki ekolo-
gicznej. Najmłodsi uczniowie
naszej szkoły dowiedzieli się,
jak ważny jest szacunek wo-
bec przyrody, i czym może się
skończyć palenie śmieci,
ogrzewanie domów węglem,
i emisja dużej ilości spalin sa-
mochodowych. Podczas
spektaklu dzieci utrwaliły za-
sady segregacji odpadów. Po
spektaklu czekały na wszyst-
kich ciekawe karty pracy,
krzyżówki i łamigłówki zwią-
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zane tematycznie z przedstawieniem
i ekologią.

ZRÓB SOBIE PRZERWĘ NA
CZYTANIE

Październik jest Mie-
siącem Bibliotek
Szkolnych. W związku
z tym społeczność na-
szej szkoły przyłączy-
ła się do udziału w Mię-
dzynarodowej Akcji
Czytelniczej ,,PRZE-
RWA NA CZYTA-
NIE". Tym samym
uczestniczyliśmy w biciu rekordu.
W poniedziałek 19 października każ-
dy przyniósł ze sobą ulubioną książ-
kę, by w odpowiednim momencie
przerwać naukę, zabawę, rozmowę…
i oddać się lekturze. Ze względów
epidemijnych musieliśmy ograniczyć
się do przebywania w klasopracow-
niach, ale i tam każdy mógł znaleźć
dogodne dla siebie miejsce do czyta-
nia.
W akcji wzięło udział 425 osób - pra-
cownicy szkoły oraz uczniowie.
Mamy nadzieję, że uda nam się usta-
nowić nowy rekord.

MIKOŁAJKOWA PACZKA DLA
BEZDOMNIACZKA
 Uczniowie naszej szkoły przystąpili
do akcji "MIKOŁAJKOWA PACZ-
KA DLA BEZDOMNIACZKA".

Akcję zorganizowało Opolskie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt , aby pomóc psom i
kotom przebywających w głub-
czyckim PRZYTULISKU.
Szlachetną inicjatywę podjęły
całe klasy, rodziny, znajomi, a
także indywidualni darczyńcy.
Zebraliśmy karmę suchą i

mokrą, a także zabaw-
ki, koce i akcesoria po-
trzebne zwierzętom.
Wszystkie paczki zo-
stały zawiezione do
PRZYTULISKA, a na-
stępnie Mikołaj roz-
dzielił je sprawiedliwie.

Marzena Różnicka
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PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
We wrześniu 2019 roku Przedszko-

le nr 3  przystąpiło do kontynuacji
międzynarodowego projektu eduka-
cyjnego "Piękna Nasza Polska Cała",
którego celem było kształtowanie
postaw patriotycznych, uwrażliwie-
nie na piękno, folklor i tradycje Pol-
ski. Międzynarodowy Projekt Eduka-
cyjny "Piękna Nasza Polska Cała"
objęty był honorowym patronatem
przez Ministerstwo Kultury     i Dzie-
dzictwa Narodowego, oraz między
innymi przez Cen-
trum Edukacyjne Bli-
żej Przedszkola i Wy-
dawnictwo Edukacyj-
ne MAC. Projekt był
odpowiedzią na wy-
jątkowe święto Pola-
ków - 100 rocznicę
odzyskania niepodle-
głości. Realizacja
przedsięwzięcia po-
zwoliła nam na zapo-
znanie przedszkola-
ków z historią pań-
stwa polskiego i sym-
bolami narodowymi,
na poznawanie trady-
cji, zwyczajów i ob-
rzędów ludowych z
różnych regionów
Polski, poznanie tańców ludowych i
potraw regionalnych oraz wzmacnia-
nie poczucia radości i dumy z bycia
Polakiem. Cała społeczność naszego
przedszkola aktywnie włączyła się w
realizację projektu "Piękna Nasza
Polska Cała". Wspólnie zrealizowa-
liśmy 8 zadań      z listy propozycji.
Przy realizacji wybranych zadań po-
magali nam także rodzice. Zadania,
które wybraliśmy do zrealizowania:

1. Praca plastyczna grupowa  - „Herb
naszego miasta” - grupa ,,Sówki"
2. Nauka tańca ludowego - grupa
,,Kotki".
3. Zorganizowanie kącika o tematy-
ce folkowej regionalnej lub  patrio-
tycznej w grupie. Apel z okazji 11.
listopada  - grupa  Żabki"
4. ,,Ludowe ozdoby choinkowe"-
przeprowadzenie konkursu na najcie-
kawszą ozdobę choinkową - grupa
,,Pszczółki".

5. Zajęcia otwarte ,,Powiewa flaga
biało-czerwona"(nauka wierszy, pio-
senek o symbolach narodowych) -
grupa ,,Sówki"
6. ,, Według przepisu Babci i Dziad-
ka" - wykonanie z dziećmi regional-
nej potrawy, degustacja i dzielenie się
przepisem - grupa ,,Kotki".
7. Projekcja filmowa ,, W starym ki-
nie" - projekcje dawnych   dobrano-
cek.- grupa ,, Żabki".
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8. Projekt RODZIC - DZIECKO
,,Ziemia - zielona wyspa" - założenie
wraz  z rodzicami ,,ogródków domo-
wych" - grupa ,, Pszczółki" i ,,Sów-
ki". Realizacja powyższych zadań
oraz ich różnorodność pozwoliła
dzieciom na usystematyzowanie wie-
dzy o Polsce oraz poznanie tradycji i
historii o własnym miejscu zamiesz-
kania.

Jolanta  Szczepanik
Nauczyciel  Przedszkola nr 3
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„Trzy i cztery latka mamy,
do głosowania was zachęcamy.
U nas na buziach wesoła mina,
bo my jesteśmy Misie z Klisina.
U nas w przedszkolu też skrzaty har-
cują
i waszych głosów też oczekują.
Nasze przedszkole najlepsze w po-
wiecie,
to ważna sprawa, przecież wiecie.
Waszych głosików potrzebujemy,
za każdy bardzo wam dziękujemy”.
   Z tym wierszykiem na ustach, małe
Misie,   z młodszej grupy przedszkol-
nej, Przedszkola w Klisinie, zaraz po
Pasowaniu na Przedszkolaka, które

odbyło się pod koniec października
z dumą i ochoczo rozpoczęły walkę
o głosy w plebiscycie prowadzonym
na łamach gazety NTO i walkę o tytuł
Przedszkola na Medal roku 2019. Do
plebiscytu, rodzice Misiów zgłosili
również Panią Teresę Micek, nauczy-
cielkę Misiów, która dzięki swojemu
zaangażowaniu oraz oddaniu zdoby-
ła serce nie jednego malucha. Pani
Teresa zajęła zaszczytne drugie  miej-
sce jako Nauczyciel Przedszkola na
Medal roku 2019.
    Natomiast Misie, wspólnie z rodzi-
cami i nauczycielami zdobyły pierw-

PRZEDSZKOLE W KLISINIE
NAJLEPSZE W POWIECIE –

BO WSPÓLNA PRACA SIĘ OPŁACA
sze  miejsce i tytuł Najlepszego
Przedszkola roku 2019      w naszym
powiecie. To bardzo ważne, by od naj-
młodszych lat pokazywać dzieciom, jak
ważna jest wpółpraca między ludźmi i
że warto ją podejmować. W ramach no-
woczesnego wychowania przedszkol-
nego,  integracja oraz wspóldziałanie
dzieci, rodziców i grona pedagogicz-
nego w naszym przedszkolu ma zasad-
nicze znaczenie. Dzięki temu dzieci
uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach
przygotowywanych przez nauczycieli,
różnego rodzaju uroczystościach nie-
jednokrotnie organizowanych i przygo-
towywanych z pomocą rodziców.

 W pażdzierniku, oprócz wspo-
mnianego Pasowania na Przed-
szkolaka w naszym przedszkolu
obchodzony był Dzień Edukacji
Narodowej. Młodsza grupa przed-
szkolna z inicjatywy rodziców
przygotowała dla swojej Pani nie-
spodziankę. Razem z rodzicami,
każdy Miś przygotował laurkę
oraz nauczył się piosenki, kórą

wspólnie odśpiewali w przedszkolu.
 W listopadzie odbył się Dzień Życz-
liwości, oraz obchodzony był Dzień
Odzyskania Niepodległosci, podczas
którego przedszkolaki o godzinie
11:11 z dumą i należytą powagą od-
śpiewały Hymn Państwowy. Zorga-
nizowana została również zabawa
Andrzejkowa, były tańce, zabawy,
Pani Teresa w stroju czarownicy wró-
żyła razem z dziećmi, natomiast ro-
dzice przygotowali dzieciom pyszne
babeczki ze śmiesznymi zadaniami
do wykonania.
Grudzień w naszym przedszkolu to
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czas spokoju, nadziei i mi-
łości ale również radości,
którą szczególnie dało się
odczuć w Mikołajki. W
przedszkolu pojawiły się zi-
mowe dekoracje. Sale zasy-
pały śnieżynki wycięte z
papieru przez rodziców i na-
uczycieli.     W ramach mi-
kołajkowej niespodzianki
od dyrekcji do przedszkola
zawitał mikołajkowy teatrzyk. W Mi-
kołajki dzieci od rana uczestniczyły
w zabawie ze śnieżynkami w których
role wcieliły się mamusie, dokładnie
zgodnie z życzeniem samego Świę-
tego Mikołaja, sprawdzały poprzez
różne zabawy czy dzieci mogą otrzy-
mać odznakę Grzecznego Dziecka i
Najlepszego Pomocnika Świętego
Mikołaja w którego rolę wcielił się
dzielny tatuś. Po wręczeniu odznak
nadszedł czas wyczekiwany przez
wszystkie dzieci  z wielką niecierpli-
wością. Dzieci wierszykiem powita-
ły Mikołaja     i zostały im wręczone
prezenty, przygotowane przez rodzi-
ców.
W grudniu w grupach przedszkol-
nych odbyła się również Wigilia.
Dzieci wprowadzone w świąteczny
nastrój przez PaniąTeresę, opowie-
ściami o magii świąt i świątecznych
tradycjach, dzieliły się opłatkiem,
śpiewały kolędy oraz przy wspólnie
przygotowanym stole zjadły tradycyj-
ne potrawy wigilijne. Przed święta-
mi odbył się również przegląd kolęd
i pastorałek. Młodsza grupa przed-
szkolna wystąpiła z rodzicami i ra-
zem odśpiewali pastorałkę "Nie płacz
Jezu". W tym dniu odbył się również
kiermasz stroików świątecznych, któ-
re przedszkolaki tworzyły z rodzica-
mi.

Zaraz po przerwie świąteczno nowo-
rocznej dzieci przygotowywały się do
ważnego świąta. Dnia Babci i Dziad-
ka. Dzieci z niecierpliwością wycze-
kiwały dnia, w którym próg ich przed-
szkola przekroczą dziadkowie. Przy-
gotowały wspólnie z nauczycielami
piękne laurki. W ten wyjątkowy dzień
zaprezentowały przygotowane wier-
szyki, układy taneczne, grały na in-
strumentach, zatańczyły również ta-
niec z dziadkami. Mimo wielkiej tre-
my małych artystów, występ przed-
szkolaków udał się znakomicie i do-
starczył wszystkim, a w szczególno-
ści ich dziadkom wielu niezapomnia-
nych wrażeń, wzruszeń i pozytyw-
nych emocji. Po występach dziadko-
wie zaproszeni  zostali na przygoto-
wany przez rodziców poczęstunek. I
tak wspólnymi siłami przeszliśmy
przez pierwsze półrocze roku szkol-
nego.
Tytuł Najlepszego Przedszkola zobo-
wiązuje, to nie ten dyplom, to nie ta-
bliczka przywieszona na elewacji
budynku przedszkola, to wspólpraca
wszystkich, dyrekcji, nauczycieli,
rodziców i dzieci, to integracja i chęć
współdziałania w celu osiągniecia
czegoś nowego, lepszego, czegoś
więcej dla dobra całego przedszko-
la. Bo Współpraca Się Opłaca...

Katarzyna Gryczka
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Jak  co roku wrzesień  otworzył
przed nami przedszkolne drzwi. Spo-
tkaliśmy się na nowo a także przywi-
taliśmy nowo przybyłe dzieci. Były
okrzyki radości, gromki śmiech, cza-
sami łezki na małych buziach .Wy-
poczęci z nowymi siłami zabraliśmy
się do pracy.

Nasz dzień pracy był dokładnie za-
planowany , oprócz zajęć wynikają-
cych z podstawy programowej
wszystkie dzieci przedszkolne nadal
uczestniczyły w projekcie „ Na do-
bry początek „ .RPOP.09.01.03-16-
0014/17 Każda grupa codziennie
miała dodatkowe zajęcia (muzyczne,
taneczne, ruchowe, matematyczne i
przyrodnicze ) .

 W ramach projektu dzieci przed-
szkolne w miesiącu wrześniu były na
wycieczce w ZOO , na spektaklu w
Teatrze Muzycznym w Gliwicach jak

JAK NAM MINĄŁ ROK W PRZEDSZKOLU
W GOŁUSZOWICACH?

również na różnego rodzaju warszta-
tach szkoleniowych w Opolu.

 Wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego pojawiły się okazje
do wspólnych zabaw i świętowania
różnych wydarzeń . Pierwszą okazją
do świętowania był Dzień Przedszko-
laka. Wspaniałym wydarzeniem był

Dzień Pieczonego Ziemniaka gdzie
oprócz pieczenia ziemniaków i kieł-
basek było mnóstwo gier i zabaw z
ziemniakami w roli głównej. W tym
dniu każdy przedszkolak był przebra-
ny za ziemniaka. Wiele radości spra-
wiło dzieciom pieczenie bułek z oka-
zji Dnia Chleba a także pieczenie i
dekorowanie świątecznych pierni-
ków. Swoimi umiejętnościami kuli-
narnymi mogli także wykazać się ro-
biąc kanapki i inne smakołyki przy-
łączając się do projektu Śniadanie
Daje Moc.
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W listopadzie dziewczynki brały
udział w Festiwalu Piosenki Ekolo-
gicznej w Głubczycach . Wiele wzru-
szeń i emocji było podczas : Święta
Pluszowego Misia, Andrzejek, Spo-
tkania z Mikołajem. . Wigilijne
wspólne kolędowanie także utkwiło
nam w pamięci . W styczniu ważnym

wydarzeniem była uroczystość z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka.

Po powrocie z ferii zimowych z za-
angażowaniem wróciliśmy do pracy
jednak nasze poczynania nie trwały
długo. W związku      z rozwijającą
się pandemią i wytycznymi z MZ i
MEN nasza placówka przeszła na
zdalne nauczanie. Codziennie syste-
mem on-line realizowane były treści
programowe . Dzieci drogą elektro-
niczną miały nagrywane opowiada-
nia, wiersze, słuchowiska, w oparciu
o które wykonywały różnorodne za-

dania. Na fb grupy przedszkolne mia-
ły założoną swoje strony interneto-
we , które były źródłem informacji i
wzajemnych relacji nauczyciel- ro-
dzic- dziecko. Dzięki zaangażowaniu
i pomocy rodziców mogliśmy zreali-
zować podstawę programową i pra-
cować nad rozwojem i edukacją na-

szych pociech .Pod koniec maja nie-
wielka ilość dzieci powróciła na za-
jęcia opiekuńcze jednak nadal dla
wszystkich dzieci była prowadzona
nauka on-line. Tak też dotrwaliśmy
do końca roku szkolnego .Nie było
w tym roku tradycyjnego zakończe-
nia przedszkola i pożegnania sześcio-
latków ale chcąc zapamiętać minio-
ny rok i wspólnie spędzone chwile
stworzyłyśmy prezentacje , która była
miłą niespodzianką dla nas wszyst-
kich.

      Nauczyciele  Przedszkola



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

170

Najważniejsze wydarzenia w roku
kalendarzowym 2020r.

Styczeń:
- 28 finał WOŚP,
- "Bal Karnawałowy",
- Przegląd Inscenizacji Bożonarodze-

niowych "Do szopy Hej, Pasterze",
- "Dzień Babci i Dziadka",
- "Karnawał z mamą i z tatą" - im-
preza w Bogdanowicach,
- Teatrzyk "Eliza w krainie zimy".

Luty:
- "Międzynarodowy Dzień Przytula-
nia",
- Spotkanie z pilotem.

Marzec:
- "Dzień Kobiet",
- "Międzynarodowy Dzień Pizzy",
 "Dni otwarte".

PRZEDSZKOLE NR 1 W GŁUBCZYCACH
KRONIKA PRZEDSZKOLNA

Kwiecień:
- "Święta Wielkanocne".

Maj:
- "Konkurs plastyczny z okazji 100
rocznicy urodzin Jana Pawła II",
- "Dzień Matki".

Czerwiec:
- "Dzień Rodziny",
- Pożegnanie Absolwentów Przed-
szkola,
- "Dzień Ojca".

Wrzesień:
- "Dzień chłopca",
- "Ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka",
- "Dzień kropki".
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Październik:
- Dzień Edukacji Narodowej,
- "Światowy Dzień Uśmiechu",
- "Święto pieczonego ziemniaka",
- "Dzień jeża".

Listopad:
- Święto Niepodległości",
- akcja "Góra Grosza",
- "Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia",
- "Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka",
- Andrzejki.

Grudzień:
- "Spotkanie z Mikołajem",
- Pieczenie i ozdabianie świątecznych
pierniczków,
- "Pasowanie na Starszaka",
- akcja charytatywna "Mikołajowa
Paczka dla Bezdomniaczka",
- konkurs plastyczny "Świąteczna
kartka dla Pensjonariusza",
- Wigilia przedszkolna.

Opracowała: Agnieszka Biśta.
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We wrześniu i październiku
uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gołuszowicach brali
udział w projekcie „Kobiety na
miarę Gwiazd” finansowanym
przez Fundację BGK w ramach
programu „Dzieci Kapitana
Nemo”.

Głównym celem projektu było roz-
powszechnienie wiedzy na
temat inspirujących i wy-
bitnych Polek: Krystyny
Chojnowskiej-Likiewicz,
Michaliny Isaakowej i Ja-
niny Lewandowskiej.

Historię Krystyny Choj-
n owsk i ej -Li ki ewicz -
pierwszej kobiety na świe-
cie, która samotnie opłynę-
ła Ziemię na jachcie żaglo-
wym, uczniowie poznali
podczas wyjazdu do Ślą-
skiego Yaht Clubu nad je-
ziorem Dzierżno Duże.
Tam wzięli udział w
warsztatch żeglarskich –
poznali nie tylko teorię żeglowania,
ale także mogli sprawdzić swoich sił
napinając i luzując żagle oraz steru-
jąc jachtem podczas rejsu. Przeko-
nali się także, że samotna podróż
jachtem żaglowym wymaga mnó-
stwa odwagi, siły fizycznej i samo-
zaparcia. Uczniowie wysłuchali tak-
że wykładu na temat życia i osią-
gnięć Krystyny Chojnowskiej-Li-
skiewicz, a także sytuacji politycz-
no-społecznej Polski lat 70. i 80. XX
wieku.

Intrygująca historia Michaliny Isa-
akowej była z kolei pretekstem do
podjęcia tematu polskiego osadnic-

GOŁUSZOWICCY  UCZNIOWIE
 POZNAJĄ NIEZWYKŁE POLKI

twa w Ameryce Południowej w XIX
i XX wieku, którego szlakiem podą-
żała nasza bohaterka. Michalina Isa-
akowa-miłośniczka i kolekcjonerka
motyli, przywiozła do Polski z bra-
zylijskiej Parany kolekcję 15 tysięcy
owadów, w dużym stopniu przyczy-
niając się do rozwoju polskiej en-
tomologii. Jej historię oraz klimat

brazyl ijskiej puszczy poznal i
uczn iowie  podcza s wyk ła du
i  warszta tów botan icznych  w
Ogrodzie Botanicznym Uniwersy-
tetu Wrocławskiego oraz zwiedza-
jąc motylarnię Wrocławskiego
ZOO.

Historię Janiny Lewandowskiej
uczniowie poznali podczas wyjazdu
do Aeroklubu Opolskiego w Polskiej
Nowej Wsi. Życiorys tej pilotki szy-
bowcowej i samolotowej Wojska Pol-
skiego II RP, córki generała Józefa
Dowbora-Muśnickiego, został przed-
stawiona podczas seansu filmu Zbi-
gniewa Kowalewskiego „Z nieba do

Janina Lewandowska
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 Michalia Isaakowa

nieba”. Poruszono także te-
mat zmiany granic Polski
i migracji Polaków w I po-
łowie XX wieku oraz kwe-
stię zbrodni katyńskiej
z 1940 roku, której ofiarą
była m.in. nasza bohaterka.
Uczniowie mogli także oso-
biście wznieść się w niebo
podczas lotu szybowcem.

Wizerunek każdej z boha-
terek została uwieczniony
w postaci popiersia z masy
papierowej podczas cyklu
warsztatów rzeźbiarskich
przeprowadzonych w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-
wej w Gołuszowicach. Po-
piersia te można podziwiać
w siedzibie szkoły, a na stro-
nie internetowej www.szko-
lagoluszowice.pl można
obejrzeć prezentację multimedialną obrazującą wyżej opisane przygody.

Planując powieść „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” Juliusz Verne po-
czątkowo chciał, aby tytułowym kapitanem Nemo był polski powstaniec, któ-
ry dzięki swoim niezwykłym talentom buduje łódź podwodną i mści się na
dawnych carskich oprawcach. Ostatecznie jednak kapitan Nemo Polakiem
nie został, niemniej jednak w tej historii zawiera się tęsknota za nieopowie-
dzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z dala od ojczyzny dokony-
wali rzeczy wielkich. „Dzieci Kapitana Nemo” to program historyczny dla
dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych
i nie tak po-
wszechnie zna-
nych Polaków, któ-
rzy osiągnęli suk-
ces naukowy, arty-
styczny czy bizne-
sowy.

Zdjęcia z pro-
jektu na następnej
stronie.

Krystyna Chojnowska-Likiewicz
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DZIEWCZYNY Z OGL

ALINA
Alina artystyczną ma duszę
i najchętniej na kanapie wśród poduszek
z tomikiem poezji w dłoni
słuchać chce muzyki.
Więc wściekłość wielka Alą miota,
bo napisano o niej tylko, że „...ma kota”.

BARBARA
Przez Barbarę barbarzyństwo
ukrywane skrzętnie.
O swych szczytnych celach opowiada
chętnie, o swej szlachetności
będzie pleść androny,
a z oczu jej widać, że diabeł wcielony.

BEATA
Nie straszne jej obcęgi, młotki ani piły.
Dla niej remont kapitalny
to czas bardzo miły.
Położy ci parkiecik, cieknącą rurę zatka
umazana farbą, szczęśliwa Beatka.

CELINA
Czy dzień jest powszedni,
 czy przyszły już święta,
Celina na ogół jest przejęta.
Czy władzę przejęła ta, czy inna partia,
Celina się zamartwia.
Szczęśliwie przy Celi sobie żyjemy,
bo nie my, lecz ona zawsze ma problemy.

DANUTA
Gdy zdenerwujesz Danutę,
 Danuta zdejmie buta
i rzuci tym butem. Uszanuj Danutę
i z drogi czym prędzej jej zejdź.
Bo przecież Danuta drugiego ma buta,
a w szafie par butów ma pięć.

ELŻBIETA
Nie pytajcie mnie, jaka jest Elżbieta.
Charakteru tej pani szukać trza ze świcą.
Jedno jest pewne - Elę można nazwać
jedną wielką tajemnicą.
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FLORENTYNA
Przepasana fartuszkiem w kropeczki
w piekarniku umieszcza babeczki,
jeśli czasu jej starczy,
strojąc słodkie minki upiecze w mig
 na święta pyszne florentynki.

GRAŻYNA
O Grażynie ostatnio napisano wiele
przydatna w dzień powszedni,
niezbędna w niedzielę.
Ta dziewczyna rozbawia,
denerwuje  i wzrusza.
I nie każda Grazia ma męża Janusza

HANNA
Krucha jakby była porcelanową figurką,
delikatna i barwna  jako ptasie piórko.
Z gracją przez życie płynie niby łania
nic do dodania -  to po prostu Hania

IRENA
Oceniać by daremnie,
co w Irence drzemie,
taka jest bowiem grzeczna, taka ułożona
zaparzy choremu ziółka,
poda lniane siemię
idealna z Irenki pielęgniarka jest lub żona

JADWIGA
Jadwiga cały świat na ramionach dźwiga.
Bez Jadwigi pociągi nie pociągną,
 nie udźwigną dźwigi,
nie zawisną wiśnie i zawał się nie zawali.
Tak uważa Jadwiga, więc dźwiga - dalej.

JOANNA
Może by i z Joasi była domowa kura,
gdyby nie ta jej władcza natura.
Chce nosić szablę u boku,
ubierać się z pańska,
jeśli nawet nie dziewica,
to zawsze orleańska.

JOLANTA
Wyobraźcie sobie, że Jola,
chce być pierwsza już od przedszkola.
Wszystko umie, wszystko wie,
wszystko sama robić chce.
Niechaj Jola mi wybaczy,
lecz jej imię „skromność” znaczy.
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KATARZYNA
Zakatarzona Katarzyna wyśniła
 tatarzyna i tatarzynem
Katarzyna pomiata w piernatach.
Nudzi się aktywnej Kasi na łożu boleści,
cierpi więc i historyczne czyta powieści.

LIDIA
Lidzia ze wszystkiego się cieszy;
w szkole - gdy zgubi zeszyt,
w pracy - gdy szef ją okrzyczy,
z łyżki miodu i szczypty goryczy.
Najstarszy góral nie pamięta czasów,
gdy Lidzia nie była uśmiechnięta.

LUCYNA
Do lutowania potrzebna
 lutownica i cyna.
Do łączenia ludzi wystarczy Lucyna.
Jeśli robi coś innego, znaczy że wariatka
i marnuje się najlepsza na świecie swatka.

MAŁGORZATA
Jeśli szczęścia nie przynosi
w portmonetce grosik,
o fart w życiu zwróć się do Małgosi.
Małgosia szczęście jak chleb
wśród ludzi rozdziela.
Ma tylko jeden feler
- nie mieści się do portfela

MARIA
Ku zdobyciu Marii skieruj swoje czyny,
jeśli szukasz w życiu
rozsądnej dziewczyny.

NATALIA
O Natalii nie napiszę tutaj ani słowa.
Nie byłaby to bowiem
 rzecz tak całkiem nowa.
Jeśli o Natusi chcesz poczytać,
kolego, zerknij
do genialnych strof  Gałczyńskiego

OTYLIA
Dotarliśmy do trudnej chwili,
 bo jak znaleźć rym do Otylii?
Gdyby przynajmniej Otylia była otyła,
rzecz byłaby łatwa i miła,
ale Otylia na ogół subtelna i krucha.
Pozory! Żelaznego Otylia ma ducha.
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PAULINA
Paulina to jest kulturalna dziewczyna
i zaproszona, powiedzmy, do kina
coli nie rozlewa, popcornem nie miota
i niechże się od niej uczy kinowa hołota

RENATA
Spojrzenie Renatki mrozi wokół ziemię.
Pod kruchym lodem jednak
zawsze wulkan drzemie.

ROMUALDA
Roma to jest taka dama,
która zwykła radzić sobie sama.
Umknęła historykom ta czarowna chwilka,
kiedy Roma nad Tybrem wykarmiła wilka.

STEFANIA
Kiedy przyjaciel zdradzi -
Stefania ci doradzi.
Jak się sałatę sadzi
- Stefania też doradzi.
Przestanie, kiedy się ją w ucieczce
po zaułkach zgubi.
Stefania to święta kobieta
 - tylko doradzać lubi.

WIOLA
Taka widać stwórcy wola,
że się czasem trafia Wiola.
Dziewczyna z imieniem jak kwiatek,
kwiatów nie lubi - woli dostatek.

ZOFIA
Za Zosieńki wdzięki stwórcy wielkie dzięki
Lata upłyną, a wdzięki Zosieńki nie miną.

Barbara Sośnica-Czekała
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       WAKACYJNE WSPOMNIENIA
O Bałtyku już niegdyś to i owo pisałam
I zapewne jeszcze nieraz coś napiszę;
Ale dziś w ramach wakacyjnych wspomnień
Przywołam urzekający, nadmorski pejzaż.

Malowniczy Rewal i ośrodek ,,Perła",
W którym spędziłam ponad trzy tygodnie;
Uzdrowiskowy klimat, uroczy zakątek,
Wyjątkowi ludzie i nowe przyjaźnie.

Krwiste zachody słońca- zwiastuny pogody,
Powiew porannej bryzy zjawiskowy;
Jakże mi brak widoku morza, krzyku mew,
Szumu fal i złocistego piasku na plaży.

Spacery we dwoje aż do przystani rybackiej,
Po drodzy gofry z bitą śmietaną- koniecznie!
I zapał syna przemierzającego kilometry nadbrzeża,
Tu Niechorze ,Pogorzelica, tam Pustkowo i Trzęsacz.

Ech, cały długi rok przyjdzie mi czekać,
By doświadczyć ponownie cudu natury;
Kontemplując przyrodę w głubczyckim parku,
Za polskim wybrzeżem tęsknię ,jego barwą i aurą…

Maria Farasiewicz
17 sierpnia 2020 r.
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W 2018 r. narodził się pomysł na-
pisania i wydania publikacji zawie-
rającej opowiadania, rysunki i foto-
grafie uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Głubczycach. Na
początku grudnia tamtego roku, od-
było się spotkanie otwierające
związany z tym projekt, w którym
uczestniczyła również szefowa
biura Lokalnej Grupy Działania
"Płaskowyż Dobrej Ziemi" w Kie-
trzu - Adriana Dziaczyszyn. Gru-
pa uczniów w składzie: Jan Sko-
umal (obecnie kl. III a), Mateusz
Koziara (II c), Kamila Stupek (III
d), Judy Khawla (II c) i były uczeń
ZSO Kacper Tomis, otrzymała
propozycje tematów oraz materia-
ły historyczne i przystąpiła do pra-
cy. Gotowy materiał do 103 - stro-
nicowej książki został złożony do
druku jesienią 2019 r.

Zbiór opowiadań otwiera
"Ostatni filomata" autorstwa Jana
Skoumala, którego akcja rozgry-
wa się równolegle na początku XX
w. i w 1960 r., w murach naszego
liceum. Głównymi postaciami
opowiadania są dyrektor Franciszek
Frej i nauczyciel Stanisław Karwow-
ski. Franciszek Frej stara się rozwi-
kłać niezwykłą zagadkę sprzed kilku-
dziesięciu lat. Czy mu się to uda, czy-
telnik musi stwierdzić sam. Drugie
opowiadanie Jana pt. "Noc kryszta-
łowa" odnosi się do wydarzeń w
Głubczycach z 1938 r. i zawiera ele-
menty fantastyczne.

Mateusz Koziara napisał opowia-
danie, którego akcja toczy się współ-
cześnie we Włodzieninie. Przebywa-

NA TROPIE ZAGADEK HISTORYCZNYCH
 I UKRYTYCH SKARBÓW

jący tam na obozie uczniowie nasze-
go liceum, wymykają się w nocy spod
kontroli nauczycielek i znajdują wej-
ście do średniowiecznego tunelu,
gdzie ich telefony komórkowe nie
mają zasięgu. Przeżywają niezwykle

przygody, których nie zapomną do
końca życia. Z kolei opowiadanie
Judy Khawli pt. Klaser doktora Har-
rego Müllera, dotyczy mieszkające-
go w Głubczycach lekarza żydow-
skiego pochodzenia. Doktor Müller
był cenionym na Śląsku ekspertem fi-
latelistycznym i posiadał cenny zbiór
znaczków pocztowych. Ponieważ jest
on w opowiadaniu śledzony przez
dwóch gestapowców, musi ukryć
swój cenny klaser.

Kamila  Stupek narysowała ko-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

182

miks do historii wymyślonej przez
Mateusza i ilustrację do opowiada-
nia Judy, natomiast Kacper Tomis
wykonał część fotografii zamieszczo-
nych w tej publikacji. Koordynatorką
projektu była nauczycielka historii
Katarzyna Maler, a korektę przepro-
wadziły polonistki: Agata Wołoszyn
i Urszula Chawa.

Dnia 6 lutego 2020 r., z udziałem
zaproszonych gości, w auli ZSO od-
była się promocja niniejszego zbio-
ru, wydanego dzięki LGD "Płasko-
wyż Dobrej Ziemi". Promocję popro-
wadziła uczennica klasy II a Kalina
Liphardt, a o oprawę muzyczną za-
dbały uczennice: Emilia Kiszczyk z
II b, Natalia Ganczarska i Klaudia

Kobylańska z II a oraz Karolina Zin-
ko z II d. Autorzy (obecnych było tyl-
ko dwóch: Kamila Stupek i Jan Sko-
umal) przedstawili efekty swojej pra-
cy i otrzymali gratulacje m. in. od sta-
rosty powiatowego Piotra Soczyń-
skiego i wicestarostki Anity Juchno
oraz od dyrektorki Powiatowego Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej Barbary
Piechaczek. Nie zabrakło podzięko-
wań ze strony dyrektora ZSO Krzysz-
tofa Tokarza i koordynatorki K. Ma-
ler dla Zarządu LGD, reprezentowa-
nego przez  wiceprezeskę Teresę Gra-
bowską i szefową biura w Kietrzu -
Adrianę Dziaczyszyn. Na końcu mło-

dzi autorzy złożyli liczne autografy i
udzielili wywiadu dla TV Pogranicze.

Red. ZSO
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W środę 28. października w Miej-
skim Ośrodku Kultury miało miejsce
wydarzenie zatytułowane: "Sputnik
nad Głubczycami", w którym uczest-
niczyła grupa uczniów ZSM  z klasy
1A technikum ekonomicznego . Na-

zwa ta  nawiązuje bezpośrednio do
odbywającego się po raz 14. w War-
szawie Festiwalu Filmów Rosyjskich
"Sputnik nad Polską" i jego lokalną
edycją-projektem "Sputnik nad
Opolszczyzną 2020". Dzięki uprzej-
mości i zaangażowaniu pani Darii
Ogon - wiceprezesa Opolskiego
Oddziału Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia  Współpracy Polska-
Wschód i przedstawicielki biura
podróży Almatur kinematografia ro-
syjska dotarła do Głubczyc.

Wydarzenie w MOK, choć w moc-
no ograniczonej obostrzeniami epi-
demiologicznymi skali, było wielo-
wątkowym spotkaniem z kulturą ro-
syjską, bo objęło ono projekcję fil-
mu "Lato"        w reżyserii Kiryłła
Sieriebriennikowa, prezentację prac
ogólnopolskiego konkursu fotogra-
ficznego "Wielka Rosja w małym ka-
drze", wystawę zdjęć wykonanych
podczas wyjazdu młodzieży z Zespo-
łu Szkół Mechanicznych i Zespołu

SPUTNIK NAD GŁUBCZYCAMI
Szkół Ogólnokształcących do Kali-
ningradu  i Moskwy w marcu tego
roku oraz podsumowania tego wyjaz-
du w prezentacji Roberta Langa -
ucznia kl. 4A technikum ekonomicz-
nego ZSM. Jury wspomnianego kon-

kursu foto-
graficznego
pr z yz n a ł o
nagrody za
zdjęcia wy-
konane pod-
czas tego
wyjazdu:I m. Natalii Lechun - ZSM,
II m. Robertowi Langowi - ZSM i ex
aequo Aleksandrze Kobeluch - ZSO,
III m. Katarzynie Lipińskiej - ZSM.
Nagrody ufundował: Marszałek Wo-
jewództwa Opolskiego i Stowarzy-
szenie Współpracy Polska -Wschód.

Obecnie niezbyt często zdarzają się
okazje do poznawania kultury rosyj-
skiej, więc tym bardziej interesujące
są tego rodzaju wydarzenia, szczegól-
nie rzadko docierające do małych
miast, takich jak Głubczyce. O wy-
darzeniu można też przeczytać na:

http://www.swpw.eu/ostatni-tego-
roczny-akcent-sputnika-nad-opolsz-
czyzna/

Krystyna Koziara,   Artur Wanicki
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Hasłem tegorocznego Betlejem-
skiego Światła Pokoju było "Światło
Służby" i gdyby podsumować rok

2020 był to dla harcerzy rok pełen
wyzwań i właśnie służby. Epidemia,
zawieszone harcerstwo, izolacja….

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na począt-
ku roku był pełen euforii,
niebywałej integracji
wszystkich pokoleń naszej
głubczyckiej społeczności.
Było tłumnie, głośno i we-
soło i przede wszystkim hoj-
nie, bo zebrane przez nas
środki na kwotę ponad 90
tysięcy złotych radowały i
napawały nas dumą. Za
chwilę "Zima w mieście", na
którą w czasie ferii zimo-
wych chętnie przybywali nie
tylko harcerze, ale również
dzieci i młodzież niezrzeszo-
na z naszej gminy. Wycieczki na lo-
dowisko, wyjazdy do jednostki do
Opola, niezliczona ilość atrakcji, za-
jęć, wielu gości i naszych przyjaciół.
Wesoło, aktywnie i jeszcze wszyscy
razem z uśmiechem korzystaliśmy z
ferii. Marcowe decyzje związane ze

ZHP 2020
stanem pandemii wprowadziły po-
ważne zmiany, także w środowisku
harcerskim. Wyizolowana młodzież,

spotkania online to nowe doświad-
czenia. W tym czasie pełnoletni in-
struktorzy Komendy Hufca ZHP w
Głubczycach spontanicznie utworzyli

pogotowie dla seniorów i osób po-
trzebujących pomocy z terenu powia-
tu głubczyckiego. Nasze działania
obejmowały roznoszenie obiadów w
okresie od 22 marca do 30 czerwca
dla 24 seniorów, zakupy dla seniorów,
realizowanie recept, transport leków
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niezbędnych do życia z Oddziału
Zakaźnego w Opolu do Głubczyc,
wyprowadzanie psów seniorom, pła-
cenie rachunków seniorom, pomoc
rodzinom z niepełnosprawnymi
dziećmi, pomoc w odrabianiu lekcji
zuchom i harcerzom, zakup materia-
łu na maseczki, zakup i dowóz pro-

wiantu żołnierzom pełniącym służbę
na terenach przygranicznych.

W okresie od marca do czerwca
nasze zuchy i harcerze integrowały
się z nami na tyle sposobów, na ile
było to możliwe. Choć młodzież har-
cerska nie mogła bezpośrednio
uczestniczyć w uroczystościach pa-
triotycznych, to o świętach tych pa-
miętali i aktywnie włączali się w na-

sze akcje online, takie jak #OFLA-
GUJ SIĘ #RADOSNY PATRIO-
TYZM z okazji świąt majowych, czy
w 100. Rocznicę Urodzin Jana Paw-
ła II przygotowywali prezentacje lub
prace plastyczne. Harcerska Akcja
Letnia ku radości nas wszystkich od-
była się mimo niecodziennych oko-
liczności pandemii. Wymagało to
dodatkowych nakładów pracy
i środków ostrożności, ale udało się
nam nasze harcerskie wakacje bez-
piecznie przeprowadzić, z czego je-
steśmy niezmiernie dumni. Ponad
dwudziestu harcerzy wyjechało na
obóz harcerski pod namiotami w
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góry, ponad 120 osób wyjechało na
kolonie nad morze. Harcerze po mie-
siącach izolacji, mogli nareszcie spo-
tkać się z rówieśnikami, wyjechać
nad morze lub w góry i korzystać z
wakacji.  Jeszcze we
wrześniu spotkaliśmy się
na harcerskim starcie z
nowymi planami, pełni
energii, jaką dały nam
wakacje. Drużyny rozpo-
czynały swoje działania,
sprzątały groby niezna-
nych żołnierzy, zbierały
się na zbiórkach zastę-
pów na łonie przyrody. W
ramach Rajdu Jesiennego w zmienio-
nej formie, dostosowanej do obowią-
zujących procedur przywitaliśmy w
naszej głubczyckiej, harcerskiej ro-
dzinie nowych harcerzy, którzy w
Lesie Marysieńka przy harcerskim
ognisku złożyli swoje Przyrzeczenie
Harcerskie. Lecz niestety nasze dzia-
łania zostały na nowo zawieszone.
Nasze jesienne przedsięwzięcia zno-
wu przeprowadzaliśmy online. Czas
ten wykorzystaliśmy także na udział

w szkoleniach i konferencjach, orga-
nizowanych przez Komendę Chorą-
gwi i Główną Kwaterę ZHP. Wielu
naszych zuchów i harcerzy przez cały
rok zdobywało sprawności i było w
stałym kontakcie ze swoimi drużyno-
wymi. Młodzież starszo harcerska
przygotowywała się do otwarcia prób
instruktorskich, kadra hufca nabywa-
ła nowych doświadczeń w działaniu
w okresie pandemii, aktywnie współ-
pracowała i wspierała się wzajemnie.
Rok zakończyliśmy sztafetą Betle-
jemskiego Światła Pokoju. Nieśliśmy
betlejemski ogień do mieszkańców
naszego powiatu, urzędów, kościo-
łów, firm i instytucji.

Rok pełen wyzwań. Mimo trudno-
ści uzmysłowił nam, że jesteśmy wy-
jątkową harcerską społecznością.
Potrafimy działać pod presją czasu,
szybko się zorganizować, poświęcić

swój czas, pomagać sobie wzajemnie,
a także tym, którzy tej pomocy po-
trzebowali. Wiemy, że możemy wza-
jemnie na sobie polegać i o czym
przekonaliśmy się w tym roku pan-
demia przesunęła granicę naszych
możliwości.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ

KOMENDANTKA HUFCA
ZHP GŁUBCZYCE
Katarzyna Mojzyk



WSPÓ£CZESNOŒÆ

187

  Obóz to jedno z najważniejszych
wydarzeń w życiu drużyny.
"Czas, w którym wspólnie żyjemy,
mieszkamy w leśnej głuszy, w otocze-
niu przyrody, wzmacniając przyjaź-
nie i budując swoją odpowiedzialność
i samodzielność, zdobywamy w dzia-
łaniu szereg umiejętności. Podsumo-
wujemy i planujemy. W tym roku
nasze obozy będą miały jednak szcze-
gólne znaczenie - po miesiącach od-
cięcia pozwolą naszym harcerzom
spotkać się ze sobą i spędzić waka-

cje w duchu przygody, w rozwijają-
cy, a jednocześnie bezpieczny spo-
sób. Bo czy może być lepszy sposób
na "kwarantannę" niż dwa tygodnie
spędzone w lesie, w oderwaniu od
świata zewnętrznego, miast i tłumów
ludzi, wraz ze znaną grupą przyja-
ciół?"
#Lato Leśnych Ludzi to cykliczne
wydarzenie Chorągwi Opolskiej
Związku Harcerstwa Polskiego. W
tym roku Hufiec ZHP Głubczyce po-
stanowił dołączyć do tego wydarze-
nia i jako pierwszy w tym roku był
organizatorem harcerskiego obozu

 OBÓZ TO JEDNO
Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

puszczańskiego w Sudetach w masy-
wie Śnieżnika. Udział w obozie wzię-
ła Drużyna Harcerska "Kompleks"
prowadzona przez drużynowego pwd
Sebastiana Mojzyk. Specyfika dzia-
łalności prowadzonej metodą har-
cerską jest uczenie samodzielności w
warunkach polowych, samodzielne
przygotowywanie posiłków, własno-
ręczne wykonywanie elementów wy-
posażenia, budowa i utrzymanie obo-
zowej infrastruktury - kuchni, latryn,
umywalni czyli "minimalizacja udo-

godnień cywilizacyjnych i dbanie o
środowisko naturalne". I to się nam
udało !!! Obóz został postawiony od
podstaw. Z pomocą zespołu chorą-
gwianego w trakcie tzw. kwaterki
zbudowaliśmy kuchnię polową i po-
stawiliśmy murowany, ceglany piec
oraz przetransportowaliśmy drewno
oraz namioty i sprzęt. Pogoda nie roz-
pieszczała chłopaków w tym czasie
lejąc z nieba strugi deszczu. W po-
niedziałek 29 czerwca przybyli na
miejsce obozowania głubczyccy har-
cerze. Przestało wtedy padać, a po-
godę mieliśmy piękną, poza jednym
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dniem w ciągu dwóch tygodni obo-
zu. Wzięliśmy się wszyscy mocno do
pracy, bo przed nami było postawie-
nie namiotów, w których spaliśmy,
wniesienie materacy i łóżek, bagaży
i różnego potrzebnego nam sprzętu.
Nasz obóz mieścił się na najwyższej
części terenu, co wiązało się z wno-
szeniem wszystkiego pod stromą
górę, co było mega wyczynem dla
większości. Gdy postawiliśmy i urzą-
dziliśmy sobie nasze namioty przez
kolejne dwa dni budowaliśmy infra-
strukturę obozową realizując zadania
i zajęcia z pionierki obozowej. Wy-
budowaliśmy latryny, postawiliśmy
namioty sanitarne, zbudowaliśmy z
drewna półki i regały, wykopaliśmy
doły chłonne, postawiliśmy stołów-
kę, magazyn żywności oraz myjnię
naczyń i stanowisko do obierania wa-
rzyw. Wykosiliśmy teren na plac ape-
lowy. Następnie przed namiotami za-
stępów stanęły samodzielnie wyko-
nane totemy. Gdy nasz obóz był już
dopieszczony zajęliśmy się zajęcia-
mi z terenoznawstwa, poznawaliśmy
okolice naszej bazy obozowej i ru-
szyliśmy na górskie wędrówki. Zdo-

byliśmy m.in. najwyższy szczyt w
okolicy naszej bazy - Śnieżnik. Za-
jęć było dużo i staraliśmy się by były
twórcze i ciekawe. Odbyły się zaję-
cia z samarytanki i udzielania pierw-
szej pomocy, rozmawialiśmy o epi-
demii, jak również zajęcia z przyro-
doznawstwa, każdy zastęp poznawał
zioła lecznicze i ich zastosowania,
robił zielnik zastępu. Przypominali-
śmy sobie znaki patrolowe, były plą-
sy, śpiewanki, gry terenowe w lesie,
zajęcia sportowe, plastyczno-tech-
niczne, teatralne i oczywiście ogni-
ska obrzędowe z gawędą drużynowe-
go lub komendanta. Strzelaliśmy z
łuku i karabinków ASG, bawiliśmy
się w Indian, przeciągaliśmy linę, gra-
liśmy w piłkę. Atrakcją, która podbi-
ła serca naszych harcerzy były huś-
tawki z lin i drabinki umiejscowione
na drzewach. Harcerze chętnie poma-
gali na obozie. Chodzili po drewno
do lasu, które potrzebowaliśmy do
palenia w piecu, w przygotowywaniu
posiłków, które gotowaliśmy na har-
cerskim piecu w polowej kuchni. Go-
towaliśmy zupy, ziemniaki, ryż i ma-
karon, robiliśmy sałatki a nawet na-
leśniki. Nie mieliśmy energii elek-
trycznej. Wyposażeni byliśmy w la-
tarki i latarki czołowe. W ostatnim
dniu obozu odbył się bieg patrolowy.
Na ognisku pożegnalnym przyznane
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zostały stopnie harcerskie oraz spraw-
ności, które nasi harcerze zdobyli w
trakcie obozu.
Obóz w moim odczuciu był bardzo
udany, dużo się nauczyliśmy i przy-
pomnieliśmy, bo na takim obozie har-
cerze naszego hufca nie byli od cza-
su obozów na Łysym Brzegu. Dla
obecnego pokolenia harcerzy był to
pierwszy taki obóz i mamy nadzieję,
ze nie ostatni i harce powrócą w na-
szym hufcu. Jesteśmy dumni z na-
szych harcerzy, którzy byli bardzo
zdyscyplinowani i dali radę przerwać
w naturalnych warunkach. Wszyscy
całkowicie zdrowi i bezpieczni wró-
cili do domu. Na pewno z miłymi
wspomnieniami z harcerskiej przygo-
dy w leśnej głuszy.
"Ustawimy mały obóz
Bramę zbudujemy z serc
A z tych dusz, co tak gorące
Zbudujemy sobie piec
Rozpalimy mały ogień
A w tym ogniu będziesz piekł
Naszą przyjaźń, która łączy
Która da Ci to, co chcesz"

Komendantka Hufca ZHP,
współorganizatorka i uczestniczka

obozu  harcerskiego w Międzygórzu
phm Katarzyna Mojzyk
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KRES ŻYCIA
Ech, jakże kruche to ludzkie życie,
Niczym ulotny pyłek na wietrze;
Chwiejna łodyga szumiącego  sitowia,
Źdźbło trawy w spalonych chaszczach
.
Kohelet  rzecze: "Vanitas  vanitatum"
I dopowiada: "et omnia  vanitas";
Myśli skierowane ku wieczności,
Dzień zaduszny - wspomnienie, refleksja.

Zmarli - bliscy a przecież dalecy,
W pamięci obraz zamglony;
Nad mogiłą w zadumie i ciszy:
"Wieczny odpoczynek daj im Panie".

Dzień i godzina - niestety nieznane,
Nadchodzi to, co nieuniknione;
Dzień po dniu jak kadry filmu,
Przeraża ostatnie westchnienie.

Dębowa trumna czy bogata urna,
Portret, na nim czarny, żałobny  kir;
Wieńce, kwiaty - na pożegnanie
I ta myśl - ten człowiek tu był i żył.

Lecz wiara i ufność w dobroć  Pana
Przypominają o Boskim miłosierdziu;
A choć życie śmiercią naznaczone,
Wrota zaświatów dają nadzieję…

                         Maria Farasiewicz
                         15 pażdziernika 2020 r.

Przypis: z łac.
"Vanitas  vanitatum et omnia vanitas" -

 "Marność nad marnościami i wszystko to
marność"

 (Biblia, ST, Księga Koheleta).

TYTUŁEM WSTĘPU

Minęła północ,
nie mogę zasnąć,
Więc piszę wiersz
o przemijaniu;
Jesienny deszcz
o szyby dzwoni,
A ja w chaosie myśli
pozostaję.
Kotłują się w głowie
różne słowa,
Nadaję im kształt
i brzmienie;
Wiersz musi być jasny,
klarowny,
Temat poważny -
kres istnienia.
To tak apropo's  1.listopada,
Którego zwiemy "dniem zadumy";
Im bliżej bowiem
Wszystkich Świętych,
Przychodzi nostalgia,
są wspomnienia…
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OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. JADWIGI KRÓLIKOWSKIEJ

Ostatnie pożegnanie śp. Jadwigi Królikowskiej, naczelnika WRPiR Urzędu
Miejskiego w Głubczycach.
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci pani Jadwigi Królikowskiej,
wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego. Odeszła od nas zupełnie niespo-
dziewanie, w dniu 20 listopada 2020 r. pogrążając w smutku najbliższych,
męża i syna.
Pani Jadwiga w 1981 roku rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Łódzkim, na
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku ekonomiczno-społecz-
nym o specjalności "gospodarka miejska". Studia ukończyła w roku 1986
zdobywając tytuł magistra. Tego samego roku podjęła pracę w Urzędzie Mia-
sta Łodzi - kończąc tam aplikację administracyjną. Pracowała na Wydziale
Gospodarki Komunalnej, na stanowisku inspektora wojewódzkiego do 1990
r. Pracę w  Urzędzie Miejskim w Głubczycach rozpoczęła w październiku
1990 r. w ówczesnym Wydziale Gospodarczym i Przekształceń Własnościo-
wych - późniejszy Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa - praco-
wała przez 30 lat.
Jadwiga Królikowska była sumienną, zorganizowaną i bardzo pracowitą osobą.
Zawsze można było liczyć na jej pomoc, konsultację. Posiadała potężną wie-
dzę merytoryczną i doświadczenie zdobyte wieloletnią pracą w administracji
na stanowisku naczelnika wydziału. Jej odejście jest dla Urzędu i lokalnej
społeczności bez wątpienia wielką stratą.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Burmistrz Głubczyc
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Pan Dyrektor Stanisław Suchec-
ki nie żyje! Wiadomość o jego
śmierci lotem błyskawicy rozeszła
się w środowisku głubczyckim w
dniu jego zgonu, tj. 16 stycznia
2020r.

Odszedł do wieczności, skończyw-
szy 73 lata. W sile wieku. Wszak nie
był sędziwy! Śmiertelna choroba ser-
ca zabrała człowieka wyjątkowego.

Śp. Stanisław Suchecki - mąż, oj-
ciec, dziadek, brat. Dla społeczności
Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach postać szczególnie bli-
ska. Od 1973r. instruktor warsztatów
szkolnych oraz nauczyciel przedmio-
tów zawodowych. Absolwent wy-
działu mechanicznego Politechniki
Gliwickiej. W latach 1991-2002 dy-
rektor głubczyckiego Mechanika i
wizytator szkolnictwa zawodowego.

Pan Stanisław Suchecki jako na-
uczyciel imponował szeroką wiedzą

WSPOMNIENIE O DYREKTORZE
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

ŚP. STANISŁAWIE SUCHECKIM

techniczną:  praktyczną i teoretyczną.
Zajęcia prowadził w sposób rzetel-
ny, zdecydowany, wręcz z matema-
tyczna dokładnością. Lubił dyscypli-
nę. Panował nad klasą. Ciekawie opo-
wiadał. Na każdy temat, często wy-
wołany  ,,ad hoc" przez uczniów. Na-
uczał kilkunastu przedmiotów: ma-
szynoznawstwa, technologii, prowa-
dził liczne pracownia, etc. Lubiany
przez uczniów i nauczycieli, wzbu-
dzał respekt…

Uzyskałam te informacje od moje-
go brata - Mirka Wierzby - absolwenta
technikum samochodowego i wycho-
wanka prof. Sucheckiego, którego da-
rzył należnym mu szacunkiem i podzi-
wiał.  ,,To wy jesteście samochodzia-
rze?"  - zwracał się do klasy - po czym
uczniowie chórem odpowiadali:  ,,Tak,
my jesteśmy samochodziarze". Z cza-
sem to zdanie zastąpiło tradycyjne
,,dzień dobry".

Śp. Stanisław Suchecki. W 1991r.,
obdarzony szczególnym  zaufaniem,
na prośbę grona nauczycielskiego
,,zasiadł" w fotelu dyrektorskim, obej-
mując to stanowisko po schorowanym
panie dyrektorze Janie Kozłowskim.
Słowo ,,zasiadł" należy traktować me-
taforycznie, bo tak naprawdę niewiele
czasu spędzał w tym fotelu, zaglądając
w liczne zakamarki szkoły, dopilnowu-
jąc tego i owego.

Dyrektor Suchecki. Dobry gospo-
darz. Człowiek niezwykle pracowi-
ty, który w latach 90. XX w. dopro-
wadził MECHANIK do rozkwitu w
niełatwych czasach transformacji i
reform. Świetny zarządca. Postać
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czynu. Za jego kadencji w ZSM
kształciło się ponad 1200 uczniów!
Były to czasy tzw. wyżu demogra-
ficznego i szalonego zainteresowa-
nia szkolnictwem zawodowym. Pan
Suchecki powołał do życia wiele
nowych kierunków, zwłaszcza klas
średnich, zmieniając proporcje ze
szkolnictwa zawodowego na tech-
niczne.

Śp. Dyrektor Suchecki. To on zapro-
ponował mi pracę polonistki, gdy we
wrześniu 1991r. odbywałam w ZSM
u pana Mariana Paściaka praktykę
pedagogiczną. Zachęcił mnie, bym po
skończeniu studiów filologicznych
wróciła do Głubczyc, choć miałam
inne, ambitne propozycje pracy we
Wrocławiu, gdzie studiowałam. Wró-
ciłam po więc po roku i 1 września
1992r., podjęłam pracę w zawodzie
nauczycielki j. polskiego. To właśnie
pan dyrektor Suchecki odegrał ważną
rolę w moim życiu. To on, po jednej z
jakże udanych akademii, zachęcił
mnie do prowadzenia kółka teatralne-
go. Tak tez się stało! W roku 1994 po-
wołałam do życia teatr TRADYCJA,
którego pan dyrektor był swoistym
mecenasem. Teatr ten istnieje do dziś
i niedawno obchodził 25 lat swego ist-
nienia. A potem zainspirował mnie do
utworzenia zespołu tanecznego FAN-
TAZJA, co uczyniłam w 1996r. Oby-
dwie te grupy artystyczne były jego
"oczkiem w głowie". Wspierał pracę
pozalekcyjną, doceniał, dodawał
skrzydeł, motywował. Zależało mu na
tym, by w szkole technicznej unosił
się duch humanistyczny. Wyzwalał we
mnie i w innych nauczycielach niesa-
mowite pokłady energii, dodawał wia-
ry w siły, możliwości, umiejętności i
talent. Cieszył się niezmiernie z osią-

gnięć wojewódzkich, ogólnopol-
skich, z HERODÓW…

Dziesięć lat swojego życia zawo-
dowego, w tym artystycznego i spo-
łecznego,  integralnie wiążę z życzli-
wością i otwartością dyrektora Su-
checkiego. Wiele mu zawdzięczam,
co chcę w sposób szczególny podkre-
ślić! Od niego wszystko się zaczęło…

Kontynuując sukcesy przedmioto-
we, sportowe, wspomniane artystycz-
ne ,,ożywiły" postać dyrektora Su-
checkiego. Z satysfakcją i zapałem o
nich opowiadał. Mało tego! Ściany
szkolnych korytarzy ,,obwiesił" set-
kami dyplomów.

W 1999r. z radością przecinał wstę-
gę w dniu otwarcia Szkolnego Mu-
zeum Regionalnego, założonego
przez nauczycielkę historii - panią
Anię Dudek. Udostępnił je zwiedza-
jącym…

Śp. Stanisław Suchecki. Człek
przedsiębiorczy i bardzo pracowity.
Niczym Boryna z "Chłopów" Rey-
monta. Jakże przywiązany do ziemi -
matki, którą w swej rodzinnej miej-
scowości - Nasiedlu - z zapałem upra-
wiał. Tę pracowitość i oddanie prze-
niósł na grunt MECHANIKA. Umie-
jętnie godził zawód nauczyciela z
pracą na roli. Biegał w tę i we w tę.
Nieobcy był widok, gdy chodził po
dachu i wyszukiwał dziur, które na-
leży załatać. Albo brał kielnię i mu-
rował. Osobiście. Zresztą robota ,,pa-
liła się mu w rękach". Nie lubił bez-
czynności. No ba! Kochał swą pra-
cę, swój zawód, swą szkołę…, a dy-
rektorowanie traktował jak służbę i
misję.

A'propos dyrektorowania. Pan Su-
checki jako człowiek niesamowicie
zaradny otworzył niejako szkołę na



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

194

świat. Nie szczędził sił na realizację
zadań statutowych i innych. W tym
miejscu przywołam fragment jego
wspomnień: ,,Rozpoczęliśmy więc
różne działania idące w kierunku po-
zyskiwania pieniędzy pozabudżeto-
wych dla rozwoju szkoły… Wynaję-
liśmy wtedy wiele wolnych pomiesz-
czeń w szkole, pokoje w internacie
dla gości, uruchomiliśmy komisje
egzaminacyjne dla czeladników i mi-
strzów, organizowaliśmy różne kur-
sy kwalifikacyjne w różnych zawo-
dach, szereg kursów zawodowych,
komputerowe, pedagogiczne i wiele
innych. Wreszcie zaczęliśmy mieć
pieniądze potrzebne do normalnego
funkcjonowania szkoły, unowocze-
śniliśmy ją (…). Rozpoczęliśmy me-
todyczne remonty i modernizację ca-
łego obiektu szkolnego…  Poprawi-
liśmy ofertę edukacyjną. Szkoła za-
pracowała i zasłużyła na dobrą opi-
nię w środowisku…" Tętniła życiem!
W latach 90. zatrudnił wielu ambit-
nych nauczycieli. Większość z nich
pracuje do dziś. Są wśród nich ab-
solwenci ZSM.

Śp. Dyrektor Suchecki. Każdą
długą przerwę spędzał w pokoju na-
uczycielskim z gronem, gdzie unosił
się zapach parzonej kawy i domowe-
go ciasta. Spotkania te miały charak-
ter krótkich rad pedagogicznych.
Wiedział o wszystkim, co się dzieje.
Informował, dyskutował, analizował.
Snuł refleksje. Był typem gawędzia-
rza, świetnym mówcą. Wzbudzał po-
słuch. ,,Szczery do bólu". A przy tym
,,swój chłop" - można by rzec. Żył
życiem szkoły i jej sprawami. Poma-
gał w rozwiązywaniu problemów dy-
daktyczno -wychowawczych. Spra-
wiedliwy sędzia i rozjemca. Mentor.
Dawał poczucie bezpieczeństwa.

Pan Suchecki. Charyzmatyczny,
urzekający, czarujący, choć czasem
,,życzliwie naburmuszony". Ener-
giczny, energetyzujący i żywiołowy.
Ekscentryczny typ. Przystojny, ele-
gancki, z hollywoodzkim szerokim
uśmiechem i burzą ciemnych włosów.
Wytwarzał swego rodzaju aurę wokół
siebie. Szybko się poruszał. Może
trochę chaotyczny i narwany. Nawet
jak zganił, zaraz przeprosił. Nie żywił
do nikogo urazy. A przy tym wyma-
gający, tak od siebie, jak i podwład-
nych.  Silna osobowość.

Śp. Stanisław Suchecki. Kochał
kwiaty i otaczał się nimi. W szkole,
na korytarzu, w klasach, na podwór-
ku, wszędzie… Esteta.

Dyrektor Suchecki. Człowiek jak-
że ambitny. Jego to staraniem w
2001r. powstała w ZSM filia Akade-
mii Rolniczej z Wrocławia o kierun-
ku Technika Rolnicza i Leśna, gdzie
studenci, po 3 latach mogli kontynu-
ować naukę na uczelni macierzystej,
zdobywając tytuł magistra. Żywot tej
filii nie był długi, lecz fakt powstania
świadczy o niezwykłej pomysłowości
pana Sucheckiego.

Śp. Dyrektor Suchecki. Po Janie
Mruku - ,,ojcu" MECHANIKA, to
kolejny wieloletni, godny jego na-
stępca. Z całym szacunkiem dla po-
przedników, którym nie dane było tak
długo zarządzać w ZSM. Ten, który
zdobywał doświadczenie i szlify w
pracy zawodowej pod czujnym okiem
swego wielkiego poprzednika. Ten,
który zapisał się dużymi literami w
historii szkoły.

Śp. Stanisław Suchecki. Na trasie
Głubczyce - Racibórz, skąd dojeżdżał
do pracy, nie było miejscowości, w
której by się nie zatrzymał, aby za-
wiesić plakat reklamujący ZSM. Ko-
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chał swój zawód, swoją szkołę. Był
jej oddany.

Pan Suchecki. Miał być gościem
honorowym jubileuszu 50 - lecia
ZSM i 25 - lecia teatru TRADYCJA
w dniach 11-12 października 2019r.
Tymczasem choroba serca, która oka-
zała się być śmiertelną, uniemożliwiła
mu przyjazd. Tydzień przed jubile-
uszem zadzwoniłam doń w imieniu
dyr. Jana Łaty, by potwierdzić jego
obecność. Niestety, już z trudem
mówił, leżał w szpitalu. Przekazał
jubileuszowe życzenia i z żalem za-
wiadomił, że nie weźmie udziału w
uroczystościach. Było mi przykro.
Tak ważna postać! No cóż! Obieca-
łam wtedy, że przywiozę mu wydaną

na tę okoliczność ,,Księgę jubile-
uszową", której też jest bohaterem,
jak i gadżety Zjazdu Absolwentów.
Ucieszył się. Bardzo żałuję, że nie
zdążyłam przekazać mu tych pamią-
tek. Składam je więc w asyście dy-
rektora - Jana Łaty - na ręce szanow-
nej małżonki - p. Danuty i rodziny.
Dziś nabierają szczególnego znacze-
nia…

A na jubileuszu absolwenci pytają
o pana prof. Sucheckiego. Nie mogą
uwierzyć, że jest ciężko chory. Wy-
dawać by się mogło, że to człowiek
niezniszczalny, pełen młodzieńczej
energii i zapału. Zbyszek Ziółko -
absolwent ZSM - na jubileuszowej
gali wspomina go ciepło i z humo-
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rem, przytaczając zabawną, wręcz
anegdotyczną scenkę z lekcji maszy-
noznawstwa…

 A jeszcze wcześniej, bo przed sa-
mym jubileuszem 50 - lecia pan Ma-
rian Pospiszel - właściciel lokalnej
TV Pogranicze wyemitował obszer-
ny program z 40 - lecia MECHANI-
KA, na którym pan dyrektor Suchec-
ki był oczywiście gościem honoro-
wym, jak i prelegentem. Żywym i
barwnym językiem opowiadał o swej
pracy zawodowej i związkach ze
szkołą. Z dumą wspominał absolwen-
tów, którzy osiągnęli życiowy sukces
i zajmują ważne stanowiska, a co naj-
istotniejsze, sprawdzili się na wszyst-
kich niemal płaszczyznach zawodo-
wych.

Tymczasem o panu Sucheckim mo-
żemy już mówić li-tylko w czasie
przeszłym… Aż trudno uwierzyć…

Śp. Stanisław Suchecki. Nietuzin-
kowy, niepospolity, ciekawa postać w
galerii ZSM. Przedsiębiorczy Wokul-
ski - chcę rzec. Nauczyciel i dyrektor
z powołania. ,,Z krwi i kości" - jak
mówi porzekadło. A w swoich wspo-
mnieniach pisał tak: ,,Teraz, gdy je-
stem już od wielu lat na emeryturze
nauczycielskiej i zajmuję się innym
zawodem jako menager firmy propa-
gującej zdrowy styl życia, z satys-
fakcją wspominam lata przepracowa-
ne w Zespole Szkół Mechanicznych
w Głubczycach. To były naprawdę
wspaniałe, niezapomniane lata i fan-
tastyczna przygoda życiowa".

Szersze wspomnienia zawarte są w
przytoczonej wcześniej "Księdze Ju-
bileuszowej". Właśnie teraz mają
wartość wielką…

Śp. Stanisław Suchecki. Doświad-
czony przez los, nie stracił radości i

pogody ducha. Wspaniały i troskli-
wy mąż, ojciec i dziadek. Mimo licz-
nych obowiązków zawodowych i go-
spodarskich, zawsze znajdował czas
dla rodziny. W swych synach - dziś
inżynierach - już w dzieciństwie
wzbudzał miłość do nauki i przed-
miotów ścisłych. Wiele uwagi po-
święcał też swemu wnukowi, nawet
będąc już chorym. Wyjaśniał mu za-
wiłości matematyki…

Ostatnie miesiące jego życia nazna-
czone były bólem i cierpieniem, któ-
re znosił z pokorą i wielką wiarą w
wyzdrowienie. Pogrążony w modli-
twie, nie tracił nadziei. Do końca
walczył z chorobą, która go unieru-
chomiła i przykuła do łóżka. Odszedł
cicho, w otoczeniu najbliższych, w
rodzinnym domu… Tuż przed
50.rocznicą pożycia małżeńskiego.

Śp. Dyrektor Suchecki. Tak nie-
dawno, bo 14 stycznia tego roku,
otrzymałam od jego małżonki smsa.
Były w nim podziękowania za życze-
nia noworoczne i pamięć oraz infor-
macja, że pan dyrektor jest ciężko
chory i osobiście nie może mi odpi-
sać. Życzyłam mu więc szybkiego
powrotu do zdrowia, nie przypusz-
czając nawet, że za dwa dni opuści
doczesną ojczyznę, a ja będę pisać
wspomnienia o nim…

Śp. Stanisław Suchecki. Na zawsze
pozostanie w moim sercu, w mej pa-
mięci i tych, którzy spotkali go na
swej drodze życiowej. Niech dobry
Pan obdarzy go szczęściem wiecz-
nym.

Niech odpoczywa w pokoju.
Maria Farasiewicz
20 stycznia 2020r.
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2. grudnia2020 r. tuż przed pół-
nocą w Opolskim Domu Księży
Emerytów ks. Adam Szubka za-
kończył swą ziemską pielgrzymkę.
Smutna wiadomość o jego śmierci już
wczesnym rankiem obiegła media
społecznościowe i nasze głubczyckie
środowisko. I odszedł do wieczność,
przeżywszy 76 lat. Odszedł, by sta-
nąć przed obliczem Pana. Odszedł
niezwykły kapłan.Śp. ks. Adam Szub-
ka. Oddany bez reszty swej posłudze
kapłańskiej. Dobry pasterz, pełen mi-
łości do bliźniego. Życzliwy, zawsze
pogodny, ciepły, dobroduszny i pro-
stolinijny. A przy tym pokorny i
skromny. Dowcipny, z humorem.
Wspaniały katecheta i kaznodzieja.
Bogobojny i jakże pobożny.

Śp. ks. Adam Szubka. Powszech-
nie znany, lubiany i szanowany. Dru-
gi kapłan w powojennej historii Bog-
danowic. 42 lata w roli proboszcza
parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Często mawiał, że jego
dziadkowie modlili się do krzyża po-
stawionego na podwórzu, potem ro-
dzice, a w efekcie on przybył do pa-
rafii z patronackim krzyżem. "To nie
przypadek" - podkreślał. Wracając do
wątku… Do tejże parafii należał tak-
że kościół filialny Matki Boskiej
Anielskiej w Nowej Wsi. Niegdyś
także Nowy Rożnów w latach 80. XX
w. włączony do parafii NNMP w
Głubczycach. Na mocy dekretu ks.
bpa Antoniego Adamiuka probostwo
miał objąć pod koniec października
1976 r., po uprzedniej 7-letniej po-
słudze wikarego w różnych miejsco-
wościach. Do Bogdanowic przyje-
chał autobusem, a nie mogąc trafić

ŚP. KS. ADAM SZUBKA
WE WSPOMNIENIACH

na plebanię, wstąpił do pobliskiego
domostwa. Tam gospodyni, śp. Fran-
ciszka Kwaśniewska, na jego widok
krzyknęła po góralsku: "Jezusicku,
momy nowego probosca!", o czym
jeszcze tego samego wieczora dowie-
działa się cała wieś. Kiedy na drugi
dzień rowerem udał się do Nowej
Wsi, nie wiedział, gdzie znajduje się
kościół. Przypadkowo spotkana ko-
biecina doradziła, by jechał ciągle na
prawo, a z powrotem ciągle na lewo i
tak trafi. Często te początki wspomi-
nał… Przez 7 lat ks. Szubka miesz-
kał na plebanii z byłym proboszczem,
ks. Kazimierzem Jońcem. Zaopieko-
wał się schorowanym i sędziwym ka-
płanem, który "umarł mu na rękach"
30.stycznia 1983 r. Wspólna egzy-
stencja wymagała od młodego pro-
boszcza wiele cierpliwości, empatii i
zrozumienia.

Śp. ks. Adam Szubka. Późniejszy
radca i dziekan. Komentator otacza-
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jącej rzeczywistości. Od razu włączył
się w rytm życia obydwu wsi. Znał tu
wszystkich mieszkańców, interesował
się nimi, rozmawiał, przyjaźnił, od-
wiedzał, dociekał… Szczególną nić
porozumienia i sympatii nawiązał z
wieloletnim sołtysem Bogdanowic,
zmarłym tuż przed nim Markiem
Gorczycą, któremu powierzył funk-
cję przewodniczącego Rady Duszpa-
sterskiej. Łączyła ich braterska przy-
jaźń. Stanowili zgrany duet. Zresztą
cała rodzina śp. Marka była dlań ni-
czym własna. Udana współpraca ze
społecznością wiejską zaowocowała
wieloma ciekawymi pomysłami,
przedsięwzięciami, projektami i
wydarzeniami. Tak sakralnymi jak
i świeckimi. Ze wspomnianym soł-
tysem ks. Adam przemierzał biura,
urzędy. Pukał do różnych drzwi.
Odwiedzał burmistrzów: śp. Kazi-
mierza Jurkowskiego, Jana Krów-
kę, Adama Krupę, starostów: śp.
Józefa Kozinę, Piotra Soczyńskie-
go. Zawsze życzliwie witany. Bywał
u sponsorów. Pozyskiwał środki na
potrzeby kościoła i parafii. Był
przekonywujący. Świetną relację
zbudował z aktywnie działającym
Kołem Gospodyń Wiejskich w Bog-
danowicach. Zawsze mógł liczyć na
pomoc przewodniczących Koła:
najpierw p. Stasi Mrzygłód, a po-
tem p. Beaty Madery. Ochotnicza
Straż Pożarna też była mu bliska,
zwłaszcza, że pełniła istotną rolę
podczas uroczystości i świąt ko-
ścielnych.

Ks. proboszcz Adam Szubka. Od
lat był gościem honorowym niemal
wszystkich spotkań i okolicznościo-
wych imprez organizowanych w
świetlicy wiejskiej. Szczególnie tych

opłatkowych. Z zapałem oglądał ja-
sełka, inscenizacje oparte na moty-
wach biblijnych i tematyczne przed-
stawienia związane także z jego
życiorysem, a w wykonaniu dzieci i
młodzieży szkolnej w reżyserii wspo-
mnianej pani Stasi. Jakże cieszył go
rozkwit życia kulturalnego wsi i jej
rozwój. Na jednym z występów, bo-
dajże podczas jubileuszu 40-lecia
kapłaństwa, wręcz płakał, gdy mło-
dzi aktorzy inscenizowali jego wcze-
sne dzieciństwo i przyjazd z rodziną
w bydlęcych wagonach na Zachód.
Płynący z płyty CD płacz małego
dziecięcia - Adasia niejednego wzru-
szył. Takich momentów nie brakowa-
ło.

Gdyby chcieć spisać bogatą cele-
brację i obrzędowość wszystkich uro-
czystości kościelnych, w tym odpu-
stów obchodzonych dwa razy w roku,
gdyby chcieć wspomnieć o dożyn-
kach, nie sposób. To temat - rzeka.
Materiał na powieść… Kontynuując.
Ks. Szubka znał zwyczaje i obyczaje
panujące na jego wsiach. Interesował
się swoim wiernym ludem. Nie moż-
na tu pominąć sympatii do Wicynian
- mieszkańców sąsiedniej Nowej Wsi,
jej wieloletniego sołtysa - Adama
Buchańca i tamtejszego Koła Gospo-
dyń. Także i do nich bywał często
zapraszany. A skoro mowa o zapro-
szeniach, to i ja miałam przyjemność
gościć go w Głubczycach na wystę-
pach mojego teatru TRADYCJA oraz
Grupy Estradowej MIRIAM. Z chę-
cią przyjeżdżał na koncerty do ko-
ścioła oo. Franciszkanów czy MOK-
u. Było mi miło.

Śp. ks. Adam Szubka. Przez
pierwsze lata swej posługi duszpa-
sterskiej przemierzał okolicę rowe-
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rem lub piechotą. W końcu kupił so-
bie samochód, używany, ale w do-
brym stanie Fiat 125p. Od krewnia-
ka, Kazia Jurkowskiego, późniejsze-
go burmistrza. Wreszcie mógł skró-
cić czas drogi, docierając na Mszę
Św. do Nowej Wsi.

Śp. ks. Adam Szubka. Wielki
kontynuator dzieła odbudowy ko-
ścioła parafialnego po swoim po-
przedniku - ks. Jońcu. Kościoła zbu-
rzonego w 1945 r. przez Armię Czer-
woną. Dbał o Dom Boży i jego obej-
ście. Z jego to inicjatywy i przy
wsparciu Rady Duszpasterskiej jak i
mieszkańców wsi świątynia ta dwu-
krotnie była odmalowana. Ostatni raz
w 2009 r. tuż przed uroczystymi ob-
chodami 100-lecia kościoła. Na tę
okoliczność odremontowane też zo-
stały cztery kapliczki na ternie wsi i
wszystkie krzyże. Jego to i wspo-
mnianej Rady staraniem odbudowa-
na została oryginalna wieża kościel-
na, replika tej z 1910 r. Nowa wieża
stanowiła zwieńczenie całego dzieła
odbudowy kościoła. Dokładnie pa-
miętam jej uroczyste poświęcenie
przez bpa Jana Wieczorka podczas
uroczystości odpustowej w 2016 r.
Lecz to nie wszystko! Przy pomocy
życzliwych mieszkańców mógł pod-
jąć bieżące prace remontowe na ple-
banii. A jakże się cieszył, gdy bogda-
nowiczanie ufundowali pomnik-tabli-
cę pamiątkową ku czci wielkiego pa-
pieża-Polaka w centrum wioski. To
tam wyruszał z procesją, to tam skła-
dał hołd św. Janowi Pawłowi II, to
tam się modlił.                     W rocznicę
urodzin, pontyfikatu i śmierci. A or-
ganizowane przezeń Drogi Krzyżo-
we przez wieś przeszły już do histo-
rii…

Śp. ks. Adam Szubka. Mówiono
o nim "swój chłop". Bo taki bezpo-
średni, otwarty, szczery, serdeczny,
swojski. A przy tym surowy i wyma-
gający. Typ księdza dobrodzieja z
"Chłopów" Reymonta w realizacji
aktorskiej Franciszka Pieczki. Trochę
może staroświecki, poniekąd orto-
doksyjny. Jedyny w sowim rodzaju.
Oryginalny! Wprawdzie korpulentny,
ale obrotny i energiczny. Przedsię-
biorczy.

Śp. ks. Adam Szubka. Ten, który
w całym regionie rozsławił kult
Matki Bożej Łaskawej - Pani z kre-
sowych Monasterzysk, czczonej w
bogdanowickiej świątyni od 1954 r.
Ocalałą z banderowskiej rzezi ikonę
w 1985 r. poddał konserwacji i od-
tworzył jej bogatą, 270-letnią histo-
rię. Mało tego. Napisał pracę magi-
sterską na jej temat i obronił w 2009
na wydziale teologicznym Uniwersy-
tetu Opolskiego, uzyskując tytuł ma-
gistra teologii. To on jakże skutecz-
nie zabiegał w kurii o wyniesienie
kościoła parafialnego do rangi Sank-
tuarium Maryjnego Ziemi Głubczyc-
kiej, co też się stało w 2014 r. Wtedy
to uroczystej liturgii przewodniczył
ks. bp Rudolf Pierskała. Ksiądz Szub-
ka został kustoszem tegoż Sanktu-
arium. W sposób szczególny czcił
Matkę Bożą. On to organizował do-
roczne, piesze pielgrzymki nauczy-
cieli z Głubczyc do Bogdanowic w
Dzień Edukacji Narodowej. Zapra-
szał pielgrzymów z różnych zakąt-
ków kraju i zagranicy. A zwłaszcza
tych z Wrocławia, byłych ekspatrian-
tów z Monasterzysk i ich potomków.
To właśnie on zachęcił mnie do napi-
sania pieśni ku czci Matki Bożej z
Monasterzysk. Pieśni, którą wielo-
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krotnie śpiewałam przed Bogdano-
wicką Panią z muzyką Józefa Ka-
niowskiego. To on z przejęciem słu-
chał jej. To on zachwycał się wier-
szem znanego poety - Franciszka
Karpińskiego "Ręka, która kadzidło
pali", a napisanego ponad 250 lat
temu ku czci tej właśnie Madonny. To
on wzruszał się, słysząc słynne "Ave
Maria" Schuberta w swojej świątyni.
To on klęczał i żarliwie się modlił

przed obliczem Matki Boskiej Bole-
snej Łaskawej. To on z dostojną
asystą wiózł cudowną ikonę na zjazd
Madonn Kresowych do Wójcic k.
Otmuchowa. To on w Domu Bożym
Łopatyńskiej Madonny głosił Słowo.
To on dziękował swej Pani za ocale-
nie      i wyjście cało, bez szwanku, z
groźnego wypadku samochodowego
w 2017. To on…

Śp. ks. kustosz Adam Szubka.
Kresowiak "z krwi i kości". Nawet
w barwie głosu miał swoisty wschod-
ni zaśpiew. Urodzony w Kozowej na
Podolu 1. stycznia 1944 r., wraz z ro-
dzicami - Katarzyną i Mikołajem oraz
starszą o siedem lat siostra Walerią
jako roczne dziecko przybył do Nysy
w 1945 w ramach ekspatriacji, osie-
dliwszy się w pobliskim Biskupowie.
Wujek Wiesława, Bronisława i nie-

żyjącego już Janusza. Miłość do
Kresów "wyssał z mlekiem mat-
ki". Będąc tu, na ziemi głubczyc-
kiej, był niewątpliwie przywódcą
duchowym środowiska kresowe-
go, rozproszonego po wielu
wsiach. Wszak znał mentalność
tego ludu, jego historię, obycza-
je i zwyczaje, oczekiwania…
Kiedy w 2009 r. powstało Głub-
czyckie Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Płd.-
Wsch., z zapałem włączył się w
jego działania. Mało tego! Zo-
stał kapelanem środowiska kre-
sowego, co zresztą zapropono-
wał mu prezes Stowarzyszenia p.
Edward Wołoszyn,       z którym
przyjaźnił się. Szczególną sym-
patią darzył też jego zastępcę -
Kazia Naumczyka. Oj, mieli o
czym rozmawiać! Już                     u
progu działalności przywołanej

organizacji ks. kapelan poświęcił ka-
mień pamięci na głubczyckim cmen-
tarzu komunalnym upamiętniający
ofiary ludobójstwa na kresach w la-
tach 1939-1946. Podobny kamień
umieścił tuż obok swej świątyni. Oca-
lał od zapomnienia, kierując słowa
otuchy do zebranych podczas uroczy-
stości 17 września czy 10 lipca…
Nieocenioną rolę odgrywał także
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podczas licznych pielgrzymek na
Kresy organizowanych przez wspo-
mniane Towarzystwo. Na ich trasie
znajdowały się m.in.: Sambor, Tru-
skawiec, Drohobycz, Zaleszczyki,
Lwów, Brzeżany, Kamień Podolski,
Kamieniec, Chocim, Monasterzyska,
gdzie był chrzczony, rodzinna Kozo-
wa i inne miejscowości.              A'
propos. Podczas jednej z tych wy-
praw postanowił odszukać swój ro-
dzinny dom. Kiedy go znalazł, pode-
szła doń staruszka        z sąsiedztwa i
przyglądając się mu uważnie, zapy-
tała: "Adasiu, to ty?". Wtedy rozpła-
kał się jak dziecko. Wszak miał ro-
czek, gdy opuszczał rodzinną wieś.
Powrócił tu 65 lat później. Z kolei
w czasie innej pielgrzymki na Kresy
w niepozornym, przyklasztornym ko-
ściółku spotkał abp. metropolitę
lwowskiego - Mieczysława Mokrzyc-
kiego, który przybył tam z grupą pąt-
ników. Zaproponował asystę do Mszy
Św., po czym zaprosił do Bogdano-
wic na odpust, a dostojnik to zapro-
szenie przyjął. Dwa lata później me-
tropolita lwowski koncelebrował
Mszę Św. podczas uroczystości MB
Bolesnej Łaskawej. Doskonale pa-
miętam to podniosłe wydarzenie. 15.
września 2013 r.

Ks. kapelan Adam Szubka. Mi-
łośnik Kresów i kultury kresowej.
Aktywny uczestnik i współorganiza-
tor Dni Kresowych, odpowiedzialny
zwłaszcza za ich część sakralną. Za-
biegał o odpowiednią oprawę arty-
styczną, jej patetyczny ton i wysoki
poziom. Powierzał mi montaż poetyc-
ko-muzyczny, co czyniłam                 z
radością, angażując swoje zespoły i
rodzinę. I tak przez wiele lat… A on,
przejęty i wzruszony, koncelebrował

Msze Św. za Kresowiaków. On, bu-
dujący pomost między Wschodem a
Zachodem. Między przybyłymi z
Kresów, a autochtonami. On, asystu-
jący biskupom i innym zacnym księ-
żom. On, w skupieniu słuchający
przejmujących pieśni w wykonaniu
Chóru Mieszanego naszego LO oraz
chóru ECHO KRESÓW z Kędzierzy-
na-Koźla. A potem, siedząc w pierw-
szym rzędzie na estradzie boiska,
kołysał się "na kresową nutę", śpie-
wając "Hej sokoły" wespół z
LWOWSKĄ FALĄ, ubrany w czap-
kę z daszkiem jak lwowski batiar. A
gdy go pozdrawiałam ze sceny, wsta-
wał i machał nią zawadiacko. Jakże
się wtedy cieszył. Z kolei pękał ze
śmiechu, gdy Mietek Zając - mój ak-
tor - bałakał lwowskie opowieści. W
tzw. międzyczasie degustował smacz-
ne kresowe jadło i z uwagą słuchał
prelegentów, m.in. prof. Stanisława
Sławomira Nicieję, autora słynnej
"Kresowej Atlantydy" i innych mów-
ców. Pamiętam jak dziś. Oto na jed-
nym ze spotkań opłatkowych braci
kresowej w MOK, wziąwszy się pod
boki wraz z red. "Lwowskiej Fali" w
Radio Katowice - Danutą Skalską,
śpiewał "Tylko we Lwowi " ku ucie-
sze licznie zgromadzonych. Za tym
Lwowem ciągle tęsknił. Ten Lwów
miał w sercu…

W swym księgozbiorze ks. Szubka
posiadał szereg publikacji na temat
Kresów. Szczególnie cenił sobie na-
szych głubczyckich historyków: dr
Katarzynę Maler, dra Arkadiusza
Szymczynę oraz dr Barbarę Górnicką-
Naszkiewicz. Niestety "Albumu Kre-
sowego" dra Szymczyny, który niedaw-
no został wydany, nie doczekał. We
wspomnianych publikacjach bardzo
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często pojawiał się w tekście        i na
fotografiach. Z kolei w książce prof.
Marii Kalczyńskiej "Kresowianie na
Śląsku Opolskim" zawarł swój rozdział
dotyczący kultu MB z Monasterzysk.
Zaangażowanie księdza kapelana w
działalność na rzecz Kresów zostało
docenione, bowiem w 2014 r. Zarząd
Główny w Warszawie uhonorował go
złotą odznaką "Zasłużony dla Kresów",
a rok później "Krzyżem Kresowym".

Śp. ks. proboszcz Adam Szubka.
Szczególną wagę przywiązywał do
swych imienin. Już tradycyjnie, każ-
dego roku je celebrował. 24. grudnia,
w wigilijny poranek odprawiał Mszę
Św. w intencji własnej i kilku oko-
licznych, zaprzyjaźnionych z nim
Adamów: burmistrza Adama Krupy,
sołtysa Nowej Wsi - Adama Buchań-
ca, sołtysa Nowego Rożnowa - Ada-
ma Koconia i innych. Potem kwiaty,
symboliczne upominki i wszyscy go-
ście udawali się na plebanię, by przy
kawie czy herbacie dyskutować
i…wspominać! Z nostalgią i senty-
mentem. Od burmistrza zawsze otrzy-
mywał swoje ulubione kwiaty -oka-
zały bukiet herbacianych róż, jak i bo-
żonarodzeniowe pierniczki pieczone
przez jego żonę - Wandę. Uwielbiał
je i zawsze na nie czekał. Już w przed-
sionku kościoła pytał: "A pierniczki
są?" Tych pierniczków już nie będzie,
lecz na grobie pojawią się herbacia-
ne róże…

Śp. ks. dziekan A. Szubka. Jubi-
leusz 800 lat Bogdanowic przeżył
wyjątkowo. Wszak było to też poże-
gnanie z parafią, w której spędził 42
lata swego kapłańskiego życia. Przej-
ście na emeryturę i rozłąka z bliski-
mi jego sercu parafianami z Bogda-
nowic i Nowej Wsi, pożegnanie z
Kresowianami. Trudne chwile! I

oczywiście Msza Św. koncelebrowa-
na przez ks. bpa Pawła Stobrawę. Po-
dziękowania od władz samorządo-
wych, lokalnej społeczności, liczne
laudacje i najwyższe odznaczenie od
Rady Miejskiej, czyli "Herb Głub-
czyc". Łzy i wzruszenia… Następnie
wyjazd do Opola, do Domu Księży
Emerytów i ta ciągła tęsknota za swo-
imi… Lecz za niespełna rok jeszcze
powrót do umiłowanych Bogdanowic
na swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa.
Znów wśród swoich dzięki życzliwo-
ści obecnego ks. proboszcza - Jerze-
go Chyłka. Podniosła uroczystość z
należytą oprawą, ulubiona orkiestra
dęta PLANIA     i zacny jubilat kro-
czący na przedzie, choć już schoro-
wany…

Śp. ks. proboszcz Adam Szubka.
Miał szerokie kontakty.               Z
radością zapraszał kościelnych do-
stojników na uroczystości religijne,
a oni uświetniali je, podnosząc ich
rangę. Wśród nich byli: wcześniej
wspomniany abp Mieczysław Mo-
krzycki, abp ds. Polonii w Watyka-
nie - Szczepan Wesoły, śp. bp Antoni
Adamiuk, abp Alfons Nossol, obec-
ny bp. ordynariusz - Andrzej Czaja,
przywołani uprzednio biskupi, ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ze stro-
ny ojca rodem z Monasterzysk) i inni.
W jego pracy duszpasterskiej wspie-
rali go zaprzyjaźnieni z nim: ks. Hen-
ryk Kałuża - werbista z Nysy, o. Lu-
dwik Mycielski - dr teologii, bene-
dyktyn z Biskupowa, ks. Czesław
Nowak, o. Sebastian z Cvilina, ks.
proboszcz Michał Ślęczek, nasi oo.
Franciszkanie, księża z okolicznych
parafii i inni.

Śp. ks. dziekan Adam Szubka.
Przywiązany do tej ziemi, swej
Małej Ojczyzny. Poniekąd rolnik.



WSPÓ£CZESNOŒÆ

203

Dobry gospodarz. Kochał kwiaty i
otaczał się nimi. Z zapałem uprawiał
ogród. Siał, plewił, podlewał. Prowa-
dził gospodarstwo domowe. Naj-
pierw samodzielnie,      a potem przy
wsparciu dwóch gospodyń. Śp. pani
Zosi, następnie nieocenionej pani
Irenki. Lubił ich kuchnię. Tradycyjną,
polską, kresową, śląską… Nie był
wybredny. Wszystko mu smakowało.
Uwielbiał słodycze i ciasta. Zwłasz-
cza torty. Wspomniana p. Irenka 18
lat mu pomagała. Trwała przy nim do
końca, także w chorobie, odwiedza-
jąc w Domu Księży Emerytów. Ota-
czała troską i opieką. Była podporą...

Śp. ks. proboszcz A. Szubka.
Człowiek wrażliwy i wielkiego ser-
ca. Otwarty też na potrzeby innych.
Nieobcy był mu los chorych i cier-
piących. Dlatego też włączał się do
organizacji akcji dobroczynnych.
Zachęcał z ambony do ofiarności.
Prowadził "Caritas". Prosił i zarazem
dziękował…

Śp. ks. radca Adam Szubka. Pra-
cownik Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Bogdanowicach, z prawie
30-letnim stażem. Współpracował z
dyrekcją, gronem pedagogicznym,
rodzicami. Lubiany przez dzieci i
młodzież. W sposób barwny i obra-
zowy wyjaśniał im tajemnicę Króle-
stwa Bożego. W swych rozważaniach
i głoszonym Słowie Bożym opierał się
głównie na Ewangelii. Ciekawie opo-
wiadał. Prostym językiem… A w swej
pamięci przechowywał olbrzymie licz-
by udzielonych ślubów, chrztów; dzie-
ci pierwszokomunijnych, bierzmowa-
nych, etc. Był z nich dumny… I choć
choroba ostatnimi laty spowolniła jego
odbiór rzeczywistości, przypominał
sobie jednak różne wydarzenia z
życia… Żył nimi, oglądał zdjęcia, ka-

sety i płyty DVD, nagrania TV Głub-
czyce; archiwizował je. A w lokalnej
prasie - "Głosie Głubczyc" czy "Rze-
czy Powiatowej" szukał informacji o
Bogdanowicach, parafii, kościele,
jego osobie i znajdował. Zbierał na
pamiątkę kolejne roczniki "Kalenda-
rza Głubczyckiego", zaznaczając za-
kładką ważne dlań treści.

Śp. ks. Adam Szubka. Założyciel
i opiekun wielu formacji modlitew-
nych. Ośmiu róż różańcowych, Gru-
py Miłosierdzia Bożego, Grupy Wy-
nagradzającej, Margaretek, czyli ma-
łych różańców za kapłanów. Dbał o
rozwój duchowy swoich owieczek.
Towarzyszył im we wspólnych spo-
tkaniach, przewodniczył modlitwie.
Zjednywał wiernych. Duchowy men-
tor...

Śp. ks. kustosz Adam Szubka.
Zakończywszy ziemską wędrówkę,
powrócił do Bogdanowic. Odprowa-
dzony 7. grudnia na miejsce wiecz-
nego spoczynku po uroczystej Mszy
Św. i ceremonii pod przewodnictwem
ks. bpa Rudolfa Pierskały. Pożegna-
ny przez rodzinę, księży, władze sa-
morządowe, przedstawicieli różnych
środowisk, przybyszów z zewnątrz i
wiernych parafian. Spoczął obok
swych zacnych poprzedników: ks. Jó-
zefa Swobody i ks. Kazimierza Joń-
ca. Niech odpoczywa w pokoju…

Śp. ks. kapelan Adam Szubka.
Za Horacym mógłby powiedzieć:
"Non omnis moriar" (Nie wszystek
umrę).

Śp. ks. Adam Szubka…
Maria Farasiewicz - w imieniu

Burmistrza Adama Krupy,
samorządu gminy, powiatu i lokal-

nej społeczności
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28.listopada 2020 r
.Pan Marek Gorczyca
zakończył swą ziemską
wędrówkę. Wiadomość o
jego śmierci lotem bły-
skawicy rozeszła się jesz-
cze tego samego dnia w
lokalnym środowisku .I
odszedł do wieczności,
skończywszy w paździer-
niku 59 lat .Mężczyzna w
sile wieku! Odszedł po
długiej         i jakże nie-
równej walce z nieuleczalną chorobą.
Odszedł, by stanąć przed obliczem
Pana. Odszedł człowiek wyjątkowy.

Śp. Marek Gorczyca. Kochają-
cy i troskliwy mąż Joli, ojciec  Tom-
ka, Marysi, Doriana i Ani, brat Lusi i
Ludwika. Głowa rodziny, jej ostoja.
Poślubiwszy w 1987 roku Jolantę
Uchmanowicz, stworzył z nią wspa-
niałą rodzinę, z której był szalenie
dumny. Pochodził ze wsi Królowe,
ale przybył do Bogdanowic, skąd wy-
wodziła się żona; własnymi siłami po-
stawił wymarzony dom i tu osiadł.

Śp. Marek Gorczyca. Absolwent
głubczyckiego MECHANIKA, od
wielu lat związany ze szkołą podsta-
wową w Bogdanowicach. Jako kon-
serwator i woźny, a ostatnimi czasy
pracownik głubczyckich wodocią-
gów. Ale przede wszystkim rolnik,
kultywujący tradycje rodzinne, przy-
wiązany do Ziemi - Matki niczym Bo-
ryna z "Chłopów". Odznaczony za
"Zasługi dla rolnictwa".

Śp. Marek Gorczyca. Obdarzo-
ny społecznym zaufaniem, 16 lat
pełnił funkcję sołtysa Bogdanowic
(2003 - 2019).Wsi, którą tak umiło-
wał. Wsi, której był oddany bez resz-

ty. Wsi, dla której tyle
zrobił! Dobry i pracowi-
ty gospodarz. Człowiek
energiczny i przedsię-
biorczy. Żył wsią i pro-
blemami jej mieszkań-
ców. Doprowadził Bog-
danowice do rozkwitu.
Wystarczy tylko spoj-
rzeć!

Często odwiedzał bur-
mistrzów: nieżyjącego
Kazimierza Jurkowskie-

go, potem Jana Krówkę, obecnego
Adama Krupę, Starostwo Powiatowe,
by dzielić się  swoimi pomysłami,
propozycjami, problemami wsi, by
zabiegać o to czy owo. Skutecznie
zresztą.

Śp. Marek Gorczyca. Nie tylko
sołtys, ale także wieloletni członek
Zarządu Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Ligi Związku Sportowego,
członek Stowarzyszenia Obywatel-
ski Komitet Głubczyc. Społecznik.

Śp. Marek Gorczyca. Długoletni
przewodniczący  Rady Duszpaster-
skiej. Doradca i można by rzec - pra-
wa ręka ks. Adama Szubki, byłego
proboszcza.  Stanowili zgrany i nie-
rozłączny duet. Człowiek religijny,
głębokiej wiary, mocno związany z
Kościołem. Dbał o Dom Boży i jego
otoczenie. Znajdował równowagę
między sacrum a profanum.

Szczególnym kultem otaczał obraz
Matki Bożej Bolesnej Łaskawej z
kresowych Monasterzysk, czczonej w
bogdanowickiej świątyni od 1954
roku. Ocalała z wojennej i  bande-
rowskiej zawieruchy ikona zawsze
była przedmiotem jego troski. Wraz
z ks. kapelanem Szubką przez wiele

 WSPOMNIENIE  O ŚP. MARKU GORCZYCY
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lat zabiegał w kurii o wyniesienie ko-
ścioła p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego do rangi sanktuarium, co też
się stało w 2014 r. To on wespół z
burmistrzem A.Krupą i  Radą Para-
fialną wiózł ów cudowny obraz na
zlot kresowych Madonn do Wójcic.
To on klęczał  u stóp Monasterzyskiej
Matki z żarliwą modlitwą na ustach .
Lecz to nie wszystko.! Czynił stara-
nia o odbudowę oryginalnej wieży
kościelnej, będącej repliką  tej  z 1910
. Jak dziś pamiętam przemówienie
sołtysa na uroczystości odpustowej w
2016 r., kiedy miało miejsce poświę-
cenie tej wieży. Był przejęty i wzru-
szony. W oczach miał łzy…

Śp. Marek Gorczyca. Kresowiak
z dziada pradziada. Wraz z Zarządem
Głubczyckiego Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Płd. - Wsch.
organizował tzw. Dni Kresowe w
Bogdanowicach. Hucznie i z pompą.
Były one swoistym spotkaniem z tra-
dycją i kulturą naszych przodków.
Przypominały o krwawych dziejach.
Zapraszał nań znakomitych artystów,
świetne zespoły, ciekawych ludzi, w
tym historyków, posłów, senatorów,
samorządowców różnych szczebli,
dziennikarzy. Ściągał brać kresową z
Wrocławia, różnych zakątków kraju
i z zagranicy. Warto tu przywołać
barda Macieja  Wróblewskiego,
"Lwowską Falę", prof. Stanisława
Sławomira Nicieję, redaktor Danutę
Skalską  I innych. Wiele by tu wy-
mieniać…. A na estradzie boiska cie-
kawe prelekcje, barwne  występy ar-
tystyczne przyciągające tłumy wi-
dzów. Oj działo się, działo!… I
uśmiech zadowolonego i częstujące-
go bigosem Marka.

To właśnie tu, w Bogdanowicach,
za jego kadencji miały miejsce dwu-

krotnie  gminne dożynki nobilitujące
wieś, zwłaszcza te ostatnie w 2017  z
występem słynnego zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk. A  o obchodach 800 -
lecia Bogdanowic można by mówić
bez końca. Przeszły do historii…

Śp. Marek Gorczyca. Jego to i ks.
A. Szubki staraniem uroczystości
kościelne uświetnili:  arcybiskup
metropolita lwowski- Mieczysław
Mokrzycki, abp. ds. polonii w Waty-
kanie Szczepan Wesoły, biskup ordy-
nariusz opolski - Andrzej Czaja, bi-
skup gliwicki Paweł Stobrawa, wie-
lokrotnie ks. Tadeusz Isakowicz -
Zaleski i inni.

Śp. Marek Gorczyca. Człowiek
szlachetny, zatroskany o innych,
zwłaszcza potrzebujących. Życzliwy,
pełen empatii i zrozumienia. Dzięki
jego zaangażowaniu w świetlicy wiej-
skiej odbywały się niemal każdego
roku zabawy charytatywne i docho-
dowe. Sołtys organizował kwesty i
zbiórki dla ubogich. Nie był mu obo-
jętny los dzieci chorych i niepełno-
sprawnych. Nie można pominąć tu
jego owocnej współpracy z prężnie
działającym Kołem Gospodyń Wiej-
skich. Najpierw pod przewodnic-
twem p. Stasi Mrzygłód, a potem p.
Beaty Madery. Zawsze towarzyszyła
mu Jola. Wraz z nimi i grupą zapa-
leńców przygotowywał bale andrzej-
kowe, sylwestrowe, spotkania opłat-
kowe i okolicznościowe z udziałem
mieszkańców wsi i gości z zewnątrz.
A stoły uginały się od smacznego ja-
dła. Zapewniał bogatą oprawę arty-
styczną tych imprez. Jasełka czy te-
matyczne inscenizacje na dobre wpi-
sały się w krajobraz życia kulturalne-
go wioski. Zresztą to temat rzeka….
Warto też wspomnieć   o stałej współ-
pracy zmarłego z miejscową szkołą,
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sołectwem sąsiadującej Nowej Wsi,
Miejskim Ośrodkiem Kultury,  samo-
rządami gminy i powiatu , różnymi
organizacjami i instytucjami.

Śp. Marek Gorczyca. Człowiek
wielu pasji i talentów .Ludowy arty-
sta - rzeźbiarz, pszczelarz; miłośnik
piłki nożnej i zagorzały kibic "Bog-
danki". Spod jego dłuta wyszło wie-
le ciekawych prac: figury, płaskorzeź-
by z motywami religijnymi i świec-
kimi. A wśród nich te niezwykłe anio-
ły, które zapamiętałam z Jarmarku
Anielskiego pod Ratuszem….

Śp. Marek Gorczyca. Tata Ma-
rysi, mojej uczennicy z "ekonomika"
i aktorki szkolnego teatru "TRADY-
CJA". Teatru, do którego miał wielki
sentyment i który niejednokrotnie za-
praszał na występy do Bogdanowic…
Przedstawiciel Rady Rodziców Ze-
społu Szkół Mechanicznych, zaanga-
żowany w życie klasy i szkoły. Za-
wsze pomocny…

Śp. Marek Gorczyca. Prosił i
dziękował zarazem. Obdarowywał
dobrym słowem. Często przemawiał,
wszak okazji nie brakowało. Słowa
wdzięczności kierował do ducho-
wieństwa, władz samorządowych,
swoich współpracowników, Koła Go-
spodyń, OSP, mieszkańców wsi, go-
ści. O każdym pamiętał. Otaczał się
rzeszą życzliwych ludzi. Miał wielu
zwolenników, ale i przeciwników.
Często powtarzał: "Jeszcze się taki
nie narodził, co by każdemu dogo-
dził". Z wszystkimi jednak starał się
żyć w zgodzie i harmonii. ,,Pro pu-
blico bono". Czasem się denerwował,
przeżywał, bo chciał , żeby było jak
najlepiej.

Śp. Marek Gorczyca. Przychodzi
mi  dziś go żegnać, zamiast omawiać
wspólny projekt kulturalno - społecz-

ny. Przychodzi mi napisać wspomnie-
nia, a przecież chciałabym pisać o
nim w czasie teraźniejszym, a nie
przeszłym… Współpracowaliśmy
przez ponad dekadę. Intensywnie,
czerpiąc radość ze wspólnych   przed-
sięwzięć. Sakralnych i świeckich. Po-
wierzał mi konferansjerkę i oprawę
artystyczną tychże. To on inspirował
mnie do popularyzowania tematyki
Bogdanowic w lokalnej prasie. To on
zachęcił do zgłębienia bogatej histo-
rii Bogdanowic i spisania jej w for-
mie wierszowanej. To on zaufał mi i
powierzył  kierownictwo artystyczne
obchodów jubileuszu 800 - lat Bog-
danowic w 2018r.. Jego odejście za-
myka także pewien rozdział w moim
życiu…Mówi się, że nie ma ludzi nie-
zastąpionych .Ale to nieprawda!!!

Śp. Marek Gorczyca. Jego nie-
oczekiwana śmierć  to niepowetowa-
na  strata nie tylko dla najbliższych,
ale także całej społeczności wsi i
gminy Głubczyce, do rozwoju której
się przyczynił.

Śp.  Marek Gorczyca. 3.grudnia
odprowadzony na miejsce wieczne-
go spoczynku. Najpierw uroczysta
Msza Św. pogrzebowa pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Jerzego
Chyłka. z odpowiednią oprawą po-
etycko-muzyczną i  wiele ciepłych o
nim słów. A potem przejście na po-
bliski cmentarz i złożenie urny z jego
prochami w rodzinnym grobowcu..
Niech odpoczywa w pokoju…

                                          Maria
Farasiewicz

- w imieniu Burmistrza Adama
Krupy,

samorządu gminy i powiatu
oraz lokalnej społeczności
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Ojciec Kapistran Martzall urodził
się 05 stycznia 1940 roku w Racibo-
rzu, jako syn Maksymiliana i Marty
z domu Kucjas. Na chrzcie świętym,
otrzymanym 14 stycznia w parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Raciborzu,
otrzymał imię Eberhard. Niedługo
później, w czasie działań wojennych
przebywał z rodziną w Austrii i Ba-
warii. W roku 1946 wrócił do Raci-
borza i zaczął uczęszczać do przed-
szkola. W 1947 roku rozpoczął na-
ukę w szkole podstawowej. Dnia 7
maja 1954 roku, otrzymał sakrament
bierzmowania w franciszkańskiej pa-
rafii pw. św. Paschalisa, gdzie miesz-
kał. Po ukończeniu VII klasy, chciał
wstąpić do Collegium Seraphicum w
Nysie, jednak władze komunistycz-
ne rozwiązały wcześniej Niższe Se-
minarium i został przyjęty do Pań-
stwowego Liceum Ogólnokształcące-
go w Raciborzu, gdzie ukończył kla-
sę ósmą i dziewiątą, opuszczając
szkolę z powodu zbyt niskiego po-
ziomu nauczania. Mając 16 lat zwró-
cił się z prośbą do Ministra Prowin-
cjalnego o. Ambrożego Lubika o
przyjęcie do Prowincji św. Jadwigi
Zakonu Braci Mniejszych. Swoją
prośbę motywował chęcią wstąpienia
do Niższego Seminarium w roku
1954 oraz dalszego wykształcenia w
Zakonie oo. Franciszkanów. Jednym
z wymogów wstąpienia do Zakonu
jest świadectwo moralności wydane
przez proboszcza. Takowe wystawił
mu ówczesny proboszcz parafii św.
Paschalisa w Raciborzu-Płoni, o.
Oswald Otrzonsek, zwracając uwagę
na pochodzenie z dobrej rodziny, ak-
centując religijność rodziców, oraz
doceniając uczęszczanie na co-

Ś.P. KAPISTRAN MARTZALL OFM
dzienną Mszę św. i częste przystępo-
wanie do sakramentów, co zaowoco-
wało pozytywnym stwierdzeniem, że
Eberhard pokazuje znaki do powoła-
nia życia zakonnego. Życie zakonne

rozpoczął w klasztorze raciborskim
dnia 5 września 1956 roku obłóczy-
nami, gdzie otrzymał imię zakonne
Kapistran. Jego przełożonym nowi-
cjackim i magistrem był o. Aleksan-
der Gajda. Po odbyciu rocznego no-
wicjatu, został dopuszczony do zło-
żenia ślubów zakonnych, które zło-
żył 7 września 1957 roku. Następnie
w latach 1957 - 1959  uzupełniał
wykształcenie średnie  w Liceum
Ogólnokształcącym w Wyższym Se-
minarium Duchownym oo. Francisz-
kanów-Bernardynów w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Po uzupełnieniu wy-
kształcenia średniego rozpoczął  stu-
dia i formację duchową w Wyższym
Seminarium Duchownym  Kłodzku.
Dnia 25 sierpnia 1962 roku  złożył
uroczystą profesję zakonną w Bor-
kach Wielkich, a dnia 31 stycznia
1965 roku w kościele katedralnym we
Wrocławiu przyjął święcenia kapłań-
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skie z ks. bpa Andrzeja Wronki. Na
obrazku prymicyjnym umieścił sło-
wa: "Panie Ty znałeś mnie, a jednak
wybrałeś. Weź przeto mnie takim,
jakim jestem, ale uczyń takim jakim
Ty chcesz mnie mieć".

Po święceniach został skierowany
do klasztoru w Głubczycach. Zarząd

Prowincji dostrzegając zdolności o.
Kapistrana, wysłał go jeszcze tego
samego roku na studia specjalistycz-
ne z teologii fundamentalnej na Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski, które
zakończył dnia 24 lutego 1973 roku
obroną pracy doktorskiej "Historio-
zbawcza koncepcja objawienia nad-
przyrodzonego Jana Ewangelisty
Kuhna" i otrzymaniem tytułu dokto-
ra nauk teologicznych. Promotorem
pracy był ks. prof. dr hab. Edward
Kopeć. W czasie studiów doktoranc-
kich przebywał również w klasztorze
w Gliwicach (w roku akademickim
1968/1969) jako duszpasterz akade-
micki oraz w klasztorze we Wrocła-
wiu (w latach 1970-1973), jako dru-
gi duszpasterz akademicki. Po obro-
nie doktoratu krótko przebywał w
Kłodzku, następnie w listopadzie
1973 roku został mianowany przeło-

żonym i proboszczem w Krynicznie.
W tym czasie podjął się wykładów z
teologii fundamentalnej w Wyższym
Seminarium Duchownym w Kłodz-
ku, w Bagnie u oo. Salwatorianów
oraz w Gorzowie Wielkopolskim. We
wrześniu 1979 roku został mianowa-
ny gwardianem klasztoru w Nysie

oraz podjął się
wykładów w se-
minarium du-
chownym w Ka-
t owi ca ch -P a -
newnikach. Po
trzech latach zo-
stał przeniesiony
do klasztoru
wrocławskiego,
gdzie również
został mianowa-
ny gwardianem
jak i probosz-

czem parafii św. Antoniego. W roku
1985 powrócił do ukochanego Kry-
niczna jako przełożony i proboszcz,
nie zaniedbując zajęć w seminariach
w Kłodzku i Bagnie. Lata 1988-1991
to czas gdzie pełni funkcję gwardia-
naw kolejnym klasztorze - Duszni-
kach Zdroju oraz otrzymuje funkcję
delegata generalnego na Czechy i
Słowację, przeprowadzając wizytację
generalną w prowincjach franciszkań-
skich i pomagając w odnowieniu
życia zakonnego po okresie komuni-
stycznym. Na Kapitule Prowincjonal-
nej w roku 1991 zostaje wybrany
przez współbraci definitorem oraz
mianowany dyrektorem Domu Piel-
grzyma w Górze św. Anny, kontynu-
ując wykłady w seminarium, delega-
turę na Czechy i Słowację oraz zo-
staje ustanowiony w roku 1992 przez
Kurię Generalną wizytatorem pro-
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wincji Niepokalanego Poczęcia NMP
w Polsce i na Ukrainie. W roku 1994
zostaje przeniesiony z Domu Piel-
grzyma do klasztoru w Górze św.
Anny, gdzie obejmuje kolejny raz
funkcje gwardiana oraz zostaje wy-
brany do Rady Kapłańskiej diecezji
opolskiej. Funkcję te pełni trzy lata,
ponieważ w roku 1997 przenosi się
do Rzymu, gdyż został wybrany de-
finitorem generalnym na kraje sło-
wiańskie, jako pierwszy zakonnik
Prowincji św. Jadwigi. Po upływie
sześcioletniej kadencji, przenosi się
do klasztoru w Grafrath w Niem-
czech, gdzie podejmuje posługę ka-
pelana u Sióstr Franciszkanek św.
Krescencji w Kaufbeuren. W roku
2009 powraca do ojczyzny, do klasz-
toru nowicjackiego w Borkach Wiel-
kich, gdzie jako jubilat pełni posługi
duszpasterskie, a od 2012 roku rów-
nież urząd wikariusza i ekonoma
domu. Tutaj również, dnia 31 stycz-
nia 2015 roku, w obecności współ-
braci i licznie przybyłych gości, ob-
chodzi Złoty Jubileusz Sakramentu
Kapłaństwa. Mszę św. koncelebrowa-
ło około 50 kapłanów zakonnych i
diecezjalnych, a homilię wygłosił o.
bp Damian Muskus OFM, biskup
pomocniczy archidiecezji krakow-
skiej. Dnia 25 czerwca 2020 roku,
mając 80 lat, wraca tam skąd wyru-
szył - do swojej rodzinnej parafii w
Raciborzu-Płoni. Tutaj też jak się
okazało, spędził ostatnie chwile swo-
jego życia - chorując na Covid-19,
został przetransportowany do szpita-
la powiatowego w Głubczycach,
gdzie zmarł  25 listopada 2020 roku.

Uroczystości pogrzebowe  odbyły
się 1 grudnia 2020 roku w Racibo-
rzu. O godz. 10.00 w kościele pw. św.

Paschalisa rozpoczęło się modlitew-
ne czuwanie przy trumnie śp. o. Ka-
pistrana, podczas którego odmówio-
no różaniec oraz koronkę do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 11.00 została
odprawiona Msza św. pod przewod-
nictwem biskupa opolskiego Andrzej
Czai. Ze względu na obostrzenia sa-
nitarne w związku z epidemią koro-
nawirusa w kościele mogło przeby-
wać jedynie 27 osób, dlatego w świą-
tyni zgromadziła się jedynie najbliż-
sza rodzina oraz nieliczna grupa pa-
rafian. Pozostali z rodziny, znajomi
oraz współbracia łączyli się w modli-
twie za pomocą transmisji interneto-
wej. Mszę św. koncelebrowali m. in.:
Minister Prowincjalny o. Alan Brzy-
ski, proboszcz parafii św. Paschalisa
w Raciborzu o. Ignacy Szczytowski,
gwardian klasztoru raciborskiego o.
Eligiusz Sinkowski, o. Bogdan Ko-
czor, który wygłosił egzortę pogrze-
bową, o. Antonín Klaret Dąbrowski
z prowincji św. Wacława w Czechach
(kuzyn o. Kapistrana), o. Joachim
Dyrszlag, o. Marceli Dębski, o. Jere-
miasz Brzeziński, o. Błażej Kurow-
ski, o. Salezy Szuper, oraz kapłani
diecezjalni: dziekan raciborski ks.
Zbigniew Cieśla, ks. Marian Obru-
śnik, ks. Jan Szywalski, ks. Marcin
Ogiolda i ks. Damian Gajdzik. Oko-
ło godz. 13.00 rozpoczęły się cere-
monie na cmentarzu, którym prze-
wodniczył raciborski proboszcz, o.
Ignacy Szczytowski,

Ojciec Kapistran Martzall przeżył
lat 80, w zakonie 63, w kapłaństwie
55.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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ŚP. STANISŁAW LIPHARDT
...urodził się w maju 1955 roku w Głubczycach.
Miał siostrę, żonę, córki i wnuki. Był absolwen-
tem głubczyckich szkół. Tu też w 1974 r. zdał
maturę. Następnie odbył służbę wojskową. Stu-
diował w PSZ  w Opolu na kierunku budownic-
two ogólne.
Ukończył również studia i szkolenia w zakresie
BHP.
Od wielu lat pracował jako specjalista BHP w
jednostkach samorządowych na terenie Głub-
czyc.
Jego wielką pasją życiową było tworzenie mo-
deli kartonowych. Mając siedem lat złożył swój
pierwszy samolot papierowy. Od tamtej pory z
wyjątkową cierpliwością sklejał najpierw małe
czołgi, samoloty, samochody a później coraz
większe modele. W szkole średniej poszerzył swoje zainteresowania, których
efektem było zdobycie III miejsca na II Jesiennych Mistrzostwach Modeli
Samochodów Radiosterowanych oraz uzyskał zezwolenie na posiadanie ama-
torskiej radiostacji do zdalnego sterowania kategorii III. Współpracował z
modelarnią działającą w Głubczycach.
Jego prace odznaczały się wielką dokładnością. Szczególnie dbał o najmniej-
sze detale w wykonywanych modelach. Można było podziwiać je na wysta-
wach pasjonatów w ratuszu. W zamiłowania do tworzenia modeli, a także hi-
storii miasta Głubczyce przy współpracy z Powiatowym Muzeum Ziemi Glu-
czyckiej podjął się stworzenia makiety Głubczyc z okresu I połowy XVIII wie-
ku. Praca przy jej tworzeniu zajęła mu wiele miesięcy. Zwiedzający ratusz mogą
ją tam oglądać. Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami z widzami TV Głub-
czyce w cyklu programów "Co robi Psuja", gdzie z wielką pasją opowiadał o
technice sklejania modeli.
Zmarł 23 czerwca 2020 r. po wielomiesięcznej chorobie nowotworowej.
Żegnamy Cię, rodzina i przyjaciele
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Dnia 16 sierpnia 2020 r. odeszła
wspaniała i kochana osoba, która ob-
darzała wszystkich swoją życzliwo-
ścią i uśmiechem, Pani Bożena Woj-
narska, żona, mama oraz wieloletni
wychowawca i opiekun w Francisz-
kańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom.
Pełna miłości i ciepła, życzliwa
oraz sympatyczna osoba, która wg
franciszkańskiego motta POKÓJ I
DOBRO - dzieliła się dobrem nie
oczekując nic w zamian.

Pogrzeb odbył się w środę, 19
sierpnia w asyście kapłanów i licznie
zgromadzonych krewnych i przyja-
ciół.  Mszy pogrzebowej przewodni-
czył o. Jozafat Gohly OFM, Słowo
Boże wygłosił o. Alan Brzyski - mi-
nister prowincjonalny, uroczysto-
ściom na cmentarzu przewodniczył
ks. Kamil Sowada, a koncelebrowali
dyrektorzy Ośrodka: o. Paweł Tar-
nowski OFM - pierwszy dyrektor i o.
Urban Adam Bąk OFM - obecny dy-
rektor.

Bożena Wojnarska urodziła się 3
czerwca 1958 roku, córka Michała i
Janiny Ziółkowskich.  Wychowała się
w Bogdanowicach w rodzinie gdzie
wartości takie jak rodzina, miłość i
Bóg zawsze były stawiane na pierw-
szym miejscu. W rodzinnej miejsco-
wości ukończyła Szkołę Podstawową
im. Marii Konopnickiej. W latach
1973-1977 uczęszczała do Liceum
Ogólnokształcącego w Kietrzu. Po za-
kończeniu nauki podjęła pracę w Spół-
dzielni Ogrodniczej gdzie pracowała
do 1996 roku. W tym czasie poślubiła
męża Adama, urodziła syna Wiktora,
oraz przeprowadziła się z Bogdano-
wic  do Głubczyc. W 2015 i 2018 roku
doczekała się wspaniałych i najuko-
chańszych wnuczek Milenki i Klary.

ŚP. BOŻENA WOJNARSKA

W 1998 roku podjęła pracę w Fran-
ciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzie-
ciom. Przez cały okres pracy w
Ośrodku rozwijała swoje umiejętno-
ści, szkoląc się, ucząc i biorąc udział
w różnych warsztatach terapeutycz-
nych. W Ośrodku spędziła 20 lat swo-
jego życia.  W 2018 roku przeszła na
zasłużoną emeryturę. Dyrektorzy się
zmieniali (w latach 1998-2018 pra-
cowało sześciu dyrektorów),  a Pani
Bożenka zawsze była. W Ośrodku
często była nazywana przez swoich
podopiecznych "ośrodkową mamą",
ponieważ wszystkie dzieci traktowa-
ła jak swoje oddając im swoją miłość
i ciepłe serce. Gdy ktoś miał jakiś
problem , czy kłopot to kierował swo-
je kroki zawsze do jej biura gdzie
otrzymywał wsparcie i dobre słowo.
Pani Bożenka nikomu nie odmówiła
pomocy. Obdarzała podopiecznych
uśmiechem, który rozwiązywał
wszelkie problemy. Potrafiła dla każ-
dego znaleźć czas na rozmowę, za-
bawę, wspólne prace ręczne, które tak
bardzo lubiła, wspierała przy proble-
mach w domu, pomagała przy lek-
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12 lutego 1947
 - 4 września 2020
Roman Wtorek urodził się 12 lute-

go 1947 r. w Przemyślu jako syn Pio-
tra i Marii z domu Żołyński. Był naj-
starszym bratem Mariana i Bronisła-
wy (po mężu Kulczyckiej). Wkrótce
po jego narodzinach, z całą rodziną
przenieśli się do Głubczyc. W Głub-
czycach pozostali do momentu wy-
jazdu do Kanady.

Roman był inteligentnym i skupio-
nym na swej pracy człowiekiem. Ob-
darzony był do tego wyjątkowym ta-
lentem elokwencji i logicznego my-
ślenia. Wykorzystał te umiejętności i
ukończył studia prawnicze na Wy-
dziale Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1969 r. W tym czasie zawarł wiele
trwałych przyjaźni, często na całe
życie. Roman wielokrotnie wracał do
Wrocławia, by uczestniczyć w w waż-
nych absolwenckich spotkaniach.W
1977 r. poślubił Wandę Winiarską,
która także była absolwentką prawa i
praktykującą sędzią. W lutym 1979
r. urodził się im syn Piotr. Wkrótce
po jego narodzinach Wanda poważ-

 ŚP. ROMAN WTOREK

nie zachorowała, co przedwcześnie
zakończyło jej życie. Roman przy
pomocy całej rodziny i przyjaciół,
wychowywał Piotra.

Roman zawsze był człowiekiem,
który ponad wszystko oddawał się
rodzinie i przyjaciołom. Zdawał so-
bie sprawę, że wyjazd z Polski umoż-
liwi synowi najlepszy start w życiu.
Pomimo ustabilizowanego już życia
w Polsce (ponad 30 lat) i możliwości
rozwoju zawodowego, zdecydował

cjach, opiekowała się przy zabawach
i wysłuchiwała różnych przygód i
opowiadań. Po prostu ofiarowała
swoje serce drugiemu człowiekowi
gdzie w obecnych czasach jest to
wielkim darem. Każde dziecko, wo-
lontariusz mógł liczyć na jej pomoc,
również każdy dyrektor mógł liczyć
na wsparcie i pomoc Pani Bożenki.
Pani Bożenka organizowała wiele
spotkań jakie odbywały się w Ośrod-
ku. Wszyscy, którzy współpracowali
z Ośrodkiem wielokrotnie podziwia-
li ogromne zaangażowanie i jej od-

danie dla Ośrodka. Pod koniec pracy
w Ośrodku zdrowie nie pozwalało na
aktywną pracę lecz mimo to nigdy nie
skarżyła się i zawsze chciała w cało-
ści poświęcić się swym ukochanym
podopiecznym. Ostatnim wielkim
wydarzeniem w którym brała udział,
było 20-lecie Ośrodka, gdzie otrzy-
mała statuetkę: " Przyjaciel Francisz-
kańskiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom, która oddaje jej całkowite po-
święcenie dla drugiego człowieka, za
co jej z serca dziękujemy.

Urban Adam Bąk OFM
Wiktor Wojnarski
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się przenieść do Kanady wraz ze swo-
im jedynym synem Piotrem. Oboje
zamieszkali w Winnipeg, w stanie
Manitoba (od lutego 1983 r.). Mimo
że nie pracował w swoim zawodzie
prawnika, Roman szybko przystoso-
wał się do życia w Kanadzie integru-
jąc się z lokalną społecznością. W
1989 r. otrzymał obywatelstwo kana-
dyjskie, z czego bardzo się cieszył.
Wydarzenie to było jednym z najważ-
niejszych w jego życiu.

Roman był zawsze człowiekiem
towarzyskim, który szybko przywią-
zywał się do otaczających go osób.
Zawsze twierdził, że miał niesamo-
wite szczęście, mając tak wspania-
łych, otaczających go przyjaciół.
Należy tu wspomnieć w szczególno-
ści rodziny Rygielów i Krawców, któ-
re zostaną zapamiętane niezwykle
ciepło jako serdeczni przyjaciele.
Byli ważną częścią nie tylko w życiu
Romana, ale także jego syna.

Ponieważ Roman był najstarszym
synem, rozumiał kwestie odpowie-
dzialności za najbliższych. Bezinte-
resownie opiekował się matką i oj-
cem, gdy ich wiek i zdrowie pogor-
szyło się.

Roman spędzał większość wolne-
go czasu na świeżym powietrzu. Był
zapalonym wędkarzem i myśliwym.
Często wyjeżdżał do Alberty, w od-
wiedziny do brata Mariana i siostrze-
nic Colleen i Kasi Wtorek. Sporo cza-
su spędzał też z siostrzeńcami, Ro-
manem i Wiktorem Kulczyckimi, na
których bardzo mu zależało.

W 1997 r. ożenił się z Grażyną Lu-
dwińską z Głubczyc. Była wspaniałą
towarzyszką Romana i bardzo go ko-
chała. Jej córki Agnieszka i Ania oraz
wnuk Filip bardzo go lubili. Zawsze
mieli dla niego szczególne miejsce w

swoich sercach. Z wzajemnością, Ro-
man kochał je jak swoje własne. Był
także bardzo dumny ze swojej syno-
wej Amy, którą uważał za wyjątko-
wo inteligentną i ciepłą osobę.Ponad
wszystko kochał swoje wnuki, Atti-
cusa i Penelope. Nic nie czyniło go
szczęśliwszym niż odwiedziny i moż-
liwość uszczęśliwiania ich różnymi
smakołykami. Większość czasu i
uwagi poświęcał im, opiekując się
nimi i ciesząc się ich rozwojem. Bez
względu na porę dnia i pogodę, był
zawsze obecny na meczach hokeja i
piłki nożnej swoich wnuków. Był
dumny, że stawali się tak pięknymi
ludźmi. Pokładał wielkie nadzieje w
ich przyszłość ciesząc się ich osią-
gnięciami.

Nieoczekiwanie w 2020 r. u Roma-
na zdiagnozowano złośliwą postać
raka płuc. Mimo tego Roman był
optymistą i miał ciągle nadzieję, że
leczenie okaże się skuteczne. W trak-
cie trwania choroby, otrzymywał wie-
le troski i wsparcia od swojej żony
Grażyny. Z miłością stała obok nie-
go i opiekowała się nim, gdy jego
zdrowie szybko podupadło w ciągu
lata. Niestety pomimo najlepszych
starań rodziny nie był w stanie kon-
tynuować tej nierównej walki. Zmarł
w spokoju 4 września 2020 r., z ro-
dziną u boku.

Wszystkim przyjaciołom i bliskim
Romana brakować będzie jego cel-
nego żartu, dobrego humoru i towa-
rzystwa. Rodzina pragnie podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym w
opiekę nad Romanem, w tym pracow-
nikom: szpitala św. Bonifacego, szpi-
tala Grace General Hospital i hospi-
cjum CancerCare Manitoba. Nabo-
żeństwo żałobne odbyło się w Cropo
Funeral Chapel 11 września 2020 r.
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10 stycznia 2020 r. Urszula  Po-
źniak - Łakomiec zasnęła w Panu.
Miała niespełna 72 lata. Opuściła

doczesną krainę, by zamieszkać w
wiecznej. Odeszła w ciszy, spokoju,
otoczona najbliższymi: mężem i
dziećmi. Odeszła po 18 - letniej, wy-
tężonej walce z nowotworem. Walce
jakże nierównej. Odeszła pojednana
z Bogiem, przygotowana na spotka-
nie ze Stwórcą.

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.

KU PAMIĘCI PANI URSZULI POŹNIAK-ŁAKOMIEC
(W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI)

Osoba niezwykła. Przyszła na świat
15 maja 1948 r. w Głubczycach.
Dzieciństwo i wczesną młodość spę-

dziła w Grobni-
kach. Córka Jo-
anny i Wojcie-
cha Piaseckich.
Rodzice byli na-
uczycielami w
g r o b n i c k i e j
szkole. Ojciec to
pierwszy powo-
jenny kierownik
tej szkoły. Przy-
były z Kresów
absolwent Woj-
skowego Semi-
narium Nauczy-
cielskiego w Tar-
nopolu, wykła-
dowca Szkoły
Oficerskiej w
Riazaniu, był też
żołnierzem 1.
Armii Wojska
Polskiego. Z tą
Armią przyje-
chał na "Za-
chód" w paź-
dzierniku 1945
r., oddelegowa-
ny do prowadze-
nia placówki

oświatowej we wsi Grobniki na
Opolszczyźnie. Uczył matematyki, fi-
zyki, chemii i śpiewu. Pięknie grał na
skrzypcach.  A'propos. Jego stuletnie
skrzypce zdobią salon w domu wnu-
ka, o którym później. W 1947 r. Woj-
ciech Piasecki ożenił się w Cieszy-
nie z Joanną Szpyrą, dając życie Ur-
szuli i młodszemu o dwa lata Tade-
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uszowi. Informacje te znalazłam w II
tomie publikacji dr Katarzyny Maler
i dr. Arkadiusza Szymczyny "Kreso-
wi mieszkańcy ziemi głubczyckiej".

Śp. Urszula Poźniak -  Łakomiec.
Wspaniała żona, mama, teściowa i
babcia. W 1970 r. wyszła za mąż za
Jana Poźniaka, znakomitego muzyka,
kompozytora i pianistę. Powiła dwo-
je dzieci. Syna Grzegorza (1971 r.) i
córkę Grażynę (1974 r.). Zamieszka-
li  w kamienicy przy ul. Gdańskiej w
Głubczycach. Lecz małżeńska idylla
nie trwała długo. Choroba i przed-
wczesna śmierć męża w 1980 r. za-
kłóciły rodzinne szczęście. Pani Ula
sama więc podjęła trud wychowania
dzieci i stworzenia im odpowiednich
warunków do rozwoju. Sprostała
temu niełatwemu zadaniu. Po śmier-
ci męża przeprowadziła się do budyn-
ku przy ul. Niepodległości, tuż obok
przedszkola. A dzieciaki wyrosły na
wartościowych ludzi. Była z nich
dumna. Syn Grzegorz to nietuzinko-
wa postać. Ksiądz katolicki z podwój-
nym doktoratem. Dr hab. nauk teolo-
gicznych i humanistycznych, a także
muzykolog. Artysta i naukowiec. Pro-
fesor Uniwersytetu Opolskiego. Dy-
rektor Diecezjalnego Instytutu Muzy-
ki Kościelnej przy Wydziale Teolo-
gicznym UO , kierownik Katedry
Muzyki Kościelnej i Wychowania
Muzycznego UO, wykładowca Wy-
ższego Seminarium Duchownego i
innych uczelni . Uznany poeta i kom-
pozytor. Autor szeregu publikacji
naukowych i tomików poezji. Czło-
wiek wielu talentów. Intelektualista.
Jeździ z wykładami po całym świe-
cie. Znawca organów, ich historii i
budowy. Miłośnik Bacha, muzyki
klasycznej i liturgicznej. Poezji śpie-

wanej. Współpracuje z wybitnymi
muzykami w kraju i za granicą. Aran-
żuje, komponuje i nagrywa płyty. W
swojej poezji zaprasza nas do swego
świata, w którym udostępnia przemy-
ślenia o życiu, świecie, ludziach, co-
dzienności, doświadczeniach… I po-
myśleć, że to mój młodszy kolega z
liceum, z którym śpiewałam w mło-
dzieżowym  zespole muzyki religij-
nej "Drogowskaz IV" za czasów ks.
Edzia Bogaczewicza i ks. Krystiana
Giemzy. Wtedy już komponował.
Pamiętam te pierwsze utwory … A
dziś z zachwytem czytam jego tomik
"W służbie metafory'' i słucham naj-
nowszej płyty. Zresztą życiorys ks.
Grzegorza to materiał  na arcycie-
kawą książkę. Z kolei siostra Grze-
gorza poszła jakoby w ślady mamy.
Została nauczycielką. Uczy matema-
tyki i języka angielskiego w jednej ze
szkół podstawowych w Grodkowie,
gdzie też mieszka. Żona Adama,
mama dwójki nastolatków: Marceli-
ny i Marcina. A wnuki  to cały świat
babci Urszuli. Wakacje, ferie, świę-
ta-tylko u niej! Lubiła je rozpiesz-
czać. Kochała do szaleństwa…

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Ekonomistka, bibliotekarka, nauczy-
cielka. Tak, tak. To nie przesada.
Kobieta solidnie wykształcona, z wie-
loma kwalifikacjami zawodowymi.
Ale od początku. Najpierw szkoła
podstawowa w Grobnikach, potem
Liceum Ogólnokształcące w Głub-
czycach (1965), następnie dwuletnia
Spółdzielcza Szkoła Ekonomiczna w
Legnicy i tytuł technika - ekonomi-
sty w zakresie ekonomiki i organiza-
cji transportu samochodowego
(1967). Jej pierwsze stałe zatrudnie-
nie na stanowisku referenta ds. trans-
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portu i spedycji w Powiatowym
Związku Gminnych Spółdzielni "Sa-
mopomoc Chłopska" w Głubczycach,
a po reorganizacji Gminna Spółdziel-
nia "SCh" (1967 - 1977). Potem pra-
ca w Miejskiej i Gminnej Bibliotece
Publicznej w Głubczycach w roli bi-
bliotekarza i kierownika (1977 -
1983). I wreszcie zatrudnienie w Ze-
spole Szkół Mechanicznych. Tu jako
nauczyciel - bibliotekarz i polonist-
ka (1983 - 2002). W  tzw. między-
czasie dalsza zaoczna edukacja. Pań-
stwowe Studium Kulturalno - Oświa-
towe i Bibliotekarskie w Opolu
(1982). Jeszcze studia na wydziale
filologiczno - historycznym opolskiej
WSP  i tytuł magistra pedagogiki kul-
turalno- oświatowej (1985) oraz
pierwszy stopień specjalizacji na
płaszczyźnie pracy bibliotecznej
(1998). Jak widać, umiejętne połącze-
nie pracy zawodowej, zaocznej edu-
kacji i samotnego macierzyństwa.
Wytrwałe dążenie do celu, hart du-
cha i wewnętrzna siła. Z pomocą
Bożą…

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Jakże oddana swojej pracy zawodo-
wej. W różnych placówkach i na róż-
nych stanowiskach. Jako że poznałam
ją w "Mechaniku", skupię się więc na
jej pracy nauczyciela - bibliotekarza
i polonisty. Zatem p. Ula to osoba
rzetelna, rzeczowa, kompetentna,
znająca warsztat swej pracy, jego
potrzeby i zadania. Dokładna, skru-
pulatna i pracowita. Niczym mrów-
ka. Zawsze miała coś do zrobienia.
Właściwie nigdy nie odpoczywała.
Ciągle w ruchu… Odpowiedzialna i
zdyscyplinowana. Powierzone zada-
nia wykonywała sumiennie, wykazu-
jąc zaangażowanie osobiste oraz

własną inwencję twórczą.  Miłośnicz-
ka literatury, dobrej książki i teatru.
Jako nauczyciel - bibliotekarz prowa-
dziła szeroką działalność informa-
cyjną. Udzielała porad czytelniczych.
Wzbogaciła szkolną bibliotekę o cen-
ne zbiory. Prowadziła ciekawe lekcje
z przysposobienia czytelniczego, na
które chętnie zabierałam swoich
uczniów. A i młodzież z klas zawo-
dowych umiała zaciekawić literaturą
i językiem polskim. Młodzi chętnie
uczęszczali na jej zajęcia i wiele z
nich wynosili. Pani Ula to lubiany i
ceniony pedagog. Tak przez uczniów,
jak i nauczycieli. Wzorowy pracow-
nik, doceniany przez dyrekcję, cze-
go przykładem są Nagrody Dyrekto-
ra i Nagroda Starosty w 2001 r. Wra-
cając do zamiłowań czytelniczych p.
Uli. Sama bardzo oczytana, znała
nowości wydawnicze. Była na bieżą-
co. A i czasopism u nas nie brakowa-
ło! Dbała o prenumeratę. Ze szkol-
nej biblioteki zrobiła swoiste "sank-
tuarium" czytelnicze. Pomnażała
księgozbiór nie tylko o lektury, ale
dobre i poczytne dzieła. Także albu-
my, podręczniki, materiały dydak-
tyczne dla kadry nauczycielskiej.
Lecz to nie wszystko! Nagrała setki
ekranizacji lektur na kasety wideo,
potem płyty DVD. Ponadto mnóstwo
interesujących zajęć wychowaw-
czych i programów edukacyjnych.
Organizowała ciekawe, tematyczne
wystawy. Okolicznościowe i roczni-
cowe. Zachęcała młodzież do sięga-
nia po książki, organizując różnorod-
ne konkursy czytelnicze. Klasowe i
indywidualne. Biblioteka tętniła
życiem! A panował tu jedyny, niepo-
wtarzalny klimat. Warto tez wspo-
mnieć, że Pani Ula jako jedna z nie-
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licznych jeszcze w latach 90. XX w.
podjęła działania zmierzające do
skomputeryzowania biblioteki ZSM,
co kosztowało ją wiele wysiłku. Wy-
jazdy, szkolenia, konferencje. Zresztą
nieobce jej były w całej pracy biblio-
teczno - nauczycielskiej. Zawsze  na
bieżąco z nowościami, szła z duchem
czasu… A wokół biblioteki stwarza-
ła miłą i przyjazną atmosferę. Dbała
o jej wygląd, estetykę i fachowe opra-
cowanie zbiorów. Kochała swoją pra-
cę, co zresztą dawało się odczuć. Pra-
ca była dlań pasją.

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Zawsze uśmiechnięta, pogodna. Peł-
na ciepła i życzliwości. Miła i  sym-
patyczna. Z empatią i zrozumieniem
odnosiła się do drugiego człowieka.
Śmiało rzec mogę, że swym życiem
realizowała biblijne przykazanie mi-
łości  bliźniego. Wrażliwa na potrze-
by i cierpienie innych. Nigdy nie od-
mawiała pomocy. Można powiedzieć
"dusza - nie człowiek" czy też "ko-
bieta - anioł". Bo taką w istocie była.
Uosobienie piękna zewnętrznego i
wewnętrznego. Urodziwa, wysoka,
monumentalna. A przy tym skromna
i pokorna. Nienaganna fryzura, krót-
kie włosy  z burzą ciemnych loków,
beżowe usta i wąska linia czarnych,
wysoko uniesionych brwi. Aksamit-
nie gładka twarz, lekko muśnięta ró-
żem policzkowym. Taką właśnie za-
pamiętałam… Do biblioteki biegałam
nie tylko po książki. Z reguły, by po-
gadać z p. Ulą. O tym i  owym. Choć
była ponad dwie dekady ode mnie
starsza, traktowała jak koleżankę.
Umiała słuchać. A to rzadka cecha.
Łagodny tembr jej głosu działał ko-
jąco na rozmówcę. Jak balsam…
Wielu powierzało jej swoje tajemni-

ce, problemy, troski. Ja także…  Sub-
telna i delikatna, wytwarzała wokół
siebie pewną niezwykłą aurę. Chcia-
ło się przebywać w jej towarzystwie.
Była szczera i autentyczna. Mądra i
zaradna. A przy tym doświadczona
przez los. Jednocześnie piękna, silna
i dostojna w swym wdowim stanie.
Przypominała mi moją mamusię…
Wspaniale gotowała i piekła. Praw-
dziwa gospodyni. Miałam okazję nie-
raz degustować przyniesione przezeń
do szkoły ciasta i ciasteczka. Często-
wała wszystkich. A w kulinariach nie
miała sobie równych…Kochała kwia-
ty i otaczała się nimi. W domu, bi-
bliotece, ogrodzie. Śmiało rzec mogę,
że wobec świata i człowieka przyj-
mowała prawdziwie franciszkańską
postawę.

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec. 8
stycznia 2000 r. powtórnie wyszła za
mąż. Poślubiła Wacława Łakomca,
pracowitego, uczciwego i dobrego
człowieka. Tego Wacława, któremu
"wpadła w oko" pod koniec lat 80.,
gdy wraz ze swą ekipą budowlaną
remontował szkolną bibliotekę. Lecz
wtedy jeszcze nie myślała o zamąż-
pójściu. Ale gdy odchowała dzieci,
wykształciła je i gdy poszły "na swo-
je", powiedziała starającemu się o jej
rękę Wacławowi "tak". Dojrzałe
uczucie tych dwojga pobłogosławił
syn Pani Uli- ks. Grzegorz, udziela-
jąc sakramentu małżeństwa w naszym
parafialnym kościele. Było mroźne,
styczniowe, sobotnie popołudnie…
Uczestniczyłam w tej przejmującej i
wzruszającej uroczystości. W albu-
mie pozostały zdjęcia…A Wacław,
człowiek zacny i szlachetny, okazał
się wiernym towarzyszem "na dobre
i na złe". Zaledwie dwa lata po ślu-
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bie nowotwór dał o sobie znać. I roz-
poczęła się trwająca niemal 18 lat
walka z podstępną, wyniszczającą
organizm chorobą. Do tej walki mo-
tywowali Panią Ulę najbliżsi: mąż,
dzieci, potem wnuki. Sił dodawały:
głęboka wiara, nadzieja i miłość. Nie-
ustannie… 109 chemii, wiele zabie-
gów radioterapii i niezliczona  ilość
zastrzyków, tabletek… A przy tym
ogrom cierpienia, bólu fizycznego,
psychicznego, opadanie z sił i… ta
ciągła chęć życia i wola walki. Dla
rodziny. Niestrudzenie. Do końca
swoich dni… Prawdziwe bohater-
stwo…Jednocześnie pogodzenie z
losem i niebywały optymizm. Nawet
w chorobie. W tzw. międzyczasie
"normalne" życie. Wspólne  z mężem
hobby. Grządki, rośliny, sad, przetwo-
ry na zimę. Dżemy i kiszone ogórki -
specjały Pani Uli. Gospodarstwo do-
mowe i radość z własnego,  postawio-
nego  rękoma Pana Wacława nowe-
go domu w Grobnikach. Wokół drze-
wa, krzewy, ogród, piękne obejście.
Tylko się cieszyć i "żyć, nie umierać"
- jak mówi porzekadło. Lecz nie dane
było Pani Uli zbyt długo cieszyć się
nowym domem. Wszak Stwórca miał
wobec niej inne plany… Tuż po 20.
rocznicy ślubu z Wacławem powołał
ją przed Swoje oblicze, by mogła żyć
w chwale wiekuistej…

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Kobieta pobożna i bogobojna. Nawet
w ciężkiej chorobie nie ustawała w
codziennym różańcu, nabożeństwie
do św. Rity i św. Charbela. Czciciel-
ka Serca Jezusowego. Nigdy nie
opuszczała Eucharystii, którą w ostat-
nich dniach sprawował przy niej syn
- kapłan. Odeszła we wspomnienie
św. Grzegorza z Nyssy - jego patro-

na, trzymana za rękę przez męża
Wacława, z którym jeszcze niedaw-
no odwiedziła Sanktuarium Maryjne
w Gidlach i Świętą Annę. A on  nie
opuszczał jej  ani na krok, zwłaszcza
podczas pobytu w opolskim hospi-
cjum "Samarytanin".

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Pożegnana 14 stycznia 2020 r. Mszą
Św. żałobną w kościele parafialnym
NNMP w Głubczycach. Na jej po-
grzebie tłumy wiernych: bliższa i dal-
sza rodzina, licznie zgromadzeni
księża, goście z kraju i zza granicy,
koleżanki i koledzy z pracy, przyja-
ciele, znajomi, sąsiedzi. Przyszli, by
towarzyszyć jej w ostatniej, ziemskiej
wędrówce. A ceremonii pogrzebowej
przewodniczy ks. bp. Rudolf Pierska-
ła w asyście ks. Grzegorza - syna
zmarłej i innych księży. Z kolei przej-
mujące słowo w imieniu syna wypo-
wiada ks. Sławomir Pawiński. Pełne
wzruszeń i łez, jakże osobiste wspo-
mnienie o mamie. Smutek, ból i żal
w sercach żałobników, ale i ta radość,
że śmierć ma tylko wymiar fizyczny.
Ciało umiera, lecz dusza żyje wiecz-
nie...Potem kondukt pogrzebowy i
pochówek na głubczyckim cmenta-
rzu. Niezliczona ilość kwiatów, zni-
czy…Pamięć i modlitwa.

Śp. Urszula Poźniak - Łakomiec.
Pozostawiła po sobie ,,Dzienniki",
które pisała przez całe dorosłe życie.
Zwłaszcza teraz mają one wartość
szczególną. Dla najbliższych praw-
dziwy skarb i relikwia…

Śp. Urszula Poźniak -Łakomiec…
Maria Farasiewicz

- w imieniu własnym,
ZSM i lokalnej  społeczności
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MEMENTO MORI

Nie zatracaj się w egoizmie
Zatopiony w materii człecze;

Na wóz pędzący do krainy wiecznej
Niczego nie zabierzesz przecież.

Jedynie bagaż dobrych uczynków
Możesz nań załadować;

Reszta - "psu na budę" - jak powiadają,
Pomyśl, by u schyłku lat nie żałować!

Nie frasuj się zbytnio o to i owo,
Wszak to sprawy doczesne, przemijające;

Ubogacaj ducha, kontempluj naturę,
W bliźnich spróbuj dostrzec brata serce.

A wtedy lżej ci będzie w ów dzień,
Kiedy Parki przetną nić twego żywota,

Przepłyniesz Styks z Charonem,
                By przeniknąć eschatologiczne wrota.

                  Maria Farasiewicz
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CZY ISTNIEJE PRYWATNOŚĆ
W CZASACH PANDEMII?!

W dyskusjach publicznych często pojawiają się żądania o ujawnie-
nie danych lub miejsca zamieszkania osoby zarażonej koronawiru-
sem. Kierując się czystą ciekawością zapominamy, że personalia ta-
kich są chronione.

Znaczna część osób nie zdaje sobie
sprawy z konsekwencji  i krzywdy jaką
możemy wyrządzić niewinnej osobie.
Nie wolno nam zapominać zarówno o
obowiązujących przepisach prawa, jak
i o prostych zasadach współżycia spo-
łecznego. Nie możemy publikować da-
nych osoby zarażonej ani informacji
o jej rodzinie, gdyż powoduje to styg-
matyzację. Nikt bowiem takiej osobie,
ani teraz, ani w przyszłości, po ozdro-
wieniu, nie przywiezie leków, zaku-
pów. W perspektywie dalszego
życia, w społeczeństwie taka osoba
zawsze już będzie tą, która miała ko-
ronawirusa. Nie dopuśćmy do takich
praktyk!

Musimy zadać sobie proste pytanie:
czy to kogoś wina, że uległ zarażeniu,
czy tego oczekiwał? Często osoby za-
rażają się pomagając innym, zarówno w prostych czynnościach, takich jak na
przykład pomoc przy odpaleniu auta, jak również w tych bardziej skompliko-
wanych, będąc na służbie, tak jak nasza wspaniała służba zdrowia, strażacy,
policjanci i wiele innych osób oraz instytucji, których nie sposób tutaj wszyst-
kich wymienić.

Należy podkreślić, że osoba zarażona lub potencjalnie zarażona koronawi-
rusem podlega takiej samej ochronie na mocy przepisów o ochronie danych
osobowych, a także przepisów o prawach pacjenta, jak każda inna chora oso-
ba. Oznacza to, że informacja o stanie jej zdrowia podlega ochronie i nie
może zostać ujawniana publicznie. Jednakże nie oznacza to, że ze względu na
zagrożenie epidemiologiczne prawo do prywatności nie może być w pewnym
stopniu ograniczone, ale decyzje o tym podejmują odpowiednie instytucje na
mocy obowiązujących przepisów prawa.

Szczególnym przypadkiem może być konieczność powiadomienia dużej li-
czy osób, które mogły mieć styczność z osobą zarażoną, wówczas przekazanie
publicznie niektórych informacji może okazać się niezbędne. Dla przykładu
komunikaty mogą być kierowane z wykorzystaniem informacji o środkach trans-
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portu, trasie i datach podróży, miejscach przebywania osoby zarażonej lub oso-
by potencjalnie zarażonej. Jednakże obawa przed zarażeniem nie powinna pro-
wadzić do ujawniania życia prywatnego osoby zarażonej lub potencjalnie zara-
żonej.

Pamiętajmy, że upublicznienie szczegółowych informacji o osobie za-
rażonej koronawirusem, może mieć wpływ na jej życie, również po wyle-
czeniu choroby, w szczególności prowadzić do dyskryminacji. Ale uwaga
- w przypadku zaistnienia sytuacji, że osoby zarażone lub potencjalnie zara-
żone, wbrew zakazowi, unikają lub opuszczają miejsce kwarantanny czy le-
czenia, może się okazać, że ujawnienie ich tożsamości byłoby zasadne. De-
cyzje o tym podejmują uprawnione instytucje, bowiem dobro publiczne stoi
powyżej dobra jednostki, w tym jego prawa do prywatności.

Warto jeszcze dodać, że nagłaśnianie niepotwierdzonych informacji,
jakoby dana osoba ma/miała koronawirusa także jest niezwykle krzyw-
dzące!

                                                                           Marcin Grabuńczyk

W dobie panującej pandemii, gdy
większość prowadzonych biznesów
znalazła się w trudnej sytuacji, po-
winniśmy szczególnie zwracać uwa-
gę na lokalną solidarność i odpowie-
dzialność biznesową. Musimy sobie
uświadomić, że jesteśmy w pełnej
synergii, niezależnie czy prowadzimy
samodzielny biznes, jesteśmy klien-
tami, pracownikami czy mieszkańca-
mi. Każda grupa jest od siebie zależ-
na, niezależnie od tego czym się zaj-
muje.

Przedsiębiorca tworzy miejsca pra-
cy, płaci podatki lokalne wpływając
przy tym na kształtowanie otoczenia.
Pracownik dokonuje zakupów w lo-
kalnym sklepie, a gmina dzięki wpły-
wom do budżetu może z jednej stro-
ny wypełniać swoje podstawowe za-
dania a z drugiej kształtować prze-
strzeń przyjazną dla mieszkańców.
Dzięki podatkom gmina posiada fun-
dusze na remont i budowę chodni-

KUPUJĘ LOKALNIE - WPIERAM LOKALNY BIZNES
I DOCENIAM LOKALNE PRODUKTY!

ków, dróg czy też obiektów użytecz-
ności publicznej i tak można by wy-
mieniać praktycznie bez końca.

Pandemia przypominała nam o tych
fundamentach, na których budujemy
swoje małe ojczyzny. Najważniejsze
jest to, aby właśnie teraz pokazać
naszą lokalną solidarność. Wsparcie
możemy okazać na wiele sposobów,
nie jest istotny rozmiar działań, a ich
systematyczność. Istota jest ukryta w
prostych, codziennych czynnościach
takich jak zakupy w lokalnych skle-
pach, korzystanie z lokalnych usłu-
godawców, lokalnej gastronomi, si-
łowni, hoteli. To właśnie rodzime lo-
kalne firmy, bez naszej pomocy, nie
będą w stanie przetrwać, a bez nich
będzie trudno wrócić do "normalno-
ści". Dzięki nim mamy możliwość i
miejsce do spędzenia wolnego czasu
z rodziną, udania się na szybkie za-
kupy, skorzystania z wysokiej jako-
ści usług, bez konieczności wyjazdu
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kietowanych przyznało, że po znie-
sieniu obostrzeń, po pierwszej fazie
pandemii, stara się robić zakupy u
lokalnych przedsiębiorców i wspie-
rać tym samym niezależne sklepy w
powrocie do "normalności". Nato-
miast 26% ankietowanych stwierdzi-
ło, że po rozpoczęciu przymusowej
izolacji odkryli w swojej okolicy
punkty handlowe, których wcześniej
nie znali. Natomiast 65% badanych
zamierza w dalszym ciągu kupować
w lokalnych sklepach, nawet po znie-
sieniu wszystkich ograniczeń. Wyni-
ki badań mówią same za siebie, jed-
nakże jeszcze jest dużo do zrobienia
w tym zakresie.

Czas pandemii "COVID-19" to
bardzo trudny okres dla gospodarki,
dlatego ważna jest wzajemna współ-
praca. Niech to będzie nasza wspól-
na inicjatywa, kupujmy lokalnie i
wpierajmy lokalny biznes. Wspólnie
pomóżmy utrzymać się lokalnym
przedsiębiorcom na rynku i zachować
miejsca pracy, ponieważ wiele firm
w związku z zaistniałą sytuacją zma-
ga się ze spadkiem sprzedaży i po-
gorszeniem sytuacji finansowej. Je-
żeli mamy tylko taką możliwość, to
zachęcam, do nawiązywania współ-
pracy oraz wzajemnego reklamowa-
nia produktów, usług i działań lokal-
nych przedsiębiorców. Czasami wy-
starczy umożliwienie pozostawienia
ulotki, powieszenia plakatu czy udo-
stępnienia postu w mediach społecz-
nościowych, tak aby dotrzeć do jak
największej ilości osób i potencjal-
nych klientów. Bądźmy razem w tych
trudnych dla nas wszystkich chwi-
lach.

Marcin Grabuńczyk

do innego miasta. Musimy zrobić
wszystko, aby po pandemii mieć da-
lej taką możliwość.

Pandemia jest dla nas wszystkich
testem życzliwości wobec kontrahen-
tów, partnerów biznesowych, współ-
pracujących podmiotów oraz miesz-
kańców. Pandemia okazała się także
wyzwaniem oraz testem kondycji i
zarządzania przedsiębiorstwami, bo
to od nich samych w pierwszej kolej-
ności zależy, czy uda im się prze-
trwać. Sytuacja pokaże w jakiej fa-
zie rozwoju oraz efektywności finan-
sowej są przedsiębiorstwa. Mocna
kultura organizacyjna, ciągły rozwój
i nowe technologie a szczególnie
mocny zespół pracowników pozwoli
przetrwać najgorsze kryzysy. Wiele
biznesów ma możliwość przeobraże-
nia swojej podstawowej działalności
i dywersyfikacji przychodów. Mogą
świadczyć swoje usługi zdalnie (on-
line) ale bez nas to im się nie uda,
ponieważ dalej musimy z tych pro-
duktów i usług chcieć korzystać. Je-
stem przekonany, że wzajemna po-
moc, przyniesie korzyści obu stro-
nom.

Czasami trzeba wyjść ze swojej
strefy komfortu i spróbować czegoś
nowego, wykraczającego poza utar-
te przez nas ramy, w których się ob-
racamy. Przypomnijmy sobie, że wie-
le spraw na początku pandemii było
wręcz nieprawdopodobnych a jednak
się udały i pozostaną z nami na dłu-
żej. Spotkania biznesowe online, pra-
ca zdalna, możliwe od dawna, a do-
piero teraz stosowane na niespoty-
kaną wcześniej skalę.

Badania przeprowadzone przez
Mastercard pokazały, że aż 71% an-
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POŻEGNANIE O. GWARDIANA
AURELIUSZA KUŁAKIEWICZA

Taki to już los tułaczy
ojców i braci zakonnych,
kapłanów, że służba czynio
na dla ludzi i Pana  z wędrów
ka jest związana.
Dzisiaj tu, jutro tam
- można by rzec. Zakonne
 reguły mają to do siebie,
by człek nie przyzwyczajał się.
Oto dekret prowincjała sprawił,
że i ty ojcze gwardianie nas opuszczasz.
Fizyczne, owszem, ale na zawsze pozostaniesz
w głubczyckich sercach   i umysłach.
Siedem długich ale i krótkich lat
w naszej lokalnej społeczności; ojciec, kapłan,
zakonnik i przywódca duchowy tejże ludności.
Wiele ciepła i miłości wierni
od cię doświadczyli; odwzajemniali uśmiech
 i życzliwość, a ty z ufnością błogosławiłeś.
Opieką swą otoczyłeś
franciszkański  zakon świeckich. Stworzyłeś wspólnotę
modlitwy; były pielgrzymki, modlitwy i pieśni…
Zapraszałeś zespoły artystyczne
w mury franciszkańskiej świątyni mając
na względzie kulturę i rozwój duchowy wiernych.
Trzech Króli, Dzień Matki
 wszelako zapadną na długo w mej pamięci, bowiem
 u stóp ołtarza barokowego kościółka mogłam
 realizować swe artystyczne przedsięwzięcia.
Rozstanie;  nostalgia i sentyment. Nowa placówka
już ciebie  wzywa, nowe obowiązki i wyzwania,
choć smutek serce rozrywa.
 Szczęść Boże i do zobaczenia!
Czas na pożegnanie.
Dobry Bóg niech ojcu błogosławi, zdrowie sprzyja,
 a otmuchowski klasztor swoistym rajem się stanie.

Maria Farasiewicz
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Mamy wielką nadzieję, że Opolskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwie-
rząt jest już Państwu znane.
Jeśli jednak nasza nazwa może nie-
wiele mówić, to na pewno wiedzą
Państwo, że w Głubczycach, na-
przeciwko basenów, za torami  od
kilku lat istnieje przytulisko dla
bezdomnych zwierząt.
      Zwłaszcza w soboty i niedziele
robi się tam gwarno, kiedy grupa

wiernych wolontariuszy przychodzi,
by wyprowadzić nasze psiaki na spa-
cer. Na te spacery czworonogi cze-
kają cały tydzień. Kochają ludzi,
uwielbiają ruch i odkrywają nowe za-
pachy.
   Ostatnio nasze przytulisko dosłow-
nie pęka w szwach. Czy to wina "se-
zonu" poświątecznego, nie wiemy.
Wiemy jednak, że wolontariuszy ni-
gdy za wiele i każda para rąk by się

A TERAZ O ZWIERZĘTACH…..
nam bardzo przydała. Jeśli zatem
kochacie zwierzęta (macie ukończo-
ne 14 lat), brakuje Wam ruchu, a
może po prostu nie możecie pozwo-
lić sobie na posiadanie psa w domu,
serdecznie zapraszamy na  Dwor-
cową 17, gdzie stęsknione czworono-
gi tylko wypatrują, by ktoś poprowa-
dził je na odkrywczą przechadzkę po
okolicy.
    Przez kilka lat istnienia nasze Sto-

warzyszenie pomogło setkom psów,
kotów, ale też innym zwierzętom;
przez nasze ręce przewinęły się jeże,
sarny, dzikie ptaki, ale również kró-
liki, chomiki czy fretki. Dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta zwierzęta w
potrzebie zamiast do dużych schro-
nisk gdzie przebywa ich po kilkaset
i gdzie stają się kolejnym zapomnia-
nym "numerem" trafiają do kameral-
nego przytuliska, gdzie znajdują fa-
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chowa pomoc, opiekę weterynaryjną
i najczęściej nowe kochające rodzi-
ny.
   Adopcja nic nie kosztuje. Spraw-
dzamy jednak warunki przyszłego
domu, robimy wywiad oraz pilnuje-
my, by wszystkie sprawy urzędowe
zostały dopełnione. Galerię naszych
psów i kotów,  a mamy ich do wybo-
ru do koloru, znajda Państwo na stro-
nie OSPZ na Facebooku (www.face-
book.com/Niechciane)
  Nasze Stowarzyszenie reaguje na
wszystkie zgłoszenia dotyczące po-
dejrzenia o złym traktowaniu zwie-
rząt. Inspektorzy OSPZ przeprowa-
dzają wywiady, kontrole, a jeśli to ko-
nieczne interweniują na miejscu w
asyście Straży Miejskiej lub Policji.
Spotykamy się bowiem z rożnymi sy-
tuacjami i z różnymi reakcjami.
Bywa, że mamy do czynienia z
agresją, patologią, pijaństwem czy
obelgami. Wtedy nie możemy być
sami.  Staramy się jednak przede
wszystkim nieść pomoc na miejscu.
Czasami wystarczy poinformowanie
o konieczności poprawy warunków
bytowania psa, dostarczenie karmy
gdy wymaga tego trudna sytuacja,
ocieplenie budy czy regularne sprzą-
tanie  kojca i zapewnienie dostępu do
świeżej wody i karmy. Jednakże bywa
i tak, że w obronie zagrożonego życia
lub zdrowia odbieramy zwierzę od
okrutnego właściciela.
 Apelujemy zatem do Państwa! Nigdy
nie przechodźcie obojętni gdy widzi-
cie lub podejrzewacie, że pies, kot lub
zwierze gospodarskie jest zaniedba-
ne, opuszczone, niekarmione lub nie-
pojone, ranne lub chore! Nawet jeśli

Wasze obawy się nie potwierdzą (a
tak też bywa) lepiej dmuchać na zim-
ne niż pozostać obojętnym na cierpie-
nie tych, które głosu nie mają i same
się nie obronią. Wszystkie zgłoszenia
pozostają anonimowe! Nie bójcie się
złych spojrzeń czy "zemsty" sąsiada.
Dobro bezbronnego zwierzęcia jest
najważniejsze, a obojętność zabija!
   Jesteśmy tez otwarci na różne ak-
cje, które mają na celu uwrażliwie-
nie - zwłaszcza dzieci i młodzieży -
na niedolę zwierząt. Przeprowadza-
my w szkołach i przedszkolach po-
gadanki i spotkania, organizujemy ak-
cje zbiórki karmy i funduszy na rzecz
naszego przytuliska. Jeśli więc nasze
słowa czytają nauczyciele czy wycho-
wawcy zachęcamy do kontaktu z nami.
A nuż wizyta naszego przedstawicie-
la z łagodnym i radosnym schronisko-
wym psiakiem uatrakcyjni jedną z lek-
cji wychowawczych?
Nie jest żadną tajemnicą, że nasze Sto-
warzyszenie działa i funkcjonuje je-
dynie dzięki ofiarności darczyńców.
Mieszkańcy Głubczyc niejednokrotnie
dowiedli, że los zwierząt nie jest im
obojętny. Zbliża się termin corocznych
rozliczeń podatkowych.
   Państwa 1% odliczony od podat-
ku - to dla nas nieocenione wspar-
cie i możliwość niesienia pomocy
bezbronnym czworonogom.  Wy-
starczy wpisać w deklaracji podat-
kowej numer KRS: 000014 25 07
Jeśli chcieliby Państwo wspomóc
nas już teraz podajemy numer kon-
ta do wpłat: 96 2030 0045 1110
0000 0414 6970  Dziękujemy w
imieniu zwierząt!
Dorota Gremaud - OSPZ Głubczyce
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Sołtys Grobnik, ale też członek
kilku stowarzyszeń i organizacji.
Ciężko powiedzieć mi w jakiej roli
w tym naszym dzisiejszym spotka-
niu uczestniczę. Najbezpieczniej
będzie, jeśli przedstawię się po pro-
stu jako Paweł Buczek.

Witam Cię Pawle. Kolejny raz
spotykamy się w temacie wspólne-
go zamiłowania, wspólnych zainte-
resowań - mianowicie w temacie
czereśni. Lubimy czereśnie.

Witam Cię Mateuszu,
nie po raz pierwszy  i
pewnie nie  ostatni, cie-
szę się, że mamy po-
dobne zainteresowania.
Tak, lubimy czereśnie.
Jest to bardzo wdzięcz-
ny owoc, tym bardziej
że żyjemy w regionie,
gdzie tradycja alei cze-
reśniowych jest dość
bogata.

Jak daleko sięga w
czasie?

Tak naprawdę ciężko
powiedzieć, ale dotarliśmy, przy oka-
zji tworzenia książki o historii mal-
tańskiej Grobnik, do mapy z 1750 r.
czyli z połowy XVIII w. gdzie aleje
czereśniowe były już zaznaczone.
Czyli można spokojnie zakładać, że
już w czasach maltańskich tych stron
aleje te były już sadzone. Później już
na pewno w czasach pruskich, w cza-
sach niemieckich te aleje i nie tylko
czereśniowe ale i gruszkowe, jabłoni
były na tych terenach. No i w zasa-
dzie tak to zostało do czasów powo-
jennych.

Niestety do dzisiaj większość tych

ALEJE CZEREŚNIOWE WRACAJĄ
NA ZIEMIĘ GŁUBCZYCKĄ

alei nie przetrwała.
Co się takiego stało?
Myślę, że kilka składowych się na

to złożyło. Przede wszystkim drzewa
owocowe mają swoją żywotność. To
nie są długowieczne drzewa. Zakła-
dając, że drzewa, które były tymi "du-
żymi" i już kilkudziesięcioletnimi po
wojnie, po prostu ze starości nie wy-
trzymały do naszych czasów. No ale
trzeba jasno przyznać, że my, miesz-
kańcy, skutecznie "pomogliśmy" w

tym procederze niszczenia drzew.
Wypalanie poboczy, łamanie gałęzi,
albo wręcz wycinanie gałęzi z preme-
dytacją poskutkowało tym, że przez
ostatnich kilkadziesiąt lat te aleje nie-
malże przestały istnieć.

Parę lat temu zainicjowałeś po-
wstanie szkółki rodzimych drzew
owocowych. Czy z niej w tym roku
rozsadzaliście drzewa?

Założenie projektu "Chcę rosnąć
razem z moim drzewem" było takie,
że na terenie przyległym do głubczyc-
kiej oczyszczalni, wspólnie z mło-
dzieżą posadziliśmy podkładki wyso-
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korosnących drzew owocowych, na
których zaszczepiliśmy stare odmia-
ny drzew owocowych aby je następ-
nie rozsadzać. Aczkolwiek rzeczywi-
stość trochę nas zweryfikowała z
dwóch powodów. Po pierwsze "tra-
filiśmy" niestety na bardzo suche lata.
Wiemy jak te lata wyglądały w roku
2018 i 2019. Udatność szczepień nie
jest niestety taka, jakbyśmy chcieli.
Bez nawadniania nie udało się tego
zrobić efektywnie. Po drugie, zało-
żenie było takie, że w przestrzeń pu-
bliczną na drogi polne będziemy sa-
dzić drzewa wysoko rosnące, tak jak
to bywało pierwotnie i tak jak powin-
no być. Niestety dzisiaj musimy się
poruszać w rzeczywistości jaką
mamy, a drogi polne są w granicach
geodezyjnych nie tak szerokie jakby-
śmy chcieli. Gdybyśmy posadzili
drzewa wysoko rosnące, okazałoby
się niestety, że brakuje nam miejsca
na tą najważniejszą część, najważ-
niejszą funkcję drogi. Chodzi oczy-
wiście o poruszanie się sprzętem rol-
niczym, a jest on dziś dość znacznych
wielkości. Niestety, ale poruszając się
w granicach prawa i mając na wzglę-
dzie funkcjonalność, na drogach po-
lnych, które mają kilkanaście metrów
nie da się posadzić wysoko rosnących
drzew.

Dlatego ta szkółka zostanie dalej
szkółką. Będziemy z niej pozyskiwać
drzewa, ale będziemy je sadzili już
gdzie indziej lub zwyczajnie część z
tych drzew tam po prostu zostanie.
Jest to dość malownicze i wdzięczne
miejsce, no i dla krajobrazu miasta
będzie to z pożytkiem. A na alei po-
sadziliśmy drzewa na średnich pod-
kładkach, ale za to z bardzo bogatą
ilością odmian. Od wczesnych do

późnych, z porządnych sadzonek.
Dlatego wydaje mi się, że zrobiliśmy
optymalnie to co się dało na tę chwi-
lę zrobić.

Kto jest organizatorem tej inicja-
tywy?

To jest proste i zarazem bardzo
trudne pytanie. Jestem sołtysem
Grobnik, ale jednocześnie członkiem
stowarzyszenia "Inicjatywa" oraz kil-
ku innych organizacji. Ciężko powie-
dzieć kto jest organizatorem, bo tak
naprawdę wszyscy nimi  jesteśmy
jako społeczność Grobnik. Jedno co
jest pewne, co można z czystym su-
mieniem powiedzieć, to to, że  jako
członek stowarzyszenia "Inicjatywa"
biorę udział w projekcie bioróżnorod-
ności województwa opolskiego reali-
zowanym przez Opolski Urząd Mar-
szałkowski. Ten projekt co prawda
już się skończył, ale to był właśnie
impuls do tej konkretnie akcji. W ra-
mach tego projektu Urząd Miejski za-
chęcił do przywracania alei śródpol-
nych drzew owocowych. Złożyłem
swój akces jako stowarzyszenie do tej
akcji. Jednak z różnych przyczyn cały
ten projekt został zawieszony a dziś
już w zasadzie odwołany. Jednak bio-
rąc pod uwagę to, że już część prac
przygotowawczych została przez nas
wykonana, droga została wytyczona,
sam pomysł się spodobał i ludzie zo-
stali zainspirowani i przygotowani do
tego, że będziemy to robić - nie wy-
obrażałem sobie zatem, żeby ta ak-
cja się nie odbyła. Dlatego tak jak
powiedziałem - przez ten impuls, któ-
ry wyszedł z UM, realizację zrobili-
śmy co prawda własnymi środkami,
ale czasami to daje jeszcze większą
satysfakcję, że potrafiliśmy to zrobić
mimo różnych przeciwności losu.
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Efekt wtedy jest jeszcze lepszy, jesz-
cze fajniejszy. Myślę, że to stąd się
wzięło. Ale tak naprawdę zamysł prac
proekologicznych w Grobnikach jest
już od dawna i od dawna robimy inne
rzeczy w tym zakresie. Czy to kon-
kurs "Siejąc kwiaty pomagamy psz-
czołom" czy "Sad Maltański" czy
wiele innych mniejszych realizacji.
Staram się aby w naszej miejscowo-
ści ta troska o środowisko była już
taka permanentna. Aby nie była to
akcja jedna na jakiś czas, ale by się
to odbywało na co dzień. Myślę, że
nie jest to też ostatnia akcja tego typu.
Jestem przekonany, że w miarę moż-
liwości, w miarę dostępnych środków
i oczywiście w miarę dostępnego cza-
su będziemy takie przedsięwzięcia
nadal realizować.

Sadzenie drzew to nie tylko samo
sadzenie, ale także przygotowanie
terenu.

Powiedziałbym to nawet inaczej.
Sadzenie drzew to tylko niewielki
fragment prac związanych z tworze-
niem alei przydrożnej. Przede wszyst-
kim trzeba było rozpocząć od wyty-
czenia granicy drogi. Geodezyjnie
trzeba było wyznaczyć, gdzie ta dro-
ga tak naprawdę powinna być i od
tego trzeba było zacząć. Tutaj należą
się podziękowania Burmistrzowi
Głubczyc, który zlecił takie wytycza-
nie i geodeci na zlecenie Urzędu
Miejskiego te prace poczynili. Póź-
niej oczywiście okazało się, że droga
w znacznej części jest zaorana, zasy-
pana ziemią, przebiega nie w tym
miejscu, w którym w rzeczywistości
powinna przebiegać. Także bardzo
duża część prac, a w zasadzie chyba
największa, polegała na przywróce-
niu drogi w tym miejscu, gdzie po-
winna się ona znajdować. Było to kil-
kanaście dni pracy koparki i ciągni-
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ków, które odwoziły ziemię i napraw-
dę mnóstwo pracy i czasu, aby tą dro-
gę odczyścić, odtworzyć, poszerzyć
aby spełniała swoją funkcję jako dro-
ga, ale po drugie żeby pobocze było
przygotowane na obsadzanie drzewa-
mi. I tutaj też wielkie podziękowania
dla tych, którzy w tym pomogli. Po-
szerzanie i te prace zrobiliśmy we
własnym zakresie. Naprawdę mnó-
stwo środków i czasu a jeśli byłoby
to przeliczone na pieniądze, dałoby
to pokaźną kwotę, którą udało nam
się zaoszczędzić. Mieszkańcy sami to
zrobili.

Przyroda niestety nie pomagała
nam. Prace takie najlepiej robi się w
zimie, kiedy ziemia jest zamarznię-
ta. A jak wiemy, ostatniej zimy prak-
tycznie nie było. Dlatego z większo-
ścią prac musieliśmy czekać do wio-
sny, aż wszystko wyschnie. Ale uda-
ło się to zrobić. Później już końców-
ka - sadzenie i zabezpieczanie drze-
wek przed intruzami. Bo i tacy się po-
jawili.

Tak, ale też przed zwierzyną. Zwie-
rzęta, a szczególnie koziołki bardzo
lubią niszczyć młode drzewka owo-
cowe. Akcję tą zaplanowaliśmy bar-
dziej jako publiczną, dlatego sytuacja
z koronawirusem też nam nie pomo-
gła. Musieliśmy to robić we własnym
gronie, nie można było z tego zrobić
publicznej akcji, szerszej, edukacyj-
nej. Ale też daliśmy radę, dlatego
składam jeszcze raz podziękowania
wszystkim, którzy pomogli w tym
specyficznym, ciężkim czasie.

Czy był odzew lokalnego społe-
czeństwa na tą inicjatywę?

No właśnie, jesteśmy w tym mo-
mencie, w którym możemy mówić o
efektach społecznych tego przedsię-

wzięcia, bo informacja o tej akcji ro-
zeszła się już w innych mediach, czy
to społecznościowych czy klasycz-
nych. Jestem tym bardzo zbudowany
i bardzo się cieszę, że ta akcja trafiła
do wielu osób ale też sam jej zamysł.
Całe przedsięwzięcie było obserwo-
wane przez wiele osób. Słyszę, że
ludzie z naszego środowiska, z naszej
wsi, ale też zupełnie z zewnątrz gra-
tulują nam pomysłu. Dopytują jak to
zrobić u siebie, planują już takie ak-
cje w innych miejscowościach. Radzą
się jak to zrobić.

Jest także jeszcze jeden aspekt, któ-
ry mnie osobiście bardzo zbudował i
zmotywował do dalszej pracy w tym
temacie. Nie ukrywam, że akcja z
przywracaniem tej alei kosztowała
dość dużo czasu, pracy i energii, dało
to nam trochę "popalić" - a dzisiaj
słyszę, że w tym ciężkim okresie epi-
demii, kiedy jednak mimo wszystko
do tej akcji potrzebowaliśmy jakiś
środków finansowych czy materiało-
wych, i kiedy instytucje, które nam
zawsze pomagały, zawsze nas wspie-
rały - w tym roku nie mogły nam po-
móc, pracownicy tych firm, szefowie
lub ludzie postronni proponowali, że
sami się dołożą, że sami coś zrobią,
wykonają usługę. To naprawdę było
niesamowite i paradoksalnie nawet
się cieszę że taka sytuacja wystąpiła,
bo mówi się, że prawdziwych przy-
jaciół poznaje się w biedzie i ten
przykład z aleją czereśniową poka-
zał, że nawet jeśli przychodzi ciężki
czas, kiedy są problemy to można li-
czyć na ludzi i wiara w ludzi z po-
wrotem jest we mnie.

Czy planowane są nasadzenia
kolejnych alej?

A może inne owoce?
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Generalnie na tych terenach, jesz-
cze za czasów pruskich wyglądało to
tak, że korzystano przede wszystkim
z dobrodziejstwa ziemi. To znaczy,
że jeśli ziemia w danej miejscowości
była bogata, zasobna, to można było
sobie pozwolić na uprawianie tam
czereśni. W innych miejscach, choć-
by naszej gminy, np. na pograniczu,
gdzie ziemia jest słabszej klasy - tam
były aleje jabłoniowe. Jabłoń pora-
dzi sobie w gorszej ziemi, gdzie zu-
pełnie nie poradziłaby sobie czere-
śnia. Także korzystając ze źródeł hi-
storycznych no i z naszych doświad-
czeń, bo pamiętam jeszcze dawne ale-
je, to w okolicach Grobnik były aleje
przede wszystkim czereśniowe. Ko-
rzystając z tych danych, takie aleje
jakie były - będziemy chcieli przy-
wracać. Aczkolwiek dzisiaj jesteśmy
w zupełnie innych realiach, niektóre

drogi są drogami powiatowymi, inne
są gminnymi, wojewódzkimi lub kra-
jowymi. Dzisiaj musimy się niestety
poruszać w ramach przepisów prawa,
w ramach kompetencji i właściwości
odpowiednich zarządców dróg, ale
myślę, że chęci nam nie zabraknie,
siły i uporu też nie, więc jeśli tylko
odpowiednie środki finansowe, moż-
liwości czasowe i dobra wola pozwoli
to będziemy to robić. Ale też nie ukry-
wam, że mamy także wiele innych
równoległych przedsięwzięć, które
realizujemy. Trudno w jednym mo-
mencie prowadzić wiele równole-
głych, ważnych, dużych projektów.
Obawiam się, że kiedy będziemy ro-
bili inne rzeczy, to braknie nam cza-
su na odtwarzanie alei. Ale jestem
przekonany, że prędzej czy później
podobne akcję będą miały miejsce.

Dziękuję Pawle za rozmowę.
I ja dziękuję.

Mateusz Kitka
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OPOWIADANIA
Jan Skoumal - uczeń głubczyckiego
liceum, maturzysta i początkujący pi-
sarz. Wszystkie jego opowiadania i
wiersze przeczytać można na stronie
internetowej:
janskoumal.home.blog

Opowiadanie wyróżnione w XXIV
Ogólnopolskim Konkursie Literac-
kiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
"Liryczne Jasło"

SERCE LUDWISARZA

- Regina Caeli, laetare, alleluia, quia
quem meruisti portare, alleluia…
Para wzlatywała z ust ludzi, kłębiła
się pośród zalanych woskiem kande-
labrów i zostawiała mleczne ślady na
witrażach. Ludzie stali, wspierali się
o kolumny i trzęśli się w bocznych
nawach, powtarzając za śpiewnymi
głosami celebransa i kleryków.
- Dominus vobiscum.
- Et cum spiritu tuo…
Dzwon na wieży katedralnej zaczął
bić. Wszyscy pochylili głowy, wsłu-
chując się w głuche uderzenia. Wraz
z siódmym po świątyni poniósł się
żałosny trzask i huk spiżu o drewno.
Zaraz za nim następny, kolejny i jesz-
cze jeden, każdy coraz głośniejszy.
Oblegający schody do dzwonnicy
żebracy rozbiegli się. Podniósł się
jęk, ktoś krzyknął.
Po schodach stoczyło się pęknięte
serce dzwonu.

***
Mróz malował pejzaże na mętnych
szybach i wdzierał się przez szpary
do wnętrza pracowni. Stojący w ką-

cie piecyk z trudem radził sobie z
chłodem, owijającym się wokół stóp
siedzącego na krześle mężczyzny.
Ten poprawił poły szaty i od-
chrząknął.
- Wśród ludzi jest pan znany jako
najlepszy w swoim fachu, mistrzu
Bogumile - zaczął w końcu diakon
Prokop. - Dlatego właśnie wielebny
biskup Baldwin, wraz z całą kapitułą
naszej katedry, zwracają się do mi-
strza z prośbą… Zapewne wie mistrz,
co stało się z naszym dzwonem?
Większość pomieszczenia zajmował
ogromny piec. Grube, stalowe ścia-
ny wyrastały ponad dołem formier-
skim i sięgały stropu. Rozżarzony
piecyk wyglądał przy nim niczym
Dawid, spoglądający z dołu na Go-
liata, wyjątkowo obojętnego na świat
poza stalowymi murami. Oddzielało
ich od siebie wąskie łóżko, cudem
wciśnięte w jedyne wolne miejsce.
- Słyszałem, słyszałem - odparł mistrz
Bogumił, grzejący stopy przy piecu.
- Brzęk pękającego serca wybudził
mnie ze snu.
- Wielebny biskup pragnie zlecić mi-
strzowi wytopienie nowego serca.
Pragnie, aby dzwon zabrzmiał zno-
wu na mszy w Niedzielę Przewodnią.
Zapłata, naturalnie, będzie godna naj-
lepszego wśród ludwisarzy.
Starzec, wpatrzony w ognie skaczą-
ce w piecyku, nie podniósł wzroku.
- Przekaż biskupowi - powiedział po
chwili, gdy diakon już otwierał usta -
aby w wigilię tego dnia przysłał lu-
dzi po serce.
Rozmowa była skończona. Diakon
wstał i ukłonił się rzemieślnikowi.
Ten odpowiedział niemrawym skinię-
ciem głowy. Ksiądz zawinął się w
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płaszcz i wyszedł na mróz.
- Bliski jest Pan tym, których serce
jest złamane - mruknął starzec. -  A
wybawia utrapionych na duchu…

***
Czeladnik o mało nie zgubił czapki,
gdy wraz ze śnieżycą wpadł do skła-
du.
- Mistrz Bogumił! - wypalił teatral-
nym szeptem. - Mistrz
Bogumił idzie!
Kupiec Aaron poprawił rozburzone
włosy i starł z blatu niewidzialną
warstewkę kurzu. Wydmuchał po-
śpiesznie nos, po czym stanął niemal
na baczność. Ludwisarz wszedł do
pomieszczenia, z pomocą czeladni-
ka walcząc ze stopniami.
- Pomaga Bóg, mistrzu Bogumile -
kupiec skłonił się i ucałował rękę star-
ca. - Jak zdrowie? Trzeci  rok mija,
odkąd ostatni raz gościłem mistrza,
ale widzę że dopisuje! Cóż sprowa-
dza tak przezacnego rzemieślnika w
moje progi?
- Czołem, Aaronie - rzekł starzec, sia-
dając na krześle. - Brąz. Potrzebuję
brązu na serce.
- Na serce… - zamyślił się przechrzta.
- Ach, rozumiem. Mam coś idealne-
go. Lepszego metalu nie znajdzie
mistrz na całej Via Regia, zapew-
niam!
- Nie mam zbyt wiele… - rzekł lu-
dwisarz, wyjmując lekką sakiewkę. -
Naprawdę, wystarczy zwykły…
- Ależ niech mistrz nawet tak nie
mówi! - przerwał mu kupiec. -
Wszystko na mój koszt! To dla mnie
najczystsza przyjemność.
Wbrew protestom rzemieślnika, już
po chwili na drewnianej kolasce
przed składem wylądował spory pa-

kunek. Mimo próśb i nalegań kupca,
starzec odprawił czeladnika i sam
chwycił za dyszel. Sapiąc, pociągnął
wózek przez śnieg, znikając po chwili
za węgłem.
- Zawsze wszystko robi sam - pokrę-
cił głową Aaron. - Nigdy nie brał po-
mocników. To niezdrowe w tym wie-
ku.
- Mówią, że sprzedał duszę diabłu -
rzekł czeladnik, spluwając. - Pono kto
słyszał, jak przy wytapianiu dzwonów
mruczy coś i szepta zaklęcia…
Kupiec trzepnął chłopaka w głowę,
zrzucając przy tym czapkę.

***
Żar rozsadzał pracownię. Piecyk kulił
się w kącie i z przerażeniem spoglą-
dał na rozbudzonego, buchającego
ogniem Goliata. Płomienista czer-
wień oblewała strop, ściany i stojącą
przed piecem ludwisarskim postać.
Mistrz Bogumił drżącymi dłońmi
wzniósł młot nad głowę i jednym
uderzeniem zniszczył gliniany czop.
- Serce moje stało się jak wosk - re-
cytował psalm rzemieślnik - roztopi-
ło się we wnętrzu moim.
Stopiony brąz pomknął rynną i wpadł
w formę. Wszystko wokół zadrgało,
zniekształcone przez gorąco, teraz na
dodatek buchające z formy w kształ-
cie serca dzwonu. Starzec dyszał,
wsparty na młocie. Miał zamknięte
oczy. Odmierzał czas, modląc się ci-
cho.
Gdy dotarł do Amen, nadal nie otwie-
rając oczu postąpił krok do przodu i
zaczopował wylot.
- Tygiel wytapia srebro, a piec złoto -
szeptał dalej; otworzywszy oczy pa-
trzył, jak ostatnie krople wypełniają
formę - lecz Pan bada serca…
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Autor ilustracji: Emilia Uksik

Wtedy stało się coś nieoczeki-
wanego. Glina pękła, reszta sto-
pu wylała się, pomknęła rynną
i przelała formę. Brąz chlupnął
o drewnianą podłogę, która
momentalnie zajęła się płomie-
niami. Języki ognia powędro-
wały do łóżka, oplotły je i po-
częły wspinać się po ścianie.
Piec buchnął żarem i iskrami.
Mistrz Bogumił, dusząc się go-
rącym powietrzem, znów się
modlił. Gdy skończył, brąz
skrzepł do końca. Zarzucił na
ramię płaszcz wzięty z krzesła
i rozwarł formę. Chwycił kra-
niec serca przez rękaw, uniósł
go z ogromnym trudem i poło-
żył sobie na ramieniu. Po-
ciągnął, wieszając na nim cały
swój ciężar. Kula wysunęła się
z formy i huknęła o ziemię.
Starzec, dysząc ciężko i powstrzymu-
jąc uginające się nogi, ruszył do
drzwi.

***
- Gore! Gore!!!
Drzwi płonącej pracowni rozwarły
się wraz z hukiem padającego stro-
pu. Stary ludwisarz wytoczył się z
wnętrza, nie wypuszczając serca.
Okryty dymem z płonących onucy i
płaszcza przeszedł kilka kroków, to-
piąc śnieg wokół. Padł na kolana i
upuścił swoje dzieło.
- Gotowe jest serce moje, Boże -
wyszeptał ostatni werset, utkwiwszy
niewidzące spojrzenie w odległej
wieży katedralnej. - Gotowe jest ser-
ce moje. Będę śpiewał i grał…
Opadł w śnieg, tuląc swoje serce.

***
- Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora
pro nobis Deum, alleluia!
Kupiec Aaron wyśpiewał ostatnie sło-
wa trzęsąc się z zimna. Klerycy z dia-
konem Prokopem pochylili głowy i
złożyli ręce. Skostniałe dłonie zebra-
nych poczyniły znak krzyża, chyląc
czoła przed błogosławiącym ich bi-
skupem Baldwinem.
- Ite, missa est.
Huk dzwonu wstrząsnął kandelabra-
mi. Biskup, klerycy i wierni unieśli
głowy.
Serce ludwisarza biło nad miastem.
                              Jan Skoumal
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FESTIWAL  STAROPOLSKICH SMAKÓW
W dniu 20.09.2020r w Zopowy przy współpracy z Sołectwem Moszczanka

KGW „Sudety” i Posłem na Sejm RP odbył się Festiwal Staropolskich Sma-
ków Podróże Kulinarne  po Kresach Wschodnich.W tym dniu zagościły KGW
na konkurs staropolskiej potrawy. W czasie prezentacji i degustacji potraw
odbył się występ ZespołuTańca i Pieśni Nysa, Koncert Kapeli Podwórkowej
"Lewiniacy". Gwiazdą wieczoru festynu był występ Eleni z zespołem.Wszy-
scy przybyli goście mogli zasmakować potraw konkursowych KGW, które w
konkursie otrzymały nagrody rzeczowe. Dziękujemy za przybycie i wspólną
zabawę.

                                                  Alicja Marciniszyn
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HYMN 75-LETNIEJ POLONII

Rozproszeni po boisku gnają  w obie strony
Grają dla nas nie dla zysku ani też dla żony

Ref.             Grać grać Polonia drużyno kochana
Niech wam dzisiaj cel przyświeca grać aż do wygrania

Wiosną kiedy zabrzmi gwizdek ruszą zawodnicy
Celem jest zdobycie bramek drużyn z okolicy

Ref. Przejdziem gminę przejdziem powiat
 inne gminy przejdziem

Jeszcze tylko trochę czasu mistrzem Polski będziem
Ref.         Nasi chłopcy do ataku idą jak rycerze

Chociaż im się nie przelewa nikt w łapę nie bierze
Ref. Dziś nad klubem słońce świeci uśmiech jest na twarzy

Każdy kibic klub swój kocha o zwycięstwie marzy

słowa: Zbigniew Ziółko
muzyka: Józef Kaniowski
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Okrągłe rocznice w historii zawsze
są okazją do wspomnień i dokonania
podsumowań. Tak jest w przypadku
klubu sportowego POLONIA GŁUB-
CZYCE. W 2020 roku najbardziej
popularny klub w naszym regionie
obchodzi swoją 75 rocznicę powsta-
nia. Początki klu-
bu sięgają roku
1945, kiedy tuż po
zawierusze wo-
jennej w Głąbczy-
cach - taką nazwę
nosiło do 1946
roku nasze miasto
- powołano do
życia Klub Spor-
towy o wdzięcz-
nej nazwie PO-
LONIA. Na po-
czątku grono entuzjastów sportu na-
potykało na liczne trudności i kłopo-
ty, które sukcesywnie jednak poko-
nywano. Opiekę nad klubem na prze-
strzeni lat sprawowały przede wszyst-
kim głubczyckie zakłady dziewiar-
skie - Merkury (później Unia), Zakła-
dy Piwowarskie oraz wielu innych
popularnie zwanych mecenasami.
Dzięki nim sport w Głubczycach
mógł się rozwijać. Wraz z kolejnymi

POLONIA GŁUBCZYCE  MA 75 lat!
   To już 75 lat!

opiekunami zmieniała się także na-
zwa klubu - od POLONII poprzez
GWARDIĘ, SPARTĘ, SPÓJNIĘ,
BUDOWLANYCH po ponownie
POLONIĘ.

Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje
nam prezes naszego klubu…

Wśród zarządzających głubczyc-
kim klubem w ciągu długich 75 lat
znaleźli się: Edmund Sztul, Rudolf
Bogdani, Sylwester Nidecki, Zbi-
gniew Łazor, Henryk Baumert, Jan
Łobos, Janusz Bednarczyk, Ry-
szard Majkowski, Kazimierz To-
karz, Zbigniew Bojarski, Zenon
Michalak, Jan Śnieżek, Janusz Ko-
walski, Edward Grzeczny, Józef
Pich, Tomasz Czyżowicz, Dariusz
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Kozłowski, Marek Curyło…
Polonijne fuzje
Trzykrotnie głubczycka POLONIA

związała się poprzez fuzje z innymi
klubami. W marcu 1947 r. KS PO-
LONIA połączyła się z działającym
przy Zakładach Dziewiarskich klu-
bem sportowym OMTUR Merkur i
przyjęła nazwę Włókienniczy Związ-
kowy Klub Sportowy POLONIA przy
Państwowych Zakładach Dziewiar-
skich i Pończoszniczych Merkury. Do
kolejnego połączenia doszło w sierp-
niu 1993 r., kiedy to POLONIA spor-
towo-organizacyjnie związała się z
ZKS Kombinat Głubczyce i występo-
wała przez 1,5 roku jako POLONIA

KOMBINAT GŁUBCZYCE. Wresz-
cie do trzeciej i ostatniej fuzji doszło
w 2000 roku, kiedy POLONIA połą-
czyła się z Elektrometem Gołuszowi-
ce i występowała przez 5 sezonów
jako POLONIA GOŁUSZOWICE
GŁUBCZYCE…

Piłka, piłka, piłka…
Przez całe dziesięciolecia POLO-

NIA to przede wszystkim sekcja pił-
ki nożnej. Na przełomie lat 40. i 50.
głubczycki zespół toczył boje z taki-
mi klubami jak Górnik Zabrze, Polo-
nia Bytom, Odra Opole czy Piast Gli-
wice. W 1961 r. po raz pierwszy dru-
żyna seniorów awansowała do ów-

czesnej III ligi i występowała w niej
przez kolejne trzy sezony (1961/
1962, 1962/1963, 1963/1964). Przez
wiele następnych lat zespół z Głub-
czyc występował w lidze okręgowej.
Dopiero w latach 80-tych udało się
uzyskać dwukrotnie awans do III ligi.
Niestety pobyt w klasie rozgrywko-
wej szczebla centralnego trwał tylko
dwa sezony - piłkarzom POLONII za
każdym razem nie dane było utrzy-
mać się dłużej niż rok w wyższej li-
dze (1982/1983, 1985/1986). Później
POLONIA występowała w klasie
międzywojewódzkiej (1993/1994,
1994/1995), opolskiej wojewódzkiej
IV lidze (2001-2004, 2009-2012,

2014-2017, 2018-2020), klasie okrę-
gowej (1986-1990, 1991-1993, 1995/
1996, 1999-2001, 2004-2009) a na-
wet w A klasie (1990/1991, 1996-
1999). W ostatnim 10-leciu trzykrot-
nie poloniści rywalizowali na 4 szcze-
blu rozgrywkowym w Polsce: w se-
zonach 2012/2013 i 2013/2014 w III
lidze opolsko-śląskiej i w sezonie
2017/2018 w III lidze dolnośląsko-
lubusko-opolsko-śląskiej). Sezon
2018/2019 poloniści zakończyli po-
nownie na 1. miejscu opolskiej IV
ligi, ale klub z powodów natury fi-
nansowej zrezygnował z awansu do
III ligi…
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Mecz stulecia
W 1963 r. w Pucharze Polski PO-

LONIA po wyeliminowaniu Śląska
Wrocław i warszawskiego Ursusa
podejmowała na wypełnionym po
brzegi głubczyckim stadionie - ok.
2000 widzów! - I-ligowy zespół wiel-
kiej LEGII WARSZAWA z Lucjanem
Brychczym, Jackiem Gmochem, An-
tonim Piechniczkiem, Bernardem
Blautem, Henrykiem Apostelem i Ja-
nuszem Żmijewskim na czele. W
meczu, który przeszedł na wieki do
historii głubczyckiej piłki, głubczyc-
cy zawodnicy ulegli renomowanym
rywalom ze stolicy Polski 1-11 (ho-
norowe trafienie Jerzego SZTERA),
ale nie wynik dla rzeszy wiernych ki-
biców był najważniejszy. Liczyła się
możliwość spotkania wielkiej Legii z
naszą POLONIĄ, głubczyckim Kop-
ciuszkiem, który zagrał w składzie:
Józef Grzeczny (46. Marian Haber-
stok), Zbigniew Skoczylas, Paweł
Kozibroda, Antoni Wypiórczyk, Wła-
dysław Słocki, Stefan Seń, Józef Pa-
cyga (46. Stanisław Wiecha II), Lu-
dwik Orłowski, Werner Thienel, Jó-
zef Nowak, Jerzy Szter. Trener: Zbi-
gniew Słocki….Nie tylko piłka nożna

Obok sekcji piłki nożnej prowa-
dzone były w POLONII także inne

sekcje. Siatkarze w latach 1948-1950
walczyli w II lidze. Z kolei siatkarki
występowały w lidze wojewódzkiej
w latach 1974-1976. Koszykarze w
1973 walczyli o ligę międzywoje-
wódzką. Były ponadto na przestrze-
ni lat prowadzone także sekcje w dys-
cyplinach: piłka ręczna, tenis stoło-
wy, lekkoatletyka, brydż sportowy,
szachy czy pływanie. Nie sposób nie
wspomnieć o trzyletniej niezwykle
owocnej przygodzie klubu z badmin-
tonem. Przez cztery lata istnienia sek-
cji badmintona w głubczyckiej PO-
LONII zawodnicy tego klubu zdobyli
TRZYKROTNIE drużynowe mi-
strzostwo Polski (1977/1978, 1978/
1979, 1979/1980). Były także indy-
widualne tytuły mistrzów Polski: w
grze pojedynczej kobiet - Elżbieta
Utecht (1978, 1979) i Bożena Wojt-
kowska (1980); w grze podwójnej ko-
biet - Elżbieta Utecht i Bożena Wojtkow-
ska (1978), Maria Bahryj i Bożena Wojt-
kowska (1979) oraz Ewa Rusznica i Bo-
żena Wojtkowska (1980); w mikście
Elżbieta Utecht (w parze ze Skrzypczyń-
skim, 1979). W tym  okresie juniorzy
Polonii zdobyli 9 tytułów. Później sek-
cję przekazano do Technika Głubczy-
ce, gdzie pasmo sukcesów w tej dyscy-
plinie jest kontynuowane.
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Jak wygląda POLONIA w jubi-
leuszowym roku?

Zarząd klubu POLONII od 2013
roku stanowią: Marek Curyło (pre-
zes), Tomasz Kotwica, Zbigniew Le-
żański, Stefan Seń i Andrzej Zarych-
ta. Kierownikiem klubu jest Wojciech

Kruszyński, który pełni także funk-
cję kierownika drużyny seniorów.

Działalność klubu opierająca się na
działaczach zarządu, trenerach i za-
wodnikach, wspierana jest przede
wszystkim przez lokalne władze
miejsko-gminne oraz kilka podmio-
tów gospodarczych. Do tego do-
chodzą wierni biało-niebiesko-czer-
wonym barwom kibice, którzy chęt-
nie zaglądają na głubczycki stadion.

Jubileuszowy rok i zmagania spor-
towe zeszły na plan dalszy za sprawą
epidemii koronawirusa. Rozgrywki
piłkarskie niższego szczebla sezonu
2019/2020 zostały zakończone po ro-
zegraniu - w przypadku seniorów -
zaledwie jednej kolejki rundy rewan-
żowej a drużyna Polonii zajęła 7

miejsce w opolskiej IV lidze….
Tako rzecze Marek Curyło czyli

prosto z gabinetu prezesa
Rok 2020 jest kolejnym w działal-

ności klubu sportowego POLONIA.
Z powodu pandemii niezwykle dla
nas trudnym i specyficznym. Po dłuż-

szej przerwie, stopniowe otwieranie
gospodarki pozwoliło nam w klubie
na wznowienie treningów. W okresie
letnim wszystkie grupy zawodników
powróciły do zajęć i przystąpiły do
rozgrywek ligowych. W tym sezonie
klub zrzesza ok. 80 piłkarzy w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych. Seniorzy, prowadzeni już trzeci
sezon przez mieszkającego na Śląsku
trenera Tomasza Owczarka występują
w opolskiej IV lidze. Drużyna złożo-
na jest z zawodników z naszego re-
gionu a do zespołu sukcesywnie włą-
czani są głubczyccy wychowanko-
wie. Juniorzy trenowani przez Piotra
Jamułę rywalizują w opolskiej I lidze
wojewódzkiej. Trampkarze szkoleni
przez Artura Komarnickiego prezen-
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tują się w opolskiej I lidze trampka-
rzy. Z kolei młodzicy i orlicy, których
szkoli Przemysław Komarnicki ogry-
wają się w terytorialnej lidze młodzi-
ków. Wyniki osiągane tej jesieni są
różne - od zwycięstw do porażek, co
wkalkulowane jest w sport i rywaliza-
cję. Ale nie to jest najważniejsze,
szczególnie w przypadku  młodzieży.

Ostatnie lata POLONII to pasmo
sukcesów - trzykrotnie drużyna senio-
rów wygrywała opolską IV ligę, przez
3 sezony występowała w III lidze, na-
wiązując do sukcesów z lat 80-tych,
zdobyła Puchar Polski na szczeblu wo-
jewództwa. To wszystko dzięki zawod-
nikom, którzy podjęli się gry w naszym
klubie, jak i trenerom, którzy regular-
nie szkolili i angażowali się w pracę
swoich drużyn. Cieszy praca z mło-
dzieżą. Widać to po kadrze naszych se-
niorów, gdzie młodzi wychowankowie
wchodzą do drużyny.

2020 to rok jubileuszowy POLONII.
Niestety pandemia koronawirusa nie
pozwoliła nam przygotować uroczysto-
ści związanych z 75-leciem istnienia

klubu. Wstępne rozmowy dotyczące
obchodów jubileuszu były podjęte z
władzami miasta i burmistrzem Ada-
mem Krupą. Niestety wszelkie ograni-
czenia z powodu Covid-19 sprawiły, że
planowane wydarzenie nie doszło do
skutku. Może będziemy świętować w
przyszłym roku, a może dopiero na 80
urodziny. Czas pokaże, bądźmy jednak
dobrej myśli…

Zapraszam chętnych i ludzi dobrej
woli do współpracy i wspierania klubu
w każdej możliwej formie. Bądźmy z
POLONIĄ na dobre i złe. Kibicujmy
naszym głubczyckim zespołom.

Człowiek żyje tak długo, jak długo
żyje pamięć o Nim. I choć nie każdy
tworzy wielkie dzieła, to każdy z nas
tworzy historię. Choćby naszą, lokalną.
By pamięć o naszych bliskich i znajo-
mych ocalić od zapomnienia, trzeba
wspomnieniami dzielić się z innymi.
Jeśli będziemy pamiętać o bliskich i
znajomych, ci, co przyjdą po nas w
przyszłości, także nie zapomną o nas,
bez względu na to, co zrobiliśmy… Tak
samo w sporcie.

Robert "Poloniusz" Stebnicki
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PAMIĘCI TYCH,
CO ODESZLI…

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.

Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

                  Joanna Kulmowa

Zaduszki to dzień modlitw za zmar-
łych, odwiedzania cmentarzy, grobów
naszych bliskich, zapalania świateł,
które symbolizują nieśmiertelność
duszy, składania wieńców i kwiatów.
Zaduszki to dzień pamięci o Tych,
którzy już od nas odeszli. Tych, któ-
rych już nie ma wśród nas. Zastana-
wiamy się nad przemijaniem i ludz-
kim losem. Przywołujemy ulotne
wspomnienia.
To także dobry moment na refleksje,
także nad własnym życiem, nad prze-
szłością, teraźniejszością i przyszło-

ścią. W natłoku bieżących spraw, na-
uki, pracy, często zapominamy o
Tych, którzy przekroczyli już ten
ostatni próg w życiu.
Odwiedzając GŁUBCZYCKI
CMENTARZ, spotkamy na nim
Tych, którzy odeszli ze sportowe-
go środowiska, a których wciąż

mamy w naszej pamięci.
Zatrzymajmy się na
chwilę przy Ich grobach.
Polonistów, którzy ode-
szli na wieczne odpoczy-
wanie…
JÓZEF GRZECZNY
(1938-1965). Jeden z
większych talentów bram-
karskich Polonii. Odzna-
czał się szeroką sprawno-
ścią fizyczną. Grał w pił-
kę nożną, siatkówkę, ko-
szykówkę... Ambitny, ko-
leżeński i lubiany w śro-
dowisku sportowym.
IDZI  UWIJAŁA (1897-
1971).
Członek zarządu klubu w
latach 40-tych i jej skarb-
nik.
 TADEUSZ SURÓWKA

(1908-1973). Jeden ze współzałoży-
cieli klubu. Aktywny działacz. Pre-
zes (1966) i członek OZPN w Opolu
(1962-1971). Sympatyczny człowiek
pomagający wszystkim zawodnikom.
TADEUSZ GORLIŃSKI (1934-
1974).
 Dobry zawodnik i lubiany kolega.
RYSZARD POLEK (1924-1982).
Jeden z pierwszych zawodników.
Kronikarz  klubowy. Bardzo dobry
szkoleniowiec, który wyszkolił wie-
lu znakomitych głubczyckich piłka-
rzy.
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 JERZY MALINOWSKI (1924-
1983). Jeden z członków zarządu,
wzorowy organizator klubowy.
JÓZEF KOSTYK (1912-1987).
Członek zarządu klubu. Kierownik
drużyny, szanowany opiekun wspo-
magający moralnie i duchowo zawod-
ników.
ZBIGNIEW CWYNAR (1937-
1987).
Zawodnik piłkarskiej Polonii lat 50-
tych.
MARIAN SKACZYŁO (1928-
1989).
Członek zarządu, opiekował się dru-
żyną, dbał o sprzęt.
STANISŁAW  KUCZERA (1931-
1991). Jeden z najlepszych gospoda-
rzy w historii klubu. Lubił ład i po-
rządek w szatni i na obiekcie. Było
Go widać i słychać. Członek zarządu
klubu.
ANTONI PIRCH (1930-1992). Po-
lonia była dla niego życiem i… dru-
gim domem. Dla niej oddawał nie
tylko serce. Człowiek-instytucja. Nie
było dla niego sprawy nie do zała-
twienia. Wspierał bezinteresownie
działalność klubu na każdym kroku.
Wiceprezes klubu (1973-1983), czło-
nek Społecznego Komitetu Budowy
Pawilonu Sportowego ZKS Polonia
(1977-1979).
KAROL  ŚMIGOWSKI (zm.
1993). Jako pracownik starostwa zor-
ganizował w 1945 zebranie założy-
cielskie klubu, na którym wybrano
pierwszy zarząd. Później czynny za-
wodnik, działacz i długoletni trener
następnego pokolenia piłkarzy.
Wprowadził Polonię do ówczesnej III
ligi w 1961.
JÓZEF DURBAJŁO (1923-1991).
Wieloletni działacz klubowy. WŁA-

DYSŁAW CIUK (1921-1994).
     Jeden z pierwszych zawodników.
Wierny kibic Polonii.
TADEUSZ STARZEC (1921-
1994). Zaczynał piłkarską przygodą
jako trampkarz i junior Pogoni Lwów.
Był jednym z założycieli Odry Koź-
le i aktywnie zaangażowanym w roz-
wój Pogoni Prudnik (1947-1949). W
Polonii występował w latach 1947-
1959. Później do 1964 trenował głub-
czyckich trampkarzy. Po 1964 podjął
pracę w szpitalu w Branicach, gdzie
trenował również piłkarzy Orła.
MIECZYSŁAW JACIÓW (1921-
1994). Członek zarządu klubu, wie-
loletni kibic, aż do ostatnich chwil
życia.
ZBIGNIEW SŁOCKI (1934-1994).
Nauczyciel, trener, wychowawca wie-
lu piłkarskich pokoleń. Jeden z pierw-
szych bramkarzy, był lubiany wśród za-
wodników. Po zwycięstwie nucił sobie
melodię "Trzej przyjaciele z boiska,
skrzydłowy, bramkarz i łącznik" a byli
to Orłowski-Czerner-Thinel. Członek
Wydziału Szkolenia OZPN.
MARIAN KARPIŃSKI (1919-
1995). Oddany działacz Budowla-
nych, później Polonii. Kierownik sek-
cji piłki nożnej dbający o piłkarzy.
ZBIGNIEW MIESZKALSKI
(1954-1995). Dobry zawodnik, lubia-
ny przez kolegów, umiał wszystkich
rozweselić.
ANDRZEJ ZARADA (1948-1995).
Działacz klubowy, główny księgowy,
kronikarz, redaktor "Nowin Unii",
gazety głubczyckich Zakładów Dzie-
wiarskich Unia w latach 70-tych.
WŁODZIMIERZ MICHALAK
(1940-1998). Działacz, opiekun ju-
niorów i kierownik drużyny trampka-
rzy.
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WERNER THIENEL (1939-1999).
Mikroskopijne warunki fizyczne, ale
wielkie serce do gry. Wielu pamięta
do dziś jego bramkę strzeloną noży-
cami przewrotką z Unią Kędzierzyn
w latach 60-tych.
TADEUSZ ŚLEPECKI (1925-
1999). Zawodnik piłkarskiej Polonii
lat 50-tych. Kibice wołali na Niego
"Francja w ogniu"…
KAZIMIERZ SOSNOWSKI
(1938-2000). Nauczyciel szkolny,
wychowawca, lubiany i szanowany
przez młodzież.
KAZIMIERZ  ZABIEROWSKI
(1920-2001). Jeden z pierwszych za-
łożycieli klubu. Znakomity zawodnik,
kibic i wspaniały kolega.
JAN CZERNER (1938-2002). Jedy-
ny piłkarz, który w tamtych czasach
ukończył AWF we Wrocławiu. Tre-
ner II klasy, znakomity arbiter, sę-
dziował nawet II ligę. Członek Wy-
działu Sędziowskiego OZPN, aktyw-
ny działacz Podokręgu ZPN w Głub-
czycach i Kędzierzynie-Koźlu.
SYLWESTER NIDECKI (1923-
2002). Wierny, zasłużony, wieloletni
prezes kolejno Budowlanych, Sparty
i w końcu Polonii, oddany sercem i
duszą. Nie było dla niego rzeczy nie-
możliwych do zrealizowania. Czło-
nek Społecznego Komitetu Budowy
Pawilonu Sportowego ZKS Polonia
(1977-1979).
MICHAŁ SEŃ (1941-2002). Bram-
karz Polonii. Zajmował się także sę-
dziowaniem piłki nożnej, koszyków-
ki, siatkówki. Aktywnie działał w
głubczyckim i kędzierzyńsko-koziel-
skim podokręgu ZPN. Członek Wy-
działu Sędziowskiego OZPN.
MARIAN STĘPIEŃ (1939-2002).
Członek zarządu klubu i Społeczne-

go Komitetu Budowy Pawilonu Spor-
towego ZKS Polonia (1977-1979).
Kierownik drużyn trampkarzy i junio-
rów.
MARIAN BŁAŻKÓW(1932-
2003). Ambitny i ofiarny bramkarz.
JAN KOWALCZYK (1953-2003).
Sumienny, koleżeński i lubiany przez
kolegów zawodnik, kapitan Polonii.
Członek zarządu klubu, trener.
WŁADYSŁAW SŁOCKI (1940-
2004).
Piłkarz, koszykarz. Niezwykle towa-
rzyski, dusza człowiek, życzliwy
wszystkim a przez to niezmiernie lu-
biany. Występował w pierwszych III-
ligowych sezonach Polonii (1961-
1964). Kierownik sekcji piłki nożnej,
członek zarządu klubu i Społeczne-
go Komitetu Budowy Pawilonu Spor-
towego ZKS Polonia (1977-1979).
ZBIGNIEW KOTWICA (1952-
2005). Działacz i kibic klubowy. Kie-
rownik zespołu juniorów.
JANUSZ ORŁOWSKI (1968-
2006). Syn Ludwika, popularnego
"Ludu", po którym niewątpliwie
odziedziczył talent. Wychowanek Po-
lonii. Według Stefana Senia "zawod-
nik  na I, II ligę".
DARIUSZ SZUBA (1972-2006).
Zawodnik drużyn młodzieżowych,
później występował m.in. w Stali
Grobniki.
 HENRYK BAUMERT (zm. 2009).
Dyrektor Zakładów Przemysłu Dzie-
wiarskiego Unia, w latach 1973-1977
prezes klubu.
 KRZYSZTOF CIEMNY (zm.
2009). Wiceprezes Polonii ds. finan-
sowych (1979-1986), członek  zarzą-
du (1986-1988), Prezes Honorowy
klubu. W latach 1998-1999 współor-
ganizator halowego turnieju trampka-
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rzy o puchar Dyrektora Banku Za-
chodniego. Zapalony brydżysta.
MAREK WOŹNY (1957-2009).
Zawodnik związany przez całą za-
wodniczą karierę z głubczycką Polo-
nią. Szkoleniowiec Polonii          i
Kombinatu Głubczyce.
RYSZARD PODGÓRSKI (1951-
2009). Karierę piłkarską zaczynał w
Polonii, później związał się z przy-
graniczną Fortuną Chomiąża.
ZYGMUNT KAŚKÓW (1936-
2010). Działacz klubowy i zawodnik
piłkarskiej Polonii lat 50-tych.
MARIAN HABERSTOK (1942-
2011). Jeden z legendarnych głub-
czyckich zawodników. Bramkarz, tre-
ner, działacz. Występował w pierw-
szych III-ligowych sezonach Polonii
(1961-1964). Członek zarządu klubu
i Społecznego Komitetu Budowy Pa-
wilonu  Sportowego ZKS Polonia
(1977-1979).
TADEUSZ GAJOWIEC (1950-
2011). Znakomity głubczycki koszy-
karz, kierownik drużyny seniorów,
członek zarządu klubu, oddany ki-
bic…
KAZIMIERZ PENDYK (1941-
2012). Wychowawca młodzieży, pił-
karz i trener (w Polonii i Włókniarzu
Kietrz). Członek Wydziału Szkolenia
OZPN. Po latach powrócił na ławkę
trenerską Polonii, przez sezon prowa-
dził seniorów, później szkolił mło-
dzież.
JERZY SZUBA (1947-2012). Za-
wodnik, wieloletni gospodarz klubu,
wierny kibic.
JANUSZ MOŚCICKI (1948-2012).
Piłkarz, oddany działacz klubu, kie-
rownik drużyny seniorów, kibic.
ZBIGNIEW OLSZEWSKI (1936-
2015). Obrońca, zwany "Kiciunią",

występował tylko w głubczyckiej
Polonii.
STANISŁAW WIECHA (1945-
2015). Występował w głubczyckiej
Polonii jako pomocnik i napastnik w
latach 1958-1967. Był trenerem dru-
żyny juniorów. Przez wiele lat pełnił
funkcje radnego miasta i powiatu.
Wieloletni prezes głubczyckiego
Zrzeszenia LZS. ALOJZY WIL-
LING (1959-2017). Bramkarz. Wy-
stępował w zespole juniorów i w dru-
żynie seniorów.
PAWEŁ KOZIBRODA (1942-
2019). Obrońca praktycznie nie do
przejścia, twardy zawodnik, jakich w
Polonii mało: albo piłka albo noga.
Krótki epizod w Górniku Radlin.
BOHDAN CHOMĘTOWSKI
(1939-2019). Jego życie było podszy-
te sportem - wielki pasjonat i oddany
działacz społeczny. Trener siatkarek
i koszykarzy Polonii. Dyrektor Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego
(1993-2001). Aktywny członek za-
rządów Polonii, Polskiego Związku
Badmintona, Opolskiego Związku
Piłki Nożnej, Wojewódzkiego Zrze-
szenia LZS. Jeden ze współautorów
powołania Opolskiego Okręgowego
Związku Badmintona    w Głubczy-
cach i jego pierwszy prezes.

Cześć Ich pamięci!

Robert „Poloniusz" Stebnicki
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100. ROCZNICA URODZIN
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
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W HOŁDZIE
 ŚW. JANOWI PAWŁOWI II

W 100.ROCZNICĘ URODZIN
Za dwadzieścia siedem lat  pontyfikatu,
Za encykliki, poezję i prozę, dzieła wszelakie;
Za lekcje prawdziwej wiary, nadziei i miłości,
Za umiłowanie człowieka, całej ludzkości;
Za zmianę surowego oblicza,,tej" Ziemi,
Za wyjście do bliźniego i pielgrzymowanie;
Za otwarcie się na prawdę i sprawiedliwość,
Za ufność w Panu i Jego dobrotliwość;
Za świadectwo pokory i ogromu cierpienia,
Za homilie, głębokie treści, przemyślenia;
Za pełnię modlitwy w ciszy i skupieniu,
Za kontemplację przyrody-dzieło stworzenia;
Za niekwestionowany autorytet moralny,
Za umiejętność przebaczenia oprawcy;
Za ewangelizację w duchu jedności,
Za solidaryzm i walkę z nienawiścią;
Za miłość do Matki - Ojczyzny wielką,
Za tęsknotę i  wizyty w kraju wszelkie;
Za świętość i nierozerwalność rodziny,
Za wyjątkowe relacje z młodymi;
Za dialog  kulturowy, ekumenizm, testament,
Za szerzenie pokoju, komunizmu upadek;
Za  walkę o człowieczeństwo i godność,
Za troskę o wykluczonych i misję dobra;
Za ,, nie lękajcie się" i inne budujące słowa,
Za odnajdywanie w Ewangelii Boga;
Za to, że byłeś wśród nas Janie Pawle Wielki,
Za to,  że orędujesz za nami z gronem świętych.
Dziękujemy

 Maria Farasiewicz
                                                    Głubczyce, 18.05.2020 r.
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O głubczyckim MECHANIKU
można by pisać wiele. W swych
,,krótkich'' rozważaniach postaram się
więc ująć najważniejsze aspekty
funkcjonowania placówki, mającej
już swą 50-letnią historię. Lecz nie o
historii będzie tu mowa, ale o tym,

co tu i teraz. A dzieje się, dzieje!
Trzeba przyznać, że Zespół Szkół

Mechanicznych  to szkoła przyjazna
tak uczniom jak i rodzicom. Dobrze
zarządzana, z życzliwą, pełną empa-
tii i zrozumienia kadrą pedagogiczną,
cieszy się dobrą opinią w środowi-
sku. Zresztą niegasnące zaintereso-
wanie kierunkami jej kształcenia jest
też tego dobrym przykładem.

Mamy tu bowiem technika (ekono-
miczne, elektryczne, informatyczne,
logistyczne, pojazdów samochodo-
wych) oraz szkołę branżowa I st.
Kształcimy fachowców w różnych
dziedzinach. Wszak rynek potrzebu-
je rąk do pracy! Od lat wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom społecz-
nym. Poziom kształcenia także napa-
wa dumą! Możemy poszczycić się

RZECZ O ZSM
wysoką zdawalnością egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodo-
we, a i matura wychodzi nieźle.

Nie należy przy tym zapominać, że
jesteśmy przede wszystkim szkołą za-
wodową, zatem egzaminy kwalifika-
cyjne są szalenie ważne. Odpowied-

nio wyposażone pracownie specjali-
styczne niewątpliwie sprzyjają wła-
ściwemu procesowi dydaktycznemu.
Elektryczna, mechaniczna i oczywi-
ście stacja diagnostyczna są tego do-
wodem. Z tą ostatnią wiąże się wła-
ściwe funkcjonowanie warsztatów
szkolnych ze świetną kadrą diagno-
stów i instruktorów. Tam młodzież
uczy się fachu.

Mechanik aż tętni życiem!
Szeroka oferta zajęć pozalekcyj-

nych pozwala rozwijać pasje i zain-
teresowania. Mówimy tu o zajęciach
przedmiotowych, sportowych, fakul-
tetach uzupełniających, działalności
teatru TRADYCJA. Istnieje też ze-
spół zwany ,,Redakcją ZSM'' .

A'propos TRADYCJI. W szkole
technicznej od szeregu lat unosi się
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duch humanistyczny. Młodzież ma tu
możliwość rozwoju artystycznego w
dziedzinie aktorstwa, recytacji, jak i
śpiewu. Mało tego. Młodzi artyści
zdobywają sukcesy w tych dziedzi-
nach. Jest ich bez liku! W tym naj-
więcej szczebla wojewódzkiego, a
także centralnego. Warto przytoczyć
chociażby słynne HERODY w Lewi-
nie Brzeskim.

Zbieranie laurów w olimpiadach

przedmiotowych też nie jest nam
obce. Turnieje matematyczne, fizycz-
ne, historyczne, motoryzacyjne, eko-
nomiczne, literackie etc. A o sporto-
wych można by  napisać książkę. Ta
więc jest czym się pochwalić .

Jesteśmy widoczni w lokalnym śro-
dowisku. Stanowimy jego integralną
część. Wszędzie nas pełno! Współ-
pracujemy ze strukturami samorządo-
wymi (Starostwem Powiatowym,
Urzędem Miejskim), Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Powiatowym
Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Fran-
ciszkańskim Ośrodkiem Pomocy
Dzieciom, Komendą Hufca ZHP, Sto-
warzyszeniem TACY SAMI, Głub-
czyckim Towarzystwem Miłośników
Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., Klu-
bem Honorowych Dawców Krwi
PCK, Głubczycką Radą Seniorów,
szkołami średnimi, PSM I stopnia i

innymi palcówkami.
Trzeba przyznać, że nasi młodzi

przyjaciele niemal każdego dnia uczą
się wrażliwości, zrozumienia i otwar-
tości na potrzeby innych, zwłaszcza
chorych i cierpiących. Ich zaangażo-
wanie w działalność charytatywną i
wolontaryjną zasługuje na uznanie.
Przywołam tu chociażby doroczne
koncerty charytatywne  OTWARTE
SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny, pro-

gramy integracyjne BEZ BARIER ,
,,Gorączkę złota'' PCK,  ,, Górę gro-
sza" , ,,Pakę dla zwierzaka", zbiórki
koleżeńskie  dla ubogich i inne.

,,Takie będą Rzeczypospolite, ja-
kie ich młodzieży chowanie" - powie
XVI-wieczny pisarz polityczny - A.
F. Modrzewski w swym traktacie ,,O
poprawie Rzeczypospolitej" (księga
,,O szkole").

Tymczasem udział naszych
uczniów w akcji ,,Młoda krew ratuje
życie" to już niejako norma. Od dzie-
sięciu bowiem lat, wiosną i jesienią,
świetlica szkoły zamienia się w swo-
iste ambulatorium. Oddawanie krwi,
a tym samym ratowanie innym zdro-
wia i życia, jest tu oczywistością.

O autorskich projektach, które na
bieżąco realizujemy, nie będę się roz-
wodzić. To temat na oddzielny roz-
dział.
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Jakże żywe w murach ZSM są tra-
dycje patriotyczne.

Młodzi ludzie chętnie uczestniczą
w akademiach okolicznościowych tak
szkoły, jak i lokalnego środowiska.
Uczniowie częstokroć pełnią wartę
podczas uroczystych Mszy Św. za
Ojczyznę, pod Pomnikiem Czynu
Zbrojnego czy Sybiraków. To także
osobny temat…

A o uczestnictwie naszego teatru
TRADYCJA w życiu kulturalnym
miasta, powiatu i województwa moż-
na by pisać bez końca. Spektakle,
programy, koncerty w MOK-u , ko-
ściele o. o. Franciszkanów, pod Ra-
tuszem Miejskim, w kościołach de-
kanatu głubczyckiego to tylko nie-
wielki wycinek szerokiej działalno-
ści TRADYCJI.

W lokalnych i wojewódzkich me-
diach głośno o MECHANIKU. TV
Pogranicze, lokalna prasa (Rzecz
Powiatowa, Głos Głubczyc), portal
twojeglubczyce.pl na bieżąco śledzą
barwne życie ZSM. A i w Radio Opo-
le też można o nas usłyszeć,a w NTO
przeczytać. Istniejemy na łamach
,,Kalendarzy Głubczyckich" i innych
publikacji. To cieszy! Można by rzec,

że tworzymy historię naszego regio-
nu, zapisując kolejne karty księgi
edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i
społecznej Opolszczyzny.

Śledzimy także losy naszych absol-
wentów. Wielu z nich osiągnęło
życiowy sukces. Są szanowanymi
obywatelami i pełnią wiele znaczą-
cych funkcji społeczno-politycznych.

Wśród nich są naukowcy, inżynie-
rowie, osoby duchowne,  nauczycie-
le, prawnicy, radni różnych szczebli
samorządowych, posłowie, ekonomi-
ści, zawodowi artyści, biznesmeni,
itd. Ale i zwykli ludzie, którzy dobrze
wykonują swoja pracę. Fachowcy w
swej dziedzinie. Jesteśmy z nich dum-
ni. Wkrótce uczniowie klas ósmych
dokonają wyboru szkoły ponadpod-
stawowej.

Zapraszamy więc do MECHANI-
KA. To trafny wybór!

 Maria Farasiewicz
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O MECHANIKU W RYMACH

MECHANIK to szkoła przyszłości,
MECHANIK -w nim mnóstwo radości;
MECHANIK wyższą uczelnią życia,
MECHANIK-emocje, wrażenia, przeżycia;
MECHANIK to wybór właściwego zawodu,
MECHANIK-styl ,klasa i rewia mody;
MECHANIK, a w nim sport i kultura,
MECHANIK-młoda krew, zew natury;
MECHANIK w otoczeniu piękna przyrody,
MECHANIK-wiedza, wycieczki, przygody;
MECHANIK jakże tętniący młodością,
MECHANIK wybieram z przyjemnością;
MECHANIK w perspektywie ósmoklasisty,
MECHANIK oryginalny ,bo humanistyczny;
MECHANIK w zawodach kształcący,
MECHANIK dobry fach kultywujący;
MECHAMIK z wyjątkowym Gronem,
MECHANIK zarządzany awangardowo;
MECHANIK obfitujący w medale,
MECHANIK zwycięzcą w konkursach, stale;
MECHANIK w technicznej branży,
MECHANIK, o jakim ciągle marzysz;
MECHANIK w szponach ekonomii,
MECHANIK pojazdów samochodowych;
MECHANIK szkołą z tradycjami,
MECHANIK jedyny , niepowtarzalny;
MECHANIK na dobre i na złe,
MECHANIK …jeśli tylko chcesz

                         Maria Farasiewicz
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SZ. P. MARIANOWI POSPISZELOWI
-WŁAŚCICIELOWI TV POGRANICZE

 Z OKAZJI JUBILEUSZU
20-LECIA DZIAŁALNOŚCI

Za powołanie do życia głubczyckiej telewizji,
Za przeszłość i teraźniejszość
Małej Ojczyzny;
Za naszych praojców, historię jakże krwawą,
Za tradycję, kulturę
 i wartość polskiego słowa;
Za bieżące sprawy, doniosłe wydarzenia,
Za lokalne środowisko i jego przemiany;
Za szerzenie dobroczynnych
i szlachetnych idei,
Za troskę o potrzebujących, pomoc dzieciom;
Za empatię,  tolerancję, integrację
i zrozumienie,
Za szacunek dla niepełnosprawnych
i  ich brzemię;
Za informacyjno-promocyjny
charakter programów,
Za sukcesy i osiągnięcia
mieszkańców powiatu;
Za współpracę i czesko-polskie pogranicze,
Za szerzenie edukacji,
 rozwój sportu  i oświatę;
Za pasje, hobby, motocyklowe zainteresowania,
Za ciekawe pomysły, projekty,
realne marzenia;
Za piękno przyrody ziemi głubczyckiej,
Za krytykę zła,
przejawów wandalizmu i zniszczeń;
Za czujne oko i wkład
w otaczającą  rzeczywistość,
Za całokształt pracy medialnej
i społeczną działalność
Dziękujemy.

                     Maria Farasiewicz
                          i sympatycy TV Pogranicze
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20 lat minęło jak jeden dzień…
To motto kolejnego Jubileuszu Te-

lewizji Głubczyce i temat kolejnego:
czwartego artykułu o Naszej telewi-
zji (poprzednie ukazywały się co pięć
lat od 2000 roku).

Początek działalności Telewizji to
przede wszystkim pomysł, zamiłowa-
nia fotograficzno-filmowe i fascyna-
cja naszym miastem: jego historią, ar-
chitekturą, wydarzeniami i ludźmi
związanymi w jakikolwiek sposób z
Głubczycami.

Kolejny krok to " droga przez mękę
" przy załatwianiu koncesji, zezwo-
leń, stosów papierów, dokumentów i
zaświadczeń. I w końcu jest !

 Mogę zacząć działalność ! Radość
pomieszana z przerażeniem. Drogi
sprzęt i skromne zasoby finansowe,
praca w rodzinnej firmie - dająca
utrzymanie rodzinie i potrzebny czas
na filmowanie, montaż i obróbkę pro-

20 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…
gramów. Jak to wszystko pogodzić?

W tym miejscu - po raz kolejny
składam ukłon w stronę najbliższych:
żony i dzieci,  za pomoc i wyrozu-
miałość, za cierpliwość, kiedy miesz-
kanie zamieniało się w studio telewi-

zyjne i za czas, który zamiast z naj-
bliższymi spędzałem z kamerą, ma-
gnetowidami a nieco później z  kom-
puterem. Ale radość z każdego mo-
jego sukcesu to była także nasza
wspólna radość. Dziękuję za 20 lat
życia z Telewizją Głubczyce.

Pierwsze programy to pierwsze
drobne sukcesy i ciągła nauka. Nie
zrażałem się trudnościami, nie zała-
małem się także po kradzieży sprzę-
tu, chociaż groziło to zaprzestaniem
działalności.

Mojej telewizji bardzo dużo pomo-
gło wstąpienie do Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych
i Regionalnych. Znalazłem tam przy-
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jaciół , pomoc i dobre rady a Telewi-
zja Głubczyce zmieniła zupełnie swo-
je oblicze.

Kolejne lata to już innowacyjność
i duży rozwój telewizji: przybywało
lepszej klasy sprzętu, więcej możli-
wości dawała komputeryzacja i co-
raz doskonalsze oprogramowania.
Moja mała lokalna Telewizja przesta-
ła odbiegać jakością nadawanych
programów od dużych regionalnych
i ogólnopolskich ośrodków telewizyj-
nych.

Telewizja to LUDZIE: pracowni-
cy i współpracownicy. Jedni zostawa-
li na dłużej inni byli tylko epizodycz-
nie. To także "bohaterowie"  progra-
mów, poznawani "na chwilę" i Ci z
którymi zawarte znajomości prze-
trwały do dziś. Ludzie zwyczajni i
niezwyczajni, ciekawe osobowości,
wybitni i wykształceni, ludzie z
pierwszych stron gazet i po prostu
zwyczajni i sympatyczni. Jedni byli
mi przychylni inni obojętni, jeszcze
inni złośliwi czy wręcz wrodzy.

Dziękuję wszystkim.

20 lat Telewizji Głubczyce to 20 lat
filmowej kroniki wydarzeń z Głub-
czyc i okolic. To filmowe archiwum
historyczne, kulturalne, samorządo-
we i oświatowe naszego powiatu.

Dokładam starań aby produkowa-
ne i przedstawiane programy prezen-
towały wysoki poziom wartości, pro-
mowały kulturę, etykę, dobre wycho-
wanie i poszanowanie dla innych.

Jestem dumny z licznych nagród,
wyróżnień i setek różnego rodzaju
podziękowań których wiele otrzyma-
łem za swoją działalność od firm, in-
stytucji, organizacji i od osób prywat-
nych. To wyróżnienia lokalne, regio-

nalne i prestiżowe nagrody z ogólno-
polskich przeglądów telewizji lokal-
nych i regionalnych.

Pomagamy wielu organizacjom,
fundacjom i osobom prywatnym w
różnych imprezach charytatywnych.
Wkładam w te akcje swój czas i fun-
dusze a wszyscy którzy śledzą nasze
programy doskonale o tym wiedzą.

Telewizja Głubczyce od 2015 roku
nadaje swój program pod nazwą: Te-
lewizja Pogranicze ponieważ zwięk-
szyliśmy obszar nadawania  progra-
mu. Obecnie nasz program można
oglądać  w  Głubczycach, Kietrzu,
Prudniku i Głogówku i mówimy tu-
taj nie tylko o  miastach ale i o wsiach
znajdujących się na terenie tych gmin.
Dzięki temu, że telewizja nasza jest
również na dwóch platformach cyfro-
wych - program TV Pogranicze do-
ciera do ponad 1500 miejscowości na
terenie całego naszego kraju. Oczy-
wiście mamy także swoje strony in-
ternetowe: www.tvglubczyce@op.pl
i www.tvpogranicze@op.pl a tam
może nas oglądać cały świat ( i tak
też się dzieje, czego najlepszym do-
wodem są wyniki oglądalności i ma-
ile z podziękowaniami, które otrzy-
muję ).

Moim celem w  telewizji jest praca
nad  budowaniem przyjaznego śro-
dowiska w którym żyjemy, kształci-
my się i pracujemy. Szeroko pojęte
działanie na rzecz lokalnych społecz-
ności. To także ciągłe działania nad
ochroną niezależności Telewizji
Głubczyce - to przecież moja własna
telewizja i wiem jak chcę żeby funk-
cjonowała. Ja gwarantuję jakość i
określam pozycję swojego medium
jako nadawca - będąc jednocześnie
otwartym na wszelkie konstruktyw-
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ne projekty i propozycje. To ja także
za nie odpowiadam.

Ten 20 letni jubileusz przypadł na
trudny rok dla nas wszystkich. Pan-
demia sparaliżowała moje i Państwa
życie, zmieniła moje i Państwa tego-
roczne plany i zamierzenia, spiętrzy-
ła trudności  codziennej egzystencji
nas wszystkich.

Telewizja Głubczyce w najtrudniej-
szych momentach pandemii nie za-
wiesiła działalności. Nadawaliśmy
program bez przerwy i chociaż więk-
szość programów była "powtórko-
wych" to przekazywaliśmy Państwu
przede wszystkim najważniejsze, bie-
żące informacje i wiadomości z na-
szego terenu. Docieraliśmy do infor-
macji z urzędów i instytucji a dzięki
współczesnym możliwościom infor-

matycznym i elektronicznym - prze-
kazywaliśmy je Państwu na bieżąco.

Przez pandemię nie odbędzie się
zaplanowany przeze mnie koncert,
którym chciałem podziękować
wszystkim, dzięki którym Telewizja
Głubczyce funkcjonuje, ciągle się
rozwija i jest potrzebna. Chciałem
podziękować Państwu za oglądal-
ność, sympatię i wsparcie. Zresztą
zabawa miała być dla wszystkich.

No cóż - nie wyszło.
Życzę Państwu zatem dużo zdro-

wia i może wspólnie uda się  nam
świętować następny jubileusz. Do
zobaczenia na antenie Telewizji Po-
granicze.

Właściciel Telewizji Głubczyce
Marian Pospiszel
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100 LAT PANI GENOWEFY GREK
W dniu Jubileuszu  z życzeniami  i kwiatami wizytę Jubilatce złożyli  Staro-

sta Piotr Soczyński z panią sekretarz powiatu Wiolettą Makselan,  Burmistrz
Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Kie-
rownik Urzędu  Stanu Cywilnego Beata Grochalska, Wojewodę reprezento-
wali  Pan Mariusz Nieckarz Dyrektor Biura Wojewody i  Pani Justyna Ha-
nack - Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody oraz redaktor  Głosu Głub-
czyc świadek tej jakże miłej i nieczęstej uroczystości. Jubilatka
w kondycji godnej pozazdroszczenia wzniosła z gośćmi toast i jednym dmuch-
nięcie zgasiła świeczkę na torcie urodzinowym.                   Red.
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Absurd goni paranoję,
Paranoja absurd;

Chyba tracę rozum,
W głowie mętlik, chaos.

Nie ma normalności,
Wszędzie zagrożenie;
Jasny gwint, do licha,
Co się tutaj dzieje ?!

Strach mnie ogarnia,
Boję się otoczenia;

Czarne myśli nachodzą,
Koniec świata-pandemia!

Może się gdzieś ukryć?
Przeczekać czas niepewny;

Kurczę blade, masakra,
Czy ja wariuję, bredzę?

A może do psychiatry?
Coś na uspokojenie;

Czy diabeł mnie opętał?
Ech, przewrażliwienie.

Muszę się uspokoić,
Wziąć głęboki oddech;

Zrobić sobie drinka
I krzyknąć: na zdrowie!

Potem ,,wypad" do parku,
Szelest kolorowych liści;

We mgle i barwach jesieni
Odnaleźć spokój, ciszę ….

                 Maria Farasiewicz
                 20 listopada 2020 r.
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W  ŚWIĘTOKRZYSKIM  GWIAZDY  SĄ  BLIŻEJ…

W świętokrzyskim gwiazdy są bliżej
Patrzą na kwieciste
Wzory chust
Świecą gdy pani babcia
Znów biega z konewką
Martwią się by nie zawadziła
O wystającą trylinkę

W świętokrzyskim gwiazdy są bliżej
Zwłaszcza ta płonąca

Nad Świętym Krzyżem
Kapliczką maryjną

Ruiną zamku i domem pisarza
Z którym jeździ na giełdę

Po ziemniaki

W świętokrzyskim gwiazdy są bliżej
A wystarczy spojrzeć z balkonu:
Mały Wóz stoi zdezelowany
Na wybiegu dla kur
A Dużym jeździ się na ryby

Jan Skoumal
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SKARB Z JABŁONKI
W ZASOBACH GŁUBCZYCKIEGO MUZEUM

Wraz z końcem lipca archeologicz-
na część wystawy Powiatowego Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej wzbogaciła
się o niezwykłe znalezisko – liczący
ponad 3 tysiące lat skarb.

Do tego niecodziennego odkrycia
doszło w maju 2015 roku. Na obrze-
żach wsi Jabłonka w gminie Branice
podczas spaceru z psem pan Kamil
Ploszka zauważył na skraju polnej
drogi niewielkie metalowe naczynie.
W odległości 14 m dalej na wschód
natrafił na wystający z ziemi nara-
miennik, na który nałożona była inna
ozdoba. Kolejne zabytki zostały zna-
lezione rozproszone na powierzchni
na przestrzeni ok. 20 m2. O swoim od-
kryciu pan Ploszka niezwłocznie po-
wiadomił Wojewódzki Urząd Ochro-
ny Zabytków w Opolu. Znalazca za
godną naśladowania postawę został
uhonorowany przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodo-
wego dyplomem oraz na-
grodą pieniężną, a skarb
– z uwagi na dużą wartość
dla archeologii regionu –
został przekazany Powia-
towemu Muzeum Ziemi
Głubczyckiej.

W skład skarbu z Ja-
błonki wchodzi 10 kunsz-
townie wykonanych
przedmiotów ze stopu
miedzi: czarka z przynitowanym ta-
śmowatym uszkiem, tarczka (tzw. fa-
lera), 4 naramienniki/nagolenniki ta-
śmowate zdobione (2 częściowo zde-
formowane przez orkę), 2 naramien-
niki/nagolenniki sztabkowate (w tym
jeden tordowany), 1 taśmowata orna-
mentowana bransoleta oraz siekier-

ka z tulejką. Są to unikalne wyroby o
ogromnej wartości naukowej, ukazu-
jące niezwykły warsztat pradziejo-
wych rzemieślników. Największą
uwagę zwraca bogato dekorowana
czarka wykuta z blachy o grubości
zaledwie 1 mm. Wykonanie na jej
dnie motywu siedmioramiennej
gwiazdy wymagało niewątpliwie
wielkiej precyzji i artyzmu.

Pomimo setek lat zalegania w zie-
mi stan zachowania zabytków z Ja-
błonki jest bardzo dobry – ich po-
wierzchnię pokrywa szlachetna ciem-
nozielona patyna. Żeby ją zabezpie-
czyć i jednocześnie podkreślić daw-
ny blask tych przedmiotów, skarb
poddano zabiegom konserwatorskim,
które wykonali prof. Marcin Bibor-
ski oraz Mateusz Biborski z Labora-
torium Archeometalurgii i Konserwa-
cji Zabytków w Krakowie.

Z wnikliwej analizy przeprowadzo-
nej przez prof. Wojciecha Blajera z
Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego wynika, że zabytki
odkryte w Jabłonce pochodzą zapew-
ne z jednego rozproszonego przez
orkę zespołu, który należy datować
w przybliżeniu na 1 połowę XI w.
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przed Chrystusem i łączyć z tzw. gru-
pę śląską kulturę łużycką. Analogicz-
ne przedmioty są rejestrowane zarów-
no na terenach Śląska, jak i sąsied-
nich regionów: Łużyc, Moraw czy
Małopolski, co bez wątpienia świad-
czy o dużej mobilności i dalekosięż-
nych kontaktach ówczesnej ludności
zamieszkującej Płaskowyż Głub-
czycki.

Archeologom trudno jest jedno-
znacznie interpretować znaleziska
skarbów z epoki brązu, ponieważ nie
ma o kulturze łużyckiej przekazów
pisanych, które mogłyby to zagadnie-
nie wyjaśnić. Przypuszcza się, że ta-
kie depozyty przedmiotów metalo-
wych mogły być przejawem nieokre-
ślonych rytuałów magicznych bądź
próbą zabezpieczenia mienia w wa-
runkach zaistniałego zagrożenia.
Skarb z Jabłonki, odkryty w odległo-
ści 2,5-3 km od znanych punktów
osadniczych kultury łużyckiej z tego
czasu (stanowiska w Niekazanicach
i Nasiedlu) należy najpewniej wiązać
właśnie z obrzędami organizowania
przestrzeni osadniczej.

Znaleziska tak wysokiej rangi po-
trzebują starannej i nowoczesnej
oprawy. W zamyśle przygotowanej w
Powiatowym Muzeum Ziemi Głub-
czyckiej ekspozycji jest nie tylko pre-
zentacja unikatowego odkrycia, ale
również podkreślenie jak ważne
może być zainteresowanie mieszkań-
ców dziejami okolicy oraz ochroną
odkrywanych świadectw dawnej kul-
tury.

Pierwsza publiczna prezentacja
skarbu z Jabłonki miała miejsce 28
lipca tego roku. Wzięli w niej udział
delegaci Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, opolscy muzeal-

nicy i archeolodzy, badacze z Wro-
cławia i Krakowa, jak również przed-
stawiciele głubczyckich władz i lo-
kalne media. Podczas uroczystości
głos zabrali m.in. badacze z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Pan Mateusz
Biborski opowiedział jak wyglądały
"Nowoczesne metody postępowania
konserwatorskiego względem skarbu
z Jabłonki", z kolei pan profesor Woj-
ciech Blajer zaprezentował "Skarb z
Jabłonki na tle innych skarbów brą-
zowych z Płaskowyżu Głubczyckie-
go". Relacja z całego spotkania do-
stępna jest w TV Pogranicze.

Skarb z Jabłonki to jedno z najcen-
niejszych znalezisk archeologicznych
w zbiorach głubczyckiego muzeum.
Mamy nadzieję, że ekspozycja będzie
cieszyła oczy, a same eksponaty skło-
nią do refleksji i pobudzą Państwa
ciekawość do zagłębiania się w świat
pradziejowych kultur. Serdecznie za-
praszamy!

Izabela Szter
Zdjęcie. 1. Skarb z Jabłonki
(fot. Gabriela Habrom-Rokosz)
Zdjęcie. 2. Przekazanie zakonserwowa-
nych artefaktów przez pana Mateusza
Biborskiego z Laboratorium Archeome-
talurgii i Konserwacji Zabytków IA UJ
(fot. Justyna Smaź)
Zdjęcie. 3. Badacze z Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prof.
Wojciech Blajer (od lewej) oraz Mateusz
Biborski, przy gablocie prezentującej
skarb z Jabłonki w Powiatowym Muzeum
Ziemi Głubczyckiej (fot. Justyna Smaź)
Zdjęcie 4 Pan Profesor Wojciech Blajer
prezentujący w referacie inne skarby
odkryte na terenie Płaskowyżu Głubczyc-
kiego (fot. Justyna Smaź)
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Jednym z największych badaczy
życia franciszkańskiego na Śląsku,
jest pochodzący z Zawiszyc o Chry-
zogon Reisch, nazywany "History-
kiem Góry św. Anny".

1. Biografia.
Ojciec Chryzogon Reisch urodził

się 11 maja 1870 roku w Zawiszy-
cach, jako syn Józefa i Marii. Na
chrzcie otrzymał imię Antoni. Z po-
wodu braków źródłowych, lata jego
edukacji jesteśmy zmuszeni opierać
na domysłach, opartych na rzeczywi-
stych przesłankach. Do szkoły pod-
stawowej prawdopodobnie uczęsz-
czał w rodzinnych Zawiszycach, dal-
sza naukę częściowo mógł pobierać
w Królewskim Gimnazjum Katolic-
kim w Głubczycach, choć wiemy, że
na pewno nie zrobił tu matury. Dalszą
naukę uzupełnił najprawdopodobniej
w  Kolegium Franciszkańskim w Har-
reveld, gdzie 25 września 1887 roku
rozpoczął nowicjat zakonny w Pro-
wincji saskiej św. Krzyża Zakonu
Braci Mniejszych, otrzymując imię
zakonne Chryzogon. Po odbyciu no-
wicjatu, został dopuszczony do zło-
żenia pierwszych ślubów zakonnych,
które złożył 26 września 1888 roku.
Następnie uzupełniał nauki humani-
styczne oraz dokończył studia filozo-
ficzne w Dusseldorfie. W rocznicę
śmierci św. Franciszka z Asyżu, dnia
3 października 1891 roku złożył pro-
fesję wieczystą, następnie przeniósł
się do Paderborn, gdzie studiował
teologię i otrzymał święcenia kapłań-
skie dnia 16 sierpnia 1895 roku z rąk
biskupa Teofila Simara. W roku 1897
znalazł się wśród braci przeniesio-
nych na Śląsk, gdzie była potrzeba

CHRYZOGON REISCH OFM - HISTORYK DZIEJÓW
FRANCISZKAŃSKICH NA ŚLĄSKU

posługi zakonników pochodzących
ze Śląska, znających język niemiec-
ki i polski. Został skierowany do
klasztoru we Wrocławiu-Karłowi-

cach, wnosząc duży wkład w jego
rozwój i budowę. W tym czasie od-
krył w sobie zamiłowanie do historii.
Przez dwa lata (1900-1902) miesz-
kał we wrocławskim klasztorze św.
Idziego pełniąc funkcję  penitencja-
rza katedry wrocławskiej. Następnie
wrócił na Karłowice, gdzie pełnił
funkcje dyskreta domu, wykładowcy
historii Kościoła, homiletyki czy pra-
wa kościelnego, sekretarza Prowin-
cji, bibliotekarza, ojca duchownego
uczniów Niższego Seminarium Du-
chownego oraz misjonarza ludowe-
go. W latach 1917-1918 był gwardia-
nem wrocławskiego klasztoru. W
roku 1918 został przeniesiony do
Prudnika, gdzie objął funkcję gwar-
diana. Tutaj także dane mu było ob-
chodzić jubileusz 25-lecia święceń
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kapłańskich, dnia 16 sierpnia 1920
roku. Jesienią roku 1921 został wy-
brany do Zarządu Prowincji jako de-
finitor oraz gwardianem w nowo od-
zyskanym klasztorze w Głubczycach,
zastępując na tym stanowisku do-
tychczasowego przełożonego o. Nor-
berta Bombisa, przeniesionego do
Wrocławia. Tutaj mocno w znaki dała
mu się choroba nerek, na którą bar-
dzo cierpiał, a która doprowadziła do
jego przedwczesnej śmierci dnia 12
grudnia 1923 roku. Został pochowa-
ny w Prudniku, jako pierwszy z za-
konników, w urządzonym przez sie-
bie cmentarzu klasztornym.

2. Działalność naukowa.
Ojciec Chryzogon swoją pracę ba-

dawczą nad przeszłością życia fran-
ciszkańskiego na Śląsku rozpoczął od
publikacji na łamach "Schlesische
Volkszeitung" "Historii franciszka-
nów we Wrocławiu" w roku 1900,
które również ukazały się w tym sa-
mym roku jako odbitka: "Krótka hi-
storia franciszkanów". Następnie
zajął się spisywaniem historii kościo-
ła i klasztoru św. Doroty we Wrocła-
wiu, gdzie napisał artykuł oraz wydał
album z okazji 550-lecia ich istnie-
nia, a w roku 1908 ujrzała światło
dzienne jego monografia naukowa
"Historia klasztoru i kościoła św.
Doroty we Wrocławiu". Po ukończe-
niu monografii, ze względu na zbli-
żający się jubileusz 200-lecia Kalwa-
rii annagórskiej, zwrócił się w swych
pracach ku Górze św. Anny. W 1909
roku wydał w języku niemieckim za-
rys historyczny (w języku polskim
ukazał się w przekładzie J. Bedno-
rza), a w roku 1910 wydał obszerną
monografię w języku niemieckim "
Geschichte des St. Annaberg in Obe-
rschlesien" (Historia Góry św. Anny

na Górnym Śląsku), gdzie w 8 roz-
działach wnikliwie opisał dzieje Góry
św. Anny przed przybyciem francisz-
kanów, fundację klasztoru i jego losy
do roku 1740, Kalwarię annagórską,
losy klasztoru do sekularyzacji, histo-
rię sanktuarium pod zarządem ducho-
wieństwa diecezjalnego, powrót po
sekularyzacji oraz powrót po Kultur-
kampfie w roku 1887. Owa monogra-
fia oraz praca o Kalwarii, przyczyni-
ły się do nadania mu tytułu "History-
ka Góry św. Anny". Następnie opra-
cował monografie wybranych domów
zakonnych oraz podjął się spisaniem
historii franciszkanów, począwszy od
XVII wieku, opisując historię XVIII-
wiecznej Prowincji św. Jadwigi, aż do
sekularyzacji w roku 1810, gdzie ba-
zując na źródłach rękopiśmiennych i
kronikarskich, dał zarys historii życia
franciszkańskiego na Śląsku. Z drob-
niejszych dzieł należy wspomnieć
jeszcze dzieje klasztoru św. Antonie-
go we Wrocławiu, historię Prowincji
złotoryjskiej i wrocławskiej w śre-
dniowieczu oraz sylwetki historyków
śląskich: Pawła Dittricha i o. Lam-
berta Wilhelma Schultego OFM.

Warto podkreślić fakt, że o. Chry-
zogon swoją działalnością histo-
ryczną, zasłynął nie tylko w ramach
Prowincji św. Jadwigi, ale również w
całym Zakonie. W roku 1906, w od-
powiedzi na prośbę generała Zakonu
o. Dionizego Schulera, aby w każdej
Prowincji i Kustodii mianować chro-
nologa, który miał się troszczyć o ar-
chiwa, prowadzić kronikę oraz opra-
cować historię własnej Prowincji,
zgłoszono go w Rzymie jako histo-
riografa ówczesnej jeszcze Kustodii
św. Jadwigi. Z tego powodu, w dnia
2-4 kwietnia 1907 roku, brał udział
w spotkaniu dla historyków Zakonu
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w Asyżu. O jego wysokiej pozycji
jako historyka w późniejszych latach,
świadczy fakt, że proponowano mu
współpracę w zamiarach wydawni-
czych Zakonu Braci Mniejszych, m.
in. publikacji dzieł nt. życia braci
mniejszych w północnych i środko-
wych Niemczech: "Monumenta Ger-
maniae Franciscana". Ojcu Reischo-
wi przypadł udział w drugiej części
tego dzieła, zlecono mu opracowanie
dyplomatariusza kustodii wrocław-
skiej i złotoryjskiej w średniowieczu.
Z biegiem lat i przenosin do Prudni-
ka czy Głubczyc, o. Chryzogon prze-
stawał pisać i publikować. Coraz bar-
dziej dokuczały mu nerki, które unie-
możliwiały mu trudną pracę na-
ukową, a ostatecznie przyczyniły się
do przedwczesnego zgonu. Jednak
oceniając dorobek naukowy, wnikli-
wość i dokładność z jaką tworzył,
należy wykazać podziw dla jego
warsztatu pracy i pracowitości, któ-
rym wszystko zawdzięcza, gdyż nie
zdobył przecież żadnego wykształce-
nia historycznego, opierając się na
wiedzy z Kolegium i Uniwerytetu
oraz doskonałej znajomości języków
obcych, szczególnie łaciny.

3. Bibliografia prac o. Chryzogo-
na Reischa w kolejności chronolo-
gicznej:
"Geschichte der Franziskaner in Bre-
slau, w: Schlesische Volkszeitung,
1900, nr 222, 224, 230, 232, 234,
236, 240, 244, 246, 248, 252, 278,
280, 284, 286
"Kurze Geschichte der Franziskaner
in Breslau, 1900
"Zum 550jährigen Jubiläum der Mi-
noritenkirche St. Dorothea in Breslau,
Breslau 1901
"Geschichte des Klosters und der
Kirche St. Dorothea in Breslau, Bre-

slau 1908
"Gedenkblatt zum 200jährigen Beste-
hen der Kalvarie St. Annaberg, Bre-
slau 1909
"Pamiątka 200-letniego istnienia Kal-
waryi na Górze św. Anny, Wrocław
1909
"Geschichte des St. Annaberg in Obe-
rschlesien, Breslau 1910
"Die Franziskaner im heutgen Schle-
sien von Anfange des 17. Jahrhun-
derts bis zur Säkularisation, w:  Zeit-
schrift des Vereins fur Geschichte
Schlesien", 1913
"Tausch des Franziskanerkonventes
St. Antonius mit dem Kloster der Eli-
sabethinerinner in Breslau, w: "Fran-
ziskanische Studien", 1, 1914
"Professor Paul Dittrich, w: Zeit-
schrift des Vereins fur Geschichte
Schlesien", 1915
"50jährige Doktorjubiläum des Dr. P.
Lambert Schult OFM, w: Schlesische
Geschichtsblatter, 1917
"Urkundenbuch der Kustodien Gold-
berg und Breslau. 1. Teil: 1240-1517,
Düsseldorf 1917
"Historia Góry Świętej Anny na Gór-
nym Śląsku - opracowana na podsta-
wie niepublikowanych źródeł przez
o. Chryzogona Reischa kapłana za-
konu franciszkańskiego, Wrocław
2006.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
Bibliografia:
"Akta klasztoru we Wrocławiu
"Akta Personalne o. Chryzogona Reischa
"Bąk U. A., 100 rocznica powrotu fran-
ciszkanów do Głubczyc, w: Kalendarz
Głubczycki 2020
"Kronika Prowincji św. Jadwigi
"Nekrolog Prowincji św. Jadwigi
"Szteinke A., Historyk franciszkanów na
Śląsku - Chryzogon Antoni Reisch OFM,
w: Studia Franciszkańskie, 3, Poznań
1988
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Oficjalne stosunki partnerskie po-
między stroną czeską i polską zosta-
ły podjęte w ramach porozumienia o
wzajemnej współpracy pomiędzy
Urzędem Miejskim w Głubczycach,
a Gminą Rusin pod
koniec grudnia
2000 r. Porozumie-
nie podpisali ów-
cześni burmistrzo-
wie Eduard Iva-
nický z Rusina i Jó-
zef Pich z Głub-
czyc. Pierwszą za-
planowaną inicja-
tywą współpracy z
obu stron miało być
utworzenie przej-
ścia granicznego
między Rusinem a
Gadzowicami. Początkowo przejście
graniczne zostało otwarte w sąsied-
nich Matejowicach, ostatecznie pro-
blem został rozwiązany poprzez przy-
stąpienie obu krajów do strefy Schen-
gen i zniesienie kontroli paszporto-
wej na wszystkich przejściach gra-
nicznych.

W następnych latach coraz lepiej
rozwijała się obopólna współpraca,
czego dowodem są organizowane
liczne uroczystości kościelno-patrio-
tyczne oraz spotkania okolicznościo-
we po obu stronach granicy.

Polscy sąsiedzi przybywali z kolej-
nymi darami dla rusińskiej kaplicy
m.in. burmistrz Józef Pich i przewod-
niczący Rady Miejskiej Głubczyc Jan
Wac, podarowali drewnianą figurę
Matki Bożej. W 2003 roku z okazji
10. rocznicy konsekracji kaplicy,

ROZWÓJ STOSUNKÓW CZESKO-POLSKICH
NA POGRANICZU ZIEMI

 ALBRECHTICKO-KARNIOWSKIEJ  I GŁUBCZYCKIEJ
gmina Rusin otrzymała w prezencie
figurę św. Floriana, który jest patro-
nem miejscowości. W zamian, radni
Rusina wzięli udział w uroczystości
poświęcenia figury św. Floriana w

polskich Gadzowicach i przywieźli ze
sobą dar w postaci beczki piwa.

Do współpracy czesko-polskiej do-
łożyło swoją cegiełkę Obywatelskie
Stowarzyszenie "Królewski Tron",
które zaczęło rozwijać swoją działal-
ność z polskimi sąsiadami.

Owocem obopólnej współpracy
było m.in. nagranie w 2007 r. płyty
kompaktowej "Varhany z Oso-
blažska", na której znalazły się pol-
skie utwory wykonane w kościele w
Gołuszowicach, gdzie znajdują się
organy firmy Rieger-Kloss z Karnio-
wa. Na instrumencie grał i śpiewał
Józef Ganczarski. Na premierze pły-
ty obecny był sołtys Gołuszowic Jó-
zef Florek.

Podczas uroczystości pielgrzymko-
wych w Rusinie w 2008 roku, zosta-
ła otwarta i przekazana do użytku

 Cvilin, 2012 r.
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nowa droga. Aktu poświęcenia doko-
nał główny celebrans ks. prałat Wol-
fgang Grocholl, w obecności burmi-
strza Głubczyc Jana Krówki oraz wie-
lu innych zaproszonych gości. Z ję-
zyka niemieckiego na czeski tłuma-
czyła Ludmila Čajanová, a na język
polski tłumaczył Antoni Ganczarski
z Głubczyc. Wspólną Mszę św. cele-

brował ks. prałat
Wolfgang Grocholl
urodzony przed
wojną w Głubczy-
cach, honorowy oby-
watel powiatu głub-
czyckiego. W konce-
lebrze brał także
udział polski ks.
Włodzimierz Stro-
gusz pełniący posłu-
gę kapłańską w Bu-
sku na Ukrainie.
Obok Czechów, we
Mszy św. uczestni-

czyły władze samorządowe Głub-
czyc, mieszkańcy polskiego pograni-
cza z Gołuszowic, Gadzowic, Rów-
nego, Pomorzowic na czele z ks. Bo-
lesławem Grabowskim oraz dwa au-
tokary Niemców, dawnych mieszkań-
ców tych ziem. Przy tej okazji po-
święcona została również tablica pa-
miątkowa ku czci ks. kardynała Fran-

  Spotkanie Kresowian w Chomiąży, 2015r.

Hrozova, 2012r.
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tiška Tomáška, który do momentu
aresztowania przez władze komuni-
styczne w 1951 r., był duszpasterzem
w pobliskich Boguszowicach, a któ-
rego los jest porównywany z losem
polskiego ks. kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Przyjaciele z Polski ze
swym proboszczem ks. Kazimierzem
Ruckim oraz Józefem Florkiem i An-
drzejem Roliń-
skim uczestniczy-
li także w 2009 r.
w obchodach
700-lecia Hrozo-
wej oraz poświę-
ceniu Madonny
Hr o z ows k i e j .
Uroczystej Mszy
św. przewodni-
czył i kazanie wy-
głosił polski oblat
o. Marian Nowak.
Były to najwięk-
sze uroczystości
czesko-polskie od momentu konse-
kracji rusińskiej kaplicy.

Początek XXI w. to także odnowie-
nie wspólnego pielgrzymowania Po-
laków i Czechów ziemi albrechticko-
karniowskiej i głubczyckiej do sank-
tuarium na Jasnej Górze. Z inicjaty-

wy sołtysa Gadzowic
Andrzeja Rolińskiego
zorganizowano dla
czeskich sąsiadów
pielgrzymkę do Czę-
stochowy, która dla jej
uczestników była głę-
bokim przeżyciem.
Wcześniej ks. Kazi-
mierz Rucki i Ryszard
Brzeziński z Pielgrzy-
mowa wspólnie wzię-
li udział w uroczystym

poświęceniu przydrożnego krzyża,
stojącego pomiędzy Hrozową a Slez-
skimi Rudolticami. Odnowiono go
dzięki zaangażowaniu Obywatelskie-
go Stowarzyszenia "Królewski Tron".

Wielkie uznanie wśród Czechów
zdobył sobie także chór licealny z
Głubczyc pod dyrekcją Tadeusza Ec-
kerta. Jego koncert odbył się w koście-

le w Hrozowej 10 września 2009 r.
Oprócz Czechów, uczestniczyli w nim
zaproszeni goście z Polski i Niemiec.

W czerwcu 2010 roku, miała miej-
sce wspólna Msza św. polowa połą-
czona z poświęceniem krzyża przy
nowej drodze łączącej obie miejsco-

Opłatek Kresowian, 2010r.

 Jasełka w Bogdanowicach, 2011r.
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wości Rusin i Ga-
dzowice. Następnie
odbyło się przyja-
cielskie spotkanie w
rusińskim gościńcu.
Nad wszystkim czu-
wał gadzowicki soł-
tys Andrzej Roliński.
Rok później posta-
wiono także pomnik
poświęcony błogo-
sławionemu Janowi
Pawłowi II.

W sierpniu 2010
r., w obecności pol-
skiego i czeskiego
kapłana oraz miesz-
kańców sąsiednich gmin, konsekro-
wano kaplicę Matki Boskiej w Pelh-
rimowie, położoną po czeskiej stro-
nie, kilka metrów od polskiej grani-
cy. Odnowieniem obiektu zajął się
Ryszard Brzeziński, właściciel zam-
ku w Pielgrzymowie. Statuę Matki Bo-
skiej podarowała Renáta Charo-
usková, artystka z Karniowa.

Niezwykłym doświadczeniem dla
uczestników czesko-polsko-niemiec-
kiego tygodnia, który odbył się we
wrześniu 2010 r. w Karniowie, było
podpisanie umowy w Głubczycach
pomiędzy byłymi niemieckimi miesz-
kańcami, a obecnymi reprezentowa-
nymi przez burmistrza Jana Krówkę.

Bogate kontakty między czeskimi
i polskimi sąsiadami zostały pogłę-
bione w tym samym miesiącu poprzez
uczestnictwo w programie unijnym
na rzecz Współpracy Transgranicz-
nej Czesko-Polskiej i w ramach pro-
jektu "Odkrywanie dziedzictwa kul-
turowego franciszkańskich klaszto-
rów na Śląsku". Wśród nich byli m.in.
przedstawiciele Klasztoru Minorytów

w Karniowie, Zakonu Franciszkanów
w Głogówku, Obywatelskiego Sto-
warzyszenia "Flemmichovka" i Zako-
nu Franciszkanów w Głubczycach.

Kolejna inicjatywa pełna nadziei
międzynarodowej współpracy i zwią-
zana z odtworzeniem historii, rozpo-
częła się od spotkania potomków
Czechów przesiedlonych z Wołynia
i polskich ekspatriantów z Kresów
Wschodnich, podczas otwarcia wy-
stawy o Brzeżanach w Powiatowym
Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Ponad-
to sąsiedzi czescy zaproszeni zostali
na uroczyste odsłonięcie pomnika na
cmentarzu w Głubczycach poświęco-
nego Polakom zakatowanym w sybe-
ryjskich łagrach.

W styczniu 2011 r. delegacja cze-
ska wzięła udział w Bogdanowicach
w noworocznym spotkaniu opłatko-
wym Kresowian. Uroczyście zdobio-
na sala świetlicowa zapełniona była
do ostatniego miejsca. Stoły zasta-
wione były smakowitym pieczywem
domowej roboty. Grupa dzieci przy-
pomniała swoją doskonałą grą te-

Opłatek i Jasełka w Bogdanowicach,
 Pani Ludmiła Čajanova z Krnova, 2011r.
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atralną losy ich dziadków i pradziad-
ków pochodzących z Wołynia,
zwłaszcza tradycje i zwyczaje pol-
skich świąt, które obchodzone są już
od wieków. Atmosferę wspólnoty
uzupełniały pieśni i kolędy śpiewane
od lat. Niezwykle wzruszającym
przeżyciem dla gości z Czech było
odśpiewanie w języku czeskim refre-
nu pieśni "…dědictví otců zachovej

nám, Pane!". Przypomniano w ten
sposób jak ważne jest przekazywa-
nie narodowych tradycji z pokolenia
na pokolenie. Duże wrażenie zrobiła
również inscenizacja obrazująca
życie Trzech Króli. Zaprezentowano
scenkę historyczną, w której brały
udział postacie związane z dziejami
Polski i Czech np. św. Wojciech, św.
Jadwiga. Przypomniano w ten sposób
jak wiele wspólnego mają ze sobą
obaj sąsiedzi. Niestety, w czasach ko-
munizmu zaniechano podtrzymywa-
nia tradycji narodowych Czechów
z Wołynia, którzy na Kresach
Wschodnich wiele lat wspólne żyli
z polskimi sąsiadami. Po jasełkach
wszyscy nawzajem podzielili się

opłatkiem, który pobłogosławił miej-
scowy proboszcz Adam Szubka. Na-
stępnie Kresowianie i zaproszeni go-
ście zasiedli za suto zastawionym sto-
łem. Miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich przygotowało tradycyjne
dania: zupę grzybową, kotlety rybne,
kaszę ziemniaczaną oraz ciasto. Pod-
czas biesiady grała kapela. Na par-
kiecie weselili się nie tylko dorośli,

ale też ich dzieci.
Po tak wspaniałym przyjęciu, Cze-

si z Wołynia zaprosili do Boguszowa
polskie dzieci z ich opiekunką Stani-
sławą Mrzyglód, które odegrały ja-
sełka w miejscowym kościele.

W tym samym okresie prezes i wi-
ceprezes Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Głubczycach
Edward Wołoszyn i Kazimierz Na-
umczyk, wzięli udział w konferencji
w Suchdolu nad Odrou z okazji 20.
rocznicy założenia Związku Czechów
z Wołynia. Od tego momentu przed-
stawiciele TMLiKP-W regularnie
uczestniczą w corocznej konferencji
regionalnej.

Opłatek Kresowian 2018r.
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W 2011 roku, dzięki staraniom rol-
ników, Františka Štefla z Hrozowej,
Jana Wysoczańskiego, Józefa Draga-
na oraz Witolda Koslera-Dragana z
Równego, otwarto polną drogę po-
między wioskami, zmniejszając od-
ległość do Karniowa do 16 km. Bu-
dowa drogi została wsparta finanso-
wo przez Slezskie Rudoltice.

W 2014 r. lokalna grupa Czechów
z Wołynia po raz pierwszy zorgani-
zowała spotkanie w Karniowie. W
k o n f e r e n c j i
uczestniczyl i
także przedsta-
wiciele Towa-
rzystwa Miło-
śników Lwowa
i Kresów Połu-
d n i o w o -
W sc h odn i c h
Oddział w
Głubczycach z
burmistrzem Ja-
nem Krówką.
Dwa lata póź-
niej odbyło się
po raz drugi
sympozjum w
K a r n i o w i e .
Głubczyckich Kresowian reprezento-
wał Ryszard Brzeziński. W 2018 roku
miało miejsce podobne spotkanie na
zamku          w Slezskich Rudolticach.

Czescy repatrianci z Wołynia, a
obecni mieszkańcy ziemi albrechtic-
ko-karniowskiej utrzymują bardzo
dobre relacje z mieszkańcami ziemi
głubczyckiej. Polacy są zaintereso-
wani losem wysiedlonych Czechów
z Wołynia. Opisują je w czasopi-
smach i książkach. Jednym z nich jest
historyk dr Arkadiusz Szymczyna z
Głubczyc, który wydał wraz z dr Ka-

tarzyną Maler książkę opisującą hi-
storię rodzin czeskich  z Wołynia na
podstawie relacji świadków. Dzięki
jego badaniom możemy odtworzyć
losy wielu polskich i czeskich rodzin.
Na podstawie dokumentacji źródło-
wej dowiadujemy się, że w okresie
marca-maja 1947 r. wyjechało  z Wo-
łynia 33 tys. Czechów z czego duża
liczba osiedliła się m.in. w kraju mo-
rawsko-śląskim na ziemi krnovskiej
i albrechtickiej przy granicy polskiej

w okolicach Głubczyc i Prudnika. Za-
mieszkali m.in. w takich miejscowo-
ściach jak: Hrozová, Rusín, Bohušov,
Osoblaha, Slezské Rudoltice, Slezské
Pavlovice, Hlinka, Liptáň, Město Al-
brechtice, Krnov. Po wysiedleniu
Niemców, Czesi wołyńscy zajęli ich
domy rozpoczynając nowy etap swo-
jego życia.

Wśród repatriowanych z Wołynia
do Czechosłowacji i osiedlonych na
ziemi albrechtickiej i krnovskiej byli
wraz ze swoimi rodzinami m.in.: Jo-
sef Bačovský, František Dvořák, Jo-

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy
w Bogdanowicach, 2015r.
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sef Moravec, Vladimír Samec, Josef
Stryja, Václav Stryja, Václav
Skalský, Stanislav Vegricht, Miroslav
Vegricht (wszyscy osiedlili w miej-
scowości Rusin), Vladimír Barfajt,
Anna Dyšlevská, Josef Kovář, An-
tonín Kubáček, Václav Kubín, Václav
Moravec, Vladimír Palla, Antonie
Pisarská, Josef Samec, Josef Skalský,
Josef Vegricht, Vladimír Zumr (osie-
dleni w miejscowości Hrozová), Jan
Bačovský, Viktor Dudka, Marie
Hamáčková, Vladimír Kočina, Olga
Krušinová, Josef Moravec, Josef Ve-
gricht, Josef Zumr (osiedleni w miej-
scowości Slezské Rudoltice), Marie
Bačovská, Vladimír Bačovský, Josef
Havliček, Marie Samcová, Vladimír
Šťastný (osiedleni w miejscowości
Hlinka), Vladimír First, Jan Kubáček,
Bohumil Krušina (osiedleni w miej-
scowości Osoblaha), Josef Stryja,
Antonin Holštajnov (osiedleni w miej-
scowości Liptáň), Václav Šustr (osie-
dlony w miejscowości Bohušov), Ru-

dolf Hamáček (osiedlony w miejsco-
wości Amalín), Jan Hamáček, Josef
Kadlec, Petr Šrek, Anna Šrehová (osie-
dleni w miejscowości Brumovice),
Václav Kubáček (osiedlony w miej-
scowości Matéjovice).

Obecnie stowarzyszenie rodzin wo-
łyńskich reprezentowane przez 700
rodzin rozsianych na terytorium
Czech stara się o odszkodowanie za
krzywdy poniesione na Kresach. Wie-
lu wołyńskich Czechów bierze czyn-
ny udział w spotkaniach okoliczno-
ściowych m.in. w miejscowości Such-
dol nad Odrou i Žatci (Czechy), w
Świątnikach k. Sobótki na Dolnym
Śląsku, uroczystościach państwo-
wych i kościelnych oraz prelekcjach
organizowanych przez polskich Kre-
sowian osiadłych na terenie powiatu
głubczyckiego i prudnickiego. Jest to
możliwe dzięki otwarciu granic i
chętnie podejmowanej współpracy
pomiędzy przygranicznymi miejsco-
wościami.

Odsłonięcie i poświęcenie Kamienia Pamięci.
Przemawia Prezes TMLiKP-W Oddział

w  Głubczycach, Edward Wołoszyn, 2009r.
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Pod Pomnikiem Sybiraka, 2015r.

O Czecha z Wołynia i relacjach
polsko-czeskich możemy się dowie-
dzieć z "Kalendarza Głubczyckiego"
oraz "Głosu Głubczyc", którego re-
daktorem naczelnym jest Jan Wac, a
także       z relacji nadawanych przez
głubczycką TV "Pogranicze" Maria-
na Pospiszela i portal internetowy
twojeglubczyce.pl   Mateusza Kitki.

Ważną rolę w zacieśnieniu obopól-
nych relacji polsko-czeskich odgry-
wa Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschod-
nich Oddział w Głubczycach.

W 2005 r. przewodniczący Rady
Miejskiej Głubczyc Edward Woło-
szyn, wraz z burmistrzem Kazimie-
rzem Jurkowskim zainicjowali
współpracę partnerską ze Zbarażem.
Wówczas to narodził się pomysł zrze-
szenia ekspatriantów kresowych i ich
sympatyków z Głubczyc i okolic w
organizacji kultywującej pamięć i
kulturę Zabużan. Na zorganizowa-
nym w Urzędzie Miasta i Gminy

Głubczyce spotkaniu roboczym pod-
jęto decyzję utworzenia  Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich Oddział w
Głubczycach, który po zarejestrowa-
niu swoją oficjalną działalność roz-
począł 23 października 2009 r. Pre-
zesem powstałej organizacji został
wybrany Edward Wołoszyn, a jego
zastępcami - Kazimierz Naumczyk
i Katarzyna Maler.

Badania terenowe, które przepro-
wadziła dr Barbara Górnicka-Na-
szkiewicz wskazują, że w głubczyc-
kim TMLiKP-W dominują emeryci,
wśród których pokaźną grupę stano-
wią aktywni nauczyciele, urzędnicy,
przedsiębiorcy urodzeni na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Drugą grupę stanowią dzieci ekspa-
triantów, w których zainteresowanie
Kresami zaszczepili rodzice. Przeka-
zywana wiedza z pokolenia na poko-
lenie zapobiega utracie więzi i dzie-
dzictwa obyczajów.
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Spuścizna kulturowa Kresowian
odgrywa współcześnie niebagatelną
rolę. Charakterystyczne ich cechy
oraz przywiązanie do tradycji są zna-
ne mieszkańcom powiatu od pierw-
szych dni ich pobytu na ziemi głub-
czyckiej. Obecnie Zabużanie skupie-
ni są w Towarzystwie Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Głubczycach,
Stowarzyszeniu Wspólnota Kresowa
oraz Głubczyckim Stowarzyszeniu
Kresowym. Krzewią tradycje i oby-
czaje przekazywane im z pokolenia
na pokolenie. Od wielu lat prowadzą
działalność o charakterze kultural-
nym i edukacyjnym. Przypominają
młodzieży szkolnej, jak cenne są dla
każdego Polaka wartości patriotycz-
no-wychowawcze i kultywowanie hi-
storii rodzin kresowych. Dzięki pod-
jętym inicjatywom biorą czynny
udział w uroczystościach rocznico-
wych, spotkaniach opłatkowych, pre-
lekcjach, konkursach, pokazach ku-
linarnych, wystawach, prezentacjach
i imprezach kulturalnych. Podtrzy-
mują oraz upowszechniają tradycje i
obyczaje narodowe, organizują wy-
cieczki, a także pielęgnują pamięć o
Polakach pomordowanych na Kre-
sach Wschodnich.

Ważnym wydarzeniem w historii
TMLiKP-W Oddział w Głubczycach
było odsłonięcie i poświęcenie "Ka-
mienia Pamięci" na Cmentarzu Ko-
munalnym w Głubczycach, które
miało miejsce 24 września 2009 r.
Symboliczny grób upamiętnia po-
mordowanych     i bezimiennie po-
chowanych Polaków w latach 1943-
1947. Znajdują się przy nim urny z
ziemią przywiezioną z Kresów: ze
Lwowa, Kamienia Podolskiego, Pod-

kamienia, Huty Pieniackiej, Zbara
i Wołynia. "Kamień Pamięci" znaj-
duje się na Cmentarzu Komunalnym
w Głubczycach obok pomnika Sybi-
raków.

Obecnie Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich w subregionie głubczyc-
kim odgrywa poważną rolę w pod-
trzymywaniu i kreowaniu pamięci o
wschodnim dziedzictwie, gdyż to
dzięki członkom tego stowarzyszenia
ekspatrianci i ich rodziny mogą od-
wiedzić opuszczoną przed laty ojco-
wiznę, zapalić znicz przodkom po-
mordowanym przez OUN-UPA, pro-
pagować tematykę kresową na róż-
nych spotkaniach, zachęcać młodzież
do zainteresowania się historią przod-
ków oraz spotykać się we własnym
gronie. Prowadzona jest kronika To-
warzystwa oraz archiwum zdjęć,
gdzie gromadzone są fotograficzne
relacje ze wszystkich organizowa-
nych przedsięwzięć.

Historia współpracy polsko-cze-
skiej na pograniczu ziemi albrechtic-
ko-karniowskiej i głubczyckiej oraz
spotkania Związku Czeskich Woły-
nian z Kresowianami z Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich Oddział w
Głubczycach, wspólnych wystaw,
uroczystości rocznicowych, prelekcji
i spotkań opłatkowych jest dowodem
na to, jak prości ludzie o otwartym
sercu potrafią zmienić rzeczywistość,
a nieufności -   w przyjaźń i wspólne
dzieło. Wszystkie te działania budzą
nadzieję, że dobre relacje między-
ludzkie po obu stronach granicy prze-
trwają również w przyszłości.

dr Arkadiusz Szymczyna
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Każde  miejsce ludzkiego życia jest
świadectwem jego działalności. A
najtrwalszym  wyrazem owej działal-
ności jest architektura. Twierdzenie
że sztuka budowlana jest splotem
czynników odzwierciedlający: wa-
runki społeczne, cechy narodu i jego
twórcze umiejętności, wydaje się
szczególnie słuszne w odniesieniu do
architektury starych Grobnik. Poło-
żenie geograficzne Grobnik sprawi-
ło że od najdawniejszych czasów były
one pod wpływem kultury czeskiej a
od w XVIII  niemieckiej. Wieś poło-
żona 2km  na wschód od Głubczyc-
Grobnik charakteryzuje się zróżnico-
waną zabudową, typową dla kolej-
nych okresów lokalnej tożsamości.
Obok kolonii domków robotniczych
zchodnio-północnej części wsi kilku-
nastu domów jednorodzinnych
wzniesionych tuż przed wojną i po
wojnie wieś znajduję się zespół za-
gród z końca XVII I XIX wieku. Kra-
jobraz architektoniczny Grobnik
kształtował się głównie w drugiej
połowie XVIII w. i  pierwszej poło-
wie wieku XIX. Architektura wiejska
bo  mówimy o niej, jest w mniejszym
stopniu wynikiem stylistyki a bardziej
rezultatem praktycznej postawy twór-
czej. Niemal do końca wieku XX roz-
łożona po obu brzegach rzeki wieś
zachowała starą zabudowę.

Przełom wieków XVIII na XIX był
w Grobnikach czasem budowlanej
eksplozji, która przynosi ciekawą i
spotykaną tylko na obszarach przy-
granicznych dzisiejszej Opolszczy-
zny, (powiatów: Głubczyckiego, Ny-
skiego, Prudnickiego) zabudowę za-
gród wiejskich, którą to etnografowie
niemieccy nazwali "zagrodą  typu

STARA ARCHITEKTURA GROBNIK

frankońskiego" .Niezwykłość po-
wstałej w tym czasie zabudowy wsi,
polega na tym, że każda zagroda two-
rzy zwarty zabudowany czworokąt.
Patrząc na zagrodę od strony drogi
widzimy budynek mieszkalny usytu-
owany szczytowo (trzyosiowy, parte-
rowy z mieszkalnym poddaszem).
Obok w pewnej odległości znajduje
się umiejscowiony szczytowo piętro-
wy spichlerz. Dom i spichlerz połą-
czone są wysokim murem, w którym
znajdują się zamknięte półkoliście
brama i furta. Dziedziniec otoczony
jest zabudowaniami gospodarczymi,
ciągnącymi się za domem i spichle-
rzem. Całość zamyka usytuowana
kalenicowo do pozostałych zabudo-
wań ogromna stodoła z wjazdem na
przestrzał, zamykanym wielkimi wro-
tami na rolkach. Na dziedzińcu w nie-
wielkiej odległości równolegle do
stajni obory i chlewów znajdował się
duży murowany gnojownik zaopa-
trzony w ręczną pompę do gnojów-
ki. Cały dziedziniec jest wybrukowa-
ny polnym kamieniem. Zagrody sta-
nowią zwarty ciąg wzdłuż całej ulicy
tworząc wrażenie zagrody warownej.
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W tej heterogenicznej zabudowie,
nieco szerszego omówienia wyma-
gają jednak  nie istniejące dwie bu-
dowle, które stały niegdyś  przy uli-
cy Głubczyckiej nr 13 i Gliwickiej nr
1. Budowle te stanowiły przykład
wiejskiego baroku i klasycyzmu po-
łudniowo czeskiego.

Budynek przy ul. Gliwickiej nr
1- przykład baroku wiejskiego

Była to budowla piętrowa zwróco-
na frontem ku południowi, wniesio-
na na rzucie znacznie wydłużonego
prostokąta. Murowana z cegły otyn-
kowana. Fasada frontowa w stylu
wiejskiego baroku, trzyosiowa.
Zgodnie z barokową manierą szczyt
ujęty linią falistą, zwieńczony seg-
mentowo, zamknięty półkoliście. Pię-
tro i półkoliście zamknięcie szczytu
oddzielały profilowane przepaski.
Interesującym zabiegiem zastosowa-
nym w tej budowli było rozwiązanie
łączące dwie tendencje zespalające
stylowe cechy baroku wiejskiego z
prowincjonalną sztuką budowlaną
spotykaną w  Bawarii. Budynek
łączył bowiem  pod jednym dachem,
funkcję mieszkalną z gospodarczą.
Jedna trzecia budynku pełniła funk-
cję mieszkalną. Część mieszkalna
posiadała na parterze trzy  pokoje
i kuchnię . W dawnej kuchni przyby-
sze ze wschodu zbudowali piec chle-
bowy. Na pierwszym piętrze salonik
i  trzy sypialnie. Dach siodłowy kry-
ty łupkiem. Od wschodu budowla
siedmioosiowa. Dwie pierwsze osie
idąc od południa ku północy to osie
części mieszkalnej, pozostałe przyna-
leżne  części gospodarczej. W części
gospodarczej pierwsze pomieszcze-
nie to obora dalej stajnia, chlew,
owczarnia i kurnik. Na przełomie

wieków XIX i XX stajnia została
zmodernizowana  sklepiony żaglasto
sufit wsparto na wysmukłych żeliw-
nych kolumnach, ściany   wyłożono
cegłą klinkierową. Pomieszczenia na
piętrze przeznaczone były na maga-
zyn zbożowy i pomieszczenie do
magazynowania siana. W latach trzy-
dziestych ówcześni właściciele prze-
prowadzili dalszą modernizację do-
prowadzając wodę do obory i stajni.
Po wojnie zakwaterowano  rodziny
państwa: Olszewskich,  Siekanowi-
czów oraz Ludwika  Biednego. W
latach 80-tych gospodarstwo zostało
sprzedane. Nie remontowane przez
nowych właścicieli popadło w ruinę..

Budynek przy ul. Głubczyckiej
nr 13 przykład klasycyzmu połu-
dniowo czeskiego

Dom wybudował nauczyciel Anton
Neugebauer. Nauczyciel ten wzboga-
cił się na handlu ziemią. Zdobyte w
ten sposób pieniądze lokuje w fun-
dację na rzecz  rozbudowy i utrzy-
mania dotychczasowych budynków
szkoły , której był założycielem. W
czasie kiedy Neugebauer podejmuje
decyzję o budowie domu w Europie
panował klasycyzm. Co znajduje
również swoje odbicie również na
płaskowyżu głubczyckim. Stąd też
dom tego wiejskiego intelektualisty,
zwolennika "pracy u podstaw" został
zaprojektowany w stylu klasycystycz-
nym . Dom wzniesiony przez Neuge-
bauer'a niczym nie przypominał do-
mów z zagród wiejskich. W rzeczy-
wistości była to modna w owym cza-
sie willa podmiejska. Budowla zre-
alizowana została  jako założenie
zwrócone fasadą do  południa (kale-
nicowo).
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Elewacja frontowa pięcioosiowa z
ramowym podziałem ścian. Partero-
wy z zamieszkałym poddaszem.   W
osi środkowej wejście ożywione bo-
niowaniem, zamknięte segmentowo.
Zachowały się oryginalne klasycy-
styczne drzwi z okuciami. Naroża
ożywiono boniowaniem. Nad osią
środkową w dachu trójkątny przyczó-
łek z owalnym oknem. Parterowy
budynek z mieszkalnym poddaszem
nakryto   dachem mansardowy z na-
czółkami nad elewacjami bocznymi.
W dachu nad fasadą  frontową lukar-
ny, Dach pokryty łupkiem. Po bez-
potomnej śmierci właściciela, dom
stał się własnością fundacji. W latach
dwudziestych XX zamierzano zorga-
nizować w nim izbę pamięci poświę-
coną założycielowi fundacji. Po doj-
ściu do władzy narodowych socjali-
stów pomysł zarzucono, gdyż okaza-
ło się że  Neugebauer w 1/8 był
Żydem.  Nie zamieszkały od lat trzy-
dziestych XX wieku popadł w ruinę.
W latach siedemdziesiątych został
rozebrany. Teren zniwelowano.

Nie wiadomo kto zaprojektował
obie budowle. One same się nie za-
chowały. Przetrwała jednak pamięć o
nich. Na pamięć obiektu architekto-
nicznego składa się wielu aspektów
takich jak: doskonałość plastyczna,
niezwykłość formy itp. W przypad-
ku naszych budowli do pamięci o nich
skłania nas zarówno styl jak i niezwy-
kłość miejsca. Zarówno barok jak i
klasycyzm kojarzone są zazwyczaj z
budowlami sakralnymi, wspaniałymi
rezydencjami i miastami. Budowle o
których mowa znajdowały się na wsi
wchodząc w skład jej zabudowy. O
baroku wiejskim  zaczęto  mówić z
wielką rezerwą dopiero w latach 90-

tych minionego wieku za sprawą cze-
skiej wsi Holaszwice ( Holašovice ) .
W  tej wsi zachował się, charaktery-
styczny średniowieczny układ urba-
nistyczny środkowoeuropejskiej wio-
ski oraz dwanaście budynków w sty-
lu tzw. południowoczeskiego wiej-
skiego baroku. Wpisanie  wioski w
roku 1998 na listę  światowego dzie-
dzictwa kultu UNESCO nie tylko roz-
sławiło wioskę ale na trwałe wpisało
na kartach historii sztuki pojęcie ba-
roku wiejskiego. Po Wielkiej Wojnie
dla Grobnik nadeszły dni zmierzchu
świetności.  Pozostały jednak zabyt-
ki- świadkowie barwnej historii i le-
gendy.

 Wszystkie one przetrwały zawie-
ruchę wojenną, która nawiedziła
Grobniki w roku 1945.Jednak nie re-
montowane nie doczekały dzisiej-
szych czasów. Wśród wielu czynni-
ków mających wpływ na taki stan rze-
czy, jeden wysuwa się na czoło, to
przerwanie ciągłości. Nie chodzi tu
tylko o przerwanie ciągłości potwier-
dzonego materialnego kapitału ale
również tego co jest dziedziczone  a
przekazywanego z pokolenia na po-
kolenie, jak wzorce, pasje, sposoby
zaangażowania, pamięć i tożsamość.
Przerwanie ciągłości nastąpiło w
wyniku przymusowych przesiedleń
ludności polskiej i niemieckiej. Wy-
pędzeni z Małopolski Wschodniej
Polacy oderwani od korzeni pomimo
lepszej infrastruktury  na ogólnie
wyższym poziomie niż ta którą po-
zostawili nie czuli się  w Grobnikach
dobrze. Traktując swój pobyt jako
przejściowy, z nadzieją powrotu na
swoją ojcowiznę. Na szczęście  dal-
szy postęp degradacji zasobów zabyt-
kowych wydaje się być zatrzymany
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o czym świadczą takie przedsięwzię-
cia jak renowacja kaplicy św. Barba-
ry, której przywrócono dawny blask,
czy udana rewitalizacja mostu św.
Jana.  Urodzeni po wojnie mieszkań-
cy Grobnik  poczuli że nie są tym-
czasowymi depozytariuszami ziemi,
na której się urodzili.  Porzucili no-
stalgię dziadków za utraconymi tere-
nami na wschód od Bugu, a pszen-
no- buraczane wzgórza po obu stro-
nach rzeki Psi-
ny traktują jako
własne. Poszu-
kując swojej
tożsamości zro-
zumieli że hi-
storia zawarta w
zabytkach, to
historia kultury.
Zabytki poka-
zują, bowiem
jak dawni
m i e s z k a ń c y
Grobnik odnaj-
dywali swoje
miejsce pośród prądów kulturowych
Europy i jaką przyjmowali koncep-
cję poglądu na świat, w którym żyli.
Pokazują wkład, jaki wniosły po-
szczególne pokolenia w dzieło budo-
wy tożsamości Europy. Tożsamość
Grobnik budowali, bowiem Austria-
cy, Morawianie, Niemcy, Polacy,
Żydzi i Włosi. Przez co tożsamość ta
staje sie głęboko europejska. Poprzez
obcowanie z zabytkami i dbanie o nie,
obecni mieszkańcy podejmują nie-
ustający dialog pokoleń żywych z po-
koleniami, które odeszły budując zro-
zumienie dla europejskiej tożsamo-
ści w jej wielorakości. Zasypując
wyryty przez wojnę rów nieufności
do tego, co minione i włączając ten

okres do własnego dziedzictwa kul-
turowego, nawiązują do humanistycz-
nej tradycji łączącej ludy i narody.
Tradycji opartej o prawdę histo-
ryczną. Taki sposób pojmowania hi-
storii ukazuje  bogactwo i piękno tej
ziemi, pobudza, do refleksji nad cza-
sem minionym i pozwala optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość.

 Budynki przy ul. Głubczckiej 13 i
ul. Gliwickiej 1 - stan z roku 1958

1 Zdjęcie pochodzi z katalogu: Pra-
ca zbiorowa pod redakcją Chrzanow-
skiego, Katalog Zabytków Sztuki w
Polsce, t7 zeszyt 2 pow. Głubczyce

Instytut Sztuki PAN,
Warszawa 1961 s2
2 Karta z mini pinakoteki sporzą-

dzonej na zamówienie Parafii Rzym-
skokatolickiej w Grobnikach w 1989.

3 tekst skonsultowano z Wandą
Błotnicką z d. Olszewską

Marian
Alfred Orłowski
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Cennym zabytkiem inżynierii mosto-
wej jest kamienno-ceglany most św.
Jana w Grobnikach. Należy on bo-
wiem do najstarszych
przepraw na rzece Psina.
Most ideą nawiązuje do
dwóch innych mostów:
Mostu Karola w Pradze i
mostu Wita Stwosza w
Kłodzku. Most jako twór
stanowi integralny ele-
ment naszego życia.  Spi-
nając dwa brzegi rz. Psi-
na  od 182 lat wykorzy-
stywany jest codziennie
jako przeprawa na ul. Św. Jana. Nie
jest to pierwszy most w tym miejscu.
Bowiem został wniesiony w miejsce
drewnianego mostu zbudowanego w
czasach hrabiego Jana Ferdynanda
von Hebersteina. Drewniany most
nazywano " Mostem owczarzy".
Komtur nakazał go wznieść w miej-
scu istniejącej od niepamiętnych cza-
sów przeprawy  "w bród". Nazwa
mostu jak i nazwa zagajnika , będą-
cego przedłużeniem w kierunku po-

łudniowym ogrodu typu angielskie-
go, założonego przez komtura Heber-
steina, nie była przypadkowa. Nazwy

te miały symboliczną rangę,
budującą mit założycielski
"Grobnickiej Arkadii", którą
przez dwadzieścia lat urzę-
dowania kreował pan na
Grobnikach, komtur Jan Fer-
dynand.

Drewniany most został za-
stąpiony w roku  1832 zastą-
piony mostem kamienno-ce-
glanym  spinającym dwa
brzegi rzeki Psiny. Wzniesio-

no go  według projektu raciborskie-
go architekta Potenzky.  Most  nale-
ży do mostów łukowych, wykorzystu-
jących ceglany mur arkadowy. Ustrój
nośny tworzy konstrukcja jednoprzę-
słowa, sklepiona  ceglaną arkadą
wspartą na dwóch ceglanych przy-
czółkach. Przyczółki oraz wieńczą-
ca je  kolebkowa arkada zostały wy-
konane z czerwonej cegły. Czterome-
trowa szerokość mostu ograniczona
jest dwoma masywnymi balustrada-

ZABYTKOWY MOST
ŚW. JANA W GROBNIKACH
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mi wykonanymi z kamienia z elemen-
tami ceglanymi.  Każda z balustrad
posiada trzy cokoły, dwa zewnętrzne
i jeden środkowy. Najciekawszy jest
cokół środkowy na nim bowiem po-
sadowiono figurę św. Jana Nepomu-
cena.  Fundatorem rzeźby jest pan na
Grobnikach Jan Nepomucen Gottard
hrabia Schaffgotsch. Hrabia z wiel-
kim szacunkiem odnosił się do swo-
jego patrona nie tylko że nakazał wy-
budować kapliczkę poświęconą pa-
tronowi( 1740) w której ustawiono
rzeźbę drewnianą przywiezioną z
Oranienburga a cztery lata później
sprowadził z Opawy kamienną rzeź-
bę świętego i nakazał ustawić ją nad
brzegiem "Wielkiego Stawu". Rzeź-
ba wykonana została z piaskowca w
stylu barokowym przez nieznanego
artystę. Po wybudowaniu w 1832ka-
mienno- ceglanego mostu łukowego
na ulicy św. Jana, spinającego brze-
gi rzeki Psiny, z inicjatywy probosz-
cza ks. Ignaca Moreleusa,  Posado-
wino ją na środkowym filarze ka-
miennej balustrady. Święty ubrany w
szaty liturgiczne, podtrzymuje lewą
ręką pulchnego putta z krucyfiksem.
Prawa ręka spoczywa na sercu zgod-
nie z barokową z manierą.

Antyczny aniołek i prawa ręka na
sercu zaświadcza o nadzwyczajnych
przymiotach świętego. W tym przy-
padku ma przypominać wiernym że
święty zginął w obronie wiary. Gło-
wę świętego wieńczy metalowa au-
reola z pięcioma gwiazdami. W co-
kole znajduje się  niezbyt głęboka
wnęka z profilowanym obramieniem.
Pierwotnie we wnęce znajdowała się
płyta z niemieckimi napisami. W la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku płytę zdjęto i gdzieś zaginęła. W

roku 2004, w czasie budowy kanali-
zacji koparka poważnie uszkodziła
grobnickiego  Nepomuka odrywając
mu głowę. Na szczęście głowa się nie
stłukła gdyż wpadła do wody, a po
wyłowieniu wróciła na swoje miejsce.
To smutne wydarzenie i niszczące siły
przyrody, spowodowały że, nie re-
montowana od wojny, zamknięta w
kamieniu barokowa sylwetka święte-

go pod względem estetycznym nie
przedstawiała się najlepiej. Wobec
takiego stanu rzeczy, Wojewódzki
Konserwator Zabytków podejmuje
decyzję o  poddaniu zabytkowej fi-
gury gruntownej renowacji. W cza-
sie prac konserwatorskich nad pomni-
kiem, usunięto warstwy emalii, którą
przez cały wiek XX-ty pokrywano
figurę, uzupełniono ubytki kamienia.
Po renowacji figurę Św. Jana wysta-
wiono na widok publiczny w jednej
z sal ratusza miejskiego w Głubczy-
cach, gdzie można było z bliska obej-
rzeć efekt trudu konserwatorów. Na
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przełomie listopada i
grudnia 2012 roku po
niespełna ośmiu latach
tułaczki rzeźba powró-
ciła do Grobnik. Kieru-
jąc się wglądami tech-
nicznymi, wyznaczono
nowe miejsce lokaliza-
cji rzeźby. Rzeźbę usta-
wiono na prawym brze-
gu rzeki Psiny nieopo-
dal mostu, dawnego
miejsca stania rzeźby.
Budowę cokołu oraz
operację transportu i
posadowienia rzeźby
wykonało przedsiębior-
stwo Usługi Komunal-
ne z Głubczyc.

Po 187 latach most
doczekał się komplek-
sowej renowacji. Reno-
wację przeprowadzono
w miesiącach

 czerwiec-listopad 2019 roku, na
zlecenie Urzędu Gminy Głubczyce.

Prace renowacyjno- budowlane
przeprowadziło przedsiębiorstwo
budowlane: BETBRUK Daniel
Maćko Głubczyce według projektu:
P.O.B "ADP" Głubczyce pod ścisłym
nadzorem konserwatora zabytków.
Remont mostu przeprowadzono kom-
pleksowo. Uzupełniono ubytki cegla-
ne i wypełniono szczeliny w przy-
czółkach i  arkadzie. W ramach mo-
dernizacji wykonano profilowaną
płytę żelbetową wzmacniającą. Dzię-
ki czemu przeniesiono część obcią-
żeń bezpośrednio na przyczółki chro-
niąc tym samym zabytkową arkadę.
Wykonano całkowicie nową na-
wierzchnię jezdni. Nowa nawierzch-

nia została wykonana z ciętego ka-
mienia polnego. Przy okazji kładze-
nia nowej  nawierzchni wykonano z
obu stron jezdni kamienne rynsztoki
odprowadzce wody deszczowe bez-
pośrednio do rzeki. Gruntownej re-
nowacji poddano również  balustra-
dę .W ramach prac remontowych od-
budowano zniszczone fragmenty a
zachowanych fragmentach  wymie-
niono całkowicie spoiwo  i uzupeł-
niono  brakujące ubytki kamienia i
cegły.  Skrzydła mostu zostały wyło-
żone ciętym kamieniem polnym.

Dzięki przeprowadzonemu remon-
towi most odzyskał nie tylko dawny
blask  ale i pełną zdolność użytkową.
Zlokalizowany  na ulicy Św. Jana
może nadal służyć  grobnicznom
jako przeprawa,  jednocześnie stając
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się jasnym punktem na mapach pła-
skowyżu głubczyckiego. Most  św.
Jana jest z pewnością najbardziej roz-
poznawalnym element zabytkowej
zabudowy wsi.  Wprowadza  odpo-
wiedni klimat,  dodający  wsi roman-
tycznego uroku o jakim marzył hra-
bia Heberstein. Ponadto most stano-
wi materialne dziedzictwo Grobnik,
spaja bowiem przeszłość z teraźniej-
szością. Historia zawarta w zabytkach
to historia kultury. Zabytki kultury
materialnej pozwalają zaobserwować
jak na przestrzeni dziejów kształto-
wały się relacje po między człowie-
kiem a przestrzenią. Człowiek żyjąc
w zindywidualizowanym otoczeniu
identyfikuje się z nim, jest do niego
przywiązany, lubi je i o nie dba.

 Po wielkiej euforii
wywołanej faktem
przywrócenia użytko-
wej funkcji mostowi
Św. Jana u znacznej
większości mieszkań-
ców  obecnych Grob-
nik odczuwa się niedo-
syt spowodowany fak-
tem, że nie w pełni
przywrócono histo-
ryczny charakter mo-
stu. Mówiąc o histo-
rycznym charakterze
mam na myśli fakt nie
umieszczenia na coko-
le balustrady wschod-
niej figury świętego. To
rzeźba świętego nada-
wała mu niepowtarzal-
ny niemal mistyczny
charakter. Pozbawienie
mostu rzeźby spowo-

dowało że stał się jednym z wielu ce-
glanych mostów w Polsce. W tym
miejscu należy przypomnieć że most
grobnicki w pierwotnej formie, nale-
żał  do trojki mostów unikatowych w
skali europejskiej i był jedynym tego
typu mostem wiejskim.

Marian Alfred Orłowski
ZDJĘCIA :

Arkadiusz Orłowski

Karta z mini pinakoteki sporządzo-
nej na zamówienie Parafii Rzymsko-
katolickiej w Grobnikach w 1989.
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Obecny cmentarz w Grobnikach
został założony w połowie XIX wie-
ku po kasacji zakonu Joannitów i
ustanowieniu parafii.

Do tego czasu pochówki mieszkań-
ców Grobnik  obywały się  na cmen-

tarzu przykościelnym w Bernacicach.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był
fakt, iż kościół p.w. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela był częścią założenia pa-
łacowo-ogrodowego komando-
rii. Ponadto nie był to kościół
parafialny a  zakonny, w któ-
rym posługę kapłańską  spra-
wowali księża administratorzy.
Pierwsza prośba  o założenie
cmentarza wokół kościoła  zo-
staje złożona do władz kościel-
nych w Ołomuńcu i landrata w
Głubczycach w roku 1844.
Prośba ze względów sanitar-
nych zostaje odrzucona. Po-
nowną prośbę parafianie składają w
roku 1847, tym razem zostaje rozpa-
trzona pozytywnie. Po zbudowaniu

NOWE SCHODY W GROBNIKACH
murowanego ogrodzenia i bram
pierwszego pochówku na cmentarzu
dokonano roku 1850.

W roku 1905 cmentarz  w części
południowej i częściowo wschodniej
otrzymuje założenie parkowe łączą-
ce w sobie funkcje grzebalne z par-
kowymi. Część parkową stanowią
aleje i klomb kwiatowy.  W kolejnych
latach aleje obsadzono lipami a na
klombie posadzono cztery tuje. Małą
architekturę stanowią figura Chrystu-
sa Sprawiedliwego (Błogosławiące-
go) i pomnik Pamięci Poległych
w czasie Wielkiej Wojny.

I tak oto powstała Grobnicka nekro-
polia, którą obecnie znamy. Nie-
odzownym elementem cmentarza, a w
zasadzie jego ogrodzenia jest brama
i schody prowadzące na wzgórze ko-
ścielne od wschodu. Jest to o tyle istot-
ny kierunek, gdyż jest najkrótszą drogą
pieszą z terenu przykościelnego
w stronę plebanii i centrum wsi.

Niestety stan bramy, a szczególnie
schodów uległ znacznemu zniszcze-
niu na przestrzeni czasu. Należy tak-
że pamiętać, że konstrukcja schodów,

oprócz funkcji komunikacyjnej, peł-
ni w tym miejscu również rolę przy-
pory muru , który po tej stronie wzgó-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2021

284

rza znajduje się na sporym wzniesie-
niu. Przez wiele lat, solidne i maje-
statyczne schody, zbudowane z cegły
klinkierowej i granitu, zwieńczone
masywną i artystycznie wykonaną
kutą bramą były ozdobą i chlubą
grobnickiej parafii. Jednakże czas i
nieprawidłowe zabezpieczenie i użyt-
kowanie zrobiły swoje. Schody, za-
miast dodawać splendoru zaczęły stra-
szyć zarówno wyglądem jak i
stanem technicznym. Konstruk-
cja była regularnie podmywana
przez wody opadowe, ponieważ
po północnej stronie schodów
stworzono odprowadzenie desz-
czówki z terenu całego cmenta-
rza (pierwotnie takie odprowa-
dzenia były dwa i znajdowały się
w sporym oddaleniu). Kamien-
ne stopnie bardzo ucierpiały na
skutek nieumiejętnego skuwania
lodu w okresach zimowych, a do mu-
rowanych elementów na skutek nie za-
bezpieczania fug i nakryw (kamienne
zastąpiono betonowymi) regularnie do-
stawała się woda, która zamarzając
niszczyła konstrukcję. Ponadto zły i
niestabilny stan schodów zagrażał tak-
że konstrukcji muru a tym samym ca-
łemu terenowi wzgórza na którym
obecnie dokonuje się pochówków.

Dziś, na skutek powojennych po-

działów administracyjnych,
zasadnicza część schodów
znajdują się na działce gmin-
nej, tej samej na której jest zlo-
kalizowany "Plac zabaw".
Natomiast mur okalający
cmentarz, a tym samym bra-
ma i ostatnie cztery stopnie
schodów znajdują się na tere-
nie należącym do Parafii. Już
w 2013 roku Grobnickie sto-
warzyszenie "Inicjatywa", któ-

re miedzy innymi prowadzi Szkołę
Podstawową i Przedszkole i posiada
prawo do użytkowania terenu na któ-
rym znajduje się większość schodów,
podjęło próby remontu schodów skła-
dając odpowiedni wniosek o dofinan-
sowanie w ramach wsparcia unijne-
go z funduszy RPO. W tym celu jesz-
cze w roku 2012 z inicjatywy sołtysa

i rady sołeckiej, przy okazji wiejskich
dożynek  ze składek grobnickich rol-
ników zebrano kwotę ok. 4000 zł.,
którą przekazano na wykonanie po-
trzebnych dokumentacji.  Niestety nie
udało się wówczas uzyskać dofinan-
sowania i zrealizować projektu (mię-
dzy innymi przez podwójne właści-
cielstwo i niejasności związanych
z wpisem do rejestru zabytków a re-
gulaminem projektu).  W następnych
latach, już w ramach sołectwa i samo-
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rządu były prowadzone rozmowy
i działania aby doprowadzić do remon-
tu schodów. I wreszcie, dzięki przy-
chylności Burmistrza oraz Rady Miej-
skiej, w budżecie Gminy  na rok 2019
udało się umieścić inwestycję remon-
tu schodów i zabezpieczyć na ten cel
środki w wysokości 100000 zł. Wy-
konanie tego projektu powierzono
gminnej spółce Usługi Komunalne i
prace rozpoczęto w maju 2019 roku.
Pierwotnie projekt uwzględniający
zalecenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków zakładał remont istnie-
jących stopni i murków. Jednak w toku
prac okazało się, że proces
degradacji elementów mu-
rowanych jest tak znaczny,
że nie nadają się one do re-
montu ale do całkowitego
odtworzenia. Wymagało to
jednak czasu na zorganizo-
wanie dodatkowych środ-
ków, ale przede wszystkim
na przeprojektowanie i
uzgodnienie nowej doku-
mentacji. Po kilkumie-
sięcznej przerwie prace
zostały wznowione. Ich kontynuowa-
nie zostało ze względów budowlanych
przeniesione na rok 2020.

Już w trakcie prac nad budową
schodów po stronie "gminnej" wyko-
nawca podjął rozmowy z parafią w
celu kompleksowego wykonania re-
montu również po stronie "kościel-

nej", co okazało się nie-
odzowne z punktu widze-
nia technicznego. Nie dało
się bowiem wykonać pra-
widłowo tej inwestycji nie
traktując tego obiektu
kompleksowo, tak jak zo-
stał on pierwotnie zbudo-
wany. Rozmowy te zakoń-

czyły się pozytywnie, a firma wyko-
nawcy otrzymała od proboszcza zle-
cenie na wykonanie prac po stronie
cmentarza nazwanych na potrzeby
projektu "Remontem bramy" za
uzgodnioną kwotę  20000 zł. netto
(24600 brutto). I w tym przypadku
potrzebna była stosowna dokumen-
tacja i pozwolenie konserwatorskie.
Po spełnieniu warunków formalnych
firma przystąpiła do prac, w ramach
których: zdemontowano bramę i ro-
zebrano filary na których była ona
osadzona, odrestaurowano a następ-
nie osadzono bramę na nowo wymu-

rowanych filarach zwieńczonych na-
krywami z piaskowca, zatynkowano
filary, odrestaurowano dwa stopnie
granitowe oraz wybudowano dwa
nowe stopnie również z granitu, od-
restaurowano i zabudowano marmu-
rową płytę spocznika oraz dokonano
zabruków.
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Próbowano także pozyskać dotacje
na ten cel. W związku z tym zwróco-
no się z wnioskiem do Gminy Głub-
czyce o wsparcie w kwocie 15 000 i
do Powiatu Głubczyckiego o kwotę
10 000. Niestety z Gminy nie udało
się pozyskać dofinansowania, ponie-
waż cała kwota przeznaczona na ta-
kie cele w budżecie gminnym na rok
2020 (30 000 zł.)  trafiła do
Parafii Lisięcice w związ-
ku z bardzo pilnymi potrze-
bami remontowymi tamtej-
szego kościoła.     Udało
się natomiast parafii otrzy-
mać dofinansowanie w
kwocie 10 000 z Powiatu i
podpisać 29 maja 2020 r.
stosowną umowę.   Po stro-
nie i na zlecenie Gminy
Głubczyce prace finanso-
wane były wyłącznie ze
środków własnych Gminy, a w ich
skład wchodziło: zdemontowanie i
odrestaurowanie zabytkowych stop-
ni granitowych, rozebranie i wywie-
zienie konstrukcji schodów, wylanie
betonowych ław fundamentowych i
konstrukcyjnych, wymurowanie mur-
ków bocznych, zamontowanie stop-
ni i płyt granitowych na spocznikach

oraz pokryw z piaskow-
ca na murkach, zatynko-
wanie murów i osadze-
nie poręczy oraz zaim-
pregnowanie elemen-
tów kamiennych oraz
ułożenie kamiennego
bruku u podnóża scho-
dów. Koszt  prac osta-
tecznie zamknął się
kwotą 184 484,92 zł.

I tak oto, po kilkuna-
stu latach starań, dzięki
konsekwencji i wielkiej

determinacji, ale przede wszystkim
dzięki wielu przychylnym ludziom,
udało się doprowadzić remont, a w
zasadzie w znacznej mierze odbudo-
wę schodów do szczęśliwego ale i
efektownego końca. Efekt końcowy
jest tym okazalszy, gdyż w roku 2018,
również dzięki funduszom inwesty-

cyjnym Gminy Głubczyce wyremon-
towano obie drogi prowadzące do
cmentarnych schodów. W ten to spo-
sób mieszkańcy Grobnik, parafianie i
goście mogą dziś korzystać z funkcjo-
nalnej i okazałej infrastruktury, która
będzie im służyć przez wiele następ-
nych lat.

Paweł Buczek
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100-lecie odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj jest okazją do
przypomnienia, jak ważną rolę dla
polskiej gospodarki i kultury odgry-
wały przed 1945 r. Kresy Wschodnie
Rzeczypospolitej. Losy naszych ro-
daków, którzy od pokoleń żyli i go-
spodarowali na wschodzie zostały
poddane w XX wieku wielu próbom
przetrwania. Okupacje, pacyfikacje
miast i wsi, przymusowe de-
portacje na Sybir i do Ka-
zachstanu, ludobójstwo,
uchodźstwo na inne konty-
nenty, pozostawiły traumę
wśród tych, którzy doświad-
czyli okropności wojny oraz
wielką zadrę współczesnym,
tkwiącą od lat w naszym spo-
łeczeństwie.

Jednym z kierunków ba-
dań podjętych przez głub-
czyckich historyków są sze-
roko rozumiane Kresy
Wschodnie Rzeczpospolitej,
które od pokoleń fascynują
swoim naturalnym pięknem,
dorobkiem intelektualnym,
materialnym oraz kulturą. Od
wielu lat zbierane są relacje,
dokumenty i fotografie opi-
sujące losy rodzin przesie-
dlonych na teren powiatu
głubczyckiego. Dzięki wspomnie-
niom powojennych osadników zabu-
żańskich oraz ich krewnych i sąsia-
dów możemy odtworzyć życie co-
dzienne rodzin kresowych.

Prezentowany Państwu "Album
głubczyckich rodzin kresowych" jest
kontynuacją podjętej tematyki, jaką
zapoczątkowali w swoich trzech
wcześniejszych publikacjach głub-

ALBUM GŁUBCZYCKICH RODZIN KRESOWYCH
czyccy historycy - dr Arkadiusz
Szymczyna i dr Katarzyna Maler.
Zebrali w nich relacje od osób uro-
dzonych na Kresach Wschodnich
Rzeczpospolitej.

Album wydrukowano dzięki pomo-
cy finansowej Powiatu Głubczyckie-
go i wsparciu technicznemu Urzędu
Miejskiego w Głubczycach. Publika-
cja jest przede wszystkim zbiorem

starych fotografii dokumentujących
życie codzienne Zabużan, ich udział
w uroczystościach kościelnych i pań-
stwowych, imprezach kulturalnych,
czy też służbie w jednostkach woj-
skowych Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Jest również źródłem utrwalają-
cym wspaniałą kulturę materialną,
odebraną Polakom i pozostawioną za
wschodnią granicą. Część zebranej
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dokumentacji fotograficznej ekspa-
triantów pochodzi z okresu powojen-
nego, kiedy to z trudem musieli się
przystosować do nowych warunków
życia społeczno-politycznego na te-
renie powiatu głubczyckiego. Książ-
ka zawiera 458 stron, na których wy-
eksponowano ok. 900 fotografii i
dokumentów.

 Publikacja zbiega się również z 10.
rocznicą powstania Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich Oddział w
Głubczycach, którego prezesem jest
Edward Wołoszyn. Działalność orga-
nizacji jest okazją do przypomnienia,
jak ważną rolę odegrali i nadal od-
grywają osadnicy zabużańscy w po-
wojennej historii ziemi głubczyckiej
i jak cenne wartości patriotyczno-
wychowawcze kultywuje lokalne śro-
dowisko kresowe. Od chwili zareje-
strowania organizacja prowadzi dzia-
łalność o charakterze kulturalnym i
edukacyjnym. Dzięki podjętym ini-
cjatywom członkowie TMLiKP-W
Oddział w Głubczycach biorą czyn-
ny udział w uroczystościach roczni-
cowych, spotkaniach opłatkowych,
prelekcjach, konkursach, pokazach
kulinarnych, wystawach, prezenta-
cjach i imprezach kulturalnych. Od
10 lat organizacja podtrzymuje oraz
upowszechnia tradycje i obyczaje
narodowe, organizuje wycieczki, a
także pielęgnuje pamięć o Polakach
pomordowanych na Kresach
Wschodnich. Notatki i fotografie
wzbogacą dodatkowo archiwum To-
warzystwa i przyczynią się do zacho-
wania wspomnień o rodzinach zabu-
żańskich, które po II wojnie świato-
wej osiedliły się na terenie powiatu
głubczyckiego.

"Album głubczyckich rodzin kre-
sowych" jest fotograficznym źródłem
utrwalającym wspaniałą kulturę ma-
terialną, odebraną Polakom i pozo-
stawioną za wschodnią granicą. Jego
publikacja ma na celu ocalenie od
zapomnienia wizerunku rodzin kre-
sowych, ich dziedzictwa wielopoko-
leniowego kultywowanego na
wschodnich rubieżach Polski.

Pierwszą część albumu wypełniają
liczne artykuły osób, które przez lata
współpracowały z głubczyckim od-
działem TMLiKP-W. Ich oryginalne
spojrzenie na działalność Towarzy-
stwa oraz osobiste wynurzenia spra-
wiają, że rodziny zabużańskie po-
czują niezwykłą więź z miejscem
swojego urodzenia, rodzimą ziemią
od Wileńszczyzny, poprzez Nowo-
gródczyznę, Polesie, Wołyń, Podole,
Pokucie, aż po Lwowszczyznę. Przy-
pomną sobie jak przebiegał powojen-
ny proces asymilacji kulturowej prze-
siedleńców kresowych z autochtona-
mi na Śląsku Opolskim.

Wśród autorów tekstów, którzy ze-
chcieli podzielić się swoimi odczu-
ciami są: prof. Maria Kalczyńska -
kierownik Katedry Badań nad Komu-
nikacją i Społeczeństwem Wielokul-
turowym Politechniki Opolskiej,
prof. Mieczysław Szustakowski z
Politechniki Wrocławskiej - autor
wielu publikacji opisujących historię
Zbaraża, dr Katarzyna Maler - ba-
daczka dziejów ziemi głubczyckiej i
współautorka książek o Kresach
Wschodnich, dr Barbara Górnicka-
Naszkiewicz - badaczka kulturo-
znawstwa subregionu głubczyckiego,
Ludmila Čajanova z Karniowa ze
Związku Czeskich Wołynian, Amelia
Mamczar - prezes Związku Komba-
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tantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Głubczycach oraz pre-
zes Związku Inwalidów Wojen-
nych Rzeczypospolitej Polskiej
w Głubczycach, Piotr Kopczyk
- prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Muzeum i Ziemi Głub-
czyckiej, Jan Wac - redaktor
"Kalendarza Głubczyckiego" i
"Głosu Głubczyc" oraz Maria
Farasiewicz - wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Głubczyc-
kiego i animatorka kultury kre-
sowej.

Drugą część albumu wypeł-
niają stare dokumenty i fotogra-
fie. Kartki tej części książki
można przeglądać z uwzględ-
nieniem układu chronologiczno-
problemowego.

I tak, dzięki zbiorom Powia-
towego Muzeum Ziemi Głubczyckiej
oraz osób prywatnych wykorzystano
fotografie z przełomu XIX i XX wie-
ku, okresu I wojny światowej, mię-
dzywojnia, czasu okupacji niemiec-
kiej i sowieckiej oraz tułaczki Kre-
sowian po kontynentach, a także życia
pierwszych powojennych osadników
na ziemi głubczyckiej.

Kolejną propozycją jest przegląda-
nie albumu jako źródła zmieniającej
się mody. Koneserzy starych fotogra-
fii będą mogli oglądać wspaniałe suk-
nie i kapelusze kobiet z okresu prze-
łomu wieków, mundury żołnierzy z
różnych formacji wojskowych z lat
1914-1945, stroje dzieci pierwszoko-
munijnych, par zawierających zwią-
zek małżeński, stroje regionalne, suk-
nie balowe i karnawałowe.

Inny klucz przeglądania albumowej
galerii fotograficznej związany jest z

wykonywanym zawodem lub miej-
scem uroczystości o charakterze pa-
triotycznym, kościelnym lub rodzin-
nym. Tu wykorzystano zdjęcia z okre-
su służby w jednostkach wojskowych,
uroczystości weselnych, komunij-
nych, świątecznych, z pielgrzymek,
zabaw i balów maskowych, imprez,
wycieczek i uroczystości szkolnych,
zebrań kół zainteresowań, towa-
rzystw, stowarzyszeń i urzędów oraz
pracy na gospodarstwie i w zakładach
produkcyjnych.

Tę część książki kończą piosenki
kresowe w aranżacji Józefa Kaniow-
skiego oraz fotografie eksponatów
pozyskanych od ekspatriantów z na-
szego powiatu przez Powiatowe Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej. Zbiory
stanowią piękną kolekcję i są dowo-
dem materialnym wspaniałej kultury
zabużańskiej.
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Trzecią cześć albumu wypełniają
mapy poglądowe, tabele i wykresy,
które są ze sobą powiązane w taki
sposób, aby ułatwić czytelnikowi lep-
sze zrozumienie problematyki prze-
siedleń, deportacji, eksterminacji
oraz kierunków migracji naszych ro-
daków z Kresów Wschodnich. Z tej
propozycji skorzysta przede wszyst-
kim młodzież szkolna, która w syn-
tetyczny sposób będzie mogła zapo-
znać się z losami Polaków z terenu
powiatu głubczyckiego. Materiały
udostępnione przez Centrum Karto-
grafii w Warszawie bazują na starych,
przedwojennych mapach Eugeniusza
Romera.

Kolejną część albumu wypełniają
współczesne fotografie z zebrań, spo-
tkań, wycieczek oraz uroczystości
rocznicowych, w których udział bra-
li przedstawiciele środowiska kreso-
wego ziemi głubczyckiej. Wśród ze-
branych materiałów znalazły się m.in.
zdjęcia z odsłonienia Kamienia Pa-
mięci, uroczystości rocznicowych
ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, z
cyklicznie obchodzonych Dni Kultu-
ry Kresowej w Bogdanowicach i
Głubczycach, ze spotkań popularyzu-
jących dorobek kulturalny Kresów
Wschodnich w czytelni biblioteki w
Głubczycach, a także ośrodkach kul-
tury w Kietrzu i Baborowie, z pro-
mocji książek, wystaw, konkursów
szkolnych, biesiad i spotkań Kreso-
wian w Chomiąży oraz Światowego
Zjazdu Wicynian w Nowej Wsi, wi-
zyt przedstawicieli lokalnych władz
w Czechach i na Ukrainie oraz wielu
innym ciekawym inicjatywom utrwa-
lającym dorobek 10-lecia istnienia
głubczyckiego oddziału TMLiKP-W.

Dzięki pomocy Powiatu Głubczyc-

kiego oraz pośrednictwie we współ-
pracy autora z wieloma instytucjami
oraz organizacjami, w tym m.in.: z
Biblioteką Muzeum Polskiego w
Ameryce mieszczącego się w Chica-
go, promującą od lat polską kulturę
wśród rodaków osiedlonych w USA,
z Kurią Metropolitarną Obrządku
Łacińskiego we Lwowie i osobistym
zaangażowaniem abpa Mieczysława
Mokrzyckiego, ze Związkiem Cze-
skich Wołynian z ośrodkami w Pra-
dze i Ostrawie, którego przedstawi-
ciele mieszkają także na ziemi al-
brechticko-karniowskiej, z Polskim
Towarzystwem Ludoznawczym z sie-
dzibą we Wrocławiu, promującym
kulturoznawstwo i folklorystykę, z
Kresowym Serwisem Informacyj-
nym, organem medialnym "Porozu-
mienia Pokoleń Kresowych" i jednym
z największych portali tematycznych
opisujących dziedzictwo i życie Po-
laków na Kresach Wschodnich, z lo-
kalnymi urzędami, stowarzyszeniami,
towarzystwami, bibliotekami, szkoła-
mi i mediami - pasjonaci historii oraz
sympatycy środowisk kresowych
będą mogli rozszerzyć kontakty poza
regionalne granice swojej działalno-
ści i promować polską kulturę poza
granicami naszego kraju.

"Album głubczyckich rodzin kre-
sowych" pomoże zrozumieć przede
wszystkim młodzieży szkolnej, jak
ważne jest dziedzictwo naszych
przodków pozostawione za wschod-
nią granicą i tożsamość narodowa
Polaków mieszkających obecnie na
Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Wydawca książki ma nadzieję, że
dla wielu z nas, pozostanie ona wy-
jątkowym źródłem wiedzy, do które-
go będziemy sięgać niejednokrotnie.

Arkadiusz Szymczyna
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