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cień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień

Od redakcji

Myśląc o  wydarzeniach z  mi-
nionego miesiąca mam 
ambiwalentne odczucia 

i  jestem przygnębiony. Odchodzi 
coraz więcej znanych ludzi z nasze-
go środowiska. Wspomnę, że nie tak 
dawno żegnaliśmy wszyscy śp. red. 
Jana Waca, by w maju odprowadzić 
na wieczny spoczynek śp. ks. Micha-
ła Ślęczka. Majowa atmosfera rado-
ści, słońca i uśmiechu przygasła.

Zdecydowanie zakończy-
ła się pewna epoka

Jak pożegnać postać tak wyjątko-
wą i  ważną dla  Głubczyc na  łamach 
biuletynu samorządowego? Jak po-
żegnać kogoś, kto dzierżąc insygnia 
władzy duchowej przez zgoła 40 lat 
– przeżył niejedną zmianę władzy 
świeckiej, znał osobiście z  imienia 
i nazwiska (a przynajmniej kojarzył) 
większość mieszkańców naszej gminy, 
często od samego dziecka? W końcu, 
jak pożegnać kogoś, kto sam innych 
żegnał, a innych witał na tym świecie?

Jednego jestem absolutnie 
pewny – nie należy się śpieszyć 

z pożegnaniem. Warto pocze-
kać, aby pożegnać z godnością.

Cierpliwość ta  zaowocowała na 
łamach biuletynu choćby wyjątkowy-
mi, historycznymi zdjęciami ks.  Mi-
chała jakie mogą Państwo oglądać 
w  tym wydaniu dzięki uprzejmości 
ks. Marcina Pilcha i ks. Kamila So-
wady. Udało się  także skompleto-
wać główne przemowy pogrzebowe 
od osób, które wyraziły na to zgodę, 
za co serdecznie dziękujemy. 

Owszem, mam świadomość, 
że  wielu z  Państwa czeka z  niecier-
pliwością na  to  i  kolejne wydanie 
"z początkiem miesiąca". Obserwując 
jednak rozkład i częstotliwość organi-
zowania wydarzeń w maju i czerwcu, 
gdzie szczególnie na przełomie tych 
miesięcy dzieje się  bardzo dużo – 
dochodzę do  wniosku, że  nie mogę 
zamykać  w  tym czasie numeru tj. 
w okolicach 20. dnia miesiąca.

Powód jest oczywisty. Wydarze-
nia, które dzieją się  po  20. miałyby 
obsunięcie w publikacji aż o 1,5 mie-
siąca. To znacznie dłużej niż 2 tygo-
dnie (dodatkowy tydzień na  skład 
i tydzień na druk). 

Publikacja GG w okoli-
cy połowy miesiąca

Liczę na  Państwa – czytelników 
zrozumienie i  przychylność w  tej 
kwestii. Organizatorom wydarzeń 
zależy na  możliwie aktualnej pu-
blikacji w  miesiącu przypadającym 
na kolejne wydanie biuletynu. Takie 
podejście jest zasadne i chcemy pójść 
w tym kierunku.

Po d sumow ując: inf ormac je 
do redakcji należy przesyłać do koń-
ca każdego miesiąca, a numer poja-
wiać się będzie w  okolicy połowy 
następnego miesiąca. 

Pozdrawiam Państwa serdecznie, 
oddając w Wasze ręce kolejne wyda-
nie Głosu Głubczyc.

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Dlaczego tak późno? Idą zmiany... Są też momenty, 
gdy nie warto się śpieszyć, warto trochę poczekać...

Wydarzenia
a DZIEŃ DZIECKA

Obchodzone w PL od 1950 corocznie 1 czerwca.
Jest świętem stałym od 1952 r.

1.06 (Ś)

b TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA
Gmina Głubczyce
Środowiskowy Dom Samopomocy

1.06 (Ś)
g. 9:00

c DZIEŃ PATRONA SP 2 (JANUSZ KORCZAK)
Szkoła Podstawowa nr 2
Aula Szkoły Podstawowej nr 2

1.06 (Ś) 
g. 9:00

d FESTIWAL MIAST CITTASLOW  
Cittaslow Polska
Prudnik

3-4.06 
(Ś-C)
 

e DZIEŃ DZIECKA W GROBNIKACH 
Sołectwo Grobniki
Boisko sportowe w Grobnikach

4.06 (C)
g. 14:00

f BĄDŹ EKO-BOHATEREM PIKNIK 
Gmina Głubczyce
Rynek

5.06 (N)

g KONCERT NATALII ZASTĘPY 
Sołectwo Grobniki
Boisko sportowe w Grobnikach

5.06
g. 19:00
(N)

h WSPOMNIENIE KS. MICHAŁA ŚLĘCZKA   
Parafia Głubczyce
Kościół parafialny NNMP

6.06 (P)
g. 19:00

i "WIELCY POLACY" PRZEGLĄD RECYTATORSKI  
Przedszkole nr 3
Sala widowiskowa MOK

7.06 (W) 
g. 10:00

j WIECZÓR TEATRALNY 
MOK
Sala widowiskowa MOK

9.06 (C) 
g. 17:00

k KONCERT CHÓRALNY w ramach projektu 
"Śląskie Portamento" 
MOK Głubczyce
Sala widowiskowa MOK

11.06 (S) 
g. 17:00

l X PIKNIK INTEGRACYJNY "DLA ŁUCJI" 
ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy

12.06 (N) 
g. 13:00
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KALENDARIUM 2022

Kod QR przenoszący do gminnego 
kalendarza w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do subskrybcji 
i obserwowania. 

Kalendarz posiada możliwość importu 
wydarzeń do urządzenia mobilnego 
z systemem android. Bądź zawsze na 
bieżąco!

Od redakcji

c.d.
m KONCERT

Koncert charytatywny dla Stowarzyszenia „Tacy 
Sami” Dominiki Zamara i Simone Licontiego 
Kościół NNMP

12.06 (N) 
g. 16:00

n BOŻE CIAŁO 16.06 (C)

o ZAWODY STRAŻACKIE
OSP
Bogdanowice

25.06 (S) 
g. 10:00

p SPOTKANIE AUTORSKIE Z JĘDRZEJEM 
PASIERSKIM  
Biblioteka
Biblioteka Miejska

30.06 (C)
g. 17:00
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Żegnamy dziś kapłana 
głębokiej wiary, pełnego 
zawierzenia Chrystusowi 
i  Ewangelii, zawierzenia 
Matce Bożej.

Tę  formację otrzymał najpierw 
w  domu rodzinnym w  Polskiej Cere-
kwi. Urodził się  20 listopada 1949  r. 
w  bardzo pobożnej polskiej rodzinie 
śląskiej. Wzrastał u boku bogobojnych, 
kochających Boga i  Polskę dziadków 
Zganiaczy (po kądzieli), rodziców: ojca 
Antoniego Franciszka i  matki Wan-
dy (światłych patriotów pracujących 
w opolskiej delegaturze Związku Pola-
ków w Niemczech „Rodło”) oraz trojga 
rodzeństwa: najstarszej siostry Barba-
ry, starszych braci Macieja i Jacka (star-
szy braciszek Marek zmarł podczas 
wojny w wieku 2 lat).

Po  maturze w  kozielskim liceum 
wybrał – jak jego starszy o rok brat Ja-

cek – seminarium duchowne. Przez 
6 lat przygotowywał się do kapłaństwa 
w Nysie i razem z bratem (ten był w cza-
sie studiów teologicznych wcielony 
do służby wojskowej) przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. biskupa Franciszka 
Jopa w opolskiej katedrze 20 maja 1973 r. 
Neoprezbiterzy: Michał i  Jacek razem 
odprawiali Mszę św. prymicyjną w ro-
dzinnej Polskiej Cerekwi. Na fotografii 
z 11 marca 1973 r. (święcenia diakonatu) 
w  otoczeniu ks. biskupa Franciszka 
i rektora nyskiego seminarium ks. pra-
łata Kazimierza Borcza stoi 32 diako-
nów, wśród nich bracia Ślęczkowie i m.
in. Jerzy Chybicki (późniejszy głubczyc-
ki wikary), Hieronim Gorszczuk (póź-
niejszy proboszcz w Debrzycy), Ryszard 
Polasz (późniejszy głubczycki dziekan) 
i Paweł Stobrawa (od 2003 r. opolski bi-
skup pomocniczy), z którymi do końca 
swych dni ks. Michał żył w prawdziwie 
braterskiej przyjaźni.

Jako młody wikary ks. Michał pierw-
sze trzy lata swej służby kapłańskiej 
sprawował w Opolu w parafii pw. Mat-
ki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha (ko-
ściół „Na Górce”). Ku swemu zaskocze-
niu w 1976 r. nie bez żalu za pierwszą 
parafią, zwłaszcza za  środowiskiem 
młodzieży, ale  w  absolutnej pokorze 
i  posłuszeństwie przyjął nominację 
na  prefekta nyskiego seminarium 
(po ks. Janie Bagińskim – późniejszym 
biskupie pomocniczym). W poczuciu 
wielkiej łaski i  odpowiedzialności, 
po zaledwie trzech latach dojrzewania 
w kapłaństwie, wracał do swego semi-
narium w zupełnie innej roli.

W  tym czasie ks. Jacek jako wika-
riusz pracował u nas – w Głubczycach. 
Szybko zyskał sympatię i  uznanie 
parafian. Po  tragicznej śmierci w  wy-
padku samochodowym 3 listopada 
1980 r. jakże żywa jest do dziś pamięć 

Śp. ksiądz  
Michał Ślęczek+

* 1949
|| 1973
+ 2022

Proboszcz głubczyckiej para-
fii pw. Narodzenia NMP (od 
1982 r.), dziekan dekanatu 
głubczyckiego (1992-2002), 
referent rejonowy duszpa-
sterstwa robotników okrę-
gu raciborskiego (od 1984 r.), 
członek diecezjalnej Rady Ka-
płańskiej (od 1992 r.), radca 
duchowny (od 2001 r.).

Słowo Pamięci, życiorys – napisany i odczytany przed zgromadzonymi 
w kościele NNMP w Głubczycach przez Wiesława Janickiego 11 maja 2022 r.

Procesja 3-majowa Matki Boskiej, Królowej Polski.  
Rynek w Głubczycach. Fot. z 3 maja 2016 r. / © M. Kitka
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o  tym lubianym kapłanie. Dwa lata 
później w czerwcu 1982 r. zmarł, tak-
że cieszący się  szacunkiem parafian, 
długoletni proboszcz i dziekan Franci-
szek Kalisz i… do Głubczyc na probo-
stwo ks. bp Alfons Nossol wyznaczył 
ks. Michała. Wprowadził się  na  ple-
banię w  ostatnich dniach sierpnia 
1982  r., ale  uroczyste wprowadzenie 
i  zaprzysiężenie nowego proboszcza 
przed ówczesnym dziekanem (potem 
starszym przyjacielem) ks. Edwardem 

Bochenkiem i wiernymi miało miejsce 
dopiero w drugiej połowie paździer-

nika. Wówczas kościół przeżywał 
kanonizację Maksymiliana Ma-

rii Kolbego i  ks. Michał poje-
chał do Rzymu. W następnych 
latach wielokrotnie inicjował 
i organizował wycieczki-piel-
grzymki nie tylko do Włoch, 
ale przede wszystkim po Pol-
sce, zwłaszcza z  młodzieżą 
ministrancką, której przybli-
żał jakże bogatą historię kra-
ju i piękno polskiej ziemi. Był 
niestrudzonym przewodni-

kiem „piątki pomarańczowej” 
i  dziarsko, sprawnie, „po  głub-

czycku” przez prawie trzydzieści 
lat prowadził ją rokrocznie w opol-

skiej pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę (pewnie w podobnym duchu 
jak jego dziadek Józef Zganiacz, 

który z Polskiej Cerekwi na Górę 
Św.  A nny przewodził 

pielgrzymom). 
W  ostat-

n i c h 
l a -

t a c h , 
gd y k s . 

M i c h a ł 
nie był już 

na  tyle spraw-
ny, by przemie-

rzać jasnogórski szlak, nadal przygo-
towywał organizacyjnie i  duchowo 
pielgrzymkę, także towarzyszył głub-
czyckiej grupie pod przewodnictwem 
ks. Tomasza Skowrona w  wielu miej-
scach, a  zawsze czekał z  powitaniem 
przy figurze Maryjnej przed często-
chowskim sanktuarium. Jak ojciec.

Tak, był naszym ojcem w głubczyc-
kim domu-parafii i  poza nim. Ten, 
jakże bogaty w  kapłaństwie ks. Mi-

chała, rys pielgrzymi oddaje istotę 
duszpasterzowania i człowieczeństwa 
zawartą we  frazie „Wędrówką jedną 
życie jest człowieka”. I  dzisiaj, kiedy 
przychodzi nam się żegnać z naszym 
ukochanym Ojcem i  Przyjacielem, 
jeszcze bardziej doceniamy tę jego sta-
łą obecność w domu, w świątyni – na-
szej głubczyckiej „katedrze’, od  rana 
do wieczora, zawsze w gotowości, bez 
oddzielania czasu posługiwania bliź-
nim od  prywatności. Żegnamy Ojca, 
który jasno pojmował i przekonująco 
świadczył o  roli kapłana jako narzę-
dzia Bożej służby zawsze i  wszędzie. 
I  tutaj prymat ducha nad materią 
i sprawami tego świata w posłudze ka-
płańskiej i życiu codziennym ks. Pro-
boszcza był absolutnie wyrazisty. Tak 
jak jego przepowiadanie Słowa Bożego 
i formowanie naszego ducha i postaw 
– także obywatelskich. Zawsze z głębo-
ką świadomością zagrożeń, zarówno 
w wymiarze globalnym, społecznym, 
jak i jednostkowym. Zawsze w obronie 
wartości podstawowych, mających 
swe źródło w Ewangelii, w Dekalogu.

Dziś, jutro i zawsze chcemy i będzie-
my dziękować ks. Michałowi za wszel-
kie dobro, za wieloletni trud duszpa-
sterski – najbardziej ten formacyjny 
właśnie, ewangelizacyjny, sakramen-
talny, modlitewny i organizacyjny.

Nasz ks. Proboszcz tak bardzo 
pragnął, byśmy żyli w Bożym po-

rządku, wspierając się na dro-
dze do wieczności.

Pewnie i  teraz 
p o w t ó r z y ł -

by, jak w  40. 
r o c z n i c ę 
swych świę-
ceń, podzię-

kowania i  ży-
czenia do  nas 

skierowane:

„Gdy Was spotykam, uśmiecham 
się i dziękuję za każdy Wasz uśmiech. 
Żyjmy w  zwyczajności. Sługami nie-
użytecznymi jesteśmy. Co było do wy-
konania – wykonaliśmy, a przed Chry-
stusem będziemy stawali w sumieniu.

A do Pana Boga zwracał się tak:

„Słów mi braknie i życia mi braknie, 
aby Ci, Panie, za  wszystko wydzięko-
wać.” Słów nie brakło. A życia…?

  Wiesław Janicki

Przemówienie ks. Michała podczas koncertu zespołu NEW LIFE'm  
organizowanego przez Parafię głubczycką w MOK. 
Fot. z 10 kwietnia 2016 r. / © M. Kitka
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Gdy po  śmierci księdza pro-
boszcza w  internecie zawią-
zała się  spontaniczna grupa 

ponad 100 osób ze  starej gwardii 
ministrantów (na  pogrzebie było 
ich ponad 50, a  niektórzy przyle-
cieli specjalnie zza granicy, lub 
przybyli  z  dalekich stron kraju) 
poproszono mnie, abym pożegnał 
księdza Michała w  imieniu mini-
strantów wszystkich pokoleń, daw-
nej młodzieży oraz księży pocho-
dzących z naszej parafii. Pożegnać 
kogoś ostatni raz, szczególnie oso-
bę wielką i  nietuzinkową i  przede 
wszystkim osobę bliską to  sprawa 
niełatwa. Dlatego staję tu dzisiaj 
z  lękiem ale  i  dumą. Stając  w  na-
szym kościele, w tym miejscu także 
dzisiaj na Twoim pogrzebie zawsze 
czuję się ministrantem i parafiani-
nem. Te słowa się księdzu zwyczaj-
nie od nas należą.

Nasz umiłowany księże Proboszczu, 
księże Michale, księże Radco. Nasz Pa-
triarcho w najpiękniejszym tego słowa 
znaczeniu.

Żegnamy Cię dzisiaj jako pokolenia 
ministrantów czterdziestu lat Twojej 
proboszczowskiej posługi w Głubczy-
cach. Żegnają Cię Ci  najstarsi i  śred-
ni, którzy jeździli z Tobą na rowerach 
po całej Polsce, wspinali się na górskie 
szczyty w czasie wycieczek i pielgrzy-
mowali do Częstochowy, którzy stro-
ili z  Tobą kościół, choinki, wieszali 
flagi i zmieniali żarówki i patrzyli jak 
na drabinie na wysokości wymieniasz 

reflektor w prezbiterium oraz Ci młod-
si i obecni, którzy także mieli dodatko-
we i piękne zadanie, bo pod rękę pro-
wadzili Cię z zakrystii do Mszy Świętej.

Żegnamy Cię my,  którzy byliśmy jak 
mówiłeś: "Chłopcy kochani, moi Przy-
jaciele" a czasami byliśmy "kasztana-
mi" za co przepraszamy.

Dziękujemy: 

• za  Twoją wiarę i  najprawdziwsze 
ukochanie Boga, Kościoła i Ojczyzny 
i człowieka;

• za Twoją kapłańską postawę, za to, 
że  żyłeś kapłańską służbą zawsze 
do  tego stopnia, że  nie istniało 
w  Twoim słowniku pojęcie "życie 
prywatne";

• za  liturgie święte sprawowane 
z  takim pietyzmem i  szacunkiem, 
za  wszystkie piękne dekoracje ko-
ścioła;

• za Twoją wyrazistość i to, że jest tak-
-tak i nie-nie, za to, że białe było i bia-
łe a czarne było czarne, za to, że za-
wsze miałeś zasady, czasem twarde;

• za to, że przekazywałeś nam praw-
dziwe wartości, także te trudne, nie-
wygodne, którym świat nie sprzyja, 
abyśmy patrzyli głębiej i dalej;

• za ministranckie wycieczki po Pol-
sce, za  wyjazdy Twoim samocho-
dem do Włoch pod namioty, za so-
botnie wyjazdy rowerowe do  ks. 
Rysia do Zubrzyc, albo Bogdanowic, 
za wszystkie pielgrzymki;

• za  cotygodniowe sobotnie zbiórki 
a  na  nich formacja i  śpiew i  także 
słynne "co dzisiaj robimy dobre ma-
niery czy kwiz"?;

Po
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• za Twoje ukochanie historii Polski, 
za Twoje historyczne opowieści tak-
że te rodzinne i kościelne, za szacu-
nek do historii i zwyczajów naszej 
parafii, który przejawiał się w Twojej 
trosce o kościół i  jego otoczenie  a   
także o te najdrobniejsze historycz-
ne rzeczy;

• za wszystkie powierzane nam prace 
przy kościele;

• za  piątkowe długie wieczory mło-
dzieżowe;

• za niedzielne kawy o 5 przy "teleeks-
presie";

• za to, że byliśmy dla Ciebie ważni.

Wreszcie za to, że grupa ministranc-
ka pod Twoją opieką była prawdziwą 
kuźnią charakterów, postaw, zasad 

dla  ministrantów a  przyszłych męż-
czyzn, małżonków, ojców i kilkunastu 
kapłanów. Widzimy z  perspektywy 
czasu, że to nie była tylko rozrywka czy 
miło spędzony czas, ale miałeś ogromy 
wkład w nasze wychowanie i dorasta-
nie. Moglibyśmy wspominać bez koń-
ca, ale nie sposób.

Byłeś tutaj zawsze. Towarzyszyłeś 
nam jako kapłan w  wielu ważnych 
momentach życia, prowadziłeś nas 
do  ołtarza i  świętych Sakramentów, 
prowadziłeś nas w prymicyjnej drodze 
z  domu do  kościoła. Dziś my chcemy 
towarzyszyć Tobie w ostatniej drodze. 
Odszedłeś na  posterunku, w  Twoim 

przypadku nie mogło być inaczej. 
Chociaż Twoje krzesło w zakrystii jest 
już puste, to pozostaniesz z nami na za-
wsze w naszych sercach, modlitwach 
i wspomnieniach.

Bogu niech będą dzięki za Twoje ży-
cie i Kapłaństwo.

Niech Cię przyjmie do swojej chwały 
Chrystus Król. 

Spoczywaj w pokoju nasz Księże Ge-
nerale!

  Twoi Przyjaciele Ministranci

„Od s z e d ł  P a s t e r z 
nasz…” – w ostatnią 
niedzielę, Niedzielę 
Dobrego Pasterza ks. 
Zygmunt pięknie na-

wiązał w swoim kazaniu, wspomi-
nając naszego księdza Proboszcza 

-do słów tej przejmującej Wielkopiąt-
kowej Pieśni.

„Odszedł Pasterz nasz…” – W imieniu 
całej parafialnej Wspólnoty, chcemy naj-
pierw dziękować Panu Bogu za wielką 
Łaskę, której nam udzielił ustanawiając 
przed czterdziestoma laty na urzędzie 
Proboszcza naszej parafii Księdza Mi-
chała Ślęczka. Czterdzieści lat to ponad 
połowa historii budowania głubczyckie-
go Kościoła na Ziemiach Odzyskanych 
w powojennej Polsce!

Panu Bogu niech będą dzięki za Ka-
płana wielkiej wiary, oddanego sługę, 
wychowawcę młodzieży, gorącego 
patriotę, człowieka wielkiej kultury 
i  wrażliwości, dobrego gospodarza 
i organizatora. (treść z nekrologu).

„Odszedł Pasterz nasz...” – Orga-
nizator i  dobry gospodarz. Troska 
o  budowanie parafialnej Wspólnoty 

Pożegnanie  
ks. Proboszcza 

Pożegnalne przemówienie Krzysztofa Gawęckiego 
podczas mszy św. pogrzebowej / fot. M. Kitka  
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na fundamentach Wiary świętej była 
u Niego zawsze na pierwszym miejscu, 
ale szła nieodzownie w parze z troską 
o  materialna cząstkę kościoła. I  tak 
jedno wspomagało drugie. Nasza pa-
rafialna świątynia, jedna z  najwięk-
szych w Diecezji jest wielkim darem, 
pięknym dziełem architektonicznym, 
naszą wielką chlubą, ale jednocześnie 
jest bardzo odpowiedzialnym i trud-
nym zadaniem. Zarówno wnętrze 
kościoła jak i  teren wokół były stale 
poddawane pracom remontowym, 
konserwatorskim i  renowacyjnym. 
Potrafił organizować ludzi oraz fun-
dusze, a wszystkie zadania które rozpo-
czynał, doprowadzał zawsze do końca. 
Dzięki temu cieszą nas: przepięknie 
odnowione witraże, ambona, ołtarze 
boczne i wiele innych elementów wy-
posażenia wraz z ostatnim zadaniem 

– przepięknym nowym ołtarzem.

Trzeba mieć dar gospodarności 
i być człowiekiem wrażliwym, aby 

zauważać wszystkie potrzeby, 
te duchowe i materialne. I takim 
człowiekiem, bardzo wrażliwym 

był – nasz ksiądz Proboszcz! 

„Aż się chce płakać!” – mawiał często, 
gdy się wzruszał (czasami też, gdy się iry-
tował), a powodów do wzruszeń było wie-
le: wzruszały go podniosłe uroczystości 
kościelne, wydarzenia historyczne i kul-
turalne. Troszczył się o rozwój duchowy 
swoich parafian. Sam bardzo wrażliwy, 
miłośnik sztuki, ambasador kultury, 
znawca historii i Mistrz słowa, uwrażli-
wiał i nas swoją wrażliwością. Zapraszał 
do naszego miasta i do naszego kościoła 
wybitnych artystów. Dla wielu parafian 
była to jedyna okazja obcowania ze sztu-

ką prezentowaną na  najwyższym po-
ziomie. Gościliśmy zespół „Śląsk”, Chór 
Kompanii Reprezentacyjnej WP, Zespół 
Równica, Noro Lim, New Live’M. Orga-
nizował spotkania z literaturą, recytacje 
poezji wybitnych polskich twórców 
i  wiele innych inicjatyw. „Aż  się  chce 
płakać…” mawiał często gdy dziękował 
artystom i wykonawcom.

Był człowiekiem troskliwym i od-
danym sługą, otwartym na wszystkie 
stany, grupy zawodowe i stowarzysze-
nia. Pamiętał w modlitwie o nauczy-
cielach, lekarzach, służbie zdrowia, 
rencistach i  emerytach. O  naszych 
rzemieślnikach! Zawsze pamiętał 
o kierowcach i pracownikach naszego 
głubczyckiego PKS-u, pracownikach 

„naszej zieleni miejskiej”.

Szczególnie dużo uwagi poświęcał 
rolnikom i działkowcom. Płaskowyż 
Głubczycki rolnictwem stoi i  rol-
nictwem się  szczyci. W  czasie dni 
krzyżowych w  procesjach rolników 
do  przydrożnego krzyża, zachwycał 
się pięknem okolicznych pól. Na każ-
dej mszy w okresie żniw, zawsze modlił 
się  o  pogodę dla  żniwujących, bez-
pieczną pracę i dobre zbiory. Ksiądz 
Proboszcz często kontemplował przy-
rodę. Okazji miał ku temu wiele, bo na-
sza parafia ma swoje przysiółki rozsia-
ne wśród okolicznych pól; Kwiatoniów, 
Lwowiany, Nowy Rożnów i Głubczyce 
Sady -były przedmiotem jego wiel-
kiej troski. Odprawiał Msze Święte 
w  Rożnowie, nabożeństwa majowe, 
angażował Te nasze Wspólnoty w or-
ganizację parafialnych Dożynek. Przy-
rodę kochał bo jest Pięknym Dziełem 
Stworzenia! Niemalże co  roku, o  tej 
porze właśnie w  swoich kazaniach 
przywoływał obrazy: pięknie, żółto 
kwitnących, rozciągających się po ho-
ryzont pól rzepaku. Wtedy też mówił: 

„Aż się chce płakać…”. Tak , aż się chce 
płakać na myśl, że właśnie w tym cza-
sie przychodzi nam żegnać naszego 
Proboszcza, kiedy Płaskowyż okraszo-
ny jest rzepakiem w pełni kwitnienia! 
Znamienne jest również to, że w tym 

roku uprawy te kwitną 10 dni później 
niż zwykle…

Dziękujemy! Za  Twoją niestru-
dzoną pracę na  rzecz parafii. Za  bu-
dowanie Wspólnoty i  pasterską 
troskę o  wszystkie tak liczne grupy 
modlitewne. Za  róże różańcowe, To-
warzystwa i Bractwa. Za wymagającą 
i wyczerpującą pracę z dziećmi i mło-

dzieżą. Za Twoje zatroskanie o dzieci, 
uczniów, zawsze o  MATURZYSTÓW 
i studentów. Za wspominaną już wie-
lokrotnie pracę z naszymi ministran-
tami i wspólnotą Dzieci Marii. Za Twoją 
żywą relację z katechetami, a wszyst-
ko w trosce o odpowiedzialną formację 
naszej młodzieży.

Dziękujemy! Za to, że żyłeś z nami 
i pośród nas, że poświęciłeś swoje 

życie Panu Bogu i naszej parafialnej 
Wspólnocie; że znałeś niemal wszyst-

kich nas po imieniu! Za przykład tego 
jak żyć by nie tracić ani jednej chwili.

Ufamy, że Twoja praca duszpaster-
ska, wykonana solidnie na  „żyznym 
gruncie naszej parafii”, która już 
wydała tak wiele owoców: powołań 
do  służby kapłańskiej i  zakonnej, 
ukształtowała wielu młodych ludzi 
i przygotowała do odpowiedzialnego 
człowieczeństwa, będzie rodzić na-
dal i przynosić obfite plony na chwałę 
Bożą i ku Twojej wiecznej radości, Tam 
w Nowej Ziemi i Nowym Niebie!

W  imieniu całej Wspólnoty Para-
fialnej, składam kondolencje i wyrazy 
głębokiego współczucia Rodzinie ks. 
Proboszcza, Siostrze Barbarze naszej 
wieloletniej organistce, bratu Maciejo-
wi oraz wszystkim bliskim, przyjacio-
łom i znajomym.

W  Kapłaństwie ksiądz Michał 
służył Panu Bogu i  ludziom 49 lat. 
Również Wam – Współbraciom w Ka-
płaństwie, tak licznie obecnym, skła-
dam wyrazy głębokiego współczucia, 
bo zapewne i dla wielu z Was odszedł 
serdeczny Przyjaciel, Kolega, Przewod-
nik Duchowy…

Nasz umiłowany Księże Probosz-
czu, spoczywaj w  Pokoju! Pozosta-
niesz w naszej pamięci i modlitwach.

Stanisław Tomczak
Damian Dobrowolski

  Krzysztof Gawęcki

w imieniu  
Rady Parafialnej
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20 maja 1973 r. Święcenia Kapłańskie. 
Opolska katedra. Bp Franciszek Jop

1970 r. Jedne z niższych święceń 
w Seminarium Duchownym w Nysie

Między 1973-1976 r. Opole,  
parafia "na górce" z dziećmi komunijnymi

22 maja 1973 r. Msza św. Prymicyjna z bratem 
ks. Jackiem Ślęczkiem w Polskiej Cerekwi

22 maja 1973 r. Polska Cerekiew. 
Błogosławieństwo prymicyjne
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Między 1973-1976 r. Opole,  
parafia "na górce" w czasie wycieczki ministranckiej

ZDJĘCIA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI 
KS. MARCINA PILCHA
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Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego „Kształtujemy przestrzeń miasta Głubczyce” 

Piąta edycja Budżetu Obywa-
telskiego „Kształtujemy prze-
strzeń miasta Głubczyce” zo-

stała już rozstrzygnięta. W wyniku 
głosowania największą liczbę gło-
sów zdobył projekt „Bezpieczeństwo 
i rekreacja”. 

Jest to projekt edukacyjny z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy oraz 
nauki w zakresie prawa o ruchu dro-
gowym. Z uwagi na mobilność, projekt 
jest dedykowany do  naszych przed-
szkoli i szkół z możliwością użytkowa-
nia na boiskach szkolnych i w salach 
gimnastycznych. Inicjatorami projek-
tu Pan Roman Borszowski oraz Wiktor 
Wojnarski. Wartość projektu wynosi 
ok.100 tys. zł, która jest zabezpieczona 
w  Budżecie Gminy Głubczyce na  rok 
2022. 

Budżet obywatelski jest jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających 
się ciągu ostatnich lat formą lokalnej 
demokracji partycypacyjnej. Staje 
się  coraz ważniejszym narzędziem 
rozwoju polskich miast. W polskim sys-
temie prawnym do 30 stycznia 2018 r. 
brak było przepisów definiujących, jak 
i określających zasady funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego. Wobec tego, 
miasta we  własnym zakresie (min. 
nasze miasto), biorąc pod uwagę uwa-
runkowania i specyfikę miasta, przede 
wszystkim zaś indywidualne cele i po-
trzeby, określały warunki oraz zakres 
funkcjonowania tego budżetu oraz 
wielkość przeznaczonych środków 
na ten cel. 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 
mieszkańcy Głubczyc mogli uczestni-
czyć już po raz kolejny w podejmowa-
niu decyzji, na co przeznaczyć środki, 
jaki rozwiązać problem, jak zagospo-
darować daną przestrzeń. Wyłonienie 
projektów do  realizacji jest efektem 
wcześniejszej debaty pomiędzy miesz-
kańcami nad potrzebami i  priory-

tetami lokalnej wspólnoty. Decyzja 
o uruchomieniu w 2017 r oparta była 
na założeniu o regularnym mechani-
zmie współdecydowania przez miesz-
kańców lokalnej wspólnoty w zakresie 
rozwoju miasta Głubczyce jako siedzi-
by Gminy miejsko-wiejskiej. W  skład 
naszej Gminy wchodzi także 45 so-
łectw wiejskich. W naszych sołectwach 
mieszkańcy także uczestniczą w pro-
cesie podejmowania decyzji w  po-
dziale środków Funduszu Sołeckiego. 
Od trzech lat mieszkańcy sołectw de-
cydują także o przeznaczeniu środków 
ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego 
WO w ramach Marszałkowskiej Inicja-
tywy Sołeckiej.

  Kazimierz Bedryj 
z-ca burmistrza

Bezpieczeństwo i rekreacja

Park rekreacyjny dla psów

Rozbudowanie infrastruktury ścieżek 
rowerowych na terenie miasta o 
samoobsługowe stacje naprawy rowerów  (101)

Amfiteatr pełen wrażeń (66)

Miasteczko ruchu drogowego wraz z grami 
ulicznymi oraz ścieżką ekologiczną - zabawa 
i edukacja w jednym miejscu (149)

Aktywne Głubczyce - Strefa 
zdrowia i rekreacji (91)

381

256

149

101
66

91

Kazimierz 
Bedryj

Materiał promocyjny producenta edu-miasteczka.pl wykorzystany 
przy promocji projektu "Bezpieczeństwo i rekreacja"
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W niedzielę, 29 maja br. Towa-
rzystwo Miłośników Lwo-
wa i  Kresów Południowo-

-Wschodnich Oddział Głubczyce 
zorganizowało IX Dzień Kultury 
Kresowej. To coroczne wydarzenie 
było wyczekiwane nie tylko przez 
Kresowian i ich potomków, ale rów-
nież przez patriotów.

Wielogodzinne spotkanie odbyło 
się w pięknej i jakże nastrojowej sali 
głubczyckiego hotelu „Domino”. Rolę 
konferansjera w  doskonały sposób 
pełniła, znana nam wszystkim, Pani 
Maria Farasiewicz. Zaraz po  przy-
witaniu, przedstawiła gospodarza 
wydarzenia, a  zarazem prezesa TM-
LiKP-W  Pana Edwarda Wołoszyna. 
Tenże przywitał zgromadzonych oraz 
przedstawił gości specjalnych: władze 
Powiatu oraz Miasta i Gminy, organi-
zacji społecznych, a  także przedsta-
wicieli czeskich wołynian. Pan Prezes 
powiedział jakże wymowne słowa: 
„rozpoczynamy nie tylko sentymen-
talne spotkanie znajomych, ale rów-
nież chcemy pogłębić naszą wiedzę 
o Kresach”.

Pierwszym prelegentem był Pan To-
masz Kuba Kozłowski, znany badacz 
i  propagator dziedzictwa kultury 
kresowej Rzeczypospolitej. W wykła-
dzie zatytułowanym „Rzeka granicz-
na. Z  biegiem Zbrucza” zaprosił nas 
do odbycia wycieczki w głąb historii 
i przestrzeni Podola. Cóż za wspaniale 
poetycki język wypowiedzi. Osoby wy-
bitne i prości ludzie, monumentalne 
i wspaniałe budowle oraz nędzne ru-
iny, niezwykłe losy społeczności sta-
nęły przed oczyma naszej wyobraźni. 
To wszystko poznaliśmy „podróżując” 
wzdłuż tytułowej rzeki, a w sercu na-
wet nieznającym tej kresowej ziemi, 
rozbudziła się  nostalgia i  tęsknota 
za tym, co już nie istnieje.

Po  krótkiej przerwie, pod kierow-
nictwem Pana Józefa Kaniowskiego, 
wystąpił nasz wspaniały chór „Feniks”. 
Pod wpływem pieśni i doznań artystycz-
nych, nasze pozytywne emocje zostały 
rozbuchane. Jakaż szkoda, że występ nie 
mógł przerodzić się w długi koncert.

Niespodzianką dla  zgromadzo-
nych była jakże piękna i  wymowna 
pieśń autorstwa i w wykonaniu Pani 
Marii Farasiewicz, przy akompania-
mencie gitarowym jej brata – Wiesła-
wa Wierzby i dwugłosu rodzeństwa.

Kolejnym prelegentem był znany 
opolski profesor Stanisław Sławomir 
Nicieja. Pan Profesor przedstawił 
zgromadzonym kolejny tom „Kre-
sowej Atlantydy”. Historia pięciu 
granicznych twierdz z czasów I Rze-
czypospolitej to  nasza duma, jakże 
często powiązana z tragicznymi losa-
mi ludzi.

Jako trzeci wystąpił 
wybitny polski mistrz: 

kompozytor, muzyki 
współczesnej i filmo-

wej, skrzypek jazzowy 
i dyrygent oraz 

lider zespo-
łu jazzowego 

Pan Krzesimir 
Dębski. 

Prelekcja zatytułowana „Nic nie 
jest w porządku: Wołyń – moja rodzin-
na historia” była przedstawieniem 
licznych kresowych rodów magnac-
kich. Jak się okazało, rody te, wbrew 
powszechnemu mniemaniu, nie były 
pochodzenia polskiego, a rusińskie-
go i litewskiego. Wiedza ta ma istotny 
wpływ na rozumienie stosunków spo-
łecznych minionych wieków.

Jak dobrze, że  głubczyckie Dni 
Kultury Kresowej nie stają się  festy-
nem „pierogowym” na  wzór innych 
licznych wydarzeń rozrywkowych. 
Uczestnicy przekonali się, że  Kresy 
to  Polska, a  kultura i  mentalność 
kresowa, to  polskość. O  tym pamię-
tać powinni wszyscy, którzy uważają 
się za patriotów.

Organizatorom pragnę wyrazić 
podziw, szacunek i złożyć podzięko-
wania.

  Piotr Moroz
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IX Dzień Kultury Kresowej
Niedziela 29 maja 2022 r. wpisała się w sposób znaczący 
w kalendarz środowisk kresowych ziemi głubczyckiej

Krzesimir Dębski z Marią Farasiewicz  
na IX Dniu Kultury Kresowej w Głubczycach
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W dniu 08.05.2022  r. 
w  miejscowości 
R ów n e  o d b y ł y 

się  dwie uroczystości, 
Gminne Obchody Dnia 
Strażaka oraz Uroczyste 
Poświęcenie Sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Równem.

W obchodach udział wzię-
li: Burmistrz Głubczyc Adam 
Krupa, z-ca burmistrza 
Głubczyc Kazimierz Bedryj, 
przewodniczący RM Kazi-
mierz Naumczyk, z-ca ko-
mendanta powiatowego PSP 
w  Głubczycach bryg. Piotr 
Sobek, prezes ZOMGZOSPRP 
w Głubczycach Adam Bucha-
niec, radni Rady Miejskiej 
w  Głubczycach, delegacje 
zaprzyjaźnionych druhów 
z Republiki Czeskiej, druho-

wie i przedstawiciele jedno-
stek OSP gminy Głubczyce 
oraz zaproszeni goście.

Po mszy św. i poświęceniu 
sztandaru, poczty sztan-
darowe wraz z  wszystkimi 

obecnymi na  uroczystości 
przemaszerowali na  plac 
przy świetlicy wiejskiej 
w Równem, na którym odbył 
się  uroczysty apel połączo-
ny z  symbolicznym przybi-
ciem gwoździ do sztandaru. 

Po zakończeniu uroczystości 
całość wydarzenia dopełnił 
festyn z  okazji Dnia Stra-
żaka z  oprawą muzyczną, 
cateringiem, jarmarkiem 
i  dmuchańcami dla  dzie-
ci. Najmłodsi mieli okazję 
zrobić sobie zdjęcia ze stra-
żak ami oraz zapoznać 
się ze strażackim osprzętem, 
samochodami. Pogoda dopi-
sała, było wesoło, miło i kolo-
rowo. Podziękowania należą 
się Kołu Gospodyń Wiejskich 
w  Równem oraz sołtysowi 
Panu Janowi Wysoczańskie-
mu za znaną w środowisku 
wspaniałą gościnność i  po-
moc w zorganizowaniu wy-
darzenia.

  Gmina Głubczyce

Gminne obchody Dnia Strażaka 
Poświęcenie Sztandaru OSP Równe

8 maja w Równym miała miejsce wyjątkowa uroczystość 
środowisk OSP Gminy Głubczyce
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Piotr Glińsk i ora z 
K r z y s z t o f  H a j d a 
wśród wyróżnionych 

prestiżową nagrodą

Właśnie ogłoszono li-
stę laureatów prestiżowej 
międzynarodowej nagrody 
Fontann Rzymu (Fontane di 
Roma), przyznawanej przez 
Accademia Internazionale la 
Sponda mającą siedzibę przy 
rzymskiej Via Vespasiano. 
To  już 39 edycja tego wyróż-
nienia, które z  roku na  rok 
obejmuje coraz więcej krajów, 
państw i  środowisk. W  tym 
roku wśród nagrodzonych 
znalazło się aż czterech Pola-
ków, na  czele z  wicepremie-
rem rządu RP, prof. Piotrem 
Glińskim, a nagrodę specjal-
ną Fontane di Roma odbierze 
Dominika Zamara za  cało-
kształt pracy artystycznej. 
Obok nich wyróżnienia Fon-
tannami Rzymu otrzymali 
trzej Krzysztofowie: Krzysztof 
Hajda, Krzysztof Laszczak oraz 
redaktor naczelny portalu 
Pressmania.pl Krzysztof Sitko. 
Nagroda zostanie wręczona 
także Premierowi Włoch Ma-
rio Draghiemu i  Sekretarzo-
wi Stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Pietro Parolinowi.

Nagroda przyznawana 
jest za  szczególne zasługi 
w dziedzinie kultury, sztuki, 
pracy, patriotyzmu, solidar-
ności oraz budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 
Najbardziej znanego spośród 
polskich laureatów, Piotra 
Glińskiego, profesora socjolo-

gii w Uniwersytecie w Białym-
stoku i prezesa Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego, 
a  od  kilku lat wicepremiera 
rządu RP oraz Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
przedstawiać szczególnie nie 
trzeba. Ale  przecież warto 
przypomnieć o  jego zaan-
gażowaniu w  działalność 
na  rzecz demokratycznych 
przemian w  Polsce, prowa-
dzoną najpierw w  Studenc-
kim Komitecie Samopomocy 
a później w grupie mediacyj-
nej NSZZ Solidarność Regionu 
Mazowsze, działalności pro-
ekologicznej a także o zasłu-
gach w dziele przypominania 
i  doceniania dorobku naro-
dowej kultury a także dla jej 
rozwoju, wreszcie o  jego za-
angażowaniu w  działalność 
przeciwko zniesławianiu 
Polski.

Dominika Zamara jako je-
dyna Polka jest laureatką tej 
prestiżowej nagrody w kate-
gorii kultura, a w tym roku 

sopranistka z anielskim gło-
sem otrzyma od  Akademii 
Nagrodę Specjalną Fontane 
di Roma za całokształt pra-
cy artystycznej. Polska Diva, 
jest śpiewaczką (sopran dra-
matyczny), solistką operową 
mieszkającą we  Włoszech, 
która koncertuje na  całym 
świecie (www.dominikaza-
mara.eu).

Krzysztof Hajda, radny 
powiatu głubczyckiego oraz 

wiceprezes Stowarzyszenia 
Rodziców Dzieci Niepeł-

nosprawnych "Tacy Sami", 
otrzymał wyróżnienie za za-
angażowanie w pomoc oso-

bom niepełnosprawnym, 
na rzecz godności ludzi 

pracy oraz osób w trudnej 
sytuacji życiowej, jak też 

organizowanie pomocy 
dla dotkniętego wojną 

społeczeństwa Ukrainy. 

Wieloletni działacz związ-
kowy, m.in. członek Rady 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Pożarnictwa i  Sekretariatu 
Służb Publicznych NSZZ „So-
lidarność” w Warszawie.

Krzysztofa Laszczaka, 
przewodniczącego NSZZ 
Pracowników Organizacji 
Międzyzakładowej FCA Po-
land i Spółek w Bielsku-Bia-
łej nagrodzono za  wielolet-
nią działalność społeczną 
i  związkową, zaangażowa-
nie na rzecz ludzi pracy, so-
lidarności społecznej oraz 
w dziele pomocy dzieciom, 
w  tym m.in. humanitarną 
pomoc dla dzieci z Ukrainy.

Redaktor naczelny porta-
lu Pressmania.pl Krzysztof 
Sitko wyróżniony został jako 
były wieloletni samorządo-
wiec, strażak ochotnik z OSP 
w  Kozińcu oraz animator 
klubu sportowego Czarni 
Koziniec, a także za działal-
ność na rzecz niezależnego 
dziennikarstwa w  Polsce 
i budowanie  społeczeństwa 
obywatelskiego, oraz w pro-
mocję nauczania Świętego 
Jana Pawła II.

Nagrody wręczone zo-
staną 7 czerwca 2022 roku 
w  Wielkiej Auli Augustiań-
skiej Papieskiego Uniwer-
sytetu Laterańskiego przy 
Via Paolo VI w Rzymie. Galę 
uświetni swoim recitalem 
Dominika Zamara.

  Krzysztof Sitko 
redaktor pressmania.pl

Krzysztof Hajda 
wśród wyróżnionych 

prestiżową nagrodą
Accademia Internazionale la Sponda przyznała nagrodę Fontane di Roma 
mieszkańcowi ziemi głubczyckiej. Wyróżnienie odebrano w Rzymie
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To  już 16 raz  Przedszkole nr 3 jest organizatorem 
Przeglądu Talentów Przedszkolnych.

Jak co roku patronat nad przeglądem objął Burmistrz 
Głubczyc Pan Adam Krupa i Dyrektor ZOKiS Pan Bartosz 
Dzieża, którzy byli gośćmi honorowymi naszej imprezy. 
Swoją obecnością uświetniła naszą uroczystość również 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
Pani Alina Mazur Ciapa, z którą nasze przedszkole jest w sta-
łej współpracy realizując projekty „Czyste powietrze wokół 
nas” oraz „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

W tym roku przegląd odbył się na dużej scenie Miejskie-
go Ośrodka Kultury i  nosił tytuł „EKO-FIT Przedszkolak” 
a jego celem było propagowanie twórczości artystycznej 
uzdolnionych przedszkolaków w improwizacjach muzycz-
no-tanecznych o treści ekologiczno-zdrowotnej.

Wydarzenia ostatnich lat, a zwłaszcza ostatnich miesięcy 
skłaniają nas ku refleksji nad losem nas – ludzi, a także na-
szej planety – Ziemi, stąd tematyka przeglądu, której celem 
jest uświadomienie młodemu pokoleniu znaczenia zdro-
wego stylu życia dla ludzi oraz ochrony planety, która jest 
naszym domem. 

Nasz przegląd rozpoczął się poruszającą i proroczą „Pio-
senką Ziemi” Michaela Jacksona, w trakcie której z prezen-
tacją multimedialną w tle, dzieci z Przedszkola nr 3 przed-
stawiły piękną improwizację taneczną. 

W przeglądzie wzięły udział dzieci z grupy „Pszczółki” z od-
działu przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Grob-
nikach, zespół „Kubusie Puchatki” z Przedszkola nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Głubczycach oraz zespół „Super Smyki” 
z Przedszkola nr 3 w Głubczycach. Piękne, wymowne prezenta-
cje w wykonaniu dzieci „Owocowy rock and roll”, „Świat czysty 
i zadbany, każdemu się marzy” czy „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch” to przekaz młodego pokolenia na teraz i na przyszłość 
jak być Eko-Fit przedszkolakiem. Nauczycielki, które przygo-
towały dzieci do występów: choreografią, scenografią, odpo-
wiednim doborem muzyki, pięknymi kostiumami, w których 
przedszkolaki prezentowały się na scenie podkreśliły poziom 
przedstawianych prezentacji.

Bezpośrednio po występach odbyło się rozstrzygnięcie 
Gminnego Konkursu Ekologiczno-Technicznego „Domki 
i poidełka dla owadów”. To prace przestrzenne, techniczne, 
które stanowiły wystrój sceny, przygotowane przez dzieci 
wraz z opiekunami bądź rodzicami z oddziału przedszkol-
nego Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobnikach, Przed-
szkola nr 1 i Przedszkola nr 3 w Głubczycach. 

Przygotowane domki dla owadów posłużą do zorgani-
zowania ścieżki edukacyjnej dla dzieci na terenie ogrodu 
Przedszkola nr 3 . Przy współudziale rodziców powstaną ta-
blice demonstracyjne o życiu, pożyteczności owadów i wraz 
z  domkami będą stanowić całość wspomnianej ścieżki, 
na którą zaprosimy dzieci z innych przedszkoli i oczywiście 
głównych wykonawców.

Niemal wszystkie krzesła widowni Miejskiego Ośrodka 
Kultury były zapełnione, przedszkolakami z innych grup 
przedszkolnych, rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, któ-
rzy stanowili widownię i nagrodzili występujące przed tak 
dużą publicznością dzieci gromkimi brawami.

Wszystkie dzieci otrzymały od organizatorów dyplomy, 
statuetki kuli ziemskiej oraz gry i książeczki edukacyjne 
dla grup o tematyce ekologicznej i zdrowotnej. 

Pozyskani sponsorzy, którym bardzo dziękujemy za-
dbali o zdrowe przekąski, czyli miodzik i pyszne, soczyste, 
rumiane jabłka dla każdego uczestnika (podziękowania 
dla Państwa Cokot z Boguchwałowa za miody z własnej pa-
sieki oraz dla Państwa Lechoszest z Grudyni za jabłka).

Dzięki przeglądowi, dzieci po tak długiej nieobecności 
na  scenie wystąpiły wśród szerszej społeczności i  miały 
możliwość pokazania swoich zdolności, predyspozycji 
artystycznych oraz spotkania się z rówieśnikami. Nauczy-
cielki natomiast mogły pochwalić się efektami swojej pracy 
z dziećmi, podzielić wrażeniami, wymienić doświadczenia-
mi, pomysłami - to obopólna korzyść dla wszystkich.

Anna Komplikowicz-Serwetnicka 
  Aldona Grzywna  

Przedszkole nr 3 w Głubczycach

EKO-FIT Przedszkolak
XVI Gminny Przegląd Talentów Przedszkolnych

Anna 
Komplikowicz 
-Serwetnicka

Aldona 
Grzywna
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Kółko informatyczne 
CMI w Szkole 
Podstawowej nr 3 
w Głubczycach
W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 
w Głubczycach dla uczniów klas IV-V organizowane 
zostało Kółko informatyczne CMI – w ramach 
projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W  roku szkolnym 
2021/2022 w  Szko-
l e  P o d s t a w o -

wej nr 3 w  Głubczycach 
dla  uczniów klas IV-V or-
ganizowane zostało Kółko 
informatyczne CMI – w ra-
mach projektu Centrum 
Mistrzostwa Informatycz-
nego. Zajęcia prowadzone 
były przez nauczyciela in-
formatyki pana mgr Łuka-
sza Dzieża.

Projekt Centrum Mi-
strzostwa Informatyczne-
go prowadzony jest w Polsce 
od 2019r. przez 5 najlepszych 
uczelni technicznych:

• Akademię Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie

• Politechnikę Gdańską
• Politechnikę Łódzką
• Politechnikę Warszawską
• Politechnikę Wrocławską 

CMI umożliwia uczestni-
kom odkrywanie i  rozwój 
talentów uczniowsk ich, 
szczególnie w  zakresie in-
formatycznym. W  ramach 
zajęć uczniowie rozwijali 
swoje umiejętności progra-
mistyczne oraz poszerzali 
wiedzę z zakresu algorytmi-
ki, matematyki dyskretnej 
oraz robotyki. 

W roku szkolnym 
2021/2022 odbyła 
się już 3 edycja CMI

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w  trakcie 
prowadzonych zajęć pozna-
wali tajniki programowania 
w  języku Scratch – tworząc 
gry i  rozwiązując zadania 
problemowe. Budowali i pro-
gramowali roboty, takie 
jak: Logo Boost, Lego Spike 
Prime oraz mBot. Sterowali 
robotami przy pomocy ta-
bletów, komputerów oraz 
własnych zdefiniowanych 
programów. Na  kółku zor-
ganizowali nawet zawody – 
wyścigi własnoręcznie zbu-
dowanych robotów. Relacje 
wideo dostępne są  na  stro-
nie szkoły – www.sp3glub-
czyce.pl. 

Inną kategorią działań 
w ramach projektu CMI były 
wyzwania algorytmiczne 
gier takich jak: „Scotty Go!” – 
to gra planszowa połączona 
z rzeczywistością rozszerzo-
ną; z kolei „Rabbit go Right” 
– to aplikacja komputerowa 
oraz na urządzenia mobilne.

Ciekaw ym elementem 
kółka informatycznego było 
projektowanie własnych 
modeli przest rzennych 
np.  budynków, pojazdów 
czy postaci a następnie dru-
kowanie ich przy pomocy 
drukarek 3D. 

Uczestnicy mieli również 
możliwość przetestowania 

gogli wirtualnej rzeczy-
wistości, pozwalające 

oglądać cyfrowy świat 
w obrazie 360 stopni. Dzięki 

nim można podziwiać 
przeróżne światy i miejsca 

widoczne w niezwykle 
realistyczny sposób.

Młodzież zapisana do kół-
ka informatycznego CMI 
była z  niego bardzo zado-
wolona i  miała dużą frajdę 
mogąc rozwijać swoje zain-
teresowania oraz korzystać 
z  nowoczesnej technologii.  
Liczba zainteresowanych 
uczniów była dużo większa 
od liczby dostępnych miejsc. 

Niestety mogło w nim brać 
udział maksymalnie 15 osób.  
W roku szkolnym 2022/2023 
planowane jest uczestnic-
two SP3 w 4 edycji projektu 
CMI a  tym samym utwo-
rzenie 2 grup zajęciowych 
dla uczniów klas IV–VI mak-
symalnie 30 osób. Trzymaj-
cie kciuki.

Po  więcej informacji, re-
lacji wideo oraz zdjęć z reali-
zacji programu zapraszam 
na  stronę Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w  Głubczycach 
www.sp3glubczyce.pl

  mgr Łukasz Dzieża

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfnansowany jest ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020



16 CZERWIEC 2022

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.plOświata

XII Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II

W środę 18 maja 2022 
roku odbył się  fi-
nał XII Wojewódz-

kiego Przeglądu Poezji 
i  Pieśni Św. Jana Pawła II 
„Syćko se Wom zycom” or-
ganizowany przez Zespół 
Szkół w Pietrowicach pod 
patronatem honorowym 
Marszałk a Wojewód z-
twa Opolskiego Andrzeja 
Buły, Starosty Głubczyc 
Piotra Soczyńskiego przy 
wsparciu finansowym Sa-
morządu Województwa 
Opolskiego oraz Powiatu 
Głubczyckiego.

Celem konkursu jest po-
pularyzacja poezji o  wyso-
kich walorach moralnych 
i  artystycznych autorstwa 
św. Jana Pawła II lub poświę-

cona jego osobie. Jak co roku, 
konkurs cieszył się  ogrom-
ny m zainteresowaniem, 
zarówno wśród młodszych, 
jak i  tych starszych uczest-

ników. Rozstrzygany był 
w dwóch kategoriach wieko-
wych: uczniowie szkół pod-
stawowych oraz uczniowie 
szkół ponadpodstawowych. 

Po pełnej wzruszeń refleksji 
i  prezentacji utworów, de-
koracji laureatów dokonali 
Starosta Głubczycki Pan 
Piotr Soczyński, Wicestaro-
sta Głubczycki Pani Anita 
Juchno oraz Przewodniczący 
Sekcji Regionalnej Oświaty 
i Wychowania NSSZ „Solidar-
ność” Pan Piotr Pakosz.

Serdecznie gratulujemy 
i  dziękujemy laureatom 
za te piękne i wzniosłe chwi-
le.

  Marcelina Podgórska

„Syćko se Wom zycom” 

UCZNIOWIE ZSM W GRONIE LAUREATÓW PRZEGLĄDU POEZJI

W tym wyjątkowym 
i  jakże wartościo-
w ym konk ursie 

„Mechanik” reprezento-
wała 5-osobowa grupa 
uczestników, w tym troje 
recytatorów i dwie solistki 
teatru Tradycja ZSM. Czte-
ry osoby, docenione przez 
jurorów, stanęły na  po-
dium. 

Martyna Tomczyk (kl. 
I AL), zdobyła pierwsze miej-
sce w kat. recytacja, zaś Mile-
na Wójcik (kl. II A) otrzymała 
wyróżnienie w tej samej ka-
tegorii. Z  kolei Magdalena 
Mrozowicz i Martyna Bernaś 
(kl. III A) zostały laureatkami 
I  i  II miejsca w  dziedzinie 
poezji śpiewanej. Na  forte-
pianie akompaniował im p. 
Witold Walków.

Nie wszyscy nasi nagro-
dzeni mogli wystąpić pod-
czas koncertu Laureatów. 
Recytatorki, owszem, poka-
zały kunszt żywego słowa, 
lecz solistki, będące w  tym 
czasie na  szkolnej wyciecz-
ce w  Warszawie, nie mogły 
się zaprezentować. Przy oka-
zji, eliminacje konkursowe 
miały charakter online. 
Przegląd, o którym tu mowa, 
cieszący się wieloletnią tra-

dycją i popularnością, został 
zorganizowany przez dyrek-
cję Zespołu Szkół w  Pietro-
wicach po  ponad 2-letniej 
przer wie spowodowanej 
pandemią. Oczywiście przy 
wsparciu i  mecenatowi 
Urzędu Marszałkowskie-
go oraz Starostwa Powia-
towego. A’propos, wśród 
zaproszonych gości nie 
zabrakło przedstawicieli 
województwa i  powiatu. 
Starosta – Piotr So-
czyński, wicestaro-
sta – Anita Juchno, 
pr zewod n ic ząc y 
sekcji regionalnej 
NSZ Z „ S ol id a r-
ność” – Piotr Pa-
kosz, dy rek tor 
ZS-Bogdan Kulik 
i  wicedyrektor- 
Mariola Bedr y j 
wręczyli zwycięz-
com pamiątkowe 
dyplomy i bogate 
nagrody (wspa-
n i a łe a lbu my, 
p r z e w o d n i k i , 
książki historycz-
ne, Kalendarze 
Głubczyckie 2022 
i inne).

Moja osoba, w  imieniu 
własnym i  Rady Powiatu, 
miała okazję wyrazić swą 
wdzięczność za przygotowa-
nie i przeprowadzenie tegoż 
konkursu, a przy tym złożyć 
hołd św. Janowi Pawłowi II, 
przy wołując tematyczny 
wiersz swojego autorstwa. 
Wspólnie odśpie-
wa na „ B a rk a” 
z w i e ń c z y ł a 
uroczystość. 

N i e 
ł a t w o 

mierzyć 

się  z  wymagającą i  jakże 
głęboką poezją Karola Woj-
tyły. Wraz z naszą młodzie-
żą czynię to  od  lat, docie-
kając, w  pełnych refleksji 
filozoficzno-teologicznych 
wierszach, prawdy o  Bogu 
i  człowieku. Odbiorcy nie 
da się  oszukać… Trzeba 
go przekonać…

  Maria Farasiewicz
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Ćwiczenia ruchowe przy muzyce 
i taniec są doskonałą alternatywą 
i odskocznią od „siedzącego trybu życia”, 
utrwalonego w czasie pandemii

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
w Głubczycach poznają piękno  
narodowego folkloru  
poprzez taniec

ROZTAŃCZONA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 2

SZKOLNY ZESPÓŁ TAŃCA 
LUDOWEGO W SP 2

„Malinki” to  nazwa 
grupy tanecznej po-
wstałej w  Szkole Pod-

stawowej nr 2 we  wrze-
śniu 2021r. Zespół powstał 
jako zachęta do  podjęcia 
aktywności fizycznej, roz-
wijania zainteresowań 
i zdolności dzieci. 

Ćwiczenia ruchowe przy 
muzyce i taniec są doskona-
łą alternatywą i odskocznią 
od „siedzącego trybu życia”, 
utrwalonego w  czasie pan-
demii.

Zespół powstał jako gru-
pa kilkunastu dziewczynek 
z klas pierwszych i stopnio-
wo w ciągu roku szkolnego 
dołączały kolejne chętne 
do tańca uczennice z innych 
klas edukacji wczesnoszkol-
nej. 

Stopniowo nasze wystę-
py taneczne cieszą się coraz 
większym zainteresowa-
niem. „Malinki” urozmaica-
ły większość imprez i uroczy-
stości szkolnych, począwszy 
od apelu świątecznego, po-
przez Szkolny Pokaz Eko-mo-
dy, Dzień Ziemi itp. Mieliśmy 
też okazję zaprezentować 
się  podczas Pikniku „Głub-

czyce Razem z Ukrainą” 
w  Środow iskow y m 
Domu Samopomocy 
w  Nowych Gołuszowi-
cach 30 kwietnia 2022 r. 
oraz podczas Pikniku 
z  „Tacy Sami” - na  rodzin-
nej imprezie dobroczynnej 
w plenerze w 22 maja 2022r.

Jako założyciel-
ka zespołu bardzo 
cieszę się ze wzro-
stu akty wności 
dzieci i  ich rado-
ści z udziału w za-
jęciach tanecz-
nych. Dziewczynki 
z  chęcią przychodzą 
na  nasze treningi 
i  wychodzą z  ru-
mieńcami na po-
liczkach oraz 
u ś m i e c h e m 
na ustach.
   mgr 
Alina 
Zając

SZKOLNY ZESPÓŁ TAŃCA 
LUDOWEGO powstał 
we wrześniu 2021 roku 

w  Szkole Podstawowej nr 
2 w  Głubczycach. Prowa-
dzony jest przez p. Annę 
Michalewską. 

Zespół ten powstał z my-
ślą o  tym, aby przybliżyć 
uczniom piękno narodowe-
go folkloru, a także przeka-
zać bogactwo naszej polskiej 
kultury ludowej. Tancerze 
swoimi występami uświet-
niają szkolne uroczystości 
oraz pikniki i festyny na te-
renie gminy Głubczyce. 
Na  stałe w  zespole tańczy 
16 uczniów: 8 chłopców 

z  klasy 5 oraz 
8 d ziew-

cz y nek 
z  klasy 

3 i 5. Ta-
niec ludo-
w y cieszy 

się  dużą popularnością 
wśród uczniów dlatego już 
we wrześniu rusza nowy na-
bór do SZKOLNEGO ZESPOŁU 
TAŃCA LUDOWEGO.

   Anna Michalewska
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Był to  proces twórczy 
i  duchowy. W  Bogdano-
wicach dobiegły końca 
warsztaty pisania ikon

Podczas pier wszego 
spotkania towarzyszyła im cała pale-
ta emocji, niecierpliwe oczekiwanie, 
rwetes, beztroski śmiech. Gdzieś prze-
wrócił się kubek, komuś rozwarstwiło 
się złoto, ktoś krzywo narysował kon-
tur twarzy. W ostatnim z serii spotkań 
sala lekcyjna, w której miały miejsce 
zajęcia, zmieniła się w przestrzeń kon-
templacji, uważnej pracy w  najwyż-
szym skupieniu – bez zbędnych ge-
stów, słów, westchnień. Ósmego maja 

w  Szkole Podstawowej z  Oddziałami 
Przedszkolnymi w  Bogdanowicach 
w  powiecie głubczyckim zakończyły 
się warsztaty pisania ikon. 

W cyklu 6 spotkań pro-
wadzonych przez zwią-

zaną ze sztuką sakralną 
artystkę Beatę Domagałę 

uczestniczyło 9 osób. 
Wszyscy zgodnie przyznają, że pra-

ca nad ikoną była nie tylko procesem 
rozwijającym umiejętności twórcze, 
ale też ścieżką duchową, prowadzącą 
do refleksji nad sobą, nieograniczony-

mi możliwościami człowieka, a jedno-
cześnie lekcją pokory wobec własnych 
słabości i niedoskonałości. 

Na początku towarzyszyły mi obawy, 
jak to wszystko będzie wyglądało  –  mówi 
Wiesława Krawiec, uczestniczka warszta-
tów. – Nawet córka zapytała mnie: Mamo, 
a ty się do tego nadajesz?  Gdy wysłałam 
jej pierwsze zdjęcie, odpisała: Jakim cu-
dem tak pięknie?! – śmieje się. – Uwie-
rzyłam w  swoje możliwości, choć do-
strzegam jeszcze dużo niedoskonałości 
w swojej pracy. Dzięki pani Beacie patrzę 
teraz zupełnie inaczej na ikony, Już wiem, 
gdzie ta ikona zawiśnie: w centralnym 
miejscu w małym salonie – dodaje. 

pisania ikon w Bogdanowicach
Warsztaty

Podsumowanie procesu twórczego  
pisania ikon sakralnych w SP w Bogdanowicach
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Organizatorką całego twórczego 
wydarzenia jest Aleksandra Bobkier, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogda-
nowicach, która również brała udział 
w zajęciach. Wymagająca wobec siebie, 
uważna, dążąca do perfekcji w swojej 
pracy, na  pierwszych zajęciach rów-
nież przeżywała ekscytację nowym, 
czekającym na nią wyzwaniem. – Rze-
czywiście było duże poruszenie, zu-
pełnie jak dzieci na lekcji w pierwszej 
klasie – wspomina z  uśmiechem po-
czątek pracy nad ikoną Jezusa Chry-
stusa. – Podczas ostatniego spotkania 
towarzyszyło nam skupienie, które po-
wstało tak zupełnie naturalnie. Usły-
szeliśmy wówczas słowa, które bardzo 
zapadły mi w serce, mianowicie, że pi-
sanie ikon jest jak życie. Planujemy, 
mamy wizję, myślimy, że to takie ładne 
będzie, a okazuje się, że nie do końca. 
Są  chwile załamania, zwątpienia. Ży-
cie koryguje nasze wizje, a cała sztuka 
polega na tym, żeby się nie poddawać 
– mówi Aleksandra Bobkier. 

Od  drugiego kwietnia do  ósmego 
maja, w  serii sześciu spotkań uczest-
nicy stworzyli ikonę zwaną Pantokra-
torem. Słowo to  z  języka greckiego 
oznacza Wszechwładcę, Pana Wszyst-
kiego.  Każdy pracował nad swoim ob-
razem – popiersiem Jezusa Chrystusa. 
– Z każdym kolejnym spotkaniem cy-
klu, podczas którego zgłębiamy tajniki 
tworzenia ikon, uczestnicy dojrzewa-
ją – zauważa prowadząca warsztaty 
artystka Beata Domagała. – Skupienie 
jest coraz większe, emocje opadają,   
uczestnicy wiedzą, jak przeprowadzić 
pewne rzeczy tak, by ich obraz był 
taki, jak sobie wymarzyli. Obserwuję, 
że szczególnie na warsztatach dla po-
czątkujących, widoczna jest zmiana 
w podejściu na początku i na końcu – 
mówi artystka. 

Dla każdego z uczestników 
było to ważne przeżycie. 

Istotnym jest, że od począt-
ku pracowali z osobistymi 
intencjami, których niko-
mu nie zdradzili, ale były 

one żywe w sercu, podczas 
wielu godzin pracy nad 

ikoną w ciągu 6 warszta-
towych dni. Co jeszcze było 
niezwykłe w tym procesie? 
– Bardzo mi się  podobało skupie-

nie, wyciszenie, precyzja. Ważne było 
poświęcenie, aby znaleźć czas, praca 
z  osobistymi intencjami – wymienia 
pani Iza. – W cyklu warsztatowym na-
byliśmy umiejętności, które pozwoli-
ły nam na samodzielność, pani Beata 
skrupulatnie nas prowadzi – dodaje 
pani Jolanta. – Człowiek stał się  sku-
piony, wyciszony, ręka jest pewniejsza 
– mówi pani Asia. – Na pewno po tych 
warsztatach będę na każdą ikonę pa-
trzył zupełnie inaczej, gdziekolwiek 
będę – spostrzega pan Andrzej. 

– Na początku był rwetes, dużo emo-
cji, potok słów… a z każdym kolejnym 
spotkaniem przychodził spokój, wy-
ciszenie, większe skupienie, większa 
wiara w siebie. Jestem zachwycona! – 
komentuje pracę uczestników prowa-
dząca zajęcia Beata Domagała. 

Na finał ikony poświęci ksiądz Jerzy 
Chyłek, proboszcz parafii w  Bogda-
nowicach. Dyrektor bogdanowckiej 
szkoły, Aleksandra Bobkier, która jest 
pomysłodawczynią tego przedsięwzię-
cia, zapowiedziała kontynuację warsz-
tatów, a  jeśli będzie taka potrzeba 
– możliwość stworzenia kolejnego cy-
klu dla początkujących twórców ikon.

  SP Bogdanowice  
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Być może trudno w  to  uwie-
rzyć, lecz Stowarzyszeniowa 
Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w  Klisinie ma już 10 lat. W  so-
botę, 7 maja 2022 roku świętowała 
swój Jubileusz.

Przed dekadą niewątpliwie szko-
ły stowarzyszeniowe były nowością, 
i nikt nie umiał wówczas powiedzieć, 
czy uda się  taką placówkę poprowa-
dzić. Ciężar przywrócenia szkoły i kie-
rowania podjął się  wówczas Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Klisinie. 
Czas pokazał, że dzięki ludziom o wiel-
kich sercach i niezwykle wytrwałym 
udało się  z  powodzeniem zorganizo-
wać na nowo pracę w szkole.

Uroczystość X-lecia szkoły rozpo-
częła się od pochodu ze szkoły do po-
bliskiego kościoła na uroczystą Mszę 
Św. odprawioną w intencji nauczycieli, 
uczniów, rodziców, a także za druhów 
strażaków. Mszę św. celebrowali księża 
proboszczowie Klisina i Pomorzowic. 
Obecne na  niej były poczty sztanda-
rowe OSP Klisino, OSP Kietlice, szkoły 
w Klisinie oraz proporzec zastępu ZHR 
Głubczyce. Po  nabożeństwie nastą-
pił uroczysty przemarsz przy asyście 
wozu Straży Pożarnej na plac szkolny.

Prowadzącą uroczystość szkolną była 
mgr Joanna Kozyra. 
Wszystkich przybyłych 
powitała pani Dyrektor 
Magda Przybysławska, 
podkreślając, że  tak 
ważny Jubileusz jest 
okazją do wspomnień 
i  budowania zaplecza 
dla dalszej przyszłości 
szkoły zgodnie z  jej 
przesłaniem, iż  tworzymy „Rodzinną 
Szkołę Sukcesu”. Głos zabrał również Pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej w Klisi-
nie pan Wiesław Micek. W swoim prze-
mówieniu nawiązał do wydarzeń sprzed 
10 lat i podkreślał, jak trudny był to czas 
dla istnienia szkoły.

Następnie scenę opanowali ucznio-
wie, którzy podczas bogatego progra-
mu artystycznego zaprezentowali 
swoje umiejętności i pasje. Szczególną 
uwagę zwrócił zaprezentowany przez 
uczniów taniec Polonez.

Po  występach młodych artystów 
przyszedł czas na  słowa uznania. 

W imieniu zastępcy Burmistrza Kazi-
mierza Bedryj wręczono listy gratula-
cyjne pani Dyrektor i panu Prezesowi 
OSP. Gośćmi honorowymi uroczystości 
byli: starosta powiatu głubczyckiego 
pan Piotr Soczyński, wicestarosta po-
wiatu głubczyckiego pani Anita Juch-
no, sołtysi okolicznych miejscowości: 
Klisina, Pomorzowic, Pomorzowiczek 
oraz Ściborzyc Małych. Do  grona za-
szczytnych gości należeli księża pro-
boszczowie: Szonowa ks. Andrzej Maj-
cherek oraz Pomorzowic ks. Tomasz 
Skowron. Uroczystość uświetnili sza-
nowni druhowie strażacy.

Wspaniałym uwieńczeniem Jubile-
uszu było zaproszenie przybyłych go-
ści, grona pedagogicznego, rodziców 
oraz wychowanków szkoły do udziału 
w Pikniku Rodzinnym. Piknik obfito-
wał w wiele atrakcji m. in. obecna była 
maskotka Zaksy Kędzierzyn-Koźle 
ZAKSIOŁEK, odbywała się loteria fanto-
wa, gdzie główną niespodzianką była 
piłka z podpisami zawodników Zaksy. 
Uczniowie mieli zapewnioną zabawę 

przygotowaną przez 
grupę ANIMANIAK, 
która w  profesjonal-
ny sposób porwała 
uczestników pikni-
ku w  wir świetnej 
rozrywki. Na  uwagę 
zasługiwały stoiska 
tematyczne, jak do-
świadczenia chemicz-

ne przygotowane przez doktorantki 
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opol-
skiego. Ponadto znajdowało się stoisko 
poświęcone pszczołom. Nie zabrakło 
też atrakcji dodatkowych: jak stoiska 
gastronomiczne czy zjeżdżalnie, ma-
lowanie twarzy, zaplatanie warkoczy-
ków i  malowanie twarzy oraz pokaz 
wozu strażackiego.

Ten zacny Jubileusz jest dla  na-
szej społeczności szkolnej powodem 
do dumy i dużej satysfakcji.

  Marta Palka 
Nauczyciel, terapeuta SP Bogdanowice

Laureatkami sesji jesiennej i zi-
mowej są uczennice klas o pro-
filu biologiczno-chemicznym:

• Julia Szuszkowska, klasa 1c - 4 miej-
sce (Dyplom Laureata i  nagroda 
książkowa),

• Dominika Hamerla, klasa 3b – 7 miej-
sce (Dyplom Laureata).

• Amelia Mikler, klasa 3b – 15 miejsce 
(Dyplom Laureata),

Ponadto miejsca do 15 zajęły : Graży-
na Galara z klasy 3b oraz Maria Cieślak, 
Julia Śrutwa i Marta Lewicka z klasy 2b.

Na wyróżnienie zasługują również 
pozostali uczestnicy olimpiady. Wszy-
scy nasi uczniowie za  bardzo dobre 
wyniki zostali nagrodzeni Dyplomami 
Uznania. 

Uczestnikom olimpiady serdecznie 
gratulujemy i  życzymy dalszych suk-
cesów.

  Julita Stebnicka 
Nauczyciel chemii

 Szkoła jest 
stróżem przeszłości, 

piastunem 
teraźniejszości, 

siewcą przyszłości.”
Henryk Sienkiewicz 

Sukces naszych 
uczniów 
w Ponadprogramowej 
Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie 
Przedmiotowej 
z Chemii „Olimpus”

10-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klisinie jako stowarzyszeniowej

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.pl

fot. Piotr Moroz
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Kwiecień w  Szkole Podsta-
wowej w  Bogdanowicach 
był w  tym roku niezwy-

kle wyjątkowy, dzięki szkolnej 
akcji pt. „Kwiecień miesiącem 
autyzmu”. W ramach szkolnego 
przedsięwzięcia prowadzone 
były liczne prelekcje i pogadan-
ki, prezentowane różne mate-
riały i  filmy, a  także odbywały 
się ciekawe zajęcia terapeutycz-
ne, m.in. w sali doświadczania 
świata. Wszystkie wymienione 
działania służyły temu, aby po-
móc zrozumieć uczniom i przed-
szkolakom czym dokładnie jest 
autyzm, jak czują i postrzegają 
jednostki ze  spektrum auty-
zmu oraz z jakimi problemami 
zmierzają się na co dzień. Podsu-
mowaniem działań było wyko-
nanie przez uczniów plakatów 
„niebieskie serce dla autyzmu”. 

Autyzm i  Zespół Aspergera 
z  roku na  rok diagnozowany jest 
coraz częściej, jednak w  dalszym 
ciągu niewiele osób wie, co to jest 
Zespół Aspergera, a  także czym 
jest autyzm. Objawy obu tych za-
burzeń, choć w  pewnej mierze 
są do siebie podobne, w niektórych 
aspektach znacząco się różnią. Au-
tyzm jest zaburzeniem neuroroz-
wojowym. Przyczyny autyzmu nie 
są w pełni znane – wpływ na jego 
ujawnienie się  mają zarówno 
czynniki genetyczne, jak i  środo-
wiskowe. Szacuje się, że na świecie 
5 mln osób może mieć autyzm, na-
tomiast w Polsce na to zaburzenie 
cierpi ok. 30 tys. osób.

Pierwsze objawy autyzmu po-
jawiają się zwykle przed 3. rokiem 
życia. Charakterystyczne jest to, 
że  dziecko się  izoluje, nie mówi, 
nie chce się  bawić z  rówieśnika-
mi, unika kontaktu wzrokowego, 
bywa agresywne. Osoby autystycz-
ne mają trudności w zakresie na-
wiązywania relacji społecznych 
oraz w  komunikacji z  innymi 
ludźmi. Cechuje je  także stereo-
typowy repertuar zainteresowań 
i aktywności. Autyzm bywa nazy-
wany "chorobą geniuszy". Znane 
osoby ze spektrum autyzmu to m.
in.: Lionel Messi, Albert Einstein, 
Leonardo da Vinci, Hans Christian 
Andersen.

Jedno jest pewne, że  im wcze-
śniej zdiagnozuje się i rozpocznie 
wszechstronną terapię osoby z au-
tyzmem, tym większa szansa na po-
prawę jej stanu. Terapia powinna 
być intensywna, systematyczna 
i dostosowana do indywidualnych 
potrzeb i możliwości dziecka. Ko-
nieczne jest także dbanie o ogólny 
stan zdrowia osób z autyzmem, po-
nieważ dodatkowe choroby mogą 
pogarszać ich funkcjonowanie. 
Istotne jest również odpowiednie 
wspieranie rodziców i całego oto-
czenia dziecka.

   Koordynatorzy  
szkolnej akcji: 

terapeuta Marta Kozik- 
Toporowska 

psycholog Mariola Kujańska 
pedagog Joanna Mikler

Metoda Snoezelen – znana 
w Polsce również jako sala do-
świadczania świata, powsta-

ła pod koniec lat siedemdziesiątych 
XX wieku w  Holandii. Początkowo 
skierowana była do osób z głęboki-
mi i  sprzężonymi niepełnospraw-
nościami, z  którymi ze  względu 
na ich stan trudno było prowadzić 
skuteczne działania o charakterze 
terapeutycznym. Obecnie metoda 
stosowana jest na  całym świecie 
z wieloma innymi grupami pacjen-
tów, jak np.  osoby z  zaburzeniami 
ze  spektrum autyzmu, zespołem 
Downa, mózgowym porażeniem 
dziecięcym, upośledzeniem umysło-
wym (wszystkich stopni), zaburze-
niami behawioralnymi, zespołami 
genetycznymi, chorobami psychicz-
nymi, schorzeniami somatyczny-
mi, urazami czy demencją. Z  do-
brodziejstw tej metody skorzystać 
mogą tak naprawdę wszyscy z uwagi 
na efekt relaksacyjny i odprężający.

W Szkole Podstawowej w Bogdano-
wicach od roku 2020 prowadzone są za-
jęcia terapii wielozmysłowej w sali do-
świadczania świata, która wyposażona 
jest w  różnego rodzaju urządzenia, 
m.in. łóżko wodne, światłowody, pro-
jektory, kolumny wodne, aromatyzery. 
Istotnym celem tej terapii jest pozna-
wanie świata wszystkimi zmysłami. 
Metoda ta jest dobierana indywidual-
nie do potrzeb dziecka i stwarza moż-
liwość odprężenia, relaksu i wyciszenia 
w przypadku dzieci nadpobudliwych 
oraz poznawania i badania w przypad-
ku dzieci wycofanych, lękowych. Adre-
sat terapii zapoznaje się z różnymi zja-
wiskami poprzez zmysły, a obecny przy 
tym terapeuta dba o to, by sesja w sali 
doświadczania świata nie przeciążała 
układu nerwowego.

Terapia Snoezelen poprzez dostar-
czanie zróżnicowanych bodźców sen-
sorycznych, takich, jak muzyka, efekty 
świetlne, obrazy i łagodne wibracje po-
budza zmysły do działania, stanowiąc 
ważny element w  procesie rozwoju 
każdego dziecka, zarówno zdrowego, 
jak i ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Zajęcia w sali doświadczania 
świata są szczególnie zalecane dla dzie-
ci autystycznych, które poza walorami 
czysto terapeutycznymi są  dla  nich 
przede wszystkim odskocznią od śro-
dowiska pełnego nadmiaru bodźców 
oraz ważnym momentem wyciszenia. 

  Marta Kozik-Toporowska 
Nauczyciel, terapeuta SP Bogdanowice

Metoda Snoezelen- 
Sala Doświadczania 

Świata
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BIOFARM Polish U17 Open 27-
29.05. 2022 Częstochowa. 
W Turnieju brało udział czwo-

ro zawodników Technika, Maja Jan-
ko, Mateusz Golas, Rafał Mielnik 
oraz Paweł Kiszczyk. Duży sukces 
odnieśli Mateusz i  Maja. Mateusz 
nie dał żadnych szans swoim prze-
ciwnikom, pewnie zdobywając 
złoty medal w  grze pojedynczej. 
Maja natomiast w grze podwójnej 
w parze z Julią Wójcik Beninca UKS 
Feniks K-Koźle również stanęła 
na  najwyższym stopniu podium, 
a w grze pojedynczej zdobyła brą-
zowy medal. Paweł i Rafał w grze 
podwójnej uplasowali się  na  wy-
sokim piątym miejscu.

Równolegle swoje pojedynki 
na  turnieju BIOFARM YOUTH PO-
LISH OPEN 2022 toczyli najmłodsi za-
wodnicy Technika. W Turnieju brali 
udział z powodzeniem, Ignacy Wala-
szek, Hubert Wiciak, Kordian Krawiec 

i Jakub Krawiec. W kategorii U-9 dwa 
srebrne medale zdobył Kordian Kra-
wiec w grze pojedynczej I w grze po-
dwójnej że swoim młodszym bratem 
Jakubem. W kategorii U-11 w grze po-

dwójnej trzecie miejsce wywalczyli 
Kordian Krawiec z Ignacym Walasz-
kiem.

  LKS Technik

W  Sianowie w  dniach 08-
10.04.2022 odbył się  ogól-
nopolski turniej badmin-

tona Otwarte Grand Prix Juniorów 
i Młodzików. Przez trzy dni najlep-
si badmintoniści w kraju rywali-
zowali o  trofea i  punkty do  listy 
rankingowej. Świetnie spisali 
się zawodnicy Technika Głubczyce 
przywożąc z tej imprezy trzy me-
dale. Mateusz Golas wygrał w grze 
pojedynczej w kategorii juniorów. 
Paweł Kiszczyk wśród młodzików 
wywalczył drugie miejsce w deblu 
w parze z Damianem Perkowskim 
UKS Hubal Białystok oraz trzecie 
miejsce w grze pojedynczej.

  LKS Technik

W  dniach 21-23.05.2022 r. 
w  Markach odbyły się  In-
dywidualne Mistrzostwa 

Polski Juniorów i Młodzieżowców. 
Wielki sukces odniósł zawodni-
ka Technika Głubczyce Szymon 
Ślepecki zdobywając złoty medal 
w grze mieszanej juniorów w pa-
rze z  partnerką Julią Pławecką 
(UKS Plesbad Pszczyna) oraz srebr-
ny medal w grze podwójnej junio-
rów w  parze z  Jakubem Melaniu-
kiem (UKS Unia Bieruń).

  LKS Technik

Międzynarodowy Turniej Badmintona BIOFARM 
Polish U17 i YOUTH Polish Open 2022 

Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików w Badmintonie

Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów
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Dnia 9 kwietnia 2022 r. w Głub-
czycach odbyły się  Mistrzo-
stwa Województwa Opolskie-

go w  Badmintonie w   kategorii 
Żaków Młodszych U9, Żaków U11, 
Młodzików Młodszych U13 i Młodzi-
ków U15. W  Mistrzostwach udział 
wzięło 70-ciu zawodników z pięciu 
klubów Opolszczyzny : LUKS Victo-
ria Domecko, MKS Strzelce Opol-
skie, Beninca UKS Feniks Kędzie-
rzyn-Koźle, MMKS Kędzierzyn Koźle 
i LKS Technik Głubczyce. Rozegrano 
116 pojedynków w grach pojedyn-
czych. Świetnie spisali się zawodni-
cy Technika Głubczyce zdobywając 
łącznie 18 medali (3 złote, 5 srebr-
nych i  10 brązowych). Serdecznie 
gratulujemy naszym zawodnikom.

Żacy młodsi

DZIEWCZĘTA

• I  miejsce Oliwia Szczerska MMKS 
Kędzierzyn-Koźle

• II miejsce Oliwia Serafin LKS Tech-
nik Głubczyce

• III  miejsce Agata Antoszczyszyn 
LKS Technik Głubczyce

• III miejsce Aleksandra Drążek 
MMKS Kędzierzyn-Koźle

CHŁOPCY

• I miejsce Kordian Krawiec LKS Tech-
nik Głubczyce

• II miejsce Jakub Krawiec LKS Tech-

nik Głubczyce
• III miejsce Dominik Juchno LKS 

Technik Głubczyce
• III miejsce Tomasz Antoszczyszyn 

LKS Technik Głubczyce

Żacy 

DZIEWCZĘTA

• I miejsce Maja Malina LKS Technik 
Głubczyce

• II miejsce Weronika Gucwa MMKS 
Kędzierzyn-Koźle

• III miejsce Antonina Cybulska 
MMKS Kędzierzyn-Koźle

• III miejsce Maria Melnarowicz LKS 
Technik Głubczyce

CHŁOPCY

• I miejsce Ignacy Walaszek LKS Tech-
nik Głubczyce

• II miejsce Igor Marek MKS Strzelce 
Opolskie

• III miejsce Kristoph Paczuła MMKS 
Kędzierzyn-Koźle

• III miejsce Antoni Dobrowolski LKS 
Technik Głubczyce

Młodzik Młodszy

DZIEWCZĘTA

• I miejsce Maja Wójcik Beninca UKS 
Feniks Kędzierzyn-Koźle

• II miejsce Natalia Raczkowska LKS 

Technik Głubczyce
• III miejsce Weronika Marek LKS 

Technik Głubczyce
• III miejsce Bianka Meryk MKS 

Strzelce Opolskie

CHŁOPCY

• I  miejsce Bartosz Zamirski LUKS 
Victoria Domecko

• II miejsce Oskar Łyczkowski LKS 
Technik Głubczyce

• III miejsce Franciszek Michalewski 
LKS Technik Głubczyce

• III miejsce Kamil Kolano LKS Tech-
nik Głubczyce

Młodzik 

DZIEWCZĘTA

• I miejsce Julia Krawiec LKS Technik 
Głubczyce

• II miejsce Milena Tyszkowska LKS 
Technik Głubczyce

CHŁOPCY

• I  miejsce Jacek Matula MMKS Kę-
dzierzyn-Koźle

• II miejsce Piotr Cymbalista LUKS 
Victoria Domecko

• III miejsce Olivier Gacki LKS Tech-
nik Głubczyce

  LKS Technik

W  dniach 13-15.05.2022 r. 
w  Biał ymstok u odbyła 
się  Ogólnopolska Olimpia-

da Młodzieży.

Wielki sukces odniosła dwójka bad-
mintonistów Technika zdobywając 
indywidualnie 4 medale. Maja Janko 
została podwójna złotą medalistką 
zdobywając złoty medal w grze poje-
dynczej i  w  grze podwójnej w  parze 
z  Julią Wójcik (Beninca UKS Feniks 
Kędzierzyn Koźle) oraz Mateusz Go-

las, który zdobył złoty medal w grze 
pojedynczej i  srebrny medal w  grze 
podwójnej w parze z Igorem Jaskiem 
(Beninca UKS Feniks Kędzierzyn Koź-
le). W klasyfikacji klubowej Klub LKS 
Technik Głubczyce zajął ostatecznie 
III miejsce natomiast w  klasyfikacji 
Województw, Województwo Opolskie 
zajęło również III miejsc. Ogromne 
gratulacje.

  LKS Technik

Międzynarodowy Turniej Badmintona BIOFARM 
Polish U17 i YOUTH Polish Open 2022 

Wielki sukces Badmintonistów Technika 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
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W  dniach 18-20.03.2022 r. 
w Bieruniu odbył się mię-
dz y narodow y t ur niej 

juniorów młodszych w  badmin-
tonie Yonex Polish U17 Interna-
tional 2022. W  zawodach uczest-
niczyło ponad 200 zawodników 
z  20 krajów całej Europy. Klub 
LKS "Technik " Głubczyce repre-
zentowało dwóch zawodników 
Maja Janko i Mateusz Golas. Oboje 
spisali się świetnie. Mateusz bez-
apelacyjnie zwyciężył w grze po-
jedynczej oraz mieszanej w parze 
z Julią Wójcik (Beninca UKS Feniks 
K-Koźle). Maja natomiast zwycię-
żyła w  grze podwójnej w  parze 
deblowej z Julią Wójcik oraz zdo-
była brązowy medal w grze poje-
dynczej.

  LKS Technik

Yonex Polish U17 
International 2022

W  dniu 12.03.2022 w  Głub-
czycach odbył się Opolski 
Turniej Badmintona. Za-

wody odbywały się w grach poje-
dynczych w czterech kategoriach 
wiekowych U-9, U-11,U-13, U-15. Za-
wodnicy Technika zdobyli łącznie 
17 medali. Poniżej nasi zawodnicy, 
którzy stanęli na podium.

Kategoria U-9 dziewczęta

• 2 miejsce - Agata Antoszczyszyn

Kategoria U-9 chłopcy

• 1 miejsce - Kordian Krawiec
• 2 miejsce - Jakub Krawiec
• 3 miejsce - Dominik Juchno

Kategoria U-11 dziewczęta

• 3 miejsce - Julia Barańska

Kategoria U-11 chłopcy

• 1 miejsce - Ignacy Walaszek
• 3 miejsce - Maciej Zwarycz

Kategoria U-13 dziewczęta

• 2 miejsce - Natalia Raczkowska

• 3 miejsce - Martyna Gawłowska
• 3 miejsce - Weronika Marek

Kategoria U-13 chłopcy

• 3 miejsce - Oskar Łyczkowski
• 3 miejsce - Franciszek Michalewski

Kategoria U- 15 dziewczęta

• 1 miejsce - Julia Krawiec
• 2 miejsce - Alicja Hanusiewicz
• 3 miejsce - Karolina Florek

Kategoria U-15 chłopcy

• 1 miejsce - Dawid Serafin
• 2 miejsce - Olivier Gacki

Wielkie gratulacje!

Serdeczne podziękowania firmie 
Galmet za  ufundowanie nagród 
dla wszystkich medalistów.

  LKS Technik

28 maja 2022 r. 
w  Karpaczu 
odbyły się mię-
dzynarodowe 
zawody karate 

WKF (Światowej Federa-
cji Karate). 

W zawodach startowa-
ło 252 zawodników w 489 
osobo-konkurencjach 
z Polski, Niemiec, Szkocji 
i Ukrainy. Ludowy Zespół 
Sportowy Karate-Do Głub-
czyce reprezentowali:

1. Julia Hac
2. Natalia Szuszkowska
3. Marta Fiet
4. Michalina Kaliwoda
5. Jakub Ochowicz

Drużyna w  kata 14-17 
w składzie Natalia Szusz-
kowska, Marta Fiet oraz 
Michalina Kaliwoda zdo-
były brązowy medal.

Natalia Szuszkowska 
w  kata junior zdobyła 
brązowy medal w  kata 
kadet zajęła 5 miejsce

Marta Fiet w kata ju-
nior zdobyła brązowy 
medal.

Ja k u b  O c h o w i c z 
w  kata trenując ych 
od września 2021 r zajął 
5 miejsce.

  Janusz Hołda

Opolski Turniej Badmintona

Międzynarodowe zawody 
karate WKF w Karpaczu



W dniach 28-29.05.2022 r. w Za-
wierciu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski seniorów w Kic-

kboxingu w formule Pointfighting 
oraz Lightcontact.

Klub Sportów Walki Gorilla z Głub-
czyc reprezentowali Trenerzy Karolina 
i Bartosz Słodkowscy, zdobywając łącz-
nie 4 złote medale.

W formule pointfighting:
• w kategorii do 65 kg
• w kategorii powyżej 94 kg

W formule lightcontact:
• w kategorii do 65 kg
• w kategorii powyżej 94 kg 

Serdeczne podziękowania dla Tre-
nera Tomasz Szczepaniuk  za sekundo-
wanie podczas pojedynków 
oraz celne i niezwykle 
cenne wskazówki oraz 
naszemu wspaniałemu 
supportowi Patrycja Pię-
tak.

My nie zwalniamy 
tempa, a Wy czekaj-
cie na więcej.

  KSW Gorilla
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14 maja 2022 r. w Hali Sportowej 
Technika Głubczyce odbyły 
się  międzynarodowe zawody 

karate (Polskiego Związku Sporto-
wego Polskiej Unii Karate WKF). Or-
ganizatorem zawodów był Ludowy 
Zespół Sportowy Karate-Do  Głub-
czyce.

W zawodach startowało 218 zawod-
ników z  23 klubów z  Polski, Czech 
i Ukrainy. Zawodnicy tego kraju repre-
zentowali Ukraińską Federację Karate 
oraz kluby z Kijowa, Lwowa i  innych 
miast zdobywając złote, srebrne i brą-
zowe medale.

W otwarciu zawodów brali udział:

1. Vice starosta Anita Juchno
2. Vice burmistrz Kazimierz Bedryj
3. Dyrektor ZOKIS Głubczyce Rafał 

Dzieża
4. Przewodniczący komisji sportu 

Zbigniew Serwetnicki
5. Prezes Polskiego Związku Sporto-

wego Polskiej Unii Karate Paweł 
Połtorzycki

6. Trener Kadry Narodowej Kata Ma-
rek Chwiralski

7. Lobbysta Adam Leliński

Zawody sędziowało 22 sędziów, 
którym bardzo dziękuję za wspania-
łą pracę.

Profesjonalną obsługę zawodów 
prowadzili pracownicy Sportdata, któ-
rzy obsługują zawody rangi światowej 
(Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 
Świata oraz wiele innych).

Zawodnicy naszego klubu uzyskali 
wyniki:

1. Kata Drużynowe kobiet 14-17 lat 
(Marta Fiet, Natalia Szuszkowska 
oraz Michalina Kaliwoda)

2. Wojciech Patryjach w kata 12-13 lat 
do 7.3 kyu srebrny medal

3. Trenujący od września Michał Gębuś 
zdobył brązowy medal

4. Maja Kowalczyk w kata 10 lat zdoby-
ła złoty medal

5. Maja Kowalczyk w kata 11 lat zdobyła 
brązowy medal

6. Natasza Hamzik w kata trenujących 
od września zdobyła brązowy me-
dal

7. Kata junior kobiet Natalia Szuszkow-
ska zdobyła brązowy medal, Marta 
Fiet zdobyła brązowy medal

8. Kata kadet Marta Fiet zdobyła brą-
zowy medal

9. Kata junior Klaudiusz Leliński zdo-
był brązowy medal

10. Poza strefą medalową zostali: Woj-
ciech Reichel 5 m kata 11 lat, Jakub 
Ochowicz 5 m w kata 10 lat, Jakub 
Halikowski 5 m kata 8 lat, Julia 
Szuszkowska 5 m w  kata junior, 
Franciszek Wysocki 5 m kata junior 
oraz 5 m w kata kadet.

W zawodach startowała także Do-
minika Chalikowska.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i prze-
prowadzenia zawodów czym przyczy-
nili się także do promocji naszej Gmi-
ny i  Powiatu w  kraju i  za  granicą tj. 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 
ZOKIS, Szkoła Podstawowa Nr 1, Kom-
binat Rolny w Kietrzu oraz TOP Farms 
Głubczyce.

Szczególnie dziękuję naszym za-
wodniczkom i zawodnikom oraz ich 
rodzicom za przygotowanie hali do za-
wodów i  posprzątanie po  zawodach 
jak również za bardzo dobry start.

  Janusz Hołda

4 złote medale w kickboxingu dla 
Karoliny i Bartosza Słodkowskich

XII Grand Prix  
Śląska Polsko-Czeskiego Karate WKF
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W dniu 13.03.2021 r. w Mięki-
ni koło Wrocławia odbyły 
się  Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Taekwondo Juniorów. 
W zawodach wystartowało ponad 
150 zawodników z  klubów woje-
wództwa dolnośląskiego i  opol-
skiego. Ludowy Klub Sportowy 
Sparta Głubczyce i  Pietrowicach 
reprezentowała 23 osobowa ekipa 
sportowa. W roli sędziów reprezen-
towali nas Olga Jabłońska. Opiekę 
nad sportowcami sprawowali Da-
ria Baran, Wiktoria Konik, Michał 
Jano i Daniel Jano. Łącznie zdobyli-
śmy 1 złote , 3 srebrne i 2 brązowych 
medale. Wyniki naszych zawodni-
ków: Wiktoria Wróbel I  m walki, 
Olwia Węgrzyn II m walki, Anna 
Żłobicka II m walki, Wojciech Jano 
II m walki, Karolina Wojtkowska 
III m układy i Jan Bartoszek III m 
walki. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy udanego 
startu.

  Daniel Jano

W dniach 26.04-01.05.2022 r. 
w  Porecu - Chorwacja od-
były się XXXVI Mistrzostwa 

Europy Taekwon-do. W zawodach 
wystartowało 594 zawodników 
z  28 państw. Ludowy Klubu Spor-
towy Sparta Głubczyce reprezen-
towała Karolina Słodkowska. 
Przed zawodami przygotowywała 
się na Zgrupowaniu Kadry Narodo-
wej w Centralnym Ośrodku Spor-
towym w Spale. Wspaniały występ 
Karoliny zaowocował 3 złotymi 
medalami w konkurencji walk in-
dywidualnych do 62 kg, w walkach 
drużynowych i w drużynowych te-
stach siły. Serdecznie gratulujemy 
tak wspaniałego wyniku.

  Daniel Jano

W  dniach 04-06.03.2022 r. 
w  Nowej Rudzie odbyły 
się Puchar Polski Taekwon-

-do Seniorów i Juniorów. Jest to tur-
niej eliminacyjny do  Mistrzostw 
Polski. Reprezentacja Ludowego 
Klubu Sportowego Sparta Głubczy-
ce i Pietrowicach przywiozła z Pu-
charu 2 złote i 3 brązowy medal.

Wyniki naszych zawodników: Ka-
rolina Słodkowska I  miejsce walki, 
Wojciech Żłobicki I  miejsce walki, 
Olga Jabłońska III m układy, Michał 

Jano III miejsce walki i  III miejsce 
układy. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy za  wysokie 

wyniki i życzymy dalszych sukcesów.

  Daniel Jano

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Taekwon-do Miękinia 2022

Trzy złota z Mistrzostw Europy Taekwon-do

Puchar Polski Taekwon-do 2022
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W  dniu 04.05.2022 r. w  Pie-
trowicach odbyły się  Wo-
jewódzk ie Mistrzost wa 

Taekwon-do. W  zawodach brało 
udział ponad 50 uczestników. Mi-
strzostwa odbywały się  w  dwóch 
konkurencjach: układach i  tech-
nikach specjalnych. Na  zawody 
przybyli zaproszeni goście: Wice-
starosta Pani Anita Juchno, Wice-
burmistrz Pan Kazimierz Bedryj 
i Wójt Pan Jerzy Treffon. 

Zawody otworzył Dyrektor Szkoły 
Pan Bogdan Kulik. Uroczystego wrę-
czenia pucharów i  medali dla  zwy-
cięzców dokonali: Wicestarosta Pani 
Anita Juchno, Wiceburmistrz Pan Ka-
zimierz Bedryj, Dyrektor Pan Bogdan 
Kulik i  Wicedyrektor Pani Mariola 
Bedryj. Zawdy sędziowali: Pani Daria 
Baran, Pani Monika Sak, Pani Martyna 
Bernaś, Pan Michał Jano oraz Wojciech 
Jano. 

Najlepszą za-
wodniczką w rocz-
nik u do  2009 
została Weronika 
Popczyk zdoby-

wają 1 medal złoty i 1 medal srebrny, 
najlepszym zawodnikiem w roczniku 
do 2009 został Jakub Żłobicki zdobył 
2 złote medale, natomiast najlepszą 
zawodniczką w roczniku do 2007 zo-
stała Gabriela Skrętowicz zdobywając 
2 złote medale a  najlepszym zawod-
nikiem w  roczniku do  2007 został 
Tomasz Witek zdobywając również 
2 złote medale. 

Wszystkim nagrodzonym gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Daniel Jano

Wojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do
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