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SZCZÊ�CIA, ZDROWIA, POMY�LNO�CI,
Pokoju i pojednania  w rodzinie, wspólnocie,

pañstwie i �wiecie  w roku 2010 ¿yczy
Redakcja  Kalendarza G³ubczyckiego

* * *

�TÌSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPÌCH
Pokoj a smíøení v rodinì, ve spoleèenství, ve státì i ve svìtì

v roce 2010 pøeje
redakce Hlubèického Kalendáøe.

* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2010 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders

DZWON  POJEDANIA  im. JANA  PAW£A  II
 po�wiêcony  przez  bp. Jana Kopca w Krzy¿owicach
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Vázeni pøátelì,

Pøipravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendáø na rok 2010, v Anìm� je
hlavním tématatem pováleèy rozvoj
Zemì hlubèické. Na�ím cílem jAe
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnìlo, ale i to, aby-
chom je poznali podrobnìji.
Souèasnì nabizíme mnoho údajù i
z pritomnosti, v zájmu lep�iho
poznáni mésta Hlubèic a jeho okolí,
nasí malé vlasti, její historie, kultu-
ry, osvìty a hospdárstvi. Doufáme,
�e kalendáø splni nejen osvìtovou a
informaci funkci.

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

Dal�i ji� 18. kalendáø (2011) bude
obsahovat nová témata vè. tech.
která jsme nemohli zaøadit do
souèasného vydáni. Námìty a pro-
pozice pro tvorbu dal�ích kalendáøù
zasílejte, prosim na nasi adresu:

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

tvorbì kalendáre wjadrujeme své
srdeèné podékováni a té�ime se na
dai�i spolupráci.

REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2010 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls unse-
re reiche Gegenwart und regen Sie
dazu an, sich mit der Stadt und der
Stadtgemeinde, diesem kleinen He-
imatland, seiner Geschichte, Kultur,
Bildung und Wirtschaft besser ver-
traut zu machen.

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

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

Die nächste 18. Auflage des Kalen-
ders 2011  wird neben der Fortsetzung
einiger Motive auch neue Themen en-
thalten und zwar jene, die für unsere
Leser im vorliegenden Kalender nicht
zu finden sind, aber die empfehleswert
sind.

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

Miejski Dom Kultury
ul. T. Ko�ciuszki 24
48-100 G³ubczyce
tel. 077 / 485-21-51.
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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Przygotowali�my dla Was nastêpny, siedemnasty Kalendarz  na rok 2010,

w którym, tradycyjnie ju¿, tematem dominuj¹cym jest powojenna historia

naszej Ziemi G³ubczyckiej. Celem tego kalendarza jest bli¿sze jej przedstawie-

nie i uchronienie od zapomnienia.

Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesno�æ i zachêcamy do lepszego

poznania miasta i gminy, tej naszej Ma³ej Ojczyzny, jej historii, kultury, o�wiaty,

gospodarki. Mamy nadziejê, ¿e Kalendarz spe³ni funkcjê nie tylko informa-

cyjn¹, ale i promocyjn¹.

Kolejny, XVIII ju¿ Kalendarz (2011 r.), obok kontynuacji niektórych w¹t-

ków zawieraæ bêdzie nowe tematy, które nie znalaz³y siê w tym wydaniu, a s¹

godne uwagi. Liczymy na naszych czytelników.

Uwagi i propozycje prosimy nadsy³aæ na adres:

Miejski O�rodek Kultury   ul. Ko�ciuszki 24,

48-100 G³ubczyce tel. 77 / 485 21 51.

Motywy przewodnie w tym wydaniu Kalendarza to dzieje powojenne:

11. maja 1945 r. po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w Europie, G³ubczyce prze-

sz³y z r¹k radzieckich (p³k ̄ arukow) pod administracjê polsk¹. Od tamtej pory

minê³o 65 lat. Dlatego tematem przewodnim niniejszego kalendarza bêd¹ foto-

grafie przedstawiaj¹ce G³ubczyce i zdarzenia w mie�cie od 1945 (od przej�cia

pod polsk¹ w³adzê) do po³owy lat 80. XX w., etykiety i stemple z tamtych

czasów (opisy po grudniu). Drugim motywem jest sytuacja polityczna tam-

tych lat na przyk³adzie sprawy  �Kazimierz Czarniecki i inni�  (Historia)

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy tworzeniu Kalendarza, wyra¿a-

my serdeczne podziêkowania

W imieniu redakcji  Jan Wac

DRODZY CZYTELNICY !
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(Opisy   zdjêæ str. 30 - 31)
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OPISY ZDJÊÆ  W   KALENDARIUM
1. Po�wiêcenie  dzwonu pojednania im. Jana Paw³a II  w Krzy¿owicach

przez bp. Jana Kopca
2. Fragment druku firmowego Fabryki Towarów We³nianych "Mercur"

w G³ubczycach sprzed 1945r., wykorzystanego po wojnie przez
polsk¹ administracjê fabryki

3. Ruiny przy jednej z ulic.
4. Ruiny przy nieistniej¹cej ju¿ ul. Zielonej w pobli¿u ko�cio³a parafialnego.
5. Nieistniej¹ce ju¿ domy przy ul. Gdañskiej w 1959r.
6. Zrujnowany ratusz i kamieniczki po 1945r. od strony p³d. - wschodniej.
7. Ruiny domów przy ul. Ko�ciuszki. W oddali widoczny dzisiejszy dom

kultury (z wie¿yczk¹) przed przebudow¹. Pocz¹tek lat 50. XX w.
8. Baszta na Nowym �wiecie w latach 70. XX w.
9. Widok na dzisiejsz¹  ul. Jana Paw³a II po usuniêciu ruin domów po 1955r.
10. Tunel nieistniej¹cej kamienicy przy zachodniej pierzei rynku.

Pocz¹tek lat 50. XX w.
11. Ruiny ratusza po 1945r. widziane od strony po³udniowej.
12. Ruiny ratusza, widok od strony pó³nocno - zachodniej.
13. Odcisk pieczêci Powiatowego Komitetu PPS w G³ubczycach (partiê  tê

unicestwiono w 1948r. ³¹cz¹c j¹ z komunistyczn¹ PPR  tworz¹c PZPR).
14. Portal kamienicy przy ul. Zielonej z herbem  Liechtensteinów,

rozebrany po 1945r.
15. Autobus - "ogórek" z g³ubczyck¹ rejestracj¹, lata 70. XX w.
16. Odgruzowywanie G³ubczyc w 1947r. przez pracowników

Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego (PUR).
17. Uroczysto�æ na placu 1 Maja po 1945r. Na miejscu ruin

stoi dzi� "Biedronka".
18. Odcisk piecz¹tki Inspektoratu Szkolnego w G³ubczycach z 1948r.
19. Komisja amerykañska sprawdza, czy w G³ubczycach mo¿na

zbudowaæ sanatorium im. Roosevelta. 1947r. Poza delegatami z USA
na zdjêciu s¹: starosta Zawadzki, lekarz powiatowy K. Glazór,
Zofia Kowalczyk z PUR i Adam Targosz, kier. Pow. Oddzia³u PUR.

20. Pierwsza po wojnie polska za³oga zak³adów piwowarskich
przy ul. I Armii WP.

21. Odcisk piecz¹tki PUR z 1948r.
22. Bank Miast 440 G³ubczyce - Busko - Zdrój. Kombatanci  -

osadnicy wojskowi pozoruj¹ pierwszy siew. 1976r.
23. Pierwsza komunia w roku 1947r.  z ks. Miko³ajem Witkowskim.

Uczestnicy stoj¹ przed ko�cio³em ewangelickim rozebranym w 1955r.
24. Stempel Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G³ubczycach.
25. G³ubczycki cech piekarzy i cukierników, 1946r.
26. G³ubczycki cech piekarzy i cukierników, 1946r.
27. Stempel Inspektoratu Szkolnego w G³¹bczycach, 1946r.
28. Uczestnicy I rocznicy po�wiêcenia sztandaru cechowego w 1958r.
29. Dru¿yna stra¿acka z G³ubczyc.
30. Odcisk piecz¹tki Pañstwowej Szko³y Powszechnej dla Doros³ych
31. Odcisk piecz¹tki Zarz¹du Miejskiego w G³¹bczycach, 1946r.
32. Rozpoczêcie roku szkolnego klasy VIII w 1962r. Dzisiejsze liceum.
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33. Biblioteka Szko³y Podstawowej nr 2 w 1946r.
34. Odcisk piecz¹tki oddzia³u PUR w G³ubczycach.
35. Odcisk pieczêci notariusza Narcyza Konstañskiego,.
36. Cz³onkowie Powiatowej Rady Narodowej w 1969r.
37. Uroczysto�æ na rogu ul. Moniuszki - I Armii WP. Lata 70. XX w.
38. "Wiosna G³ubczycka" w latach 70. XX w. w amfiteatrze

przy ul. Kochanowskiego.
39. Zlot kombatantów, na drugim planie przebudowywany dom kultury.
40. Druk Komitetu Powiatowego PZPR w G³ubczycach z 1951r.

Ul. Kochanowskiego nosi³a wówczas nazwê Generalissimusa Józefa Stalina.
41. Do¿ynki wojewódzkie na g³ubczyckim stadionie w 1986r.
42. G³ubczycki chór "Pochodnia".
43. Pami¹tka z roku szkolnego 1962/ 1963.
44. G³ubczyccy "pancerniacy", 1968r.
45. G³ubczyccy pancerniacy, 1968r.
46. Kamieniczki przy ul. Wodnej. Lata 70. XX w.
47. Budynki przy ul. Wodnej, lata 70. XX w.
48. Domy przy ul. Ratuszowej - placu Ko�cielnym. Lata 70. XX w.
49. Dru¿yna harcerska, lata 70. XX w. W tle widaæ zak³ady piwowarskie i

domy przy ul. Browarnej, których ju¿ nie ma.
50. Dom Kultury im. Adama Mickiewicza w latach 60. Zosta³ przebudowany

do obecnej formy.
51. Fotografia - pami¹tka budowy Domu Rzemios³a, 1974r.
52. Popularny sklep samoobs³ugowy PSS przy ul. Kochanowskiego w 1975r.

Dzi� jego pomieszczenia zajmuje sklep obuwniczy i "¯abka".
53. Pieczêæ Cechu Piekarzy w G³ubczycach, 1947r.
54. Pieczêæ Stowarzyszenia Kupców Polskich w G³¹bczycach, 1946r.
55. Baszta w pobli¿u poczty w latach 70. XX w.
56. Pismo z listopada 1945r. z podpisem lekarza powiatowego K. Glazóra

z pro�b¹ o zainstalowanie telefonu w jego gabinecie przy ul. Ko�ciuszki.
57. G³ubczycki basen pod koniec lat 40. XX w.
58. Zje¿d¿alnia na basenie, 1954r.
59. Egzamin praktyczny z ksiêgowo�ci, G³ubczyce 26 V 1955r.
60. Wystawa produktów "Unii". I po³owa lat 80. XX w.
61. Kolêdnicy, 25 XII 1952r. Czwarty z lewej Edward Kurcoñ, pierwsza

z prawej Wanda Kurcoñ. Kolêdnicy przebierali siê w klasztorze franciszkanów.
Elementy strojów (zbroja, he³my, szabla, medale) znale�li w ruinach domów.

62. Internat "Rolniczaka", jeszcze bez trzeciego piêtra z aul¹.
63. Tzw. "bia³a" szko³a podstawowa nr 1. Obecnie w tym budynku przy

ul. Jana Paw³a II znajduje siê "Keks".
64. Dom Nauczyciela  w 1978r.
65. Dom przy ul. Sobieskiego w latach 60. XX w.
66. Ul. 22 lipca w latach 70, pó�niej Ko�cielna, Dzi� ul. Jana Paw³a II.
67. Pawilon handlowy przy placu 1 Maja, lata 70. XX w.
68. Plac 1 Maja po 1945r. Dzi� na jego miejscu stoi "Biedronka".
69. Dom Handlowy przy placu 1 Maja w latach 80. XX w.
70. �Ogórki�  na stanowiskach  lata  70.
71. Plan zabudowy �ródmie�cia G³ubczyc   z lat 70. XX w.
72. Etykiety  produktów  g³ubczyckich zak³adów (str. nast.)
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BEZP£ATNY INFORMATOR  SAMORZ¥DOWY
Do r¹k Pañstwa trafia po raz pierwszy  bezp³atne wydanie  G³o-

su G³ubczyc, jako Informatora Samorz¹dowego Gminy G³ubczyce.
Od dawna uwa¿a³em, ¿e miesz-

kañcom gminy, naszym podatni-
kom, obok bezp³atnej edukacji,
nale¿y siê bezp³atna informacja o
tym co dzieje siê  w gminie, wokó³
nas. O decyzjach  podejmowanych
przez samorz¹d gminy, o najwa¿-
niejszych wydarzeniach spo³ecz-
nych, kulturalnych, sportowych, o

edukacji szkolnej i przedszkolnej, o tym co dzieje siê w jednostkach
gminnych,  o s³u¿bach odpowiedzialnych za nasze bezpieczeñstwo i in-
nych sprawach.

  G³os G³ub-
czyc od tego nu-
meru ukazywaæ
bêdzie siê w for-
mie bezp³atnego
miesiêcznego In-
formatora Samo-
rz¹dowego.  Mogli�my to zrobiæ jednak dopiero teraz, bez podno-
szenia kosztów wydawania gazety, z zachowaniem jej formatu,
objêto�ci i informacyjno - edukacyjnego charakteru, miêdzy innymi
dziêki temu, i¿ z dniem 30.06.2009r. Redaktor Naczelny Pan Jan Wac prze-
szed³ na emeryturê, a mimo to, za zdecydowanie ni¿sze wynagrodzenie, zo-
bowi¹za³ siê do prowadzenia w dalszym ci¹gu GG, ale ju¿ w innej formie.

  Korzystaj¹c z okazji chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
Panu Janowi,za wieloletni¹ pracê na rzecz naszego spo³eczeñstwa w
zakresie  informowania, relacjonowania, fotograficznego dokumen-
towania wszystkich  istotnych wydarzeñ, we wszystkich dziedzinach
¿ycia,  jakie mia³y miejsce w naszej gminie.O tym wszystkim mieli-
�cie Pañstwo okazjê czytaæ w naszym miesiêczniku.

  Poniewa¿ wszystko siê zmienia, maj¹c na wzglêdzie wy¿ej
opisane argumenty, a tak¿e to, i¿ bezp³atny informator bêdzie
bardziej dostêpny dla naszych mieszkañców, ¿egnamy dzisiaj za-
s³u¿ony miesiêcznik G³os G³ubczyc i zapraszamy do czytania Infor-
matora Samorz¹dowego o tej samej nazwie.

Wiceburmistrz Mariusz Mróz
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Ponad 100 tysiêcy projektów infra-
strukturalnych, regionalnych, szkole-
niowych oraz prowadzonych przez
przedsiêbiorstwa zosta³o zrealizowa-
nych i realizuje siê dziêki �rodkom z

Unii Europejskiej. Potrzeby inwesty-
cyjne i szkoleniowe wydaj¹ siê jed-
nak wci¹¿ dalece niezaspokojone.
Sk¹d braæ na to �rodki, jak nimi zarz¹-
dzaæ? Unia przeznaczy³a nam do dys-
pozycji na najbli¿sze lata gigantyczn¹
kwotê ponad 67 mld euro. Aby je wy-
korzystaæ, sami musimy - rz¹d, samo-
rz¹dy, przedsiêbiorstwa i inni benefi-
cjenci - do³o¿yæ równie¿ miliardy z³o-
tych. Jak je znale�æ, jak przygotowaæ
dobre, pozwalaj¹ce inwestowaæ bu-
d¿ety samorz¹dowe? O tym wszyst-
kim bêdzie mowa w czasie cyklu spo-
tkañ organizowanych przez Gazetê
Prawn¹ wspólnie z Ministerstwem
Finansów oraz Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego.

Tymi s³owami redaktor naczelny
Gazety Prawnej zaprasza³ do udzia³u

CORAZ BLI¯EJ EUROPY

w spotkaniu na, zakoñczenie którego
og³oszone zosta³y wyniki rankingu i
wrêczone wyró¿nienia

EUROPEJSKA  GMINA
- EUROPEJSKIE  MIASTO  2009

dla samorz¹dów, które najlepiej daj¹
sobie radê w pozyskiwaniu �rodków
unijnych.

Rzecz  dzia³a siê 24 czerwca 2009 r.
na uroczystej Gali w Art Hotelu we
Wroc³awiu, gdzie wiceburmistrz G³ub-
czyc Mariusz Mróz odebra³ dyplom
laureata, potwierdzaj¹cy osi¹gniêcia
gminy G³ubczyce w pozyskiwaniu
�rodków unijnych. Pod uwagê brane
by³y wszystkie programy pomocowe,
których beneficjentami s¹ zarówno
w³adze samorz¹dowe, jak i przedsiê-
biorstwa, rolnicy i organizacje spo-
³eczne. Podstaw¹ do oceny jest war-
to�æ przyznanej pomocy z UE, liczba
realizowanych projektów oraz liczba
mieszkañców. Dane pochodz¹ z Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego.

                                            Jan Wac
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  Na  biurko burmistrza Jana Krów-
ki wp³ynê³o pismo z Urzêdu Marsza³-
kowskiego, którego pierwsze zdanie
warto zacytowaæ.

 "Z przyjemno�ci¹
sk³adam na Pana
rêce serdeczne gra-
tulacje oraz wyrazy
uznania dla miesz-
kañców wsi Klisino w
zwi¹zku z uzyskaniem
wyró¿nienia w "Kon-
kursie Piêkna Wie�
Opolska 2009" w ka-
tegorii "Najpiêkniejsza
Wie� Opolska".

 17. pa�dziernika w Brynicy  (gmina
£ubniany), wsi zwyciêskiej w tym
konkursie w 2009r. odby³o siê wrêcze-

nie nagród laureatom. Nasz¹  najpiêk-
niejsz¹ wie� - Klisino - reprezentowa-
li i nagrodê wrêczan¹ przez Marsza³-
ka Województwa odbierali - so³tys Ta-
deusz Ciechanowski, lider Odnowy
Wsi Andrzej Zacharczuk, skarbnik
KGW Dorota Zagwodzka oraz bur-
mistrz Jan Krówka. Oprócz pami¹tko-
wego dyplomu i statuetki wie� otrzy-

 KLISINO -  NAJPIÊKNIEJSZA WIE�
ma³a 4,5 tys. z³ na przedsiêwziêcia
zwi¹zane z rozwojem i odnow¹ wsi.

Warto w tym miejscu przypomnieæ,
¿e dwa lata wcze�niej w
tym konkursie podobne
wyró¿nienie otrzyma³a
Nowa Wie� G³ubczycka.
By³a to pierwsza wie� wy-
ró¿niona w naszej gminie.
Dodatkow¹ nagrod¹ dla
wyró¿nionych wsi w tym
konkursie jest opracowa-
nie na koszt Urzêdu Mar-
sza³kowskiego dokumen-
tacji obejmuj¹cej inwenta-
ryzacjê i zaprojektowanie

przestrzeni wiejskiej oraz urz¹dzeñ in-
frastruktury technicznej i spo³ecznej,
analizê zagospodarowania przestrze-

ni, opraco-
wanie kon-
cepcji  urz¹-
dzenia ob-
szaru wsi, w
tym ma³ej
architektury
w e d ³ u g
uzgodnieñ z
liderem Od-
nowy Wsi.
Dokumen-
tacjê tak¹
dla Nowej
Wsi opra-

cowali studenci Instytutu Architek-
tury Krajobrazu Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu pod kie-
runkiem dr. Kuriaty. Jak twierdzi so³-
tys Nowej Wsi Adam Buchaniec,
dokumentacja taka s³u¿yæ bêdzie wsi
przez lata, przydatna jest przy ka¿-
dym sk³adaniu projektów o �rodki
unijne.                                            Jan Wac
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ODBUDOWA RATUSZA MIEJSKIEGO W G£UBCZYCACH
Inwestor: Gmina G³ubczyce
Generalny wykonawca: konsorcjum firm:
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego �CHMIELEWSKI�
B. Chmielewski, B. Chmielewska SJ z siedzib¹ w G³ubczycach (lider konsor-
cjum), G³ubczyckie Przedsiêbiorstwo Budowlane BUDOMEX Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w G³ubczycach
Kierownicy budowy:
mgr in¿. Tadeusz Ochowicz, mgr in¿. Mariusz Waliduda
Inspektor nadzoru: mgr in¿. Dariusz Koz³owski
G³ówni projektanci: dr in¿. arch. Zbigniew S¹siadek (architektura), mgr in¿.
Bogdan Namiota (konstrukcja)
Budowê do Konkursu zg³osili inwestor i generalny wykonawca.
Zadanie inwestycyjne zg³oszone do konkursu obejmowa³o rekonstrukcjê wie-
¿y ratuszowej, odbudowê budynku ratusza i przyleg³ego ci¹gu 5 kamienic
kupieckich, odnowienie kolumny Maryjnej, zagospodarowanie terenu, wyko-
nanie sieci i przy³¹czy zewnêtrznych.

Powierzchnia dzia³ki wynosi 4955 m2, powierzchnia zabudowy 1212 m2, po-
wierzchnia u¿ytkowa budynków 2942 m2, a kubatura 10 580 m3. W przyziemiu
budynku Ratusza wydzielono niezale¿nie: Galeriê, Regionaln¹ Izbê Pamiêci, na

G£UBCZYCE LAUREATEM
III  NAGRODY W KONKURSIE BUDOWY ROKU 2008

Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infra-
struktury, G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego og³osili wspólnie Konkurs
Budowa Roku 2009. Sêdziowie S¹du Konkursowego wizytowali i oceniali zg³o-
szone obiekty budowlane oraz proces inwestycyjny wed³ug kryteriów Kon-
kursu, które obejmowa³y:
- jako�æ robót,
- organizacjê budowy i czas jej realizacji,
- rozwi¹zania techniczno-technologiczne procesu realiza-
cji budowy,
- bezpieczeñstwo pracy i ochronê zdrowia,
- przebieg i formê finansowania inwestycji,
- koszty realizacji obiektu budowlanego,
- rozwi¹zania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym,
- udzia³ inwestora w realizacji obiektu budowlanego,
- wp³yw oddzia³ywania inwestycji na �rodowisko i go-
spodarkê regionu.

Zadanie inwestycyjne zg³oszone do konkursu obejmo-
wa³o rekonstrukcjê wie¿y ratuszowej, odbudowê budyn-
ku ratusza i przyleg³ego ci¹gu 5 kamienic kupieckich, od-
nowienie kolumny Maryjnej, zagospodarowanie terenu,
wykonanie sieci i przy³¹czy zewnêtrznych.
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kondygnacji drugiej Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej, na trzeciej
Bibliotekê Miejsk¹. Elementem
"spinaj¹cym" obiekt jest wie-
¿a ratusza.

W kamienicach kupieckich
na parterze przewidziano funk-
cjê handlowo-us³ugow¹, na
piêtrze i poddaszu - lokale
mieszkalne dwupoziomowe z
niezale¿nym wej�ciem przez g³ówn¹ klatkê schodow¹ w pasa¿u i galeriê na
piêtrze.

W ka¿dej z kamienic rozdzielano zasilanie w media oraz wykonano niezale¿-
ne uk³ady ogrzewania.

Ratusz z wie¿¹ oraz kamienice kupieckie zosta³y po³¹czone pasa¿em we-
wnêtrznym. Obiekty zosta³y wykonane w stylu neorenesansowym, ze zró¿ni-
cowanym rozwi¹zaniem dachów. W ratuszu dach jest pogr¹¿ony, obudowany
attyk¹, natomiast w kamienicach dwuspadowy.

Budynek Ratusza ma uk³ad konstrukcyjny trójtraktowy, w uk³adzie pod³u¿-
nym. Konstrukcja �cian jest murowana z pustaków ceramicznych, wspó³pra-
cuj¹ca ze s³upami i wieñcami ¿elbetowymi. Zastosowano stropy gêsto¿ebro-
we Akermana. Schody ratusza, g³ówne i ewakuacyjne do pasa¿u, wykonano
¿elbetowe monolityczne. Konstrukcjê dachu stanowi¹ wi¹zary kratowe drew-
niane.W wie¿y wykonano schody ¿elbetowe. He³m wie¿y z iglic¹ zosta³ wyko-
nany o konstrukcji
stalowej, obudowa-
nej kr¹¿ynami drew-
nianymi pod desko-
wanie i pokrycie
blach¹ miedzian¹.

Konstrukcja ci¹gu
kamienic kupieckich
jest tradycyjna. Pozo-
stawiono istniej¹ce
�ciany piwnic z ka-
mienia. Stropy s¹ gê-
sto¿ebrowe Akerma-
na, schody do piwnic ¿elbetowe, a na poddasze drewniane.Konstrukcja da-
chu jest drewniana krokwiowo - j¹tkowa, z pokryciem dachówk¹ ceramiczn¹.

Elewacje ratusza i kamienic otynkowano; zastosowano detale architekto-
niczne, �ciany ocieplono. Stolarka okienna jest drewniana.

Budynki zosta³y wyposa¿one we wszystkie niezbêdne instalacje.
Ca³o�æ prac wykonano w ci¹gu 24 miesiêcy.

Jan Wac
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 (16.09.09) W Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach odby³y siê rozmowy pol-
sko-czeskie na szczeblu samorz¹dowym w³adz Krnova i G³ubczyc. Stronê

czesk¹ reprezentowa³a
starostka  Renata Rama-
zanova i Rostislav Balcer
oraz przedstawicielka
Urzêdu Pracy w Brunta-
lu Maria Babinicova.
Nasz¹ stronê burmistrz
Jan Krówka, dyr. MOK
Zbigniew Zió³ko, komen-
dant Stra¿y Miejskiej
Marek Hibner, naczelnik

Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego KP Policji podinsp. Jacek £uczkow-
ski. Omówiono trzy projekty realizowane w ramach Euregionu Pradziad przez
miasto Krnov, w których G³ubczyce bêd¹ partnerem.

Projekt u³atwiaj¹cy pracê wspólnym patrolom policyjnym poprzez przygo-
towanie w Krnovie pomieszczenia socjalno-biurowego dla przes³uchañ i pro-
wadzenia dokumentacji przed przekazaniem jej do komend policji w Krnovie i
G³ubczycach. Omówiono te¿ sprawy wspólnych szkoleñ dla patroli.

Projekt organizacji corocznego wspólnego Festynu Górno�l¹skiego w 2010r.
w Krnovie.

Projekt literacki w postaci spotkañ, warsztatów literackich dla m³odzie¿y
pisz¹cej, konkursu literackiego, uzupe³niania zbiorów bibliotecznych w Krno-
vie o pozycje autorów polskich i w naszej bibliotece o autorów czeskich.

                                                                                                             Jan Wac

PROJEKTY KRNOVSKO - G£UBCZYCKIE

Gmina G³ubczyce-MOK- otrzyma³a dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud¿etu pañstwa "przekraczamy grani-
ce" na realizacjê programu polsko-czeska telewizja dzieciêca w ramach progra-
mu operacyjnego wspó³pracy transgranicznej cz-pl 2007-2013,              >>>
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>>>  z  funduszu mikroprojektów w Euregionie Silesia. Pod tak trudn¹ nazw¹
dzieci powiatu g³ubczyckiego (szko³y podstawowe, gimnazja, �rednie)ucz¹ siê
obs³ugiwaæ kamery oraz oprogramowania TV na których opracowuj¹ i nagry-
waj¹ swoje programy. Dofinansowanie obejmuje zakup: kamery, komputera z
oprogramowaniem, telewizora do realizacji, telewizora do pokazu publicznego,
statywu do kamery oraz innych materia³ów. Dziêki temu m³odzie¿  ma w pe³ni
wyposa¿one studio TV.                                                                              Jan Wac

W ramach wspó³pracy G³ubczyce - Krnov i realizacji wspólnego projektu
promuj¹cego turystykê przygraniczn¹ odby³a siê zorganizowana przez stronê

czesk¹ "wizja lo-
kalna".

Elegancki czeski
autokar zabra³ z
Prudnika i G³ub-
czyc przedstawi-
cieli w³adz samo-
rz¹dowych, osoby
odpowiedzialne za
promocjê swoich
regionów, przed-
stawicieli mediów
na przeja¿d¿kê. W
nastêpnym mie-
si¹cu zorganizo-

wa³a strona polska - G³ub-
czyce z Prudnikiem taki
objazd promuj¹cy nasze
atrakcje turystyczne.
Czesi pokazali go�ciom
panoramê Krnova z wie-
¿y ratuszowej, ko�ció³ i
miejsce pielgrzymkowe
na górze Cvilin, ekspozy-
cje w zamku w Lenarci-
cach i zaprosili na prze-
jazd kolejk¹ w¹skotorow¹

z Trzemeszna do Osoblahy (foto - przed i w czasie podró¿y w¹skotorówk¹).
Stanowi³o to chyba najwiêksz¹ atrakcjê turystyczn¹. Pokazali te¿, jak mo¿na
godziæ interesy kolei pañstwowej i prywatnej. Przewodnikiem turystycznym na
trasie by³a starostka Krnova Renata Ramazanova.

                                                                                                                 Jan Wac

TURYSTYKA  PRZYGRANICZNA
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Porozumienie zawarte zosta³o w dniu  27.10.2009 r. pomiêdzy
Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego Komend¹ Hufca w G³ubczycach, repre-

zentowanym przez hm.
Ryszarda Kañtocha -
komendanta KH ZHP,
phm. Justynê Popczyk -
z-cê Komendanta,  phm.
Agnieszkê Kowalczyk -
skarbnika,  phm. Damia-
na Mojzyka - kwatermi-
strza

a Svazem skautù a
skautek ÈR,  3. a 33.
oddíl Krnov - Krnovská

Trojka reprezentowanym przez  Ing. Du�anou Cestrovou - vùdkyní skautského
oddílu Michaelem Cestrem - vùdcem Janem Sudkem - oddílovým rádcem Pa-
vlem Loydou - ekono-
mem.
Porozumienie, które bê-
dzie s³u¿yæ nawi¹zaniu
wzajemnych kontaktów,
parafowali Renata Rama-
zanová Starostka Krnova
i Jan Krówka Burmistrz
G³ubczyc.
CELE  WSPÓ£PRACY:
- nawi¹zanie i  rozwijanie
wzajemnych kontaktów i
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, w³adzami lokalnymi i obywatelami,
- integracja �rodowisk harcerskich,
 -promocja turystyki po ziemi g³ubczyckiej i  krnowskiej,
- poznawanie tradycji, wymiana do�wiadczeñ,
- popularyzowanie i realizowanie programów harcerskich,
- rozwijanie postaw patriotycznych i spo³ecznych
PROPOZYCJE WSPÓ£PRACY  K H  ZHP
- udzia³ skautów z Krnova w  przedsiêwziêciach:
Harcerski Rajd Jesienny - Pietrowice  (20 skautów)
Betlejemskie �wiate³ko Pokoju  (5 skautów)
Przegl¹d Opolskiej Piosenki Harcerskiej  (20skautów)
Dzieñ My�li Braterskiej (5 skautów).
Rajd Zuchowy ZUCHOLANDIA - Las  Marysieñka
Gromada zuchowa z Krnova (10 skautów)

P O R O Z U M I E N I E
 HARCERZY (PL)  I SKAUTÓW (CZ)
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PODPISYWANIE KOLEJNYCH
POLSKO-CZESKICH PROJEKTÓW
-

"Sport bez granic". Polskie boiska
sportowe Krnov - G³ubczyce oraz  "Cze-
sko - polska baza kulturalno-turystycz-
na G³ubczyce - Krnov". Remont Domu
Kultury po stronie polskiej i Willa Fle-
micha w Krnovie

 Akcja Letnia 2010
 - Kolonia w Dar³ówku
 (20 skautów)
BIWAK i HARCERSKI
Piknik Kolejowy - �CI-
TOR
- Stanica w �ciborzycach
Ma³ych (15 skautów)
Zlot Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego - Kraków 2010

PROPOZYCJE WSPÓ£PRACY Z K3 KRNOV
- udzia³ harcerzy KH ZHP  w przedsiêwziêciach:
pa�dziernik -  Den vzniku samostatného Ceskoslovenska - 27.10.2009r. 8 osób.
grudzieñ -  Betlémské svetlo / Przywiezienie Betlejemskiego �wiate³ka
Pokoju  Wiedeñ,  13.12.2009r. - 5 osób.
kwiecieñ - Skautská mohyla Ivancena - Beskydy - Pami¹tka II wojny
�wiatowej
 24.04.2009 - wyjazd autobusem z G³ubczyc - 20 harcerzy.
maj Víkend - skautská základna Doma�ov nad Bystricí 25 harcerzy z G³ubczyc
WEB: http://domasov.webnode.cz
sierpieñ Praga - stolica Republiki Czeskiej - 8 osób  http://k3.skaut.org

PRZEKAZANIE  KOMENDANTO-
WI KP POLICJI PRZEZ BURMI-
STRZA G£UBCZYC TESTÓW  do ba-
dania osób pod k¹tem kontaktów z nar-
kotykami. Testy zakupione zosta³y z
funduszy Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych, dla po-
trzeb g³ubczyckiej drogówki.

     Jan Wac
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Wspó³praca miast partnerskich
G³ubczyce - Saint Remy sur Avre we
Francji rozpoczêta podpisaniem 6.lip-
ca 2002 r. umowy przez burmistrza Jó-

zefa Picha i Patricka Riehla m.in.
o wymianie rodzin owocuje  co-
rocznymi spotkaniami. Po ubie-
g³orocznej naszej  wizycie we
Francji w tym roku  (29.06 - 4.07)

w ramach rewan¿u go�cili�my w
G³ubczycach grupê zaprzyja�nio-
nych rodzin. Organizatorem ich
pobytu by³o Stowarzyszenie
Miast Partnerskich G³ubczyce -
Saint Remy, które z w³asnych
�rodków i przy solidarnej pomo-
cy rodzin, które w tym roku nie
przyjmowa³y go�ci, zapewni³o im  po-
byt, poznawanie Polski, regionu i gmi-
ny.   Dlatego go�cie po przylocie do
Krakowa jeszcze tego dnia zwiedzili
Wawel, rynek, sukiennice, ko�ció³
Mariacki. Pó�niej baz¹ wypadow¹
by³y G³ubczyce. Skansen dawnego

PRZYJACIELE Z SAINT REMY
�l¹skiego budownictwa w Bierkowi-
cach wzbudzi³ tak wielkie zaintereso-
wanie, ze zabrak³o czasu na Opole.
Dawne spichlerze  zamienione na eks-

pozycje obrazów, m³yn wodny
uruchomiony  po remoncie,
wiatraki, ku�nia z prawdziwym
kowalem i jednocze�nie �wiet-
nym gawêdziarzem, wykuwaj¹-
cym cudeñka na oczach tury-
stów, a dok³adniej na kowadle,

dawna szko³a,  w której niektó-
rzy mieli okazjê przypomnieæ
sobie,  jak  to niesforni ucznio-
wie klêczeli na grochu albo

kasztanach. Przewodniczka - opiekun-
ka obiektu,  pokaza³a jeszcze inne "po-
moce naukowe", zaprezentowa³a  roz-
wój techniki pisania oraz jak urz¹dzo-
ne by³o mieszkanie nauczycielki. W
skansenie nie mo¿na by³o pomin¹æ
drewnianego ko�ció³ka �w. Katarzyny,
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dla francuskiego Stowarzyszenia zmar-
³ych w ostatnim roku. W gminie go�cie
zwiedzili  �rodowiskowy Domu Samo-
pomocy w Nowych Go³uszowicach i

poznali jego funkcje, Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce, jego dorobek i historiê, wy-
s³uchali fragmentu programu "Muzyk¹ i
Pêdzlem Malowane" w wykonaniu chó-
ru, zwiedzili ratusz,  poplenerow¹ galeriê
obrazów krakowskich malarzy i naszych
uczniów, Muzeum Ziemi G³ubczyckiej,
Bibliotekê, podziwiali panoramê okolic
G³ubczyc z wie¿y ratuszowej. Poza G³ub-

czycami ostatniego dnia zwiedzili  jeszcze
z wielkim zainteresowaniem  Wroc³aw -
Stare Miasto, Rynek, Ostrów Tumski,
Wyspê  Piaskow¹, Uniwersytet, Ossoli-
neum. Niektórzy dawali z zachwytem temu
miastu pierwszeñstwo przed Krakowem.
Niektóre rodziny zafundowa³ysobie  inne
trasy, np. zamki w G³ogówku, Mosznej,
Kamieniu �l¹skim. Na po¿egnalnym spo-
tkaniu oprócz serdecznych podziêkowañ,
pada³y s³owa wyra¿aj¹ce nie tylko wolê
podtrzymywania wspó³pracy, ale i jej po-
szerzenia .                                     Jan Wac

chaty wiejskiej  krytej strzech¹ z pe³nym
wyposa¿eniem wnêtrz, nawet z dziew-
czynami wygl¹daj¹cymi z okien. W dro-
dze powrotnej obiadokolacja w gospo-
darstwie agroturystycznym prowadzo-
nym przez g³ubczyczanina Mieczys³awa
Lipiñskiego z ¿on¹ w Przysieczy ko³o
Prószkowa. Wie� ta jest laureatk¹ kon-
kursu na najpiêkniejsz¹ wie� w Polsce.
Nasz gospodarz w ramach jej promocji
osobi�cie powozi³ specjalnym pojazdem, by

pokazaæ piêkno tej wsi i okolicy. Kilka lat
temu zachwycali�my siê podobnym go-
spodarstwem agroturystycznym we Fran-
cji. Okazuje siê jeszcze raz, ¿e  "cudze chwa-
licie�", a tak niedaleko macie równie cieka-
we i atrakcyjne warte odrêbnego artyku³u.
Syci i pe³ni wra¿eñ pó�n¹ noc¹ k³adli siê
spaæ. W programie ka¿dej wizyty jest spo-
tkanie z w³adzami miasta i poznawanie gmi-
ny. W czasie spotkania w Urzêdzie po kur-
tuazyjnej czê�ci, deklaracji dalszej wspó³pra-
cy, wymianie pami¹tek, go�cie otrzymali
upominki ufundowane przez firmê ASA.
Momentem szczególnym i wzruszaj¹cym
by³o wspomnienie i uczczenie chwil¹ ci-
szy trzech osób niezwykle zas³u¿onych
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6. wrze�nia
odznaczeni zo-
stali honorow¹
odznak¹ �Zas³u-
¿ony dla Rolnic-
twa� przez Mini-
stra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi -
Renata Uryga
Krzy¿owice, Bo-
gus³awa Szpak
Radynia, Antoni
Simon Krzy¿o-

wice, Janusz Stefaniszyn RSP Kietlice, Adam Siklicki Lisiêcice.  Odznaczenia
wrêcza³  w czasie do¿ynek  �Krzy¿owice 2009�   burmistrz Jan Krówka

       Jan Wac

PO�WIÊCENIE KRZY¯A
 Na skraju lasu komunalnego
"Marysieñka" przy drodze do
Tarnkowej sta³ wiekowy pochylaj¹cy
siê drewniany krzy¿ jakich wiele stoi

przy polnych drogach w naszej
okolicy. .Dziêki staraniom Us³ug
Komunalnych zarz¹dzaj¹cych tym
terenem stan¹³ w tym miejscu nowy
drewniany, bêd¹cy odwzorowaniem
poprzedniego. Charakterystyczna dla
tej czê�ci �l¹ska, jak twierdzi dyr.
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej B.
Piechaczek, blaszana figura
Chrystusa zosta³a odnowiona

zgodnie z
zachowanymi
resz tkami
malowid³a
p r z e z
konserwa-
torów. Krzy¿
z o s t a ³
po�wiêcony
przez ks.
proboszcza
M. �lêczka.

Poprzedni zgodnie ze zwyczajem, jak
powiedzia³ J. Florek,  spalono, a popió³
z niego pozosta³ w tym miejscu. Na
zakoñczenie  ceremonii po�wiêcenia
burmistrz J. Krówka podziêkowa³
wszystkim , którzy wnie�li  w to dzie³o
swój wk³ad, szczególnie prezesowi
Us³ug Komunalnych  M. Masiukowi.
Jad¹c t¹ drog¹ do lasu, warto zwróciæ
uwagê na kolejny odnowiony
zabytek.

Jan Wac

ZAS£U¯ENI DLA ROLNICTWA
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Tomasz Paw³owski, wcze�niej To-
masz Kwiek, a najbardziej znany i roz-
poznawalny jako Tomek Wêdrowni-
czek, równie¿ w
Internecie zajmu-
je stron bez liku.
Nie zdo³a³ poznaæ
swoich rodziców,
w y c h o w a n e k
domu dziecka,
niepe³nospraw-
ny, stanu wolne-
go, "blisko czter-
dziestki", ma
piêæset kilka z³
renty socjalnej,
której  prawie po³owa idzie na czynsz
za mieszkanie w Lesznie. Wydaje siê,
¿e to wystarczy³oby niejednemu, by

byæ zgorzknia³ym maruderem pe³nym
pretensji do �wiata. Pan Tomek nie
narzeka na �wiat i ludzi, chwali sobie
ludzi, z którymi siê spotyka, to dziêki
nim mo¿e wydaæ rocznie ok. 5.000 z³
na bilety, jest im wdziêczny, za to sam
wnosi do rozmów du¿o ciep³a, rado-
�ci i optymizmu, zara¿a nim rozmów-
ców. Dlaczego?  bo Tomek - tak chcia³
by zwracaæ siê do niego - znalaz³ so-

TOMEK WÊDROWNICZEK  W G£UBCZYCACH
bie sposób na ¿ycie. Jego ¿ycie, jest
jego pasj¹. Odwiedza samorz¹dy, tzn.
prezydentów, burmistrzów, wójtów

OPS-y, Stra¿e Miejskie, których loga
kolekcjonuje. Burmistrz G³ubczyc by³
388 odwiedzonym burmistrzem  Swo-

je wizyty pan to-
mek uwiecznia w
kronikach, w któ-
rych ma wpisy,
wizytówki, zdjê-
cia, pieczêcie
wszystkich od-
w i e d z a n y c h .
Wêdruje tak po
Polsce (tylko) od
1989 roku. Ma
przyjació³ w ca-
³ym kraju, do wie-
lu miejsc mo¿e

zjechaæ w ka¿dej chwili, bêdzie ser-
decznie przyjêty. Stworzy³ ok. 90 kro-
nik, Kilka skradziono mu na dworcu
w Warszawie, pozosta³e s¹ w depozy-
cie w muzeum w Pyskowicach. W  G³ub-
czycach zwiedzi³ ratusz, muzeum, biblio-
tekê, rozpoznawany w wielu miejscach
z telewizji, udzieli³ wywiadu TVG, obie-
ca³, ¿e jeszcze nas odwiedzi.

Jan Wac
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Hymny narodowe niemiecki i pol-
ski z G³ubczyck¹ Orkiestr¹ Dêt¹
MOK oraz Gaude Mater Polonia w
wykonaniu chóru LO im. A. Mic-
kiewicza rozpoczê³y historyczn¹
uroczysto�æ na g³ubczyckim Ryn-
ku przed ratuszem. Uroczysto�æ
przekazania dzwonów by³a efektem
dwuletnich kontaktów i rozmów
polsko-niemieckich, a w³a�ciwie
przedstawicieli by³ych mieszkañ-
ców G³ubczyc i okolic zrzeszonych
w Komitecie Ojczy�nianym Leob-
schutz  z w³adzami gminy G³ubczy-
ce i mieszkañcami Krzy¿owic. Uro-
czysto�æ tym bardziej wymowna, ¿e

odbywa³a siê w s¹siedztwie czaso-
wym innych wa¿nych wydarzeñ hi-
storycznych i politycznych. 70.
rocznicy wybuchu II wojny �wia-
towej i 20. rocznicy powo³ania
pierwszego powojennego demokra-
tycznego rz¹du w Polsce. Go�æmi
byli nie tylko  przedstawiciele w³adz
polskich i niemieckich ró¿nego
szczebla, ale równie¿  mieszkañcy
G³ubczyc i powiatu,  ci przedwojen-
ni z Niemiec  i ci po wojnie osiedleni.

POJEDNANIE - POKÓJ - DZIÊKCZYNIENIE
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka

witaj¹c go�ci  powiedzia³
Szanowni go�cie, drodzy mieszkañ-

cy Gminy G³ubczyce,zebrali�my siê
przed budynkiem G³ubczyckiego Ra-
tusza na niecodziennej uroczysto�ci.
Oto wracaj¹ na swoje pierwotne miej-
sce dwa dzwony, które ostatnia wojna
�wiatowa skaza³a na niebyt. To co dla
wojennej machiny by³o tylko z³omem,
surowcem do wytworzenia nowych
narzêdzi zabijania, dla ludzi m¹drych
i wra¿liwych by³o  pami¹tk¹, któr¹ trze-
ba koniecznie chroniæ. Dzwony rzuco-
ne na rumowisko skrupulatnie policzo-
no. Te, które mog³y, wróci³y na miejsce

pochodzenia.
Te których miej-
sce pochodze-
nia by³o za
¿elazn¹ kur-
tyn¹ znalaz³y
swoje miejsce
po dzwonach
zabranych na
przetopienie
(dok.str.50).

Na uroczy-
sto�ci nasze
w³adze pañ-

stwowe i samorz¹dowe reprezentowali:
Adam Krupa Pose³ na Sejm RP, Józef
Sebesta Marsza³ek Województwa Opol-
skiego (str. 50), Antoni Jastrzemski Wi-
cewojewoda Opolski, Leonard Malchar-
czyk przedstawiciel Konsula Republiki
Federalnej w Opolu, Iwona Solisz Opol-
ski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Powrotowi dzwonów do G³ubczyc
towarzyszyli - Martin Schumacher-
przedstawiciel Burmistrza Oldenburga,
Ks. Pra³at Dr Wolfgang Grocholl -Ho-
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norowy Prezes Komitetu Ojczy�nia-
nego Leobschütz, Hubert Lux - Pre-
zes  Komitetu Ojczy�nianego Le-
obschütz, Herman Schutte- przedsta-

wiciel Landrata Holzminden,  Ks. Jo-
sef Obermeier - proboszcz z Nessl-
bach, Ks. Richard Simon - proboszcz
z parafianami z Winzer, Kurt Schmidt
- Prezes Komitetu Ojczy�nianego Je-
agendorf.

W�ród zaprzyja�nionych samorz¹-
dowców byli Renata Ramazanowa-
Starostka Krnova i sekretarz Urzêdu-
Igor Kozelek, E. Waga Burmistrz Ba-
borowa, J. Matela Burmistrz Kietrza,
Z. Zió³ko i dr K.Pyziak - Radni Sejmi-
ku Wojewódzkiego, S. Krzaczkowski
- Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, B.
Pospiszyl - Cz³onek Zarz¹du Powia-
tu, B. Piechaczek - Dyrektor Muzeum,

K. Naumczyk-  Prze-
wodnicz¹cy R M, jego
z-cy E. Wo³oszyn, K.
Bedryj, J. Pich, oraz M.
Mróz - z-ca Burmistrza,
B. Buniak Sekretarz,
stronê ko�cieln¹ repre-
zentowali Ks. Dziekan
R. Polas z ksiê¿mi deka-
natu, ks. K. Rucki -pro-
boszcz Krzy¿owic i Go-
³uszowic z parafianami,

C.Chromniak - przewodnicz¹ca Rady
Parafialnej z Krzy¿owic W czasie uro-
czysto�ci honorowe funkcje pe³nili
nasi niezawodni w takich okoliczno-

�ciach harcerze z KH
ZHP z komendantem
Ryszardem Kañtochem.

 Go�cie w swoich
wyst¹pieniach bardzo
serdecznie, ciep³o,
przyja�nie i z senty-
mentem mówili o
dzwonach, ich roli, hi-
storii, odwo³uj¹c siê
równie¿ do literackich
opisów.  Dzielili siê re-
fleksjami, wspomnie-

niami okoliczno�ci towarzysz¹cych tej
niezwyk³ej historii i losom tych dzwo-
nów oraz nowej roli, w jakie wyst¹pi-
³y, i ich wyj¹tkowej symbolice. Pod-
czas przemówieñ, jak echo, powtarza-
³y siê s³owa "pojednanie i pokój".
Szczególnym momentem uroczysto-
�ci by³o podpisywanie umów o prze-
kazaniu dzwonów i wpisywanie siê do
Ksi¹g Pami¹tkowych. Po tej oficjal-
nej czê�ci, dziêki stra¿akom i harce-
rzom, dzwon ratuszowy wróci³ do ra-
tusza, do Muzeum, w jego nowe wnê-
trza, pokonuj¹c czê�æ drogi wind¹.
Drugi historyczny - w kawalkadzie po-
jazdów i towarzystwie go�ci pojecha³
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do swojego dawnego "rodzinnego"
ko�cio³a w Krzy¿owicach na spotka-
nie po latach ze swoimi braæmi "ro-
dzonym" na wie¿y i "przybranym" z
odlewni Felczyñskich, oczekuj¹cym w

ko�ciele. Tu w czasie
Mszy �w. koncelebro-
wanej przez bp. Jana
Kopca, najm³odszy
dzwon po�wiêcony,
namaszczony i
ochrzczony imieniem
"Dzwonu Pojednania
im. Jana Paw³a II"
przez ks. biskupa zo-
sta³ rytualnie obdzwoniony przez ksiê-
¿y celebruj¹cych mszê.

Tego i nastêpnego dnia  (5-6.09.09)
Krzy¿owice �wiêtowa³y i bawi³y siê
do pó�na na boisku sportowym. W
czasie, gdy jedni �wiêtowali ju¿ w so-
botê, inni czynili gor¹ce, ostatnie przy-
gotowania do kolejnego �wiêta we
wsi - �wiêta dziêkczynienia za tego-
roczne plony - Do¿ynek Gminnych
"Krzy¿owice 2009". Gospodarze  de-
korowali obej�cia, ulice, urz¹dzali pomy-
s³owe scenki rodzajowe, które oceniaæ i
nagradzaæ bêdzie komisja. G³owili siê,
czym by zaskoczyæ jutrzejszych go�ci. Ze
�wietlicowej kuchni, w której rz¹dzi³y pa-
nie z KGW z Nowej Wsi, po smakowi-

tych zapachach �wi¹tecznego sobotnie-
go obiadu roznosi³y siê zapachy przygo-
towywanego niedzielnego obiadu do¿yn-
kowego. W niedzielê tradycyjny korowód
do¿ynkowy z udzia³em w³adz, starostami

do¿ynek i piêknymi koro-
nami ¿niwnymi  na czele
w drodze przez wie� za-
trzyma³ siê na Mszy sw.
dziêkczynnej. Mszy spra-
wowanej przez ks. pra³a-
ta W. Grocholla z udzia-
³em wczorajszych go�ci z
Niemiec. Ks.proboszcz
K. Rucki  po�wiêci³ koro-

ny i chleb, którym na zakoñczenie Mszy
czêstowano go�ci.  Czê�æ popo³udniowa
bogata w atrakcje i rozrywki, wystêpy
dzieci ze szkó³ w Bogdanowicach  i  Gim-
nazjum nr 2, zawody sportowe, wystawy,
og³oszenie wyników konkursów, wrêcze-
nie nagród i odznaczeñ kiermasze, obfita
gastronomia oraz piêkna pogoda spro-
wadzi³y t³umy mieszkañców na imprezê
zw³aszcza na wieczorne godziny by po-
bawiæ siê i pos³uchaæ gwiazd estrady.  Dla
licznych go�ci  z Czech i Niemiec nasze
obrzêdy do¿ynkowe byly nieznane i nie-
zwykle ciekawe co wnioskowaæ mo¿-
na  by³o rownie¿ po utrwalaniu ich  apa-
ratami fotograficznymi.

Jan Wac
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Dziêkuj¹c za uratowanie tych
oto dzwonów mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e nowy, piêkny  g³ubczyc-
ki ratusz otrzyma dzi� duszê prze-
pe³nion¹ tradycj¹. Umieszczenie
dzwonu w jego wnêtrzach bêdzie
tchnieniem wielowiekowej histo-
rii w nowe mury ratusza.

Tak¿e mieszkañcy Krzy¿owic
od dzi� bêd¹ mogli w bardziej uro-
czysty sposób prze¿ywaæ najwa¿-
niejsze chwile w swojej parafii. Bo
przecie¿ dzwony to duma ka¿dego
ko�cio³a - ich d�wiêk podnosi uroczy-
sty nastrój, wzywa w wa¿nych chwi-
lach, obwieszcza radosn¹ nowinê.

Czasem tylko przychodzi refleksja i
¿al, ¿e dzi� ju¿ nie ¿yjemy w Europie
dzwonów, czyli w spo³eczno�ciach,  w
których ca³e ¿ycie otrzymywa³o
wspólny rytm, mierzony dono�nym
d�wiêkiem  z ko�cielnej wie¿y.

Zamilk³y dzwony w wielu obszarach
ludzkiego ¿ycia dzisiejszej Europy -
przekrzycza³ je ha³as nowoczesno�ci.
Ale nadal maj¹ one dla nas znaczenie
symboliczne - we wspó³czesnym
�wiecie dzwony s¹ g³osem Boga, og³a-
szaj¹c obecno�æ sacrum, przypomi-
naj¹ zapracowanemu cz³owiekowi o
sprawach najwa¿niejszych. Niech
wiêc d�wiêk dzwonu bêdzie dla nas
zawsze refleksj¹ w gwarze codzienne-
go �wiata.

Ludwisarze mówili niegdy�, ¿e: "Hi-
storia �wiata sk³ada siê z dwóch prze-
plataj¹cych siê okresów. Czasów, gdy
armaty przelewa³o siê na dzwony i
czasów, gdy z dzwonów na powrót
robi³o siê armaty."

Wierzmy wszyscy, ¿e teraz nadszed³
ju¿ tylko czas dzwonów. Niech nam
zatem towarzysz¹ radosnymi d�wiê-
kami w ka¿dej wa¿nej chwili naszego
¿ycia.

A przekazane dzi� G³ubczycom i
Krzy¿owicom stare dzwony niech
bêd¹ pami¹tk¹ i przypomnieniem trud-
nej i tragicznej historii tej ziemi i jej
mieszkañców.

              Józef Sebesta  Marsza³ek
(na zdjêciu z harcerk¹

�rêka w r¹czkê�)

Przemówienie Burmistrza
G³ubczyc (dok.)

  Dzwon, który przez ponad 400 lat
wzywa³ na modlitwê mieszkañców
Krzy¿owic, przez ostatnie  60 lat s³u-
¿y³ parafianom ko�cio³a w Nesslbach.
Niezbadanym zbiegiem okoliczno�ci
jest, ¿e w tym samym czasie parafia-
nie i w Krzy¿owicach i w Nesslbach
zdecydowali o remoncie wie¿ swoich
ko�cio³ów i wtedy odczytano star¹
inskrypcjê na dzwonie w Nesslbach.

Wielkim gestem i szlachetnym dzie-
³em parafian z Nesslbach i Winzer jest
decyzja o zwrocie historycznego
dzwonu do Krzy¿owic i dodatkowo

  PRZEMÓWIENIE MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO  NA UROCZYSTO�CI PRZEKAZANIA DZWONÓW
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wsparcie finansowe parafian z Krzy-
¿owic, by odlaæ "Dzwon pojednania".
W ten sposób dwa puste miejsca w
wie¿y ko�cio³a w Krzy¿owicach zo-
stan¹ wype³nione. Dzwon ratuszowy,
odlany po wielkim po¿a-
rze, który na pocz¹tku
XVII w. strawi³ G³ubczy-
ce, przez stulecia ostrze-
ga³ mieszkañców o nie-
bezpieczeñstwie i by³
�wiadkiem historii nasze-
go miasteczka. Zabrany
na cmentarzysko dzwo-
nów, nie móg³ byæ �wiad-
kiem tragedii G³ubczyc w
roku 1945. Choæ poobija-
ny mo¿na powiedzieæ poraniony,  zo-
sta³ uratowany od po¿ogi, która stra-
wi³a ratusz i wszystkie kamienice  ryn-
ku

Dzwon ten odnaleziony przez
mieszkañców, którzy zmuszeni zosta-
li do opuszczenia Ziemi G³ubczyckiej,
by³ zawsze przez nich traktowany jak
najcenniejsza pami¹tka. Dziêki stara-
niom Wspólnoty (Leobschutz Heima-

tausschuss) G³ubczyczan oraz ¿ycz-
liwo�ci w³adz miasta Oldenburg zna-
laz³ schronienie od 1968 roku w Mu-
zeum w Oldenburgu.

Odbudowa Ratusza Miejskiego w
G³ubczycach w latach 2006- 2008 spo-
tka³a siê z wielk¹ ¿yczliwo�ci¹ i po-
parciem ze strony by³ych mieszkañ-

ców G³ubczyc. Wtedy te¿ zrodzi³a siê
my�l, by dzwon wróci³ do obudowa-
nego ratusza. Z inicjatywy Prezesa
Honorowego Wspólnoty (Leob-
schutz Heimatausschuss) G³ubczy-

czan ks. dr pra³ata Wolfganga Gro-
cholla i Prezesa Pana Huberta Luxa
odby³o siê spotkanie w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach.

Potem by³a wizyta  Pana Luxa z oka-
zji otwarcia ratusza. Nastêpnie  zapro-
szeno delegacjê z G³ubczyc do Olden-
burga i Eschershausen. Spotkanie
przed rokiem naszej delegacji w Ol-
denburgu z nadburmistrzem
(Oberbürgermeister Prof. Dr. Gerd
Schwandner) Prof. Dr. Gerdem
Schwandnerem,  jego wspó³pracow-
nikami oraz  ks. dr pra³atem Wolfgan-
giem Grochollem i  Panem Hubertem
Luxem pozwoli³o uruchomiæ prawn¹
procedurê, która umo¿liwi³a powrót
dzwonu. Wszystkim osobom zaanga-
¿owanym w te dzia³ania sk³adamy dzi�
serdeczne podziêkowanie, ale szcze-
gólne s³owa wdziêczno�ci kierujê do
Pana mecenasa Huberta Luxa, bo dziê-
ki  jego  zawodowemu do�wiadcze-
niu oraz osobistemu zaanga¿owaniu
wszystko siê powiod³o.

Proszê pañstwa, obchodzili�my we
wtorek 70 rocznicê wybuchu wojny
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wywo³anej przez dwa najwiêksze sys-
temy totalitarne XX wieku. Wiele
krzywdy wyrz¹dzi³a ta wojna miesz-
kañcom G³ubczyc, i tym których prze-
siedlono na zachód i obecnym, któ-
rych wypêdzono z kresów wschod-
nich. Samo miasto, jedno z najbardziej
urokliwych miasteczek �l¹skich w 1945
roku zamieni³o siê w rumowisko i
zgliszcza. Nie zachowa³a siê ani jedna
kamienica na naszym rynku. Wojna
dokona³a w Europie bolesnych po-
dzia³ów, a Polska na 50 lat utraci³a
szansê na suwerenny rozwój.

Dzisiejsze spotkanie mo¿liwe jest
dziêki ludziom, którzy przyczynili siê
do pokojowego obalenia komunizmu
przed 20 laty, ale te¿ wszystkim tym,
którzy dzia³ali na rzecz porozumienia i

wspó³pracy miêdzy naszymi narodami.
Wsparcie funduszy Unii Europejskiej,
której Polska jest pe³noprawnym cz³on-
kiem od 5 lat, pozwoli³o na odbudowê z
ruin G³ubczyckiego Ratusza.

Dzisiaj, jak przed wojn¹, w Ratuszu
znalaz³o swoj¹ siedzibê Muzeum G³ub-
czyckie. W Muzeum oraz  w Stowarzy-
szeniu Przyjació³ Muzeum i Ziemi G³ub-
czyckiej pracuj¹ ludzie, których pasj¹
jest odkrywanie dziedzictwa tej ziemi.
Nawi¹zuj¹ wspó³pracê z instytucjami i
osobami badaj¹cymi historiê i kulturê
Ziemi G³ubczyckiej. Coraz wiêcej  ³¹czy
nasze spo³eczno�ci. Wspó³pracuj¹ ze

sob¹ Powiat G³ubczyce i Landkre-
is Holtzminden, gdzie mieszka wie-
lu by³ych mieszkañców i znajduje
siê Muzeum po�wiêcone Ziemi
G³ubczyckiej i Biskupowi Natano-
wi w Eschershausen. Mamy nadzie-
jê, ¿e wkrótce podpiszemy umowê
o wspó³pracy miêdzy Gmin¹ G³ub-
czyce a Leobschutz Heimataus-
schuss.

Na zakoñczenie pragnê podziê-
kowaæ wszystkim, którzy przy-
czynili siê do u�wietnienia dzi-
siejszej uroczysto�ci. Dziêkujê za
przyjêcie zaproszenia i przybycie
wszystkim delegacjom z Niemiec
oraz Panu Konsulowi, dziêkujê za
po�wiêcony czas przedstawicie-
lom polskich w³adz pañstwo-

wych i samorz¹dowych z Panem Po-
s³em, Panem Wojewod¹ i  Panem Mar-
sza³kiem na czele. Dziêkujê za przy-
bycie wszystkim zaproszonym i tym,
którzy przybyli tutaj z potrzeby serca.

Burmistrz Jan Krowka
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Sehr geehrter Buergermeister, sehr geehrte Damen und Herren.
Szanowny burmistrzu, Szanowne Panie, Szanowni Panowie.

Dies ist ein bedeutsamer Tag, ein schoener und hoffentlich sehr froehlicher
Tag. Wir sind zusammengekommen, weil zwei historische Glocken, die den
Menschen hier frueher ueber viele Jahre in guten und schlechten Zeiten
gedient haben, an den Ort ihres Ursprungs zurückgekommen sind.

Dzisiejszy dzieñ jest wa¿nym, piêknym i mam nadziejê bardzo radosnym
dniem. Zebrali�my siê tutaj, poniewa¿ dwa historyczne  dzwony, które daw-
niej, przez wiele lat, s³u¿y³y ludziom w dobrych i z³ych czasach, powróci³y
na ich wcze�niejsze miejsce.

Wir wollen aber die schreckliche Vorgeschichte heute nicht verschweigen. Vor
genau siebzig Jahren begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der 2.
Weltkrieg und fast so lang waren diese Glocken fort.
In dem "Lied von der Glocke" von Friedrich Schiller heisst es von der Aufga-
be der Glocke: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Die Lebenden
rufe ich, die Toten beklage ich, die Blitze breche ich. Darueber setzte man
sich 1942 hinweg. Alles wurde in Deutschland dem Militaer untergeordnet
und auch Glocken nur noch als Rohstoffgesehen. Millionen Menschen ver-
loren in den Kriegsjahren ihre Gesundheit oder ihr Leben. Auch daran mues-
sen wir heute erinnern.

   Nie chcemy dzisiaj przemilczaæ pocz¹tku tej strasznej historii. Przed do-
k³adnie siedemdziesiêcioma laty wraz z najazdem niemieckim na Polskê
rozpoczê³a siê druga wojna �wiatowa i prawie na tak d³ugo dzwony zniknê-
³y. W "Pie�ni o dzwonie" Fryderyka Schillera jest mowa o zadaniu dzwonu:
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. ̄ yj¹cych wo³am, zmar³ych op³a-
kujê, b³yskawice ³amiê. Na to nie zwa¿ano w 1942r. W Niemczech by³o wszyst-
ko podporz¹dkowane wojsku i równie¿ dzwony widziane by³y tylko jako
surowiec. Miliony ludzi straci³y w latach wojennych zdrowie lub ¿ycie. Rów-
nie¿ to musimy dzisiaj przypominaæ
.
Andere verloren ihre Heimat. "Litauen, du meine Heimat, du bist wie die Ge-
sundheit. Nur wer diese verloren hat, weiss das Verlorene zu schaetzen. "So
beginnt der grosse polnische Dichter Adam Mickiewicz sein Werk "Herr Thad-
daeus oder der letzte Einritt in Litauen".
Viele der Aelteren hier unter uns, Polen und Deutsche, haben den Verlust der
Heimat erfahren und wissen um die Schmerzen, die er verursacht. Sie werden
bestaetigen, dass Mickiewicz recht hat. Fuer uns juengere ist es etwas, was

PRZEMÓWIENIE HUBERTA LUXA PREZESA
KOMITETU OJCZY�NIANEGO LEOBSCHUTZ
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wir nur aus den Erzaehlungen der Eltern und Grosseltern oder den Geschichts-
buechern wissen. Wir haben dort, wo wir geboren sind, in Deutschland oder
hier in Leobschuetz, unsere Heimat gefunden. Wir sollten uns aber an das
Leid unserer Vorfahren erinnern.

    Inni zgubili swoj¹ ojczyznê. "Litwo! Ojczyzno moja! Ty jeste� jak zdrowie;
Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, kto ciê straci³ ". Tak rozpoczyna
wielki polski poeta Adam Mickiewicz swoje dzie³o "Pan Tadeusz".
Wielu starszych Polaków i Niemców, dozna³o straty ojczyzny i znaj¹ ból tym
spowodowany. Oni potwierdz¹ ¿e Mickiewicz mia³ racjê. Dla nas m³odszych
jest to co�, co znamy tylko z opowiadañ rodziców i dziadków lub z ksi¹¿ek
historycznych. Nasz¹ ojczyznê znale�li�my tam gdzie�my siê urodzili, w Niem-
czech albo tutaj w G³ubczycach. Powinni�my jednak sobie przypominaæ ból
naszych przodków.

Leider gab es ueber viele Jahre wenig Moglichkeiten, sich darueber auszutau-
schen. Deshalb ist es wichtig, dass die beiden Glocken heute hier sind. Es ist
nicht wichtig wegen der Vergangenheit, es ist wichtig wegen der Zukunft.

   Niestety, przez wiele lat niewiele by³o mo¿liwo�ci wymiany naszych pogl¹-
dów. Dlatego istotnym jest, ¿e obydwa dzwony s¹ dzisiaj tutaj. Nie jest to
wa¿ne z uwagi na przesz³o�æ, ale wa¿ne z uwagi na przysz³o�æ.

In der Praeambel des Vertrags, den wir geschlossen haben, heisst es: "Auf
Wunsch des mitzeichnenden Heimatausschusses als Repraesentant der ehe-
maligen deutschen Bewohner der Stadt und des Landkreises Leobschuetz
soll mit diesem Vertrag ein Zeichen der Versoehnung gesetzt, der Weg zu
einem freundschaftlichen Miteinander eroeffnet und die gemeinsame Bewah-
rung des historischen Erbes des Leobschuetzer Landes begonnen werden."

   W preambule umowy, któr¹ zawarli�my, jest powiedziane: "¯yczeniem wspó³-
uczestnicz¹cego w podpisaniu umowy Komitetu Ojczy�nianego Leobschütz,
reprezentuj¹cego by³ych niemieckich mieszkañców miasta i powiatu Le-
obschütz umowa ta ma byæ symbolicznym znakiem pojednania, który ma
otworzyæ drogê do przyjaznego wspó³¿ycia oraz zapocz¹tkowania wspó³-
pracy nad zachowaniem historycznego dziedzictwa rejonu g³ubczyckiego."

Ich wuensche mir in diesem Sinne, dass wir aufeinander neugierig werden,
aufeinander zugehen und einander verstehen wollen und uns gegenseitig
unsere Sicht der Dinge erzaehlen. Nur dann ist der Andere kein Fremder mehr,
und daraufkommt es an. Wir koennen als Polen und Deutsche, als ehemalige
und als heutige Buerger von Leobschuetz anders sein und unsere eigene
Identitaet bewahren, aber wir sollten uns im Interesse der gemeinsamen Zu-
kunft und der Zukunft unserer Kinder nicht laenger fremd bleiben.
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   Chcia³bym aby�my byli ciekawi siebie nawzajem, ¿eby�my wychodzili
sobie naprzeciw, próbowali siebie nawzajem lepiej rozumieæ i umieli wy-
t³umaczyæ drugiemu swoje spojrzenie na �wiat. Tylko wtedy drugi nie bê-
dzie oznacza³ obcy, a o to w³a�nie powinni�my siê staraæ. Mo¿emy przecie¿
jako Polacy i Niemcy, jako byli i obecni mieszkañcy G³ubczyc, byæ ró¿ni,
zachowaæ swoj¹ indywidualno�æ, a pomimo to, w interesie wspólnej przy-
sz³o�ci i przysz³o�ci naszych dzieci, poznawaæ siebie nawzajem i przesta-
waæ byæ sobie obcymi.

Ihr Buergermesiter -Jan Krów-
ka und ich, wir haben die er-
ste Schritte in diese Richtung
schon gemacht. Ich moechte
ihm sehr fuer die grosse Ar-
beit, die er in unserem geme-
insamen Projekt gemacht hat,
danken. Er hat mir mehrmals
schon gesagt, in Bezug auf die
Stadt G³ubczyce, das, was

Adam Mickiewicz so geschrieben hat: "Dieses Tor ist breit geoeffnet und
zeigt dem Wanderer, dass die Gastgeber ihm herzlich begruessen." Ich
hoffe und ich wuensche mir, dass ich in naechsten Jahren oft durch diese
Tuer gehen kann.

   Pañstwa burmistrz- Jan Krówka i ja mamy ju¿ na tej drodze pierwsze kroki
za sob¹. Chcia³bym mu podziêkowaæ serdecznie za dobr¹ wspó³pracê w
przeprowadzeniu naszego projektu. On powiedzia³ mi ju¿ kilkakrotnie w
odniesieniu do miasta - G³ubczyc to, co Adam Mickiewicz tak sformu³owa³:
"Ta brama jest szeroko otwarta i zapowiada wêdrownemu, ¿e go�æ mo¿e
oczekiwaæ mi³ego przyjêcia". Mam nadziejê i ¿yczê sobie, abym w przysz³ych
latach czêsto móg³ przez tê bramê przechodziæ.

Ich danke auch der Stadt Oldenburg, die sehr viel Verstdndnis fuer unseren
Wunsch hatte, die G³ocke nach Leobschuetz zu bringen, und diesen tatkra-
eftig unterstuetzt hat.
Dziêkujê tak¿e miastu Oldenburg, które mia³o wiele zrozumienia dla nasze-
go ¿yczenia i energicznie nas wspar³o w sprowadzeniu dzwonu do G³ubczyc.

Lassen Sie mich schliessen mit der Losung aus dem Januar 1831, die Joachim
Lelewel zugeschrieben wird: Moege das Lied der Rathausglocke sein: "Im
Namen Gottes, fuer unsere Freiheit und eure!"
    Pozwólcie mi pañstwo zakoñczyæ zawo³aniem ze stycznia 1831 r., przypi-
sanym  Joachimowi Lelewelowi, które mog³oby byæ pie�ni¹ dzwonu ratuszo-
wego: "W imieniu Boga, dla naszej wolno�ci i waszej!"

Przemówienie t³umaczy³a Barbara Krówka Leszczyñska
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Od lat jak¿e d³ugich i trudnych / Wci¹¿ ta sama w sercu troska,
¯e tam gdzie� zosta³y trzy ziemie:/ Wileñska, Wo³yñska i Lwowska

Nasz wielki papie¿ Jan Pawe³ II w utworze poetyckim pt. "My�l¹c ojczyzna"
zapisa³ tak¹ my�l: "Godziny mijaj¹, ale i powracaj¹ na wielkiej tarczy zegara
historii. Czas ucieka, wieczno�æ czeka". Nasze spo³eczeñstwo w G³ubczycach
i okolicznych miejscowo�ciach równie¿ ¿yje wspomnieniami i czêsto ze wzru-
szeniem my�li o
" K r e s a c h
W s c h o d n i c h " .
Ogl¹damy stare fo-
tografie, czytamy
p u b l i k o w a n e
skromne pamiêtni-
ki, s³uchamy wspo-
mnieñ z uczuciem
nostalgii. Wszak
wspomnienia to
wielka si³a, choæ
tak niepozorna w
skromnej szacie melancholii. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e czas ucieka.
Niezale¿nie od pamiêci indywidualnej istnieje pamiêæ zbiorowa, wspólnota
spo³eczna. Tak¹ wspólnotê spo³eczeñstwo G³ubczyc postanowi³o powo³aæ 26
listopada 2008 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego, gdzie zebrali siê "kre-
sowiacy" starsi i m³odsi z zamiarem powo³ania Zwi¹zku Kresowian - ludzi
pochodz¹cych Wileñszczyzny,Wo³ynia, Lwowa, Pokucia, Podola czyli z Ziem
Kresów Rzeczypospolitej. Spotkanie,  na które przysz³o 72 kresowiaków,  miesz-
kañców miasta i gminy, zaszczycili obecno�ci¹ burmistrz Jan Krówka, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk oraz radni. Po wstêpnej dys-
kusji na przewodnicz¹cego zebrania poproszono powszechnie znanego Edwar-
da Wo³oszyna, syna ¿o³nierza, który przeszed³ szlak z ziemi wo³yñskiej do
Berlina, potem wstawia³ s³upy graniczne miêdzy Polsk¹ a Niemcami. W dysku-
sji uczestniczy³o 20 osób, wszyscy jednog³o�nie poparli pomys³ powo³ania
zwi¹zku. Wybrano grupê inicjatywn¹, która przygotuje dokumenty niezbêdne
do zarejestrowania w s¹dzie. W jej sk³ad weszli: Edward Wo³oszyn, Amelia
Mamczar, Franciszek Pilch, Zygmunt Kosowski, Lidia Olchowy, Kazimierz Na-
umczyk, Lidia Rychlik, Jan Bi³ozur, Mieczys³aw Rydzak, Henryk £upicki, Ry-
szard Brzeziñski, Nina Ratuszniak, Jan Klim, Tadeusz Twardochleb, Ryszard
Do³han.

Zanim cud jaki�/ przyjdzie z któr¹� wiosn¹,/ I znowu jutrzni¹
zab³y�nie firmament/ Tê nasza pamiêæ/- ¿yw¹ - bezlitosn¹
Wnukom przeka¿cie/- jako Wasz testament.

                                                                       Marian £oziñski - Kresowiak

KRESOWIACY ORGANIZUJ¥
SWÓJ ZWI¥ZEK
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"Na dzisiejszym spotkaniu g³ub-
czyckich kresowian zgromadzi³a nas
wspólna historia mieszkañców miej-
scowo�ci i rodzin, które zo-
sta³y zmuszone do opusz-
czenia swoich ziem. Na Kre-
sach zosta³y nasze domy,
gospodarstwa, ko�cio³y,
cmentarze z grobami na-
szych przodków oraz tych,
którzy zostali zamordowani
za to tylko, ¿e byli Polakami.
Pamiêtamy te tragiczne zda-
rzenia i oczekujemy ze stro-
ny ukraiñskiej s³ów i gestów przepro-
szenia i pojednania. Dla ocalenia pa-
miêci tego okresu historii ziemi Kre-
sów Wschodnich RP i naszych ro-
dzin organizujemy siê w Stowarzysze-
nie Kresowian w G³ubczycach. Zapra-
szam do wspó³pracy nie tylko w or-
ganizowaniu spotkañ i uroczysto�ci
"Kresowych" wszystkich zaintereso-
wanych". Tymi s³owami Edward Wo-
³oszyn powita³ licznie zgromadzonych
w Klubie na Skrzy¿owaniu  kresowian
z G³ubczyc i okolicy. S³owa te wyra-
¿aj¹ jednocze�nie przes³anie i cel two-
rzenia stowarzyszenia. W�ród go�ci,
obok pos³a A. Krupy, byli nie tylko
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych gminy i powiatu, z  których wiêk-
szo�æ korzeniami siêga Kresów, ale
równie¿  Witold Listowski prezes To-
warzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kre-
sów  Po³udniowo - Wschodnich od-
dzia³ w Kêdzierzynie - Ko�lu  i skarb-
nik Henryka Sylwanowicz. Byli te¿
go�cie szczególni - Pañstwo Skalscy
z Bytomia. Mecenas Jan Skalski jest
przewodnicz¹cym Zwi¹zku Wypê-
dzonych z Kresów Wschodnich RP,

a �wielofunkcyjna� ma³¿onka Danu-
ta- prezesem Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo -

Wschodnich oddzia³ w Bytomiu, prze-
wodnicz¹c¹ Komisji Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej,
szefow¹ audycji Lwowska Fala w Ra-
diu Katowice (emisja co niedzielê o
godz. 8.15). Jej wyst¹pienie na spo-
tkaniu zamieni³o siê w wystêp arty-
styczny, szczególnie w duecie z ka-
pelanem Stowarzyszenia ks. A.
Szubk¹. Na tym spotkaniu nasi histo-
rycy A. Szymczyna i K. Maler spo-
tkali ludzi, którzy mog¹ wzbogaciæ ich
archiwalia. Kilkugodzinne spotkanie
urozmaicaneby³o wystêpami kolêdo-
wymi grupy m³odzie¿owej MOK pod
kierunkiem Józefa Kaniowskiego. W
przerwach "technicznych" panie z
KGW z Nowej Wsi (korzeniami  z Wi-
cynia) serwowa³y pierogi ze skwar-
kami i inne dania Kresami pachn¹ce.
Go�cie nie kryli rado�ci z inicjatywy
organizowania siê kresowian i zasko-
czenia z odkrycia takiego "zag³êbia
kresowo�ci" Dziêki  pani Danusi  g³ub-
czyckie stowarzyszenie zaistnia³o na
radiowej fali, a kresowianie zaistniej¹
jeszcze nieraz.

 Jan  Wac

   STOWARZYSZENIE KRESOWIAN
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20.sierpnia Kresowianie z G³ubczyc
i okolic spotkali siê przed obrazem
Matki Boskiej Bolesnej £askawej w
ko�ciele w Bogdanowicach na Mszy
�w., której przewodniczy³ prob. A
Szubka z udzia³em ks. B. Grabowskie-
go z Pomorzowic. Ks. Proboszcz przy-
pomnia³ historiê i losy obrazu Matki

Boskiej ³askami s³yn¹cego tam
na Kresach. Po Mszy, ju¿ w at-
mosferze towarzyskiej, o któr¹
zadba³y Panie z KGW, w sali dla
pielgrzymów, a potem w ogro-
dach przyplebanijnych jeszcze
raz wraca³y wspomnienia tam-
tych czasów, tamtych dni. Dni

tragicznych, przepe³nionych lêkiem o
¿ycie i prze¿ycie. Najstarsi wspomi-
nali - m³odsi, potomkowie kresowian

KRESOWIANIE W DZIA£ANIU

s³uchali. Tak utrwala³a siê pamiêæ po-
koleniowa. Prezes Stowarzyszenia
Edward Wo³oszyn i sekretarz Lidia Ol-
chowy przedstawili dotychczasowe
dzia³ania i plany na najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ. Bêdzie to m.in. upamiêtnienie
pogromu ludno�ci polskiej na Kre-
sach  w formie obelisku na cmentarzu

w G³ubczycach obok pomnika Sy-
biraków. Organizatorzy zadbali o
przypomnienie gwary, jak¹ mó-
wiono w Wicyniu i okolicy. War-
to wspomnieæ, ¿e nazwy tych
miejscowo�ci zosta³y utrwalone
w kamieniu po³o¿onym na skwer-
ku w centrum Nowej Wsi G³ub-
czyckiej. G³ubczyce i gmina ko-

jarz¹ siê jako tereny z
ludno�ci¹ nap³ywow¹ w
przewa¿aj¹cej ilo�ci z
Kresów. Jednak niewie-
le mamy  na to  trwa³ych
dowodów pamiêci, je�li
nie liczyæ tablic w ko-
�ciele parafialnym w
G³ubczycach upamiêt-
niaj¹cych ludobójstwo
na Kresach.. Mo¿e Sto-

warzyszenie Kresowian przyczyni siê
do tego - czego pocz¹tki ju¿ mamy.

Jan Wac
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G³ubczyckie �rodowisko kresowe
skupione w Towarzystwie Mi³o�ni-
ków Lwowa i Kresów Po³udniowo
Wschodnich Oddzia³ w G³ubczycach
czêsto wraca³o pamiêci¹ na swoje
Kresy  rodzinne, do czasów m³odo-
�ci, choæ tak bardzo
tragicznej. Odczuwa-
³o jednocze�nie brak
trwa³ego upamiêtnie-
nia dla przysz³ych
pokoleñ tamtych
dramatycznych zda-
rzeñ.  St¹d zrodzi³ siê
pomys³ "Kamienia
Pamiêci", przy któ-
rym  ka¿dy bêdzie
móg³ postawiæ znicz
za swoich bliskich,
którzy zostali tam na
Kresach  ofiarami lu-
dobójstwa.

Dziêki dobrej
wspó³pracy i porozu-
mieniu ze Zwi¹zkiem
Sybiraków postanowiono, ¿e na
cmentarzu komunalnym w kwaterze
Sybiraków obok pomnika "Sybiracy"
ustawiony zostanie  "Kamieñ Pamiê-
ci" G³ówn¹ rolê w tej inicjatywie ode-
gra³   prezes Oddzia³u  Stowarzysze-
nia Edward Wo³oszyn (foto poprzed-
nia strona) z niema³ym udzia³em i po-
moc¹ Kazimierza Naumczyka przew.
RM, Piotra Bykowskiego architekta,
projektanta technicznego, Krzyszto-
fa Podstawki g³ównego wykonawcy
i Krzysztofa Górala w³a�cicieli firm ka-
mieniarskich, Wies³awa Kowalika ar-
chitekta, Henryka Kowalczyka i Jana
Minartowicza prezesa i kierownika
Kopalni Odkrywkowej Surowców

�KAMIEÑ PAMIÊCI�

Drogowych w Niemodlinie/Braci-
szowie oraz wspó³organizatorów
uroczysto�ci burmistrza Jana Krów-
ki z pracownikami Urzêdu i Ryszar-
da Kañtocha  z KH ZHP z harcerzami
i instruktorami.

24. wrze�nia ods³oniêty zosta³ i po-
�wiêcony przez ks. kapelana Kreso-
wian Adama Szubkê i ks. Boles³awa
Grabowskiego "Kamieñ Pamiêci" z in-
skrypcj¹ upamiêtniaj¹c¹ kresowe lu-
dobójstwo.                   (foto tablica)

Jan Wac

Prezes G³ubczyckiego Oddzia³u To-
warzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kre-
sów Po³udniowo Wschodnich
Edward Wo³oszyn sk³ada serdeczne
podziêkowanie wszystkim ofiaro-
dawcom, ze sk³adek których pokry-
ty  zosta³ koszt postawienia �KA-
MIENIA PAMIÊCI� oraz firmom Top
-Farms i Us³ugi Komunalne za po-
moc techniczn¹ i organizacyjn¹
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 10. lutego 1940 na Pokuciu
Zima roku 1939/40 by³a niezwykle

mro�na i �nie¿na. Z kominów  wszyst-
kich domów miasteczka Gwo�dziec w
powiecie ko³omyjskim, unosi³y siê
dymy, a¿ po szare nabrzmia³e �niegiem
chmury, zza których wychyla³ pyzat¹
tarczê ksiê¿yc. Wstawa³ wczesny �wit
10. lutego 1940r. gdy na ulicach uka-
za³y siê szeregi sañ, z których wyska-
kiwali milicjanci i NKWD-dy�ci. Pod-
chodzili do okien i drzwi domów, wa-
lili kolbami wo³aj¹c "odkrywaj milicja"!
Po chwili w drzwiach ukazywali siê
zaspani, przera¿eni mieszkañcy. Wy-
rwani ze snu ostrym nakazem natych-
miastowego zbierania siê do dalekiej
podró¿y. Pakowali w tobo³y co wpa-
d³o w rêce przy rozdzieraj¹cym p³a-
czu dzieci. Podobne sceny niespo-
dziewanych naj�æ mia³y miejsce w
Kolonii oddalonej o 3 km od dworca
kolejowego w Gwo�dzcu. Do zszoko-
wanych nag³ym rozkazem, opuszcza-
j¹cych  na zawsze swe domy miesz-
kañców, do p³aczu dzieci, dochodzi³o
w�ciek³e ujadanie wiernych psów,
które rzuca³y siê na nieznanych osob-
ników, jakby wyczuwaj¹c w nich
�miertelnych wrogów. W pop³ochu i
po�piechu zabierano wszystkich
mieszkañców , m³odych i starych bez
wzglêdu na chorobê czy wiek. Nie
darowano niemowlêtom. W³a�nie z
takim zawiniêtym w becik i koc wsia-
da³a do sañ m³oda matka Bronia Ku�-
niarowa. Tuli³a dziecko i modli³a siê
do �wiêtego Antoniego, patrona
gwo�dzieckiej parafii o pomoc. Po
przybyciu na stacjê, gdzie sta³y wa-
gony z tzw. kominami gor¹czkowo
rozgl¹da³a siê wokó³. Wzrok jej nagle
spotka³ siê z oczyma pani Kaputowej

 70. ROCZNICA WYWÓZKI NA SYBIR
wygl¹daj¹cej zza firanki domu kolejo-
wego. B³yskawicznie podesz³a do
uchylonego w tym momencie okna i
wcisnê³a w nie becik mówi¹c: "Pro-
szê je oddaæ moim rodzicom." Sama
szybko wmiesza³a siê w t³um brutal-
nie popychany do wagonów przez
krzycz¹cych milicjantów. P³acz wywo-
¿onych, a potem rozpaczliwy, b³agal-
ny �piew "Pod Twoj¹ obronê" zlewa³
siê ze zgrzytem zadrutowanych wa-
gonów, które mia³y ich wie�æ przez
jak¿e d³ugie tygodnie, a¿ na Sybir.
Tego dnia rano, gdy powróci³am do
domu po ca³onocnym dy¿urze na po-
czcie, mama wrêczy³a mi  kosz z ¿yw-
no�ci¹,  mówi¹c "biegnij na dworzec i
podaj go wywo¿onym s¹siadom".
Niestety od wagonów odpêdzi³ mnie
milicjant, cham, krzycz¹c "nie lza"
Pobieg³am, chc¹c oddaæ koszyk, na
pró¿no. Bezwzglêdni stra¿nicy kolba-
mi odganiali mnie od wagonów, które
zasuwali ciê¿kimi drzwiami. Zrozpa-
czona  bezsilno�ci¹ wobec tego okru-
cieñstwa, zmarzniêta wesz³am do ko-
lejowego domu i tu zobaczy³am pani¹
Kaputow¹ ko³ysz¹c¹ na rêkach p³a-
cz¹ce niemowlê. Opowiedzia³a mi,
sk¹d siê  u niej znalaz³o i prosi³a mnie,
abym  zawiadomi³a dziadków Traczu-
ków, ¿e maj¹ cudem ocala³ego wnuka
od deportacji na Sybir. By³o to chyba
jedyne niemowlê , które nie podzieli-
³o losu dzieci, których cia³ka znaczy-
³y tragiczny szlak na "Nieludzk¹ Zie-
miê". W osiem tygodni po tym, 13
kwietnia mia³ miejsce drugi wywóz,
którego uczestnicy równie¿ nigdy nie
powrócili w rodzinne strony. Po tym
niew¹tpliwym szoku, polityk naje�d�-
cy g³osz¹cego has³o o "szczê�liwym
ustroju bez panów, kapitalistów,

>>>
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SYBIR

Corocznym zwyczajem w dniu
17.wrze�nia - Dniu  po�wiêconym
upamiêtnieniu losów Sybiraków - na

Cmentarzu Komunalnym" gro-
madz¹ siê   przy  "swoim" Po-
mniku  �wiadkowie tamtych
czasów, ci, którzy prze¿yli ten
koszmar, oraz ich potomkowie,
delegacje zwi¹zków komba-
tanckich, m³odzie¿ szkolna,
harcerze z pocztami sztandarowymi,
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych,  aby wspólnie uczciæ wspó³-
braci. Uroczysto�æ odbywa  siê zgod-
nie z harcerskim ceremonia³em jako,
¿e wpisana jest do kalendarza  dzia-
³añ harcerskich Komendy Hufca.  Po
czê�ci oficjalnej  odby³o siê w Klubie
na Skrzy¿owaniu spotkanie na którym

harcerze przygotowani przez Józefa
Kaniowskiego zaprezentowali gor¹co
oklaskiwany  program s³owno - mu-
zyczny. Komendant Hufca  Ryszard
Kañtoch  wrêczy³ przy tej okazji  Har-
cersk¹ Lilijkê - Niezawodny Przyjaciel
- Bronis³awowi Sawickiemu. Lilijka
jest najwy¿szym  uznaniem, symboli-
zuje harcerzy i przyjació³ harcerstwa
pod¹¿aj¹cych zawsze w dobrym kie-

runku zgodnie z idea³ami prawa i przy-
rzeczenia harcerskiego. Aleksandro-
wi Zagwockiemu prezesowi Zwi¹zku
Sybiraków Logo Harcerskie. Dzieñ
Sybiraka to równie¿ okazja spotkania
siê, porozmawiania przy kawie we
w³asnym gronie. Sybiracy przycho-
dz¹na te spotkania chêtnie, chocia¿
niekiedy z trudem.               Jan Wac

krwiopijców" sta³a siê dramatyczna
dla resztki ludno�ci polskiej. Po otrzy-
maniu listów z Syberii i Kazachstanu
¿ycie koncentrowa³o siê na wystawa-
niu w kolejkach po myd³o, cukier,
chleb, który suszono i wraz z odzie¿¹
wysy³ano Rodakom. Zmor¹ ¿ycia sta-
³y siê wezwania NKWD  najczê�ciej
na nocne przes³uchania z których nie
zawsze wraca³o siê do domu, zawsze
musia³o siê podpisaæ o�wiadczenie,
¿e nikt nie dowie siê, nawet z rodziny,

o tre�ci i przebiegu rozmowy. Ten
okrutny system terroru trzymania w
nieustannym strachu i niepewno�ci
rujnowa³ psychicznie. Tote¿ ze swe-
go rodzaju ulg¹ powitano wybuch
wojny niemiecko-sowieckiej.   Ale o
tym innym razem.

 Na podstawie wspomnieñ kreso-
wianki z Pokucia Janiny Krasno-
dêbskiej z Gazety Ko³omyjskiej (wy-
chodzi od 1890 roku) opracowa³
Marian £oziñski

>>>
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W minionym roku szkolnym 2008/ 09 Ko³o M³odych Historyków dzia³aj¹ce
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym  w
G³ubczycach zorganizowa³o I edycjê
konkursu pt. "Korzenie wielu g³ub-
czyczan s¹ na kresach." W konkur-
sie wziê³a udzia³ m³odzie¿ szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych.  1
czerwca 2009r. w czytelni Biblioteki
Miejskiej  mia³o miejsce og³oszenie
wyników i rozdanie nagród - piêk-
nych albumów i encyklopedii, które

ufundowa³o Starostwo Powiatowe  oraz g³ubczycki MOK.
I miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych  zajê³a  Marta �wierczyñska z Gimna-

zjum nr 1, której na-
uczycielk¹ historii jest
Ewa Lorek - Junka,
miejsce II i III zajêli
uczniowie Zespo³u
Szkó³ w Lisiêcicach,
£ukasz Bernacki (II) i
Agata Kobylañska
(III), pod kierunkiem
pani Anny Dudek.

W kategorii szkó³
gimnazjalnych zwy-

ciê¿yli: Klaudia Wnêk
(I m), Mateusz Jurków
(II) i Adam Chrusz-
czewski (III), wszyscy
z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego, ich na-
uczycielk¹ historii jest
pani Stanis³awa Wi-
ciak.

Komisja konkurso-
wa w sk³adzie: Jan
Wac - przewodnicz¹-
cy, Barbara Piechaczek i Jolanta Górak, stwierdzi³a, ¿e wszystkie dostarczone
na konkurs prace by³y warto�ciowe i s¹ warte przechowania dla potomnych,
dlatego te¿ zosta³y przekazane do Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Organizatorzy konkursu maj¹ nadziejê, ¿e w tegorocznej II edycji uczestni-
ków bêdzie wiêcej i  równie¿ ich prace oka¿¹ siê dla potomnych cenne.

    Katarzyna Maler

KONKURS  O KRESACH
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PODRÓ¯ DO RODZINNEJ ZIEMI

ZBARASKIEJ - ZBARA¯ 2009

W dniach 13-17 lipca 2009 odby-
³em czwart¹ ju¿ w moim ¿yciu podró¿
do rodzinnej ziemi zbaraskiej. Tym ra-
zem jecha³em z - Wo³odi¹. Kursuje on
regularnie miêdzy Wroc³awiem a Za-
chodni¹ Ukrain¹, przewo¿¹c ludzi do
pracy w Polsce i z powrotem. W³a-
�nie ludzie wracali na urlopy do domu.

Wie�li z sob¹ ciê¿kie torby i kartony.
Jazda mikrobusem przebiega³a spraw-
nie. Dopiero na granicy by³o oko³o
sze�æ godzin oczekiwania i zamiast
wieczorem u moich go�cinnych go-
spodarzy znalaz³em siê nastêpnego
dnia rano.

Od pierwszego dnia nie marnowa-
³em czasu. Zaraz po �niadaniu uda-
³em siê na zwiedzanie mego rodzinne-
go miasta Zbara¿a. Wyruszy³em z
Przygródka. Z uwagi na moje gene-
alogiczne zainteresowania, moim
pierwszym celem by³o odwiedzenie
archiwum miasta. Po drodze mija³em
stare, przewa¿nie parterowe, kamie-
niczki przy ulicy Dani³y Halickiego
(Jana Skrzetuskiego). W rynku znala-
z³em budynek mojej dawnej szko³y z
jaskrawo czerwonym dachem. Odnio-

s³em wra¿enie, ¿e otoczenie szko³y jak
gdyby zamar³o i raczej siê nie zmieni-
³o. W archiwum przywita³a mnie bar-
dzo mi³o pani kierowniczka. W³a�nie
wychodzi³a, kiedy poznaj¹c we mnie
obcokrajowca, zawróci³a do biura.
Niestety ¿adnych ksi¹g metrykalnych
nie mieli. Poleci³a mi natomiast naj-

nowsz¹ historiê miasta.
Otrzyma³em te¿ adres
archiwum w Tarnopolu.
W sprawie ksi¹g metry-
kalnych odes³ano mnie
do Urzêdu Miejskiego.
Tu pani w sekretariacie
poinformowa³a, ¿e me-
trykê mego urodzenia
mo¿e wystawiæ w ci¹gu
kilku godzin, ale ko-
�cielnych ksi¹g metry-
kalnych oni nie maj¹.
Wêdrowa³em  dalej

ulic¹ Niezawis³osti (Henryka Sienkie-
wicza), mijaj¹c po drodze ma³¹ cerkiew,
ochronkê, ko�ció³, figurê patrona
przepraw wodnych - �w. Jana Nepo-
mucena, Czarny Most na rzece Gnie-
zna oraz  na rozdro¿u czo³g T-34, pa-
mi¹tkê po II wojnie �wiatowej. Z dala
widzia³em sylwetkê pa³acu zamkowe-
go ksi¹¿¹t Zbaraskich.

Po obiedzie ruszy³em na moj¹ ulicê
D³ug¹ (Tadeusza Ko�ciuszki). Sze-
d³em dok³adnie ulicami, którymi wê-
drowa³em kiedy� do ko�cio³a i szko-
³y. Mija³em znajome domy, m.in. Ha-
nusiewiczów i Bocheñskich. Wszyst-
kie boczne uliczki pokryte by³y t³u-
czonym szarym kamieniem. Chodze-
nie takimi uliczkami w pogodny dzieñ
wymaga zapewne czêstego czyszcze-
nia butów, a przejazd samochodów
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wznieca tumany kurzu. Na ulicy D³u-
giej najpierw skierowa³em siê w stro-
nê mniej mi znanego "K¹ta". Tak na-
zywano dawniej zachodni¹ czê�æ uli-
cy D³ugiej. Szutrowa nawierzchnia
ulicy przykrywa³a ¿yzn¹ czarn¹ gle-
bê. Po obu stronach ulicy sta³y bar-
dziej lub mniej zadbane domy. Mija-
³em posesje Bojarczuków, Ornawków,
mego stryja Ignacego, dom Hebanow-
skich, gospodarstwo Humeniuków i
inne. Zaszed³em na sam koniec ulicy

pod wzgórze zwane Ska³¹. W drodze
powrotnej pozna³em pana Romana
Junkê. Jest Polakiem i mieszka tu przy
ul. D³ugiej. Podwióz³ mnie kawa³ek
swoim wiekowym samochodem mar-
ki zaporo¿ec i ofiarowywa³ siê, za od-
powiedni¹ op³at¹, powoziæ po okoli-
cy. Tymczasem postanowi³em jeszcze
odwiedziæ mieszkañców naszej daw-
nej posesji przy ul. D³ugiej 35. Pamiê-
tam, kiedy w 1946 roku Józef Cienki i
jego rodzina pojawili siê na naszym
podwórku. Byli przesiedleñcami z
miejscowo�ci Laszki na ziemi zamoj-
skiej. Na miejscu starej chaty posta-
wili nowy dom, a obok te¿ drugi. W
nowym domu ¿yj¹ ju¿ nastêpne po-
kolenia. Przyjmuj¹ mnie bardzo ¿ycz-
liwie. Dom piêknie jest urz¹dzony dziê-
ki pracy m³odej pani we W³oszech,
która mówi "si, parla italiano". Robiê

zdjêcie z pani¹ domu na tle zagonu
ziemniaków. Kiedy� by³o to nasze
podwórko. Piwnice zwane "lochami",
usytuowane dawniej pod stodo³¹ i
drewutni¹, wyznaczaj¹ rozmiary po-
dwórka, które co sobotê mia³em obo-
wi¹zek zamiataæ. W piwnicy pod sto-
do³¹ kryli�my siê w okresach przesi-
lenia frontowego. Szczê�liwym trafem
nie zostali�my upieczeni ¿ywcem.
Nastêpnie uda³em siê w poszukiwa-
niu Oli Popowicz, kole¿anki dziecin-

nych zabaw. Ola ¿yje samot-
nie w nowym domu. Obok
stoi w dobrym stanie stary
dom. Jego wnêtrze przypomi-
na mi typowy rozk³ad naszej
chaty: wej�cie od strony
wschodniej do sieni, sk¹d
drzwi po lewej prowadz¹ do
du¿ego pokoju, naprzeciw do
ma³ej izby a na wprost do
wankirza, czyli w¹skiej, d³u-
giej kuchni. Id¹c dalej krêt¹

ulic¹, mija³em kolejne domy znanych
mi dawnych mieszkañców: Stankiewi-
czów, Garguliñskich, Szubrów � Tak
doszed³em do go�ciñca tarnopolskie-
go, kiedy� ul. Juliusza S³owackiego,
a obecnie ul. W. Czornowo³a. Wraca-
³em do miasta skrótem ko³o gmachu
Soko³a i wst¹pi³em do ko�cio³a oo.
Bernardynów przy ulicy Niezawis³o-
sti, w którym o. Berard oprawia³ w³a-
�nie wieczorn¹ mszê. Dwie starsze
kobiety oraz czworo dzieci wtórowa-
³o ksiêdzu liturgiê w jêzyku ukraiñ-
skim. Po mszy odwiedzi³em o. Berar-
da w zakrystii i zamówi³em mszê za
zmar³ych z rodziny Komendantów i
Szustakowskich. Przy Czarnym Mo-
�cie, naprzeciw figury �w. Jana Ne-
pomucena, znajdujê Kaplicê £em-
kowsk¹ "po�wiêcon¹ 60 rocznicy de-
portacji pó³ miliona Ukraiñców z
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etnicznych terenów Podlasia,
Che³mszczyzny, Nadsania i £em-
kowszczyzny oraz ofiarom wojsko-
wo-represyjnej akcji "Wis³a" w Pol-
sce. 12.06.2006". Ludzie ci zamiesz-
kali w naszych domach, kiedy nas
zmuszono do wyjazdu na zachód.

Nastêpnego dnia zosta³em zapro-

szony przez o. Berarda na rekonesans
cmentarza w Stryjówce. Jad¹ te¿ z
nami pañstwo Alina i Ireneusz Skrzyp-
czakowie, którzy wraz z m³odzie¿¹ ze
szko³y wojskowej w £añcucie, od kil-
ku lat pielêgnuj¹ cmentarz polski w
Zbara¿u. Tym razem maj¹ prowadziæ
akcjê oczyszczania innego cmentarza.
Jest do wyboru cmentarz w Maksy-
mówce lub Stryjówce. Przy okazji od-
wiedzamy rodzinê Fedorkiewiczów,
któr¹ pozna³em cztery lata wcze�niej.
Zostajemy przyjêci i ugoszczeni przez
nich bardzo serdecznie. Pani Daria
pochodzi z rodziny Kra�nickich, ale
nie mówi ju¿ po polsku. Na zakoñcze-
nie spotkania robimy wspólne zdjê-
cie. Dalej udajemy siê do Tarnopola,
aby sprawdziæ godzinê przyjazdu dru-
¿yny harcerzy z Warszawy. Dru¿yna,
licz¹ca dziesiêæ osób, zg³osi³a siê do
udzia³u w akcji odnowy polskiego
cmentarza na ziemi zbaraskiej. Po dro-

dze mijamy dawn¹ wie� Zarudzie wraz
z ko�cio³em zamienionym na cerkiew
prawos³awn¹. We wsi mieszkaj¹ pra-
wie wy³¹cznie potomkowie przesie-
dleñców z Polski. Przy drodze wita nas
wynios³a figura Jana Nepomucena z
1862 roku! Nastêpnie odwiedzamy
ruiny ko�cio³a w Ochrymowcach. Ten

oryginalny budynek z
czerwonej ceg³y i pod bla-
szanym dachem nie zna-
laz³ zastosowania i popa-
da jak dot¹d w ruinê. Da-
lej typowym szutrowym
go�ciñcem docieramy do
szosy prowadz¹cej do
Tarnopola.

Po obiedzie pañstwo
Skrzypczakowie zapropo-
nowali odwiedziny cmen-
tarza w Zbara¿u. Zaczyna-
my od strony cmentarza

¿ydowskiego. Znajdujemy tu jedynie
kilkadziesi¹t maceb. Wed³ug prze-
wodnika po ziemi zbaraskiej - Henry-
ka �laskiego, najstarsze nagrobki na
tym cmentarzu pochodzi³y z lat 1756 i
1790. Na obu znajdowa³y siê wyryte
polskie or³y.  Teraz na jednej z p³yt
odczytujê inskrypcjê czê�ciowo w jê-
zyku polskim: "Teni z Tinterów Asz-
kenasowa 1881-1937". W czasie nie-
mieckiej okupacji zniszczono wiêk-
szo�æ nagrobków z tego cmentarza.
Dalej przechodzimy na cmentarz pol-
ski. Witaj¹ nas pochylone w ró¿ne
strony figury nagrobków. Pañstwo
Skrzypczakowie sprawdzaj¹ wyniki
prowadzonych od kilku lat prac po-
rz¹dkowych oraz skuteczno�æ stoso-
wanych oprysków. Si³a przyrody jest
jednak wielka i bez sta³ej pielêgnacji
trudno bêdzie z ni¹ wygraæ. Najwa¿-
niejsza jest jednak idea, która dzisiaj
znalaz³a wielu na�ladowców na in-
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nych cmentarzach kresowych. W�ród
wielu mogi³ znajdujê nagrobek moich
krewnych Wawrzyñca i Józefy Tokar-
czuków (1864) oraz mego dziadka
Antoniego (1864-1936). Staram siê te¿
odnale�æ nagrobki moich krewnych
ze strony matki, ale tym razem bez
skutku. Nastêpnie udajemy siê na
cmentarz w Maksymówce. Znajduje-
my tu wy³¹cznie nagrobki polskie:

Mateusz Boczar, Jakub Magalas,
Anna Sokó³, Miko³aj Kurczowski i
inni. Nieopodal stoj¹ zgliszcza ko�cio-
³a, a przed nim figury ufundowane w
1912 roku przez Towarzystwo Gimna-
styczne Sokó³ ze Stanów Zjednoczo-
nych. Po drodze wstêpujemy do wio-
ski Hrycowce. Kiedy� podobnie jak
Kretowce wie� polska, obecnie za-
mieszka³a przez przesiedleñców z Pol-
ski. Niektóre domy pamiêtaj¹ dawne
czasy, chocia¿ nie s¹ ju¿ kryte s³o-
mian¹ strzech¹ lecz p³ytami azbesto-
wymi. Wieczorem wracamy do Zba-
ra¿a.

Trzeciego dnia wêdrujê szlakiem,
który mia³ byæ dla mnie czê�ciowo
nieznan¹ turystyczn¹ przygod¹. Za-
cz¹³em od  Przygródka, przez Tarno-
polskie Przedmie�cie, przechodzê
przez zabudowania w Laskach i wcho-
dzê na nowe osiedle powsta³e na by-

³ych ogrodach, wzd³u¿ ulicy D³ugiej.
Jestem na ulicy Korolowej. Uliczki
pokryte s¹ powszechnie stosowanym
tu gruzem z szarego kamienia. Kiedy�
by³ st¹d rozleg³y widok na miasto,
obecnie domy zas³aniaj¹ wszystko.
Powy¿ej jest gêsto poro�niêty lasek.
Za laskiem by³a dawniej "Dêbina",
gdzie mia³ zgin¹æ jeden z bohaterów
obrony Zbara¿a - Longinus Podbipiê-

ta. Idê dalej na zachód w
kierunku wzgórza zwane-
go Ska³¹. To tu kiedy�
zje¿d¿a³ na nartach ówcze-
sny uczeñ gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza w
Zbara¿u, a pó�niejszy me-
tropolita przemyski - abp
Ignacy Tokarczuk. St¹d
roztacza siê widok na oko-
licê: w dole miasto Zbara¿,
a dalej na wschodnim ho-
ryzoncie ¿yzne pola czar-

noziemu. Na samym wzgórzu pozo-
sta³o�æ po instalacjach wodnych. Ni-
¿ej, niestety, mijam dzikie wysypisko
�mieci. W oddali widaæ cmentarz Za-
³uski. Tu znajdujê te¿ moich krewnych
z rodziny Komendatów. Na miejscu
starej twierdzy w Starym Zbara¿u stoi
kamienny obelisk z ¿eliwn¹ tablic¹ i
napisem, w wolnym przek³adzie: "Tu
w XIII - XVI w. by³a starozbaraska
forteca - �wiadek s³awy, heroizmu i
losu narodu ukraiñskiego". W dole
wzd³u¿ rzeki Gniezna widaæ zabudo-
wania Starego Zbara¿a, a dalej Za³u-
¿a. Po przeciwnej stronie wznosz¹ siê
wzgórza Miodoborów i las Za³uski.
Strom¹ �cie¿k¹ schodzê w dó³ do Sta-
rego Zbara¿a. St¹d wyjecha³o na za-
chód po 1945 roku wielu Polaków. Ku
memu zaskoczeniu, wzd³u¿ drogi mi-
jam przydro¿ne �wiête figury, a na
nich polskie napisy, m.in.: "Królowo
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Ró¿añca �wiêtego módl siê za
nami". Fundatorem kilku rze�b by³ -
Tomasz Stankiewicz i ̄ ona jego. Je-
stem zbudowany trosk¹ o zachowa-
nie pami¹tek i wyrazem poszanowa-
nia dla tradycji tej ziemi przez obec-
nych jej mieszkañców! Na styku Sta-
rego Zbara¿a i Za³u¿a stoi cerkiew, a
nieco dalej szkielet ko�cio³a bez da-
chu. Przed ko�cio³em znowu figura
Królowej Ró¿añca �wiêtego. Tu¿
obok nawi¹zujê rozmowê z m³odym
gospodarzem. Jego dziadek s³u¿y³ w

Ludowym Wojsku Polskim i zgin¹³ na
wojnie. Dalej idê w kierunku Ma³ego
Za³u¿a. Po prawej stronie widaæ wzgó-
rze z cerkwi¹ �w. Spasa. O historii tej
budowli �wiadczy wmurowana tabli-
ca z tekstem pisanym cyrylic¹, w prze-
k³adzie: "V leto ot sozdanija miry
7108 a i¿e ot vop³eszczenija z Pre-
sviatoj Divi Marii Gospoda naszego
Isusa Christa 1600-go roku na sem
siatom meste staro¿itnogo monasti-
ra za b³agoizvolenijm Bo¿ym na vecz-
nuju czest i chva³u Jogo swjatuju so-
oru¿eno bist sija Svjatogo Velikoho
Spasa za der¿avii ii szczaslivogo pa-
nuvannja jogo Mi³osti Janusza Zba-
ra¿skogo vojewodi Brac³avskogo
starosti Kremeneckogo za starann-
jam pracuje s³u¿bi jogo mi³osti mno-
gorisznogo raba Bo¿ija Grigorija
Novickogo na toj czas starosti  Zba-

raskogo." Cerkiew ta zbudowana z
kamienia w stylu gotyckim, posiada-
³a obronny charakter, o czym �wiad-
czy m.in. wie¿a zaopatrzona w strzel-
nice. Przechodzê przez most na rzece,
nad któr¹ stoi jeszcze jeden nieczyn-
ny ju¿ m³yn wodny i wchodzê na te-
ren Za³u¿a Ma³ego. Tu odwiedzam
dom moich krewnych Komendatów.
Przy winie i mi³ym poczêstunku wspo-
minamy o losach rodziny. W dalszej
wêdrówce znowu spotykam zabyt-
kow¹ figurê �w. Grzegorza, wysta-

wion¹ staraniem Gabriela i Ma-
rianny R.P. 1844. Mijam zabudo-
wania, gdzie podobno mieszka³
przed wojn¹ starosta Zbara¿a
Jawetz i schodzê w dó³ w kierun-
ku m³yna Kurnija. Stary budynek
przypomina dawn¹ sylwetkê, ale
ju¿ nie szumi tu woda, spadaj¹ca
na ko³o m³yñskie oraz s¹cz¹ca siê
przez szpary drewnianej zapory.
Kiedy� by³o tu popularne k¹pie-

lisko zbaraskie. Z porêczy mostu ska-
kali tu do wody odwa¿ni ch³opcy.
Przed mostem by³ kiedy� staw, s³yn-
ny z powie�ci "Ogniem i mieczem"
Henryka Sienkiewicza, dzisiaj ro�nie
tu tylko bujna trawa, w�ród której wije
siê w¹ska struga rzeki. Z dala widaæ
ruiny browaru, który zakupiony po-
dobno przez Holendrów, doprowa-
dzony zosta³ do upadku. Wydaje mi
siê, ¿e pamiêtam jeszcze cierpki smak
piwa z tego browaru, kiedy jako piê-
cioletni brzd¹c bra³em udzia³ w wese-
lu mojej cioci Zofii. Pamiêtam, ¿e smak
tego napoju nie przypad³ mi wtedy
do gustu. Zmierzam dalej ulic¹ £esi
Ukrainki (Marii Konopnickiej) do mia-
sta. Po drodze pytam jakiego� cz³o-
wieka "Czy to by³ m³yn spalinowy
Zacharasiewicza", "Tak", odpowia-
da, "Teraz jest tu zak³ad pogrzebo-
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wy". Kiedy� zastosowany tu w m³y-
narstwie silnik Diesla by³ rewelacj¹
techniczn¹ na skalê krajow¹. Ulica,
któr¹ idê jest mi dobrze znana; w dzie-
ciñstwie wêdrowa³em ni¹ do babci
Marii Komendat w Sadkach. Mijam
dalej doskonale mi znan¹ uliczkê w
kierunku ulicy D³ugiej, dom Hanusie-
wiczów, po lewej dom rodziny Fila-

rowskich, czo³g - pomnik i wchodzê
na wzgórze do parku zamkowego.
Wstêpujê pod pomnik po�wiêcony
Adamowi Mickiewiczowi. Pod coko-
³em pomnika le¿y skromny wieniec z
bia³o-czerwon¹ wst¹¿k¹. Schodzê
znowu w dó³, w kierunku stawu Baza-
rzynieckiego, przez który mia³ przekra-
daæ siê inny bohater obrony Zbara¿a
w 1649 roku - Jan Skrzetuski. Tu zno-
wu stoi nieczynny m³yn Szmajuka, ale
woda na grobli szumi tak jak za daw-
nych lat. W koñcu zamykam pêtlê i
pod murami zamku wracam do domu
moich gospodarzy.

Czwartego dnia mego pobytu na
ziemi zbaraskiej by³em �wiadkiem ak-
cji porz¹dkowania cmentarza w Stry-
jówce. Dru¿yna 206 Starszoharcerska
im. Jana Skrzetuskiego z Warszawy,
pod opiek¹ pañstwa Aliny i Ireneusza
Skrzypczak z Fundacji Longinus, wziê-
³a udzia³ w porz¹dkowaniu cmentarza.
Do wyboru by³ cmentarz w Maksy-
mówce lub Stryjówce. O wyborze

Stryjówki zdecydowa³ fakt udzia³u w
akcji panów Jana i Andrzeja £ukasie-
wiczów, których korzenie wywodz¹ ze
Stryjówki. Obszerny teren cmentarza
znajdowa³ siê przy drodze z Kreto-
wiec. Dzieli³ siê on na czê�æ obecnie
u¿ywan¹ - ukraiñsk¹ i ukryt¹ w zaro-
�lach - polsk¹. Polska czê�æ cmenta-
rza pozostawa³a w stanie prawie nie

naruszonym od czasu wyjaz-
du polskich mieszkañców tej
miejscowo�ci w latach 1945-
46. By³a ona zaro�niêta ca³ko-
wicie krzewami, pokrzyw¹ i ziel-
skiem. Akcji porz¹dkowania
cmentarza patronowa³ o. Be-
rard z ko�cio³a oo. Bernardy-
nów w Zbara¿u. Dla prowa-
dzenia prac wypo¿yczono we
wsi odpowiednie narzêdzia,

m.in. kosê i siekierê. Natomiast pi³ê
spalinow¹ przywie�li z Polski pañ-
stwo Skrzypczakowie. Pracami kiero-
wali, do�wiadczeni w tego typu pra-
cach, pañstwo Alina i Ireneusz
Skrzypczakowie. Pan Ireneusz wyci-
na³ pi³¹ krzewy i mniejsze drzewka,
pani Alina robi³a zdjêcia nagrobków
oraz spisywa³a inskrypcje nagrobne
w grubym notatniku. M³odzie¿ pra-
cowa³a pos³uguj¹c siê kos¹ i siekier¹
oraz rêkami. Wyciête krzewy wyno-
szono na skraj cmentarza. Niedostêp-
ne i zapomniane mogi³y stawa³y siê
nam coraz bli¿sze; odczytywali�my
nazwiska: Barylskich, Kominków,
Kra�nickich, Ma³achowskich, Fedo-
ra Wa³owa itd. Niektóre nagrobki mia-
³y inskrypcje zapisane cyrylic¹, w�ród
których czêstym by³o nazwisko Kruk.
Praca m³odzie¿y na tym cmentarzu
wzbudza³a zainteresowanie obec-
nych mieszkañców wioski. W pew-
nej chwili pojawi³ siê jeden z nich. W
trakcie rozmowy podziwia³ godny
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na�ladowania pomys³ i zapa³ m³odzie-
¿y w pielêgnowaniu pamiêci naszych
przodków. To nic, ¿e cmentarz za rok
znów zaro�nie zielskiem, w naszych
sercach pozostanie on na zawsze.
Czas mija³ szybko. W miêdzyczasie
obok drog¹ przechodzi³ kondukt po-
grzebowy w drodze na s¹siedni cmen-
tarz ukraiñski. Spora grupa ludzi z
chor¹gwiami sz³a �piewaj¹c, a na cze-
le pop w asy�cie dwóch mê¿czyzn.
Stan¹³em z pe³nym szacunkiem oraz
ws³uchiwa³em siê w ten postêpuj¹cy
gwar i nagle s³yszê wyra�nie, jak je-
den mê¿czyzna z asysty przekrzyku-
j¹c ha³as wo³a: "gdyby Hitler wygra³
wojnê, to tu teraz by³by raj!". By³em
zdumiony tymi s³owami; tyle lat po
wojnie, a ci¹gle jeszcze wiara w ten
raj na ziemi, tworzony przez faszyzm,
tli siê w niektórych g³owach. Mia³em
nadziejê, ¿e pogrzebani w mogi³ach
tego spokojnego cmentarza tych s³ów
nie s³yszeli.

W czasie mego pobytu w Zbara¿u
spotka³em kilku naszych rodaków,

którzy samochodami na polskich nu-
merach rejestracyjnych poruszali siê
po okolicy. Jeden oznajmi³, ¿e od
trzech lat tam ¿yje i nie zamierza wra-
caæ do kraju. Inny natomiast twier-
dzi³, ¿e kupi³ dom w okolicy zamku i
zawiesi³ na nim polsk¹ flagê. Nieste-
ty, nie uda³o mi siê jej zobaczyæ.

Po po³udniu po¿egna³em jeszcze raz
bliskich na cmentarzu w Zbara¿u.
Wieczorem wzi¹³em udzia³ w spotka-
niu znajomych i krewnych, a nastêp-
nego ranka ruszy³em mikrobusem
Wo³odi do domu. ̄ egna³em ten piêk-
ny kraj oraz mi³ych i go�cinnych lu-
dzi. Trochê czasu minê³o, zanim wszy-
scy pasa¿erowie mikrobusu zostali
skompletowani. Wreszcie stanêli�my
oko³o po³udnia w d³ugiej kolejce na
przej�ciu granicznym. Czekali�my na
odprawê oko³o cztery godziny. Z da-
leka, na wysokich masztach powie-
wa³y zapraszaj¹co flagi, nasza bia³o-
czerwona i unijna. Jak mi³o by³o wra-
caæ do kraju i Europy bez barier.

Mieczys³aw Szustakowski
m.szustakowski@gmail.com
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G³ubczyczanie w Zbara¿u,
 wrzesieñ 2006 rok, przed urzêdem

   JeszczeUkraina
      nie umar³a

 Spotkanie z w³adzami

W ko�ciele
spotkanie z
o. Andrzejem
Suchodolskim.
 z G³ubczyc

W historycznym zamku

Moja  ziemia
rodzinna
<<<
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Uroczysto�ci 750-lecia ko�cio³a NNMP



73

JUBILEUSZE

Zapewne dlatego o jego pocz¹tkach
jako o budowli nic nie wiemy, ponie-
wa¿ nie zachowa³ siê ¿aden dokument
fundacyjny. Pierwszy dokument, któ-
ry wspomina ko�ció³ w G³ubczycach,
pochodzi z 17.11.1259 r.

Trzydniowy (16 -18.10.2009) Jubi-
leusz rozpocz¹³ siê po wieczornej
Mszy �w. ró¿añcem jubileuszowym
ulicami miasta z po�wiêceniem i in-
stalacj¹ "kamieni  Joannitów�. Ponie-
wa¿ rozpoczêcie Jubileuszu wypad³o
w wigiliê  rocznicy wyboru kard. Ka-
rola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, dla-
tego procesja ró¿añcowa zatrzyma³a

siê na Placu Jana Paw³a II dla odda-
nia ho³du i z³o¿enia kwiatów  przed
tablic¹  upamiêtniaj¹c¹ pontyfikat na-
szego  papie¿a.

Drugiego wieczoru po nabo¿eñ-
stwie ró¿añcowym "Historiê ko�cio-
³a parafialnego w G³ubczycach" w for-
mie wyk³adu z opraw¹ multimedialn¹
zaprezentowa³a parafianom w ko�cie-
le dr Barbara Piechaczek. Po nim pa-
rafianie mieli okazjê w salach Powia-
towego Muzeum  Ziemi G³ubczyckiej
obejrzeæ spektakl "Legenda o Lipie-
d¿umie" przygotowany przez Walde-
mara Lankaufa z dzieæmi ze Szko³y
Podstawowej nr 2 oraz obejrzeæ  w
ramach "Wieczoru w muzeum" eks-

750 - LAT NASZEGO KO�CIO£A

pozycjê najciekawszych  zabytkowych
przedmiotów liturgicznych z ko�cio³a
Jubilata.

G³ówna uroczysto�æ  Jubileuszowa
- po procesyjnym wprowadzeniu bi-
skupa do ko�cio³a - to niedzielna
Suma na podziêkowanie za 750 lat na-
szego ko�cio³a pod przewodnictwem
bp. Paw³a Stobrawy ze wspó³celebr¹
ksiê¿y,  którzy w ró¿nych czasach po-
s³ugiwali tu jako wikariusze, po�wiê-
ceniem wotywnej tablicy jubileuszo-
wej i wrêczeniem honorowych medali
jubileuszowych. Oprawê artystyczn¹
Mszy �w. stanowi³o równoczesne wy-

konanie "Mszy Koronacyj-
nej W.A. Mozarta przez
m³odzie¿owy Chór "Silesia
Cantat" pod dyr. Jana Dol-
nego i Tadeusza Eckerta w
sk³adzie chór "Capricolium"
LO im. B. Chrobrego w G³u-
cho³azach i chór mieszany I
LO im. A. Mickiewicza w
G³ubczycach z orkiestr¹
Symfoniczn¹ PSM II ST.im.

F, Chopina w Opolu pod dyr. Huberta
Prochoty  z udzia³em solistów Violet-
ty Wysockiej-Marciniak (sopran),
Ewy Wojtowicz (alt), Micha³a Bor-
kowskiego (tenor), Jana Dolnego
(bas) oraz  Barbary �lêczek i Marka
Wi�niewskiego (organy), a po Jubi-
leuszowy Koncert Popo³udniowy
mo¿na rzec "Maryjny" w repertuarze
-  od Bogurodzicy przez "Ave Maria"
Marka Jasiñskiego i Józefa �widra do
"Modlitwy do Bogurodzicy", "Zdro-
wa� Królewno" i "Polska Królowo" a
na deser prawykonanie "Psalmu 84",
skomponowanego przez prof. J. �wi-
dra  specjalnie na  Jubileusz naszego
ko�cio³a parafialnego.       Jan Wac
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- XIII w. - budowa ko�cio³a
parafialnego w stylu gotyc-
kim.
- 1259r. (17 XI) - król czeski
Przemys³ Ottokar II  zatwier-
dzi³ swojemu  kapelanowi Elia-
szowi dziesiêcinê dla ko�cio-
³a w G³ubczycach.
- 1279 - królowa - wdowa Kune-
gunda i biskup o³omuniecki Bru-
no zatwierdzili patronat nad ko-
�cio³em grobnickim joannitom.
- 1282 - konflikt mieszczan z
joannitami zakoñczony
ugod¹. Joannici zbudowali w
G³ubczycach Krzy¿owy Dwór,
w którym zamieszkali.
- XIVw. - przebudowa ko�cio³a.
- 1523 - ksiêstwo karniowskie
(krnowskie) z G³ubczycami
naby³ luteranin, margrabia
Jerzy Hohenzollern.
- 1526 - komtur joannitów Ni-
kolaus Zedlitz opu�ci³ G³ubczyce i przyj¹³ tytu³ komtura z Grobnik.
- 1535 - pierwsze luterañskie nabo¿eñstwo (reformacja).
- 1541 - ostatnie nabo¿eñstwo katolickie.
- 1559 - ko�ció³ otrzyma³ du¿y dzwon odlany przez Hansa Biberlicha, który pêk³
w 1808r. i zosta³  przelany w 1850r.
- II po³owa XVI w. - z po³udniowej strony ko�cio³a dobudowano kaplicê �w.
Barbary, w której by³a pochowana zmar³a w 1595r. Barbara Bieroldis. W tym
samym wieku nadbudowano dwie kondygnacje wie¿y po³udniowej, wieñcz¹c
j¹ he³mem z latarni¹.
- 1625 - pocz¹tek kontrreformacji obwieszczony przez Karola Liechtensteina
- 1633 - pierwszym po reformacji katolickim proboszczem zosta³ Johann Einslin.
- 1673 - zakoñczenie kontrreformacji. Luteranie opuszczaj¹ miasto.
- 1679 - budowa parterowej plebanii na miejscu czê�ci starego ksi¹¿êcego
zamku g³ubczyckiej linii Przemy�lidów.
- 1691 - ko�ció³ otrzyma³ nowy, barokowy o³tarz g³ówny.
- I po³owa XVIII w. - przebudowa empory organowej.
- 1766 - ko�ció³ otrzyma³ organy zbudowane przez A. Eberharda.

JUBILEUSZ  750 - LECIA  KO�CIO£A PARAFIALNEGO
NNMP  W  G£UBCZYCACH

KALENDARIUM WYDARZEÑ DO 1945 ROKU
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- 1773 - usuniêcie starej wydep-
tanej ceglanej posadzki ko�cio-
³a i zast¹pienie jej kamienn¹.
- 1810 - sekularyzacja zakonów
w Prusach i kasacja komturii w
Grobnikach. Odt¹d w G³ubczy-
cach urzêdowali ksiê¿a �wieccy.
- 1825 - budowa nowej, obec-
nej plebanii na miejscu starej,
XVII - wiecznej.
- 1826 - ko�ció³ otrzyma³ szczy-
towy dach w miejsce 3 - czê-
�ciowego.
- 1828r. -  generalny remont ko-
�cio³a.
- 1830 - 1831 - usuniêcie cmenta-
rza na placu Ko�cielnym oraz muru
cmentarnego. Figura �w. Jana Ne-
pomucena z tego muru zosta³a
umieszczona przy absydzie.
- Ko�ció³ otrzyma³ nowe orga-
ny zbudowane przez g³ubczyc-
kiego organmistrza M. Haasa.
- 1871 - stary ratuszowy zegar trafi³ na wie¿ê ko�cieln¹. Stra¿nik wie¿owy i
zarazem dzwonnik, Ullmann,  przesta³ byæ potrzebny.
- 1881 - po³o¿enie w ko�ciele nowej posadzki i przeniesienie le¿¹cej dot¹d w
�rodkowej nawie herbowej p³yty nagrobnej zmar³ego w 1597r. pisarza miejskiego i
luteranina Martina Kinnera do kruchty, gdzie zosta³a wmurowana w �cianê.
- II po³owa XIX w. - ko�ció³ otrzyma³ neogotyckie o³tarze boczne.
- 1903 - 1907 - rozbudowa ko�cio³a wg planu radcy rz¹dowego Maxa Hasaka.
Wyburzono stare prezbiterium i zbudowano nowe; dobudowano  transept
(nawê poprzeczn¹) i górn¹ partiê pó³nocnej wie¿y. Zlikwidowano kaplicê �w.
Barbary. Postawiono nowy o³tarz g³ówny oraz dwa boczne w niszach na pra-
wo i lewo od niego, a stary, barokowy  o³tarz g³ówny przewieziono do ko�cio³a
Cia³a Chrystusowego w Berlinie. Now¹ ambonê wykona³ stolarz - artysta Karl
Ondrusch z G³ubczyc, a ³awki i konfesjona³y inni miejscowi stolarze. Obrazy
Drogi Krzy¿owej (w ramach Ondruscha) namalowa³ Julian Wa³dowski w Berli-
nie. Zakupiono nowe organy wykonane w fabryce Riegera w Krnovie.
- 1907 - zosta³a �ciêta, stara, spróchnia³a, legendarna Lipa D¿uma stoj¹ca w
pobli¿u ko�cio³a.
- 1911 (czerwiec) -  arcybiskup o³omuniecki Franciszek Salezy Bauer po�wiêci³
przebudowany ko�ció³.
- 1943 - zmar³ proboszcz i dziekan Johannes Müller. Z powodu wydarzeñ wo-
jennych nominacja kolejnego proboszcza, Franciszka Krettka nast¹pi³a dopie-
ro 15 maja1945r., po zakoñczeniu wojny w Europie.            Katarzyna Maler
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POWOJENNE LOSY KO�CIO£A (1945 - 2009)
W marcu 1945r. rozpoczê³y siê walki o G³ubczyce. Wiêkszo�æ mieszkañców

opu�ci³a miasto, udaj¹c siê w kierunku Czech. 24 marca wycofa³y siê wojska
niemieckie i  do G³ubczyc wkroczyli ¿o³nierze radzieccy. W tym czasie  g³ów-
nym duszpasterzem przy ko�ciele parafialnym by³ ks. Franciszek Krettek, któ-
ry jeszcze w 1944r. otrzyma³ nominacjê na proboszcza, lecz ze wzglêdu na
tocz¹c¹ siê wojnê objêcie parafii zosta³o przesuniête. Dopiero 15 V 1945r. bez
¿adnej uroczysto�ci ks. Krettek zosta³ proboszczem. W zeszycie do s³ówek,
który zachowa³ siê w archiwum parafialnym znajduj¹ siê jego notatki o tamtym
okresie. Pisze m. in., ¿e do G³ubczyc powróci³o oko³o 3 tys. niemieckich para-
fian i przyby³o [w czerwcu, K.M.] oko³o tysi¹ca polskich osadników z bernar-
dynem o. Antonim Tarnowskim. Odt¹d w niedziele i �wiêta w ko�ciele parafial-
nym musia³y odbywaæ siê trzy nabo¿eñstwa, o godz. 7 i 10. 30 "z ³aciñskim
�piewem" [niemiecki ze zrozumia³ych powodów by³ zabroniony] i o 9.00 z
polskim kazaniem i �piewem. O. Antoni Tarnowski - pisze F. Krettek - wcze�niej
zosta³ wyrzucony z zakonu za pijañstwo, zrobi³ sobie piecz¹tkê z napisem:
"Proboszcz i dziekan na terenie G³ubczyckim." Proboszcz Krettek zabroni³ mu
pe³nienia przyw³aszczo-
nych bezprawnie funkcji
i zg³osi³ ten fakt Kurii
Opolskiej.

Na plebanii znajdowa-
³a siê wówczas komen-
dantura [nie podano jaka]
i ks. Krettek musia³ po-
cz¹tkowo mieszkaæ w sie-
rociñcu Hampla i dopiero
na pocz¹tku listopada
1945r., po remoncie wpro-
wadzi³ siê na plebaniê. Do miasta przyby³ katecheta Antoni Adamiuk jako
pe³ni¹cy obowi¹zki dziekana z przydzielonym mu wikarym - katechet¹ Miko³a-
jem Witkowskim.

1 X 1945r. wiêksza czê�æ powiatu g³ubczyckiego, do tego czasu nale¿¹ca do
archidiecezji o³omunieckiej, znalaz³a siê pod w³adz¹ ko�cieln¹ Administratora
Opolskiego w Opolu ks. Boles³awa Kominka.

W 1945r. w G³ubczycach odby³o siê tylko 71 chrztów i 34 �luby. By³o a¿ 277
zgonów. Przyczyn¹ tego by³ tyfus spowodowany brakiem ¿ywno�ci, zapisa³
proboszcz Krettek.

Podczas dzia³añ wojennych ko�ció³ parafialny prawie nie odnotowa³ znisz-
czeñ. Jednak pod koniec lat 50. wymaga³ remontu. W 1958r. proboszcz Krettek
kaza³ odnowiæ dach, a w nastêpnym roku jego wnêtrze, po czym z powodu
choroby serca musia³ zrezygnowaæ z funkcji i wyjecha³ do rodzinnych Krzano-
wic, gdzie zmar³.

Nowy proboszcz, Franciszek Kalisz, dokoñczy³ malowanie ko�cio³a. W 1975r.
kaza³ zakupiæ cztery nowe dzwony (stare w czasie II wojny �wiatowej zosta³y
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zabrane do przetopienia na cele wojenne), nowy kielich i puszki na komunikan-
ty. Wyremontowano domki katechetyczne i plebaniê, na której za³o¿ono cen-
tralne ogrzewanie. Niestety ks. Kalisz nie prowadzi³ kroniki, tote¿ nie s¹ znane
szczegó³y jego dzia³alno�ci.

Po �mierci ks. dziekana Kalisza 27 VI 1982r. parafi¹ kierowali dwaj wikariusze:
Edward Bogaczewicz i Pawe³ Zaj¹c.

Pod koniec sierpnia 1982r. biskup Alfons Nossol zaproponowa³ prowadze-
nie parafii G³ub-
czyce dotychcza-
sowemu prefekto-
wi Wy¿szego Semi-
narium Duchow-
nego w Nysie, ks.
Micha³owi �lêcz-
kowi, który przyby³
do miasta 31 VIII
tego samego roku
i 25 X zosta³ uro-
czy�cie wprowa-
dzony.

W latach 1983 - 1984 bry³ê ko�cio³a zaankrowano (murarze Bernard Wilde i
Tadeusz Micek z G³ubczyc). Powodem by³y tworz¹ce siê rysy i pêkniêcia wi-
doczne na zewnêtrznych �cianach przy wie¿ach. W latach 1984 - 1985 w miej-
sce pokrycia z ³upka i eternitu, wymagaj¹cego ci¹g³ych napraw, wykonano
pokrycie dachu ko�cio³a z blachy miedzianej i przy okazji reszt¹ blachy pokry-
to dach s¹siedniej kaplicy �w. �w. Fabiana i Sebastiana (firma blacharska Nor-
berta Wiechy z Bazan ko³o Kluczborka). W tym celu w Centrali Handlowej
Metali Nie¿elaznych w Katowicach zamówiono 32 tony blachy miedzianej.
Odnowiono równie¿ p³aszczyzny ceglane górnych kondygnacji wie¿ z wy-
mian¹ zniszczonych cegie³ gotyckich (ceg³y do uzupe³nienia wykona³a na za-
mówienie cegielnia Baborów) oraz otynkowano o�mioboki i uzupe³niono gzym-
sy (piaskowiec zakupiono w Boles³awcu). Prace murarskie wykonali Stanis³aw
Jasiñski i W³adys³aw Ligus z G³ubczyc, a gzymsy kamieniarz Pawe³ Grzona z
Czarnow¹sów ko³o Opola. Koszty remontu dachu i wie¿ wynios³y ³¹cznie 10
milionów z³otych.

Po Wielkanocy 1986r. wymalowano wnêtrze ko�cio³a i zakupiono w poznañ-
skiej pracowni "Haft - Art" baldachim za 240 tys. z³. Jeszcze przed Bo¿ym
Narodzeniem zawieszono w ko�ciele lampy z mosi¹dzu, wykonane przez Kazi-
mierza Koroblowskiego.

W 1988r. w g³ubczyckim ko�ciele parafialnym mia³o miejsce udzielenie �wiê-
ceñ grupie diakonów z Wy¿szego Seminarium Duchownego w Nysie, a �wiê-
ceñ udzieli³ ks. biskup Gerard Kusz z Opola. W�ród diakonów by³ g³ubczycza-
nin Zdzis³aw �li¿. W tym samym roku  uporz¹dkowano doj�cie do kaplicy �w.
�w. Fabiana i Sebastiana. U³o¿one zosta³y p³ytki lastrikowe.

W 1989r. dobudowano skrzyd³o mieszkalno - katechetyczne do plebanii.
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Budynek by³ w stanie surowym, a dach przed zim¹ prowizorycznie pokryto
pap¹. Przed tym rozebrano stary chlew s³u¿¹cy dot¹d jako gara¿ oraz prywat-
ny sklep (p. Bachusa), a tak¿e stary spichlerz na podwórzu. W tym starym
spichlerzu na strychu le¿a³y ksi¹¿ki z przedwojennej biblioteki parafialnej prze-
niesione tu z plebanii jeszcze za urzêdu proboszcza Kalisza, w�ród nich XVII i
XVIII - wieczne woluminy. Le¿a³y tu te¿ plany rozbudowy ko�cio³a. Ksi¹¿ki te
powêdrowa³y do Archiwum Diecezjalnego w Opolu.

W 1990r. przywrócono do szkó³ naukê religii. Brakowa³o przygotowanej do
tego kadry i czê�æ lekcji na razie odbywa³a siê w szko³ach, a pozosta³e w
salkach przy ko�ciele. Budynek nowej plebanii otrzyma³ pokrycie dachowe z
miedzianej blachy, a tak¿e
okna. Zakupiono ³awki dla
ministrantów i wykonano bo-
azerie w ko�cielnym prezbite-
rium.

W 1991r. w G³ubczycach
zosta³o podjête ju¿ w pe³nym
rozmiarze nauczanie religii, w
którym uczestniczyli równie¿
ksiê¿a z okolicznych parafii,
siostry z zakonu de Notre
Dame i cztery �wieckie kate-
chetki. Wykonany zosta³ nowy mur przy plebanii, od ul. Kochanowskiego do
ul. 22 Lipca (dzi� Jana Paw³a II). Nowa plebania otrzyma³a instalacjê elek-
tryczn¹, tynki wewnêtrzne i posadzki.

W 1991r. ko�ció³ polskokatolicki przekaza³ parafii rzymskokatolickiej nieod-
p³atnie budynek ko�cio³a �w. Anny przy ul. Sobieskiego, który by³ bardzo
zaniedbany i zawilgocony. Rozpocz¹³ siê jego remont.

13 IX 1992r. ks. pra³at Kazimierz Bochenek wraz z ks. kapitanem (polowym)
Markiem Trzeciakiem z Opola po�wiêci³ w kaplicy w kruchcie tablicê pami¹t-
kow¹ ufundowan¹ przez by³ych ¿o³nierzy AK i mieszkañców G³ubczyc, po-
�wiêcon¹ Ofiarom nazizmu hitlerowskiego i re¿imu stalinowskiego, zamêczo-
nym i pomordowanym do 1956r. W tym samym roku wykonano elewacjê ze-
wnêtrzn¹ plebanii i zbudowano czê�æ ³¹cz¹c¹ ze starym budynkiem, przepro-
wadzono kanalizacjê i uporz¹dkowano naro¿nik ul. Jana Paw³a II (wówczas
Ko�cielnej) i Kochanowskiego.

W 1993r. od�wie¿ona zosta³a elewacja starej plebanii.
W 1994r. w nowym skrzydle plebanii wykonano instalacje: wodno - kanaliza-

cyjn¹, elektryczn¹ i grzewcz¹. Po³o¿ono tynki wewnêtrzne i posadzki.
W nocy z 22/ 23 lutego 1995r. z tabernakulum ukradziono Naj�wiêtszy Sakrament.
11 VI 1995r. podczas sumy odprawionej przez ks. Edwarda Bogaczewicza  w

kaplicy w przedsionku ko�cio³a zosta³a po�wiêcona tablica upamiêtniaj¹ca
mêczeñsk¹ �mieræ Polaków na Kresach Wschodnich z r¹k nacjonalistów ukra-
iñskich z OUN i UPA. W tym samym roku w ko�ciele zamontowano nowe
ogrzewanie za 600 mln z³.
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15 II 1996r. otwarto Stacjê Pomocy Caritas dla ca³ego g³ubczyckiego dekana-

tu. W salkach katechetycznych, zaadaptowanych na te potrzeby, otwarto bi-
bliotekê - �wietlicê i uruchomiono punkt dzielenia siê odzie¿¹ u¿ywan¹. Przed
Bo¿ym Narodzeniem do nowej plebanii wprowadzili siê wikarzy.

W 1997r. g³ubczycka  firma Budomex odnowi³a powierzchniê po³udniowej
wie¿y. Wymieniono m.in. zniszczone ceg³y, odnowiono fugi. Uruchomiono
zegary elektryczne z zachowaniem dawnych tarcz zegarowych, a przedwojen-
ne mechanizmy pozostawiono w wie¿ach. Zmieniono napêd dzwonów z ³añcu-
chowego na elektromagnetyczny. Musiano za³o¿yæ instalacje alarmowe w ko-
�ciele po kradzie¿y grupy Chrztu w Jordanie z chrzcielnicy (kradzie¿ mia³a
miejsce wiosn¹  1997r.). Nowe figurki wykona³ Kazimierz Koroblowski. Wyko-
nano posadzki kuchni starej plebanii i korytarza do nowej.

W 1998r. zosta³y otynkowane górne partie wie¿. Kontynuowano odnawia-
nie ich powierzchni, wyremontowano dach starej plebanii (wszystkie te prace
wykona³  Budomex). Nast¹pi³ remont wnêtrza starej plebanii - wymiana okien,
odnowienie instalacji elektrycznej i prace wodnokanalizacyjne (Józef G³ód -
murarstwo, W³odzimierz Naumczyk - elektryczno�æ, Adam Wo³oszyn - prace
wodnokanalizacyjne).

W 1999r.  przeprowa-
dzono gruntowny re-
mont dachu salek kate-
chetycznych (Budo-
mex), po³o¿ono nowe
tynki na elewacji (Józef
G³ód z G³ubczyc), odma-
lowano szczyty wie¿,
uszczelniono poszycie
he³mów (Marian Piotro-
wicz z Nowej Rudy).

18 VI 2000r. po�wiêcono w kaplicy w przedsionku ko�cio³a tablicê ku czci
Ofiar NKWD z Katynia, Tweru i Charkowa, a 8 XII w �cianie pó³nocnej ko�cio-
³a tablicê upamiêtniaj¹c¹ pracê w G³ubczycach ks. Antoniego Adamiuka, pó�-
niejszego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej (projekt w³asny; odlew:
Wiktor Halupczok z Opola, za ok. 5 tys. z³). Nast¹pi³a wymiana nawierzchni
placu Ko�cielnego od strony po³udniowej (wykonana przez Budomex i Us³ugi
Komunalne). Koszty wynios³y oko³o 110 tys. z³. Wyremontowany zosta³ gór-
ny he³m wie¿y po³udniowej z wymian¹ deskowania i pokrycia miedzianego
(Marian Piotrowicz z Nowej Rudy za ok. 30 tys. z³). Wymieniono aparaturê
nag³a�niaj¹c¹ (p. Rduch z Godowa ko³o Rybnika za oko³o 21 tys. z³). Zakupio-
no w Czêstochowie nowy obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej. Przeprowa-
dzona zosta³a konserwacja barokowej figury �w. Sebastiana, dot¹d stoj¹cej w
kaplicy (p. Barski z Nysy za 6 tys. z³).

W 2001r. wymieniona zosta³a nawierzchnia placu Ko�cielnego od strony
pó³nocnej. Wyremontowano klatkê schodow¹ i górny korytarz budynku sta-
rych salek. Rok pó�niej wymieniono nawierzchniê placu Ko�cielnego od stro-
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ny zachodniej
(wej�cia g³ówne-
go) i odtworzono
w granicie s³upki
o g r o d z e n i o w e
(granit sprowa-
dzono ze Strzego-
mia).

W 2003r.  zakoñ-
czono wymianê
nawierzchni placu
Ko�cielnego od
strony wschodniej
za zakrysti¹ i pre-
zbiterium. Odre-
staurowano dawn¹ cmentarn¹ figurê �w. Jana Nepomucena. Za³o¿ono w ko-
�ciele now¹ instalacjê alarmow¹ , wszystko to ³¹cznie za ok. 202 tys. z³.

15 VIII 2004r. w kaplicy w przedsionku ko�cio³a po�wiêcono jako wota od-
znaczenia wojskowe kombatantów. Pomalowano wnêtrze ko�cio³a (firma
budowlana Józefa G³oda z G³ubczyc) i wykonano nowe poz³ocenia (firma ma-
larsko - konserwatorska Krzysztofa Je¿a z ̄ ywocic). Zakoñczono renowacjê
portalu g³ównego i kamiennych elementów znajduj¹cego siê nad nim okna
(firma konserwatorska Jacka Gryczewskiego z Torunia). Odnowiono tak¿e wi-
tra¿ w g³ównym oknie w prezbiterium.

W nastêpnym roku odnowiono stacje Drogi Krzy¿owej. Rozpoczêto prace
konserwatorskie przy dwóch bocznych XIII - wiecznych portalach. Prace te
zakoñczono w 2006r., kiedy to dokonano równie¿ renowacji marmurowego
krzy¿a z 1865r. stoj¹cego przed ko�cio³em. Prace wykona³a firma Gryczewski z
Torunia za 52 tys. z³.

W 2008r. zakoñczy³ siê ponad 6 - miesiêczny remont 60 - g³osowych organów
wybudowanych w 1907r. przez firmê Rieger w Karniowie. Przetarg na remont wy-
gra³a Pracownia Organów Szczerbaniak z £odzi. Zosta³y m. in. wymienione wszyst-
kie elementy skórzane i filcowe, a drewniane zabezpieczono. Zmieniono oskóro-
wanie 4500 mieszków. Ca³kowity koszt remontu wyniós³ oko³o 190 tys. z³.

Instrument zosta³ po�wiêcony 7 IX 2008r. w odpust, przez ks. dra Grzegorza
Po�niaka, kierownika Studium Muzyki Ko�cielnej Uniwersytetu Opolskiego, a
zgromadzeni parafianie wys³uchali koncertu organowego prof. Juliana Gem-
balskiego. Kolejnego dnia odby³ siê koncert uczennicy tego profesora, Ga-
brieli Dender, a nastêpnie koncert niemieckiego organisty Stefana Bajora.

W  dniach  16 - 18 X 2009r. w sposób uroczysty obchodzono Jubileusz 750
- lecia ko�cio³a parafialnego, a na samym ko�ciele pojawi³y siê widoczne z
daleka jubileuszowe daty: 1259 - 2009.

  (foto ze zbiorów w³asnych i Kroniki Parafialnej)        Katarzyna Maler
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 PROBOSZCZOWIE  W  LATACH 1945 - 2009

Franciszek Krettek, ur. 12 X 1891r. w Krzanowicach w rodzinie o moraw-
skich korzeniach. Uczêszcza³ do gimnazjum w Raci-
borzu. Studiowa³ teologiê we Wroc³awiu i Insbrucku.
20 VI 1920r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. By³ wika-
rym w Baborowie i Opawicy. Uczestniczy³ w I wojnie
�wiatowej i otrzyma³ ̄ elazne Krzy¿e I i II klasy oraz
�l¹ski Order Or³a. Powróci³ w randze kapitana artyle-
rii. Jako m³ody ksi¹dz przyby³ do G³ubczyc i dzia³a³ w
duszpasterstwie u boku dziekana Müllera. W 1931r.
zosta³ dyrektorem Caritasu generalnego wikariatu Bra-
nice. Gdy generalny wikary J.M. Nathan zakupi³ pust¹
fabrykê towarów we³nianych Winklera przy dzisiej-

szej ul. Parkowej 6 w G³ubczycach, Krettek urz¹dzi³ w niej konwikt - katolicki
internat dla uczniów gimnazjum i zosta³ jego prefektem. Urz¹dzi³ dla uczniów
kino "Festspiel", dokarmia³ tu bezrobotnych. Po wprowadzeniu przez Hitlera
powszechnej s³u¿by wojskowej, ks. Krettek zosta³ kapelanem garnizonowym.
Co 4 tygodnie odprawia³ w ko�ciele parafialnym nabo¿eñstwa dla ¿o³nierzy.
Urz¹dza³ w konwikcie bankiety dla oficerów. Gêsi i kaczki sprowadza³ z rodzin-
nej zagrody w Krzanowicach. Dziêki temu jego katolicki konwikt przetrwa³,
podczas gdy podobne w Niemczech zamykano. Pisa³ listy do ¿o³nierzy fronto-
wych i wysy³a³ im paczki. By³ prezesem Deutschen Jugendkraftvereinigung -
g³ubczyckiej grupy miejscowej, która mia³a 4 dru¿yny futbolowe. Lubi³ grê w
skata i Pilsnera. Co poniedzia³ek gra³ w skata z dziekanem Juliusem Schneewe-
isem z Opawicy i proboszczem Breitkopfem z Karniowa.  Je�dzi³ do Winiarni
Münzerei na Pilsnera, s³ucha³ zagranicznych rozg³o�ni radiowych i informo-
wa³ mieszkañców o prawdziwym przebiegu wojny. Nikt go nie zadenuncjowa³.
Od 1940r. nosi³ tytu³ radcy duchownego. Po �mierci proboszcza i dziekana
Müllera w 1943r. zg³osi³ swoj¹ kandydaturê na proboszcza.

W lutym 1944r. otrzyma³ z Watykanu dekret, ¿e zostanie g³ubczyckim pro-
boszczem, lecz z powodu zbli¿ania siê machiny wojennej wprowadzenie zosta-
³o przesuniête. 14 VI 1944r. otrzyma³ od arcybiskupa o³omunieckiego L. Preèana
nominacjê na proboszcza parafii G³ubczyce. Obj¹³ probostwo dopiero 15 V
1945r., bez uroczysto�ci. Stopniowo z ucieczki przed frontem wracali jego nie-
mieccy parafianie. Przybywali równie¿ polscy osadnicy z Kresów Wschod-
nich. Poniewa¿ tytu³u proboszcza i dziekana bezprawnie u¿ywa³ wyrzucony z
zakonu o. Antoni Tarnowski i zrobi³ sobie piecz¹tkê z napisem: Proboszcz i
dziekan na terenie G³ubczyckim, Krettek zabroni³ mu dalszego sprawowania
tych funkcji i zg³osi³  incydent Kurii Opolskiej. Pe³ni¹cym obowi¹zki dziekana
zosta³  ks. katecheta, pó�niejszy biskup Antoni Adamiuk, a ks. Krettek otrzy-
ma³ tytu³ radcy konsystorialnego. W 1958r. kaza³ odnowiæ dach  ko�cio³a para-
fialnego, a w 1959r. jego wnêtrze. W kwietniu 1959r. ciê¿ko zachorowa³ na
serce. Z tego powodu oraz szykan ze strony komunistycznych w³adz zrezy-
gnowa³ z funkcji proboszcza i przeprowadzi³ siê do rodzinnych Krzanowic,
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gdzie ¿y³y
jego dwie
siostry. Zmar³
6 I 1960r. w
Krzanowi-
cach, pow.
Racibórz w
wieku 68 lat i
zosta³ tam po-
chowany na
c m e n t a r z u
przy ko�ciele
parafialnym.
Na podstawie: Bartke H., Das Leben und Wirken von Präfekt Krettek, "Le-
obschützer Heimatblatt" 1969, nr 2 i 3. - Krettek Franciszek. Chronika
ecclesiae ad nativitatem B.M.V.  Newerla P.J., Siwik W., Zarys historii Krza-
nowic, Krzanowice 1996. - Stalinizm i rok 1956 na Górnym �l¹sku, pod red.
Adama Dziuroka i in., Katowice 2007.

Franciszek Kalisz, ur. w 1918r. w miejscowo�ci Staniszcze Ma³e ko³o Ozim-
ka. Jego rodzice byli �l¹zakami.  Podczas II wojny
�wiatowej zosta³ zaci¹gniêty do Luftwaffe. Jego sa-
molot zosta³ zestrzelony, a on sam by³ ciê¿ko ranny.
Mia³ przestrzelone p³uco, co w pó�niejszym okresie
przysparza³o mu wiele problemów z oddychaniem.
Znalaz³ siê w radzieckim szpitalu wojskowym, gdzie
uratowa³a mu ¿ycie rosyjska chirurg. Wówczas po-
stanowi po�wiêciæ swoje ¿ycie Ko�cio³owi i ludziom.
Po wojnie wst¹pi³ do seminarium kap³añskiego w Kra-
kowie. W 1959r. w Nysie odebra³ z r¹k prymasa Stefana
Wyszyñskiego �wiêcenia kap³añskie.

Pierwsze zatrudnienie jako duszpasterz otrzyma³
w parafii Szonów. W 1959r. dekretem biskupa Fran-
ciszka Jopa ks. Kalisz zosta³ powo³any na miejsce

proboszcza Krettka do G³ubczyc, gdzie sprawowa³ funkcjê proboszcza i zara-
zem dziekana a¿ do swojej �mierci. Za jego urzêdu zabezpieczono dach ko�cio-
³a, odmalowano go od wewn¹trz, zamontowano nowe dzwony, odnowiono
³awki i wyremontowano domki katechetyczne.

W 1975r. wraz z biskupem Antonim Adamiukiem by³ na pielgrzymce w Rzy-
mie, co wywar³o na nim du¿e wra¿enie. Parafianie wspominaj¹ go jako skrom-
nego, pogodnego, sprawiedliwego, wra¿liwego na ludzkie problemy cz³owie-
ka. Ks. Kalisz zmar³ 27 VI 1982r. z powodu wylewu krwi do mózgu. Mszê po-
grzebow¹ koncelebrowa³ biskup A. Adamiuk, a pogrzeb odby³ siê w obecno-
�ci ogromnej liczby mieszkañców.
  Na podstawie: Kronika parafii G³ubczyce; materia³y zgromadzone przez

Mariana Pospiszela (TV G³ubczyce) do filmu o ks. F. Kaliszu
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WIKARZY W LATACH 1945 - 2009
(Poni¿sza lista mo¿e byæ niekompletna)

Miko³aj Witkowski, Emil Ojczyk, Leon Nowak, Edward Skrzypczyk (pó�niejszy
proboszcz parafii Lisiêcice), Czes³aw Gac, Bogdan Kicinger, Bonifacy Madla,
Micha³ Antoniak, Walenty Kozio³ (obecnie proboszcz parafii Szonów), Euge-
niusz Niedzielski, Jacek �lêczek, Edward Góral, Jerzy Chybicki, Eugeniusz Ster-
cu³a, Pawe³ Zaj¹c 1981 - 1984, Edward Bogaczewicz 1981 - 1986, Norbert Krie-
ger  1984 -  1985, Krystian Giemza 1985 -  1989 (pó�niejszy proboszcz parafii
Zawiszyce), Marcin Gajda 1986 - 1990, Edward Matusz 1989 - 1992, Mariusz
Laskowski 1990 - 1994, Aleksander Kawa 1992 - 1993, Andrzej Ogaza 1993 -
1996, Zbigniew Gajewski 1993 - 1995, Tomasz Józkowicz 1994 - 2000, Henryk
Jaroñ 1995 - 2004, Marek Lewandowski 1996, Waldemar Chudala 1996 - 2001,
Krzysztof Bytomski 2000 - 2002, Grzegorz Grzybowski 2001 - 2003, Marian
Stok³osa 2002 - 2006 (obecnie proboszcz  w Lisiêcicach), Zbigniew Malinow-
ski 2003 - 2006, Dariusz Lechowicz 2004 - 2005, Sebastian Krzy¿anowski 2006 -
2007, Donat Wystrach 2006 - 2007, Roman Smolarz 2006 - 2007, Marcin Sychterz 2007
- 2009, Robert Skornia 2007 - 2009, Leszek Zarzycki od 2007, Mariusz Kozak od 2009,
Mariusz Pe³echaty od 2009.

PRYMICJE G£UBCZYCKICH PARAFIAN
Aleksander Chmielowski 1973, Kazimierz Smyk, salezjanin  1984, Jerzy Nie-
dzielski 1987, Zdzis³aw �li¿ 1988,  Eligiusz Zygmunt Sinkowski, franciszkanin
1988, Grzegorz Nied�wied�, franciszkanin 1992, Wies³aw D¹browa 1993, Bog-
dan Ganczarski 1993, S³awomir Soczyñski 1993, Grzegorz Po�niak 1996, An-
drzej Tulej 1996, Piotr Kownacki 1998, Ryszard Gontarczyk, werbista 2003,
Tomasz Brzyski, franciszkanin 2004, Andrzej Suchodolski, franciszkanin 2006.

  Na podstawie kronik parafialnych opracowa³a Katarzyna Maler

W 1982r. funkcjê Proboszcza obj¹³ obecny duszpasterz ks. Micha³ �lêczek.
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 OPISY  FOTOGRAFII  DO
JUBILEUSZ U  750-LECIA  KO�CIO£A  PARAFIALNEGO

1. Ko�ció³ parafialny przed przebudow¹ w latach 1903 - 1907.
2. Ko�ció³ parafialny w koñcowej fazie przebudowy.
3. Procesja, pocz¹tek lat 50. XX w.
4. �wiêcenie sztandaru  w  oko³o 1958r. Przy o³tarzu: ks. Ojczyk,
    ks. A. Adamiuk i ks. Franciszek Krettek.
5. Msza �w. w g³ubczyckim ko�ciele. W�ród ksiê¿y (w �rodku) prob. Krettek.
6. Wprowadzenie proboszcza F. Kalisza (po lewej) w 1959r.
    W �rodku ks. A. Adamiuk, z  prawej ks. P. Kiczka.
7. Ko�ció³ parafialny po rozgruzowaniu w 1955r.,
    dzisiejsza ul Jana Paw³a II

Proboszczowie w latach 1945-2009
8. Ks. Franciszek Krettek.
9. Pogrzeb F. Krettka w rodzinnych Krzanowicach
    (zdjêcie udostêpnione autorce przez rodzinê Krettek).
10. Ks. Franciszek Kalisz  w 1971r. Fot. B. Sawicki.
11.Wprowadzenie ks. proboszcza Micha³a �lêczka w 1982r.

Ks. M. �lêczek przed wyj�ciem na Opolsk¹ piesz¹ pielgrzymkê
 do Czêstochowy - sierpieñ 2008
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FIAT LUX - ORGANY KO�CIO£A
PARAFIALNEGO NA P£YCIE CD

W maju 2008 r. (po 16 miesi¹cach prac) zakoñczony zosta³ generalny remont
organów w ko�ciele parafialnym pw. Narodzenia NMP w G³ubczycach. Odbio-
ru prac organmistrzowskich dokona³a komisja Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu i Kurii Diecezjalnej w Opolu. W protokole z dnia 23 maja
2008 r. czytamy: wszelkie ingerencje naprawcze zosta³y przeprowadzone zgod-
nie z zasadami sztuki organmistrzowskiej. Jest to praca wykonana starannie i
profesjonalnie. Komisja potwierdza, ¿e zaplanowany zakres prac zosta³ zreali-

zowany. We wrze�niu 2008 r.
odby³o siê z kolei poremon-
towe po�wiêcenie organów, z
którym po³¹czona by³a seria
koncertów organowych.
Koncertuj¹cy na g³ubczyckim
instrumencie muzycy: prof. J.
Gembalski z Katowic, prof. S.
Baier z Ratyzbony oraz G.
Dendera z Je³owej/Opola
komplementowali jako�æ prac
oraz nade wszystko walory
brzmieniowe organów. Wte-
dy to w³a�nie zrodzi³a siê idea
nagrania p³yty w G³ubczy-
cach.

Zadania tego podj¹³ siê
prof. Stefan Baier, zaprzyja�-
niony ze �rodowiskiem opol-
skich muzyków ko�cielnych,
wyk³adowca z Hochschule
für katholische Kirchenmusik

und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg). Jego kontakty sprawi³y, ¿e
stron¹ techniczn¹ i wydawnicz¹ przedsiêwziêcia zajê³a siê niemiecka firma na-
graniowa Ambiente Musikproduktion Tomsa Spogisa. Instrument do nagrañ
przygotowa³a firma Aleksandry Szczerbaniak z £odzi. Sesje nagraniowe odby-
wa³y siê w G³ubczycach w marcu i maju 2009 r. Osoby zaanga¿owane w przed-
siêwziêcie podejmowa³ go�cin¹ ks. proboszcz Micha³ �lêczek.

W dniu 3 pa�dziernika 2009 r. w G³ubczycach mia³a miejsce prezentacja p³yty
Fiat Lux, STEFAN BAIER GRA NA ORGANACH RIEGERA (1907), G³ubczyce
- ko�ció³ Narodzenia NMP (seria: Organy �l¹ska Opolskiego, vol. 1), Ambiente
Musikproduktion 2009 ACD 1040. Podczas koncertu promuj¹cego p³ytê go-
�cili�my w ko�ciele parafialnym dziekana Wydzia³u Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego - ks. prof. dr. hab. Stanis³awa Rabieja oraz prorektora Politech-
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niki Opolskiej - prof. dr. hab. in¿. Marka Tukiendorfa, którzy w swoich przemó-
wieniach podkre�lali donios³o�æ wydarzenia i wagê wymiany kulturalnej po-
miêdzy Polsk¹ i Niemcami.

Wydawnictwo p³ytowe zawiera bogato ilustrowan¹, dwujêzyczn¹ (jêz. pol-
ski i niemiecki) ksi¹¿eczkê, w której opisane zosta³y G³ubczyce jako o�rodek
muzyczny, organy oraz wykonywane utwory (autorzy: dr. Dieter Haberl z Ra-
tyzbony oraz pisz¹cy te s³owa). Bardzo osobiste s³owo, w formie podziêkowa-
nia, napisa³ wykonawca muzyki - prof. S. Baier. Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e przy
powstaniu ca³ego wydawnictwa (p³yty i ksi¹¿eczki) byli ponadto zaanga¿owa-
ni: Gabriela Dendera - rejestracja instrumentu podczas nagrañ, Agnieszka Ku-
bilas - t³umaczenie tekstów oraz Józef Chudalla - korekta wydawnictwa.

ks. Grzegorz Po�niak
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100 - LECIE KO�CIO£A

POD WEZWANIEM PODWY¯SZENIA �W. KRZY¯A
W BOGDANOWICACH ( 1910 - 2010 )

Wie� Bogdanowice zosta³a wymieniona po
raz pierwszy w 1218r. pod nazw¹ Bogdanaue.
Pod koniec XV w. pewien Wolf ze Szlimako-
wa, przedstawiciel starego morawskiego
rodu ze Slimakova (zniemczona nazwa tego
nazwiska to Schneckenhaus) ko³o Osobla-
hy, kupi³ nie tylko Bogdanowice, ale i Now¹
Wie�, które wówczas le¿a³y w ksiêstwie opaw-
skim.

To w³a�nie jemu przypisuje siê budowê  sto-
j¹cego na wzniesieniu najstarszego bogda-

nowickiego ko�cio³a, a mia³o to nast¹piæ w  1550r., podczas reformacji. Sam
Wolf zmar³ w 1555r. i zosta³ pochowany w jego krypcie.

4 maja 2009r., gdy konserwatorzy zabytków zaczêli wydobywaæ z muru cmen-
tarnego otaczaj¹cego bogdanowicki ko�ció³ XVI - wieczne p³yty nagrobne
Bohdanowskich,  spotka³a ich niespodzianka. Na tylnej czê�ci  nagrobka Wolfa
i jego ¿ony Sybilli z domu Hundt, który zawiera³ czesk¹ inskrypcjê, odkryto
pierwotn¹ wersjê tego nagrobka. Po usuniêciu dolnej partii cegie³ ujrzeli na
jego odwrotnej stronie herb przedstawiaj¹cy �limaka, nastêpnie podobn¹ do
morawskiej inskrypcjê z dat¹ 1555, dotycz¹c¹ Wolfa Bohdanowskiego, ale w
wersji niemieckiej. Tak pierwotnie mia³ wygl¹daæ jego nagrobek.

W metryce ko�cielnej z 1702r. by³o napisane, ¿e po prawej stronie wej�cia do
wie¿y znajdowa³ siê nastêpuj¹cy napis: "W 1604r. w dzieñ �w. Marii Magdale-
ny sporz¹dzono tutejsz¹ wie¿ê. Chwa³a Panu na Wysoko�ci NB." Wynika z
tego, ¿e Wolf Bohdanowski zbudowa³ ko�ció³ bez wie¿y i  dopiero jego wnuk
Fryderyk Bohdanowski j¹ dobudowa³. Istnia³o podanie ludowe, ¿e ko�ció³ by³
po³¹czony z miejscowym zamkiem podziemnym korytarzem.

Sama wie¿a mia³a charakter obronny. �wiadczy o tym zachowane okienko
strzelnicze. W metryce dekanalnej z Karniowa (Krnova) z 1672r. (okres kontrre-
formacji) zosta³a zapisana nastêpuj¹ca informacja: "Wie� ma piêkny kamienny,
stoj¹cy na wzgórzu, wystarczaj¹co wygodny ko�ció³  i przynale¿n¹  zakrystiê,
która jest zniszczona. Poza tym w zakrystii nie ma ¿adnego sprzêtu domowego.
W ko�ciele tym jest o³tarz, jednak wykonany w czasach herezji [tj. reformacji]
i jest zaopatrzony w kacerskie litery (sed tabula illius nimis hyeroglyphica sub
haeresi facta). Poza tym istnieje piêkna kamienna dzwonnica, na której wisz¹
dwa dzwony. Przypuszcza siê, ¿e ten ko�ció³ dawniej by³ po�wiêcony �w.
Krzy¿owi. Prawo patronatu nad ko�cio³em posiada dziedzic tej miejscowo�ci,
która dawniej nale¿a³a do protestanckich panów von Schneckenhaus, pocho-
wanych w Bogdanowicach. Ko�ció³ by³ po herezji ci¹gle zamkniêty, przed
kilkoma laty nowy pan von Cavan ponownie go otworzy³ i równie¿ reformowa³
oraz ozdobi³. "

1
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Po 1685r. ko�ció³  zosta³ odnowiony. W 1840r. nast¹pi³a ca³kowita renowacja
wnêtrza. Nawa w miejsce sufitu z desek otrzyma³a sufit trzcinowy. Znajduj¹c¹
siê z pó³nocnej strony prezbiterium  kaplicê z powodu zawilgocenia przekszta³-
cono w nawê z kilkoma ³awkami, a z po³udniowej strony ko�cio³a dobudowano
now¹ zakrystiê. Zamiast starego podupad³ego o³tarza g³ównego wykonano
zupe³nie nowy, ozdobiony nowym obrazem malarza urodzonego w Holandii o
nazwisku von Bokelen za 70 tal. Odnowiono trzy o³tarze boczne: Matki Boskiej
Bolesnej (otrzyma³ nowy obraz pêdzla Bokelena),  �w. Jana Nepomucena i �w.
Antoniego Padewskiego. Nowe ³awki ko�ció³ otrzyma³ dziêki dobrodziejom i z
datków parafian. Na chórze muzycznym znajdowa³y siê organy z peda³ami, a w
wie¿y wisia³y 3 dzwony. Najwiêkszy zosta³ odlany w 1740r. i wykazywa³ ³aciñ-

skie napisy. �redni, uszkodzony, nie posia-
da³ ¿adnego napisu. Na ma³ym dzwonie by³
wizerunek �w. Floriana oraz napisy: "Gloria
in excelsis Deo" oraz: "J.B. Mager odla³ mnie
w Nysie 1787." Ze sreber ko�ció³ wówczas
posiada³: monstrancjê, ciborium, 2 kielichy,
kadzielnicê, dzbanek mszalny z fili¿ank¹. W
1852r. zakupiono baldachim, 2 chor¹gwie,
obrazy: Naj�wiêtszego Serca Jezusowego i
Marii oraz Matki Boskiej i �w. Jana Nepomu-
cena na boczne o³tarze. Sporz¹dzony zosta³
nowy Grób �w. Ksiêgi metrykalne by³y pro-
wadzone od 1678r.

W 1845r. w³a�cicielka maj¹tku Bogdano-
wice, hrabina Zofia Konradina von Bur-

ghaus, która by³a pann¹ i ewangeliczk¹, przekszta³ci³a miejscowy pa³ac i maj¹-
tek w fundacjê jej imienia. Po �mierci dobrodziejki fundacja ta mia³a przecho-
dziæ na niezamê¿n¹ damê stanu hrabiowskiego wyznania ewangelickiego, któ-
ra nie mia³a �rodków do ¿ycia. Damy te, mimo ¿e by³y luterankami, mia³y spe-
cjalne miejsce w ko�ciele naprzeciwko wej�cia do zakrystii. Sta³y tam dwie
przeznaczone dla nich ³awki, do których by³o oddzielne doj�cie. Hrabiny jed-
nak nie korzysta³y z tego przywileju, wobec tego ³awki te by³y wynajmowane
przez miejscowych zamo¿nych ch³opów.

W 1853r. postawiono nowy krzy¿ na cmentarzu, wykonano drewnian¹ nad-
stawê wie¿y z now¹ ga³k¹ i wybito okno w nawie.

W 1863r. Wolny nazwa³ ten ko�ció³ solidnym starym budynkiem. Mia³ ju¿
sklepione prezbiterium. Ten sam autor informuje równie¿, ¿e w grobowcu dzie-
dziców by³y pochowane szcz¹tki niekatolickich w³a�cicieli von Schnecken-
haus, a sam ko�ció³ posiada³ srebrny kielich, 3 ornaty, chrzcielnicê i 31 talarów
w gotówce.

Wg R. Hofrichtera w 1855r. wie¿a otrzyma³a nowy he³m, bo stary uszkodzi³
piorun. W 1875r. gontowy dach zast¹piono ³upkowym.

Historyk sztuki Hans Lutsch  w 1894r. nazwa³  ten ko�ció³ bezwarto�ciowym
budynkiem, który ma jednoprzês³owy chór, jest obramowany przyporami, skle-

2
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piony krzy¿owo z ¿ebrami. Z zachodniej strony znajduje siê wie¿a, u do³u
czworok¹tna, u góry do po³owy 8 - boczna z okienkiem strzelniczym sprzed
wojny 30 - letniej i barokowym he³mem. Lutsch wymieni³ cztery zachowane do
dzi� kamienne nagrobki. Ten, rycerza Wolfa i jego ¿ony Sybilli, by³ ju¿ uszko-
dzony. Dwa nagrobki dzieci by³y wówczas pomalowane na niebiesko.

     Pod koniec XIX w. ko�ció³ bogdanowicki by³ w z³ym stanie budowlanym,
a poza tym oferowa³ za ma³o miejsca dla wci¹¿ rosn¹cej liczby wiernych. W
1895r. rada parafialna postanowi³a wiêc zbudowaæ nowy. D³ugo trwa³y per-
traktacje z so³ectwem i patronem.

Zachowa³ siê opis ko�cio³a z 1902r. Pisze tu, ¿e mury s¹ omsza³e, nawa z
sufitem trzcinowym  ma 11 m d³ugo�ci i 10 m
szeroko�ci. W prezbiterium znajdowa³y siê
sklepienia krzy¿owo - ¿ebrowe. Od po³udnia
do ko�cio³a by³a przybudowana barokowa
kaplica �w. Antoniego, wspomniana w me-
tryce z 1697r.

Poza przedmiotami podarowanymi przez
barona von Nimptsch, odnowionymi w
1914r., ko�ció³ posiada³ wówczas: du¿¹
srebrn¹ neogotyck¹ monstrancjê podaro-
wan¹ przez niezamê¿ne córki ch³opskie Aga-
thê i Carolinê Scherner. Kosztowa³a oko³o
1100 marek. Neogotyckie srebrne i poz³aca-
ne ciborium zakupione w 1898r. za 320 ma-
rek, poz³acany kielich ze srebrn¹ przykrywk¹

i paten¹ podarowany przez po³o¿n¹ Eleonorê Kinner, srebrny i poz³acany neo-
romañski kielich, zakupiony dla ko�cio³a w 1913r. przez wdowê Eleonorê Grüner
za 200 marek. W 1910r. nauczyciel Albert Beier podarowa³ ko�cio³owi ¿yrandol
z br¹zu. Kosztowa³ 500 marek. Ten sam nauczyciel zapisa³ przed �mierci¹ 1000
marek na zakup zegara wie¿owego, co uczyniono w 1914r. za 1600 marek. Bra-
kuj¹c¹ sumê doda³ siostrzeniec Beiera, Julius Seichter. Zegar dostarczy³a firma
Eppner ze Srebrnej Góry.

W 1902r. zosta³a zakupiona nowa Droga Krzy¿owa, poniewa¿ stara by³a
niekompletna, a pozosta³e stacje przetarte i po³amane. Now¹ Drogê dostarczy-
³a firma malarska Antona Müllera z Insbrucka. W 1903r. Drogê Krzy¿ow¹ po-
�wiêci³ franciszkanin z Prudnika o. Benedykt Behr. Ramy wykona³ stolarz -
artysta Karl Ondrusch z G³ubczyc. Ten sam stolarz wykona³ dwa konfesjona³y
i nadbudowê o³tarza g³ównego.

W starym ko�ciele znajdowa³y siê cztery, wspomniane ju¿ o³tarze. Ich nad-
budowy  by³y bardzo zniszczone, a poniewa¿ nie przedstawia³y warto�ci arty-
stycznej, spalono je. Jedynie barokowy o³tarz �w. Antoniego zosta³ zachowa-
ny i ustawiony za siedzeniem patrona.

3 marca 1908r. rozpoczê³a siê rozbiórka starego ko�cio³a. Przy okazji wyjêto z
prawej strony prezbiterium nagrobki Bohdanowskich ze Slimakova i wstawio-
no je w mur cmentarny. ̄ eby nieprzerwanie mog³y siê odbywaæ nabo¿eñstwa,

3
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za pomoc¹ lepianki z ceg³y po³¹czono piekarniê ze stodo³¹ ko�cielnego.  Pie-
karnia s³u¿y³a jako zakrystia, a przed jej drzwiami sta³ o³tarz.

Musiano przerzuciæ znaczn¹ ilo�æ ziemi, by wyrównaæ grunt pod nowy ko-
�ció³. 3 maja 1908r. proboszcz Josef Swoboda uroczy�cie po�wiêci³ kamieñ
wêgielny, który wstawiono za o³tarzem g³ównym wraz z miedzian¹ puszk¹, do
której w³o¿ono gazety, monety i inne ma³e przedmioty, a tak¿e dokument o
nastêpuj¹cej tre�ci:

" W imiê Trójcy Przenaj�wiêtszej Boga Ojca i Syna i Ducha �wiêtego. W
1908r. po narodzeniu Chrystusa, w szóstym roku pontyfikatu Jego �wi¹to-

bliwo�ci papie¿a Piusa X,
w 21 roku rz¹dów cesarza
niemieckiego i króla pru-
skiego Wilhelma II, gdy
ekscelencja Franciszek
Bauer, arcybiskup w O³o-
muñcu, wielebny kanonik
Ignatz Maiss - arcybiskupi
komisarz w Kietrzu, wieleb-
ny radca konsystorialny
Karl Czernotzky g³ubczyc-
ki dziekan, wielebny Josef
Swoboda, proboszcz w

Bogdanowicach, wielebny Leopold Klose, kooperator w Bogdanowicach,
Karl Thomzik - nauczyciel naczelny i organista w Bogdanowicach, ch³op
Albert Salzmann - so³tys Bogdanowic, w/w Albert Salzmann, ch³op Franz
Niesner, emerytowany nauczyciel Albert Beyer, ch³op Karl Scherner, ch³op -
emeryt Anton Fuchs i cha³upny Franz Seichter byli w radzie parafialnej,
zbudowano ten ko�ció³ na miejscu starego, zburzonego. Nowa budowa by³a
konieczna, poniewa¿ stary ko�ció³ by³ za ma³y dla oko³o 1200 mieszkañ-
ców, a na dodatek w takim z³ym stanie, ¿e naprawa sta³a siê niemo¿liwo�ci¹.
Jedynie zachowano mury starej wie¿y, a wie¿ê nakryto od nowa na dawn¹
mod³ê. Rysunek nowej budowli wykona³ inspektor wiejskiej budowy Georg
Guldenpfennig z Essen, którego rz¹d królewski nam poleci³ jako sprawnego
architekta. Z powodu swojego urzêdu, móg³ prowadziæ jedynie nadzór nad
budow¹, dlatego kierownikiem na miejscu budowy jest zalecony przez niego
budowniczy August Terhusen z Paderborn. Dopiero po d³ugich pertrakta-
cjach z hrabiowskim patronatem bogdanowickiej fundacji mo¿na by³o roz-
pocz¹æ budowê. /.../  Pozosta³e koszty, ok. 10 tys. marek na wyposa¿enie
wewnêtrzne nowego ko�cio³a, np. o³tarze, ambonê, chrzcielnicê, trzeci dzwon
itp. parafia ma nadziejê zebraæ przez dobrowolne datki miejscowych. Niech
budowa ma powodzenie i istnieje a¿ do jak najdalszych czasów ku Bo¿ej chwale.
Amen.

Bogdanowice, w dzieñ znalezienia Krzy¿a �w. w 1908r.
Josef Swoboda, proboszcz."

4
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Do jesieni 1908r. budynek zosta³ zadaszony. Zim¹ pracowano we wnêtrzu.

Firma  Rügera z G³ubczyc i Aloisa Abzuga z Wroc³awia wy³o¿y³a ko�ció³ p³yta-
mi z piaskowca. Szklenie okien i malarstwo na szkle wykona³a firma Franza
Binsfelda z Trewiru.

Koszt wyniós³ 120 tys. marek, z czego 1/3 musia³a pokryæ fundacja hrabiny
von Burghaus. Ka¿dy bogdanowicki ch³op w zale¿no�ci od ilo�ci posiada-
nych gruntów musia³ ufundowaæ okre�lon¹ ilo�æ kamienia budowlanego.  Ze

starego ko�cio³a pozostawiono wie-
¿ê, ale otrzyma³a now¹ nadstawê. Pre-
zbiterium wysuniêto dalej na wschód.
Obrazy ze starych o³tarzy wstawiono
w nadbudowy nowych.

Obraz z o³tarza g³ównego: �Znale-
zienie Krzy¿a� namalowa³ Lauffer z
Pragi za 700 marek. Podczas konse-
kracji tego o³tarza przez sufragana dra
Carla Wisnara, w p³ytê o³tarza w³o¿o-
no relikwie �w. Mêczenników: Urba-
na, Ameriana i Felioctas, a boczne
by³y po�wiêcone  Matce Boskiej Bo-
lesnej i �w. Janowi Nepomucenowi.
Organy  w 1893r. zbudowali Schlag i
Synowie ze �widnicy za 3625 marek i
powiêkszyli je w 1909r. o 6 g³osów.
Obudowê organów wykona³ snycerz
A. Bücker z Westfalii. Alois Abzug z

Wroc³awia wykona³ balaski, ambonê i chrzcielnicê ze sztucznego marmuru, a
tak¿e wyku³ w kamieniu nad portalem g³ównym ornamenty i inskrypcjê (chro-
nostych z dat¹ 1908). Na pocz¹tku 1909r. mia³y miejsce prace malarskie i wy-
strój. Przeprowadzi³ je Reinhold Hesse z G³ubczyc. Pod koniec czerwca 1909r.
ko�ció³ by³ ju¿ gotowy, z wyj¹tkiem nadbudowy o³tarza g³ównego, którego
wykonanie musiano przesun¹æ na 1910r., poniewa¿ brakowa³o �rodków pie-
niê¿nych.

Podczas budowy nowego ko�cio³a uszkodzony �redni dzwon sprzedano na
przetopienie. Do du¿ego dzwonu dokupiono dwa w firmie F. Otto z Hemelingen
ko³o Bremy za 5620 marek. Poza tym ko�ció³ mia³ jeszcze 2 dzwony, jeden sanc-
tus, drugi dla konaj¹cych. Oba nowe dzwony po�wiêcono 29 X 1908r.

12 VII 1909r. nast¹pi³o uroczyste po�wiêcenie nowego ko�cio³a przez bisku-
pa sufragana o³omunieckiego.

W czerwcu 1917r. musiano oddaæ na cele wojenne oba ma³e dzwony z wie¿y
ko�cielnej, za� w sierpniu cynkowe piszcza³ki organowe. W 1922r. po�wiêco-
no dwa nowe dzwony odlane przez firmê F. Otto z Hemelingen i w tym samym
roku ko�ció³ otrzyma³ instalacjê elektryczn¹.

W 1927r. za³o¿ono nowe cynkowe piszcza³ki organowe przez firmê P. Bersch-
dorf z Nysy.

5



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2010

92

W roku 1934 malarz - artysta Richard
Karger z G³ubczyc namalowa³ wg w³asne-
go projektu w pustych polach  prezbite-
rium Wniebowst¹pienie Jezusa, za 2 tys.
marek. Ko�ció³ udekorowa³ poz³otnik
Stumpf.

Trzy lata pó�niej w prezbiterium usta-
wiono 4 drewniane figury d³uta Paula On-
druscha z G³ubczyc: Archanio³a Micha-
³a, Judy Tadeusza, �w. Antoniego i �w.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Ka¿da ³¹cznie
z konsol¹ kosztowa³a 650 marek.

1 IX 1939r. wybuch³a wojna. W 1942r.
zabrano na cele wojenne cztery dzwony.
Pozosta³ tylko dzwon dla konaj¹cych. Z
tych wywiezionych ocala³ jeden, który
obecnie jest  zawieszony w wie¿y kato-
lickiego ko�cio³a �w. Marii w Bebra, do-
k¹d go przywieziono w 1953r. Zosta³ od-

lany w 1739r. i nosi napis: "Jesus Nazarenus Rex."
W marcu 1945r. podczas przechodzenia frontu ko�ció³ zosta³ obrócony w ruinê.

Zosta³ odbudowany i oddany do ponownego u¿ytku dnia 26 XI 1950r.  £awki
sprowadzono z g³ubczyckiego ko-
�cio³a �w. Anny przy ul. Sobieskie-
go, w okna prezbiterium wmontowa-
no witra¿e pochodz¹ce z auli liceum,
na o³tarzu bocznym znalaz³a miejsce
mozaika, znajduj¹ca siê dot¹d w cen-
tralnym miejscu ko�cio³a luterañskie-
go w G³ubczycach, rozebranego w
1955r. Czê�æ muru cmentarnego u¿y-
to do reparacji domów. W 1955r. po-
�wiêcono nowo zakupione dzwony.
Od zniszczenia ko�cio³a do 1950r. na-
bo¿eñstwa odbywa³y siê w �wietlicy.

5/6 XI 1992r. mia³ miejsce po¿ar w
zakrystii. Na szczê�cie drzwi do wnê-
trza ko�cio³a by³y zamkniête, ale
dym wywo³a³ jednak wiele szkód.
Po tym wydarzeniu musiano wy-
malowaæ ko�ció³ od wewn¹trz i
wymieniæ instalacjê elektryczn¹.

W 1999r. dekretem biskupa opolskiego Alfonsa Nossola bogdanowicki ko-
�ció³ zosta³ wyznaczony jako jubileuszowy dla dekanatu g³ubczyckiego na rok
2000, koñcz¹cy wiek XX. Rozpoczê³y siê gor¹czkowe prace w ko�ciele i wokó³

6
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niego. Ko�ció³ pomalowano od zewn¹trz,
urz¹dzono parking, asfaltow¹ alejê dojaz-
dow¹, dzwony z rozebranej zewnêtrznej
dzwonnicy przeniesiono na wie¿ê, zbudo-
wano now¹ salê parafialn¹. W 2000r. o�wie-
tlono wie¿ê, tak ¿e sta³a siê widoczna z da-
leka. W nastêpnych latach zmieniono po-
krycie dachu, odremontowano mur przy-
ko�cielny, a w 2009r. poddano konserwacji
4 wspomniane renesansowe p³yty nagrob-
ne Bohdanowskich i umieszczono je w ko-
�cielnej kruchcie.

Bogdanowicki ko�ció³ jest sanktuarium
maryjnym. Znajduje siê w nim kresowy ob-
raz Matki Boskiej £askawej z Monasterzysk,

który zosta³ namalowany w XVIII w. Zabra³ go w 1945r. z Monasterzysk  tamtej-
szy proboszcz Antoni Joniec, który osiad³ w £añcucie. W 1950r. obraz przywióz³
do Bogdanowic bratanek Antoniego, bogdanowicki duszpasterz ks. Kazimierz
Joniec. W 1954r. wizerunek Matki Boskiej zosta³ umieszczony w prawym o³tarzu
bocznym. W 1986r. przeszed³ gruntown¹ konserwacjê, poniewa¿ niszczy³a go
ple�ñ, a do p³ótna dosta³y siê myszy. Po konserwacji wizerunek Matki Boskiej
odzyska³ dawn¹ �wietno�æ. Corocznie do bogdanowickiego sanktuarium, do
wspomnianego obrazu odbywaj¹ siê pielgrzymki, nie tylko kresowian.

W 2010r. obecny ko�ció³ parafialny bêdzie obchodzi³ jubileusz 100 - lecia istnienia.
Katarzyna Maler

PARAFIA BOGDANOWICE

Ju¿ przed reformacj¹ Bogdanowice by³y parafi¹, która obejmowa³a równie¿
Now¹ Wie�. W 1591r. zosta³  odnotowany ewangelicki pastor Martin Tefler, a
w 1624r. Johannes Linsner, który podczas kontrreformacji uciek³ do Brzegu.
Mimo trudów opawskich jezuitów, z powodu uporczywego trwania przy lute-
rañskiej wierze bogdanowicki ko�ció³ jeszcze w marcu 1667r. by³ zamkniêty. W
siedzibie biskupa o³omunieckiego miano jednak nadziejê, ¿e zostanie otwarty,
poniewa¿ nowy dziedzic Karol Maksymilian von Cavan by³ katolikiem. Cavan
po �mierci zosta³ pochowany w krypcie g³ubczyckiego ko�cio³a franciszkanów.

13 II 1667r. w niedzielê miêsopustn¹ ponownie zaczê³y siê odbywaæ katolic-
kie nabo¿eñstwa.

W 1672r. w karniowskiej metryce dekanalnej zapisano, ¿e przy ko�ciele znaj-
dowa³a siê skromna plebania i 1 ³an roli z ogrodem. Administratorem by³ dopie-
ro co mianowany R.D. Andreas, proboszcz w Go³uszowicach. Mieszkañcy wsi
mówili po niemiecku. 12  by³o katolikami, a 205 protestantami.

W  1678r. zaczêto prowadziæ bogdanowickie ksiêgi metrykalne.
W 1714r. we wsi by³o  411 katolików i 26 luteran, a w 1740r. ju¿ 508 katolików

i ani jednego luteranina.

8
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Po wojnie 30 - letniej Bogdanowice w³¹czono do parafii Go³uszowice.
Karol Fryderyk baron von Nimptsch chcia³ zatrudniæ dla Bogdanowic w³a-

snego proboszcza. W tym czasie duszpasterzowali tu g³ubczyccy franciszka-
nie. Biskup o³omuniecki stwierdzi³ jednak, ¿e ani Bogdanowice ani Go³uszowi-
ce nie mog¹ istnieæ jako osobne parafie, bo nie maj¹ dostatecznych docho-
dów.  Jednak dekretem z 5 VI 1719r. biskupie konsystorium w O³omuñcu za-
twierdzi³o zaproponowanego przez barona Hieronima Daniela Teschnera jako
administratora, ale zarazem zleci³o baronowi jako patronowi, aby powiêkszy³
duszpasterskie dochody.

W 1723r.  Karol Fryderyk baron von Nimptsch zapisa³ na polepszenie upo-
sa¿enia miejscowego duszpasterza 30 wiader piwa lub w zamian 30 reñskich
guldenów w gotówce. Podarowa³ ko�cio³owi ma³¹ monstrancjê, srebrne am-
pu³ki i kielich mszalny poz³ocony w ogniu. Na tych przedmiotach uwieczniono
baronowski herb.

Gregor Wolny w 1863r. zapisa³, ¿e parafia Bogdanowice z fili¹ w Nowej Wsi
liczy³a 1855 niemieckojêzycznych katolików i 141 niekatolików. Poza nimi miesz-
ka³o tu  8 ̄ ydów.

Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej nast¹pi³y zmiany. Do wsi przybyli pol-
scy osadnicy zmuszeni do porzucenia swoich domów na Kresach Wschod-
nich, natomiast ludno�æ niemiecka w 1946r. zosta³a wysiedlona. Bogdanowice
pozosta³y siedzib¹ parafii.

Katarzyna Maler

                                       DUSZPASTERZE

Teschner Paul Hieronymus, urodzi³ siê  w 1683r. w Bilovcu. Zosta³ wy�wiêco-
ny w 1710r. Pocz¹tkowo by³ wikarym we W³odzieninie. Od  1719 do 1724r.  by³
administratorem w Bogdanowicach,  a od 1725 do 1747r. proboszczem w No-
wej Cerekwi. Zbudowa³ tam plebaniê i przed �mierci¹ ufundowa³ 3 tys. flore-
nów dla dwóch ch³opców  z rodziny Teschner w seminarium jezuitów w Opa-
wie. Zm. 3 II 1747r.
Teschner Daniel Joseph, ur. 6 VIII 1697r. w Bilovcu, wy�wiêcony w 1721r.
Pocz¹tkowo by³ wikarym we W³odzieninie. W latach 1724 - 1741 by³ probosz-
czem w Bogdanowicach. Wg Wolnego w 1754r. zosta³ przeniesiony do Vy�ehoøi
na Morawach. 11 lat pó�niej zosta³ proboszczem w rodzinnym Bilovcu, gdzie
zmar³ w 1772r.
Trampler Augustin Ambrosius, ur. 5 I 1709r. w Bilovcu, siostrzeniec bogda-
nowickich duszpasterzy Paula Hieronymusa i Daniela Josepha Teschnerów. Wy-
�wiêcony w 1734r. W latach 1741 - 1754 by³ administratorem w Bogdanowicach.
Fischer Ignaz Nicolaus, w latach 1755 - 1778 by³ administratorem w Bogdano-
wicach.
Trampler Joseph Ignatz, w latach 1761 - 1770 by³ proboszczem w Baborowie.
Od 17 VII 1778 do 1782r. dzia³a³ jako administrator w Bogdanowicach. Zmar³ w
1782r.
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Fabich Thomas, ur. 1 I 1747r. w Suchej Psinie. Pochodzi³ z ubogiej rodziny.
Dziêki wsparciu dobrodziejów zdoby³ wykszta³cenie w Opawie i w O³omuñcu.
Zosta³ wy�wiêcony w 1772r. w Kromeøi�. Pocz¹tkowo dzia³a³ jako wikary w
G³ubczycach. Od 6 III 1782 do 1839r. proboszcz w Bogdanowicach. Z powodu
staro�ci i niedo³ê¿no�ci w 1831r. otrzyma³ wsparcie w osobie administratora
Franza Richtera. Zm. 9 VII 1839r. w wieku 92 lat.
Richter Franz, ur.  28 IV 1796r. w Bogdanowicach, w 1820r. wy�wiêcony (wg
kroniki Bogdanowic w 1821r.). Przez ponad 3 lata by³ wikarym w Opawicy;
przez 7,5 roku  wikarym w Bogdanowicach, a od 1839r. administratorem tam¿e.
Od 29 IX 1853r. dzia³a³ jako proboszcz w Bogdanowicach. Zm. tam 6 X 1862r.
Michalsky Karl,  ur. 8 VII 1822r. w Bogdanowicach. W 1850r. zosta³ wy�wiêco-
ny na kap³ana. Od 1856r. wikary w Bogdanowicach. Od pa�dziernika 1862 do
1872r. by³ tutejszym administratorem, a nastêpnie, do 1901r.,  proboszczem. Za
jego urzêdu zosta³a zniesiona dziesiêcina ko�cielna i pozosta³e �wiadczenia w
naturze. Wybudowana zosta³a nowa stodo³a parafialna. W 1900r. �wiêtowa³ 50
- letni jubileusz kap³añstwa i z tej okazji otrzyma³ tytu³ radcy konsystorialnego
oraz Order Czerwonego Or³a IV Klasy. Zmar³ tam 27 X 1901r.
Swoboda Josef, ur. 11 IX 1872 w Sudicach, w 1897r. wy�wiêcony. Od 1897r.
dzia³a³ jako wikary w Bogdanowicach, w 1901r. jako administrator, a  w latach
1902 - 1943 jako tamtejszy proboszcz.  Zmar³ tam 9 IX 1943r na udar serca .
Glatzel Bernhard, ur. 2 VI 1909r. w Biskupowie, pow. Nysa. W 1922r. uczêsz-
cza³  do szko³y Domu Misyjnego �w. Krzy¿a ko³o Nysy, a w 1930r. rozpocz¹³
nowicjat w St. Gabriel ko³o Wiednia. 20 VIII 1936r. zosta³ wy�wiêcony. Dzia³a³
jako nauczyciel w Domu Misyjnym Maria - Treu w G³ubczycach. W 1940r. mia³
wyjechaæ do Argentyny, lecz z powodu wojny pozosta³ na �l¹sku. Od 1941r.
wikary w Grobnikach, Baborowie i Bogdanowicach. Po �mierci proboszcza
Swobody, od 1943r. funkcjonowa³ tam jako administrator. Dzia³a³ w Bogdano-
wicach do 1944r. Po wysiedleniu przyby³ do Turyngii. Od 1946 do 1968r. dzia³a³
jako kuratus i proboszcz w Schleusingen. W 1968r. zosta³ przeniesiony do
Suhl, gdzie by³ dziekanem. W 1971r. zosta³ mianowany radc¹ duchownym. W
1974r. z powodu choroby przeszed³ na emeryturê. Zm. 16 X 1977r. i zosta³
pochowany na klasztornym cmentarzu w St. Augustin.
Hornischer Franz, ur. 19 V 1903r. w Kunzendorf, pow. Moravska Tøebova. W
1922r. zda³ tam maturê. Studiowa³ teologiê w O³omuñcu. W 1926r. zosta³ wy-
�wiêcony. Od 1934r. dzia³a³ jako proboszcz w Dvorce. W 1940r. zosta³ wydalo-
ny z Sudetów po uprzednim 2 - miesiêcznym areszcie w celi gestapo w Opawie.
W 1941r. zosta³ wikarym w Baborowie, a  w 1944r. proboszczem w Bogdanowi-
cach, gdzie prze¿y³ przej�cie frontu. W lipcu 1946r. wyjecha³ do Niemiec Zach.
i przez 25 lat by³ proboszczem w Wolfhagen. Od 1971 do 1976r. funkcjonowa³
jako proboszcz w Schauenburg - Elgershausen, po czym przeszed³ na emery-
turê. Zmar³ tam 24 VIII 1987r.
12 VIII 1946r. proboszczem parafii Bogdanowice zosta³ pochodz¹cy z Kresów
Wschodnich ks. Kazimierz Joniec, za którego urzêdu odbudowano ko�ció³
ze zniszczeñ wojennych, wyposa¿ono jego wnêtrze i zakupiono dzwony. Ks.
Joniec przywióz³ do Bogdanowic uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej
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z Monasterzysk. Zmar³ w 1983r. w wieku 83 lat i zosta³ pochowany za ko�cio-
³em obok niemieckiego proboszcza Josefa Swobody.
W 1976r. proboszczem zosta³  ks. Adam Szubka, ur. 1 I 1944r. w Kozowej, w
powiecie Brze¿any, woj. tarnopolskie, wy�wiêcony w 1969r. Za jego urzêdu
wyremontowana i przebudowana zo-
sta³a plebania i zbudowana sala para-
fialna. Remontowany by³ równie¿ ko-
�ció³ w Bogdanowicach i Nowej Wsi.
Ksi¹dz Adam sprawuje swoj¹ funkcjê
w Bogdanowicach do dzi�. Propagu-
je tu kult Matki Boskiej z Monaste-
rzysk. W miêdzyczasie by³ równie¿
dziekanem dekanatu G³ubczyce, a od
2008r. jest kapelanem Stowarzyszenia
Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo - Wschodnich, Oddzia³ G³ubczyce.
 Od 2006r. nosi tytu³ radcy duchownego.

                               Katarzyna Maler
Literatura:
1.Aus der Kirchenchronik von Badewitz und Neudorf,
    "Leobschützer Heimatblatt" 1/ 1983.
2. Fuchs K., Aus der Kirchenchronik von Badenau,
     "Leobschützer Heimatblatt" 7/8/ 1958.
3. Hofrichter,R., Heimatkunde des Kreises Leobschütz, T. II, H. III,
     Leobschütz  1914, s. 283.
4. Kronika parafii Bogdanowice (powojenna).
5. Kronika parafii Bogdanowice i Nowa Wie�, do 1943r.
     [kserokopia rêkopi�miennego przek³adu z j. niemieckiego, 70 stron].
6. Wolny G., Kirchliche Topographie von Mähren, I. Abt.,
       Olmützer Erzdiözese, V. Bd., rünn 1863, s. 307 - 309.

 Opisy fotografi do:
1. Ko�ció³ w Bogdanowicach na pocztówce litograficznej z prze³omu XIX /XX w.
2. Ko�ció³ w Bogdanowicach przed 1945r.
3. Widok od strony cmentarza przed 1945r.
4. Wnêtrze przed 1945r.
5. Widok z 1994r.
6. O³tarz z obrazem Matki Boskiej z Monasterzysk.
7. Widok z 1995r.
8. Jedna z renesansowych p³yt nagrobnych Bohdanowskich
      po konserwacji   w 2009r.
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Setne urodziny obchodzi³a miesz-
kanka Grobnik  Maria Jakiel. Go�æmi
Jubilatki z  tej okazji  byli burmistrz
Jan Krówka, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk, kie-
rownik USC Beata Grochalska, Kie-
rownik ZUS Wies³aw Wierzba, dyr.
Wydz. Spraw
Obywatelskich
Urzêdu Woje-
w ó d z k i e g o
Agnieszka Króli-
kowska. By³y
g r a t u l a c j e ,
¿yczenia, kwiaty,
upominki i toast
wzniesiony przez
Jubilatkê. Jubilat-
ka przyjmowa³a
go�ci i ¿yczenia
w ca³kiem dobrej
kondycji. Sama
n a j c h ê t n i e j
wspomina³a lata
wczesnej m³odo�ci, lata pokoju na
Kresach, kiedy "pomaga³am ojcu krê-
ciæ miód, bo mnie pszczo³y nie ¿¹dli-
³y". Pó�niejsze lata to tragizm wojen
od wschodu i zachodu, ale  najbole-
�niejsze  by³y napady, mordy i gra-
bie¿e przez "s¹siadów" z którymi przez
wieki wspó³¿y³o siê w zgodzie. Pamiêta
te¿ o rodzinach przyjaznych. Potem
ucieczki, wypêdzenia, a¿ na zachód,
g³ównie same kobiety z dzieæmi bo
mê¿owie byli na frontach.   Zim¹ w
grudniu 1945r. po wielotygodniowym
transporcie z przerwami i postojami,
bo bez wódki albo pieniêdzy trans-
port nie móg³ ruszyæ dalej, znalaz³a
siê z rodzin¹ w Opolu, tu odnalaz³ j¹

100 LAT PANI MARII JAKIEL

m¹¿. St¹d przyjechali do Grobnik, tu
zostali dokwaterowani do rodziny nie-
mieckiej. Dobrze j¹ Jubilatka  wspo-
mina i pó�niejsze kontakty. Jubilatka
wychowa³a z mê¿em czworo dzieci,
syn nie ¿yje. Mieszka w swoim domu
otoczona  sta³¹ opiek¹ córki z G³ub-

czyc. Druga mieszka w Suchej Psinie,
trzecia w Kanadzie. Posiada piêcioro
wnucz¹t, cieszy siê jedena�ciorgiem
prawnucz¹t, oczekuje pra pra� W
chwilach wolnych s³ucha radia, dzieli
siê zas³yszanymi wiadomo�ciami.
Uczestniczy we mszach �w., nabo¿eñ-
stwach, modlitwach Radia Maryja.
Nie narzeka na zdrowie. Opowiedzia-
³a, jak w wieku 75 lat przesz³a opera-
cjê, przed któr¹ lekarz poprosi³ j¹ o
wyjêcie protezy zêbowej - "to siê nie
da, panie doktorze, wszystkie zêby s¹
moje". Do serdecznych ¿yczeñ licz-
nych go�ci, na drugie 100 lat, do³¹cza
siê redakcja.

Jan Wac



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2010

98

Pañstwo Janina i Micha³ Zió³kow-
scy z Bogdanowic obchodzili Dia-
mentowe Gody Ma³¿eñskie. " To wca-
le nie by³o tak dawno, jak �lubu ko-
�cielnego udziela³ nam  ks.  Kazimierz
Joniec w �wietlicy wiejskiej. Tam od-
prawiane by³y msze w pierwszych la-
tach powojennych, zakrystia by³a u
góry, tam gdzie s¹ mieszkania. Tak
by³o do czasu odbudowy zniszczo-
nego dzia³aniami wojennymi ko�cio-
³a - wspomina Jubilat - mówi, ¿e oboje
nale¿¹ do góralskiej czê�ci Bogdano-
wic, bo druga czê�æ ma rodowód z
nowos¹deckiego". Zanim odgruzo-
wali i wyremontowali ten dom, miesz-
kali z wieloma rodzinami w folwarku,
potem w zamku. Tam mieszkali te¿
wysiedleni z Ro¿nowa, zalanego wod¹

zbiornika, którym obiecano rajskie wa-
runki na ziemiach zachodnich. Za-
miast domów dostali zachwaszczone
po pas ugory  pod budowê. Tworzyli
potem wspóln¹ parafiê, uzupe³nia

DIAMENTOWE GODY

Pani Janina. Jubilaci chêtnie dzielili siê
bogatymi wspomnieniami i refleksja-
mi, a mieli co porównywaæ "dawniej a
dzi�". Prze¿yli�my ciê¿kie czasy, ale
trud i bieda, ciê¿ka praca, g³ównie rêcz-
na na roli, jednoczy³a ludzi. Bez po-
magania sobie, wspierania siê nawza-
jem  poginêliby�my. Najgorzej by³o z
w³adz¹, za byle co przes³uchania, z
których mo¿na by³o nie wróciæ do
domu. Po latach, im dalej od wojny,
tym zamiast lepiej by³o coraz gorzej.
Zw³aszcza w czasach gospodarki so-
cjalistycznej, a¿ do prawdziwego kry-
zysu opartego na kartkach i przydzia-
³ach. Tu by³o co opowiadaæ, m³ode
pokolenie przys³uchiwa³o siê z zain-
teresowaniem, a najm³odsi z niedo-
wierzaniem. Pañstwo Zió³kowscy pro-

wadzili gospodar-
stwo i wychowali
czworo dzieci. Tro-
je mieszka w G³ub-
czycach i córka w
Raciborzu. Docze-
kali siê  9 wnucz¹t,
2 prawnucz¹t, cze-
kaj¹ pra pra.. Tego
dnia gratulacje i
¿yczenia Jubilatom
sk³adali burmistrz
Jan Krówka, prze-
wodnicz¹cy RM
Edward Wo³oszyn,
wz. Kier. USC Edy-

ta Dru¿yñska. By³y kwiaty, upominki
i wspólne pami¹tkowe zdjêcie. Do
¿yczeñ do³¹cza siê Redakcja i dopi-
suje Jubilatów do listy wzorowych,
godnych na�ladowania ma³¿eñstw.

Jan Wac
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"Szczególnie serdecznie witam
Dostojnych Jubilatów, którzy od po-
nad pó³ wieku trwaj¹ przy z³o¿onej
przysiêdze ma³¿eñskiej. Z³ote Gody
ma³¿eñskie to wyj¹tkowe �wiêto ob-
chodzone po 50. latach po¿ycia  ma³-
¿eñskiego Te wspólne 50 lat to sym-
bol wierno�ci  i mi³o�ci ma³¿eñskiej,
wzajemnego zaufania, to równie¿  co-
dzienna troska o dom i dobre wy-
chowanie i wykszta³cenie dzieci.
�wiêtowanie 50. rocznicy zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, to �wiêto nie
tylko Pañstwa, ale równie¿ Pañstwa
rodzin oraz ca³ej spo³eczno�ci lokal-
nej, poniewa¿ Pañstwo swym ¿yciem
dali�cie dowód i �wiadectwo trwa-
³o�ci zwi¹zku ma³¿eñskiego, wzajem-
nego zaufania i ma³¿eñskiej mi³o�ci,
dali�cie te¿ wzór i przyk³ad do na-
�ladowania dla tych wszystkich par,
które dzisiaj wstêpuj¹ w zwi¹zki
ma³¿eñskie".

 Tymi s³owami kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego Beata Grochalska
powita³a Jubilatów 9.12 2009r. na uro-
czysto�ci wrêczania przez Burmistrza
Jana Krówkê Medali za D³ugoletnie
Po¿ycie Ma³¿eñskie nadanych przez
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
Pañstwu Danieli i Danielowi Grud-

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
niom i Pañstwu Zofii i Adolfowi Gór-
nikom. Serdeczne s³owa uznania, gra-
tulacji i ¿yczeñ wraz z kwiatami i upo-
minkami przekazali burmistrz i prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk.  By³ równie¿ wspólny to-
ast i wspomnienia przy kawie, które
jak¿e barwne i bogate, w imieniu ¿ony
i w³asnym rozpocz¹³ Jubilat Górnik.
Do G³ubczyc przyjecha³em w latach
piêædziesi¹tych. Wcze�niej  ukoñczy-
³em Technikum Rolnicze w Ole�nie. Z
tamtych czasów czêsto wspominam,
jak przechodz¹c z internatu do szko³y
w szyku zwartym, musieli�my �pie-
waæ  ró¿ne kantaty m.in. o Stalinie. W
jednej by³o, "Stalin ojciec nasz". Ja
powiedzia³em do kolegi, ¿e mój ojciec
to Franciszek, a nie Józef i wyszli�my
z szeregu. Nastêpnego dnia zabrano
mi stypendium. Po szkole dosta³em
nakaz pracy jako agronom w powie-
cie nyskim. Pó�niej werbowano mnie

do SB (S³u¿by Bezpie-
czeñstwa) i zakwalifi-
kowano do wydzia³u
wymuszania zeznañ.
Kiedy zobaczy³em,
czym to grozi, jaka rola
i funkcja mnie czeka,
zrezygnowa³em i wy-
cofa³em siê. Pó�niej w
pracy koledzy dosta-
wali dyplomy i odzna-
czenia, a ja nie, bo by-
³em ju¿ notowany. Z

Urzêdu Gminy w G³ubczycach prze-
szed³em jako agronom do pracy w
O�rodku Doradztwa Rolniczego. Prze-
pracowa³em jako specjalista do spraw
agro i zootechnicznych 40 lat, na 43
lata pracy zawodowej. Otrzyma³em od-
znaczenia "Zas³u¿ony Pracownik
Rolnictwa", "Zas³u¿ony dla Woje-
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wództwa Opolskiego". Mam te¿ przy-
kre wspomnienia ze s³u¿by w ̄ o³nier-
skich Batalionach Górniczych, st¹d
moja dzia³alno�æ w Zwi¹zku Represjo-
nowanych Politycznie ̄ o³nierzy Gór-
ników, którego jestem prezesem. Za
pracê w tym zwi¹zku otrzyma³em
"Krzy¿ Wiê�nia Politycznego", "Me-
dal 15-lecia Zwi¹zku", "Medal 60-le-
cia Utworzenia ̄ o³nierskich Batalio-
nów Górniczych", ale wolê  wspomi-
naæ, jak pozna³em ¿onê. Wpad³a mi w
oko, gdy przysz³a odwiedziæ kolegê
w  jednostce wojskowej. Schowa³em
jej rêkawiczki po to, by mieæ pó�niej
pretekst spotkaæ siê i oddaæ. Tak to

siê zaczê³o, ale nie skoñczy³o i trwa
do dzi�, ponad 50 lat. Pani Zofia tylko
potakuj¹co kiwa³a z u�miechem g³ow¹
i uzupe³ni³a. Wychowali�my trzy cór-
ki, dwie mieszkaj¹ za granic¹, mamy
siedmioro wnucz¹t. Ca³y czas miesz-
kali�my w G³ubczycach. Ja przesz³am
na emeryturê z Zak³adów Dziewiar-
skich. Ja pochodzê z tarnowskiego,
m¹¿ z lubelskiego. Jubilatka Daniela
przejê³a inicjatywê we wspomnie-
niach, jak pozna³a swojego Daniela.
Pamiêta dok³adnie, ¿e by³o to 21 lipca

na weselu u kuzynki. Tam Pan Daniel,
sobie znanym sposobem, zdoby³ jej
adres i napisa³ list, bo pracowa³ w Ka-
towicach. Zamiast drugiego przyje-
cha³ do G³ubczyc. "Chodzili�my" ze
sob¹ do pa�dziernika, kiedy o�wiad-
czy³ "pobierzmy siê, bo idê do woj-
ska, tak ciebie nie zostawiê". To trze-
ba powiedzieæ mamie. Poszli�my do
s³odowni, do pracy mamy, powie-
dzieæ, ¿e chcemy wzi¹æ �lub. Mama
by³a zadowolona, bo pochodzi³a z tej
samej wsi co m¹¿ i zna³a jego rodzinê.
Kuzynka, na weselu której pozna³am
go, powiedzia³a, to dobry ch³opak, nie
odmawiaj. Dzi� po ponad 52. latach

mogê powiedzieæ, ¿e mówi³a prawdê i
mia³a racjê. Wychowali�my troje dzie-
ci. Syn oficer wojskowy, córka jedna
po farmacji, druga nauczycielk¹. Cie-
szymy siê wnukami i prawnuczk¹. Ja
po 37 latach pracy w Zak³adach Dzie-
wiarskich i ksiêgarni przesz³am na
emeryturê. Ja te¿ jestem emerytem,
prze¿yli�my wspólnie doros³e ¿ycie w
G³ubczycach tak, jak chcieliby�my,
aby nasze dzieci te¿ tak prze¿y³y, koñ-
czy Pan Daniel.

Jan Wac
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W dniach 25 i 26 wrze�nia Zespó³
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach
obchodzi³ Jubileusz 40 - lecie istnie-
nia. Z tej to okazji zorganizowany zo-
sta³  Zjazd  Absolwentów.  25 wrze-
�nia 2009r. by³ dniem uroczysto�ci

szkolnych, adresowanych do
uczniów, którym przekazano nowy
sztandar zasponsorowany przez ro-
dzinê Pañstwa Galarów. Tego dnia w

uroczystej akademii uczestniczy³y
w³adze samorz¹dowe powiatu i gmi-
ny na czele ze starost¹ Józefem Ko-
zin¹ oraz burmistrzem Janem Krów-

40 - LECIE "MECHANIKA"

k¹.W imieniu Opolskiej Pani Kurator
O�wiaty przyby³ Dyrektor Wydzia³u
Szkolnictwa Zawodowego Jan Sosul-
ski. W�ród zaproszonych go�ci byli
niegdysiejsi  dyrektorzy, a w�ród nich
Jan Mruk - pierwszy dyrektor i bu-

downiczy ZSM, dyrektorzy g³ubczyc-
kich placówek o�wiatowych, nauczy-
ciele, emeryci, pracownicy administra-
cji i obs³ugi oraz m³odzie¿.

D z i e ñ
drugi ob-
chodów by³
przeznaczo-
ny dla ab-
solwentów
"Mechani-
ka". Uro-
czyst¹ Mszê
�w. odpra-
wi³o 7 ksiê¿y
- w tym ab-
s o l w e n c i
naszej szko-
³y. Podczas

tej liturgii po�wiêcony zosta³ przez
ksiêdza proboszcza Micha³a �lêczka
sztandar. Nastêpnie mia³a miejsce
akademia w Miejskim O�rodku Kul-
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tury, prowadzona przez dyrektora
MOK - Zbigniewa Zió³ko - absolwen-
ta ZSM.

Podczas bogatego programu arty-
stycznego - przygotowanego przez

Mariê Farasiewicz  (teatr Tradycja i ze-
spó³ taneczny Fantazja) - wspomnie-
niami dzielili siê nauczyciele emeryci  i
absolwenci. Zapanowa³a niezwyk³a,
wrêcz rodzinna atmosfera. Miêdzy
prowadz¹cym, mówcami i widowni¹
nawi¹za³ siê swoisty dialog.

Po po³udniu odbywa³y siê spotka-
nia z wychowawcami w klasach szkol-
nych,  zwiedzano budynek szko³y. Nie
zabrak³o refleksji i  wzruszeñ. Wysta-
wy i wy³o¿one w holu  kroniki cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem - przypo-
mnia³y klimat tamtych lat.Wieczorem w
hotelu Domino  go�cie i absolwenci do-
brze siê bawili na Balu Absolwenta.

Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêko-
wania tym wszystkim, którzy razem ze
spo³eczno�ci¹ ZSM uczcili �wiêto
szko³y i uczestniczyli w obchodach ju-
bileuszowych.

Szanownym go�ciom reprezentuj¹-
cym Powiat, Gminê, Województwo,
Przedstawicielom Zwi¹zków Zawodo-
wych, Absolwentom,Sponsorom,

Dziêkujê dyrektorom  i  wicedyrek-
torom  emerytom:

Janowi Mrukowi, Stanis³awowi Su-
checkiemu, Janowi Wacowi, Henry-
kowi Gierylukowi, Teresie Przybyle,

Mediom: Redaktorowi "G³osu
G³ubczyc"- Janowi  Wacowi, TV  G³ub-
czyce - Marianowi Pospiszelowi  (ab-
solwent), Radiu Opole-£ukaszowi
Nawarze.

Sponsorom  sztandaru  szko³y:
Rodzinie Galara - Stanis³awowi,  Ro-
bertowi i Danucie Galara  - w³a�cicie-
lom  Przedsiêbiorstwa Produkcyjno
Us³ugowo Handlowego "GALMET",
Karolowi Galara  - w³a�cicielowi  Fir-
my Galon Paliwa:

Za udzia³ w  obchodach,
Za radowanie siê z nami,
Za lekcjê historii - Dziêkujê
Za przywo³anie wspomnieñ,
Za refleksje wymowne,
Za stworzenie klimatu
Za atmosferê sprzed lat
- Dziêkujê
Za zrozumienie i ¿yczliwo�æ,
Za serca otwarto�æ,
Za hojno�æ i niezwyk³y dar,
Za szkolny sztandar - Dziêkujê

Jan £ata
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Z dyplomem ukoñczenia studiów
polonistycznych w Krakowie trafi³em
w roku 1954 na Opolszczyznê, na pod-
stawie nakazu pracy. Zameldowa³em
siê w opolskim kuratorium. Przyj¹³
mnie kurator £azarz Brandt, zapropo-
nowa³ pracê nauczycielsk¹ w Liceum

Ogólnokszta³c¹cym w G³ubczycach,
zobowi¹za³ do dwudniowego szkole-
nia w O�rodku Kszta³cenia Nauczy-
cieli przy ul. Dubois w Opolu. Tu no-
wozatrudnieni nauczyciele wys³uchali
kilku wyk³adów o historii Opolszczy-
zny, o kulturze regionu. W�ród s³u-
chaczy by³ tak¿e absolwent chemii z
Katowic o nazwisku Chodur, który te¿
mia³ skierowanie do G³ubczyc, ale po
roku otrzyma³ etat w Katowicach.
G³ubczyce nie odpowiada³y mi ze
wzglêdu na od�rodkowe po³o¿enie i
fataln¹ sytuacjê mieszkaniow¹ (42%
budynków le¿a³o w gruzach). Nie by³o
jeszcze wygodnych autobusów, nie
by³o taksówek. Poci¹gi je�dzi³y regu-
larnie. Po³¹czenia bezpo�rednie by³y
z Raciborzem, Kietrzem, Pilszczem,
Baborowem, Kêdzierzynem, Pietrowi-
cami, Rac³awicami. Po niewielu latach
mo¿na by³o dojechaæ bezpo�rednio
do Berlina i Pary¿a. Przybywa³o auto-

WSPOMNIENIA I DYREKTORA
 ZSM JANA MRUKA

busów, pojawi³y siê taksówki. Bez tru-
du odnalaz³em swe miejsce pracy.
Przyjê³a mnie serdecznie pani dyrek-
tor Stanis³awa Iwanow. Otrzyma³em
ma³y pokoik w internacie do zamiesz-
kania i obowi¹zki kierownika interna-
tu. Zasadnicze moje zajêcie to naucza-
nie jêzyka polskiego w klasach liceal-
nych i podstawowych, gdy¿ wtedy
szko³a pracowa³a pod szyldem "Ogól-
nokszta³c¹ca szko³a stopnia podsta-
wowego i licealnego". W klasie XI
uczniowie zdawali maturê w wieku 18
lat. W tej szkole obsada pedagogicz-
na by³a w wiêkszo�ci przedwojenna,
szko³a przygotowywa³a doskonale
uczniów do studiów wy¿szych. Sze-
rzy³a kulturê ¿ywego s³owa, o co
troszczy³ siê do koñca ¿ycia mgr Fran-
ciszek Frej. Od roku 1955 szko³a ta
nosi imiê Adama Mickiewicza. Po
dwóch latach zrezygnowa³em z funk-
cji kierownika internatu, a w 1965 roku
obj¹³em kierownictwo punktu filialne-
go Technikum Ekonomicznego w
Opolu. Filiê tê prowadzi³em przez 10
lat. W tym czasie wiele osób pracuj¹-
cych skorzysta³o z mo¿liwo�ci zdo-
bycia �redniego wykszta³cenia eko-
nomicznego bez odrywania siê od pra-
cy. Absolwenci zasilili kadrê w ban-
kach i instytucjach finansowych, ad-
ministracji. Ta praca wzbogaci³a moje
do�wiadczenie w zakresie administra-
cji szkolnej, dokumentacji finansowej,
osobowej, pedagogicznej. Uczestni-
czy³em w licznych kursach pedago-
gicznych (Szczecin, Miedzeszyn,
Warszawa, Kalisz).

W roku 1967 poproszono mnie do
Kuratorium, gdzie wicekurator £.
Brandt zaproponowa³ mi objêcie funk-
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cji dyrektora nowej, bêd¹cej w budo-
wie szko³y zawodowej. Szko³a mia³a
byæ nowoczesna, zbudowana na du-
¿ej parceli w pobli¿u wêz³a komunika-
cyjnego (PKP, PKS, TAXI). Setki
uczniów doje¿d¿aj¹cych do szkó³ ra-
ciborskich mog³o skorzystaæ z kszta³-
cenia tu, na miejscu. Kolejn¹ rozmo-
wê ze mn¹ w Kuratorium przeprowa-
dzi³ wicekurator, szef oddzia³ szkolnic-
twa zawodowego mgr Jan Mazurkie-
wicz, który po³o-
¿y³ wielkie zas³u-
gi na polu rozbu-
dowy nowocze-
snego szkolnic-
twa zawodowe-
go. Du¿o ¿yczli-
wo�ci okazywali
mi pan kurator dr
Stanis³aw Mi-
cek, kurator dr St.
Rogala, wizyta-
tor in¿. Z. Trze-
pietowski. Wiele w³o¿y³em wysi³ku or-
ganizacyjnego, zanim mogli�my przy-
witaæ uczniów w nowym obiekcie. Na
pocz¹tku otrzyma³em upowa¿nienie
do wspó³pracy z dyrekcj¹ inwestycji
miejskich w Raciborzu, dyrekcj¹ Ra-
ciborskiego Przedsiêbiorstwa Bu-
dowlanego, z Dyrekcj¹ Technikum
Ekonomicznego w Opolu, z dzie³em
inwestycji Kuratorium (kier. mgr J.
Wach), z Bankiem Narodowym w
G³ubczycach. Podstawowy sprzêt do
powstaj¹cej szko³y gromadzi³em z
du¿ym wyprzedzeniem, korzystaj¹c z
uprzejmo�ci dyrektora Technikum
Ekonomicznego w Opolu, pana To-
poli. Za zgod¹ Kuratorium upowa¿ni³
swoj¹ ksiêgow¹, pani¹ Balwierczak do
sk³adania podpisów na zamówieniach
i czekach, gdy¿ ja nie mia³em jeszcze
ksiêgowo�ci, bo placówka jeszcze nie

by³a powo³ana. W ten sposób zgro-
madzi³em wszystkie stoliki uczniow-
skie, katedry, krzes³a, sprzêt gimna-
styczny, tablice do wszystkich klas,
sprzêt i pomoce naukowe do pracow-
ni fizyki, rysunków. Przechowywa³em
to wszystko w g³ównym budynku
szkolnym, nie maj¹c nikogo do po-
mocy, ¿adnego stró¿a. Maszyny i
urz¹dzenia do warsztatów zamówi³em
z trzyletnim wyprzedzeniem, przez Mi-

nisterstwo O�wiaty. Drog¹ kolejow¹
trafia³y na bocznicê kolejow¹ w G³ub-
czycach i ka¿dorazowo by³y przewo-
¿one ciê¿arówkami i zabezpieczane
szalunkiem na utwardzonym placu
przed szko³¹. Tu bardzo pomaga³ mi
dyrektor STW K. Przemy�lañski.
Kwitowa³em moim podpisem przyjê-
cie ka¿dej maszyny, a by³y one bar-
dzo drogie. I za to siê odpowiada³o.
Jednocze�nie by³em etatowym na-
uczycielem Liceum. Za opiekê nad
wznoszonymi obiektami otrzymywa-
³em ok. 800 z³ miesiêcznie. Rzeczywi-
�cie stanowisko przysz³ej pracy mu-
sia³em sobie sam zbudowaæ. Obiekty
szkolne oddawano do u¿ytku sukce-
sywnie. Nauka w budynku g³ównym
rozpoczê³a siê 1.09.1969. Budynek
kosztowa³ 4.264.000 z³ (wraz z pierw-
szym wyposa¿eniem). Budynek nie
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posiada piwnic, gdy¿ obawiano siê
zalewania wodami gruntowymi, co
spotka³o s¹siaduj¹c¹ z nami Szko³ê
Podstawow¹ przy ul. Dworcowej. Tam
piwnice osuszono po paru latach,
odprowadzaj¹c wodê kana³ami do Psi-

ny. Powa¿nym mankamentem szko³y
by³y olbrzymie ramy okienne z suro-
wego drewna, przepuszczaj¹ce zimne
powietrze. Rury grzewcze przeprowa-
dzono ciasnymi kana³ami pod pod-
³og¹ parteru (bo brak piwnic), s¹ k³o-
poty z ich napraw¹ i konserwacj¹.

Internat zosta³ oddany
do u¿ytku jesieni¹ 1970.
Koszt budowy z pierw-
szym wyposa¿eniem wy-
niós³ 4.169.814,70 z³. Budy-
nek mo¿e pomie�ciæ ponad
100 uczniów, ma doskona-
³e zaplecze magazynowe,
kuchniê, jadalniê, nowo-
czesn¹ pralniê, 2 mieszka-
nia dla pracowników peda-
gogicznych. Pod internatem jest ko-
t³ownia przysparzaj¹ca nieustannych
k³opotów, gdy¿ przestarza³a kon-
strukcja powodowa³a przez lata nie-
dogrzanie obiektów. Miêdzy interna-
tem a warsztatami stoi stacja trafo
warto�ci 210.00 z³ i mocy 250 KVA.
Stacja zosta³a przekazana na w³a-
sno�æ Zak³adu Energetycznego w
Opolu 9.02.1982.

Budynek warsztatów szkolnych z

portierni¹ i pierwszym wyposa¿eniem
kosztowa³ 11.702.655,00 z³. Budowa
boiska szkolnego z bramkami do pi³ki
siatkowej i koszykowej kosztowa³a
2.000.000 z³, a sali gimnastycznej
2.526.085 z³.

Warsztaty szkolne zbudowano na
gruncie podmok³ym. Jednak zapew-
niaj¹ uczniom wygodne warunki do
praktycznej nauki zawodu. Do cza-
su ich uruchomienia uczniowie tech-
nikum doje¿d¿ali do Warsztatów
Szkolnych w Raciborzu i korzystali
te¿ z Warsztatów przy POM w G³ub-
czycach.

W latach 1969-75 placówka na-
sza nosi³a nazwê Technikum Mecha-
niczne i Zasadnicza Szko³¹ Zawodo-
wa. Z dniem 6.06.1975 otrzyma³a na-
zwê Zespó³ Szkó³ Mechanicznych. W
sk³ad Zespo³u wchodz¹ Technikum
Mechaniczne z wydzia³em Zaocznym
dla Pracuj¹cych, Liceum Zawodowe,

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Do-
kszta³caj¹ca, filia Technikum Odzie¿o-
wego - wydzia³ dla Pracuj¹cych w
Prudniku, filia Technikum Ekonomicz-
nego dla pracuj¹cych w Opolu. Z
dniem 1.09.1979 do ZSM w³¹czono
Zasadnicz¹ Szko³ê Budowlan¹ Przed-
siêbiorstwa Budownictwa Rolnicze-
go. Wraz z uczniami do nowej szko³y
przesuniêto 4 nauczycieli. Przez pe-
wien czas by³y tu te¿ oddzia³y przy-
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sposobienia zawodowego, a nawet
Szko³a Przysposobienia Rolniczego.
Placówka stawa³a siê centrum kszta³-
cenia zawodowego. Tu dzia³a³a komi-
sja egzaminacyjna dla mistrzów. Tu
istnia³o technikum dla eksternistów.
Internet przez ca³e lata s³u¿y³ m³odzie-
¿y z ró¿nych stron naszego kraju. Tu
byli kierowani uczniowie ró¿nych
szkó³ dokszta³caj¹cych, by w ci¹gu
kilku tygodni uzupe³niæ wiedzê teo-
retyczn¹ potrzebn¹ w zawodach tech-

nicznych. Obiekty têtni³y ¿yciem i
mia³em satysfakcjê, ¿e mój trud nie
poszed³ na marne. Miliony wy³o¿one
na budowê i wyposa¿enie placówki
bêd¹ jeszcze latami procentowaæ.
Przypominam sobie pocz¹tki ca³ego
wielkiego przedsiêwziêcia. Zanim bu-
dynki kompleksu wyros³y z wykopów
wys³a³em do wszystkich szkó³ w po-
wiecie informacje o powstaniu nowej
placówki, da³em og³oszenie i artyku³
do "Trybuny Opolskiej", zamówi³em
w drukarni w Branicach kolorowe afi-
sze informuj¹ce o naborze na poszcze-
gólne kierunki kszta³cenia absolwen-
tów szkó³ podstawowych. Zaprosi-
³em do inspektoratu o�wiaty w G³ub-
czycach dyrektorów zak³adów pracy,
by ich poinformowaæ o powstaniu
takiej placówki i prosi³em o ¿yczliw¹

wspó³pracê. Szko³a nie mia³a jeszcze sie-
dziby adresu. Zamówi³em skrytkê pocz-
tow¹, do której trafia³y podania kandy-
datów. Egzaminy wstêpne przeprowadzi-
³em w pomieszczeniach mojego Liceum,
jednak wszystko siê uda³o.

Skompletowa³em kadrê nauczy-
cielsk¹, tak¿e przez og³oszenia. Jed-
nak liczba nauczycieli pe³nozatrud-
nionych by³a mniejsza od tzw. nauczy-
cieli dochodz¹cych. Sytuacja zaczê³a
siê poprawiaæ w miarê jak rozwija³o

siê budownic-
two mieszkanio-
we. Uczelnie
opolskie wy-
puszcza³y coraz
wiêcej absol-
wentów i ³atwiej
by³o pozyskaæ
now¹ si³ê peda-
gogiczn¹. W³a-
dze lokalne ¿ycz-
liwie odnosi³y
siê do nowej

placówki. By³o du¿e zapotrzebowanie
na kierowców, mechaników samocho-
dowych, hydraulików, murarzy. Przez
16 lat kieruj¹c t¹ placówk¹ pozna³em
mnóstwo ciekawych ludzi. Stara³am
siê nie odpu�ciæ do konfliktów, bo
uczono mnie, i¿ najgorsz¹ rzecz¹ jest
tzw. "zaleganie stanów uczucio-
wych". Nie mo¿na dusiæ w sobie przez
d³u¿szy czas pretensji do kogo�. Sy-
tuacje konfliktowe trzeba natychmiast
eliminowaæ poprzez racjonaln¹ rozmo-
wê. Wspó³praca z rodzicami uk³ada³a
siê doskonale. Uczniowie nie stwa-
rzali trudno�ci, bardzo du¿o prac po-
rz¹dkowych w szkole wykonywali
chêtnie, widz¹c, ¿e obcinano nam eta-
ty sprz¹taczek. Pracownicy admini-
stracji zas³uguj¹ na wielk¹ pochwa³ê.
Obieg dokumentów funkcjonowa³
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doskonale (pod bacznym okiem W.
Górniakowej). Doskonale prowadzo-
na by³a kuchnia w internacie. By³a to
zas³uga pañ kucharek, ale g³ównie
szefowej pani Stasi Wilde. Ko-
ledze Boles³awowi £apczyñ-
skiemu szko³¹ zawdziêcza za-
³o¿enie sadu i ogrodu oraz wy-
ró¿nienie internatu przez mini-
sterstwo. Paulina £apczyñska,
bibliotekarka zyska³a uznanie
wizytatorów z tytu³u porz¹d-
ku w bibliotece i kaligraficzne-
go prowadzenia katalogu. Ko-
lega mgr in¿. J. Koz³owski, kole¿anka
M. Ho³da, kolega mgr J. Skrzekut zak-
tywizowali dru¿yny harcerskie. Kole-
dzy St. Orlik i mgr J. Górski uporz¹d-
kowali warsztaty i o¿ywili ich dzia³al-
no�æ. Kolega G. Tichanów i T. Kunc
wzorowo prowadzili dokumentacjê
dydaktyczn¹. Kolega mgr J. Wac za-

wsze mia³ ciekawe pomys³y dydak-
tyczne i ratowa³ sytuacjê, zw³aszcza
na samym pocz¹tku, nauczaj¹c ró¿-
nych trudnych przedmiotów, zawsze
taktowny i ¿yczliwy. Kole¿anka mgr
K. Wac  zadziwia³a umiejêtno�ci¹ za-
panowania nad najtrudniejsz¹ klas¹ i

nie narzeka³a na uczniów. Trudno tu
wymieniæ zas³ugi wszystkich moich
wspó³pracowników. Na pewno ka¿dy
wniós³ tu swoj¹ cegie³kê, w dzie³o wy-

chowania i nauczania. Jestem im za to
wdziêczny. Uczestnicz¹c w posiedze-
niu pierwszej Rady Pedagogicznej we
wrze�niu 1969 pan kurator powiedzia³,
¿e musimy wspólnymi si³ami uczniów,
nauczycieli, zak³adów opiekuñczych,
rodziców wypracowaæ dobr¹ trady-
cjê szko³y. To siê oczywi�cie da zro-

biæ, ale nie natychmiast. My�lê, ¿e to
siê uda³o. Szko³a ¿yje, rozwija siê, daje
ludziom wykszta³cenie i ci¹gle siê
unowocze�nia, a w³a�nie o to chodzi.
W roku 1985 przeszed³em na emery-
turê, ale jeszcze przez kilka lat tu pra-
cowa³em.

Jan Mruk
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KOCHANI, MOI M£ODZI PRZYJACIELE
Gdybym umia³ �piewaæ, tak jak nie umiem, za�piewa³bym piosenkê
 z repertuaru zespo³u Combi, ale w tej sytuacji zacytujê refren
 KA¯DE POKOLENIE MA SWÓJ CZAS,
KA¯DE POKOLENIE CHCE ZMIENIÆ �WIAT,
KA¯DE POKOLENIE ODEJDZIE W CIEÑ,
 A NASZE  ???       NIE???
  My�lê , ¿e nasze dzisiejsze spotkanie mogê nazwaæ spotkaniem pokoleñ,
  TYCH  KTÓRE MAJ¥ SWÓJ CZAS,
  TYCH  KTÓRE MIA£Y SWÓJ CZAS,
   I TYCH KTÓRE  BÊD¥ MIA£Y SWÓJ CZAS,
  TYCH KTÓRE ODCHODZ¥ W CIEÑ,
   I TYCH KTÓRE TO CZEKA,
Jest dzi� okazja mówiæ te¿ o �ladach, jakie jedni zostawili,
 drudzy robi¹, a po innych zostan¹ albo nie,
Ja te¿ by³em pokoleniem, które siedzia³o w ³awkach szkolnych w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym, wtedy po drugiej stronie katedry (biurka) sta³ prof. polonista
Jan Mruk.  Potem by³em pokoleniem stoj¹cym przez 15 lat w tej szkole,  za
biurkiem nauczycielskim.   Pan Mruk by³ dla mnie pokoleniem dyrektorskim, a
w ³awkach wierci³o siê kolejne pokolenie, a w nim m.in. Zbyszek Zió³ko, dzisiej-
szy dyr. MOK i mój szef do niedawna, do czasu skierowania mnie do pokolenia
emerytów, co prawda na mój wniosek, bo sam nie wiem kiedy by to zrobi³.
Panie dyrektorze  Mruk,  jeste�my wspólnym pokoleniem.
Koñcz¹c cytujê dalej
 KA¯DE POKOLENIE MA W£ASNY G£OS,
KA¯DE POKOLENIE WIERZY W CO�,
KA¯DE POKOLENIE ROZWIEJE SIÊ ....... A NASZE NIE ???
  Pos³uchajcie jeszcze zakoñczenia
DROGA NA SAM SZCZYT,     A TAM NIE MA NIC
TYLKO �LADY PO�POKOLENIACH

@@@

Moje zwi¹zki z t¹ szko³¹ s¹ wcze�niejsze ni¿ jej historia. Po maturze w g³ub-
czyckim  Liceum Ogólnokszta³c¹cym krótko pracowa³em w Raciborskim Przed-
siêbiorstwie Budowlanym, które by³o jedynym wykonawc¹  inwestycji bu-
dowlanych, wszystkich bloków mieszkalnych w Baborowie, Branicach, Kie-
trzu, G³ubczycach i szkó³  "Tysi¹clatek" w powiecie g³ubczyckim.

 @@@

MOJE REFLEKSJE NA XXXX-LECIE ZSM



109

JUBILEUSZE
Wtedy to, na terenie opadaj¹cym ku dolinie Cyny, ograniczonym ul. Dwor-

cow¹, alej¹ (pó�niej nazwan¹ przez dyr. Mruka dla potrzeb korespondencji)
�l¹sk¹ i parkiem, miêdzy pas¹cymi  siê krowami,  RPB rozpoczyna³o budowê
szko³y zawodowej, nieco wy¿ej koñczy³o wzorcow¹ tysi¹clatkê SP3 dzi� SP1.
Wie�æ nios³a, ¿e powstaje tu od fundamentów najwiêkszy kompleks szkolny
na Opolszczy�nie z³o¿ony ze szko³y, internatu, sali gimnastycznej i warszta-
tów, zajmuj¹cy powierzchniê kilku hektarów. Druga wie�æ skrzecza³a, po co
G³ubczycom taka szko³a, skoro m³odzie¿  mo¿e doje¿d¿aæ do Raciborza.

 @@@

Podczas egzaminu wstêpnego na wydzia³ matematyczno - fizyczny Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Opolu na pytanie czym siê kierujê wybieraj¹c tê uczelniê
- opowiedzia³em o powstaj¹cej szkole i ¿e liczê na pracê w niej. Po piêciu latach
studiów okaza³o siê ¿e by³em szybszy, szko³a nie by³a jeszcze gotowa. Podj¹³em
pracê w Liceum i ciche kontakty z panem Mrukiem, moim polonist¹ z czasów gdy
sam by³em licealist¹, a który by³ ju¿ organizatorem i dyrektorem nowej szko³y.
Czyni³em starania, by dostaæ siê tam do pracy, mimo du¿ej konkurencji.

@@@

Pierwsze egzaminy wstêpne kandydaci do technikum zdawali "w szkole pod
kasztanami" czyli w Liceum. W wakacje 1969r. zacz¹³em z pe³n¹ swobod¹ urz¹-
dzaæ siê w wymarzonej nowej szkole. Z pe³n¹ swobod¹, bo pracownia  fizyki-
sk³ada³a siê tylko z czterech �cian i pustego zaplecza.

Pierwszy rok szkolny rozpoczêli�my w sk³adzie mgr Helena Bycina, mgr An-
toni Kowalczykowski, mgr Witold Korol, Jerzy Skrzekut, Boles³aw Rakoczy,
mgr Jan Wac (na zdjêciach z tamtych lat z brod¹). Skompletowali�my do tech-
nikum klasy: Ia -  maszyny i urz¹dzenia rolnicze, Ib -  obróbka skrawaniem, do
Zasadniczej Szko³y Zawodowej Ic - handlowa, I, II, IIId -  mechanik maszyn
rolniczych - przejête z Pañstwowego O�rodka Maszynowego, Ie - tzw. wieloza-
wodowa z praktykami w rzemio�le i prywatnej inicjatywie.

@@@

Dalszy dynamiczny rozwój szko³y ilo�ciowy - z roku na rok podwaja³a siê
ilo�æ oddzia³ów, uczniów i problemów -  i jako�ciowy dziêki dokszta³caniu siê
i zaanga¿owaniu nauczycieli, w³¹czaniu do u¿ytku kolejnych obiektów - inter-
nat, sala gimnastyczna, warsztaty, boiska przedstawi³ dyr. J. Mruk. "Moje kla-
sy" które doprowadzi³em do matury to Ia i Ia, dwa ci¹gi technikum 5-letniego,
It - 3-letnie technikum samochodowe po ZSZ, oraz zapocz¹tkowa³em trzeci
ci¹g technikum - Ia. Po 15 latach pracy tj.25 lat temu (razem 40) jako z-ca
dyrektora  rozsta³em siê z t¹ szko³¹.

@@@
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Dzisiaj, cieszy³em siê, id¹c na to spotkanie. Niestety - jestem zdegustowany, by
nie powiedzieæ rozczarowany. Szed³em na spotkanie z moimi  ch³opakami, a tu
�emeryci, dziadkowie. Znaæ, ¿e moj¹ edukacjê w przedmiocie "Przygotowanie
do ¿ycia w rodzinie socjalistycznej" diabli wziêli razem ze socjalizmem. Oni  wie-
dzieli �swoje� i "robili" swoje czego konsekwencje ponie�li. Dobrze im tak.
Ciekawym co robi¹ dzi�, po latach,
 ci co tu dorastali, dojrzewali - niektórzy w przyspieszonym tempie.
Ciekawym co robi¹ dzi�,
ci z grupy karciarzy, których nakry³em po "przegranej" nocy, a w³a�ciwie od-
kry³em pochowanych pod ko³drami w internacie w czasie lekcji w szkole
Co robi¹ dzi�,
ci co krew przelewali, a w³a�ciwie, rzekomo oddawali przed sprawdzianami, by
otrzymaæ dzieñ zwolnienia od mi³ej pielêgniarki.
Co robi¹ dzi�,
ci którzy ju¿ po maturze, bezinteresownie pomogli mi kupiæ w Polmozbycie w
Opolu w trybie ekspresowym, samochód  marki "Syrena" i opony zapasowe.
Co robi¹ dzi�, ci co wyjechali do Kanady, Niemiec i ten co koniecznie chcia³
ocenê niedostateczn¹ z j. rosyjskiego, by po wyje�dzie - ucieczce do NRF mieæ
dowody jak "nie lubi³ ruskich",  przy ubieganiu siê o azyl na pobyt sta³y?
Co robi¹ dzi�, ci co donosili do Komitetu  PZPR,  pisali anonimy na dyrektora
i nauczycieli ?
 Co robi ten, co oferowa³ "wspó³pracê", - "bo wychowawca powinien wie-
dzieæ co dzieje siê w klasie"?

Bo ... Ka¿de pokolenie ma swój czas,  Ka¿de pokolenia zostawia �lad,
Muszê sprawdziæ �ci¹gê, CZY O WSZYSTKIM MÓWI£EM?
Bo z moj¹ pamiêci¹ co� dziwnego siê dzieje,  np. nie pamiêtam co jad³em

wczoraj na obiad, ale pamiêtam moich ch³opaków z pierwszej Ia - Bajsarowicz,
B�dziuch, Chybi³a, Ciepko, Czu¿, Guzdek, Karasiñski, Koniarski, Kruszyñski,
Kubów, £ukaszczyk, Orzechowski, Prefeta, Rajter, Rosko, Tuz, Wilk, Wiatr,
Wojnar, �dzieb³o. (niektórzy na zdjêciu ze mn¹)

Ka¿de pokolenie ma swój czas, �A ja muszê siê zresetowaæ.
Do zobaczenia na Z³otym Jubileuszu szko³y.                                   Jan Wac
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Centralnym punktem obchodów 35
� lecia istnienia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. im. Ignacego Jana
Paderewskiego w G³ubczycach by³
koncert, który odby³ siê 6 listopada
2008 r. w sali koncertowej z udzia³em
wielu zaproszonych go�ci. Na pro-
gram koncertu z³o¿y³y siê utwory w
wykonaniu uczniów, absolwentów i

nauczycieli. Na pocz¹tku swoje umie-
jêtno�ci zaprezentowali obecni
uczniowie szko³y: Aleksandra Kono-
packa (flet), Karolina Ka³u¿a (forte-
pian), Agnieszka Ziomko (gitara),
Krzysztof Fuhs (akordeon), Estera
Horodyska (skrzypce).

W imieniu licznego grona absolwen-
tów g³ubczyckiej szko³y wyst¹pili:
Sylwia Michalik (fortepian � Akade-
mia Muzyczna im. Gra¿yny i Kiejstu-
ta Bacewiczów w £odzi)
Mariusz Wêgrzyn (klarnet � PSM II

XXXV LAT
PAÑSTWOWEJ SZKO£Y MUZYCZNEJ I st.

im. I. J. PADEREWSKIEGO

st. im Fryderyka Chopina w Opolu),
Pawe³ Kaliciñski (gitara � PSM II st.
im Fryderyka Chopina w Opolu),
£ukasz Ludwikowski (saksofon �
PSM II St. .im. Fryderyka Chopina, w
Opolu)
Barbara Trusz (rytmika � Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach),

Mariusz Blicharz (klarnet � PSM II st.
im Fryderyka Chopina w Opolu),
Ewa Szmit � (�piew � Instytut Jazzu
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej w Nysie).

W�ród absolwentów nie zabrak³o
te¿ nauczycieli, którzy utworzyli spe-
cjalnie na tê okazjê trio instrumental-
ne w sk³adzie:

Joanna Maciejewska � Ratu� (flet),
Agnieszka Hautz (fortepian), Leszek
Ko�ció³ek (klarnet), Solistom towa-
rzyszy³y na fortepianie: Agnieszka
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Jagla � Kubów, Agnieszka Hautz oraz
Joanna Woc³awek � Hornik z Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej II stop-
nia im. F. Chopina w Opolu. Koncert
prowadzili uczniowie: Magdalena
Adamowicz i Patryk Ciastoñ.

Wa¿nym momentem uroczysto�ci
by³o wrêczenie przez Starszego Wi-
zytatora Centrum Edukacji Artystycz-
nej Regionu Opolskiego � Pani¹ Bar-
barê Pietrakowsk¹ � O³dak, Nagrody
Specjalnej Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a tak¿e Nagro-
dy Indywidualnej I stopnia Dyrekto-
ra Centrum Edukacji Artystycznej w
Warszawie za szczególny wk³ad w
rozwój edukacji artystycznej dla pani
Krystyny Michalik � dyrektora naszej
szko³y.

Z okazji Jubileuszu 35 � lecia Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej w G³ub-
czycach Pani Wizytator wrêczy³a rów-
nie¿ Dyplomy Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego zas³u¿onym
wieloletnim pracownikom szko³y.
Otrzymali je: Natalia Goniowska, Gra-
¿yna K¹dzio³a, Joanna Maciejewska
� Ratu�, El¿bieta Rudziñska i Adam
Kopyto.

Dodatkow¹ atrakcj¹ koncertu by³a
towarzysz¹ca mu wystawa na temat
historii szko³y i wa¿nych wydarzeñ z
jej ¿ycia. Mo¿na tam by³o prze�ledziæ
szczególne osi¹gniêcia uczniów i na-
uczycieli oraz obejrzeæ bogat¹ galeriê
zdjêæ z ciekawszych imprez organizo-
wanych w szkole. Wystawê przygo-
towa³y: Aleksandra Waltar, Agniesz-
ka Jagla � Kubów oraz Gra¿yna K¹-
dzio³a.

Przy okazji Jubileuszu pad³o wiele
ciep³ych s³ów pod adresem kierow-
nictwa i pracowników szko³y. Za
wszystkie ¿yczliwe gesty, piêkne
kwiaty i s³owa uznania bardzo ser-
decznie dziêkujemy

(foto Sz. Popczyk)
 mgr Aleksandra Waltar

nauczyciel w klasie rytmiki



113

JUBILEUSZE
XV LAT STRA¯Y MIEJSKIEJ

Uroczy�cie obchodzona  by³a XV
rocznica powo³ania Stra¿y Miejskiej w
G³ubczycach. Go�æmi uroczysto�ci

byli przedstawiciele s³u¿b munduro-
wych, m. in. Policji, Stra¿y Po¿arnej,
Granicznej, ZHP, Zak³adu Karnego
równie¿ stra¿y miejskiej Kietrza, Nysy,
emerytowanych i by³ych kolegów oraz
w³adz samorz¹dowych. �wi¹teczny
nastrój stanowi³ oprawê dla wrêczenia
przez burmistrza Jana Krówkê awan-
sów Bogdanowi Chru�cielowi i An-
drzejowi Semczukowi

�Chcia³bym przedstawiæ krótk¹ histo-
riê naszej stra¿y miejskiej, powiedzia³
komendant Marek Hipner i dzia³alno-
�ci na rzecz spo³eczno�ci lokalnej.

Od 1 kwietnia 1989 roku przy ówcze-
snym Naczelniku Miasta i Gminy  po-
wo³ano  dwuosobow¹ S³u¿bê Porz¹d-
kow¹ w sk³adzie: Komendant - Stani-
s³aw Dru¿yñski i Inspektor - Aleksan-
der So³owiów. By³a to odpowied� na
zapotrzebowanie mieszkañców doma-
gaj¹cych siê poprawy warunków sani-
tarno - porz¹dkowych na terenie na-
szej Gminy.

W roku 1990 po utworzeniu samo-
rz¹du gminnego nowa w³adza pod-
trzyma³a funkcjonowanie Stra¿y Po-
rz¹dkowej. W lipcu 1993 roku, zatrud-

niono jeszcze 2 m³odych stra¿ników
w osobach: Dariusz Mazur i Krzysz-
tof  Burek. 31 stycznia 1994 roku na

mocy ustawy o policji
powo³ano Stra¿ Miejsk¹
licz¹c¹ 4 osoby, prze-
kszta³caj¹c dotychcza-
sow¹ S³u¿bê Porz¹dkow¹.

Po roku  i odej�ciu eme-
rytowanych pracowni-
ków zostali zatrudnieni
nowi m³odzi stra¿nicy -
Romuald D¹browa i Bog-
dan Mróz, a komendan-
tem mianowano Marka

Hipnera. Stra¿nicy otrzymali now¹
siedzibê w budynku Urzêdu  Stanu
Cywilnego. Po odej�ciu stra¿nika K.
Burka, stan osobowy uzupe³niono o
Marka Kruka, który w lutym 2003
roku, przeszed³ na stanowisko kierow-
cy urzêdu. 29 sierpnia 1997 roku par-
lament uchwali³ ustawê o stra¿ach
gminnych(miejskich), która ustali³a
szczegó³owo zasady tworzenia i roz-
wi¹zywania, zakres obowi¹zków i
uprawnieñ oraz umundurowania
stra¿ników miejskich na terenie ca³e-
go kraju.  Dzieñ ten przyjêto za dzieñ
�wiêta stra¿ników miejskich. Obecnie
w Polsce istniej¹ 492 oddzia³y stra¿y.

Od 1 wrze�nia 1998 roku  przyjêto :
Bogus³awa Chru�ciela i Andrzeja
Semczuka, którzy pracuj¹ do chwili
obecnej.

W roku 1999 samorz¹d gminny
podpisa³ porozumienie z Komendan-
tem Powiatowym Policji w sprawie
wspó³pracy i wspó³dzia³ania Stra¿y
Miejskiej z Policj¹ w zakresie popra-
wy bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego W ramach tego porozumie-
nia realizowane s¹ wspólne patrole i
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szkolenia. W czasie swojego dzia³a-
nia brali udzia³ w wielu akcjach ratun-
kowych, m.in. po¿ar lasu w rejonie po-
granicza w roku 1994, po¿ar budynku
komunalnego przy ul. Ba³uckiego,
powód� stulecia w roku 1997 i powód�

w 2007 na pograniczu, ze-
rwania dachów, powalenia
drzew i zawalenia budyn-
ków wskutek wichur i na-

cisku zalegaj¹cego �niegu. Równie¿
zabezpieczano szereg wa¿nych imprez
i uroczysto�ci m.in. coroczne do¿yn-
ki i uroczysto�ci rocznicowe pod Po-
mnikiem Czynu Zbrojnego, wej�cie
Polski do Unii Europejskiej i Strefy
Schengen, uroczysto�ci wmurowania
Kamienia Wêgielnego i Otwarcia Ra-
tusza Miejskiego, coroczne Fina³y
WOSP i zabezpieczenia porz¹dku pod-
czas Nocy Sylwestrowej. Ponadto
stra¿nicy aktywnie uczestnicz¹ w dzia-
³aniach profilaktycznych w szko³ach

i przedszkolach na terenie miasta i
gminy, prowadz¹c prelekcje i poga-
danki oraz uczestnicz¹c w olimpia-
dach Bezpiecznego Przedszkolaka or-
ganizowanych przez zaprzyja�nione
Przedszkole Nr 2. Aktywnie wspólpra-

cuj¹ tak¿e z Pañstwow¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ i jednostka-
mi OSP,  Placówkami Stra-
¿y Granicznej w Krasnym
Polu i Pomorzowicach, a
obecnie z Placówk¹ w
Opolu, Dyrekcj¹ Zak³adu
Karnego, Us³ugami Komu-

nalnymi, Wo-
doci¹gami i Ad-
ministratorami
budynków i
osiedli mieszka-
niowych.

Obecnie g³ubczycka stra¿ liczy 3 oso-
by, posiadaj¹ce odpowiednie przeszko-
lenia i d³ugoletni sta¿ pracy. Dziêki ini-
cjatywie obecnych burmistrzów w bu-
d¿ecie na rok 2009 zaplanowano zakup
nowszego samochodu s³u¿bowego,
który po oznakowaniu bêdzie s³u¿y³
stra¿y na terenie ca³ej gminy.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim
osobom i przedstawicielom instytu-
cji, z którymi przez ten czas wspó³pra-
cowali�my, i ¿yczyæ dalszej owocnej
wspó³pracy.�

   Jan Wac
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Rekonstrukcja przebiegu granic z
czasów, kiedy kartografia by³a jesz-
cze bardzo prymitywna lub te¿ w ogó-
le jej nie praktykowano, jest zajêciem
bardzo trudnym. W dodatku na uwa-
dze nale¿y mieæ, ¿e im dalej w sensie
chronologicznym siêgaj¹ badania,
tym bardziej wzrasta poziom trudno-
�ci i narasta ilo�æ stoj¹cych przed ba-
daczem problemów. Badaj¹c przebieg
granic w �redniowieczu, opieraæ mo¿-
na siê tylko i wy³¹cznie na �ród³ach
pisanych. Nie by³oby wiêkszego pro-
blemu, gdyby opisywa³y one (nawet
zdawkowo tylko) przebieg granicy.
Tego typu dokumenty pojawi³y siê
jednak do�æ pó�no i dla wieków star-
szych nie s¹ zbyt przydatne. Dlatego
aby podj¹æ siê rekonstrukcji granicy
lub chocia¿ zarysowaæ jej przebieg,
badacz musi wy³apywaæ nazwy miej-
scowe oraz inne zdawkowe informa-
cje, a nastêpnie poddaæ je krytyce i
na ich podstawie staraæ siê okre�liæ
najbardziej skrajne punkty danych or-
ganizmów pañstwowych. W tym
przypadku bêdzie to pó³nocna grani-
ca Moraw, a nastêpnie ksiêstwa opaw-
skiego oraz po³udniowa granica �l¹-
ska na jej odcinku wschodnim, czyli
górno�l¹skim.

Kszta³t granicy �l¹sko-czeskiej na
jej odcinku morawskim (opawskim), a
wiêc równie¿ w okolicach G³ubczyc,
jest zagadnieniem bardzo wa¿nym.
Mo¿na by nawet zaryzykowaæ twier-
dzenie, ¿e by³ to jeden z kluczowych
odcinków granicy miêdzy Polsk¹, a
nastêpnie ksiêstwami �l¹skimi na pó³-
nocy i pañstwem Przemy�lidów na
po³udniu. To bowiem na P³askowy¿u

G³ubczyckim w �redniowieczu rozgry-
wa³y siê najbardziej intensywne gry
maj¹ce na celu zmianê przebiegu gra-
nicy, a okolice Osob³ogi (Osoblahy),
G³ubczyc czy Baborowa sta³y siê te-
renami zaawansowanej ekspansji te-
rytorialnej i osadniczej z Moraw, nie-
jednokrotnie wspieranej orê¿em. Dzia-
³ania te, szczególnie zintensyfikowa-
ne w XIII stuleciu, ustali³y ostatecz-
ny przebieg granicy �l¹sko-moraw-
skiej, która bez wiêkszych zmian prze-
trwa³a a¿ do wojen �l¹skich w po³o-
wie XVIII wieku.

Pomimo swego kluczowego znacze-
nia granica przebiegaj¹ca przez tere-
ny P³askowy¿u G³ubczyckiego nie
by³a do tej pory zbyt czêsto tematem
zainteresowañ badaczy. G³ównym
powodem, jak ju¿ zreszt¹ zosta³o
wspomniane, jest poziom trudno�ci
zwi¹zany z tym zagadnieniem. Ilo�æ
materia³ów �ród³owych, szczególnie
do koñca XII wieku, jest znikoma i w
oparciu o nie i uzupe³nieniu o zapisy
z czeskich i polskich kronik, rekon-
strukcja granicy w jej najstarszym
przebiegu jest niemal niemo¿liwa. W
wiekach nastêpnych ilo�æ dokumen-
tów czeskich i morawskich jest ju¿
nieco wiêksza. Pojawia siê tak¿e co-
raz wiêcej �róde³ �l¹skich. Nadal jed-
nak ilo�æ wzmianek i wskazówek u¿y-
tecznych do badañ nad przebiegiem
granicy jest znikoma. Problemy te
zreszt¹ prze³o¿y³y siê na ilo�æ opubli-
kowanych do tej pory prac po�wiê-
conych podejmowanemu zagadnie-
niu. Czê�æ z nich bowiem kwestie gra-
nicy traktowa³o jedynie na margine-
sie badañ po�wiêconych osadnictwu

KSZTA£TOWANIE SIÊ I PRZEBIEG GRANICY
�L¥SKO-MORAWSKIEJ

W OKOLICACH G£UBCZYC W �REDNIOWIECZU
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lub historii regionu. Natomiast pozy-
cje zajmuj¹ce siê granic¹ jako g³ów-
nym problemem badawczym s¹ ju¿ w
niektórych aspektach przestarza³e.
Szczególnie za� s³abo przedstawia siê
na tym tle ilo�æ pozycji w jêzyku pol-
skim . Nowsze, szczegó³owe i uzupe³-
niaj¹ce pozycje po�wiêcone interesu-
j¹cemu zagadnieniu pojawi³y siê do-
piero niedawno. Kwestia przebiegu
granicy w okolicach G³ubczyc i pro-
cesu przesuwania jej na pó³noc ci¹-
gle wymaga przez to jeszcze co naj-
mniej kilku uwag, sprostowañ i do-
powiedzeñ. St¹d te¿ g³ównym celem
niniejszego artyku³u jest po pierwsze
przedstawienie w sposób czytelny
kolejnych etapów kszta³towania siê
granicy pañstwowej i ewolucji jej
przebiegu, a po drugie skorygowanie
funkcjonuj¹cych, choæ czêsto nie do
koñca trafnych stwierdzeñ na temat
jej kszta³tu. Jak to ju¿ czêsto z histori¹
regionaln¹ bywa, nie zawsze wyniki
og³oszone przed laty i stanowi¹ce
"podstawow¹ wiedzê o regionie"
oparte by³y na rzetelnych badaniach,
a przez to mog³y siê w nich zakra�æ
b³êdy i przeoczenia. Ale zacznijmy od
pocz¹tku...

Pierwotne pogranicze �l¹sko-mo-
rawskie

Punktem wyj�cia dla badañ nad
przebiegiem granicy �l¹sko-moraw-
skiej jest prze³om X i XI stulecia, a
wiêc okres kszta³towania siê pañstwa
Polan i jego ekspansji na po³udnie.
Szczególnie korzystne by³o w tym
kontek�cie zaanga¿owanie siê ksiêcia
czeskiego Boles³awa II w konflikt w
Rzeszy pomiêdzy Henrykiem K³ótni-
kiem, a Ottonem II w latach 974 - 977,
zakoñczone m.in. trzema karnymi wy-

prawami Ottona na Czechy. Umo¿li-
wi³o to Piastom zdobycie zarówno
�l¹ska, jak i nastêpnie Czech, Moraw
i pó³nocnej S³owacji, co mia³o miej-
sce za panowania Boles³awa Chro-
brego, pomiêdzy 1003 a 1006 rokiem.
W ten sposób po raz pierwszy wy-
wi¹za³a siê interakcja pomiêdzy opi-
sywanymi tu terenami a pañstwem
polskim. Od tej pory ziemia g³ubczyc-
ka wielokrotnie by³a �wiadkiem i ofiar¹
skomplikowanych relacji miêdzy s¹-
siadami.

Pierwsze konflikty polsko-czeskie i
pierwsze zmiany terytorialne na tym
tle nie sprawi³y jednak, ¿e od razu
ustali³a siê granica linearna odgradza-
j¹ca pó³nocne Morawy od podpo-
rz¹dkowanych przez Polan ziem ple-
mienia Go³êszyców. W pierwszym
okresie walk miêdzy s¹siadami samo
pojêcie granicy w obecnie znanej po-
staci jeszcze nie wystêpowa³o, a
w³adztwo okre�lane bywa³o za po-
moc¹ zestawienia ziem bez okre�lania
szczegó³owych ich granic. Warto rów-
nie¿ pamiêtaæ, ¿e tereny pogranicza
by³y w ogromnej czê�ci niezaludnio-
ne, poro�niête przez gêste lasy sta-
nowi¹ce naturaln¹ przeszkodê. Wy-
tyczanie dok³adnej granicy nie by³o
wiêc ani ³atwe, ani te¿ zasadne. Za-
miast tego rolê granic odgrywa³y pust-
ki osadnicze . Podczas kolejnych walk
i zmian terytorialnych nie zajmowane
by³y wiêc dane przyczó³ki czy czê�ci
terenu, lecz ca³e ziemie.

Pierwotnymi granicami w okolicach
G³ubczyc by³y w³a�nie wspomniane
pustki wsparte o naturalne przeszko-
dy wzmacniaj¹ce obronn¹ rolê pogra-
nicza. Od pó³nocy P³askowy¿ G³ub-
czycki oddzielony by³ od ziem plemie-
nia Opolan rozleg³ymi  niezamieszka-
³ymi terenami na po³udnie od Bia³ej.
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Podobna granica, choæ zapewne nie
tak wyra�nie zarysowana, mog³a dzie-
liæ do�æ gêste osadnictwo ziemi g³ub-
czyckiej ze skupiskiem osadniczym
kozielsko-raciborskim. Szeroko�æ pier-
wotnej pustki pomiêdzy plemionami
�l¹skimi a Morawami musia³a byæ
do�æ spora, byæ mo¿e osi¹gaj¹c na-
wet do 40 km szeroko�ci. Dopiero pro-
cesy osadnicze i zak³adanie nowych
osad sprawi³y, ¿e ten szeroki limes
coraz bardziej przypomina³ wyty-
czon¹ w terenie liniê.

Wraz z powolnym kszta³towaniem
siê granic miêdzypañstwowych (a
dok³adnie terenów pogranicza, bo to
okre�lenie zdaje siê byæ bardziej ade-
kwatne) od roku 1000 nastêpowa³ tak-
¿e powolny proces kszta³towania siê
granic ko�cielnych. W tym bowiem
roku uformowane zosta³o biskupstwo
ze stolic¹ we Wroc³awiu, które swoim
zasiêgiem objê³o ca³y �l¹sk, w tym
tak¿e jak siê zak³ada, ca³¹ ziemiê ple-
mienia Go³êszyców siêgaj¹c¹ od Ra-
ciborza i Rybnika na pó³nocnym
wschodzie a¿ po rzekê Morawicê na
po³udniu. Bulla papie¿a Hadriana IV

z 23 kwietnia 1155 roku , okre�laj¹ca
zasiêg terytorialny diecezji wroc³aw-
skiej, w�ród wchodz¹cych w jej sk³ad
ziem wymieni³a "Gradice Golensicez-
ke". Dlatego te¿ w literaturze panuje
do�æ zgodne przekonanie, ¿e tereny
nad Psin¹ i Opawic¹ jeszcze w po³o-
wie XII wieku znajdowa³y siê w gra-
nicach diecezji wroc³awskiej. Stwier-
dzenie to jest o tyle wa¿ne, ¿e te same
go³êszyckie ziemie w pierwszej po³o-
wie XI wieku wróci³y w sk³ad pañstwa
Przemy�lidów. Widaæ dziêki temu, ¿e
granica ko�cielna nie by³a to¿sama z
"granic¹ pañstwow¹" i dopiero w na-
stêpnych latach nastêpowa³ powol-
ny proces ujednolicania granic, co
zreszt¹ zostanie jeszcze wspomniane.

Pewien wp³yw na sytuacjê w pó³-
nocnych Morawach mia³y wydarze-
nia z po³owy XI wieku. Ksi¹¿e czeski
Brzetys³aw I, który doczeka³ siê piê-
ciu synów, zosta³ zmuszony do ure-
gulowania kolejno�ci dziedziczenia
ksi¹¿êcego tronu, czego efektem by³
tzw. staøe�inský rád. Wedle niego w³a-
dzê zwierzchni¹ w Czechach mia³ ko-
lejno obejmowaæ najstarszy z Przemy-
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�lidów. Juniorzy natomiast swoje zie-
mie otrzymywali na Morawach, które
podzielone zosta³y miêdzy nich na
dzielnice. Ksi¹¿ê czeski pe³ni³ ka¿do-
razowo na Morawach rolê zwierzch-
ni¹, zachowuj¹c prawa do bicia mo-
nety i wznoszenia grodów obronnych.
Staøe�inský rád ustali³ tak¿e status
Moraw, które w ca³o�ci pojmowane
by³y jako nierozerwalna czê�æ pañ-
stwa czeskiego. W ten sposób pó³-
nocne, przygraniczne ziemie wesz³y
w sk³ad nowopowo³anego ksiêstwa
o³omunieckiego. Równie¿ warto w
tym miejscu wspomnieæ o powo³aniu,
a w³a�ciwie reaktywacji biskupstwa
o³omunieckiego, do czego dosz³o w
1062 lub 1063 roku. Od tej pory po³u-
dniowa granica diecezji wroc³awskiej
sta³a siê jednocze�nie pó³nocn¹ gra-
nic¹ diecezji o³omunieckiej. Wydarze-
nie to mia³o z czasem zapisaæ siê bar-
dzo wyra�nie na kartach historii P³a-
skowy¿u G³ubczyckiego.

Jako ziemia pograniczna, okolice
dzisiejszych G³ubczyc, Opawy i Raci-
borza wielokrotnie by³y �wiadkiem
najazdów wojsk tak polskich, jak i
morawskich. Sprzyjaæ temu mia³o cha-
rakterystyczne ukszta³towanie tere-
nów nad Psin¹, Troj¹ i Opawic¹, któ-
re pozbawione praktycznie jakichkol-
wiek wiêkszych przeszkód natural-
nych nie by³y trudne do sforsowa-
nia. Blisko�æ Bramy Morawskiej, klu-
czowej z militarnego punktu widzenia,
równie¿ zachêca³a do czêstych "wy-
cieczek" zbrojnych. I tak Gall Anonim
pod rokiem 1092 lub 1093 opisa³ na-
jazd wojsk polskich, które zniszczy³y
czê�æ Moraw i pojma³y znaczn¹ ilo�æ
jeñców. Walki na pograniczu �l¹sko-
morawskim czêsto zwi¹zane by³y tak-
¿e bezpo�rednio z awanturnicz¹ poli-
tyk¹ ksi¹¿¹t morawskich. Tak by³o

chocia¿by w roku 1103, gdy wyko-
rzystuj¹c problemy wewnêtrzne w
Polsce i konflikt miêdzy Boles³awem
Krzywoustym a Zbigniewem, ksi¹¿ê
�wiêtope³k wyruszy³ przeciwko temu
pierwszemu. Odwet Krzywoustego
zmusi³ go do odwrotu i przej�cia na
jego stronê. �wiêtope³k wyst¹pi³ wiêc
przeciwko ksiêciu czeskiemu Borzy-
wojowi. Za ten gest w jego rêce prze-
szed³ Racibórz. Jednak¿e minê³o zale-
dwie 5 lat, by znów ambitny w³adca
morawski popad³ w konflikt z Krzy-
woustym, który zakoñczy³ siê kolej-
nym najazdem wojsk polskich i ode-
braniem raciborskiego grodu.

Zdobycie Raciborza przez Krzywo-
ustego na pewien czas ustali³o grani-
ce morawsko-�l¹sk¹, choæ walki na
pograniczu nie usta³y. Ksi¹¿ê czeski
Sobies³aw wraz z ksi¹¿êtami moraw-
skimi do roku 1134 atakowa³ �l¹sk
jeszcze kilkukrotnie. Cze�æ z tych ata-
ków skierowana by³a zapewne na
wschodni¹ czê�æ prowincji �l¹skiej,
wiêc wojska po raz kolejny przecho-
dzi³y przez ziemie miêdzy Jesenikami
a Odr¹. Ci¹gn¹ce siê walki i wielokrot-
ne zmiany terytorialne musia³y byæ
niezwykle uci¹¿liwe dla zamieszkuj¹-
cej tereny P³askowy¿u G³ubczyckie-
go ludno�ci. Swego rodzaju zmêcze-
nie ustawicznymi walkami i ci¹g³ymi
zmianami terytorialnymi musia³y do-
skwieraæ tak¿e zwa�nionym w³adcom,
gdy¿ w³a�nie w tym okresie po raz
pierwszy problem granicy sta³ siê
kwesti¹ szczegó³owych uregulowañ,
do których dosz³o podczas zjazdów
w Merseburgu w 1135 i K³odzku w
1137 roku. Szczególne znaczenie ma
tutaj drugi z nich, gdy¿ to na nim ure-
gulowano przebieg granicy miêdzy
pañstwami Piastów i Przemy�lidów.
�mieræ Krzywoustego w nastêpnym
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roku zachwia³a trwa³o�ci¹ k³odzkich
postanowieñ. Dosz³o do najazdu cze-
skiego na �l¹sk, a polityczne zawiro-
wania w podzielonej na dzielnice Pol-
sce pozwoli³y Sobies³awowi na prze-
jêcie ziemi budziszyñskiej oraz czê�ci
ziemi nyskiej. Zmiany te nie by³y jed-
nak znaczne, przez co "szkielet" gra-
nicy ustalonej w 1137 roku zosta³ za-
chowany.

Od lesistego pogranicza do granicy
linearnej. Przebieg granicy na prze-
³omie XII i XIII wieku.

Pomimo wielu badañ, jakie by³y pro-
wadzone w tej kwestii, przebieg wy-
znaczonej w K³odzku granicy nie jest
dobrze znany. Zw³aszcza na odcinku
morawskim. Czê�æ badaczy uwa¿a, ¿e
dawne terytorium Go³êszyców niemal
w ca³o�ci wesz³o wówczas w sk³ad
pañstwa Przemy�lidów, a jego pó³-
nocna granica na tym odcinku usta-
lona zosta³a na rzece Psinie.

W literaturze funkcjonuje jednak i
opozycyjne stanowisko, jakoby gra-
nica ta nie mia³a siêgaæ a¿ tak daleko
na pó³noc, lecz opieraæ siê o rzekê
Opawicê. Ziemie pomiêdzy Psin¹ a
Opawic¹ wedle tej tezy nale¿eæ wpierw
do W³adys³awa Wygnañca, a po 1172
roku sta³y siê czê�ci¹ nowopowsta-
³ego ksiêstwa raciborskiego.

W �wietle obecnej wiedzy wydaje
siê, ¿e to w³a�nie drugi z przytoczo-
nych tu s¹dów jest w³a�ciwszy. Do
koñca XII wieku tereny na pó³noc od
rzeki Opawicy niemal nie pojawiaj¹ siê
w tre�ci czeskich lub morawskich do-
kumentów. Pojawiaj¹ siê za to w tre-
�ci XV i XVI-wiecznych kronik, które
w miarê zgodnie przypisuj¹ owo tery-
torium jako zale¿ne od �l¹skich Pia-
stów. Dlatego te¿ z du¿¹ pewno�ci¹

uznaæ mo¿na, ¿e dopiero za czasów
ksiêcia raciborskiego Mieszka Lasko-
nogiego ziemie obejmuj¹ce miêdzy
innymi po³udniowe tereny dzisiej-
szych powiatów g³ubczyckiego i  ra-
ciborskiego przesz³y pod panowanie
morawskie. Zmiana ta by³a wynikiem
pewnej nie na�wietlonej przez �ród³a
ugody pomiêdzy ksiêciem racibor-
skim a ksiêciem o³omunieckim W³o-
dzimierzem, przypieczêtowanej na-
stêpnie ma³¿eñstwem Mieszka z Lud-
mi³¹, córk¹ W³odzimierza. Dopiero
wówczas, pomiêdzy 1172 a 1180 ro-
kiem, granica �l¹sko-morawska usta-
li³a siê na rzece Psinie. W ten sposób
niemal ca³e terytorium dawnych Go-
³êszyców, z wyj¹tkiem Raciborszczy-
zny, znalaz³o siê w granicach Moraw.

Oparcie siê na naturalnych grani-
cach o ustabilizowanym przebiegu
by³o wielkim krokiem naprzód w kie-
runku wykszta³cenia siê sta³ej linii od-
graniczaj¹cej oba pañstwa. Moment
ten jest tak¿e szczególnie wa¿ny w
kontek�cie prowadzonych tutaj ba-
dañ. Ostatnie dwie dekady XII stule-
cia staj¹ siê bowiem najwcze�niej-
szym okresem, dla którego z dosyæ
du¿¹ szczegó³owo�ci¹ da siê odtwo-
rzyæ przebieg �l¹sko-morawskiej gra-
nicy. Najpewniejszym odcinkiem jest
czê�æ wschodnia, oparta na dolnym
biegu Psiny a¿ do jej uj�cia. Zakrêca-
j¹ca na po³udnie rzeczka oddziela³a tu
Morawy od po³udniowo-zachodnich
rubie¿y ksiêstwa raciborskiego. Rów-
nie pewnym w spe³nianiu granicznej
roli jest �rodkowy odcinek biegu Psi-
ny, o czym �wiadcz¹ wydane na po-
cz¹tku XIII wieku dokumenty. Pierw-
szym z nich jest sporz¹dzony w 1223
roku dokument biskupi dla rybnickie-
go klasztoru norbertanek, w którego
tre�ci zosta³y wymienione le¿¹ce na
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pó³nocnym brzegu wsie Grudynia,
Krowiarki, Raków i Lichañ w okoli-
cach Baborowa. Z tre�ci dokumentu
wynika, ¿e wsie te zosta³y przekazane
wspomnianemu klasztorowi przez ksiê-
cia opolskiego, prawdopodobnie
Mieszka Laskonogiego po 1202 roku.
Tak wiêc znajdowaæ siê musia³y w
granicach ksiêstwa opolsko-racibor-
skiego, staj¹c siê wa¿nym punktem
orientacyjnym jako jedne z po³udnio-
wych krañców ksiêstwa. Dalej na za-
chód znajdowa³ siê jeden z kolejnych
punktów orientacyjnych, tym razem
ju¿ po morawskiej stronie granicy.
By³a nim wie� Bernacice, wymienio-
na w dokumencie margrabiego mo-
rawskiego W³adys³awa Heryka z
1222. Scharakteryzowana zosta³a
wówczas jak le¿¹ca "in terminis Polo-
nie", a wiêc "przy polskiej (czyt. �l¹-
skiej) granicy". Informacja ta do�æ
wyra�nie sugeruje, ¿e granica przebie-
ga³a w bliskiej odleg³o�ci od Bernacic,
a wiêc zapewne korytem przep³ywaj¹-
cej oko³o kilometr na pó³nocny-
wschód Psiny.

O ile graniczna rola tej niewielkiej
rzeczki na prze³omie XII i XIII wieku
jest potwierdzona od uj�cia a¿ do za-
kola w okolicach Bernacic, tak dalszy
przebieg granicy identyczny z brze-
gami rzeki jest ju¿ kwesti¹ dyskusyjn¹.
Winny temu jest pewien dokument,
który w swej tre�ci przedstawia prze-
bieg granicy nie wzd³u¿ koryta Psiny,
ale zdecydowanie na pó³noc od niej.
Jest nim wydany w 1183 roku doku-
ment fundacyjny klasztoru joannitów
w Grobnikach, w którego tre�ci zawar-
ty zosta³ do�æ szczegó³owy opis na-
le¿¹cych do zakonników ziem, jakie
ma³y rozpo�cieraæ siê na pó³noc a¿
po strumieñ Milicz. Przyjmuj¹c poda-
ne w nim informacje, za³o¿yæ nale¿a-

³oby, ¿e pocz¹wszy od zakola Psiny,
pomiêdzy miejscowo�ciami Babice i
Debrzyce, granica miêdzy Morawami
(a dok³adniej ziemiami grobnickich jo-
annitów) a �l¹skiem (ksiêstwem opol-
sko-raciborskim) bieg³a na pó³noc ku
Straduni. Przebieg granicy zgodny z
tre�ci¹ przywo³anego dyplomatu
przez wielu badaczy przyjmowany by³
jako pewnik. Szczegó³owe badania
wykaza³y jednak, ¿e pierwszy doku-
ment dla joannitów z Grobników jest
falsyfikatem. Jak wiêc wygl¹da³a gra-
nica w okolicach G³ubczyc na prze³o-
mie XII i XIII stulecia?

 Niemiecki historyk Elmar Seidl ba-
daj¹c dzieje ziemi opawskiej stwier-
dzi³, ¿e G³ubczyce mia³y byæ miastem-
twierdz¹ wa¿nym ze wzglêdów stra-
tegicznych. G³ubczycki gród mia³ bo-
wiem pe³niæ funkcje najdalej na pó³-
noc wysuniêtej twierdzy morawskiej,
która oko³o 1200 roku mia³a zostaæ
przekszta³cona na pierwsze w tym te-
renie szczegó³owo zaplanowane mia-
sto . I chocia¿ podany przez niego rok
1200 nie ma uzasadnienia w �ród³ach,
to jednak samo funkcjonowanie osa-
dy lub grodu g³ubczyckiego w tym
czasie wydaje siê wielce prawdopo-
dobne. Najnowsze badania prowa-
dzone przez Katarzynê Maler a opar-
te o starsz¹ literaturê potwierdzi³y, ¿e
ju¿ na prze³omie XII i XIII wieku na
po³udniowym brzegu Psiny móg³ znaj-
dowaæ siê drewniany gród obronny.
Skoro wiêc gród by³ najbardziej na
pó³noc wysuniêtym elementem mo-
rawskich umocnieñ przygranicznych,
tak wiêc sama granica w najbli¿szej
okolicy dzisiejszego miasta przebie-
gaæ musia³a wzd³u¿ koryta Psiny a¿
do jej �róde³. Dalej na zachód granica
miêdzy Morawami a �l¹skiem równo-
znaczna by³a z po³udniow¹ granic¹
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fundacji zakonnej z centrum w miej-
scowo�ci Jaros³aw (przemianowanej
nastêpnie na Kazimierz), która wraz z
przyleg³o�ciami by³a kolejnym skraj-
nym po³udniowym punktem ksiêstwa
opolsko-raciborskiego.

Ekspansja morawska i �l¹skie stra-
ty terytorialne

Granica rozdzielaj¹ca tereny P³asko-
wy¿u G³ubczyckiego pomiêdzy Mo-
rawy a �l¹sk na prze³omie XII i XII
wieku bieg³a zgodnie z korytem Psi-
ny, od jej �róde³ do uj�cia. Jednak¿e
ju¿ na pocz¹tku XIII wieku rozpocz¹³
siê proces morawskiej ekspansji te-
rytorialnej, który po raz kolejny zmie-
ni³ jej przebieg. Wraz z ni¹ nastêpo-
wa³a tak¿e ekspansja osadnicza, a na
niezaludnionych ziemiach dawnego
pogranicza powstawa³y nowe wsie,
których granice sta³y siê równocze�nie
nowymi granicami pañstwowymi.

Opisywanie procesu "przemiesz-
czania siê" granicy w kierunku pó³-
nocnym rozpocz¹æ trzeba od wspo-
mnianego ju¿ Rycerskiego Zakonu
Szpitalników �wiêtego Jana z Jerozo-
limy, z siedzib¹ w Grobnikach. W pa�-
dzierniku 1243 roku w Pradze sporz¹-
dzony zosta³ dokument króla czeskie-
go Wac³awa I, z którego wynika, ¿e
ziemie w okolicach Grobników i G³ub-
czyc podarowa³ kawalerom margrabia
morawski W³adys³aw Henryk. Rów-
nie¿ w dokumencie króla Przemys³a
Ottokara II z 1263 roku jako donatora
wspomina siê W³adys³awa Henryka.
Informacje te u�ci�laj¹ okres pojawie-
nia siê joannitów na ziemi g³ubczyc-
kiej na lata 1214 - 1222, na które przy-
pad³ okres rz¹dów margrabiego. Ko-
ryguj¹ w ten sposób b³¹d, w jaki wpro-
wadza³ falsyfikat z 1183 roku.

Pierwsza æwieræ XIII stulecia jest
jednocze�nie okresem, kiedy posia-
d³o�ci morawskie umocni³y siê tak¿e
na drugim przyczó³ku, a mianowicie
na pó³nocnym brzegu Psiny, na pó³-
noc od g³ubczyckiego grodu. Z po-
cz¹tkiem XIII wieku pojawi³y siê bo-
wiem nowe zabudowania miejskie, nie
tylko w okolicach podgrodzia, ale i
na drugim brzegu rzeki, daj¹c w ten
sposób podwaliny pod obecny uk³ad
miejski G³ubczyc.

Za³o¿enie lewobrze¿nej czê�ci G³ub-
czyc i pojawienie siê joannitów w
Grobnikach mia³y miejsce w tym sa-
mym czasie, a wiêc w drugiej i trzeciej
dekadzie XIII wieku, co pozwala wy-
suwaæ tezê o zale¿no�ci miêdzy nimi.
Analiza ówczesnych dokumentów
pozwala na uchwycenie okoliczno�ci,
w jakich mog³o doj�æ do przejêcia
nowych terytoriów i szybkiego ich
zagospodarowania, co by³o najlepsz¹
metod¹ na umacnianie na nich nowej
w³adzy. Widocznym znakiem takiej
polityki by³o ju¿ w³¹czenie pó³nocnej
Opawszczyzny do biskupstwa o³omu-
nieckiego, do czego dosz³o przed lip-
cem 1201 roku. Wydarzenie to mo¿e-
my uznaæ jako wstêp do dalszej eks-
pansji morawskiej na ziemie po³o¿o-
ne nad Troj¹ i Psin¹.

Do pierwszej agresji, a dok³adnie
wyprawy wojennej na ziemie nale¿¹-
ce do ksiêstwa opolsko-raciborskie-
go dosz³o za ¿ycia margrabiego W³a-
dys³awa Henryka. �wiadcz¹ o tym
zachowane dokumenty, wedle któ-
rych dopu�ciæ siê on mia³ najazdu i
zagarniêcia pewnych z³otono�nych
ziem nale¿¹cych do biskupa wroc³aw-
skiego. Akcja militarna podjêta z Mo-
raw z czasem za� rozszerzy³a siê na
konflikt o granice diecezjalne toczo-
ny pomiêdzy biskupstwem wroc³aw-
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skim i o³omunieckim .
Owe z³otono�ne tereny czêsto uto¿-

samiane s¹ z okolicami Zlatych Hor
lub Jesienika. Jest jednak wielce praw-
dopodobnym, ¿e najazd nie ograni-
czy³ siê tylko do tych ziem, a "ofiar¹"
ekspansywnych dzia³añ margrabiego
mog³y byæ tak¿e najbli¿sze okolice
G³ubczyc. Tym bardziej, ¿e pewne
przes³anki mog³yby wskazywaæ na
wystêpowanie kruszcu i na tych tere-
nach. Prawdopodobieñstwa tej tezie
dodaj¹ wspomniane przed chwil¹ fak-
ty o rozszerzeniu siê na pó³noc po-
siad³o�ci morawskich, które mia³o
miejsce równie¿ za czasów i prawdo-
podobnie z inicjatywy W³adys³awa
Henryka. St¹d te¿ wydaje siê wielce
prawdopodobne, ¿e najazd moraw-
skiego margrabiego, do jakiego do-
sz³o na prze³omie drugiej i trzeciej de-
kady XIII wieku, przesun¹³ granicê na
pó³noc od górnego biegu Psiny. No-
wopozyskane w ten sposób tereny
zosta³y za� bardzo szybko po³¹czone
z reszt¹ kraju za pomoc¹ osadnictwa
klasztornego (joannici z Grobników)
oraz za³o¿enia G³ubczyc na obu brze-
gach rzeki. Poniewa¿ za� wraz z gra-
nic¹ polityczn¹ nast¹pi³a próba prze-
niesienia granicy diecezjalnej, najazd
morawski przekszta³ci³ siê z czasem w spór
miêdzy granicz¹cymi biskupstwami.

Kolejny okres wzmo¿onych konflik-
tów �l¹sko-czeskich i zwi¹zanych z
nimi zmian granic, mia³ miejsce w po-
³owie tego samego stulecia. Jego
g³ównymi "aktorami" stali siê ambit-
ny i niezale¿ny ksi¹¿ê opolsko-raci-
borski W³adys³aw I oraz biskup o³o-
muniecki Bruno z Schauenburga, za-
ufany doradca króla czeskiego Prze-
mys³a Ottokara II. W roku 1249 woj-
ska najemne drugiego z nich najecha-
³y ziemiê raciborsk¹ i dotar³y pod Ra-

cibórz, pal¹c tamtejsze podgrodzia
(bez zamku). Wyprawa zakoñczy³a siê
pertraktacjami, na skutek których
W³adys³aw I zmuszony zosta³ do za-
p³aty 3000 grzywien, po czym wojska
biskupie siê wycofa³y. Odwet ksiêcia
raciborskiego podjêty zosta³ cztery
lata pó�niej, kiedy dzia³aj¹c w koalicji
z ksiêciem Boles³awem Wstydliwym
oraz ksi¹¿êtami halickimi, wojska
sprzymierzone zaatakowa³y pó³nocne
Morawy, oblegaj¹c Opawê oraz zdo-
bywaj¹c Nasiedle i G³ubczyce, co jed-
nak nie przynios³o wiêkszych sukce-
sów politycznych. Po tych wydarze-
niach sytuacja na pograniczu siê
uspokoi³a.

Wraz z kolejnymi wyprawami i prze-
marszami wojsk zmienia³a siê tak¿e
granica. Ju¿ w 1249 roku znajduj¹ce
siê przy granicy posiad³o�ci biskupie
zosta³y powiêkszone o miejscowo�ci
Osob³oga (Osoblaha) i Rac³awice �l¹-
skie. Tak¿e po 1253 roku ksi¹¿ê W³a-
dys³aw, prawdopodobnie boj¹c siê
odwetu wojsk biskupich (a mo¿e i cze-
skich), odst¹pi³ biskupowi o³omu-
nieckiemu trzy  przygraniczne wsie -
Tomice, Klisino i Szonów. Na okres
wspomnianych konfliktów przypad³a
tak¿e jeszcze jedna zmiana. Prawdo-
podobnie wówczas bowiem w rêce
czeskie przesz³y ziemie na pó³noc od
�rodkowego biegu Psiny (m.in. w
okolicach Rakowa), na których wkrót-
ce potem powsta³o miasto Baborów.

Okres napiêtych stosunków miêdzy
W³adys³awem I a biskupem Bruno-
nem zakoñczy³ siê wiêc nie tylko wy-
ra�n¹ pora¿k¹ militarn¹ z roku 1249,
ale i kolejnym przesuniêciem siê gra-
nicy na pó³noc. By³ to jednak ostatni
przypadek tak wyra�nych zmian gra-
nicznych, a zmiany z po³owy XIII wie-
ku sta³y siê wstêpem ku normalizacji i
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ustalaniu siê sta³ej granicy pañstwo-
wej w tych okolicach. Oko³o roku 1255
dosz³o do rokowañ, w których udzia³
(prócz W³adys³awa I i Brunona) bra³
tak¿e król Przemys³ II Ottokar. Usta-
lona wówczas granica  przebiega³a od
wsi Lipowa w ziemi nyskiej do wsi
Bogumin, nastêpnie przekracza³a
Odrê we wsi Hru�ov i bieg³a dalej
wzd³u¿ Ostrawicy a¿ do granicy z
Wêgrami. Szczegó³owy jej przebieg na
najbardziej interesuj¹cym "odcinku
g³ubczyckim" nie zosta³ wówczas
opisany. Zapewne jednak uwzglêdni³
wszystkie niedawne "korekty", co
ostatecznie potwierdzi³o morawskie
w³adztwo na tym terenie, które w prze-
ci¹gu nieca³ych 40 lat objê³o wiêksz¹
czê�æ P³askowy¿u G³ubczyckiego.

W drugiej po³owie wieku XIII i w
wieku XIV procesy ekspansji czesko-
morawskiej na pó³noc uleg³y os³abie-
niu, czego powodem by³o kilka czyn-
ników. Najwa¿niejszym z nich by³a
�mieræ króla Przemys³a II Ottokara w
bitwie pod Suchymi Krutami w 1278
roku, która rozpoczê³a okres niesamo-
witego wrêcz chaosu politycznego w
Czechach. Walka o tron i w³adzê tak
bardzo absorbowa³a uczestników
tego zamieszania, ¿e dalsza ekspan-
sja zosta³a przerwana. Kiedy za� za
spraw¹ Wac³awa II Czechy powoli
podnosi³y siê z politycznych kolan,
polityka wobec Górnego �l¹ska zmie-
ni³a swoje oblicze. Od tej pory ziemie
�l¹skie sta³y siê nie ofiar¹ najazdów i
ekspansji zbrojnej, ale "pokojowej" -
poniewa¿ ksi¹¿êta �l¹scy stawali siê
lennikami króla Czech, co w zamian za
pewn¹ uleg³o�æ polityczn¹ zabezpie-
czy³o ich przed ewentualnymi dalszy-
mi stratami terytorialnymi. Równie¿
wspomnieæ nale¿y o tym, ¿e od 1269
roku ziemie pó³nocnych Moraw zo-

sta³y wydzielone, tworz¹c nadanie dla
Miko³aja, nie�lubnego syna czeskie-
go króla. Z tych¿e ziemi w roku 1318
powo³ane zosta³o lenne ksiêstwo
opawskie, którego pierwszym ksiê-
ciem sta³ siê Miko³aj II opawski. I choæ
odgrywa³ on do�æ wa¿n¹ rolê w poli-
tyce �l¹skiej, to jednak ze wzglêdu na
niewielki obszar swego ksiêstwa oraz
ograniczony potencja³ gospodarczy
ograniczy³ siê tylko i wy³¹cznie do
dzia³alno�ci dyplomatycznej, nigdy
nie wystêpuj¹c zbrojnie przeciw ksi¹-
¿êtom górno�l¹skim. Dlatego te¿ na
omówionych powy¿ej wydarzeniach
z lat 1249 - 1253 zakoñczyæ mo¿na pro-
ces kszta³towania siê granicy �l¹sko-
morawskiej w okolicach G³ubczyc.

Podsumowanie

Proces kszta³towania siê granicy
�l¹sko-morawskiej na terenie P³asko-
wy¿u G³ubczyckiego by³ procesem
bardzo z³o¿onym. W pierwszym jego
etapie granica jako pojêcie w¹skiego
pasa ziemi nie by³o jeszcze znane i
praktykowane, przez co najdawniej-
szego limesu miêdzy �l¹skiem a Mo-
rawami szukaæ nale¿y w pustkach
osadniczych, które przebiega³y na
po³udnie od Bia³ej. Okres kszta³towa-
nia siê "w³a�ciwej" granicy rozpocz¹³
siê dopiero za czasów wojen polsko-
czeskich za panowania Boles³awa III
Krzywoustego. Wówczas te¿, na zje�-
dzie w K³odzku w 1137 roku, ustalona
zosta³a granica oparta na biegu rzeki
Opawicy.

Podzia³y �l¹ska po �mierci Krzywo-
ustego i postêpuj¹ce os³abienie tej
krainy, a zarazem ci¹gle rosn¹ce zna-
czenie i potencja³ pañstwa Przemy�li-
dów doprowadzi³y do pierwszych
strat terytorialnych. Z biegiem czasu
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granica �l¹sko-morawska "przemiesz-
cza³a siê" coraz to bardziej na pó³noc.
Najpierw za panowania ksiêcia raci-
borskiego Mieszka Laskonogiego
opar³a siê ona na korycie Psiny. W
pierwszej æwierci kolejnego stulecia
nast¹pi³y dalsze, niekorzystne dla Pia-
stów zmiany. Wpierw na skutek na-
jazdu margrabiego morawskiego W³a-
dys³awa Henryka zajête zosta³y tere-
ny na pó³noc od obecnych G³ubczyc,
a w po³owie tego¿ wieku tak¿e okoli-
ce dzisiejszych miast Osob³oga, Ra-
c³awice i Baborów. Ówczesne konflik-
ty miêdzy biskupem o³omunieckim
Brunonem a ksiêciem W³adys³awem
I stanowi³y okres uszczegó³awiania
siê granicy i ustalania jej ostateczne-
go przebiegu, który ze wzglêdu na dal-
sze niekorzystne zmiany w Czechach
zosta³ utrwalony. Co warte podkre�le-
nia, granica �l¹sko-morawska, jaka
ukszta³towa³a siê w po³owie XIII stu-
lecia, w niemal niezmienionej formie
pozostawa³a granic¹ dziel¹cych siê
ksiêstw �l¹skich i opawskich, a jej
przebieg nie by³ kwestionowany a¿
do wojen �l¹skich w XVIII wieku.

Z zagadnieniem kszta³towania siê i
przebiegu granic pañstwowych zwi¹-
zana jest tak¿e kwestia granic miêdzy
diecezjami - wroc³awsk¹ i o³omu-
nieck¹. W pierwszym okresie nie by³y

one to¿same. Ekspansja czesko-mo-
rawska na pó³noc powoli zmienia³a
jednak i t¹ granicê, a biskupi o³omu-
nieccy w³¹czali nowe ziemie w sk³ad
swej diecezji (czêsto bez zgody wy-
¿szych czynników ko�cielnych). Do-
wodem na podejmowanie takich dzia-
³añ mo¿e byæ chocia¿by konflikt gra-
niczny miêdzy biskupami, którego po-
cz¹tkiem by³a wcze�niejsza agresja
morawska i próba w³¹czenia zdoby-
tych w ten sposób ziem nie tylko w
sk³ad czeskiego organizmu pañstwo-
wego, ale i czeskich w³adz ko�ciel-
nych. Od tego czasu zmiany granicy
politycznej poci¹ga³y za sob¹ tak¿e i
zmianê przynale¿no�ci diecezjalnej.

Damian Halmer  Zabrze

Urodzony w 1985 r w Zabrzu gdzie
mieszka do dzi�. Magister historii,
absolwent Uniwersytetu �l¹skiego
w Katowicach, obecnie doktorant.
Od 2006 roku zwi¹zany z Muzeum
Górnictwa Wêglowego w Zabrzu.
Autor szeregu artyku³ów i referatów
na temat �redniowiecznej historii
�l¹ska i osadnictwa na Górnym �l¹-
sku, geografii historycznej i historii
górnictwa. Szczególne miejsce w
tych badaniach zajmuj¹ ziemie g³ub-
czycka i rybnicka.
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W dniach 25 i 27 maja 1223 roku w
otoczeniu biskupa wroc³awskiego
Wawrzyñca a na pro�bê ksiêcia opol-
sko-raciborskiego Kazimierza I wyda-
ny zosta³ dokument dla rybnickiego
zakonu norbertanek. Dzi� mo¿na bez
zbêdnej przesady stwierdziæ, ¿e sta³
siê on jednym z wa¿niejszych dyplo-
matów dotycz¹cych terenów obecne-
go Górnego �l¹ska, a sporz¹dzonych
w I po³owie XIII wieku. Jest on bo-
wiem pierwszym dowodem na istnie-
nie w Rybniku konwentu promonstra-
tenskiego i tamtejszej �wi¹tyni para-
fialnej. Jednak¿e jego znaczenie wy-
kracza znacznie poza miejscowo�æ. W
omawianym dokumencie wymieniony
zosta³ bowiem tak¿e szereg innych,
bli¿szych i dalszych górno�l¹skich
osad. W ogromnej wiêkszo�ci zosta-
³y one wówczas po raz pierwszy wy-
mienione pisemnie, przez co doku-
ment staje siê dla nich swego rodzaju
"pocz¹tkiem dziejów". Z tego miêdzy
innymi powodu by³ on czêsto anali-
zowany przez historyków i przywo³y-
wany przy okazji wielu prac dotycz¹-
cych tak historii poszczególnych miej-
scowo�ci, jak i po�wiêconych ca³e-
mu procesowi osadnictwa na
wschodniej czê�ci �l¹ska1.

Badania nad lokalizacj¹ wszystkich
wymienionych w owym dokumencie
miejscowo�ci trwaj¹ ju¿ od dawna i
niemal bez problemów zidentyfikowa-
³y niemal wszystkie zapisy2. W�ród
nich pojawiaj¹ siê równie¿ miejsco-
wo�ci le¿¹ce na pograniczu �l¹sko-
morawskim, na zachód od Odry: Gru-
dynia (Grudina), Krowiarki (Cravar) i
Raków (Rachov)3. S¹ jednak wypisa-
ne tam i takie osady, z których lokali-
zacj¹ s¹ problemy lub w¹tpliwo�ci.

LICHAÑ - ZAGINIONA WIE�
NA POGRANICZU �L¥SKO-MORAWSKIM

Nale¿¹ do nich miejscowo�ci zapisa-
ne jako Nagervizi, Clechenuge Sale,
Zalese oraz Lichan4. W niniejszej pra-
cy podjêty zostanie problem ostatniej
z tu wymienionych wsi, gdy¿ istnieje
przypuszczenie, ¿e le¿a³a ona na P³a-
skowy¿u G³ubczyckim. Nie jest to jed-
nak teza popularna.

Wraz ze wzrostem zainteresowania
�redniowieczn¹ histori¹ �l¹ska w XIX
wieku pojawi³y siê pierwsze, ale za to
wiekopomne prace, które opieraj¹c siê
na coraz wiêkszej ilo�ci dostêpnych
dokumentów, podejmowa³y tematykê
dziejów �l¹ska, jego poszczególnych
ziem, miast, miasteczek i wsi. Wów-
czas te¿ pojawi³y siê drukiem pierw-
sze hipototezy, które opieraj¹c siê na
tre�ci dokumentu z 1223 roku i posi³-
kuj¹c innymi �ród³ami, lokalizowa³y
zapisane w nim nazwy miejscowe.
Poniewa¿ z tre�ci dokumentu jasno
wynika, ¿e poszukiwana miejscowo�æ
znajdowa³a siê w czasie jego sporz¹-
dzenia w granicach ksiêstwa opolsko-
raciborskiego, tak wiêc i poszukiwa-
nia ograniczy³y siê do tego teryto-
rium. Wówczas najbardziej logicznym
wyborem zosta³o uto¿samianie miej-
scowo�ci Lichan ze znajduj¹c¹ siê w
okolicach Kêdzierzyna-Ko�la i Le�ni-
cy miejscowo�ci¹ o nazwie Lichynia.

Teza mówi¹ca, ¿e w dokumencie z
1223 roku wymieniona zosta³a w³a�nie
Lichynia, opar³a siê na dwóch do�æ
mocnych podstawach. Pierwsz¹ jest
ju¿ samo podobieñstwo nazw. Ponie-
wa¿ nazwy tych samych miejscowo-
�ci w �redniowieczu zapisywane by³y
na wiele ró¿nych sposobów, tak wiêc
nazwê Lichan uznano jako jeden z
wariantów zapisania nazwy miejsco-
wo�ci Lichynia. Co warte podkre�le-
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nia, dokument uznano za najstarsz¹
wzmiankê na temat wsi. Mo¿liwo�æ,
¿e to w³a�nie Lichynia by³a wzmian-
kowana w dokumencie biskupim
wzmacniana by³¹ przez fakt, ¿e w jego
tre�ci wzmiankowana by³¹ tak¿e miej-
scowo�æ Zalese, która niemal bez-
sprzecznie zosta³a uto¿samiona z Za-
lesiem �l¹skim, a wiêc miejscowo�ci¹
znajduj¹c¹ siê w bardzo bliskiej odle-
g³o�ci od Lichyni5. Bardzo du¿e po-
dobieñstwo w nazwie przez d³ugi czas
sprawia³o, ¿e naukowcy nie podejmo-
wali siê prób poszukiwania wymienio-
nych przez sporz¹dzaj¹cego doku-
ment w innych miejscach. Dlatego te¿
tezy przeciwne do przytoczonej przed
chwil¹ pojawi³y siê dosyæ pó�no.

Pierwszym z badaczy, który roz-
pocz¹³ poszukiwania tajemniczej miej-
scowo�ci poza okolicami Le�nicy, by³
ceniony badacz dziejów Opolszczy-
zny, W³adys³aw Dziewulski. W swym
monograficznym artykule po�wiêco-
nym historii Baborowa z 1958 roku
stwierdzi³, ¿e miejscowo�ci Lichañ, a
w³a�ciwie pozosta³o�ci po niej nale-
¿y szukaæ w okolicach Baborowa w³a-
�nie6. Teza ta jest od tej pory powta-
rzana za ka¿dym razem podczas opi-
sywania �redniowiecznych dziejów
miasta7. Jej zasiêg mimo to pozostaje
jednak lokalny, a w szerszej opinii hi-
storyków Lichan nadal uto¿samiany
jest z Lichyni¹. Powodem na ten swo-
isty brak zainteresowania mo¿e byæ
tak¿e fakt, ¿e przedstawiona przez W.
Dziewulskiego teza sformu³owana
zosta³a w sposób skrótowy, bez
szczegó³owej analizy i szerokiej biblio-
grafii. Dlatego te¿ g³ównym celem ni-
niejszego opracowania bêdzie zebra-
nie dotychczasowych pogl¹dów,
uporz¹dkowanie ich oraz uzupe³nienie
o wyniki najnowszych badañ. Wszyst-

ko to ma na celu próbê sformu³owania
niebudz¹cej zastrze¿eñ odpowiedzi na
pytanie: "jaka miejscowo�æ wymienio-
na zosta³a w 1223 roku"?

Dokument biskupa wroc³awskiego
Wawrzyñca z 1223 roku na pierwszy
rzut oka wydaje siê byæ niespójnie
sporz¹dzony, zw³aszcza pod wzglê-
dem chronologicznym. Kiedy jednak
poddany zostanie szczegó³owej ana-
lizie, wówczas ³atwo mo¿na zauwa¿yæ,
¿e zosta³ on sporz¹dzony wed³ug
pewnego klucza logicznego8. Ale
uporz¹dkowany uk³ad ma tak¿e ta
czê�æ, która wymienia poszczególne
miejscowo�ci. I w tym przypadku zo-
sta³ bowiem zastosowany specjalny
klucz geograficzny, a wymieniane w �ró-
dle wsie podzielone zosta³y na dwie gru-
py:
a)   miejscowo�ci po³¹czone w wiêk-
sze grupy
b) miejscowo�ci nadane oddzielnie

Wsie nale¿¹ce do pierwszej z grup
charakteryzowa³y siê tym, ¿e wiele z
nich znajdowa³o siê na tym samym,
niezbyt rozleg³ym terytorium. Dlate-
go te¿, dla lepszej orientacji czytaj¹-
cego dokument, zosta³y one podzie-
lone na poszczególne okrêgi. I tak
pierwszy z okrêgów obejmuje 14 miej-
scowo�ci, których wspólnym wy-
znacznikiem jest to, ¿e wszystkie le¿¹
w kasztelanii cieszyñskiej. Drugi
okrêg, obejmuje ju¿ tylko trzy wsie, a
mianowicie "Cravar, cum duabis vil-
lis adiacentibus, Rachov et Lichan".
Natomiast trzeci z okrêgów skupia
Rybnik i trzy po³o¿one nieopodal
wsie. Do drugiej grupy zaliczaj¹ siê
natomiast inne wymienione w doku-
mencie miejscowo�ci9.

Przytoczone tu wsie Crauar (Kro-
wiarki), Rachov (Raków k. Baborowa)
i Lichan wystêpuj¹ w dokumencie po
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dwa razy. Co jednak wa¿ne podkre-
�lenia, za ka¿dym razem wystêpuj¹
jako blisko ze sob¹ po³¹czone. Mu-
sia³y byæ zatem bardzo blisko ze sob¹
po³¹czone, byæ mo¿e nawet stanowi¹c
co� w rodzaju ujazdu dóbr - z cen-
trum w Krowiarkach i przynale¿nymi
wsiami Raków i Lichañ. W ka¿dym
razie ich bliska odleg³o�æ miêdzy sob¹
wydaje siê byæ niepodwa¿alna, co
podwa¿a zdecydowanie tezê o uto¿-
samianiu tej ostatniej wsi ze znajdu-
j¹c¹ siê oko³o 40 km na pó³noc Lichy-
ni¹. Jest wiêc pewne, ¿e poszukiwana
wie� Lichañ znajdowa³a siê gdzie�
pomiêdzy G³ubczycami a Raciborzem,
w bliskiej odleg³o�ci od Krowiarek i
Rakowa.

W³adys³aw Dziewulski pisz¹c na
temat Lichania poda³, i¿ znajdowaæ siê
on musia³ gdzie� w bardzo bliskiej
okolicy Baborowa. Powo³uj¹c siê na
opracowanie J. Ka³u¿y z 1913 roku
autor zauwa¿y³, ¿e jeszcze na prze³o-
mie XIX i XX wieku grunty rolne po-
³o¿one po obu stronach drogi prowa-
dz¹cej do wsi Szczyty nazywane by³y
"na lichajnie". Chocia¿ wiêc osada
sama nie przetrwa³a, to jednak pamiêæ
o niej zachowa³a siê w nazwie pól10.

Funkcjonowanie w okolicach Babo-
rowa nazwy miejscowej nawi¹zuj¹cej
do dawnej osady jest po�wiadczone
tak¿e w innych miejscach. I tak w le-
gendzie o zatopionej wsi, spisanej
przez Hugo Gnielczyka równie¿ znaj-
dujemy wystêpowanie nazwy miej-
scowej zapisanej jako "Lichania"11.
Równie¿ w dwóch maszynopisach
po�wiêconych historii miasta, prze-
chowywanych w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece w Baborowie znale�æ mo¿-
na podobne nazwy odnosz¹ce siê do
baborowskich gruntów: "Licheiner-
feld12" oraz "czê�æ dzia³ek w Licha-

inie przy granicy z Rakowem13". Na-
zwa ta jest zreszt¹ znana jeszcze do
dzi� niektórym mieszkañcom wsi,
choæ coraz rzadziej niestety potrafi¹
oni wskazaæ có¿ mia³aby oznaczaæ i
sk¹d pochodziæ. Niemniej jednak funk-
cjonuje, bêd¹c �wiadectwem istnie-
nia �redniowiecznej osady.

Dokument z 1223 roku jest ostat-
nim ze �redniowiecznych �ladów na
temat poszukiwanej wsi. Po tym roku
dokumenty ju¿ ani razu nie wzmian-
kuj¹ po³o¿onej na P³askowy¿u G³ub-
czyckim wsi o nazwie Lichañ. Warto
wiêc zastanowiæ siê, w jakich okolicz-
no�ciach móg³ zakoñczyæ siê ¿ywot
wspomnianej osady.

Znana w Baborowie by³a jeszcze
pod koniec XIX wieku legenda mó-
wi¹ca o "zatopionej wsi", która znisz-
czona mia³a zostaæ przez wezbrane
wody Psiny14. Wydaje siê to jednak
ma³o prawdopodobne, co zreszt¹ za-
uwa¿yli ju¿ S. Sernft B. Cima³a15. Psi-
na nie nale¿y do rzek niebezpiecznych
i do�æ trudno przypuszczaæ, by na-
wet jej obfite wylewanie mog³o spo-
wodowaæ tak wielk¹ klêskê. Co praw-
da ka¿dy pamiêtaj¹cy powód� z 1997
roku pamiêta o zniszczeniach spowo-
dowanych przez wielk¹ wodê. Je¿eli
jednak przyj¹æ, ¿e Lichañ rzeczywi�cie
znajdowa³ siê na pó³nocny-wschód
od obecnego miasta, a wiêc z dala od
koryta rzeki, to tym bardziej zniszcze-
nie przez powód� wydaje siê nie-
prawdopodobne. Tym bardziej, ¿e le-
¿¹cy bli¿ej rzeki Raków wówczas rów-
nie¿ powinien zostaæ zniszczony. Dla-
tego te¿ czynnik katastroficzny wy-
daje siê w tym momencie ma³o prze-
konuj¹cy.

O wiele bardziej mo¿liwy scenariusz
zniszczenia Lichania wi¹zaæ mo¿na z
przetaczaj¹cymi siê przez ziemie P³a-
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skowy¿u G³ubczyckiego walkami miê-
dzy ksiêciem W³adys³awem I opol-
sko-raciborskim oraz  biskupem o³o-
munieckim Brunonem z Schauenbur-
ga16. W latach 1249 - 1253 wojska tak
jednego, jak i drugiego przechodzi³y
przez opisywane tu ziemie, co mog³o
doprowadziæ do podpalenia i wylud-
nienia miejscowo�ci. Faktem bowiem
jest, ¿e w tym czasie ziemie, na któ-
rych znajdowa³ siê Lichañ wesz³y w
sk³ad Czech, a wiêc pewne dzia³ania
wojskowe musia³y tu zostaæ podjête.

Jak by³o naprawdê, pozostanie

chyba na zawsze tajemnic¹. Niemniej
jednak pomimo ca³ej tej aury zagad-
kowo�ci warto pamiêtaæ o tym, ¿e w
XIII wieku nieopodal Baborowa funk-
cjonowa³a wie� Lichañ. By³¹ ona bo-
wiem elementem tutejszej sieci osad-
niczej, która - co warte podkre�lenia -
nale¿a³a do lepiej wykszta³conych.
Dlatego te¿ licz¹c funkcjonuj¹ce w
�redniowieczu wsie na ziemi g³ub-
czyckiej warto pamiêtaæ tak¿e i o tej.
A przede wszystkim nie myliæ jej z Li-
chyni¹ ko³o Le�nicy.

Damian Halmer, Zabrze

1. Schlesisches Urkundenbuch (Dalej:
SU), Bd 1, wyd. H. Appelt, Graz - Wien
- Köln 1971, nr. 226. W jêzyku niemiec-
kim dokument ten wydany zosta³ w pra-
cy: F. Idzikowski, Geschichte der Stadt
und ehemaligen Herrschaft Rybnik in
Oberschlesien, Breslau 1861, s. 184 - 186.
Przet³umaczony w ca³o�ci na jêzyk pol-
ski (z niemieckiego) dokument ten uka-
za³ siê po raz pierwszy ju¿ 1925 roku w
dwujêzycznym, polsko-niemieckim wy-
daniu pracy Idzikowskiego: A. Trun-
khardt, Dzieje miasta Rybnika i dawniej-
szego pañstwa rybnickiego na Górnym
�l¹sku na podstawie wydanej w 1861 r.
kroniki Franciszka Idzikowskiego nowo
wydane w jêzyku polskim i niemieckim
z dodatkami przez Artura Trunkhardt'a,
Katowice 1925, s. 119 - 120 (przedruk
w: B. Cima³a, P. Porwo³, W. Wieczorek,
Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzis³a-
wia �l¹skiego, Opole 1985, s. 111 - 112).
Nowe t³umaczenie dokumentu na jêzyk
polski, tym razem ju¿ dokonane z orygi-
na³u ³aciñskiego, zamieszczone zosta³o w
pracy: N. Mika, Mieszko syn W³adys³a-
wa II Wygnañca, ksi¹¿ê raciborski i pan
Krakowa - dzielnicowy w³adca Polski,
Racibórz 2006, s. 121 - 123.
2 Zob. I. Panic, Osadnictwo w ziemi cie-
szyñskiej w okresie wczesnego �rednio-
wiecza, "�l¹ski Kwartalnik Historyczny
Sobótka", R. 39, 1984; Ten¿e, Historia

osadnictwa w ksiêstwie opolskim we
wczesnym �redniowieczu, Katowice
1992, s. 74 i nast.; N. Mika, Mieszko
syn W³adys³awa... , s. 121 - 124.
3. SU I, nr 226.
4. Dwie pierwsze miejscowo�ci uznane
zosta³y jako zaginione - I. Panic, Osad-
nictwo w ziemi cieszyñskiej... ,
s. 4 - 5. Na temat miejscowo�ci Sale i
Zalese zob.: Tam¿e, s. 5, przyp. 15; D.
Halmer, W poszukiwaniu �redniowiecz-
nego Zalesia. Przyczynek do badañ nad
osadnictwem ziemi rybnickiej w �rednio-
wieczu, [w:] Europa, �l¹sk, �wiat naj-
mniejszy, red. H. Honysz, J. Mokrosz,
Katowice - Rybnik 2007, s. 158 - 173,
tam starsza literatura.
5. J. Heyne, Dokumentirte Geschichte
des Bisthums und Hochstiftes Breslau:
aus Urkunden, Aktenstucken, alteren
Chronisten und neueren Geschichtschre-
ibern, Bd. 1, Denkwurdigkeiten aus der
Kirchen- und Diocesan-Geschichte Schle-
siens, Breslau 1860, s. 998; F. Idzikow-
ski, Geschichte der Stadt und ehemaligen
Herrschaft Rybnik in Oberschlesien, Bre-
slau 1861, s. 39; J. Horwat, Lokacja Le-
�nicy na prawie niemieckim, [w:] Osiem
wieków ziemi le�nickiej, red. A. Lipnic-
ki, Wroc³aw 2002, s. 21; N. Mika, Miesz-
ko syn W³adys³awa... , s. 121 - 122.
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KARA �MIERCI ZA PO¯YCZENIE KSI¥¯KI

TRAGICZNY  LOS KAZIMIERZA  CZARNIECKIEGO
NAUCZYCIELA LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO

W G£UBCZYCACH

Wroc³aw,28.07.2009r.
Sz. P. Redaktorze!
 W nawi¹zaniu do artyku³u Pana dra
A. Szymczyny zamieszczonego w
ostatnim numerze "Kalendarza
G³ubczyckiego" spieszê  wyja�niæ, i¿
akta sprawy "Czarniecki Kazimierz
i inni" znajduj¹ siê w zasobie archi-
walnym Oddzia³u IPN we Wroc³awiu.
Jako pracownik Instytutu prowadzê
badania nad dziejami aparatu bez-
pieczeñstwa w powiecie g³ubczyc-
kim. W toku kwerendy natrafi³em
m.in. na wspomniane akta. W zaist-
nia³ej sytuacji pozwalam sobie  prze-
s³aæ  Panu tekst artyku³u powsta³e-
go na bazie akt Kazimierza Czar-
nieckiego. By³oby mi niezmiernie
mi³o, gdyby tekst móg³ siê ukazaæ we
wrze�niowym wydaniu "G³osu G³ub-
czyc" by m³odzie¿ rozpoczynaj¹ca
nowy rok szkolny mog³a zapoznaæ siê
z wydarzeniami sprzed pó³ wieku
(...)
     Redakcja Kalendarza G³ubczyc-
kiego, dziêkuj¹c za wzbogacenie na-
szej powojennej historii przez  wydo-
bycie na �wiat³o dzienne i uratowa-
nie od zapomnienia nauczyciela LO,
drukuje tekst, liczy na dalsz¹ wspó³-
pracê.

Od po³owy czerwca 1949 r. do po-
³owy maja 1950 r. funkcjonariusze Po-
wiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego w G³ubczycach, Woje-
wódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego w Katowicach oraz woj-
skowego wymiaru sprawiedliwo�ci
uczestniczyli w realizacji sprawy do-
mniemanej tajnej organizacji kierowa-

nej przez jednego z nauczycieli szko-
³y w G³ubczycach, Kazimierza Czar-
nieckiego. Organizacja, która nigdy
nie istnia³a, wymy�lona przez UB-
eków, zawa¿y³a na losach rzeczywi-
stych ludzi. Po latach jeden z funk-
cjonariuszy PUBP z dum¹ wspomina³
o swym udziale w zwalczeniu "orga-
nizacji zbrojnej m³odzie¿owej w G³ub-
czycach" i w zwi¹zku z tym (tzn. z
prac¹ w warunkach szczególnie nie-
bezpiecznych) wnioskowa³ do swych
prze³o¿onych o zwiêkszenie wymiaru
renty milicyjnej.

Sprawa przeciwko nauczycielowi z
G³ubczyc by³a jedn¹ z tysi¹ca podob-
nych, wszczêtych przez UB na pod-
stawie wymuszonych zeznañ. W re-
aliach terroru w Polsce prze³omu lat
40. i 50. XX w. funkcjonariusze apara-
tu bezpieczeñstwa pewni zwyciêstwa
formacji politycznej, której stanowili
zbrojny orê¿ (PPR a nastêpnie PZPR)
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po rozprawieniu siê z opozycj¹ poli-
tyczn¹ i militarn¹ przyst¹pili do roz-
prawy m.in. z m³odzie¿¹, która nie da-
wa³a siê wcisn¹æ w ramy ZMP wzoro-
wanego na radzieckim Komsomole.
Reaguj¹c na ideologiczn¹ ofensywê
komunizmu, czê�æ m³odych ludzi prze-
ciwstawia³a siê likwidacji samodziel-
no�ci ruchu m³odzie¿owego i tworze-
niu jednolitej organizacji m³odzie¿o-
wej. W ferworze "zaostrzaj¹cej siê
walki klasowej" kierownictwo UB w
powiecie g³ubczyckim potrzebowa³o
sukcesu w walce z "reakcyjn¹" czê-
�ci¹ m³odzie¿y oraz grona pedagogicz-
nego i na tej zasadzie wymy�lono gru-
pê Czarnieckiego.

Kazimierz Czarniecki urodzi³ siê 18
grudnia 1907 r. w Ostrowie w powie-
cie tarnopolskim w rodzinie Tomasza
i Katarzyny z d. Pinkiewicz. W latach
1930-1936 kszta³ci³ siê na Politechni-
ce Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-
Le�niczym, uzyskuj¹c dyplom in¿y-
niera le�nika. W okresie studiów na-

le¿a³ do Towarzystwa Bratniej Pomo-
cy Studentów, Ko³a Naukowego Le-
�ników  przy Politechnice Lwowskiej
oraz Akademickiego Ko³a Tarnopolan.

Po radzieckiej agresji na wschod-
nie kresy Rzeczypospolitej Polskiej
podj¹³ pracê w biurze techniczno-le-
�nym "Tarnopolskiego le�nego go-

spodarstwa". W 1941 r. na krótko wy-
jecha³ (lub zosta³ wywieziony) do Be-
sarabii, gdzie trudni³ siê parcelacj¹
gruntów pod budowê przysz³ych ko³-
chozów. W momencie wybuchu woj-
ny niemiecko-radzieckiej powróci³ do
Tarnopola, pozostaj¹c pocz¹tkowo
bez pracy. Z chwil¹ og³oszenia przez
Niemców zarz¹dzenia o rejestracji ro-
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botników zg³osi³ siê do nadle�nictwa;
pracowa³ tam do wkroczenia wojsk ra-
dzieckich w 1943 r. Wówczas ponow-
nie podj¹³ pracê w "Tarnopolskim le-
�nym gospodarstwie" z siedzib¹ w
Zbara¿u. W ramach akcji repatriacyj-
nej, w maju 1945 r. przyby³ do Kato-
wic, gdzie zosta³ skierowany do Dy-
rekcji Lasów Pañstwowych w Byto-

miu. Dyrekcja natomiast oddelegowy-
wa³a go do tworz¹cego siê nadle�nic-
twa w Grodkowie. Do Grodkowa nie
dotar³, bowiem okradziony w poci¹-
gu przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej
uda³ siê do Krakowa do przebywaj¹-
cej u krewnych ¿ony.

Kolejnym przystankiem w ¿yciu
Kazimierza Czarnieckiego by³a Legni-
ca, gdzie znalaz³ zatrudnienie jako za-
stêpca nadle�niczego. W czerwcu

1946 r. przyby³ do G³ubczyc. Pocz¹t-
kowo podj¹³ pracê w Wydziale Powia-
towym przy Starostwie, a nastêpnie,
do grudnia 1947 r., pe³ni³ funkcjê kie-
rownika Cegielni Parowej w Brani-
cach. W nieznanych bli¿ej okoliczno-
�ciach zachorowa³ na przesz³o pó³
roku i dopiero od 15 stycznia 1949 r.
rozpocz¹³ pracê w szkole w G³ubczy-

cach. Równocze�nie wst¹pi³ do Zwi¹z-
ku Nauczycielstwa Polskiego oraz To-
warzystwa Burs i Stypendiów RP.

W pierwszych dniach maja 1949 r.
grupa uczniów zdecydowa³a siê za-
manifestowaæ swój stosunek do ist-
niej¹cej rzeczywisto�ci. W dniu 2 maja
1949 r. Dyrektor Techniczny G³ub-
czyckich Zak³adów Przemys³u Dzie-
wiarskiego zawiadomi³ PUBP w G³ub-
czycach, ¿e st³uczony zosta³ portret
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Stalina, dekoracja fabryczna na dzieñ
�wiêta Pracy 1-go Maja. Nastêpne-
go dnia Zarz¹d Szpitala Miejskiego
poinformowa³ o zniszczeniu portre-
tów prezydenta Bieruta i Engelsa. 4
maja kierownik sklepu Spó³dzielni
Wydawniczej "Czytelnik" zawiado-
mi³ UB, ¿e nieznani sprawcy zdarli i
zniszczyli wywieszone na zewn¹trz
sklepu portrety prezydenta Bieruta,
premiera Cyrankiewicza, marsza³ka
¯ymierskiego, Engelsa i Marksa. W
tym samym czasie z gmachu Domu
Kultury Zwi¹zków Zawodowych
zniknê³y dwie flagi koloru czerwone-
go. Kilka tygodni pó�niej profesor
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Czarniecki dowiedzia³ siê o dzia³alno-
�ci grupy od jednego ze swych wy-
chowanków, Tadeusza Masiuka. Jak
sam pó�niej zaznaczy³ "[Masiuka]
zgani³em, o�wiadczaj¹c, ¿e trzeba ro-
zumieæ ¿ycie pañstwowe, aby w nim
braæ udzia³" i po¿yczy³ Masiukowi
ksi¹¿kê Stanis³awa Grabskiego p.t.
"Pañstwo Narodowe". Z tre�ci¹ ksi¹¿-
ki mieli siê zapoznaæ Masiuk, jak rów-
nie¿ jego najbli¿si koledzy. W nastêp-
nym miesi¹cu Masiuk zwróci³ siê do
swego wychowawcy z pro�b¹ o na-
pisanie odezwy do m³odzie¿y. W za-
³o¿eniu Masiuka tekst mia³ siê ukazaæ
drukiem przy wykorzystaniu maszy-
ny poligraficznej Pañstwowej S³o-
downi w G³ubczycach. Tre�ci¹ ode-
zwy zainteresowa³ siê jednak ówcze-
sny dyrektor S³odowni, do którego o
zgodê na druk zwróci³ siê pracownik
S³odowni Edward W¹sowicz. Zainte-
resowanie dyrektora zwróci³o siê prze-
ciw autorom tekstu. Dyrektor poin-
formowa³ o wszystkim miejscowy
Urz¹d Bezpieczeñstwa. 23 czerwca
1949 r. aresztowano Masiuka i towa-
rzysz¹cego mu w S³odowni Samela.
W krótkim czasie grono aresztowa-
nych powiêkszy³o siê o nauczyciela
Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Koeduka-
cyjnej stopnia podstawowego i lice-
alnego, czterech jego podopiecz nych
(Artura Hipnera, Mariana Po�niaka,
Jacka Karpa, Andrzeja Wo³oszczuka)
i pracownika S³odowni (Edwarda W¹-
sowicza), który mia³ umo¿liwiæ
uczniom wydrukowanie odezwy. Po
d³ugotrwa³ym �ledztwie, 22 lutego
1950 r., Kazimierz Czarniecki i jego
wychowankowie us³yszeli akt oskar-
¿enia; Edward W¹sowicz zosta³
oczyszczony z zarzutów. Kazimierz
Czarniecki zosta³ oskar¿ony o to, ¿e
"od miesi¹ca kwietnia 1949 r. do dnia

aresztowania, tj. 25 czerwca 1949 r.,
na terenie G³ubczyc usi³owa³ prze-
moc¹ zmieniæ ustrój Pañstwa Polskie-
go, a to w ten sposób, ¿e przyst¹pi³
do za³o¿onego przez Masiuka Tade-
usza zwi¹zku i w jego ramach zachê-
ca³ do czytania i dostarcza³ cz³onkom
zwi¹zku, a mianowicie Masiukowi Ta-
deuszowi, Samelowi Ryszardowi, Hip-
nerowi Arturowi, Po�niakowi Maria-
nowi, Karpowi Jackowi i Wo³oszczu-
kowi Andrzejowi, nielegalnej literatu-
ry, poucza³ o sposobach dzia³alno�ci
antypañstwowej oraz o formach pra-
cy konspiracyjnej, a nadto uk³ada³
celem kolportowania ulotki nielegal-
ne, które mia³y na celu wzbudzenie
w�ród szerokich warstw spo³eczeñ-
stwa polskiego nienawi�ci do obec-
nego ustroju Polski Ludowej oraz do
podstawowych za³o¿eñ polityki za-
granicznej obecnego Rz¹du opartych
na �cis³ym sojuszu ze Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim, tj. o pope³nienie przestêp-
stwa przewidzianego w art. 86 § 2
KKWP".Przewód s¹dowy toczy³ siê
w sali "Domu Rzemios³a" w Ko�lu w
dniach 22 i 23 marca 1950 r. przy udzia-
le prokuratora Wojskowej Prokuratu-
ry Rejonowej w Katowicach mjr. Hen-
ryka Ligiêzy oraz obroñców oskar¿o-
nych: Franciszka Mroczka i Józefa-
Thalera. 27 marca 1950 r. Wojskowy
S¹d Rejonowy na sesji wyjazdowej w
Ko�lu w sk³adzie: mjr Wiktor Adam-
ski, jako przewodnicz¹cy oraz dele-
gowani z jednostki wojskowej w Ko�lu
jako ³awnicy: porucznik Stanis³aw
Szczepañczyk i starszy ogniomistrz
Czes³aw Pra¿mo og³osi³ wyrok. Kazi-
mierz Czarniecki zosta³ skazany na
karê �mierci oraz utratê praw publicz-
nych i obywatelskich praw honoro-
wych na zawsze; Tadeusz Masiuk na
3 lata wiêzienia; Ryszard Samel i Ar-
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tur Hipner na 2 lata wiêzienia, Marian
Po�niak, Jacek Karp i Andrzej Wo³osz-
czuk na 1 rok wiêzienia. Adwokat Fran-
ciszek Mroczek w dniu 1 kwietnia
1950 r. z³o¿y³ do Najwy¿szego S¹du
Wojskowego w Warszawie skargê re-
wizyjn¹ od wyroku. S¹d postanowi³
jednak skargi nie rozpatrzyæ i dnia 12

maja 1950 r. utrzyma³ w mocy zaskar-
¿ony wyrok. Karê �mierci zniós³ do-
piero w drodze ³aski prezydent RP Bo-
les³aw Bierut, który zamieni³ j¹ na 15
lat wiêzienia. Kazimierz Czarniecki nie
doczeka³ jednak wolno�ci, zmar³ w
1953 r. w o�rodku pracy wiê�niów w
Ko�lu.

Dariusz Misiejuk IPN Wroc³aw
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Pod koniec II wojny �wiatowej Pol-
ska znalaz³a siê w radzieckiej "strefie
wp³ywów", a komuni�ci przy pomo-
cy wojska i rozbudowuj¹cego siê apa-
ratu bezpieczeñstwa przejmowali w³a-
dzê w kraju. Po umocnieniu w³adzy
politycznej komuni�ci skupili siê na
socjalistycznej przebudowie spo³e-
czeñstwa. Partia stara³a siê przej¹æ
kontrolê nad sposobem zachowania i
my�lenia Polaków; prasa i radio zale-
wa³y czytelników doktryn¹ marksi-
stowsko-leninowsk¹. Nad w³a�ciw¹
indoktrynacj¹ spo³eczeñstwa czuwa-
³y referaty kulturalno-o�wiatowe ist-
niej¹ce niemal w ka¿dym zak³adzie
pracy. Likwidowano lub przejmowa-
no kontrolê nad wszelkimi organiza-
cjami spo³ecznymi i politycznymi.

URZ¥D BEZPIECZEÑSTWA
PUBLICZNEGO  A  M£ODZIE¯
Plan socjalistycznej przebudowy

kraju nie omin¹³ równie¿ ruchu m³o-
dzie¿owego. W 1948 r. nast¹pi³a likwi-
dacja niekomunistycznych organiza-
cji m³odzie¿owych i utworzenie Zwi¹z-
ku M³odzie¿y Polskiej. Celem nowo
powsta³ej organizacji by³o wychowa-
nie m³odzie¿y na "�wiadomych i ide-
owych bojowników wolno�ci i spra-
wiedliwo�ci spo³ecznej". Jak podkre-
�lano w deklaracji programowej ZMP,
jej cz³onek "wychowany w duchu
nowej moralno�ci, bêdzie ofiarnym
budowniczym i patriot¹ Ludowej Oj-
czyzny".

Powstanie nowej organizacji spo-
tka³o siê z bojkotem i oporem znacz-
nej czê�ci m³odzie¿y, któr¹ starano siê
na si³ê wt³oczyæ w nowe formy orga-
nizacyjne wzorowane na radzieckim

KONSPIRACYJNE ORGANIZACJE M£ODZIE¯OWE
 W G£UBCZYCACH  (1946-1955)

Komsomole. W tej sytuacji czê�æ m³o-
dzie¿y zdecydowa³a siê czynnie za-
anga¿owaæ w dzia³alno�æ antykomu-
nistyczn¹, stosuj¹c ró¿ne metody
dzia³ania: drukowanie i kolporta¿ ulo-
tek, malowanie napisów antykomuni-
stycznych lub patriotycznych, zrywa-
nie czerwonych flag, rozpowszech-
nianie wiadomo�ci podawanych przez
zagraniczne rozg³o�nie polskie. Inn¹
metod¹ by³y dzia³ania quasi zbrojne:
gromadzenie broni, przeprowadzanie
akcji zbrojnych, konfiskata towarów
lub pieniêdzy ze spó³dzielni produk-
cyjnych i upañstwowionych skle-
pów, rozbrajanie funkcjonariuszy Mi-
licji Obywatelskiej lub Urzêdu Bezpie-
czeñstwa.

Istnienie organizacji, czasem nie-
wielkich niezale¿nych grup, niepoko-
i³o funkcjonariuszy UB, jak równie¿
w³adze lokalne i pañstwowe. Referat
wyg³oszony w dniu 23 marca 1949 r.
przez ministra bezpieczeñstwa pu-
blicznego, gen. Stanis³awa Radkiewi-
cza, na odprawie aktywu kierownicze-
go aparatu bezpieczeñstwa nie pozo-
stawia³ z³udzeñ, i¿ w³adza ludowa jest
�wiadoma narastaj¹cego w�ród m³o-
dzie¿y oporu. Radkiewicz podkre�li³
bowiem: "Wzrost aktywno�ci reak-
cyjnej szczególnie jaskrawo znajduje
swój wyraz na odcinku m³odzie¿o-
wym. Z do�wiadczenia ostatnich kil-
ku miesiêcy wiemy, ¿e nowe bandy i
czêsto siatki podziemnych organiza-
cji rekrutuj¹ siê przede wszystkim spo-
�ród m³odzie¿y, przy czym nierzadko
zwi¹zanej z ZMP". Nap³ywaj¹ce z ca-
³ego kraju wiadomo�ci o wzrastaj¹cej
liczbie konspiracyjnych organizacji
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m³odzie¿owych zmusi³y ministra do
wydania "Instrukcji nr 9" z dnia 9
sierpnia 1950 r. dotycz¹cej "ujawnia-
nia i zwalczania dywersji w szeregach
m³odzie¿y". W dokumencie tym mini-
ster stwierdza³ wprost: "Najliczniejsze
wypadki dzia³alno�ci podziemnej m³o-
dzie¿y dotycz¹ odcinka szkó³ �red-
nich i obejmuj¹ m³odzie¿ od lat 16, a
nierzadko od lat 14. Nauczycielstwo
prawie zupe³nie nie przeciwdzia³a wro-
giej robocie, s¹ wypadki, ¿e nauczy-
ciele sprzyjaj¹ tworzeniu siê podzie-
mia i z nimi wspó³pracuj¹ po�rednio
lub bezpo�rednio. W wielu wypad-
kach katecheci szkolni s¹ po�rednimi
lub bezpo�rednimi inspiratorami pod-
ziemnych grup i organizacji". W in-
nym miejscu podkre�la³: "Walka z
podziemiem m³odzie¿owym i szybka
pe³na jego likwidacja wysuwa siê w
chwili obecnej na jedno z czo³owych
zadañ ca³ego naszego aparatu".

O braku skuteczno�ci aparatu re-
presji w walce z pojawiaj¹cymi siê or-
ganizacjami m³odzie¿owymi mo¿e
�wiadczyæ konieczno�æ wydania
przez szefa MBP w lutym 1952 r. ko-
lejnej instrukcji (nr 1) w "sprawie zwal-
czania podziemnej dywersji i chuli-
gañstwa w�ród m³odzie¿y". Minister
poleci³ organom bezpieczeñstwa pod-
jêcie dzia³añ operacyjnych w celu
"sparali¿owania i udaremnienia wy-
si³ku wrogiego podziemia, usi³uj¹ce-
go wci¹gn¹æ m³odzie¿ do walki z
ustrojem Polski Ludowej".

Antykomunistyczne wyst¹pienia
m³odzie¿y w G³ubczycach by³y zjawi-
skiem dynamicznym, które kszta³to-
wa³o siê pod wp³ywem oddzia³ywa-
nia tradycji, kultury, a przede wszyst-
kim aktualnych wydarzeñ politycz-
nych i spo³ecznych. Ustalenie rzeczy-

wistej skali aktywno�ci m³odzie¿y w
zakresie zorganizowanych form dzia-
³alno�ci konspiracyjnej jest niezwy-
kle trudne. Brakuje spisanych relacji i
wspomnieñ uczestników tamtych
wydarzeñ. W tej sytuacji dzia³alno�æ
organizacji m³odzie¿owych na terenie
powiatu g³ubczyckiego na�wietlaj¹
nam jedynie akta operacyjne i s¹do-
we by³ych organów bezpieczeñstwa
pañstwa.

1. GRUPA SUCHANKA
Represje stosowane wobec Polskie-

go Stronnictwa Ludowego w okresie
poprzedzaj¹cym wybory do Sejmu
Ustawodawczego zmusi³y kierownic-
two tej partii w powiecie g³ubczyckim
do konspiracji swej kampanii przed-
wyborczej. W³adys³aw Zaremba, pre-
zes PSL w G³ubczycach na odprawie
przewodnicz¹cych terenowych kó³
PSL 24 pa�dziernika 1946 r. stwierdzi³,
i¿ "w okresie wyborów nale¿y siê w
pracy �ci�le zakonspirowaæ, najlepiej
by³oby gdyby ³¹czniczkami zosta³y
dziewczyny, to w³adze UB nie zwra-
ca³yby zbytniej uwagi". Nie wiado-
mo, czy faktycznie dziewczêta zosta-
³y wci¹gniête w propagandê przed-
wyborcz¹. PUBP w G³ubczycach od-
notowa³ natomiast fakt, ¿e m³odzie¿
Gimnazjum i Liceum Pañstwowego w
G³ubczycach kolportowa³a has³a PSL.
Od wrze�nia 1946 r. do marca 1947 r.
na terenie liceum g³ubczyckiego mia-
³a powstaæ trzyosobowa organizacja
pod dowództwem Zdzis³awa Suchan-
ka, która za pomoc¹ listów i pogró¿ek
nawo³ywa³a spo³eczeñstwo do g³oso-
wania na PSL. O szczegó³ach dzia³al-
no�ci tej grupy, a tak¿e jej rozpraco-
wania niewiele wiadomo.
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2. ZWI¥ZEK NARODOWO
-KATOLICKI

W pa�dzierniku 1948 r. zawi¹za³o siê
ko³o ZMP na terenie g³ubczyckiego
liceum, a tak¿e za³o¿ono ko³o w zawo-
dowym Gimnazjum Krawiecko-Bieli�-
niarskim w G³ubczycach. W po³owie
grudnia nast¹pi³o uroczyste otwarcie
Domu ZMP. W tej sytuacji grupa sze-
�ciu uczniów Gimnazjum i Liceum Ko-
edukacyjnego w G³ubczycach w wie-
ku 15 i 16 lat postanowi³a wyraziæ swój
sprzeciw wobec organizuj¹cego siê
ZMP. W grudniu 1948 r. zamalowali
jej tablice sygnalizacyjne. W lutym
1949 r. sporz¹dzili pierwsz¹ ulotkê
antyrz¹dow¹ w której zapisano m.in.:
"I. Precz z komunistami w Polsce, II.
M³odzie¿o nie zapisuj siê do ZMP, bo
tam demoralizuj¹, III. �mieræ w¹sate-
mu tyranowi (Stalinowi) i jego wspól-
nikom (Bierut, ̄ ymierski) itp. waria-
tom, IV. Nie dopu�cimy do zniesienia
religii, V. Musimy odebraæ nasze
wschodnie ziemie". Ulotkê wywieszo-
no na budynku obok najruchliwszej
ulicy G³ubczyc. W krótkim czasie zo-
sta³a ona jednak zerwana i przekaza-
na do PUBP w G³ubczycach. Okazj¹
do kolejnego wyst¹pienia by³y uro-
czyste obchody �wiêta Pracy. W
nocy z 2 na 3 maja 1949 r. Tadeusz
Masiuk, organizator grupy, wraz z
Ryszardem Samlem wybili szyby w
budynku Komitetu Powiatowego
PZPR, zniszczyli portrety Prezydenta
Bieruta, Marsza³ka ¯ymierskiego,
Marska i Engelsa, które wisia³y jako
dekoracje okoliczno�ciowe na szpita-
lu miejskim w G³ubczycach, na fabry-
ce Mercur, w spó³dzielni Czytelnik, a
tak¿e zerwali dwie flagi czerwone z
budynku Zwi¹zków Zawodowych,
które nastêpnie spalili. Dodatkowo na

ul. Stalina w kilku miejscach wymalo-
wali has³o "Niech ¿yje 3-ci maj".

O swej dzia³alno�ci poinformowali
wychowawcê klasy, Kazimierza Czar-
nieckiego, którego pó�niej poprosili
o pomoc w sporz¹dzeniu kolejnej ulot-
ki antyrz¹dowej. W miêdzyczasie Ka-
zimierz Czarniecki po¿yczy³ swym
podopiecznym ksi¹¿kê pt. "Pañstwo
Narodowe", by pomog³a im w �wia-
domym uczestnictwie w ¿yciu poli-
tycznym kraju. Tre�æ ulotki zosta³a
ujawniona w trakcie próby jej powie-
lenia, a ca³¹ spraw¹ zainteresowa³ siê
Urz¹d Bezpieczeñstwa w G³ubczy-
cach. Pod koniec czerwca 1949 r.
uczniowie i ich nauczyciel zostali za-
trzymani. 27 marca 1950 r. us³yszeli
wyrok wydany przez Wojskowy S¹d
Rejonowy w Katowicach na sesji
wyjazdowej w Ko�lu. Kazimierz Czar-
niecki, uznany za przywódcê organi-
zacji, która si³¹ próbowa³a obaliæ ist-
niej¹cy ustrój, zosta³ skazany na karê
�mierci (zamieniona w drodze ³aski
przez Boles³awa Bieruta na 15 lat wiê-
zienia). Uczniowie otrzymali kary wiê-
zienia od jednego roku do trzech lat.
W 1950 r. Ryszard Samel zosta³ wa-
runkowo zwolniony z wiêzienia. Nie-
mal rok pó�niej Wojskowy S¹d Rejo-
nowy w Katowicach postanowi³ o
przedterminowym warunkowym zwol-
nieniu Tadeusza Masiuka. Pozostali
cz³onkowie organizacji wcze�niej od-
zyskali wolno�æ. Kazimierz Czarniec-
ki nie do¿y³ wolno�ci. Zmar³ w wiêzie-
niu w Strzelcach Opolskich.

Jego podopieczni po wyj�ciu z wiê-
zienia pozostali nadal w zaintereso-
waniu bezpieki do lat 80. XX wieku.
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3.  ZWI¥ZEK WOLNEJ
M£ODZIE¯Y POLSKIEJ

W kwietniu 1952 r. szef PUBP w
G³ubczycach poinformowa³ WUBP w
Opolu o likwidacji nielegalnej organi-
zacji m³odzie¿owej na terenie szko³y
ogólnokszta³c¹cej w G³ubczycach.
Miesi¹c wcze�niej Urz¹d Bezpieczeñ-
stwa zatrzyma³ bowiem organizatora
ZWMP Tadeusza Konienkê. W trakcie
rewizji osobistej znaleziono u niego rê-
kopis odezwy antyrz¹dowej. Jej tre�æ
skierowana by³ m.in. do m³odzie¿y, któr¹
nawo³ywano, by nie wstêpowa³a do
ZMP, a podjê³a walkê z w³adz¹ ludow¹.
Robotników wzywano, by nie wstêpo-
wali do Spó³dzielni i sabotowali zarz¹-
dzenia w³adz. W tre�ci ulotki by³a rów-
nie¿ mowa o zbrodni katyñskiej. W toku
�ledztwa funkcjonariusze UB w G³ub-
czycach stwierdzili, i¿ organizacja mia³a
powstaæ w maju 1949 r., a inicjatywa
wysz³a od przypadkowo spotkanego
przez Konienkê cz³owieka w poci¹gu.
Józef Bawicki, tak bowiem przedstawi³
siê ów nieznajomy, mia³ nawi¹zaæ z Ko-
nienk¹ korespondencjê listown¹ i po-
wierzyæ mu zadanie utworzenia "trze-
ciej czo³ówki ZWMP". Tak zwana dzia-
³alno�æ organizacyjna praktycznie spro-
wadza³a siê do utrzymywania kontaktu
korespondencyjnego Konienki z Ba-
wickim. W lipcu 1951 r. Tadeusz Ko-
nienko poinformowa³ o istnieniu orga-
nizacji Stefana Olejnika, nastêpnie za�
Zbigniewa Wiatrowego. Ch³opcy wy-
konali sobie legitymacje organizacyjne
oraz sporz¹dzili w³asn¹ piecz¹tkê.

Zdaniem prokuratora czyny te wy-
czerpywa³y znamiona przestêpstwa z
art. 36 ma³ego Kodeksu Karnego o or-
ganizacji kontrrewolucyjnej, a tym sa-
mym by³y to przes³anki do próby oba-
lenia przemoc¹ Pañstwa Polskiego.
Wojskowy S¹d Rejonowy na sesji w

dniu 25 lipca 1952 r. skaza³ Tadeusza
Konienkê na 5 lat, a Stefana Olejnika
na 3 lata pozbawienia wolno�ci, po-
zbawienie praw publicznych oraz
przepadek ca³ego mienia na rzecz
Skarbu pañstwa.

4. GRUPA JESSELA
Z uwagi na fakt doznania wielu krzywd

ze strony ¿o³nierzy radzieckich a tak¿e
zaprowadzenia na ziemiach polskich
ustroju na wzór radziecki Bernard Jes-
sel wraz z kilkoma kolegami postanowi-
li za³o¿yæ organizacjê konspiracyjn¹.
Powsta³a ona w pierwszych dniach
stycznia 1951 r. Z nieznanych przyczyn
ju¿ 17 marca 1951 r. jej cz³onkowie zo-
stali aresztowani przez PUBP w G³ub-
czycach. Po krótkotrwa³ym �ledztwie
zostali zwolnieni z aresztu jako ma³olet-
ni, natomiast rodzice zobowi¹zali siê na
pi�mie "otoczyæ ich swoj¹ opiek¹". Za-
³o¿yciel i przywódca, Bernard Jessel,
zosta³ natomiast osadzony w wiêzieniu
karno-�ledczym w Raciborzu. Dopiero
po up³ywie 2,5 miesi¹ca zosta³ zwolnio-
ny, a Wojskowa Prokuratura Rejonowa
w Opolu 22 czerwca 1951 r. umorzy³a
�ledztwo wobec niego.

W aktach �ledztwa zanotowano, i¿
cz³onkowie grupy Jessla (w liczbie 8) w
pocz¹tkowym okresie swej dzia³alno�ci
mieli zerwaæ czerwon¹ flagê z budynku
obok siedziby stra¿y po¿arnej w G³ub-
czycach, planowali tak¿e dokonaæ na-
padu na funkcjonariusza Milicji Oby-
watelskiej w celu zdobycia broni. Na-
stêpnie planowano podpaliæ Komitet
Powiatowy PZPR za pomoc¹ butelek z
benzyn¹. Ponadto pojawi³y siê plany
ucieczki do amerykañskiej strefy oku-
pacyjnej w Niemczech. Do realizacji za-
mierzonych dzia³añ nie dosz³o z uwagi
na fakt aresztowania w marcu 1951 r.
cz³onków tej¿e organizacji.
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5. ORGANIZACJA WOLNO-
�CIOWA  POLSKICH  ZIEM
 ZACHODNICH

Wkrótce po wyj�ciu z wiêzienia Jes-
sel na nowo podj¹³ dzia³ania konspi-
racyjne i w  listopadzie 1951 r. powsta-
³a OWPZZ bardziej zakonspirowana,
licz¹ca tylko 4 cz³onków (Bernard Jes-
sel, Marian Poddañczyk, Rene Ma-
checki, Wilhelm Kretek). Ich dzia³al-
no�æ ogranicza³a siê wówczas do spo-
rz¹dzenia i redagowania ulotek. W
po³owie lutego 1952 r. jedna z nich
mia³a zostaæ wywieszona przy ulicy
Stalina, g³ównej ulicy G³ubczyc.
Mniej wiêcej w tym samym czasie ulot-
ki zosta³y "rozpowszechnione" w
Grobnikach, na s³upach telegraficz-
nych i p³otach. Tre�æ ulotek, brzmia³a
m.in.: "Uwaga ZMP-owcy. Zwracamy
siê do wszystkich ZMP-owców, ¿eby
wiernie s³u¿yli wolnej Polsce, a nie
Polsce pod zaborem Rosji. Tak zwana
Polska radziecka. ¯eby ka¿dy by³
prawdziwym Polakiem, a nie jakim�
zagranicznym komsomolcem. (�)
¯¹damy, ¿eby nie naruszali woln¹
Polskê, bo ZMP jest to organizacja
m³odzie¿y polskiej i nie ¿yczymy so-
bie, ¿eby brano przyk³ad od komso-
molców i tej ca³ej �mierdz¹cej Rosji".
W innej czytamy: "wiemy, ¿e Stalin w
umowie z Niemcami hitlerowskimi w
roku 1939 napad³ na Polskê i du¿o
polskiej krwi zosta³o przelanej. Ka¿-
dy prawdziwy Polak nie zapomni rok
1939". W odezwie do robotników na-
pisano: "Robotnicy domagajcie siê o
swoje prawa i sprawiedliwo�æ. A je�li
nie dadz¹ nam prawa, wyst¹pimy
zbrojnie przeciwko komunistom. A w
¿y³ach naszych p³ynie wolno�ciowa
krew, ale w ostatku zwyciêstwo bê-
dzie nasze!!! Niech ¿yje wolna niepod-

leg³a Polska". W po³owie marca 1952
r. na posterunku MO w G³ubczycach
by³ przes³uchiwany jeden z cz³onków
tej¿e organizacji pod zarzutem drob-
nej kradzie¿y. Z obawy przed umiesz-
czeniem w domu poprawczym
o�wiadczy³ przes³uchuj¹cym go funk-
cjonariuszom, i¿ na terenie miasta
dzia³a nielegalna organizacja m³odzie-
¿owa, której jest cz³onkiem. W tej sy-
tuacji sprawê przej¹³ Urz¹d Bezpie-
czeñstwa, który po krótkotrwa³ym
�ledztwie przekaza³ j¹ Wojskowej
Prokuraturze Rejonowej w Opolu.
S¹d Powiatowy w Opolu, Wydzia³ IV
Karny S¹du dla Nieletnich postano-
wi³  24 lipca 1952 r. o umieszczeniu

Rene Macheckiego oraz Ryszarda
Poddañczyka w zak³adzie popraw-
czym. (foto: Marian Ryszard Pod-
dañczyk w studio TVG w programie
�Ostatni �wiadek� - 2009r.)

Bernard Jessel, za³o¿yciel i przy-
wódca organizacji, zosta³ skazany 31
marca 1953 r. wyrokiem Wojskowe-
go S¹du Rejonowego w Opolu na
karê 7 lat pozbawienia wolno�ci, któr¹
nastêpnie Najwy¿szy S¹d Wojsko-
wy w Warszawie z³agodzi³ do 4 lat i 8
miesiêcy. Na mocy amnestii w 1956 r.
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Jessel zosta³ warunkowo zwolniony
z Wiêzienia Nr 1 w Warszawie. Tu¿
po odzyskaniu wolno�ci Bernard Jes-
sel ponownie znalaz³ siê w rozpraco-
waniu przez Urz¹d Bezpieczeñstwa
w G³ubczycach. 25 sierpnia 1956 r.
oficer operacyjny Powiatowej Dele-
gatury ds. BP w G³ubczycach ppor.
Apoloniusz Bednarczyk za³o¿y³ na
niego sprawê ewidencyjno-obserwa-
cyjn¹ pod kryptonimem "Zawziêty".
Podstaw¹ by³y informacje o odno-
wieniu kontaktów miêdzy Marianem
Poddañczykiem i Bernardem Jesse-
lem. Rok pó�niej ten sam funkcjona-
riusz (ju¿ jako starszy oficer opera-
cyjny Referatu ds. Bezpieczeñstwa
KPMO G³ubczyce) z³o¿y³ postano-
wienie o zakoñczeniu prowadzenia
sprawy z uwagi na fakt wyjazdu Jes-
sela wraz z matk¹ na sta³e do RFN.

Pozostali cz³onkowie organi-
zacji inwigilowani byli jeszcze
w lipcu 1980.

6. WALCZ¥CE M£ODE OR£Y
W lutym 1955 r. Urz¹d Bezpieczeñ-

stwa w G³ubczycach zosta³ powia-
domiony o pojawieniu siê w miejsco-
wo�ci Nowa Wie� ulotek nawo³uj¹-
cych do usuniêcia komunistów z
Polski oraz podjêcia walki ze spó³-
dzielniami rolniczymi. Dzia³ania ope-
racyjne pojête w celu wykrycia
sprawców nie przynios³y oczekiwa-
nych rezultatów, do czasu. Kilka dni
pó�niej w Urzêdzie pojawi³ siê by³y
pracownik UB w G³ubczycach wraz z
dokumentami ucznia Technikum Me-
chanicznego w Raciborzu, Stanis³a-
wa Wyskwarskiego. Pozostawione
przez Wyskwarskiego w sklepie PSS
"Spo³em" Nr 17 w G³ubczycach do-
kumenty i notes zawiera³y podsta-
wowe informacje o organizacji "Wal-

cz¹ce M³ode Or³y": nazwê organiza-
cji oraz deklaracjê programow¹ i na-
zwiska cz³onków.

W toku rozpoczêtego �ledztwa
funkcjonariusze UB stwierdzili, i¿ w
1954 r. w Bogdanowicach uczniowie
Technikum Mechanicznego w Raci-
borzu, a zarazem cz³onkowie ZMP:
Stanis³aw Wyskwiarski, Józef Kono-
packi i z Tadeuszem Bartoszewskim
za³o¿yli organizacjê o zabarwieniu an-
typolskim i antyradzieckim, a dzia³al-
no�ci¹ sw¹ objêli teren Bogdanowic i
Nowej Wsi. Deklaracja opracowana
przez Wyskwarskiego zak³ada³a wal-
kê ze spó³dzielczo�ci¹ produkcyjn¹,
rusyfikacj¹ oraz komunistami. Od lu-
tego 1954 r. do lutego 1955 r. zbierali
ulotki zrzucane w ramach akcji balo-
nowej Radia Wolna Europa i rozlepiali
je w w/w miejscowo�ciach. Rozlepiali
równie¿ swoje ulotki, m.in. w miejsco-
wo�ci Nowa Wie� na tablicy-drogo-
wskazie z napisem "Spó³dzielnia Pro-
dukcyjna" wymalowali has³o "Precz
z komunistami". Wszyscy zostali
aresztowani dnia 24 lutego 1955 r. Po
krótkotrwa³ym �ledztwie 24 marca
1955 r. S¹d dla Nieletnich w Opolu na
sesji wyjazdowej w G³ubczycach ska-
za³ ich na umieszczenie w Zak³adzie
Poprawczym: Stanis³awa Wyskwar-
skiego na 3 lata, Józefa Konopackie-
go na 2 lata, a Tadeusza Bartoszew-
skiego na 1 rok. Z uwagi na m³ody
wiek skazanych oraz pod wp³ywem
obrony S¹d warunkowo zawiesi³ wy-
konanie kary. Nadzór nad skazanymi
zosta³ przekazany ich rodzicom oraz
kuratorowi s¹dowemu.

HARCERSTWO
Osobnego omówienia wymaga

sprawa harcerzy g³ubczyckich. Z
uwagi na szczup³o�æ materia³u �ród³o-
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wego, który jest dodatkowo rozpro-
szony w ró¿nych jednostkach archi-
walnych mo¿na wskazaæ jedynie
g³ówne kierunki dzia³añ podejmowa-
nych przez Urz¹d Bezpieczeñstwa w
G³ubczycach.

Od kwietnia 1947 r. do Powiatowe-
go Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicz-
nego w G³ubczycach zaczê³y nap³y-
waæ wiadomo�ci o negatywnym sto-
sunku cz³onków ZHP do  komuni-
stycznej organizacji m³odzie¿owej
Zwi¹zku Walki M³odych. W tej sytu-
acji na jednego z instruktorów ZHP
(Kazimierza / Mariana?) Sikorê za³o-
¿ono teczkê opracowania. Podejrza-
ny by³ o organizowanie konspiracyj-
nych zbiórek harcerzy oraz stworze-
nie m³odzie¿owej organizacji pod
nazw¹ "M³odzie¿ówka" o ideologii
zbli¿onej do poakowskiego Wolno�æ
i Niezawis³o�æ. W raporcie miesiêcz-
nym z 30 maja 1949 r. do szefa WUBP
w Katowicach pisano: "harcerstwo
opanowane jest przez elementy wro-
gie obecnej rzeczywisto�ci, pozosta-
je pod du¿ym wp³ywem miejscowego
kleru, co widocznie jest w bojkoto-
waniu wprowadzenia nowych za³o¿eñ
i programu pracy organizacyjnej. Ran-
kiem 3-go maja cz³onkowie ZHP umie-
�cili na murach napisy "Niech ¿yje 3-
ci maj". Grupa ta znajduje siê w roz-
pracowaniu Referatu III-go PUBP.
Tego samego dnia 10 uczennic szko-
³y w Baborowie, cz³onkiñ ZHP, opu-
�ci³o naukê w szkole i uda³o siê na
mszê do ko�cio³a; przez co równie¿
ujawni³a siê wroga dzia³alno�æ miej-
scowego kierownictwa ZHP i nega-
tywnego wp³ywu kleru na tê organi-
zacjê". W kolejnym raporcie miesiêcz-
nym odnotowano: "Z.H.P. Organiza-
cja ta na naszym terenie opanowana
jest przez elementy wybitnie wrogo

ustosunkowane do obecnej rzeczy-
wisto�ci, element powi¹zany �ci�le z
klerem, który podsyca i rozwija wrogi
stosunek m³odzie¿y do obecnego
ustroju". W tej sytuacji PUBP w G³ub-
czycach podj¹³ szereg dzia³añ opera-
cyjnych w celu usuniêcia "reakcyj-
nych elementów" z g³ubczyckiego
harcerstwa. Dzia³ania realizowane
przez g³ubczyck¹ bezpiekê wymagaj¹
jednak jeszcze dalszych badañ i
szczegó³owych analiz.

ZAKOÑCZENIE
Opisane wy¿ej organizacje dzia³a-

j¹ce na terenie powiatu g³ubczyckie-
go by³y odpowiedzi¹ m³odych ludzi
na now¹ sytuacjê polityczn¹ Polski.
Stanowi³y równie¿ czê�æ szerszego,
zorganizowanego frontu walki z na-
rzuconym Polakom ustrojem komuni-
stycznym. Dostrzega³a to równie¿
ówczesna w³adza. W sporz¹dzonej
charakterystyce organizacji "Walcz¹-
ce M³ode Or³y" czytamy bowiem:
"Spo³eczno�æ ta [mieszkañcy Bogda-
nowic i Nowej Wsi - przyp. D.M.] by³a
wrogo nastawiona do Zwi¹zku ra-
dzieckiego i PRL. Cz³onkowie niele-
galnej organizacji (...) wychowali siê
wiêc i ¿yli w otoczeniu, które stwarza³o
atmosferê nienawi�ci do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego i kolektywizacji wsi w PRL".

Zbrojne organizacje Polski pod-
ziemnej z okresu okupacji stanowi³y
niew¹tpliwie inspiracjê dla g³ubczyc-
kiej m³odzie¿y. Pod wp³ywem m³odzieñ-
czego idealizmu zawi¹zywa³y siê grupy
konspiracyjne, których cz³onkowie do-
strzegali jawn¹ sprzeczno�æ pomiêdzy
propagandowymi sloganami nowej
w³adzy a istniej¹c¹ rzeczywisto�ci¹.
Wspólne by³y równie¿ motywy, któ-
rymi kierowali siê m³odzi ludzie - nie-
nawi�æ do Zwi¹zku Radzieckiego,
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spó³dzielni produkcyjnych postrze-
ganych jako próba przeniesienia na
ziemie polskie radzieckich ko³chozów,
laicyzacji ¿ycia spo³ecznego i usuniê-
cia religii ze szkó³. Konsekwentnie
realizowany przez komunistów pro-
gram socjalistycznej przebudowy
spo³eczeñstwa budzi³ okre�lone reak-
cje w �rodowiskach przywi¹zanych
do przedwojennych warto�ci: Boga,
Honoru i Ojczyzny.

Dariusz Misiejuk (IPN Wroc³aw)

�ród³a:
1. AIPN Wr, 07/66, PUBP G³ubczyce.
Sprawozdania i raporty do szefa
WUBP w Katowicach i Opolu 1947-
1950.
2. AIPN Wr, 07/67, PUBP G³ubczyce.
Sprawozdania miesiêczne do szefa
WUBP w Opolu 1951-1954.
3. AIPN Wr, 07/68, PUBP G³ubczyce.
Sprawozdania miesiêczne do szefa
WUBP w Opolu 1955-1958.
4.AIPN Wr, 96/61 (Sr 94/50), WSR w
Katowicach. Akta sprawy Czarniec-
kiego Kazimierza i innych.
5.AIPN Ka, 320/4 (Pr II 650/49),
WPR w Katowicach. Akta nadzoru
w sprawie przeciwko Czarnieckie-
mu Kazimierzowi i innym.
6.AIPN Wr, 09/1207, Notatka Nr 88/
82 dotycz¹ca nielegalnej organiza-
cji m³odzie¿owej bez nazwy istniej¹-
cej na terenie Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w okresie od 2 grudnia 1948
r. do 26 czerwca 1949 r.
7.AIPN Wr, 09/1174, Notatka Nr 97/

82 dotycz¹ca nielegalnej organiza-
cji m³odzie¿owej pod nazw¹ "Zwi¹-
zek Wolnej M³odzie¿y Polskiej" w
Równem pow. G³ubczyce 1949-1952.
8. AIPN Wr, 94/322 (Sr 42/53), WSR
w Opolu. Akta sprawy Jessel Ber-
nard.
9. AIPN Wr, 011/96, Akta sprawy ewi-
dencyjno-obserwacyjnej Jessel Ber-
nard s. Franciszka.
10. AIPN Wr, 09/1225, t. 1-3, Cha-
rakterystyka nr 41/80 nielegalnej
organizacji m³odzie¿owej pn. "Orga-
nizacja Wolno�ciowa Polskich Ziem
Zachodnich".
11.AIPN Wr, 94/229 (Sr 96/52), WSR
w Opolu. Akta sprawy Konienko Ta-
deusz i Olejnik Stefan.
12. AIPN Wr, 09/1222, Charaktery-
styka nr 19/79 nielegalnej organi-
zacji m³odzie¿owej pn. "Walcz¹ce
M³ode Or³y".

Wybrana literatura przedmiotu:
1. M. Wierzbicki, Zwi¹zek M³odzie¿y
Polskiej i jego cz³onkowie. Studium
z dziejów funkcjonowania stalinow-
skiej organizacji m³odzie¿owej, War-
szawa 2006.
2. Organizacje m³odzie¿owe w XX
wieku. Struktury, ideologia, dzia³al-
no�æ, pod red. P. Tomaszewskiego i
M. Wo³osa, Toruñ 2008.
3. Niepodleg³o�ciowe organizacje
m³odzie¿owe na Rzeszowszczy�nie w
latach 1944-1956 w �wietle doku-
mentów, wybór, wstêp i opracowa-
nie B. Wójcik, Rzeszów 2009.
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Socjalistyczna przebudowa spo³e-
czeñstwa realizowana przez rz¹dz¹c¹
w Polsce partiê komunistyczn¹ mia³a
jeden podstawowy cel - wykreowa-
nie wzoru nowego obywatela. Cz³o-
wiek okresu stalinowskiego mia³ za-
sypiaæ i budziæ siê z imieniem Stalina
i Bieruta na ustach; byæ ateist¹, a rów-
nocze�nie wyznawaæ pogl¹d marksi-
stowsko-leninowski; z zapa³em
uczestniczyæ w akcji wspó³zawodnic-
twa w pracy.

Kto nie akceptowa³ tych zasad lub
je wrêcz kwestionowa³, okazywa³ siê
byæ wrogiem ludu. W sytuacji "za-
ostrzaj¹cej siê walki klasowej" kto nie
by³ z PARTI¥, by³ przeciwko niej.
Wed³ug przedstawicieli rz¹dz¹cej par-
tii tzw. wrogowie ludu wszêdzie i na
wszelkie sposoby starali siê zdesta-
bilizowaæ sytuacjê w pañstwie - zbroj-
nie podnosili rêkê na w³adzê ludow¹
lub skrycie szkalowali istniej¹cy
ustrój, staraj¹c siê poderwaæ autory-
tet w³adzy. Jednym z przejawów szka-
lowania ustroju by³y czêsto (lecz po
kryjomu) opowiadane w tym czasie
dowcipy polityczne dotycz¹ce przede
wszystkim Stalina i Boles³awa Bieruta.

11 pa�dziernika 1952 r. PUBP w G³ub-
czycach rozpoczê³o dochodzenie prze-
ciwko W³adys³awowi Hreczuchowi,
synowi Micha³a i Katarzyny, urodzo-
nemu 29 lipca 1932 r. w Bia³ej Szla-
checkiej pow. Lwów, jako podejrza-
nemu o przestêpstwo z art. 111 § 2
Kodeksu Karnego. W po³owie wrze-
�nia 1952 r., wracaj¹c z kina w Brani-
cach, mia³ on w obecno�ci kilku kole-
gów opowiedzieæ dowcip, czym - we-
d³ug funkcjonariuszy bezpieki - znie-
wa¿y³ wysokich dostojników dwóch
pañstw zaprzyja�nionych: tow. Stali-

NIEBEZPIECZNY ̄ ART
na i Prezydenta Boles³awa Bieruta. Na
podstawie zebranych materia³ów Pro-
kurator Powiatowy w G³ubczycach
wyda³ w dniu 21 pa�dziernika 1952 r.
Postanowienie o Tymczasowym
Aresztowaniu z terminem do dnia 21
grudnia 1952 r.

Tre�æ dowcipu przepisana z akt
operacyjnych PUBP w G³ubczycach.
"Boles³aw Bierut powiedzia³ do swo-
jej córki, ¿e jak dobrze bêdzie siê uczy³a
w szkole i dobrze zda egzaminy, to
wszystko, co ona zechce to jej da, i
ona mia³a na to zgodziæ siê i powie-
dzia³a do Boles³awa Bieruta, ¿e chce
siê zobaczyæ z ob. Józefem Stalinem i
pó�niej [gdy] ona skoñczy³a szko³ê,
to wtedy j¹ Bierut pos³a³ do Moskwy
i ona tam pojecha³a i bardzo chcia³a
siê k¹paæ ze Stalinem i wtedy Stalin
powiedzia³ do niej dobrze jak tak to
chod� i poszli do ³azienki i ona mówi
do niego rozbieraj siê i on siê rozebra³
do kaleson[ów] i wtedy powiedzia³ do
niej, by ona te¿ siê rozebra³a, na co
ona zgodzi³a siê i rozebra³a te¿ a¿ do
koszuli, a pó�niej powiedzia³a do nie-
go rozbieraj siê dalej i on siê rozebra³
[do naga] jak te¿ i ona nastêpnie po-
wiedzia³a ju¿ nie trza dalej, ju¿ wiem,
co za ch� rz¹dzi Polsk¹".

Negatywny stosunek W³adys³awa
Hreczucha do komunistów wynika³ z
jego do�wiadczeñ ¿yciowych. Urodzi³
siê w rodzinie ch³opskiej. Ojciec jego
posiada³ 5 ha pola oraz staw hodow-
lany. W 1940 r. wraz z ca³¹ rodzin¹
zosta³ wywieziony w g³¹b ZSRR w m.
Korsyka w powiecie nowosybirskim.
Tam uczêszcza³ do szko³y powszech-
nej, bracia Franciszek i Piotr oraz sio-
stra Rozalia podjêli pracê w tartaku
jako robotnicy fizyczni. Po dwóch la-
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tach na zapalenie mózgu zmar³a Ro-
zalia. Wówczas rodzina przenios³a siê
do Kazachstanu, gdzie wszyscy zo-
stali zmuszeni do pracy w ko³chozie
im. Mo³otowa. W nied³ugim czasie
zmar³a ich matka, na skutek czego
W³adys³aw zosta³ umieszczony w
Domu Dziecka w m. Dzambu³a. Brat
Franciszek wst¹pi³ do organizuj¹ce-
go siê wojska polskiego jako ochot-
nik, po czym zosta³ wraz z ca³¹ armi¹
genera³a Andersa ewakuowany do
Iranu. W³adys³aw wraz z drugim bra-
tem pozostawa³ na terenie ZSRR do
1946 r. Wówczas zosta³ repatriowany
do Domu Dziecka w Kwidzynie, gdzie
ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Na-
stêpnie umieszczono go w Domu
Dziecka w Malborku, gdzie ukoñczy³
Pañstwowe Liceum Mechaniczne. Po
zakoñczeniu nauki wst¹pi³ do Brygad
Powszechnej Organizacji "S³u¿ba Pol-
sce" i zosta³ skierowany do pracy na
lotnisku w �widniku. Po zakoñczeniu
turnusu SP przyby³ do Posucic do
krewnych i w krótkim czasie podj¹³

pracê w Gminnej Spó³dzielni Samopo-
mocy Ch³opskiej we W³odzieninie
jako �lusarz-mechanik. Sprawê o znie-
wa¿enie dostojników pañstwowych
przekazano do Komisji Specjalnej do
Walki z nadu¿yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym. W aktach brak infor-
macji o jego dalszym losie.

Przyk³ad W³adys³awa Hreczucha
by³ jedn¹ z wielu spraw, jakie w tym
czasie prowadzi³y Urzêdy Bezpieczeñ-
stwa Publicznego na terenie ca³ego
kraju. W okresie "wzmagaj¹cej siê
walki klasowej" bezpieka d¹¿y³a do
tego, by "skutecznie parali¿owaæ w
zarodku wszelkie poczynania" wroga
klasowego. ̄ arty o najwy¿szych do-
stojnikach pañstwowych urasta³y w
ówczesnej rzeczywisto�ci do roli zama-
chu na najwy¿sze w³adze pañstwowe.

Dariusz Misiejuk (IPN Wroc³aw)

�ród³o:
AIPN Wr, 012/1783, PUBP G³ub-

czyce. Sprawa Hreczuch W³adys³aw
s. Micha³a.

Rysunek autorstwa Kazimierza Czarnieckiego
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Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyñski zaprasza
Pani¹ Henrykê Kubeczek z Osob¹
Towarzysz¹c¹ na uroczysto�æ
wrêczenia orderów i odznaczeñ.

Pa³ac Prezydencki w Warszawie.
30 marca 2009r.

Zaproszenie tej tre�ci wprawi³o w
zdumienie pani¹ Henrykê, ¿e po 25
latach kto� przypomnia³ j¹ sobie i
odnalaz³. W czasie tej uroczysto�ci
Prezydent odznaczy³ kobiety
represjonowane w PRL za dzia³alno�æ
opozycyjn¹. By³y to kobiety
wiêzione, internowane i
represjonowane przez w³adze
komunistyczne, niektóre nie
doczeka³y ju¿ tej chwili.

 Za wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci
na rzecz przemian demokratycznych,
za osi¹gniêcia w podejmowanej z
po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej
i  spo³ecznej  KRZY¯EM
OFICERSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI odznaczona
zosta³a Pani Henryka Kubeczek z
G³ubczyc, jedyna z Opolszczyzny.  W
tej klasie odznaczeñ - wyró¿niono 16
kobiet. £¹cznie odznaczenia
otrzyma³y 53 kobiety.

KRY¯ OFICERSKI DLA HENRYKI KUBECZEK

Jak Pani zwi¹za³a siê z
G³ubczycami i jak potoczy³y siê
dalsze losy?

Do G³ubczyc trafi³am  z  Leszna k/
Warszawy  w ramach przymusowych
prac w hufcach S³u¿ba Polsce (SP).
Tu zosta³am dla pracy w Zak³adach
Przemys³u Dziewiarskiego "Unia".
Wysz³am za m¹¿, urodzi³am Sylwiê,
Krzysia i Wie�ka. Przez lata
pracowa³am przy maszynie na szwalni,
kiedy� da³am kole¿ankom ulotki, które
Krzysiek zaanga¿owany w tworzenie
Solidarno�ci na Politechnice we
Wroc³awiu przywióz³ do G³ubczyc.
Kto� doniós³ i 5 stycznia 1982 r.
zamkniêto mnie, 16 stycznia
skierowano akt oskar¿enia o
przestêpstwo z art.48 ust. 3 i 4 w zw. z
ar.48 ust 1 i 2  Dekretu z dnia 12.12.
1981r. o stanie wojennym,  27 stycznia
1982r.  odby³a siê rozprawa przed
S¹dem �l¹skiego Okrêgu
Wojskowego we Wroc³awiu i
otrzyma³am  wyrok - trzy lata
pozbawienia wolno�ci, rok
pozbawienia praw obywatelskich i
koszta s¹dowe. Odsiedzia³am  ponad
pó³tora roku, od 5.01.1982 w Areszcie
�ledczym w Opolu, potem w
Zak³adach Karnych od marca we
Wroc³awiu, od czerwca w Krzywañcu,
od sierpnia w Grudzi¹dzu, od wrze�nia
do 2.maja 1983 w Bydgoszczy -
Fordonie. Ja dosta³am konkretny
wyrok, ale restrykcje dotknê³y równie¿
syna Krzysztofa, który po skoñczeniu
studiów na Politechnice we
Wroc³awiu nie móg³ dostaæ pracy w
G³ubczycach, ima³ siê ró¿nych prac,
by prze¿yæ, m.in zrzuca³ wêgiel do
piwnic. Jak ju¿ dosta³ pracê w
telekomunikacji, szybko awansowa³
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do Katowic, dalej anga¿owa³ siê w
Solidarno�ci, jad¹c do Warszawy na
spotkanie uleg³ wypadkowi,
wszystko wskazywa³o na to, (oprocz
�ledztwa), ¿e sprowokowanemu, po
którym zosta³ inwalid¹. Proszê Pana
to koszmar, co przesz³am, skutki
odczuwam do dzi�.

Jak zosta³a Pani przyjêta po
wyj�ciu z wiêzienia w G³ubczycach
w�ród znajomych, w zak³adzie, w
instytucjach?

Ró¿nie to bywa³o, czu³am, ¿e wielu
boi siê kontaktów ze mn¹, nie wiedz¹
jak siê zachowaæ,
po której stronie
siê opowiedzieæ,
n i e k t ó r z y
w y r a ¿ a l i
wspó³czucie z
lêkiem, po cichu
d y s k r e t n i e .
Pewna znajoma
odwiedzi³a mnie w
mieszkaniu, kiedy
p r ó b o w a ³ a m
usprawiedliwiæ
moje ubóstwo,
stary dywan na p³ytkach PCV,
powiedzia³a mi szczerze "chcia³o ci siê
Solidarno�ci, to masz, mia³aby�
dywan, mnie przywie�li dywan do
domu"- to zabola³o najbardziej, oj
bardzo bola³o. Potem widzia³am, jak
czerpa³a gar�ciami ze swobód
demokracji, ale nie bêdê jej ani nikomu
wypominaæ, ja mam czyste sumienie,
patrzy³am prosto w oczy
donosicielom na mnie, oni unikali
mojego wzroku. To odznaczenie
z³agodzi³o trochê mój ¿al do takich jak
ona i jej podobnych, co mówi¹ "za
komuny by³o lepiej". Ja prawie sama
chowa³am i wykszta³ci³am  troje dzieci,
m¹¿, gdy dzieci by³y jeszcze ma³e

podj¹³ pracê w kopalni w Jastrzêbiu
dla przywilejów górniczych, z których
nie skorzysta³am ani ja ani dzieci, bo
pojecha³ do Niemiec tu¿ przed stanem
wojennym, który odci¹³ mu powrót,
tam zachorowa³ i zmar³. Do Zak³adów
Dziewiarskich, z których mnie
zwolniono dyscyplinarnie, nie by³o
powrotu, straci³am te¿ prawo do
dodatku za wys³ugê lat. Drugiego
maja 1983 r. wysz³am z wiêzienia,  do
22 grudnia  1983r. nie dosta³am pracy.
Nie mog³am pozbieraæ siê materialnie
ani fizycznie, ani psychicznie. Wtedy

z pomoc¹ przyszed³ mi
dr Mielczarek, daj mu
Bo¿e niebo, on mnie
zrozumia³, wzi¹³ na
oddzia³  szpitala w
Branicach, tam po
trzech miesi¹cach
przysz³am do siebie.
To da³o mi szansê
utrzymania siê w
pracy w Spó³dzielni
Inwalidów Piast, tu
dobrze wspomnê �p.
Zbyszka S³ockiego,

st¹d przesz³am na rentê inwalidzk¹.
Na uroczysto�ci w Warszawie

spotka³a Pani kole¿anki z
wiêzienia?

Tak, szuka³y�my siê wzrokiem, to
by³o niesamowite prze¿ycie po 25
latach. Spotka³am Helenê Sopel z
Jastrzêbia Zdroju, mia³a wtedy 25 lat,
pozna³y�my siê na spacerniaku,
jeste�my na wspólnym zdjêciu ona z
prawej, siedzia³y�my w Krzywañcu i
Fordonie - dosta³a piêæ lat wiêzienia i
trzy lata pozbawienia praw za parê
ulotek, Reginê Junka z komisji
rewizyjnej z Gdañska, by³a w moim
wieku, siedzia³ysmy we wspólnej celi
w Fordonie. (foto wy¿ej).
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 foto - Henryka Kube-
czek wyró¿niona Hono-
rowym Herbem G³ub-
czyc w towarzystwie
Jana Bi³ozura prezesa
Zwi¹zku Kombatantów
RP i By³ych Wiê�niów
Politycznych i Adolfa
Górnika prezesa Zwi¹z-
ku Represjonowanych
Politycznie ¯o³nierzy
Górników w czasie Uroczysto�ci Narodowego �wiêta Niepod³eg³o�ci

Czy zachowa³a Pani jakie�
dokumenty z tamtych czasów?

Mam segregator, do którego 25 lat
nie zagl¹da³am, Panu pozwolê
przejrzeæ� Oto niektóre dokumenty:
- Mandat Nr 36 Delegata Samorz¹du
Pracowniczego ZPDZ "UNIA" obyw.
Kubeczek Henryka szwaczka jest
delegatem Zak³. A  w G³ubczycach�w
okresie 1982/3
- Pismo Naczelnej Prokuratury
Wojskowej do S¹du Najwy¿szego
Izby Wojskowej, w którym m.in.
czytamy, ¿e Henryka Kubeczek za
przestêpstwo z art. 48 (�) polegaj¹ce
na tym ¿e: " w dniu 5 stycznia 1982r.
w G³ubczycach, rozpowszechnia³a
fa³szywe wiadomo�ci mog¹ce
wywo³aæ niepokój publiczny, w ten
sposób, i¿ przekaza³a Czes³awie Górze
- u niej w domu - wydrukowane ulotki
Regionelnego Komitetu Strajkowego
NSZZ �Solidarno�æ� Dolny �l¹sk oraz
Studenckiego Komitetu Ocalenia,
które ta z kolei rozpowszechnia³a
dalej" na karê 3 lat pozbawienia
wolno�ci i pozbawienia praw
publicznych przez okres 1 roku.
- Wezwanie przez S¹d �l¹skiego
Okrêgu Wojskowego do zap³aty
kosztów postêpowania nale¿nych
Skarbowi Pañstwa,

- za dorêczenie wezwañ i innych pism
- 30 z³, koszty konwoju - 50 z³, op³ata
s¹dowa - 4200 z³, odcinek przekazu
pieniê¿nago na kwotê 4280 z³
wp³¹con¹ przez Krzysztofa Kubeczka,
- rozwi¹zanie umowy o pracê bez
wypowiedzenia z powodu ciê¿kiego
naruszenia podstawowych
obowi¹zków pracowniczych.
Pani Henryka zachowa³a te¿ inne
"niebezpieczne ulotki". Rêcznie, albo
maszynowo, przez kalkê
przepisywane lub odbijane na
powielaczu wiersze, pie�ni, które
zagra¿a³y nie tylko ustrojowi, ale i
rozpowszechniaj¹cemu m.in. "Nie
rzucim Chryste, �wi¹tyñ Twych, nie
damy pogrze�æ wiary", "W nowe jutro
dzi� idziemy, w nowe jutro lecz nie
sami", "Legiony to ¿a³obna nuta",
"Nie zdejmê krzy¿a z mojej �ciany", "I
taki tryumf, taki cud / powieje z Jasnej
Góry / i z tak¹ wiar¹ ruszy lud / ¿e
run¹ mury / i jak mg³awica pierzchnie
wróg / Tak nam dopomó¿ Bóg". By³y
te¿ wiersze W. Broniewskiego "Drzwi
zamkniête, okute drzwi", B. Kie¿una,
A. Biezymienskiego, teksty piosenek
J. Kaczmarskiego, drobnym maczkiem
przepisane, niektóre trudne do
odczytania.

Jan Wac
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WIELKI CZ£OWIEK ZA MUREM
O cz³owieku, który w czasach konspiracji niós³ nadziejê osadzonym.

Andrzej Deptu³a skoñczy³ w tym
roku 80 lat . Mieszka w I³awie, ale m³o-
do�æ spêdzi³ w G³ubczycach. Trafi³
tam poprzez s³u¿bê wojskow¹. Dzi�
wspomina - kiedy�
by³o tak, ¿e po wojsku
dostawa³o siê przy-
dzia³ do pracy i czy
kto� chcia³ czy nie mu-
sia³ i�æ. Mia³em po
wyj�ciu z wojska se-
gregowaæ prasê  w
"Ruchu" na �l¹sku
Opolskim, ale ubecy
mocno naciskali, ¿e w
i³awskim Zak³adzie
Karnym bêdzie mi le-
piej, gdy chcia³em zre-
zygnowaæ po miesi¹-
cu, us³ysza³em, ¿e
mam do wyboru albo pracowaæ, albo
i�æ do wiêzienia. Tak zosta³em klawi-
szem. By³em stra¿nikiem, potem wy-
chowawc¹, potem pracowa³em w ad-
ministracji. Gdy do w³adzy doszed³
Gomó³ka, przepisy dla wiê�niów i stra-
¿y  zel¿a³y, ale w za³odze zaczêli poja-
wiaæ siê kapusie. Najczê�ciej byli to
funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa, które wtedy likwidowano.

 Pod koniec 1981r. dwa tygodnie
przed og³oszeniem stanu wojennego,
samochód przywióz³ du¿o wódki,
konserw które zmagazynowano w
piwnicach pod kasynem. Byli�my
pewni, ¿e jaka� szycha z centrali  na
pewno przyjedzie. Potem siê okaza³o,
¿e by³y to przygotowania do 13 grud-
nia. Tej nocy milicyjne suki przywozi-
³y coraz wiêcej internowanych wiê�-
niów. Byli w�ród nich znani opozy-
cjoni�ci, tacy jak Bronis³aw Geremek,

Stefan �nie¿ko, Bogdan Borusewicz,
Tadeusz Syryjczyk. Ca³a �mietanka z
Gdañska, tylko bez Wa³êsy. Wówczas
zaczê³a siê moja dzia³alno�æ konspi-

racyjna. Przed Bo¿ym
narodzeniem 1981r.
by³o ju¿ wiadomo, ¿e
wiê�niowie nie do-
stan¹ pozwolenia na
widzenie z rodzinami.
Wielu ludzi przyjecha-
³o wtedy do I³awy z
ca³ej Polski z nadziej¹,
¿e w Wigiliê zobacz¹
siê ze swoimi bliskimi
internowanymi, Ale
zgody nie dostali. Tak
chcieli ³amaæ wiê�-
niów politycznych,  ja
im zawsze mówi³em.

"Panowie, g³owa do góry".  Dwóch
wiê�niów poprosi³o mnie o za³atwie-
nie op³atka na Wigiliê. Ksi¹dz da³ mi
ca³y plik, tego nie da³o siê przemyciæ,
wtedy pokroi³ na mniejsze kawa³ki, a
ja upakowa³em w �ci¹ganych na gum-
ki nogawkach pi¿amy. Kiedy zosta-
³em  kierownikiem widzeñ wiê�niów
internowanych, mog³em jeszcze wiê-
cej. Pozwala³em na przekazywanie
wiê�niom gazetek, tzw. "bibu³ek" ,
zdjêæ bliskich, podziemn¹ "Nasz¹ Kra-
tê". Gdy zauwa¿y³em,  ¿e wielu wiê�-
niów zaczê³o chorowaæ, przekaza³em
opozycji próbki jedzenia do badañ.
Okaza³o siê, ¿e skazani byli podtru-
wani bromem i glimidem - �rodkiem
nasennym, który mo¿e doprowadziæ
do �miertelnych zatruæ.Wiadomo�æ tê
potwierdzon¹ przez badania szwedz-
kich uczonych w Uppsali podawa³o
radio Wolna Europa i opozycyjna
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prasa. Czy  siê ba³em? Raczej tak, ale to
by³o silniejsze. Nie mog³em patrzeæ na
cierpienie tych ludzi. Nauczono mnie w
m³odo�ci,  mi³o�ci i szacunku do cz³o-
wieka. Powtarzano mi, ¿e trzeba byæ
szczególnie dobrym dla ludzi cierpi¹-
cych, wyzyskiwanych, którzy nie mog¹
siê broniæ, to siê we mnie zachowa³o.
Muszê przypisaæ tu zas³ugi nauczycie-
lom Szko³y Podstawowej w G³ubczy-
cach, którzy wpajali szacunek dla ludzi
biednych i poszkodowanych, ¿e im trze-
ba podaæ rêkê. Moje wychowanie i sto-
sunek do ludzi zawdziêczam te¿ ks. An-
toniemu Adamiukowi u którego by³em
ministrantem, czêsto wspiera³ mnie ma-
terialnie, by³em pó³sierot¹. Dlatego wy-

ró¿nienie mnie Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski przez prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego na wniosek
represjonowanych wówczas wiê�niów
uwa¿am , ¿e to zas³uga tych, którzy mnie
wychowali. Dzisiaj z g³êbokim szacun-
kiem wspominam tych ludzi, choæ ich
nie ma w�ród nas. Pozdrawiam gor¹co
mieszkañców  G³ubczyc. Kocham to
miasto, w którym ju¿ nie mieszkam, a z
wie¿y ko�cielnej zegar odmierza ludziom
czas.

 Na podstawie art. w Kurierze
I³awskim nr 39 z 23.09.09 i listu do

redakcji G³osu G³ubczyc
opr. Jan Wac

6. W. Dziewulski, Przesz³o�æ Baborowa
(do r. 1945), "Kwartalnik Opolski",
1958, nr 3, s. 67.
7. Zob. B. Cima³a, S. Senft, Baborów 1296
- 1996. Dzieje miasta i gminy, Opole 1996,
s. 27; D. Halmer, Kilka uwag na temat
lokalizacji i powstania miasta Baborów,
[w:] Europa, �l¹sk... , s. 129 - 130.
8. N. Mika, Mieszko syn W³adys³awa...,
s. 123.
9. SU, Bd 1, nr 226. Por. I. Panic, Osad-
nictwo w ziemi cieszyñskiej... , s. 4 - 5;
D. Halmer, W poszukiwaniu... , s. 162 -
163.
10. W. Dziewulski, Przesz³o�æ Baboro-
wa... , s. 67.

11. H. Gnielczyk, Am Sagenborn der He-
imat. Sagen und Märchen aus dem Kreise
Leobschütz, Leobschütz 1922, s. 1.
12. H. Ptock, Im Urbar- im Grund- und
Steuerbuch findet man die erste namen-
tliche Aufzeichnung der Bauerwitzer
Bürger, mps, Detmold b.r.w., s. 1.
13. W³a�ciciele posiad³o�ci szlacheckiej
w Baborowie do marca 1945 roku, autor
nieznany, t³. R. Purschke, mps, b.m.w.,
b.d.w., s. 2.
14. Zob. przypis 11.
15. B. Cima³a, S. Senft, Baborów 1296 -
1996... , s. 27.
16. Tam¿e.

LICHAÑ - ZAGINIONA WIE�
NA POGRANICZU �L¥SKO-MORAWSKIM

(dok. przypisów ze str. 130)
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"Skazani bez wyroku" to ma³a
ksi¹¿eczka wydana przez Komisjê
Historyczn¹ Zwi¹zku  Represjono-
wanych Politycznie ̄ o³nierzy Gór-
ników pod redakcj¹ Józefa W¹sa-
cza. Opisuje pracê ¿o³nierzy gór-
ników w kopalniach wêgla uranu i
kamienio³omach. Do ¿o³nierskich
górniczych batalionów wcielani
byli m³odzi ludzie na podstawie
politycznych kryteriów zawartych
w zarz¹dzeniu szefa Sztabu Gene-
ralnego  Wojska Polskiego w roku
1949. Rok 2009 to 60 rocznica po-
wo³ania  Batalionów Pracy dla po-
trzeb górnictwa i kamienio³omów.
Przez represyjne bataliony pracy,
ukryte pod szyldem wojska prze-
sz³o ok. 200 tys. poborowych. Z
po�ród tej bazy "wrogiego elemen-
tu"  wed³ug przybli¿onych danych
ponios³o �mieræ ok. 1 tys. ¿o³nie-
rzy, a kilka tysiêcy uleg³o okale-
czeniu. Likwidacjê Wojewódzkie-
go Korpusu Górniczego rozpoczê-
to w sierpniu 1959r. a ostatecznie
drogê przez mêkê  "Skazanych bez
wyroku"  ¿o³nierzy - górników za-
koñczono we wrze�niu 1959r. W
latach 1949-1959 ówczesne w³adze
polskie z obcego nadania zapisa-
³y kartê ponurych losów  ponad
200 tys. m³odych Polaków. Zapo-
cz¹tkowan¹ w ramach represyjne-
go systemu prac¹ przymusow¹ w
kopalniach wêgla, rud uranu i ka-
mienio³omach �wiadczon¹ w miej-
sce s³u¿by wojskowej. Przez po-
nad 40 lat nie byli�my znani spo-
³eczeñstwu. Prawdê o tragicznych
losach   setek tysiêcy m³odych Po-
laków spo³eczeñstwo us³ysza³o

SKAZANI BEZ WYROKU -  60 LAT MINÊ£O

oficjalnie po raz pierwszy z trybu-
ny sejmowej w dniu 25 sierpnia 1991r.
od pos³a X kadencji Ziemi Ciechanow-
skiej - ludowca Witolda Chrzanow-
skiego. Od tego czasu byli ¿o³nierze
rozpoczêli pracê organizatorsk¹. W 35
województwach wybrano tymczaso-
we w³adze i delegatów na Zjazd Kra-
jowy w Warszawie w grudniu 1991r.W
roku nastêpnym S¹d Wojewódzki w
Warszawie wyda³ postanowienie o
rejestracji naszego Zwi¹zku. Powsta³
w 48 okrêgach i zrzesza³ ponad 20 tys.
cz³onków ¿o³nierzy górników. Nasze
Ko³o w G³ubczycach zrzesza³o  ok. 57
cz³onków zarejestrowanych w powie-
cie  prudnickim, kêdzierzyñsko-koziel-
skim i g³ubczyckim. Obecnie w 17.
rocznicê rejestracji jest w Kole 11 by-
³ych ¿o³nierzy i 11 wdów po by³ych
¿o³nierzach. Kilku naszych  cz³onków
zosta³o uhonorowanych Krzy¿em
Zwi¹zku przez Komisjê Wyró¿nieñ i
Odznaczeñ w Warszawie. Krzy¿ jako
zwi¹zkowe odznaczenie stanowi
pewn¹ formê zado�æuczynienia za
doznane krzywdy i niesprawiedliwo-
�ci ze strony ówczesnych w³adz, kie-
dy nosili�my piêtno obywateli dru-
giej kategorii.  Piêkn¹ kart¹ historii na-
szego Ko³a  Zwi¹zku Represjonowa-
nych Politycznie ̄ o³nierzy Górników
jest  wigilia Narodowego �wiêta Nie-
podleg³o�ci 2009, kiedy to otrzymali-
�my "Honorowy Herb G³ubczyc"
przyznany przez Kapitu³ê  Herbu przy
Radzie Miejskiej. W grudniu 2009 nie-
którzy dzia³acze zwi¹zku zostan¹ uho-
norowani Medalem 60-lecia powo³a-
nia Batalionów Górniczych.

A. Górnik
 (foto w �Krzy¿ oficerski
dla Henryki Kubeczek�)
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Z inicjatywy niemieckiej parafii
Winzer do ko�cio³a w podg³ubczyc-
kich Krzy¿owicach wróci dzwon,
zabrany stamt¹d w czasie wojny na
cele militarne.

Na pocz¹tku wrze�nia do ko�cio³a
pw. Nawiedzenia NMP w Krzy¿owi-
cach powróci dzwon, który od ponad
pó³ wieku dzwoni³ z wie¿y ko�cio³a w
bawarskim Nesslbach. - Napisa³a do
nas hrabina von
Pfeil, pochodz¹-
ca z Krzy¿owic
ko³o Brzegu, któ-
ra mieszka w
Niemczech z
pro�b¹ o zwrot
dzwonu, ponie-
wa¿ wiedzia³a, ¿e
jaki� dzwon z
Krzy¿owic jest
w ko�ciele w
Nesslbach -
opowiada ks. Ri-
chard Simon, pochodz¹cy z Malni
proboszcz parafii Winzer, która two-
rzy tzw. zwi¹zek parafii z pobliskim
Nesslbach. Kiedy sprawdzono rzecz
w dokumentach, okaza³o siê, ¿e rze-
czywi�cie dzwon pochodzi z Krzy¿o-
wic. Lecz nie z tych ko³o Brzegu, ale z
podg³ubczyckich, nale¿¹cych do pa-
rafii �w. Marcina w Go³uszowicach. -
Od razu zdecydowali�my siê, ¿e ten
dzwon oddamy Krzy¿owicom - mówi
ks. Simon. Ksi¹dz osobi�cie przyje-
cha³ do Krzy¿owic z t¹ wiadomo�ci¹.
- Zaskoczenie by³o ca³kowite. To by³
dla nich szok, a ksi¹dz proboszcz nie
wierzy³ mi w ogóle! My�la³, ze urz¹-
dzam sobie jakie� kpiny - �mieje siê
ks. Richard Simon.

DZWON, KTÓRY WRACA

Spi¿owy dzwon zabrany podczas
wojny z wie¿y krzy¿owickiego ko�cio-
³a pochodzi z roku 1512. Wa¿y 250 ki-
logramów. Przez ca³y czas by³ u¿yt-
kowany. Teraz zosta³ ju¿ �ci¹gniêty z
wie¿y ko�cio³a w Nesslbach i odda-
ny do znakomitej ludwisarni Perner
Passau, w której rodzina Perner od
ponad 400 lat odlewa dzwony s³yn¹-
ce na ca³y �wiat. Dzie³em odlewni

dzwonów Perne-
ra jest m.in jeden
z dzwonów w ka-
towickiej kate-
drze.  Koszt reno-
wacji zabytkowe-
go dzwonu i jego
transportu do
Polski ponosi pa-
rafia Winzer. - My
wszystko za³a-
twiamy. Razem z
dzwonem przyje-
dzie te¿ 30-oso-

bowa delegacja naszej parafii - infor-
muje ks. proboszcz Simon. - Nasi lu-
dzie siê ciesz¹, ¿e ten dzwon mo¿na
oddaæ i ¿e znalaz³a siê parafia, która
jest jego w³a�cicielem. Nie by³o z tym
¿adnych problemów. Ju¿ kupili�my
nowy, jest odlany, wisi i dzwoni. A
ludzie mówi¹ tak: ten dzwon jest z tam-
tej parafii, wiêc dlaczego mia³by u nas
byæ? Nie s³ysza³em ani jednego g³o-
su niechêtnego. Wrêcz przeciwnie -
ludzie ciesz¹ siê, chc¹ tu przyjechaæ,
chc¹ prze¿yæ ten powrót dzwonu do
rodzinnej parafii - podkre�la ks. Ri-
chard Simon.

Procedura zwrotu dzwonów - od-
bywa siê to na podstawie porozumie-
nia miêdzy Episkopatem Polski i Nie-
miec - jest w fazie koñcowej.        >>>
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DZWONY, KTÓRE WRACAJ¥
W  tygodniu, w którym ukaza³ siê

artyku³ �Dzwon, który wraca� w
Go�ciu Niedzielnym (nr 10), bur-
mistrz Jan Krówka przebywa³ w
Niemczech, gdzie prowa-
dzi³ rozmowy w sprawie
powrotu dzwonu ratu-
szowego do G³ubczyc, ale
nie tylko�. Po powrocie
w wywiadzie dla TVG po-
wiedzia³:

 6. marca na zaprosze-
nie mec. Huberta Luksa,
ks. pra³ata Wolfganga
Grocholla, ks. administra-
tora  Josefa Obermeiera,
ks. prob. Richarda Simo-
na (na zdjêciu) uda³em siê
do Drezna w sprawie dzwonów, g³ub-
czyckiego i krzy¿owickiego. Ks. J.
Obermeiejer  i ks. R. Simon pracuj¹ w
parafii Winzer, z tej parafii z ko�cio³a
w Nesslbach wróci do Krzy¿owic hi-
storyczny dzwon z 1512r.  Jest ju¿  od-
dany do renowacji, a dokumenty  cze-
kaj¹ w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych RFN na uprawomocnie-
nie. Nasz dzwon z  ratusza jest jesz-
cze w Oldenburgu i te¿ trwaj¹ prace
nad jego sprowadzeniem. Doszli�my
do wspólnego porozumienia, ¿e oby-
dwa dzwony wróc¹ jednocze�nie na

pocz¹tku wrze�nia do G³ubczyc. 5.
wrze�nia odbêdzie siê przed ratuszem
uroczyste przekazanie dzwonów dla
spo³eczno�ci G³ubczyc, z tym ¿e ratu-

szowy wróci do ratusza. Ten drugi
uroczyst¹ kawalkad¹ pojazdów wró-
ci do Krzy¿owic, gdzie mszê �w. od-
prawi ks. bp Jan Kopiec.

Oprócz tego decyzj¹ rady parafial-
nej parafianie z Winzer dofinansuj¹
odlew trzeciego dzwonu. W Krzy¿o-
wicach by³y trzy dzwony, dwa zosta-
³y zabrane na pociski. Na szczê�cie
ten historyczny siê uchowa³, wisia³
na wie¿y w Nesslbach, �rodkowy siê
nie odnalaz³. Parafianie Winzer posta-
nowili dofinansowaæ ten trzeci, jako
dar dla Krzy¿owic.

 Dziêki uprzejmo�ci TVG

>>> Po podpisaniu umowy miêdzy
parafiami pozosta³o tylko zatwierdze-
nie w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych Republiki Federalnej. - Sprawy
prowadzi prawniczka kurii diecezjal-
nej w Passau. Nie ma z tym najmniej-
szych k³opotów, ¿adne terminy nie s¹
zagro¿one, sprawa musi tylko przej�æ
formalne procedury, urzêdnicy dzia-
³aj¹ sprawnie, nie s¹ podnoszone

¿adne kwestie, które mog³yby prze-
kazanie dzwonu opó�niæ - dodaje pro-
boszcz z Winzer. Obecnie w diecezji
Passau tocz¹ siê sprawy trzech dzwo-
nów, które wracaj¹ do swoich macie-
rzystych ko�cio³ów na �l¹sku i Po-
morzu.

Andrzej Kerner
Przedruk z Go�cia Niedzielnego,

dziêki uprzejmo�ci autora
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W grudniu ubieg³ego roku zakoñ-
czy³ siê generalny remont wie¿y ko-
�cio³a filialnego p.w. Nawiedzenia
NMP w Krzy¿owicach, a ju¿ wspól-
nota wiernych przygotowuje siê do
niecodziennej uroczysto�ci zwi¹zanej
z przekazaniem zabytkowego dzwo-
nu zabranego z miejscowego ko�cio-
³a i wywiezionego do Niemiec w 1943
roku.

Inicjatorem tej sprawy jest ks.
Richard Simon, kap³an pochodz¹-
cy z Malni ko³o Krapkowic, który
od 19 lat pracuje w Niemczech, a
obecnie jest proboszczem parafii
Winzer. To w³a�nie on 2 sierpnia
2008 roku przyjecha³ do Krzy¿o-
wic, wszed³ na wie¿ê ko�cio³a i zo-
baczy³ tam jeden dzwon oraz za-
mocowania po dwóch kolejnych,

zabranych w czasie wojny. Jeden z za-
czepów idealnie pasowa³ do dzwonu,
który ks.Simon ogl¹da³ na wie¿y s¹-
siaduj¹cego z jego parafi¹ ko�cio³a w
Nesslbach. Ks.Richard poinformowa³
wówczas kompletnie zaskoczonego
ks.proboszcza Kazimierza Ruckiego i
przedstawicieli Rady Duszpasterskiej,
i¿ na dzwonie z Nesslbach widnieje
napis w jêzyku niemieckim:
"Kath.Pfr.Kreisewitz Kreis Leob-
schutz,Oberschlesien (katolicka para-

DZWON POJEDNANIA
JU¯ CZEKA W KRZY¯OWICACH

fia Krzy¿owice, powiat G³ubczyce,
Górny �l¹sk) Ks.Simon nie mia³ ju¿
¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e znalaz³ ma-
cierzyste miejsce dzwonu, zapropo-
nowa³ wiêc jego zwrot i koordynowa³
wszelkie procedury z tym zwi¹zane.Na
jednym ze spotkañ Rady Duszpaster-
skiej z ks.Simonem pojawi³a siê  ini-
cjatywa wykonania trzeciego dzwo-

nu: Dzwonu Pojednania - dedykowa-
nego Ojcu �w. Janowi Paw³owi II. Pier-
wotnie mia³ byæ wykonany w Niem-
czech, ale ostatecznie podjêto decy-
zjê, aby zosta³ odlany w firmie ludwi-
sarskiej Zbigniewa Felczyñskiego w
Taciszowie, ko³o Gliwic. Fundatora-
mi, jak na dzwon pojednania przysta-
³o, s¹ wierni z Nesslbach i Winzer wraz
ze swoimi proboszczami: ks. Josefem
Obermeierem i ks.Richardem Simo-
nem, a tak¿e wspólnota wiernych z
Krzy¿owic i Nowych Go³uszowic.

18 czerwca 2009 roku, na zakoñcze-
nie oktawy Bo¿ego Cia³a, nowy wa-
¿¹cy 190 kg dzwon, zosta³ uroczy�cie
wniesiony i umieszczony w krzy¿o-
wickiej �wi¹tyni. Na razie parafianie i
go�cie podziwiaj¹ jego piêkno i wy-
konuj¹ pami¹tkowe fotografie. We
wrze�niu gdy zostanie po�wiêcony i



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2010

162

razem z dzwonem z Niemiec
umieszczony na  ko�cielnej wie-
¿y - bêdzie mo¿na  us³yszeæ jego
harmonijny d�wiêk.

 Uroczysto�ci zwi¹zane z prze-
kazaniem historycznych dzwo-
nów z Nesslbach i Oldenburga
rozpoczn¹ siê  5 wrze�nia 2009 r.
przy g³ubczyckim Ratuszu, a na-
stêpnie bêd¹ kontynuowane w
ko�ciele filialnym w Krzy¿owi-
cach. Wezm¹ w nich udzia³ zapro-
szeni go�cie z
Niemiec oraz
przedstawi-
ciele: ducho-
w i e ñ s t w a ,
w³adz pañ-
stwowych i
samorz¹do-
wych oraz
mieszkañcy
gminy G³ub-
czyce. Z pew-
no�ci¹ powrót
dzwonów bê-
dzie nie tylko
d o s k o n a ³ ¹
okazj¹ do
�wiêtowania,
ale tak¿e zna-
kiem pojedna-
nia miêdzy
Niemcami i Po-
lakami.

Celina
Chromniak

Zdjêcia  z 5. wrze�nia 2009 r.
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Po raz 65. wraca pamiêæ o bestial-
skim wymordowaniu przez nacjonali-
stów ukraiñskich  mieszkañców Huty
Pieniackiej na Kresach Wschodnich
Rzeczpospolitej, a po raz 7. modlimy
siê wspólnie w ko�ciele �w. Katarzy-
ny w Babicach (gm. Baborów) za po-
mordowanych, nielicznych ocala³ych,
ich potomków i tych, którzy swoj¹
obecno�ci¹ kultywuj¹ pamiêæ o tej
tragedii. W dzisiejszej mszy �w.
uczestnicz¹ m.in. wicewojewoda
opolski Antoni Jastrzembski,
pose³ RP Adam Krupa, starosta
Józef Kozina,  wiceprezydent
Opola Arkadiusz  Karbowiak,
radni wojewódzcy  Zbigniew
Zió³ko i Kazimierz Pyziak,  w³a-
dze samorz¹dowe G³ubczyc,
Kietrza, Baborowa, Branic, har-
cerze KH ZHP z komendantem
Ryszardem Kañtochem - powiedzia³
witaj¹c go�ci  ks. proboszcz  Jan Ko-
nowalski, który koncelebrowa³ Mszê
�w. z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Za-
lewskim. Co roku jest nas  wiêcej, wiê-
cej Kresowian z coraz dalszych stron,
wiêcej jest m³odych i m³odzie¿y, dla-
tego warto przypomnieæ kolejny raz,
to co mówiono przy ods³oniêciu obe-
lisku w Hucie Pieniackiej, "¿e ka¿da
zbrodnia musi byæ ujawniona. Bez
wzglêdu na to, kto jej dokona³. Przy-
sz³o�ci nie da siê budowaæ na zak³a-
manej przesz³o�ci". Owa prawda -
kontynuowa³ w kazaniu - niew¹tpli-
wie dla Ukraiñców  gorzka, mia³a miej-
sce 28.02.1944r. W tym dniu polska
wie� Huta Pieniacka w woj. tarnopol-
skim przesta³a istnieæ. Jej zag³adê spo-
wodowali wojacy 14 Dywizji Grena-
dierów Waffen SS- Galizien, cz³onko-
wie tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Ar-

65. ROCZNICA MORDU W HUCIE PIENIACKIEJ
mii- UPA oraz policjanci ukraiñscy w
s³u¿bie okupanta, morduj¹c od 800 -
1000 osób. Sk¹d to "kumoterstwo"
SS-Galizien z "konkurencyjn¹" UPA?
Jednoczy³ ich cel strategiczny ukra-
iñskiego faszyzmu. Cel ten wytyczy-
³a nazistowska Organizacja Ukraiñ-
skich Nacjonalistów (OUN) ju¿ w
1929r. By³a nim czystka etniczna -
mord Polaków, ̄ ydów, Cyganów, Ro-
sjan i innych "czu¿yñców" - wreszcie

Ukraiñców,  którzy tej czystki g³o�no
nie popierali. Tragedia wsi rozegra³a
siê w ci¹gu zaledwie siedmiu godzin.
Na podstawie zeznañ �wiadków  wie-
my, ¿e "o �wicie w kierunku wsi wy-
strzelili dwie rakiety. Nastêpnie roz-
poczê³a siê strzelanina i do Huty Pie-
niackiej weszli faszy�ci (Zo³nierze SS-
Galizien) i bandyci (upowcy).
Wszystkich mieszkañców w grupach
po 20-30 osób, w tej liczbie kobiety,
starców i dzieci, spêdzili do stodó³,
zamknêli i podpalili. Kto ucieka³ - za-
bijali. W ten sposób ¿ywcem spalo-
no i zabito 680-700 osób."�"Czê�æ
ludzi spêdzili do ko�cio³a. Pó�niej gru-
pami wyprowadzali i zapêdzali do sto-
dó³, podpalali je i ludzie p³onêli ¿yw-
cem" (..) "Gdy nas prowadzili do ko-
�cio³a to�my widzieli, jak p³onê³y sto-
do³y, w których wniebog³osy strasz-
nie krzyczeli nasi s¹siedzi. Zrozumie-
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li�my, ¿e tak¿e i nas  wiod¹, aby spaliæ
¿ywcem". Pacyfikacja zakoñczy³a  siê
pó�nym popo³udniem. Wpierw doko-
nano rabowania mienia i niszczenia.
Tak nastêpna ostoja polsko�ci na zie-
mi praojców znika³a w p³omieniach
ognia i k³êbach dymu. Oko³o 17.00
esesmani i banderowcy uformowali
kolumny marszowe i ze �piewem od-
maszerowali. Badacze polscy oce-
niaj¹, ¿e masakry uniknê³o zaledwie
161 osób - lub nieco wiêcej. Z tego -
49 osób, które wcze�niej opu�ci³y
Hutê,15 osób ocala³o na wie¿y ko-
�cielnej, 7 - w piwnicach ko�cio³a,1 -
w piwnicy szkolnej, 61 - w schronach
uprzednio przygotowanych, 19 - w

innych kryjówkach i 9 - w wyniku de-
sperackiej, szczê�liwej ucieczki. Ka-
znodzieja, nawi¹zuj¹c do s³ów Ewan-
gelii o Samarytaninie, zwróci³ uwagê,
¿e oceniaj¹c te  czyny, nie nale¿y jed-
nak generalizowaæ, ¿e ka¿dy kto Ukra-
iniec to z³y cz³owiek, ka¿dy kto Nie-
miec, to z³y cz³owiek - poniewa¿ nie
wszystkim Ukraiñcom to siê podoba-
³o - ostro potêpi³ mord ludno�ci pol-
skiej paroch cerkwi NMP w Choro-
�cie Starym o. Iwan Doruk, ksi¹dz
greckokatolicki. Na kazaniu wezwa³
wiernych do opamiêtania.  Jeszcze tej
samej nocy zjawi³a siê na plebanii bo-
jówka SB OUN, aby pozbawiæ du-
chownego ¿ycia strza³em w ty³ g³o-

wy. Inny przyk³ad z miejscowo�ci
Kamionka, w której w�ród rodzin ukra-
iñskich mieszka³o tylko piêæ rodzin
polskich. Mo¿na by³o siê spodziewaæ,
¿e której� nocy  "znikn¹" i nikt nie
dowie siê, kiedy i jak. W�ród nich
by³a rodzina Bagiñskich, która zosta-
³a ostrze¿ona przez córkê s¹siada, a
wys³a³ j¹ ojciec Ukrainiec, by natych-
miast uciekali. Rodzina Bagiñskich
uciek³a. W domu zosta³a tylko pra-
babcia, "bo co mi zrobiæ mog¹"  - przy-
p³aci³a ¿yciem. S¹siedzi Ukraiñcy dali
im schronienie w stodole, a poszuku-
j¹cych banderowców zwiedli, mó-
wi¹c, ¿e Polacy tu  byli, ale uciekli.
Dla odwrócenia podejrzeñ ugo�cili ich

i upoili. Gdy ci
odjechali, uwol-
nili Polaków i po-
zwolili uciec do
pobliskiej miej-
scowo�ci. Ocala-
³o w ten sposób
9 osób, w�ród
nich 10-letni Ja-
nek. Dzi�  Janek
ma 77 lat, ¿yje i

mieszka w Opolu, pe³ni pos³ugê bi-
skupi¹ jako bp pomocniczy Jan Ba-
giñski. Po Mszy �w. procesyjnie prze-
niesiono urnê z ziemi¹ z Huty Pieniac-
kiej przywiezion¹ przez Ma³gorzatê
Go�winowsk¹-Kola i Stanis³awa Wo-
dyñskiego, aby umie�ciæ j¹ w murze
otaczaj¹cym  ko�ció³. Tu obok istnie-
j¹cej ju¿ tablicy g³os zabierali zapro-
szeni go�cie. Pan wicewojewoda  An-
toni Jastrzêbski powiedzia³ m.in.
"Dzi�, 65 lat od tamtej okrutnej zbrod-
ni oddajemy ho³d jej ofiarom w Babi-
cach. To nie przypadek - wszak to tê
wie� zasiedlili po wojnie ocaleli z po-
gromu mieszkañcy Huty Pieniackiej i
jej okolic.
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W latach PRL-u o strasznych lo-

sach Kresowian w czasie II wojny
�wiatowej starano siê mówiæ jak naj-
mniej albo zupe³nie milczano. Po 1989
roku sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ -
przywracamy nale¿ne im miejsce w
historii Polski.

Odbywaj¹ce siê od siedmiu lat uro-
czysto�ci w Babicach s¹ tego dowo-
dem. Tu nie tylko pielêgnuje siê pa-
miêæ o Hucie Pieniackiej, ale tak¿e o
setkach innych kresowych wsi, przy-
sió³ków i osad, które by³y wyrzynane
w imiê chorej, zbrodniczej ideologii,
zak³adaj¹cej, i¿ wszystko co polskie
na tych ziemiach, ma byæ wyelimino-
wane. Nasze Kresy Po³udniowo-
Wschodnie nie by³y pierwszym ani
ostatnim miejscem w Europie, gdzie
dosz³o do wybuchu nienawistnego
nacjonalizmu. Pó³ wieku pó�niej, z
równ¹ a mo¿e jeszcze wiêksz¹ si³¹,
eksplodowa³ on niedaleko nas, na
Ba³kanach.

Pod koniec XX wieku zmieni³y siê
uwarunkowania geopolityczne w Eu-
ropie Po³udniowo-Wschodniej. Pol-
ska i Ukraina odzyska³y niepodle-
g³o�æ i na nowo zaczê³y budowaæ re-
lacje miêdzy sob¹. I choæ wiele do-
brego w tej mierze ju¿ poczyniono, to
jeszcze sporo przed nami. Jednym z
zagadnieñ, które od lat czeka na do-

k³adne wyja�nienie i zrozumienie, s¹
w³a�nie mordy pope³nione na Pola-
kach - mieszkañcach dawnych Kre-
sów Po³udniowo-Wschodnich II
Rzeczpospolitej.

Jeste�my narodem nastawionym na
pojednanie. Spo�ród wielu przyk³a-

dów udowadniaj¹cych tê tezê
wystarczy podaæ jeden - wy-
stosowanie w listopadzie 1965
roku przez polskich biskupów
do biskupów niemieckich hi-
storycznego listu ze s³ynnym
zdaniem "Wybaczamy i prosi-
my o wybaczenie". Ale by�my
mogli wybaczyæ, musi nast¹-
piæ szeroko rozumiane zado�æ-
uczynienie.

Chcemy i bêdziemy utrzy-
mywaæ przyjazne i dobros¹siedzkie
kontakty z Ukrain¹ i Ukraiñcami. Jed-
nak¿e, w imiê pamiêci o naszej wspól-
nej przesz³o�ci d¹¿yæ bêdziemy do
wyja�nienia wszystkich trudnych
kwestii w tym bolesnym temacie."

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski
poszerzy³ tragiczne wspomnienia
zwi¹zane z Hut¹ Pieniack¹, tak g³o-
�ne ze wzglêdu na rozmiary, o inne
spod tej samej daty - rze� Koro�cia-
tyna, rodzinnej miejscowo�ci jego
ojca. W nocy z 28. na 29 lutego 1944 r.
banderowcy rozpoczêli rze� mieszkañ-
ców Koro�ciatyna. Dzia³a³y trzy wy-
specjalizowane grupy; pierwsza "pra-
cowa³a" toporami, druga rabowa³a,
trzecia z³o¿ona g³ównie z kobiet i wy-
rostków, pali³a systematycznie domo-
stwo po domostwie. Rze� trwa³a nie-
mal ca³¹ noc. Zamordowano tej nocy
156 osób. Spalona zosta³a ca³a wie�,
ocala³a jedynie plebania i ko�ció³.
Smutn¹ uroczysto�æ zakoñczy³o z³o-
¿enie pod tablic¹  kwiatów przez Wo-
jewodê i liczne delegacje m.in. Sto-
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warzyszenia Upamiêtniania Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów  z
Wroc³awia, Stowarzyszenia Huta Pie-
niacka. Na zakoñczenie  burmistrz Ba-
borowa Edward Waga podziêkowa³
wojewodzie za patronat, dyrekcji szko-
³y w Baborowie za poetyck¹ a ks. pro-
boszczowi za duchow¹ oprawê Mszy

�w.  kolegom samorz¹dowcom, go-
�ciom, wszystkim, którzy przyczynili
siê do zorganizowania miejsca upa-
miêtnienia i zaprosi³ na gor¹c¹ her-
batkê do �wietlicy wiejskiej. Uroczy-
sto�æ w Babicach nie zakoñczy³a  tego
dnia upamiêtniania na ziemi g³ubczyc-

kiej tragedii Kresów. Po po³udniu w
Miejskim O�rodku Kultury przy wy-
pe³nionej po brzegi sali widowisko-
wej odby³o siê spotkanie kresowian z

G³ubczyc i okolic z ks. Tadeuszem Isa-
kowiczem-Zaleskim. Spotkanie by³o
¿yw¹ lekcj¹ historii Kresów dla poko-
lenia  ucz¹cego siê tego przedmiotu
w czasach PRL. Dla rodowitych Kre-
sowian  utwierdzeniem w przekona-
niu, ¿e rodzi siê, co prawda w bólach
politycznych nadzieja,  ¿e ich historia

nie pójdzie w zapo-
mnienie.   Mówi³, z
jakim trudem praw-
da  historyczna
dochodzi do g³o-
su. O niebezpie-
czeñstwie szerzo-
nego po latach,
przez sprawców
niepotêpionych
ludobójstw relaty-
wizmu w odniesie-

niu  nie tylko do tego na Kresach, ale
Ormian i innych. O zwracanie uwagi
na ró¿nice miêdzy patriotyzmem a na-
cjonalizmem i wyra�nym  ró¿nicowa-
niu, a nie zacieraniu tych pojêæ. Wska-
zywa³  potrzebê odk³amywania faktów
historii przyjmowanych ju¿ za praw-

dziwe, ot choæby dla przyk³a-
du nie "repatriacja" - powrót
do ojczyzny, a "ekspatriacja"-
wypêdzenie z ojczyzny. Wspo-
minane dzi�  "wydarzenia",
jaki by dodawaæ im przymiot-
nik, to nic innego, jak ludobój-
stwo na Kresach.  Dzieje siê
tak czêsto nie w imiê prawdy
historycznej, a dla poprawno-
�ci politycznej. Dlatego warto
mieæ w pamiêci i przed oczami

napis z pomnika na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie "Nie o zemstê, ale
o pamiêæ wo³aj¹ ofiary".

 Jan Wac
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15. sierpnia w  kalenda-
rzu ko�cielnym jest �wiêtem
upamiêtniaj¹cym Wniebo-
wziêcie Matki Bo¿ej, w tra-
dycji ludowej obchodzone
jako Matki Boskiej Zielnej
ze �wiêceniem zió³, kwiatów
i owoców. W kalendarzu
pamiêci narodowej obcho-
dzi siê je na pami¹tkê zwy-
ciêskiej bitwy warszawskiej
w 1920r. stoczonej w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej. Przywrócone zo-
sta³o w 1992r. ustaw¹ sejmow¹ jako
�wiêto Wojska Polskiego. W tradycji

g³ubczyckiej przyjê³o siê, ¿e po uro-
czystej Sumie w intencji Ojczyzny z
udzia³em pocztów sztandarowych,
delegacji zwi¹zków kombatanckich,
harcerzy, w³adz samorz¹dowych prze-

�WIÊTO WOJSKA POLSKIEGO

chodzi siê w rytmie G³ubczyckiej Or-
kiestry Dêtej MOK w szyku  prowa-
dzonym przez komendanta KH ZHP
przed Pomnik ̄ o³nierza Polskiego. W

ko�ciele licznie zgroma-
dzeni parafianie wys³u-
chuj¹ historii i rozwa¿añ
o znaczeniu tego �wiêta
w aspekcie religijnym.

Przy pomniku znacznie
mniej liczni zatrzymuj¹
siê, by przypomnieæ so-
bie, dlaczego i z jakiej
przyczyny obchodzimy
w tym dniu �wiêto Woj-
ska Polskiego. Wyda-

waæ by siê mog³o, ¿e ta czê�æ uroczy-
sto�ci przeznaczona jest dla delega-
cji i przedstawicieli w³adz i instytucji.

Jan Wac
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1. wrze�nia - z  dat¹  t¹
kojarzymy najczê�ciej roz-
poczynanie roku szkolne-
go i rocznicê wybuchu II
wojny �wiatowej. Ta dru-
ga  rocznica w tym roku
nabra³a szczególnego wy-
miaru i rozg³osu.

W G³ubczycach corocz-
nie po uroczystym rozpo-
czêciu roku szkolnego w
szko³ach delegacje m³o-
dzie¿y  szkolnej i kombatantów z pocz-
tami sztandarowymi, delegacje insty-
tucji samorz¹dowych i pañstwowych
spotykaj¹ siê przy Pomniku ¯o³nierza

Polskiego, by zgodnie z ceremonia³em
harcerskim upamiêtniæ ofiary wojny i
zbrodni wojennych.

 W uroczysto�ci uczestniczy³a de-
legacja Niemców z Rockenhausen,
miasta partnerskiego Starostwa.
Dzieñ ten obchodzony jest jednocze-
�nie jako Dzieñ Weterana Wojenne-

70. ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY �WIATOWEJ

go. Tego roku  zebrani wys³uchali
skondensowanej historii wojny
przedstawionej przez kombatanta
Jana Bi³ozora oraz pos³a Sejmu RP
Adama Krupy, programu przygotowa-
nego przez braci Kaniowskich, pod

kierunkiem ich ojca, oraz Wi-
tolda Walkowa z grup¹ dzieci.
Z³o¿yli kwiaty pod Pomnikiem,
po czym spotkali siê w Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej. Tu
kombatanci przekazali pod opie-
kê Muzeum sztandary z miej-
scowo�ci, w których bardzo
zmala³a ilo�æ kombatantów.
Zwiedzili ekspozycje muzealne,

wystawê po�wiêcon¹ bp. J.M. Natha-
nowi i skorzystali z zaproszenia bur-
mistrza na spotkanie przy kawie i ciast-
ku w Sali pod Anio³em.

      Jan Wac
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Corocznym zwyczajem 8. maja w Dniu
Zwyciêstwa, upamiêtniaj¹cym zakoñ-
czenie II wojny �wiatowej ustanowio-
nym jednocze�nie jako Dzieñ Inwali-
dy Wojennego, spotykaj¹ siê na Pla-
cu Zwyciêstwa przy Pomniku ̄ o³nie-

rza  Polskiego na
uroczystym Apelu
przedstawiciele
w³adz samorz¹do-
wych gminy i po-
wiatu, zwi¹zków
kombatanckich,
poczty sztandaro-
we i delegacje  m³o-
dzie¿y szkolnej. W
tegorocznym spo-
tkaniu uczestniczy³y, jak podkre�li³ z
zadowoleniem burmistrz Jan Krówka,
poczty sztandarowe wszystkich szkó³

DZIEÑ ZWYCIÊSTWA - DZIEÑ INWALIDY
WOJENNEGO - 90 LAT ZIW

i du¿o m³odzie¿y. Z³o¿y³ te¿ specjalne
¿yczenia i wrêczy³ kwiaty pani prezes
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych Bro-
nis³awie Olczak, dziêkuj¹c za aktywny
udzia³ zwi¹zku w wychowywaniu m³o-
dego pokolenia. Zarz¹dowi zwi¹zku B.

Olczak, A. Mamczar, J. Miel-
nikowi  starosta powiatu i
burmistrz wrêczyli odznaki
Rod³a nadane na wniosek
KH ZHP przez Komendê
Chor¹gwi  w Opolu. Spotka-
nie u�wietni³y wystêpy gru-
py m³odzie¿owej MOK przy-
gotowanej przez Józefa Ka-
niowskiego. Na zakoñczenie
uroczysto�ci z³o¿ono kwia-

ty pod pomnikiem. O roli i funkcjach
ZIW mówi³a w swoim przemówie-
niu  prezes B. Olczak. Po Apelu
przedstawiciele zwi¹zków komba-
tanckich spotkali siê przy herbatce

zorganizowanej przez dyrekcjê Szko³y
Podstawowej nr 2 z w³adzami samo-
rz¹dowymi.

                                        Jan Wac
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ZIW RP powsta³ w 1919 r. jako or-
ganizacja o zasiêgu ogólnokrajowym,
obejmuj¹c inwalidów wojennych ze
wszystkich ziem polskich, walcz¹cych
na ró¿nych frontach i w ró¿nych ar-
miach I wojny �wiatowej. W kolej-
nych latach Zwi¹zek obejmowa³ by-

³ych ¿o³nierzy  Legionów Polskich,
wojny polsko-bolszewickiej  1920-
1921 oraz powstañ �l¹skich i wielko-
polskich. Poza b. ¿o³nierzami zrzesza³
tak¿e wdowy po poleg³ych ¿o³nierzach
i zmar³ych inwalidach wojennych.

Dzisiejsi cz³onkowie Zwi¹zku repre-
zentuj¹ odchodz¹ce pokolenia. W
wiêkszo�ci urodzeni s¹ w latach dwu-
dziestych ubieg³ego wieku.. Walczyli
z broni¹ w reku niemal na wszystkich
frontach  wojny, oddali ojczy�nie
zdrowie i zachowali pamiêæ o tych,
którzy zginêli za Niepodleg³¹. Pamiêæ
ta siêga towarzyszy broni z I wojny
�wiatowej i walk niepodleg³o�cio-
wych poprzedzaj¹cych powstanie II
RP, za³o¿ycieli Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych w 1919 roku. Analizuj¹c
dzia³alno�æ Zwi¹zku na przestrzeni

blisko stulecia, trudno przeceniæ jego
rolê w tworzeniu warunków samore-
alizacji zawodowej i spo³ecznej oka-
leczonych fizycznie i psychicznie by-
³ych ¿o³nierzy oraz, a mo¿e przede
wszystkim, przekazywanie nastêpnym
pokoleniom refleksji i prawdy. Naj-

istotniejsze z nich to:- niepodleg³o�æ
i wolno�æ narodu nie jest dobrem da-
nym raz na zawsze, - patriotyzm, to
nie wy³¹cznie powiewaj¹ce sztanda-
ry i brzmienie hymnu narodowego, ale
s³u¿ba Ojczy�nie w ka¿dych warun-
kach. W okresie zagro¿eñ zewnêtrz-
nych to s³u¿ba wojskowa, w okresach
pokoju -  pozytywistyczna praca na
rzecz rozwoju kraju i dobra jego oby-
wateli.

By³ym ¿o³nierzom-kombatantom, a
przede wszystkim inwalidom wojen-
nym, pañstwo i obywatele winni s¹
pamiêæ, szacunek, szczególn¹ opiekê
moraln¹ i medyczn¹. Historia ZIW RP,
najstarszego polskiego stowarzysze-
nia kombatantów, dowodzi, ¿e za³o-
¿yciele Zwi¹zku, a tak¿e ich nastêp-
cy, mimo odniesionych zranieñ i scho-

90 LAT ZWI¥ZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP
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rzeñ, godnie reprezentowali inwali-
dów wojennych wobec w³adz pañ-
stwowych i administracji terenowej.
Przede wszystkim jednak wypraco-

wali warunki do samodzielnej egzy-
stencji poszkodowanych towarzyszy
broni. Nie�li tak¿e pomoc najciê¿ej do-
�wiadczonym. Dziêki temu powstawa-
³y spó³dzielnie i zak³ady pracy, o�rodki
szkolenia zawodowego i bursy, pla-
cówki leczniczo-rehabilitacyjne.
Cenn¹ inicjatyw¹ by³o tworzenie fun-
duszów stypendialnych umo¿liwiaj¹-
cych naukê w szko³ach �rednich i
wy¿szych uczelniach. Rolê i zadania
Zwi¹zku determinowa³y uwarunkowa-
nia ekonomiczne i polityczne. Zawsze
jednak by³a to i jest organizacja, któ-
rej przy�wieca niezmienna zasada, ¿e
" krew przelana za Ojczyznê ma jed-
nakow¹ barwê" Dlatego jedynym
warunkiem cz³onkostwa pozostaje
status inwalidy wojennego lub inwa-
lidy wojskowego ze s³u¿by zasadni-
czej. A od po³owy lat  siedemdziesi¹-
tych ubieg³ego wieku tak¿e osoby re-
presjonowanej, ofiary obozów kon-
centracyjnych, wiêzieñ politycznych,
³agrów i zes³añ

Tradycja ta siêga okresu miêdzy-
wojennego, kiedy ponad czterystu-
tysiêczn¹ rzeszê cz³onków Zwi¹zku
stanowili obywatele polscy walcz¹-

cy pod sztandarami ró¿nych armii za-
borczych. Po kolejnej wojnie �wiato-
wej doszli za� ¿o³nierze 1 i 2 Armii
Wojska Polskiego, Polskich Si³ Zbroj-
nych na Zachodzie, Armii Krajowej,
Batalionów Ch³opskich Armii Ludo-
wej i armii sojuszniczych na Wscho-
dzie i Zachodzie, ofiary zniewolenia
narodowego.

Tradycj¹ Zwi¹zku od 1919 roku jest
zrzeszanie wdów po poleg³ych ¿o³-
nierzach i zmar³ych inwalidach wojen-
nych oraz wojskowych, tak¿e po oso-
bach represjonowanych. Winni im
jeste�my pomoc i szacunek  za wspó³-
udzia³ w pokonywaniu trudów ¿ycia
codziennego. Inter�rodowiskowy
charakter Zwi¹zku Inwalidów Wojen-
nych pozwoli³ nam przez 90 lat zacho-
waæ jedno�æ organizacyjn¹ bez
wzglêdu na ró¿ne zawirowania histo-
ryczne i polityczne

Przemówienie prezes ZIW RP
Bronis³awy Olczak

z 8.05.2009 przy Pomniku
¯o³nierza Polskiego
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Wszystko zaczê³o siê w Roku Pañ-
skim 2008 dnia 31 maja, kiedy to do
redakcji G³osu G³ubczyc wp³yn¹³ mój
artykulik skromniutki, bo zaledwie kil-
kudziesiêciozdaniowy. Od tego cza-
su wszystko zagotowa³o siê w moim
sercu i g³owie. Zrodzi³o siê tyle po-
mys³ów, ¿e trudno by³o je ogarn¹æ, a

wszystko to dzia³o siê za spraw¹ Ry-
cerskiego Zakonu Rycerzy Joannitów.
Obecno�æ tych Rycerzy w mojej pa-
rafii Solec (k/Bia³ej Prudnickiej) pw �w.
Jana Chrzciciela sprawi³a, ¿e posze-
d³em ich tropem, zapisanym na kar-
tach historii, m. in. na piêknej Ziemi
G³ubczyckiej. Na G³ubczyckiej Ziemi
Joannici znani byli od dawna, a �lady
ich bytno�ci i dzia³alno�ci do dzi� s¹
widoczne w niektórych miejscowo-
�ciach powiatu g³ubczyckiego. Grob-
niki, Maków, G³ubczyce. Nasza
skromna wioska Solec te¿ ma bogat¹
historiê Joannickich Braci Rycerskich,
podobno nasza Solecka Komandoria
Joannitów by³a najmniejsz¹ na �l¹-
sku, bo liczy³a zaledwie 4 - 5 cz³on-
ków tego zakonu. Ciekaw¹ te¿ spraw¹
jest fakt, ¿e Joannici w Solcu przetrwali

GDY S£OWA PRZECHODZ¥ W CZYNY
d³ugi okres, bo prawie do roku 1810.
Zakon Rycerzy Joannitów (szpitalni-
ków lub nazwa dzisiejsza Zakon Ka-
walerów Maltañskich) istnieje nadal,
ich bogata historia, wywodz¹ca siê
od wczesnych dziejów �redniowiecz-
nego Chrze�cijañstwa nadal jest na
nowo odtwarzana, czego dowodem s¹
liczne publikacje, jak i odradzaj¹ce siê
grupy entuzjastów i zapaleñców, któ-
rzy próbuj¹ odtwarzaæ dzieje i histo-
riê tego Rycerskiego Zakonu. Joan-
nici zawsze byli w centrum mojego za-
interesowania, odnajdujê nowe fakty
historyczne dotycz¹ce ich bytno�ci
w Solcu i na �l¹sku, a ¿e Grobniki,
£osiów, G³ubczyce by³y kolebk¹ So-
leckiej Komandorii Joannitów, moje
kroki skierowa³em w stronê G³ubczyc,
tu wielkim wsparciem i pomoc¹ sta³y
siê dla mnie panie Katarzyna Maler -
osoba, z któr¹ nawi¹za³em za po�red-
nictwem G³osu G³ubczyc pierwszy
kontakt na G³ubczyckim Szlaku Joan-
nitów, drug¹ osob¹ jest pani Barbara
Piechaczek, pe³na entuzjazmu, pomy-
s³ów i zapa³u, animatorka rodz¹cego
siê Rowerowego Szlaku Joannitów.
Dziêki paniom Katarzynie i Barbarze,
mog³em w znacznym stopniu przybli-
¿yæ siê do idei po³¹czenia G³ubczyc-
kiego szlaku z naszym Soleckim.
Wspania³ym prezentem i niespo-
dziank¹ by³o przekazanie w lutym 2009
roku pami¹tkowej tablicy z napisem
"Szlak Joannitów", która zostanie
wmurowana w pobli¿u naszego ko-
�cio³a i stanie siê niejako kamieniem
wêgielnym, a tym samym pocz¹tkiem
wspania³ej przygody z Rycerzami Za-
konu Joannitów,   zarazem pocz¹tkiem
szlaku rowerowego na terenie naszej
parafii, byæ mo¿e przy pomy�lnych
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wiatrach powstanie te¿ kiedy� Brac-
two Joannitów utworzone przez mi³o-

�ników odtwórców historii po�wiêco-
nej Joannitom. Wspó³praca miedzy
G³ubczycami i Solcem rozwija siê
powoli, ale systematycznie i byæ
mo¿e ju¿ wkrótce nabierze  roz-
pêdu, a mam tak¹ nadziejê, bo
maszyna historii raz ruszona ni-
gdy nie staje w miejscu, a w stre-
fie Joannickiej przygody nasze,
tj. G³ubczyckie i Soleckie, drogi
zejd¹ siê chyba nieraz, tak¹ mam
nadziejê. Nasza Solecka wspól-
nota dzia³a w tym zakresie, mamy

ju¿ trochê materia³ów dotycz¹cych
Joannitów, tworzymy te¿ mini-zbro-
jownie, przygotowujemy siê do wy-
dania folderu o historii Joannitów z
Komandorii Soleckiej oraz opracowu-
jemy materia³y dotycz¹ce Rowerowe-
go Szlaku Joannitów. Wszelkie nowe
informacje o naszych pomys³ach na
pewno bêd¹ na bie¿¹co przekazywa-
ne paniom Barbarze i Katarzynie. My-
�lê, ¿e nasza wspó³praca i "G³osu G³ub-
czyc" nadal bêdzie siê pomy�lnie roz-
wijaæ o czym mogê zapewniæ jako
przedstawiciel Soleckiej grupy mi³o-
�ników Joannickiej historii a s³owa

napewno przejd¹ w czy-
ny.

Józef Muller
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Dnia 7 czerwca 2009 r. w
miejscowo�ci Solec, gmina Bia³a,

powiat Prudnik mia³o miejsce
po�wiêcenie zainstalowanej w murze
otaczaj¹cym miejscowy ko�ció³
tabliczki oznaczaj¹cej szlak joannitów.

Solec dawniej nale¿a³ do zakonu
joannitów, o czym
�wiadczy krzy¿
maltañski na szczycie
ko�cielnej wie¿y.
Mieszkaniec Solca,
Jerzy Müller, gdy siê
dowiedzia³, ¿e w
G ³ u b c z y c k i e m
powstaje taki szlak,
skontaktowa³ siê ze
Stowarzyszeniem
Mi³o�ników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej, które przekaza³o
mu granitow¹ tabliczkê do oznaczenia
szlaku. Po po�wiêceniu tabliczki przez
miejscowego proboszcza, go�cie z
G³ubczyc: burmistrz Jan Krówka,
przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty i
Kultury Katarzyna Maler, Prezes
Stowarzyszenia Mi³o�ników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej Barbara
Piechaczek, redaktor naczelny "G³osu
G³ubczyc" Jan Wac i cz³onek
Stowarzyszenia Andrzej Kurcoñ,

SOLEC - NA SZLAKU JOANNITÓW

zostali zaproszeni na festyn.
Zaprezentowane zosta³y kopie

strojów i uzbrojenia joannitów
przywiezione z g³ubczyckiego
muzeum, co spodoba³o siê i
dzieciom i doros³ym. Niektórzy
doro�li odwa¿yli siê za³o¿yæ na
siebie 15-kilogramow¹
kolczugê. Chêtnie siê
fotografowano z rycerzami.
Go�cie z G³ubczyc mieli te¿
okazjê zobaczyæ popisy

obecnej Mistrzyni �wiata Juniorów w
³ucznictwie Mileny Barakomskiej z
Prudnika, która celnie strzela³a do
tarczy. Na zakoñczenie obejrzeli
zbrojowniê joannick¹, do której

elementy wykuwa w³asnorêcznie sam
Jerzy Müller. (foto) Zbrojowniê tê
chêtnie odwiedzaj¹ szkolne wycieczki.

Tabliczki oznaczaj¹ce szlak
joannitów od jesieni tego roku bêd¹
wmurowywane równie¿ w gminie
G³ubczyce, a w przysz³o�ci planowane
jest przed³u¿enie szlaku z Solca do
siedziby dawniej komturii joannitów w
£osiowie na Opolszczy�nie.

dr Katarzyna Maler
(foto str. poprzednia)
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Na prze³omie  maja i czerwca w Bog-
danowicach zrealizowana zosta³a cie-
kawa i po¿yteczna inicja-
tywa. Mieszkañcy wsi
wspólnymi si³ami doko-
nali renowacji czterech
kaplic sakralnych po³o-
¿onych na ternie wsi.
Kaplice te naznaczone
zêbem czasu, mówi¹c
ogólnie, pozostawia³y
wiele do ¿yczenia, nie
stanowi³y ju¿ ozdoby, a
czeka³y na odnowê. Na
pro�bê ks. proboszcza A.

BOGDANOWICKIE KAPLICZKI

Szubki mieszkañcy dokonali rzeczy za-
dziwiaj¹cej. Wie� tak siê zmobilizowa-

³a, ¿e kapliczki sta³y siê
pere³kami zdobi¹cymi
wie�. Zmieniono wy-
strój ka¿dej, zamonto-
wano kowalsk¹ sztuka-
teriê, wykonano o³tarze
z marmuru lub granitu a
na koniec zamontowa-
no odnowione rze�by
anio³ów, krzy¿y. Do jed-
nej z kaplic wykonana
zosta³a p³askorze�ba
Matki Bo¿ej Bolesnej z

Bogdanowic. Do tej kaplicy ma chy-
ba specjalny sentyment, poniewa¿
by³a tam ju¿ przed wojn¹, a obecnie
znajduje siê w Muzeum w Racibo-
rzu. Po prawie stu latach upomnia³a
siê o swoje miejsce w Bogdanowi-
cach. W Bo¿e Cia³o kapliczki zosta³y
po�wiêcone, bij¹ blaskiem naszych
skromnych serc. Zapraszamy do od-
wiedzania naszych arcydzie³, mamy
czym siê pochwaliæ.

  so³tys wsi Marek Gorczyca
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O  POCZ¥TKACH  PUBLICZNYCH
 BIBLIOTEK  W  G£UBCZYCACH

W 2009r. otrzyma³am od emeryto-
wanej nauczycielki pani Stefanii
Pojdy odpis z kroniki sporz¹dzonej
przez jej ojca Ignacego �nigowskie-
go, dotycz¹cy pocz¹tków bibliote-
karstwa publicznego w G³ubczy-
cach. Jest sporz¹dzony na maszynie.
Poni¿ej zostan¹ przytoczone jego
fragmenty. Ta krótka historia biblio-
tekarstwa jest kolejn¹ cegie³k¹, po-
mocn¹ w odtwarzaniu powojennej,
polskiej historii G³ubczyc. Obejmuje
lata 1946 - 1958.

Katarzyna Maler
* * *

Chc¹c utrwaliæ wiadomo�ci o po-
cz¹tkach pracy organizacyjnej doty-
cz¹cej uruchomienia Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej, przede wszystkim
mam na my�li wszystkie trudno�ci i
przeszkody, na jakie napotkano w re-
alizacji zarz¹dzenia Krajowej Rady
Narodowej z dnia 17 IV 1946r. Po wy-
daniu dekretu o bibliotekach zaczê³y
nap³ywaæ do tutejszego Inspektora-
tu ksi¹¿ki nadsy³ane przez Minister-
stwo O�wiaty i Kuratorium okrêgu
Szkolnego �l¹skiego.

Ksi¹¿ki te powierzono opiece ów-
czesnego instruktora o�wiaty doro-
s³ych, który zupe³nie siê o nie trosz-
czy³, a kilka nie oprawionych i nie zin-
wentaryzowanych wys³a³ do szkó³,
gdzie zaopatrzono je w pieczêæ szkoln¹
i w ten sposób w³¹czono do bibliotek
szkolnych. Sprawa posunê³a siê na-
przód z chwil¹ zaanga¿owania do pra-
cy bibliotecznej kierownika szko³y
�nigowskiego Ignacego, d³ugoletnie-
go pracownika Towarzystwa Szko³y
Ludowej,  zaznajomionego z prowa-
dzeniem biblioteki.

Na zaproszenie ob. [obywatela]
Zaporowskiego Mariana (inspektora
szkolnego) zjawili siê na pierwszym
posiedzeniu w dniu 16 VIII 1946r.:
Szczepaniak Pawe³, kierownik miej-
scowej szko³y i cz³onek Powiatowej
Komisji O�wiaty przy Powiatowej
Radzie Narodowej, Krzyszta³owicz
Edward, przewodnicz¹cy Rady Zak³a-
dowej fabryki "Mercur" i przewodni-
cz¹cy powiatowej komisji o�wiaty, ks.
dr Witkowski Miko³aj, cz³onek Powia-
towej Komisji O�wiaty, Józef Furlepa
pracownik fabryki "Mercur", Stani-
s³aw Kamiñski sekretarz Zarz¹du Miej-
skiego, Adam Janusz przewodnicz¹-
cy Zwi¹zku Cechów Rzemie�lniczych
- i tu powziêto uchwa³ê, by za³o¿yæ
Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹, po-
wo³aæ Tymczasowy Komitet Biblio-
teczny, wyszukaæ odpowiedni lokal
na pomieszczenie biblioteki i przeka-
zaæ uporz¹dkowanie ksi¹¿ek i urucho-
mienie biblioteki ob. �nigowskiemu.
Po d³ugich, bo 2 - miesiêcznych po-
szukiwaniach, otrzymano budynek
niedu¿y, na zewn¹trz do�æ okaza³y,
jednak wewn¹trz do�æ zniszczony,
znajduj¹cy siê w g³êbi ogrodu przy
ul. Wa³owej pod numerem 4 [jest to
budynek z wie¿yczk¹ za "Centraln¹",
K.M.]. W pa�dzierniku 1946r. Powia-
towa Rada Narodowa uchwali³a od-
danie budynku na cele biblioteczne,
eksmitowanie lokatorów, przeprowa-
dzenie ma³ego remontu i zatwierdzi³a
wniosek inspektoratu szkolnego w
sprawie ustalenia cz³onków Tymcza-
sowego Powiatowego Komitetu Bi-
bliotecznego, do którego prócz wy-
¿ej wymienionych weszli: Jan Bojar-
ski, Wojciech Rzepiela, Jan Kamfo-
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rowski, Ignacy �nigowski jako kie-
rownik Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej. Na pierwszym posiedzeniu tego
komitetu wybrano przewodnicz¹cym
Paw³a Szczepaniaka, zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Jana Bojarskiego, se-
kretarzem Stanis³awa Ko�miñskiego i
Józefa Furlepê jako skarbnika. Igna-
cy �nigowski zosta³ równocze�nie
zwolniony (urlopowany) ze swoich
nauczycielskich obowi¹zków s³u¿bo-
wych i przydzielony przez w³adze bi-
blioteczne do pracy w Powiatowej
Bibliotece Publicznej. Równocze�nie
nale¿y odnotowaæ, i¿ pierwsze posie-
dzenie Tymczasowego Powiatowego
Komitetu Bibliotecznego odby³o siê
10 XI 1946r. Ignacy �nigowski zaj¹³
siê zaraz porz¹dkowaniem i inwenta-
ryzacj¹ ksi¹¿ek, dotychczas przecho-
wywanych w 3 miejscach. Najwiêksz¹
partiê ksi¹¿ek przywieziono z by³ej
sto³ówki nauczycielskiej i ulokowano
j¹ wraz z innymi w biurze instruktora
O.D. w nie zamkniêtej szafie. Nie by³o
tu ¿adnych oryginalnych wykazów
ksi¹¿ek nades³anych przez Minister-
stwo O�wiaty i Kuratorium Okrêgu
Szkolnego, a znaleziono tylko prywat-
ny spis, który nie zgadza³ siê z ilo-
�ciowym stanem ksiêgozbioru, tak ¿e
brakowa³o oko³o 180 egzemplarzy.
Ogó³em do dnia 1 IX 1946r. Powiato-
wa Biblioteka Publiczna wg prywat-
nego spisu posiada³a 542 egzempla-
rze, w tym wiele broszur i dubletów.
15 XI 1946r. oddano budynek do u¿yt-
ku biblioteki, tzn. parter przeznaczo-
no na pomieszczenia Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, za� piêtro na pomiesz-
czenie Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej i czê�æ tego piêtra uchwa³¹ Po-
wiatowej Rady Narodowej oddano na
mieszkanie kierownikowi PBP. Po eks-

misji lokatorów zastano budynek z
otwartymi oknami i wybitymi szyba-
mi, z wy³amanymi drzwiami bez klu-
czy, bez kilku zamków, z przerwanymi
kablami elektrycznymi i nieczynnymi
przewodami kana³owymi, wreszcie z
mocno zarysowanymi i brudnymi
�cianami. Z wyj¹tkiem wstawienia
szyb na parterze budynku i przebu-
dowy pieca, nikt wiêcej nie troszczy³
siê o budynek, a kierownik PBP w³a-
snym kosztem musia³ przeprowadziæ
ró¿ne naprawy, na co wyda³ z w³asnej
kieszeni oko³o 9 tys. z³. Powiatowa
Rada uchwali³a 80 tys. z³ subwencji, z
czego zakupiono szk³o w niedosta-
tecznej ilo�ci i wstawiono szyby na
parterze budynku.

Do dochodów w 1946r. nale¿y w³¹-
czyæ jeszcze 29 z³ pochodz¹cych ze
zbiórki w dniu �wiêta o�wiaty wraz z
subwencj¹ Ministerstwa O�wiaty w
kwocie 75 tys. z³, otrzymanych z koñ-
cem grudnia 1946r. Z koñcem grudnia
1946r. PBP liczy³a 981 ksi¹¿ek, z czego
128 zakupionych, a 20 prywatnych
podarowanych przez ob. Ko�miñskie-
go. U introligatora w Ko�lu oprawio-
no 277 ksi¹¿ek i z t¹ ilo�ci¹ tomów
rozpoczêto pracê biblioteczn¹  9 XII
1946r., tj. od dnia uroczystego otwar-
cia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Ksi¹¿ki wypo¿yczono na razie ludno-
�ci miejscowej. Lepiej przedstawia³ siê
rok 1947, chocia¿ prace prowadzono
niefachowo, ze wzglêdu na trudno�ci
w nabyciu druków bibliotecznych i
ci¹g³ego braku funduszów. W roku
tym uzyskano 103 tys. z³ ze zbiórki z
dnia �wiêta o�wiaty, 107 tys. z sub-
wencji Wydzia³u Powiatowego, 114
tys. z op³aty od czytelników. Do roku
1947 nale¿y dodaæ subwencjê Mini-
sterstwa O�wiaty w kwocie 75 tys. z³,
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otrzymanej z koñcem grudnia 1946r.
W tym czasie zakupiono 720 ksi¹¿ek
za 114.363 z³ i oprawiono w p³ótno
1.176 ksi¹¿ek za 175.970 z³. Pod ko-
niec roku 1947 PBP posiada³a 2.582
ksi¹¿ek, a poza kupionymi, 2.114 ksi¹-
¿ek nades³anych przez Ministerstwo
O�wiaty i Kuratorium. 15 IV 1947r.
uruchomiono Miejsk¹ Bibliotekê Pu-
bliczn¹ i pozostawiono jej 681 tomów
na kilkunastostronn¹ pro�bê i liczne
uwagi. Urz¹d Likwidacyjny nie odda³
do u¿ytku PBP ¿adnych sprzêtów, a
te, które u¿ywano, wypo¿yczone by³y
z Miejskiej Biblioteki Publicznej lub z
fabryki "Merewi" [ "Mercur"?].

Od 3 X do 30 XI 1947r.Ministerstwo
O�wiaty powo³a³o kierownika PBP na
4 - tygodniowy kurs bibliotekarski w
Jarocinie, a po ukoñczeniu tego kur-
su i po kilku okólnikach Ministerstwa
O�wiaty Rady Pañstwa i Kuratorium
Okrêgu Szkolnego �l¹sk oraz woje-
wództwa, Wydzia³ Powiatowy do�æ
przychylnie zacz¹³ odnosiæ siê do
potrzeb PBP, choæby z tych wzglê-
dów, ¿e ksiêgozbiór PBP przechodzi
na jego w³asno�æ ju¿ od 1 I 1948r., a
kierownika tej biblioteki op³acaæ ma
równie¿ Wydzia³ Powiatowy. Ten
ostatni w porozumieniu z kierowni-
kiem PBP ustali³ sta³y i oddzielny bu-
d¿et dla PBP w kwocie 920. 737 z³, a
Powiatowa Rada Narodowa w ca³o-
�ci uchwali³a w 1947r. uruchomienie
19 punktów bibliotecznych we
wszystkich siedzibach gmin zbior-
czych i w pojedynczych gromadach.

W styczniu 1948r. Wydzia³ Powia-
towy przydzieli³ kierownikowi PBP
si³ê kancelaryjn¹ w osobie Edwarda
W¹sowicza, który na w³asn¹ pro�bê
zosta³ zwolniony 30 XI 1948r. i na jego
miejsce przyjêto Janinê Tusta-

nowsk¹. W koñcu grudnia 1948r. PBP
posiada³a 4605 tomów. Uruchomiono
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kie-
trzu i Baborowie oraz 33 punkty w
powiecie. W koñcu grudnia 1948r.
powsta³o 10 gminnych bibliotek pu-
blicznych, a ksiêgozbiory otrzyma³y
z Ministerstwa O�wiaty, po 436 to-
mów, w 70 % oprawionych i po 163
broszury z wydawnictwa Wiedza Po-
wszechna. Biblioteki gminne urucho-
mi³y, wzglêdnie wyposa¿y³y w ksi¹¿-
ki, 36 punktów bibliotecznych, za� 23
punkty pozosta³y pod opiek¹ PBP.
Uroczyste otwarcie gminnych biblio-
tek i nowych punktów mia³o miejsce
16 I 1949r., najokazalej na szczeblu
powiatowym we W³odzieninie. Wiele
pracy, trudu i starañ w³o¿y³ kierownik
PBP do wyszukiwania choæby skrom-
nych lokali dla bibliotek gminnych,
ich umeblowania, wyszukania odpo-
wiednich kandydatów na biblioteka-
rzy gminnych, przyjmowania z ró¿-
nych firm wydawniczych ksi¹¿ek,
udzielania wskazówek itd. Za prowa-
dzenie bibliotek gminnych biblioteka-
rze otrzymywali po 3 tys. z³, które
wyp³aca³y im zarz¹dy gmin.

Rok 1949 to etap dalszej pracy or-
ganizacyjnej. Napotykano  na ró¿ne
trudno�ci i na brak wszelkiej pomocy
ze strony czynników spo³ecznych,
komitetów bibliotecznych. Biblioteka-
rze gminni, choæ czê�ciowo przeszko-
leni na 4 - dniowym kursie w Krowiar-
kach i Kluczborku, nie orientowali siê
jednak nale¿ycie w swoich obowi¹z-
kach, za� kierownicy punktów biblio-
tecznych, w 90 % nauczyciele, w
wiêkszo�ci wypadków niechêtnie pe³-
nili swoje obowi¹zki z braku czasu.
Dawa³o siê odczuæ dotkliwy brak od-
powiednich osób na stanowiska bi-
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bliotekarzy gminnych i kierowników
punktów bibliotecznych. W tym roku
Wydzia³ Powiatowy wyremontowa³
w³asny budynek przy ul. Ko�ciuszki
[dzi� numer 18], a 22 VII odby³o siê
uroczyste oddanie lokalu w tym bu-
dynku na pomieszczenia PBP. Pochód
ruszy³ sprzed budynku starostwa i
zatrzyma³ siê przed w/w budynkiem,
gdzie do zebranych przemówi³ staro-
sta Ignacy Zawadzki i kierownik PBP
Ignacy �nigowski. Biblioteka otrzy-
ma³a wygodne pomieszczenie w ma-
³ej sali i 2 du¿ych pokojach. W 1949r.
otrzyma³a wiêksz¹ ilo�æ pó³ek na
ksi¹¿ki, zakupionych z bud¿etu. Pó³ki
podzielono tak¿e miêdzy biblioteki
gromadzkie. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
znaczna czê�æ ksi¹¿ek i w ogóle in-
wentarz bibliotek zakupiono z bud¿e-
tu PBP, w tym wypadku by³a to zas³u-
ga Wydzia³u Powiatowego. Kolejne
lata od roku 1950, z chwil¹ przej�cia
biblioteki na w³asno�æ prezydiów
powiatowych, miejskich i gromadz-
kich rad narodowych, wykazuj¹
znaczne wzbogacenie ksiêgozbiorów
i inwentarza bibliotek. Biblioteki po-
wiatowe, miejskie i gromadzkie mia³y
swoje bud¿ety biblioteczne, a tylko
zakup ksiêgozbiorów i inwentarza
nale¿a³ do powiatowej biblioteki.

Rok 1950 i nastêpne lata to dalsze
wzbogacanie ksiêgozbioru i inwenta-
rza meblowego bibliotek miejskich i
gminnych, wzglêdnie gromadzkich.
Stosunek prezydiów gminnych gro-
mad przez ca³y ten czas a¿ do roku
1958 by³ obojêtny. Nikt nie pomaga³
kierownictwu powiatowej biblioteki w
organizowaniu czytelnictwa i urucha-
mianiu bibliotek, ¿adne organizacje
spo³eczne ani polityczne nie przyczy-
ni³y siê do tego, aby biblioteki posia-

da³y odpowiednie lokale i umeblowa-
nie, nie prowadzi³y propagandy czy-
telnictwa, natomiast prawd¹ jest, ¿e
bud¿ety biblioteczne uchwalono, ale
z drugiej strony czyniono w groma-
dach trudno�ci w wyp³acaniu biblio-
tekarzom rachunków. Trzeba z naci-
skiem zaznaczyæ, ¿e nie by³o prawie
¿adnego dozoru i opieki nad biblio-
tek¹ i prac¹ bibliotekarzy gromadzkich
ze strony prezydiów gromadzkich rad
narodowych, nie tylko nie troszczo-
no siê o przydzielenie bibliotekom
zno�nego lokalu, ale jak to mia³o miej-
sce w Zubrzycach, gdzie lokale biblio-
teczne by³y zajête na tymczasowy
magazyn (po ¿niwach) obowi¹zkowo
dostarczonego zbo¿a, nie wyniesio-
no nawet pó³ek z ksi¹¿kami, tylko zbo-
¿e wsypano do pokoju jak do pró¿nej
skrzyni. Na za¿alenie bibliotekarza
ówczesny wójt odpowiedzia³, ¿e nie
ma innego pomieszczenia na zbo¿e,
zreszt¹ jest ono wa¿niejsze ni¿ biblio-
teka i ksi¹¿ki. Czêsto trafia³y siê wy-
padki, ¿e bibliotekarzom zmieniano
lokale na gorsze, albo by³ taki wypa-
dek, ¿e w lokalu biblioteki by³o 1 okno
40x40 cm, a wiêc by³a to mo¿e spi¿ar-
nia. Personel biblioteczny powiatowej
biblioteki, choæ niewykwalifikowany,
to jednak trzeba przyznaæ, by³ obo-
wi¹zkowy, odnosi siê to zw³aszcza do
d³ugoletnich pracowników jak W³o-
chowicz i Liphardt. Bibliotekarze
gminni, a pó�niej gromadzcy, to lu-
dzie, którzy tymczasowo tylko pe³nili
obowi¹zki, a bardzo szczup³e uposa-
¿enie wzglêdnie wynagrodzenie od-
strasza³o od pracy w bibliotece, po-
niewa¿ nikt nie chcial wi¹zaæ siê z bi-
bliotek¹ przez 4 - 5 godzin dziennej
pracy za 200 - 300 z³ miesiêcznie. Do
30 VI 1958r. PBP posiada³a 5 etatów, 2
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ma³omiejskie, za� w bibliotekach ma-
³omiejskich by³y tylko 4 etaty. W po-
wiecie istnia³y 54 punkty bibliotecz-
ne w 54 wioskach.  W Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej by³y
zatrudnione nastêpuj¹ce osoby: po
Tustanowskiej Drygaj³owa do 31 V
1951r., po niej Domicella W³ochowicz
od 1 VI 1951r. W 1954r. przydzielono
jeszcze jeden etat zajêty od 1 VII 1954r.
przez Leokadiê Liphardt, nastêpnie po
dodaniu 1 etatu od 1 X 1955 do 1 X
1957 Hanna Lewin, i od 1 VII 1957r.
do 1 VII 1958 Antoni Siudmak. W Bi-
bliotece Miejskiej w G³ubczycach pra-
cowa³a Antonina Chorecka - pracow-
nica prezesury Powiatowej Rady Na-
rodowej jako rycza³towa, po niej Ja-
nina Janowska. Od 1955r. zaczê³y siê
interesowaæ bibliotekami i czytelnic-
twem Powiatowy Komitet PZPR, ZSL
oraz Prezes Powiatowej Rady Naro-
dowej.

Po uruchomieniu Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej mie�ci³a siê ona w
1 izbie na piêtrze, gdzie mieszka³ te¿
przez  ca³y rok (1946 - 1947) kierownik
biblioteki. Tu by³a pracownia. Ma³y
pokój mia³ 2 pojedyncze okna z szy-
bami z³o¿onymi z licznych kawa³ków.
W sali na parterze mie�ci³a siê wypo-
¿yczalnia ksi¹¿ek. Okna w tej sali by³y
zas³oniête od czasów wojny grubym
czarnym papierem. Z powodu ostrej
zimy atrament podczas wype³niania
kart czytelniczych zamarza³ na piórze.
Mimo licznych trudno�ci uda³o siê
uruchomiæ biblioteki miejskie w Ba-
borowie i Kietrzu oraz punkty biblio-
teczne i upowszechniæ czytelnictwo.
Kierownictwo Powiatowej Biblioteki
Publicznej prawie wy³¹cznie samo zaj-
mowa³o siê licznymi konkursami czy-
telniczymi, recytatorskimi itp. Z po-

wodu lichego zdrowia I. �nigowski na
w³asn¹ pro�bê przeszed³ na emerytu-
rê dnia 30 VI 1958r.

IGNACY  �NIGOWSKI
Ignacy �nigowski urodzi³ siê 31 VII

1883r. w ̄ ó³kwi. 7 II 1914r. po�lubi³ w
Ko³omyi Rozaliê �wicarsk¹ (ur. 23 IV
1891r.). Podczas I wojny �wiatowej jak
wielu Polaków z Galicji s³u¿y³ w woj-

sku austriackim. Gdy zosta³ ranny,
le¿a³ w lazarecie w Jägerndorf (dzisiej-
szym Krnovie). W 1918r. jako podpo-
rucznik z niewielk¹ grup¹ polskich
¿o³nierzy rozbroi³ austriackich ofice-
rów i ¿o³nierzy w koszarach w Krako-
wie. Potem poprowadzi³ swój oddzia³
na Uniwersytet Jagielloñski, gdzie po
wej�ciu do �rodka obszed³ sale, krzy-
cz¹c: "Rewolucja! Polska powsta³a!
Przerwaæ wyk³ady i wypu�ciæ s³ucha-
czy!" Dziêki temu studenci mogli
wzi¹æ udzia³ w narodowej manifesta-
cji. Zerwali portret cesarza Francisz-
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ka Józefa wisz¹cy w auli i podarli go
na strzêpy. Wydarzenie to jest opisa-
ne w ksi¹¿ce Piotra £ossowskiego i
Piotra Staweckiego pt. Listopad 1918
we wspomnieniach i relacjach, War-
szawa 1988.

20 I 1919r. Ignacy �nigowski zosta³
kierownikiem szko³y w Trawnikach na
Lubelszczy�nie. Musia³ tam mieszkaæ
w nie ogrzewanym �wie¿o zbudowa-
nym domu, w którym wilgoæ zamarza-
³a na �cianach. W 1920r. zosta³ powo-
³any do wojska na wojnê z bolszewi-
kami. Wróci³ do pracy 1 III 1921r. 1 IX
1922r. zosta³ przeniesiony do Ko³o-
myi. Tam zosta³  dyrektorem Szko³y
Powszechnej im �w. Kazimierza, po-
tem zastêpc¹ dyrektora ̄ eñskiej Szko-
³y Powszechnej im. Królowej Jadwi-
gi. Mieszka³ z rodzin¹ przy ul. Legio-
nów 192 (budynek ten zachowa³ siê).
Po przyje�dzie do G³ubczyc pracowa³
jako nauczyciel w  Królowem, nastêp-
nie powiatowy inspektor szkó³ prze-
niós³ go do G³ubczyc, gdzie Ignacy
organizowa³ bibliotekê i czytelnictwo.
Do 1962r. funkcjonowa³ jako kierow-
nik Powiatowej Biblioteki Publicznej
w G³ubczycach, która mie�ci³a siê
najpierw w domu z wie¿yczk¹ przy ul.
Wa³owej (gdzie pó�niej dzia³a³a ka-
wiarnia "Ogrodowa"), nastêpnie w
budynku przy ul. Ko�ciuszki (w tym,
gdzie dzi� sprzedawane s¹ p¹czki i
gofry).

Ignacy �nigowski zmar³ 19 X 1970r.
w G³ubczycach i jest pochowany na
cmentarzu komunalnym.

                            Katarzyna Maler
Fot: Ignacy �nigowski z ¿on¹
w Królowem

MALARZE ZIEMI
G£UBCZYCKIEJ I ICH

DZIE£A (CZ.2)
Emil i Paul Hudek, bracia - bli�niacy
pochodz¹cy z Wódki w powiecie
g³ubczyckim. Nie wiadomo, czy otrzy-
mali wykszta³cenie akademickie. Ma-
lowali obrazy dla ko�cio³ów w powie-
cie g³ubczyckim na prze³omie XIX i
XX w. Jeden z braci ozdobi³ malowi-
d³ami obecnie stoj¹cy w ruinie ko�ció³
katolicki w Wojnowicach, a dla tam-
tejszego ko�cio³a ewangelickiego
(obecnie katolickiego) wykona³ obraz
o³tarzowy przedstawiaj¹cy Wniebo-
wst¹pienie Pañskie. Równie¿ nie wia-
domo, który z braci namalowa³  w
1876r. dla ko�cio³a we W³odzieninie
Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem. Emil
Hudek jest autorem obrazu �w. Tekli z
o³tarza g³ównego w rodzinnej Wód-
ce, a Paul obrazów stacji Drogi Krzy-
¿owej dla ko�cio³a w Posucicach.

Joseph Kalter, ur. 4 IX 1780r. w Blisz-
czycach. Zamieszka³ we Wroc³awiu,
gdzie by³ nauczycielem rysunków w
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gimnazjum �w. Marii Magdaleny. Po-
�lubi³ malarkê Amalie z domu Palsner,
z któr¹ za³o¿y³ prywatn¹ szko³ê rysun-
ku. Malowa³ obrazy o tematyce histo-
rycznej, religijnej oraz portrety. Jego
obrazy znajdowa³y siê w ró¿nych �l¹-
skich ko�cio³ach. Oko³o 1830r. wyko-
na³ obraz patronki dla o³tarza g³ów-
nego ko�cio³a �w. Katarzyny w rodzin-
nych Bliszczycach.
Zmar³ 17 II 1834r. we Wroc³awiu.
Richard Karger, urodzi³ siê  12 VI
1887r. w G³ubczycach w ubogiej ro-
dzinie i wychowywa³ po�ród jedena-

�ciorga rodzeñstwa. Uczêszcza³ do
szko³y powszechnej w G³ubczycach,
nastêpnie poszed³ na naukê do mala-
rza pokojowego. W 1904r. rozpocz¹³
wêdrówkê po Niemczech, maluj¹c
g³ównie portrety. Studiowa³ w Aka-
demii Sztuk Piêknych w Monachium.
Mia³ 25 wystaw. Po studiach malowa³
obrazy g³ównie o tre�ci religijnej. W
samych Glubczycach zachowa³o siê
kilkana�cie jego dzie³, g³ównie w ko-
�ciele i klasztorze franciszkanów (ob-
raz o³tarzowy Serca Jezusowego; por-
trety prze³o¿onych klasztoru i daw-

nych w³a�cicieli G³ubczyc).  Inne mo¿-
na zobaczyæ w ko�cio³ach ca³ego po-
wiatu g³ubczyckiego. Po II wojnie
�wiatowej osiad³ w Berlinie, gdzie
zmar³ 5 IX 1973r..
Emil Lauffer, ur. 28 VI 1837r. w Dvor-
ce lub Bliszczycach, pow. G³ubczyce.
Malarz - artysta, wykszta³cony w aka-
demii w Wiedniu. Zamieszka³ w Pra-
dze, gdzie by³ nauczycielem w Wy-
¿szej Szkole Technicznej. By³ mala-
rzem historycznym i ko�cielnym. Jego
obrazy mo¿na podziwiaæ m. in. w ko-
�ciele �w. Bart³omieja w G³ogówku
(Mêczeñstwo �w. Bart³omieja, �mieræ
�w. Józefa, Ofiarowanie ró¿añca �w.
Dominikowi, namalowane w 1885r.);
w 1854r. namalowa³ dla ko�cio³a w
Bliszczycach trzy obrazy o³tarzowe,
w 1862r. Matkê Bosk¹ Szkaplerzn¹ dla
ko�cio³a w Pilszczu, w 1890r. �w. Flo-
riana na o³tarz boczny w g³ubczyckim
ko�ciele parafialnym i w 1887r. �w.
Jana Nepomucena dla ko�cio³a �w.
Wawrzyñca w Królowem. Zmar³ 31 V
1909r. w Pradze.

                          Katarzyna Maler
Literatura:
1. Joanna Lubos - Kozie³, Wiar¹ tchn¹-
ce obrazy. Studia z dziejów malarstwa
religijnego na �l¹sku w XIX wieku,
Wroc³aw 2004.
2. Robert Hofrichter, Heimatkunde
des Kreises Leobschütz, T. 2, H.3, Le-
obschütz 1914.
3. Josef Klink, Leobschützer Heimat-
buch. München 1950.
4. Ró¿ne numery "Leobschützer He-
imatblatt".
Fotografie:
1. �w. Katarzyna z o³tarza g³ównego
ko�cio³a w Bliszczycach, mal. Joseph
Kalter.
2.Ch³op z kuflem, mal. R. Karger.
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 PAMIÊÆ O FELIKSIE STEUERZE W SU£KOWIE

Dnia 7 XI 2009r. w Su³kowie, gmina
Baborów, odby³y siê uroczysto�ci
zwi¹zane z obchodami 120 rocznicy
urodzin wybitnego badacza miejsco-
wych gwar dra Feliksa Steuera (ur. 5
XI 1889r. w Su³kowie, zm. 30 V 1950r.
w Katowicach i wedle ¿yczenia po-

chowanego na cmentarzu �w. Józefa
w Baborowie).

Stowarzyszenie Mi³o�ników Su³ko-
wa z Tomaszem Kiziakiem na czele
zorganizowa³o z tej okazji sympozjum
i wystawê. Gratulacje dla organizato-
rów i wyrazy szacunku dla uczestni-
ków przes³a³ sam prof. Jan Miodek.

Prof. Feliks Pluta z Uniwersytetu
Opolskiego, autor rozprawy pt. Feliks
Steuer jako dialektolog, przedstawi³
¿yciorys Feliksa Steuera i jego doro-
bek . Prof. Bogus³aw Wyderka, rów-
nie¿ z UO zaprezentowa³ pokaz multi-
medialny dotycz¹cy gwar laskich, w
tym gwary su³kowskiej (Su³ków wg
Steuera by³ ostatni¹ polsk¹ wiosk¹ na
pograniczu jêzykowym niemieckim i
morawskim). Z kolei dyrektorka Ze-
spo³u Szkó³ w Krzanowicach, dr Kor-

nelia Lach
omówi³a
k w e s t i ê
u¿ywania
gwar w tej
czê�ci �l¹-
ska, zazna-
czaj¹c, ¿e
dr Steuer
przewidy-
wa³, ¿e po
dwóch po-
koleniach
jêzyk pol-
ski prze-
stanie byæ

tu u¿ywany, dlatego je rejestrowa³. Po
tym wyk³adzie uczennice z Krzanowic
ubrane w �l¹skie stroje ludowe przed-
stawi³y weso³¹ scenkê rodzajow¹ w
gwarze laskiej, która rozbawi³a
wszystkich obecnych.

Równie¿ dr Artur Czesak z Uniwer-
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sytetu Jagielloñskiego omówi³ kwe-
stie zwi¹zane z badaniem gwar przez
Steuera, a Miros³aw Syniawa z Towa-
rzystwa Promowania Mowy �l¹skiej
w Chorzowie kwestie zwi¹zane z jego
twórczo�ci¹ i recenzje.

Kolejn¹ prelegentk¹ by³a dr Bo¿e-
na Bensz z T³ustomost, która przed-
stawi³a funkcjonowanie szko³y po-
wszechnej w czasach Feliksa Steuera.

Na zakoñczenie mgr Tomasz Kiziak
podziêkowa³ prelegentom, którzy wy-
g³osili swoje wyk³ady nieodp³atnie.
Opowiedzia³ te¿ o swoich ¿mudnych

poszukiwaniach materia³ów
na temat Feliksa Steuera w
ró¿nych archiwach, ustalaniu
jego drzewa genealogicznego
(mia³ jedena�cioro rodzeñ-
stwa, a jedna z sióstr, zmar³a
w 1975r.,by³a siostr¹ de No-
tre Dame w G³ubczycach).

Uczestnicy sympozjum
mogli obejrzeæ specjaln¹ wy-
stawê, na której znalaz³y siê
zdjêcia, artyku³y i przedmioty
nale¿¹ce do Feliksa Steuera,
po czym wszyscy udali siê na
plac w pobli¿u �wietlicy, gdzie
dokonano ods³oniêcia po-
mnika Feliksa Steuera.

Obchody 120 rocznicy uro-
dzin F. Steuera u�wietni³
swoj¹ obecno�ci¹ wnuk gwa-
roznawcy, Piotr Wieczorek,
który zna³ dziadka jako dziec-

ko i chocia¿ dziadek chcia³, aby na
jego grobie postawiæ skromny drew-
niany krzy¿, on po³o¿y³ mu jednak ka-
mienn¹ p³ytê.
                                Katarzyna Maler

Fotografie:
1. Feliks Steuer
2. Burmistrz gminy Baborów Euge-
niusz Waga z wnukiem F. Steuera
Piotrem Wieczorkiem  po ods³oniê-
ciu  pomnika.
3. Tablica na pomniku
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W powadze i skupieniu przyszli�my oddaæ
ostatni¹ przys³ugê naszemu Koledze, Przyja-
cielowi, Prezesowi Zwi¹zku Kombatantów RP i
By³ych Wiê�niów Politycznych,  poruczniko-
wi Marianowi £oziñskiemu.
  Stoimy u Twej trumny Drogi Marianie, by Ciê
po¿egnaæ z g³êbokim ¿alem - Twoi Koledzy, Przy-
jaciele ze Zwi¹zku Kombatantów RP w G³ubczy-
cach, Kietrzu, Baborowie, Branicach, Zarz¹du
Wojewódzkiego, Bratnich Zwi¹zków Komba-
tanckich. W chwili sprzyjaj¹cej zadumie pozwól
jeszcze na refleksjê po�wiêcon¹ Twemu praco-
witemu ¿yciu. Kolega prezes Marian urodzi³ siê
31 lipca 1922r. w Krakowie. Zdoby³ wykszta³ce-
nie ekonomiczne. By³ jednym z pierwszych or-
ganizatorów powojennego ¿ycia w mie�cie, do
1989r. by³ prezesem Powszechnej Spó³dzielni
Spo¿ywców "Spo³em" w G³ubczycach. Bra³
udzia³ w wojnie od wrze�nia 1939r. nastêpnie od
sierpnia 1944 do maja 1945 walczy³ z bandami
UPA na Kresach Wschodnich. Za zas³ugi dla
Ojczyzny otrzyma³ odznaczenia Pañstwowe,
Krzy¿ Oficerski, Krzy¿ Kawalerski i wiele innych.
   Kolego Marianie  pozwól, ¿e w Twoim imieniu

podziêkujê za udzia³ w uroczy-
sto�ci pogrzebowej rodzinie,
synowi z rodzin¹, synowym z
dzieæmi, siostrom i bratu, s¹sia-
dom i znajomym, ksiêdzu pro-
boszczowi,  panu pos³owi, w³a-
dzom wojewódzkim, powiato-
wym, gminnym, ¿o³nierzom Woj-
ska Polskiego, harcerzom. Dziê-
kujê dyrekcji Domu Kombatan-
ta w G³ubczycach, gdzie nasz
prezes ostatnio przebywa³.
¯egnaj  Kolego Prezesie. Niech ta ziemia lekk¹  Ci  bêdzie.
Cze�æ Twojej Pamiêci.

 S³owa po¿egnania przez wiceprezesa Jana Bi³ozura 5.08.09
 (foto na stronie nastêpnej)

OSTATNIE PO¯EGNANIE
�P. MARIANA  £OZIÑSKIEGO
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Pogrzeb
Mariana £oziñskiego
i ostatnie przemówienie
przy Pomniku
¯o³nierza Polskiego



187

HISTORIA

KRONIKI  MARIANA  £OZIÑSKIEGO
D³uga i bogata jest biografia Mariana £oziñskiego. W ostatnich latach

by³  równie¿ wspó³redaktorem G³osu G³ubczyc i Kalendarza G³ubczyckie-
go, które wzbogaca³ artyku³ami o powojennej historii miasta, w tworzeniu
której aktywnie uczestniczy³, przywraca³ te¿ pamiêci historiê Kresów, sk¹d
pochodzi³.

W Kalendarzu wype³nia³ rozdzia³ Sk¹d Nasz Ród". Nie by³ historykiem z
wykszta³cenia, ale docenia³ rolê i znajomo�æ historii dla przysz³ych poko-
leñ. St¹d zapewne jego szacunek i zami³owanie do tworzenia KRONIK, któ-
re po Jego �mierci Pani Marzena powierzy³a w moje rêce, a które po opisa-
niu w "Kalendarzu G³ubczyckim 2010" zostan¹ przekazane do Powiatowe-
go Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.                                                        Jan Wac

"KRONIKA PSS SPO£EM w G£UBCZYCACH"
       "KRONIKA PSS SPO£EM w G£UBCZYCACH"(w twardej oprawie forma-
tu A2)  prowadzona od 2001 roku do³¹czy do "Kroniki z dzia³alno�ci Spó³dziel-
ni za lata 1945-2000r." (Formatu 40x80 cm,180 stron, 592 zdjêæ,121 wycinków
p r a s o w y c h ) ,
p r z e k a z a n e j
16.05.2003r. Ra-
dzie Nadzorczej,
obie zawieraj¹
historiê PSS od
1945 roku do
2008 - i znajd¹ siê
w zasobach ar-
c h i w a l n y c h
Spó³dzielni -  na
pro�bê prezesa
T. Chrobaka.
(foto nastêpne
strony)   Pan M.
£oziñski prowadzi³ nie tylko kroniki PSS, ale równie¿ kierowa³ przez wiele,
wiele lat t¹ instytucj¹. Ostatni¹ Kronikê - tworzy³ równie¿ bêd¹c na emeryturze
- otwiera j¹ zdjêcie obecnego prezesa w otoczeniu za³ogi restauracji "Central-
na" w "Sylwestra 2001". Na kolejnych stronach du¿o kolorowych, opisanych
zdjêæ, roczne sprawozdania finansowe, relacje z zebrañ przedstawicieli cz³on-
ków i najwa¿niejszych wydarzeñ Spó³dzielni. Zdjêcie, na którym przewodni-
cz¹cy Rady Nadzorczej wrêcza dawnemu prezesowi M. £oziñskiemu upomi-
nek jako "Zas³u¿onemu Dzia³aczowi". Wycinki prasowe - "Tak o nas pisali" -
promuj¹ce m.in. dobre pieczywo, nasze sklepy, nasze oferty, konkursy, nagro-
dy, du¿o statystyki, podziêkowania, udzia³ PSS w do¿ynkach 2003r. w Baboro-
wie, w III Targach Przedsiêbiorczo�ci, spotkania seniorów, wizyta �w. Miko³aja
w PSS, zaproszenie w 2008r. do naszych sklepów po modernizacji.
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PSS
KRONIKI
(1945-2000)
(2001-2008)
PREZES
TADEUSZ
CHROBAK
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KRONIKA -WYDARZENIA I FAKTY Z ̄ YCIA ZPDZ

"UNIA" W G£UBCZYCACH
Styczeñ 1979 - Czerwiec 1979

MARIAN   £OZIÑSKI
   Jest to w³a�ciwie foto album o formacie A2 skrêcony dwiema �rubami, w
twardej oprawie, zdjêæ czarnobia³ych bez komentarzy i
tekstów z ró¿nych okazji i uroczysto�ci - zawiera kolejno -

Bal Sportu i Kultury w Klu-
bie Fabrycznym Unii -
20.01.1979r. Choinka dla dzie-
ci pracowników "Unii" -
28.01.79r. Po¿egnanie Pra-
cowników "Unii" odchodz¹-
cych na emeryturê - 16.02.79r.
Wizyta w "Unii" przewodni-
cz¹cej Zarz¹du G³ównego
Zw. Zaw. PPWOiS tow. Barbary Zatorskiej -
3.03.79r. Spotkanie z pos³em ob. Mieczys³awem
Rzepiel¹ -18.04.79r. Czyn produkcyjny emerytów

i rencistów -  23.04.79r.
Akademia z okazji Dnia
W³ókniarza i 1-Maja
oraz  wpis ludzi zas³u-
¿onych do Ksiêgi Ho-
norowej -   28.04.79r.
Pochód 1-Maja 1979,
Czyn spo³eczny za³ogi
"Unii" z okazji 35-lecia
PRL - 6.05.79r.  Mani-
festacja z okazji Dnia

Zwyciêstwa - 8.05.79r. KSR
Zak³ad  A, B, C - 14.05.79r.
i przedsiêbiorstwa
21.05.79r. Chór "Pochod-
nia" w Kra�niku maj 1979r.
Dzieñ Matki 25.05.79r. Kro-
nikê koñcz¹ zdjêcia ze spo-
tkania kierownictwa ZPDZ
"Unia" z emerytami i ren-
cistami w Klubie Fabrycz-
nym, gdzie nad scen¹ widnieje has³o
"NIECH WAM ZAWSZE TOWARZYSZY RADO�Æ ¯YCIA" - 20.06.1979R.
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KRONIKA  - SYNOWIE PU£KU
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ 1998R.

Kronika (formatu A2) sygnowana piecz¹tk¹ Zwi¹z-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
³ych Wiê�niów Politycznych  zawiera stan ewiden-
cyj-

ny  z dat¹ 7.06.1994r. - 21 osób.
Na dalszych stronach wycin-
ki prasowe i zdjêcia z ró¿nych
uroczysto�ci  z udzia³em "Sy-
nów Pu³ku". Zlot Wojewódz-
ki  z okazji 32 rocznicy Ludo-
wego Wojska Polskiego w
Opolu w 1975r. Spotkanie Sy-
nów Pu³ku z przedstawiciela-
mi w³adz wojewódzkich w
�wietlicy ZPDz. Zaproszenie i
zdjêcia z  wojewódzkiego spotkania i uroczysto�ci 43 Rocznicy Zwyciêstwa
nad Hitlerowskimi Niemcami - 8 maja 1988r. Prezentacje Synów Pu³ku - Edmun-
da ̄ wana, Adeli Chrzanowskiej, wycinki prasowe z "Kierunków", "G³osu Szcze-
ciñskiego" "�wiata M³odych", "¯ycia Warszawy" Zdjêcia z Krajowego Zlotu
Synów Pu³ku 23-25 wrze�nia 1998r. w Czêstochowie. Ostatni zapis - �w zlocie w
Olsztynie- Grudziance k/Rucianego - Nidy 2 -3.09.1999 udzia³u nie brali nasi
cz³onkowie z uwagi na odleg³o�æ i uci¹¿liwo�æ dojazdu do samego miejsca�
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KRONIKA "POMNIKI" - MARIAN £OZIÑSKI

 Kronika zawiera  historiê dwu po-
mników POMNIKA WDZIÊCZ-
NO�CI BOHATEROM ARMII
CZERWONEJ POLEG£YM O
WYZWOLENIE ZIEMI G£UB-
CZYCKIEJ  przy ul. M.C. Sk³o-
dowskiej postawionego decyzj¹ z
dnia 23 stycznia 1946 r., a ods³o-
niêtego w pa�dzierniku w roczni-
cê Rewolucji Pa�dziernikowej
(foto ni¿ej) i nowszego �jego na-
stêpcy�  ods³oniêtego 25 pa�dzier-
nika 1973 roku  w Parku Miejskim.
(foto nastêpna strona) Do roku
1980 uroczysto�ci oddawania ho³-

du bohaterom wojen-
nym odbywa³y siê  przy
dwóch pomnikach.
�W roku 1973 decyzj¹
Komitetu Polskiej Zjed-
noczonej Partii robotni-
czej, (sekretarz Leon
Brodziñski),  rozpoczêto
likwidacjê �Pomnika
Wdziêczno�ci� zlokali-
zowanego na placu by-
³ego cmentarza wojenne-
go przy ul. Sk³odowskiej.
rozpoczêto budowê no-
wego w parku miejskim
na Placu Wiosennym
przy ul. Parkowej, obok
poczty. W tym celu zo-
sta³y wykorzystane fun-
damenty (postument)
zlikwidowanego pomni-
ka niemieckiego z roku
1885 �Pomnika Wolno-
�ci� �Kriegerdenkmal�.
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"HISTORIA BUDOWY
POMNIKA  ̄ O£NIE-
RZA POLSKIEGO�

 MARIAN £OZIÑSKI
 �.  W czerwcu 1945 r. stare

roczniki ¿o³nierzy frontowych wra-
caj¹ z frontu zachodniego do swych
rodzin przesiedlonych z ziem
wschodnich "Kresów Wschodnich"
tu na ziemie odzyskane - zachod-
nie. Dwa tysi¹ce frontowych ¿o³-
nierzy z ró¿nych formacji, po wo-
jennej  poniewierce przyby³o tu i
do okolicznych wiosek wypalonych
i wyludnionych. Tutaj znale�li
swoj¹ przystañ ¿yciow¹, na najbar-
dziej wysuniêtym skrawku �l¹ska
Opolskiego.(�) W tym �rodowisku
kombatanckim zrodzi³a siê my�l, by
tu w G³ubczycach postawiæ  po-

mnik dla uczczenia tych wszystkich

W ho³dzie Tym którzy oddali
¿ycie za wolno�æ Polski

w latach 1939-1945
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¿o³nierzy, partyzantów, bojowników
polskich, którzy z³o¿yli najwy¿sz¹
ofiarê, ofiarê krwi i ¿ycia po to, by
mog³a istnieæ rozwijaæ siê wolna i nie-
podleg³a Polska Rzeczpospolita.
(�)

Tak¹ genezê budowy "Pomni-
ka ¯o³nierza Polskiego" na Placu
Zwyciêstwa na przeciw Szko³y
Podstawowej Nr 2 zapisa³ Pan
Marian w kronice po�wiêconej

temu pomnikowi. Nie oby³o siê bez problemów. Po pierwszej we wrze�niu
1978r. inicjatywie Zygmunta Turzañskiego postawienia pomnika - obelisku,
mimo uzyskania w czerwcu 1980r. zgody na lokalizacjê naprzeciw Urzêdu Miej-
skiego (dzi� Plac Jana Paw³a II), wskutek zaburzeñ w kraju odsuniêto my�l o
budowie pomnika na pó�niejszy czas. Radny Bronis³aw Sawicki wróci³ do tej
idei 11 kwietnia 1983. Dalsze strony Kroniki zawieraj¹ m.in. zdjêcia "Aktu Erek-
cyjnego" wmurowanego 9 maja 1985r.,cz³onków Komitetu  Budowy Pomnika"
z dyr. Janem Mrukiem na czele, Zaproszenie  Mariana £oziñskiego na ods³o-
niêcie 10.10.1985r. zdjêcia i przemówienia  J. Mruka, mjr. J. Krotiuka oraz relacjê
ze Mszy �w. i zdjêcia z po�wiêcenia pomnika przez ks. Proboszcza M. �lêczka
w dniu Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci 11.11.1989r. "Pan Bóg obdarzy³
cz³owieka rozumem i wol¹, ale
wyposa¿y³ go tak¿e w pamiêæ.
(..) Stawiane pomniki pamiêæ
ludzk¹  utrwalaj¹. Ten nasz "Po-
mnik ¯o³nierza Polskiego" tak¹
rolê powinien spe³niaæ, by pa-
miêtaæ o ofiarach drugiej wojny
�wiatowej - powiedzia³ w kaza-
niu ks. prboszcz. Podczas tej
drugiej uroczysto�ci przemawia³
Z. Turzañski. Apel Poleg³ych
prowadzi³ p³k E. ¯wan z udzia-
³em Kompanii Honorowej X Dy-
wizji Sudeckiej z Opola. Wszyst-
kie zdarzenia towarzysz¹ce wie-
le lat - od pierwszej inicjatywy
do po�wiêcenia - budowie po-
mnika s¹ bogato ilustrowane
zdjêciami i dokumentami Doku-
mentowane s¹ równie¿ lata pó�-
niejsze do 26.06.2003 roku, kie-
dy to burmistrz G³ubczyc Kazi-
mierz Jurkowski i mer Saint Remy
(Francja), jako przedstawiciele
miast partnerskich sk³adaj¹
wieñce pod pomnikiem.
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KRONIKA
" HISTORIA PRACOWNICZEGO OGRODU
IM. A. MICKIEWICZA" W G£UBCZYCACH

 Marian £oziñski

Kronikê rozpoczyna rozdzia³ "Pierw-
sze pocz¹tki" zawieraj¹cy nazwiska
pierwszych aktywnych dzia³aczy, którzy
na apel ówczesnych w³adz zg³osili siê,
by zagospodarowaæ istniej¹ce ju¿ ogro-
dy dzia³kowe przy ul. Kochanowskiego.
Powo³ali w tym celu Towarzystwo Ogro-
dów Dzia³kowych w G³¹bczycach z sie-
dzib¹ przy ul. Wodnej. Pierwszym preze-
sem wybrano W³adys³awa Zabilskiego.

Wiosn¹ 1946r. by³y pierwsze wysiewy
nasion powyci¹ganych z ró¿nych wo-

reczków przywiezionych z Wo³ynia,
Tarnopola, Sambora, Nadwórnej i in-
nych okolic. Latem by³y pierwsze zbio-
ry. Potem pierwsze lata ruchu dzia³ko-
wego.

Pierwsze powiêkszenie Ogrodów o
82 dzia³ki, kolejne zarz¹dy, kolejne ka-
dencje, kolejny Ogród w roku 1979
przy ul. ̄ eromskiego, gdzie zlokalizo-
wano 488 dzia³ek piêcioarowych na-
zwany "Pod Lipami". Kolejne Ogrody
- Zacisze, Ustronie, Senior. W³asny
"biurowiec", �wietlica i kawiarnia.
Pierwsze konkursy i pierwsze nagro-
dy. Pierwsze kolorowe zdjêcia naj³ad-
niejszych dzia³ek. Wycinki prasowe.
Pierwsze festyny dzia³kowiczów.
Pierwsze 100-lecie ogrodnictwa dzia³-
kowego w Polsce. Kronikê koñcz¹ zdjê-
cia dzia³ek panów Wiktora Komarnic-
kiego i autora kroniki Mariana £oziñ-
skiego.
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 KRONIKA "PIONIERZY W 1945R." - Marian £oziñski

"Z okazji 50-lecia wyzwolenia i zago-
spodarowania Ziemi G³ubczyckiej war-
to omówiæ rozwój organizacyjny insty-
tucji, które to dzisiaj determinuj¹ kszta³t
naszegodnia powszechnego.(�) W
wielu przypadkach Ci ludzie, pionierzy,
odeszli bezimiennie, teraz istnieje oka-
zja, by ich pokazaæ. Jednym z pierw-
szych kluczowych zadañ by³o zbudo-
wanie aparatu w³adzy

 W dniu 10 maja 1945r. z inicjatywy
Komitetu Obywatelskiego zosta³o po-
wo³ane Starostwo Powiatowe Grodzkie
� W maju  zostaje powo³ana Powiato-
wa Rada Narodowa�.. Miejska Rada
Narodowa� Powiatowy Urz¹d Repa-
triacyjny� w czerwcu przybywaj¹
pierwsze transporty, w listopadzie po-

wstaje Urz¹d Ziemski,  w  lipcu  przyje¿d¿aj¹ pierwsi lekarze- pocz¹tki organiza-
cji lecznictwa, szpitala, pierwsi nauczyciele - powstaje Inspektorat Szkolny,
pierwsze szko³y, zaczynaj¹ dzia³alno�æ  kolejne instytucje - S¹d Grodzki i Pro-
kuratura,  Poczta Polska, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,  Apteka, Bank Rolny, Izba
skarbowa,  Sklep "Dom jestKsi¹¿ki", powstaj¹ partie polityczne, Zwi¹zek Osad-
ników Wojskowych, ruszaj¹ pierwsze zak³ady pracy - browar, s³odownia, "Mer-
kury" pó�niej "Unia", formuje siê oddzia³ Wojsk Ochrony Pogranicza, stacja
kolejowa prawie nie przesta³a dzia³aæ, uruchomiona zosta³a stacja benzynowa,
weterynaria, pierwsze sklepy, rzemios³o,  odradza siê spó³dzielczo�æ- Zwi¹zek
Gospodarczy  Spó³dzielni "Spo³em", PSS "Jedno�æ" , Sp. Rolniczo-Handlowa
"Rolnik" , Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej GS, Sp. Mleczarska,  Sp. "Czytel-
nik", hotel Dworcowy, Miejska Komenda Mi-
licji Obywatelskiej. Klub pi³ki no¿nej�.. D³u-
ga jest lista pierwszych instytucji w powojen-
nych G³ubczycach, jeszcze d³u¿sza jest lista
osób, które organizowa³y na nowo powojenne
¿ycie spo³eczne G³ubczyc. Im Pan Marian £oziñ-
ski, jako jeden z nich, po�wiêci³ tê kronikê.

KRONIKA "WETERAN"
Nisko 1937-39

Kronika po�wiêcona jest �rodowisku absol-
wentów by³ej Szko³y Podoficerskiej Piechoty
dla Ma³oletnich Nr 3 w Nisku, której Marian
£oziñski by³ absolwentem. Zawiera Biuletyn
Informacyjny z grudnia 1996r. i grudnia 1995.
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Po latach G³ubczyce znowu maj¹
swoje DNI. �wiêtowano je 12 -13 -14
czerwca, po raz pierwszy na
odrestaurowanym Rynku  miasta i w
otoczeniu nowego ratusza.
Uroczysto�ci, imprezy, odbywa³y siê
w okolicy rocznicy daty jego oddania

i po�wiêcenia. Wszystko wskazuje na
to, ¿e tworzy siê nowa tradycja, która
przywraca i reaktywuje niektóre
dawniejsze zwyczaje oraz ³¹czy inne
wieloletnie imprezy  pod wspólnym
szyldem DNI G£UBCZYC,
wzbogacaj¹c o
nowe wspó³czesne
formy.

Dzieñ pierwszy,
dzieñ g³ubczycki -
VI Targi
Przedsiêbiorczo�ci
przeniesione z hali
sportowej ZOKiS
do Sali pod Anio³em
p r e z e n t o w a ³ y
g³ównie dorobek
gospodarczy firm gminy, które tak¿e
hojnie wspiera³y organizacjê DNI.

II Jarmark Joannitów na ulicy
Ratuszowej i terenach przyleg³ych
oferowa³ kolekcjonerom, hobbystom,
i nie tylko, przebogaty asortyment
wyrobów artystycznych, rêkodzie³a,

 DNI G£UBCZYC

miody, nalewki i ro�liny ozdobne,
dekoracyjne, lecznicze chêtnie
kpowane, mimo ¿e, albo dlatego, ¿e
k³uj¹ce. Wybór bogaty, jak to na
dawnych jarmarkach bywa³o.
Harcerze wspierali  w podcieniach
kamieniczek promocjê miasta.

  Zapowiadane
og ³oszen ie
wyników  VI
k o n k u r s u
" Z b i e r a m y
baterie i
butelki z
t w o r z y w
sztucznych"
zgromadzi³o
w o k ó ³

estrady dyrekcje, przedszkolaków
(foto), uczniów, gimnazjalistów i
licznych  zainteresowanych po
odbiór bogatych nagród.  Odbiorcom
nagród towarzyszy³y g³o�ne fanfary
G³ubczyckich Dinozaurów, które

potem  da³y  mieszkañcom miasta i
go�ciom koncert muzyczny
przywracaj¹cy piosenki i muzykê
naszej m³odo�ci. Wieczorem
pierwszego DNIA  Rynek wype³ni³a
muzyka coverowej formacji "ABBA"
i liczni jej wielbiciele, by pos³uchaæ
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zespo³u "MAMMAMMIA", po nim
koncertu gwiazdy wieczoru
"NORBIEGO", a na  "dobranockê" dla
doros³ych  (ok. 22.00) zagra³ czeski
cover  "ROBBIEGO WILLIAMSA".
By³ to wstêp do DNIA drugiego

bardziej czeskiego. W jego czê�ci
popo³udniowej w³adze samorz¹dowe
G³ubczyc i Krnova otwar³y XIX
Festyn Górno�l¹ski, potem

kibicowa³y pi³karzom-radnym Rady
Miejskiej G³ubczyc i Krnova,
zamienionym w "zabawkowych i
zabawnych pi³karzyków". Mecz
by³na tak wysokim poziomie, jak i jego
wynik (25:25), a sprawozdawca
sportowy z trudem nad¹¿a³ z liczeniem
bramek. Korzystaj¹c z u¿yczonego
przez s¹siadów z Krnova boiska

dmuchanego, nasza m³odzie¿ równie¿
sobie "pokopa³a". Tego DNIA jeszcze
dwa razy Czesi opanowali g³ubczycki
Rynek muzycznie, by³y to czeski cover
"ELVISA PRESLEYA" i Grupa  Rock
and Rollowa - FIREBALLS z Brna.

Przestrzeñ czasow¹ miêdzy
tymi zespo³ami oraz
przestrzeñ nad G³ubczycami
wype³ni³y  "TELEWIZYJNE
SPOTKANIA Z
BALLAD¥" i "CZERWONE
GITARY".
  Trzeci DZIEÑ, niedzielny,
zaczê³y wystêpy dzieci i
m³odzie¿y g³ubczyckich
placówek o�wiatowych i
orkiestry dêtej MOK, a
zakoñczy³y coverowa
formacja "MAGIC OF

BONEY'M", koncert MEZO z
zespo³em,  grupa "BAYER FULL"  a
na dobranoc gwiazda wieczoru
"URSZULA". Oprawê artystyczn¹ i

cateringow¹  zapewni³a
Agencja Koncertowo-
Impresaryjna "WOJA" z
Opola. Warto na
zakoñczenie relacji dodaæ, ¿e
wiele atrakcji Dni
prezentowanych go�ciom i
mieszkañcom mo¿liwe by³o
dziêki hojno�ci sponsorów
- TYSKIE, ASA,
ELEKTROMET, WOJA,

TOP FARMS, ODNOWA, BANK
BG ,̄ GALMET, EUROPEAN PEOPLE
AT WORK, OPOLSKIE KWITNACE,
którym nale¿¹ siê podziêkowania i
¿yczenia - niech im  siê dobrze wiedzie
i kryzysy omijaj¹, a bêd¹ mieli z tego
liczne po¿ytki równie¿ mieszkañcy
miasta i gminy.

        Jan Wac
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23. sierpnia  obcho-
dzono w Lisiêcicach
uroczy�cie �wiêto
dziêkczynienia za tego-
roczne plony, a po na-
szemu do¿ynki. �wiêto
rozpoczêto Msz¹ �w.
Wcze�niej w progu
�wi¹tyni ks. proboszcz

Marian Stok³osa powita³ korowód ze
starostami na czele, po�wiêci³ chleb i
koronê ¿niwn¹ symbole do¿ynek oraz
przywita³ go�ci. W kazaniu po�wiêci³
wiele s³ów szacunkowi nale¿nemu
pracy rolników i poszanowaniu jej
efektów. Na zakoñczenie starostowie

DO¯YNKI W LISIÊCICACH

poczêstowali  parafian chle-
bem.  Po Mszy �w. korowód
z przedstawicielami w³adz sa-
morz¹dowych powiatu i gmi-
ny oraz pos³em Adamem
Krup¹  przeszed³ ulicami wsi
na boisko szkolne, gdzie
mieszkañcy  �wiêtowali do
nocy przy sprzyjaj¹cej pogo-
dzie. W korowodzie  prowa-
dzonym przez G³ubczyck¹
Orkiestrê Dêt¹, widowisko-

wo wygl¹da³y nie tylko
bryczki konne, amazonki,
ale i najnowsze zestawy
do uprawy gleby ci¹gnio-
ne przez super ci¹gniki
wygl¹daj¹ce jak wielkie
monstrum techniczne, o
niewyobra¿alnej sile, w
której cz³owiek stanowi
ma³o widoczny element za-

mkniêty w przeszklonej kabinie. Do
spraw techniki, wydajno�ci i op³acal-
no�ci w rolnictwie nawi¹zywali rów-
nie¿ w przemówieniach pose³ i bur-
mistrz. Organizatorzy do¿ynek w tym
roku równie¿ stanêli na wysoko�ci za-
dania.

 Jan Wac
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 Spotkanie (4.05) by³o okazj¹ zapo-
znania w³adz samorz¹dowych gminy
i powiatu, go�ci m.in. pos³a A. Krupy
komendanta KPPSP z dzia³alno�ci¹-
Stra¿y, wyra¿enia podziêkowania,

podsumowania dorobku, a na zakoñ-
czenie z³o¿enia kwiatów pod figur¹
�w. Floriana. Spotkaniu towarzyszy³a
orkiestra dêta MOK. Informacjê o jed-
nostkach OSP z terenu gminy G³ub-
czyce i ich dzia³alno�ci  w 2008 roku
przedstawi³  komendant Miejsko -
Gminny kpt. Józef Or³owski

STAN LICZEBNY JEDNOSTEK:
Na terenie gminy funkcjonuje 15

jednostek OSP, z tego trzy s¹ w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo - ga�ni-
czym (Grobniki, Równe, Zopowy).

Cz³onkowie zrzeszeni w OSP: czyn-
nych - 446 stra¿aków, wspieraj¹cych
- 364, honorowych - 52,  Razem - 862

Ponadto w  OSP dzia³aj¹: 2 Kobiece
Dru¿yny Po¿arnicze licz¹ce 15 cz³on-
kiñ, 8 M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿ar-
niczych - licz¹cych  96 cz³onków.

 WYPOSA¯ENIE POJAZDÓW
PO¯ARNICZYCH

Samochody  ze zbiornikami na wodê
posiadaj¹ OSP Lisiêcice, Pietrowice,

SPOTKANIE  STRA¯AKÓW
  W RATUSZU W DNIU �W.  FLORIANA

Zopowy, Grobniki, Równe, �ciborzy-
ce Ma³e i Zubrzyce.- s¹ to samocho-
dy marki Jelcz, Star 244 i Mercedes.
Lekkie samochody po¿arnicze bez
zbiorników na �rodek pianotwórczy -

Kietlice, Klisino, Gazowice, Mokre,
Chomi¹¿a, Nowa Wie�, Zawiszyce  -
s¹ to pojazdy marki ̄ UK - oraz Bog-
danowice, które posiadaj¹ samochód
marki FORD z  zainstalowanym nie-
wielkim zbiornikiem  na wodê.

WIEK POJAZDÓW
Najstarsze pojazdy: marki "¯uk"

OSP Zawiszyce - rok produkcji 1973r.;
"Jelcz" OSP Pietrowice - 1982r.; "Star
244" OSP Równe - 1987r.

Najm³odsze pojazdy: "Mercedes"
OSP Zopowy - 2006r.; "FORD" OSP
Bogdanowice - 2005r. "STAR 244"
OSP Grobniki - 1998r.

 ZDARZENIA I DZIA£ALNO�Æ
JEDNOSTEK

Na terenie powiatu g³ubczyckiego
w 2008 roku powsta³o 543 zdarzeñ, z
tego na terenie Gminy G³ubczyce -
ogó³em 327, to jest  60 %.  W tym: 97
to  po¿ary, 219 miejscowe zagro¿enia,
11 alarmy fa³szywe. Jednostki OSP
interweniowa³y - ogó³em  75 razy.  W
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pozosta³ych  bra³a udzia³ Jednostka
Ratowniczo - Ga�nicza PSP w G³ub-
czycach. Najwiêcej wyjazdów do zda-
rzeñ mia³y OSP: Zopowy - 16 razy,
Grobniki  - 13 razy, Równe - 10 razy

Wiêkszo�æ zdarzeñ spowodowa³y
anomalia pogodowe (silne wiatry, ob-
fite  deszcze i opady gradu) oraz  wy-
padki  i kolizje drogowe, równie¿  po-
¿ary stert s³omy.  Stra¿acy z jedno-
stek w³¹czonych do KSRG odbyli
szkolenie z  zakresu obs³ugi aparatów
ochrony dróg oddechowych w KW
PSP w Opolu. W okresie letnim jed-
nostki OSP Pietrowice, Zubrzyce, Sci-
borzyce Ma³e, Mokre oraz jednostki
z KSRG uczestniczy³y w æwiczeniach
w lesie nale¿¹cym do Lasów Pañstwo-
wych w Le�nictwie Opawica.

 29 czerwca 2008 roku odby³y siê
zawody miejsko - gminne dru¿yn OSP
w Lisiêcicach. Uczestniczy³o: 14 dru-
¿yn Seniorów, 2  Kobiece Dru¿yny
Po¿arnicze, 2 MDP Dziewczêce, 7
MDP Ch³opiêcych  Czo³owe miejsca
w grupie seniorów zdoby³y: I m. OSP
Bogdanowice, II m. OSP Zubrzyce, III
m. OSP Kietlice.

13 lipca 2008r rozegrano  na tzw.
stawie ³abêdzim w parku turniej pr¹-
dopi³ki.  Startowa³y 4 dru¿yny. Naj-
lepszym zespo³em zosta³a dru¿yna
OSP Bogdanowice.

 6 wrze�nia  w Krnovie  odby³y siê
zawody dru¿yn OSP z terenu naszej
Gminy oraz Krnova. Z naszej strony
udzia³ wziê³y  OSP: Chomi¹¿a, Gadzo-
wice, Pietrowice, Nowa Wie�, Kietli-
ce, Lisiêcice.

 20 - 22 czerwca  9 jednostek OSP,
tj. 80 stra¿aków zabezpiecza³o uroczy-
sto�æ zwi¹zan¹ z otwarciem ratusza.
Stra¿acy zabezpieczali te¿ do¿ynki w
OPAWICY - jednostki OSP Pietrowi-
ce i Mokre.

We  wrze�niu stra¿acy PSP prze-
prowadzili przegl¹d operacyjno - tech-
niczny i stan wyposa¿enia stra¿nic  we
wszystkich jednostkach OSP. O wy-
nikach kontroli zosta³y poinformowa-
ne m.in. OSP oraz Urz¹d Miejski.  Na
szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹
OSP Zopowy  i �ciborzyce Ma³e.

BUDOWNICTWO I REMONTY
Trwa budowa  stra¿nicy w Grobni-

kach. W 2008r. wybudowano �ciany i
wykonano pokrycie dachowe. Wiele
stra¿nic w minionym okresie zosta³o
wyremontowanych i odnowionych.
W wiêkszo�ci stra¿acy we w³asnym
zakresie wykonywali szereg prac spo-
³ecznie. Wyremontowane zosta³y
dwie motopompy po¿arnicze. Koszt
remontu 1 motopompy to ok. 4 tys. z³.

GMINA ZAKUPI£A DLA JEDNO-
STEK: OSP Grobniki now¹ motopom-
pê po¿arnicz¹ - koszt - 26 tys. z³,OSP
Klisino - motopompê szlamow¹ - 6 tys.
z³, OSP Zopowy - pilarkê do drewna
oraz pi³ê do ciêcia betonu i stali  - 5,2
tys. z³, OSP �ciborzyce Ma³e - radio-
telefon przeno�ny koszt - 1,5 tys z³,
jednostki OSP z KSRG  za otrzymane
�rodki z bud¿etu pañstwa zakupi³y
m.in. aparaty  ochrony dróg oddecho-
wych - OSP Równe, Zopowy, Wen-
tylator oddymiaj¹cy - OSP Grobniki,
Radiotelefony przeno�ne - OSP Zo-
powy i Równe. Warto�æ zakupione-
go sprzêtu  wynios³a oko³o  28 tys. z³,
z czego 45% zosta³o dofinansowane
z ZWZ OSP RP w Opolu.

 ODZNACZENIA - W maju 2008
podczas wojewódzkiej uroczysto�ci
z okazji DNIA STRA¯AKA, jaka od-
by³a siê przy ratuszu, za wzorowo
przez wiele lat pe³nion¹ s³u¿bê odzna-
czono druha Józefa Mroza najwy¿-
szym odznaczeniem stra¿ackim - Z³o-
tym Znakiem Zwi¹zku.             Jan Wac
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 W sobotnie popo³udnie (24.01.09.)
salê po bibliotece gminnej w ZOKiS
wype³nili cz³onkowie Zwi¹zku Emery-
tów i Renci-
stów na no-
worocznym i
z a r a z e m
pierwszym w
tym lokum
s p o t k a n i u
pod  nowym
kierownic-
twem pani
prezes Marii
Bernackiej.
Go�æmi spo-
tkania by³y w³adze samorz¹dowe.
Cz³onkowie zwi¹zku okazali rado�æ z
zapewnienia bur-
mistrza Jana
Krówki, ¿e to po-
mieszczenie bê-
dzie sta³ym miej-
scem ich spotkañ,
a w przyleg³ych
bêd¹ mogli mieæ
biuro i zaplecze.

Nowe lokum dla zwi¹zku ma tê zaletê,
¿e pozbawione jest tzw. barier archi-
tektonicznych, a zatem ³atwo dostêp-
ne dla osób niesprawnych. Pani pre-

EMERYCI U SIEBIE
zes  rozwinê³a szeroki wachlarz mo¿li-
wo�ci dzia³añ i realizacji programów,
jakie przy wsparciu zarz¹du i cz³on-

ków  zamierza realizowaæ w tym miej-
scu. Ma³¹ próbkê zaprezentowa³a

pani Delanowska,
wykonuj¹c Hymn
Emerytów  w³a-
snego autorstwa
jako t³o dla wzno-
szonego toastu
inauguruj¹cego
spotkanie. Pozo-

staje ¿yczyæ nowym w³adzom zwi¹z-
ku i cz³onkom niegasn¹cej energii,
�wietnych pomys³ów na zagospoda-
rowanie wolnego czasu.

 Jan Wac
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Któ¿ to powiedzia³, ¿e starzenie siê
jest smutne, szare i z³e?

Podopieczni  Domu Dziennego Po-
bytu w G³ubczycach maj¹ niezbite
dowody na to, ¿e jest to nieprawda.
Na potwierdzenie tego nasze Panie
Seniorki przygotowa³y przedstawie-

nie dla dzieci z Przedszkola Nr 1 z oka-
zji Dnia Dziecka. Wystêpy Pañ prze-
rywane by³y gor¹cymi oklaskami, a
zakoñczone  wspóln¹ zabaw¹ - dzieci
chcia³y jeszcze, i... jeszcze.

A potem... potem by³a Pielgrzymka
do Bryksy, na któr¹ nasi Seniorzy
je¿d¿¹ od kilku lat. Tam oprócz modli-
twy i skupienia by³y równie¿ �piewy i
harce na trawie wspólnie z naszymi
przyjació³mi, którzy przyjechali z piê-
ciu Domów Dziennego Pobytu w Kê-
dzierzynie-Ko�lu oraz ze Zdzieszowic.

Lubimy siê ruszaæ, wiêc bardzo czê-
sto urz¹dzamy wycieczki. W lipcu br
na rowerach udali�my siê do Lasu
Marysieñka, a czê�æ z nas na miejsce
przysz³a na nogach, podpieraj¹c siê
tak modnymi kijkami. A co, starsi te¿
id¹ za mod¹! Po tej wycieczce d³ugo

"Z£OTY WIEK" SENIORÓW

nie by³o spokoju, nasze "wiercipiê-
ty" na zaproszenie Pana Mietka uda-
³y siê z wycieczk¹ na jego "ranczo" w
Kietlicach. Oj, umiemy siê bawiæ! Nikt
nie powie, ¿e seniorzy naszego Domu
nie maj¹ kondycji fizycznej. Dba o to
Pani Gosia, nasza terapeutka. Syste-

matycznie trzy razy w tygodniu na
�wie¿ym powietrzu nasze Panie
uczestnicz¹ w gimnastyce zdrowot-
nej i to daje im taki "power", ¿e ho,
ho! Niestety wszystko co dobre siê
koñczy, skoñczy³o siê wiêc tak¿e æwi-
czenie w ogrodzie naszego Domu, ale
my nie spuszczamy nosów na kwin-
ty. Rok sprawno�ciowy na �wie¿ym
powietrzu zakoñczyli�my hucznie
rozdaniem dyplomów i ma³ym przyjê-
ciem.

Skoñczy³o siê równie¿ lato? Super, jest
okazja do �wiêtowania. Pogoda dopisa-
³a, wiêc w ogrodzie rozpalili�my grilla, a
do �piewu przygrywa³a nam harmonia
Pana Mietka. Z piosenk¹ na ustach po¿e-
gnali�my lato.

Zaczyna siê jesieñ? Jeszcze lepiej!
   >>>
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>>> Robimy "�wiêto pieczonego ziemniaka". W ogrodzie rozpalamy ognisko i
pieczemy ziemniaki, jest równie¿ "baba ziemniaczana". Próbujemy ciasteczek, które
Seniorki upiek³y na naszych spotkaniach w Domu - pycha! palce lizaæ! Po takich
frykasach trzeba siê rozruszaæ, wiêc tañczymy i �piewamy tak, ¿e s³ychaæ nas dooko³a.

I co? Kto powie, ¿e emeryci to smutni i nudni ludzie? �mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e
niejeden m³ody cz³owiek móg³by siê od nas uczyæ JAK SIÊ BAWIÆ. A przed nami
jeszcze uroczyste obchody Dnia Seniora... oj, bêdzie siê dzia³o!

Liliana D¹browa Kierownik DDP

W dniach 23-27 czerwca 2009, Chór Mieszany I LO w G³ubczycach pod dyr.
Tadeusza Eckerta, po raz kolejny wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu
Pie�ni Chóralnej w Miêdzyzdrojach, osi¹gaj¹c najwiêkszy sukces w historii
swoich wystêpów w tym presti¿owym konkursie. W rywalizacji z 13 chórami
zdoby³ "Z³oty Dyplom" w kategorii "Musica Sacra", "Srebrny Dyplom" w
kategorii muzyki wspó³czesnej oraz Puchar z Bursztynem - nagrodê Przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej w Miêdzyzdrojach. W rywalizacji konkursowej chór
wykona³ m.in. utwory Józefa �widra, Feliksa Nowowiejskiego i Zdenka Lu-
ka�a.

Tadeusz Eckert

NAJWIÊKSZY SUKCES
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XIX G£UBCZYCKIE DNI KULTURY

Trudno opisaæ choæby krótko
ka¿d¹ z trzydziestu  imprez prezento-
wanych  zwyczajowo  w okresie  od
Dnia Nauczyciela do Narodowego
�wiêta Niepodleg³o�ci, czyli G³ub-
czyckich Dniach Kultury. St¹d ko-
nieczno�æ grupowania zdarzeñ kultu-
ralnych wg ró¿nych kryteriów.  By³y
imprezy okoliczno�ciowe u�wietnia-
j¹ce Dzieñ Edukacji Narodowej, jubi-

leusz ko�cio³a. Narodowe �wiêto Nie-
podleg³o�ci, �wiêto Patrona Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej   lub przy-
gotowywane przez naszych animato-
rów kultury mo¿na by rzec programy
autorskie:   Marii Farasiewicz  program
integracyjny "Bez Barier" i "W krainie
mi³o�ci"- wieczór poezji �piewanej,
Józefa Kaniowskiego "Nie lêkajcie siê"
i program muzyczny "Wio�nin", �Dzie-
ci dla Jana Paw³a II� albo Waldemara
Lankaufa  inscenizacja teatralna legen-
dy o Ko�ciele parafialnym i "Bal sam-
ców" spektakl zdobywca g³ównej  na-
grody w V Ogólnopolskim  Przegl¹-
dzie Autorskich  Prezentacji Scenicz-
nych w Warszawie czy Jesienne  Spo-
tkania Teatralne - wystêpy autorskich
grup dzieciêcych i m³odzie¿owych z
okazji 15-lecia Jego pracy artystycz-
nej.

By³y konkursy - Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Patriotycznej i ̄ o³nier-
skiej, XI Festiwal Piosenki Ekologicz-
no - Prozdrowotnej organizowany

przez  SP1 czy wystawa prac dzieciê-
cych pt. "Ko�ció³  NNMP".

By³y wyk³ady i spotkania autorskie:
z Tomaszem Rzeczyckim, autorem
ksi¹¿ki "Góry Polski", program  w for-
mie zabaw literackich z Marcinem
Brykczyñskim - autorem ksi¹¿ek dzie-
ciêcych albo wyk³ad nt. historii ko-
�cio³a parafialnego przygotowany
przez dr Barbarê Piechaczek i dr Kata-
rzynê Maler.

By³a te¿ okazja uczestniczyæ w
koncertach zespo³ów z zewn¹trz pre-
zentuj¹cych  gor¹ce rytmy muzyki
brazylijskiej "Barbossa Trio"  i hisz-
pañskie show "Viva Flamenco". Dla
koneserów muzycznych promocja
p³yty brytyjskiej saksofonistki  Pat-

sy Gamble i koncert gwiazd bluesa i
jazzu Egon Poka Eksperience Feat.

By³o spotkanie z kultur¹ ba³kañsk¹
(koncert, prezentacja multimedialna)
by³y warsztaty taneczne, równie¿ tañ-
ców afrykañskich. Kto chcia³ móg³ po-
s³uchaæ piosenek autorskich i literac-
kich Rafa³a Nosala i grupy Bohema  albo
pój�æ na promocjê p³yty "Bunkier". Cie-
kawe by³y reporta¿e  filmowe  "My o
Nas" Polsko-Czeskiej Telewizji Dzieciê-
cej. GDK  zakoñczy³a gwiazda polskiej
estrady  Gra¿yna £obaszewska w do-
borowym  towarzystwie  Tadeusza Le-
�niaka i Krzysztofa "Pumy" Piaseckie-
go.

Imprezy GDK dostêpne by³y nie
tylko na scenach MOK, ale i w Po-
wiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyc-
kiej, ko�ciele, PSM.

Do zobaczenia na XX Jubileuszo-
wych   G³ubczyckich Dniach Kultury
w 2010 roku - najd³u¿szym cyklu im-
prez  kulturalnych

Jan Wac
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�.to tytu³ wystawy czynnej w mar-
cu w sukiennicach Powiatowego Mu-
zeum Ziemi G³ub-
czyckiej w ratu-
szu, której werni-
sa¿ odby³ siê
12.03.09r. Autorka
wystawy jest ab-
solwentk¹ Pañ-
stwowej Wy¿szej
Szko³y  Sztuk Pla-

stycznych w Poznaniu. Pracuje od
2005r. w Instytucie Sztuki PWSZ w Ra-
ciborzu, gdzie prowadzi zajêcia w pra-
cowni struktur wizualnych, mozaiki
oraz warsztaty twórcze. Zajmuje siê ry-

RYSUNEK I GRAFIKA WIES£AWY OSTROWSKIEJ
Wystawa w Ratuszu Miejskim

sunkiem, grafik¹, mozaik¹, tkanin¹ i
aran¿acj¹ wnêtrz. W trosce o prze¿y-

cia widza nie nadaje pracom tytu³ów.
W du¿ej mierze z pozoru  abstrakcyj-
ne prace inspirowane s¹ rzeczywisto-
�ci¹, jak¿e ró¿nie odczytywan¹ przez

ka¿dego z nas. Wies³awa Ostrowska
- na zdjêciu obok burmistrza -  jest
autork¹ kilku wystaw indywidual-
nych  i licznych zbiorowych

                           Jan Wac
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Od 8 -12 grudnia w ratuszu miejskim
otwarta by³a staraniem Komendy
Hufca ZHP wystawa "Olga i Andrzej
Ma³kowscy". W jej otwarciu uczest-
niczy³y w³adze samorz¹dowe gminy,
powiatu, dyrektorzy szkó³, instrukto-
rzy. Przeciêcia wstêgi dokonali m.in.
dh senior Zygmunt Kosowski, bur-
mistrz J. Krówka, kierownik o�wiaty

T. Señ. Dziêki ¿yczliwo�ci Muzeum
Harcerstwa w Warszawie i Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej harcerze i m³odzie¿
g³ubczyckich szkó³ zapoznali siê z za³o-
¿ycielami i histori¹ polskiego skautin-
gu - Olg¹ i Andrzejem Ma³kowskimi.
Ma³kowski Andrzej Juliusz -
(31.10.1888 - 15.01.1919), jeden z twór-
ców polskiego skautingu, wybitny in-
struktor i teoretyk harcerski, dzia³acz
polskich organizacji m³odzie¿owych i
niepodleg³o�ciowych. W 1909 r. otrzy-
ma³ do przet³umaczenia klasyczny
podrêcznik twórcy skautingu Rober-
ta Baden-Powella Scouting for Boys.
Po zapoznaniu siê z tre�ci¹ sta³ siê
entuzjast¹ i propagatorem skautingu
na ziemiach polskich, w 1909-12 bra³
udzia³ we wszystkich pracach maj¹-
cych na celu rozwój polskiego skau-
tingu. Ma³kowski wszed³ w sk³ad
pierwszej Komendy Skautowej, na-

OLGA  I  ANDRZEJ MA£KOWSCY
Wystawa  w Ratuszu Miejskim

stêpnie Naczelnej Komendy Skauto-
wej we Lwowie. Traktowa³ skauting
jako nowy styl ¿ycia i metodê odro-
dzenia m³odzie¿y. Za wybitne zas³ugi
otrzyma³ od R. Baden-Powella skau-
towy medal "Za zas³ugi". W 1913 r.
przeniós³ siê do Zakopanego, gdzie
wzi¹³ �lub z Olg¹ Drahonowsk¹. Roz-
wija³ tam o¿ywion¹ dzia³alno�æ, two-

rz¹c silny, niezale¿ny o�ro-
dek harcerski. Wraz z wy-
buchem wojny wst¹pi³ na
krótko do Legionów Pol-
skich. Uda³ siê do Anglii,
a potem do USA, gdzie za-
k³ada³ polskie dru¿yny
skautowe w�ród wy-
chod�stwa. Od wrze�nia
1915 do wrze�nia 1916 pe³-
ni³ funkcjê skautmistrza

zwi¹zkowego w Zwi¹zku Soko³ów
Polskich w Ameryce. W styczniu 1917
wraz z grup¹ "Soko³ów" zosta³ przy-
jêty do Wojskowej Szko³y Piechoty,
któr¹ ukoñczy³ w kwietniu. Nastêp-
nie s³u¿y³ w armii kanadyjskiej, wal-
czy³ na froncie we Francji. W listopa-
dzie 1918 zosta³ przeniesiony do ar-
mii gen. Józefa Hallera. Wys³any w
misji wojskowej do polskich oddzia-
³ów w Odessie zgin¹³ w czasie podró-
¿y w wyniku zatoniêcia statku, któ-
rym p³yn¹³. Imiê Ma³kowskiego nosi-
³o i nosi wiele dru¿yn i krêgów instruk-
torskich.
Ma³kowska Olga - z domu Draho-
nowska (1.09.1888 - 15.01.1979), wy-
chowawczyni, wybitna dzia³aczka i in-
struktorka harcerska, harcmistrzyni
Rzeczypospolitej. Aktywnie w³¹czy³a
siê w przeszczepienie skautingu na
grunt polski. Zosta³a dru¿ynow¹ 3
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(¿eñskiej) Lwowskiej Dru¿yny Skau-
towej im. p³k Emilii Plater. Dru¿yna ta
jako pierwsza u¿ywa³a pozdrowienia:
"Czuwaj!" Do melodii rewolucyjnej
pie�ni "Na barykady" dostosowa³a
s³owa wiersza Ignacego Kozielewskie-
go: "Wszystko, co nasze..." Tekst i
nuty ukaza³y siê jako marsz skautów
w lwowskim pi�mie
"Skaut" w 1912, daj¹c
pocz¹tek hymnowi
ZHP.
Ze wzglêdu na choro-
bê p³uc przenios³a siê
do Zakopanego,
gdzie w czerwcu 1913
wziê³a �lub z A. Ma³-
kowskim. W Zakopa-
nem prowadzi³a dru-
¿ynê skautek. Z
chwil¹ wybuchu 1
wojny �wiatowej przejê³a kierownic-
two skautingu zakopiañskiego. Wo-
bec wykrycia przez w³adze austriac-
kie gromadzonej przez skautów broni
Ma³kowscy w lutym 1915 opu�cili
Podtatrze i przedostali siê do Anglii,
a nastêpnie do Stanów Zjednoczo-
nych. W 1918 przenios³a siê ponow-
nie do Anglii i do 1921 pracowa³a w
szkole polonijnej. Po powrocie do kra-

ju by³a przez kilka
lat nauczycielk¹ w
Szkole Gospodar-
stwa Domowego w
Zakopanem. Od
1925 organizowa³a
Harcersk¹ Szko³ê
Pracy w Sromow-
cach Wy¿nych w
Pieninach, znan¹
jako "Cisowy Dwo-
rek". W 1924 by³a
komendantk¹ obo-
zu harcerek na

pierwszym zlocie pod Warszaw¹. W
1932 przewodniczy³a siódmej �wiato-
wej Konferencji Skautek na Buczu, w
czasie której zosta³a wybrana do �wia-
towego Komitetu Skautek. Pod koniec
wrze�nia 1939 przedosta³a siê na za-
chód Europy. By³a cz³onkiem najwy¿-

szych w³adz ZHP na wychod�stwie,
m.in. przewodnicz¹c¹ Naczelnego Ko-
mitetu Harcerskiego, rezyduj¹cego w
Wielkiej Brytanii. Pracowa³a w pol-
skich placówkach opiekuñczych. Po-
wróci³a do kraju w 1961 i po krótkim
pobycie we Wroc³awiu osiad³a w Za-
kopanem. Odda³a "Cisowy dworek"
na o�rodek dla dzieci.

opr. Jan Wac
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Tegoroczne �wiêto Niepodleg³o�ci
mia³o niezwykle bogaty i uroczysty
charakter. Rozpoczê³o siê w przed-
dzieñ przy Pomniku ̄ o³nierza Polskie-
go, ze wzglêdu na obecno�æ znamie-
nitych go�ci mundurowych. Byli to:
p³k Jacek Mroczek - dowódca X  Opol-
skiej  Brygady Logistycznej,  pp³k. Jan
Zadworny - szef sztabu, mjr Dariusz
Ch¹dziñski - szef biura, por. Artur
Matyja - dowódca asysty honorowej,
komendant Placówki Stra¿y Granicz-
nej w Opolu  p³k Andrzej Reja, Wartê
honorow¹ tym razem trzymali junacy
OHP. Apel z udzia³em G³ubczyckiej Or-
kiestry Dêtej, z rozkazem specjalnym,
sk³adaniem kwiatów nie trwa³ d³ugo z

powodu  niesprzyjaj¹cej aury. W
sk³adaniu kwiatów m.in. uczestni-

NARODOWE �WIÊTO NIEPODLEG£O�CI

czy³a starostka Krnova  Renata  Ra-
mazanova, g³ubczyccy biegacze
uczestnicz¹cy w "Biegu Niepodleg³o-
�ci".  Dalsza czê�æ odby³a siê w MOK.
Tu swoje programy zaprezentowali
Chór LO, Grupa Estradowa, Przed-
szkole nr 3. Uroczysto�æ s³u¿y³a nie

tylko przypomnieniu o
utracie i odzyskaniu nie-
podleg³ego bytu pañstwo-
wo�ci polskiej, ale równie¿
wyró¿nieniu tych, którzy
walczyli i umacniali dzi-
siejsz¹ niepodleg³o�æ,

wspó³pracuj¹ z Komend¹ Hufca, in-
stytucjami dbaj¹cymi o patriotyczne
wychowanie i bezpieczeñstwo naszej
m³odzie¿y.  Szablê Pami¹tkow¹ przy-
znan¹ przez Kapitu³ê X Opolskiej Bry-
gady Logistycznej otrzymali z r¹k do-
wódcy: Jan Krówka - Burmistrz G³ub-
czyc i  Stanis³aw Krzaczkowski - Prze-
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wodnicz¹cy Rady Powiatu,
pami¹tkow¹ plakietkê 10
Op. BLog. otrzyma³ Adam
Krupa - pose³ RP.  Kapitu³a
przy Radzie Miejskiej przy-
zna³a Honorowy "Herb
G³ubczyc" Henryce Kube-
czek,  skazanej na trzy lata
wiêzienia za dzia³alno�æ w "Solidar-
no�ci", a odznaczonej Krzy¿em Za-
s³ugi przez Prezydenta RP oraz Zwi¹z-
kom Kombatanckim: �wiatowemu
Zwi¹zkowi ̄ o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zkowi Kombatantów RP i by³ych
Wiê�niów Politycznych, Zwi¹zkowi

Represjonowanych Politycznie ¯o³-
nierzy Górników za aktywny udzia³ w
wychowywaniu m³odego pokolenia.
Wyró¿nienia otrzymali równie¿ - me-
dal z okazji 90-lecia .Zwi¹zku  Inwali-

dów Wojennych J. Mielnik
i podziêkowanie B. Olczak,
ze Zwi¹zku Sybiraków K.
Sawicka.Od ZIW podziêko-
wania otrzymali Starosta,
Burmistrz i dyr. Muzeum.
Na zakoñczenie zaproszeni
go�cie, w³adze samorz¹do-

we i Stowarzyszenia Przyjació³ Har-
cerstwa, spotkali siê z Komendantem,
instruktorami i harcerzami KH ZHP,
by wymieniæ wzajemnie s³owa podziê-
kowania, uznania za wspieranie,
wspó³pracê i pomoc, pada³y te¿ de-
klaracje "oby tak dalej". Dzieñ nastêp-

ny - �wiêto Niepodleg³o�ci - Msza �w.
w intencji  Ojczyzny z udzia³em w³adz,
pocztów sztandarowych, mieszkañ-
ców miasta i okolicy.

         Jan Wac
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9. sierpnia w  niedalekim czeskim  Rusinie na "kaplicowym wzgórzu", domi-
nuj¹cym nad okolic¹, przy odbudowanej  kaplicy spotykaj¹ siê na Mszy �w.

pielgrzymi z polskiego pogranicza z Czechami i Niem-
cami, dawnymi mieszkañcami tych ziem. Spotykanie

siê  trzech narodów ma tu  wymiar symbolicz-
ny. W powitaniu i kazaniu czêsto pojawia³y
siê s³owa pojednanie i pokój. W tym roku
Mszê  celebrowa³ i kazanie g³osi³ ks. K. Rucki
z Go³uszowic, który przyjecha³ tu z "w³asnym"
organist¹, organami i lektorem. Kazanie na jê-

zyk czeski t³uma-
czy³ polski misjo-
narz z O³omuñca.
Je�li uwzglêdniæ
ilo�æ uczestników
z polskiej strony to
byli�my "gór¹".
Gospodarze i orga-
nizatorzy przygo-
towali dla wszystkich  p¹tników obiad na dziedziñcu Urzêdu.  Inicjatork¹ od-
budowy kaplicy i spotkañ polsko-czesko-niemieckich by³a Lidia Czajanova,
która w wypowiedzi dla G³ubczyckiej TV przypomnia³a prawie 10-letni¹ histo-
riê spotkañ. Ich efekty s¹ ju¿ widoczne. Wpisuj¹ siê w dzie³o zjednoczenia i
pojednania Europy. (foto z lewej  Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej i  figur-
ka  Madonny z Dzieci¹tkiem  dary Polaków z pierwszej pielgrzymki)

Jan Wac

MSZA  POLSKO - CZESKO - NIEMIECKA



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2010

216

19 II 2009 r. odby³o siê kolejne spo-
tkanie z cyklu Akademii My�li i S³o-
wa. Tym razem by³ wyk³ad pod tytu-
³em "Organizmy zmodyfikowane ge-
netycznie. Dobrodziejstwo
czy�?" autorstwa prof. dr
hab. Heleny Teterycz, ab-
solwentki g³ubczyckiego
LO z roku 1969. Pani profe-
sor na co dzieñ pracuje  w
Wydziale Elektroniki, Mi-
krosystemów i Fotoniki na
Politechnice Wroc³awskiej.
Lekcja z dziedziny nauk �ci-
s³ych jak zwykle zgromadzi-
³a w szkolnej auli grono en-
tuzjastów.

Profesor Helena Teterycz
przedstawi³a historiê in¿ynierii gene-
tycznej oraz jej najwa¿niejsze za³o¿e-
nia i cele. Okazuje siê, ¿e ju¿ staro¿yt-
ni my�liciele doszli do wniosku, i¿ w
formowaniu nowego osobnika bior¹
równy udzia³ obie p³cie i zastanawiali
siê, dlaczego dzieci przybieraj¹ cechy
swoich rodziców. Za prekursora ge-
netyki uwa¿a siê jednak  Gregora Jo-
hanna Mendla, ¿yj¹cego w XIX w. za-
konnika z czeskiego Brna, który udo-
wodni³, ¿e dziedziczenie cech bada-
nego przez siebie  grochu oparte jest
o zestaw praw (nazwanych pó�niej
prawami Mendla). Odkrycia i bada-
nia Mendla kontynuowali naukowcy
tacy jak: Erich von Tschermak-Sey-
senegg, Carl Correns, Hugo de Vries
(potwierdzili za³o¿enia czeskiego za-
konnika, badali dziedziczno�æ i muta-
cje) William Bateson (zdefiniowa³ po-
jêcie "genetyka"), Wilhelm Johann-
sen (zdefiniowa³ pojêcia "gen" i "ge-
netyka") oraz Thomas Morgan, (twór-

ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE
PROF. HELENA TETERYCZ

ca chromosomowej teorii dziedzicz-
no�ci). W 1944 r. amerykañscy na-
ukowcy Oswald Theodore Avery,
Colin McLeod i Maclyn McCarty,

bazuj¹c na ekspe-
rymencie Frede-
ricka Griffitha,
otrzymali wynik
sugeruj¹cy, ¿e to
DNA, a nie bia³ka,
jak wcze�niej
uwa¿ano,  jest no-
�nikiem informacji
g e n e t y c z n e j .
Prawdziwy prze-
³om w historii ge-
netyki nast¹pi³
jednak w 1953 r.,

kiedy James Watson i Francis Crick,
korzystaj¹c z wyników badañ otrzy-
manych przez Rosalind Franklin, za-
proponowali model strukturalny cz¹-
steczki DNA w postaci podwójnej he-
lisy. Za swoje badania otrzymali Na-
grodê Nobla. Wiedza ta umo¿liwi³a in-
nym naukowcom, m.in. Paulowi Ber-
gowi i Stanleyowi Cohenowi, na prze-
prowadzenie jednego z pierwszych
badañ nad in¿ynieri¹ genetyczn¹ i re-
kombinacj¹ DNA, skutkuj¹c niebywa-
le szybkim rozwojem tych dziedzin.

Pomimo du¿ej popularno�ci in¿y-
nierii genetycznej w dzisiejszych cza-
sach wci¹¿ nie przyjêto jej jednolitej,
miêdzynarodowej, prawnej definicji.
Ogólnie podaje siê, ¿e in¿ynieria ge-
netyczna polega na izolowaniu frag-
mentów materia³u genetycznego z ko-
mórki, wprowadzeniu zmian do infor-
macji genetycznej, przenoszeniu frag-
mentów DNA do komórek innego or-
ganizmu, powielaniu (klonowaniu)
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genów i ca³ych organizmów, przy po-
mocy techniki bakteryjnych, wiruso-
wych, fizycznych i chemicznych.

 Profesor Teterycz podjê³a tak¿e te-
mat problemów zwi¹zanych z GMO -
organizmami modyfikowanymi gene-
tycznie, opisuj¹c obecn¹ sytuacjê go-
spodarcz¹ i wymieniaj¹c najwa¿niej-
sze korporacje zajmuj¹ce siê tym
aspektem. Do firm takich nale¿¹ m.in.
Genetech (za³o¿ony w 1976 r., zajmuje
siê obecnie badaniami nad ludzkim hor-
monem wzrostu, lekiem powoduj¹cym
krzepniêcie krwi) oraz Monsanto Co.

Nastêpnie autorka wyk³adu omó-
wi³a problematykê ro�lin transgenicz-
nych. W�ród nich wyró¿nia siê m.in.
transgeniczn¹ ¿ywno�æ lecznicz¹ -
nutraceutyki, czyli �rodki spo¿ywcze
³¹cz¹ce w sobie warto�ci ¿ywienio-
we i cechy �rodków farmaceutycz-
nych.  Produkty te maj¹ w przysz³o�ci
czê�ciowo zast¹piæ standardowe le-
karstwa.

 Do najwa¿niejszych ro�lin trans-
genicznych, wykorzystywanych rol-
niczo nale¿¹: soja, kukurydza, bawe³-
na i rzepak. Najwiêcej upraw GMO  od-
notowuje siê w USA, Argentynie, Ka-
nadzie, Brazylii, Chinach i RPA. W Eu-
ropie najwiêkszym producentem
GMO jest Hiszpania. Prof. Tetrycz
wymieni³a te¿ zwierzêta najchêtniej
modyfikowane genetycznie; takie jak
�winie, koty czy ryby. Wykazuj¹ one

pewne po¿yteczne cechy (np.
szybszy wzrost, przybieranie
masy, produkcja u¿ytecznych
enzymów, bia³ek, alternatywne
�ród³o organów do transplanta-
cji), lecz cierpi¹ na pewne skut-
ki uboczne, jak np. choroby,
bezp³odno�æ.

Ponadto autorka wyk³adu
przedstawi³a negatywne i pozytyw-
ne aspekty rozwoju biotechnologii i
opisa³a  zagro¿enia: zdrowotne, �ro-
dowiskowe i ekonomiczne.

Przyk³adowe zalety: lepsza odpor-
no�æ na "stres", podnoszenie warto-
�ci od¿ywczych, wydajniejsze gospo-
darstwa rolne, d³u¿sze okresy prze-
chowywania biopaliwa. Przyk³adowe
wady: niszczenie ró¿norodno�ci bio-
logicznej, powstawanie "superchwa-
stów", nieodwracalno�æ zmian.

Chocia¿ prof. Tteterycz nie odpo-
wiedzia³a jednoznacznie, czy organi-

zmy modyfikowane genetycznie to
dobro czy z³o, to jej wyk³ad pobudzi³
do dyskusji. Liczne pytania oraz pró-
ba wyja�nienia niektórych aspektów
tej niezwykle wa¿nej dziedziny nauki
wspó³czesnego �wiata, jak¹ jest in-
¿ynieria genetyczna, zakoñczy³y wy-
k³ad pani profesor.

(tekst i foto) Micha³ Kopytyñski,
Micha³ Stebnicki
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EKUMENIZM - KS. PIOTR KOWNACKI

(...)Chcê podzieliæ siê tym co mo¿e
byæ nasz¹ wspóln¹ rado�ci¹, my�lê,
¿e to dla "rodziny g³ubczyckiej" z
której pochodzê cenna informacja

ks. dr Piotr Kownacki
Jestem absolwentem liceum Adama

Mickiewicza (1992), po ukoñczonym
seminarium duchownym (Nysa, Wy-

dzia³ teologiczny - Opole) (1998), po
dwóch bardo owocnych latach pra-
cy duszpasterskiej w Krapkowicach
Otmêcie zosta³em skierowany na stu-
dia specjalistyczne (doktoranckie -
rok 2000) do Rzymu w Papaieskim
Istytucie Orientalnym. Moja specja-
lizacja to liturgia i historia Ko�cio³ów
chrze�cijañskiego Wschodu (Fakultet
wiedzy o Chrze�cijañskim Wschodzie).

Dzi� jestem wyk³adowc¹ w diecezji
Livorno i dla sze�ciu seminariów du-
chownych Toskanii. Od zesz³ego roku
(2008) jestem dyrektorem Centrum
Dokumentacji Ekumenicznej W³och
(CeDoMei, Centro Documentazione
Ecumenica Italiana). Centrum to
wspó³pracuje bezpo�rednio z Konfe-
rencj¹ Episkopatu W³och, z Kongre-
gacj¹ do Spraw Ko�cio³ów Wschod-
nich, z Papieskim Instytutem Wschod-
nim (Rzym), z Centrum Studiów Domi-
nikañskich (Istanbul), z Uniwersytetem

Katolicki m (Lwów), z Ekumenicznym Pa-
triarchatem Prawos³awnym (Konstanty-
nopol - Istanbu³), etc.

Swoj¹ siedzibê ma w Livorno, je-
ste�my równie¿ w fazie tworzenia
nowej w Istanbule. Jest to pomost
dla dzia³alno�ci nie tylko ekume-
nicznej, ale dla dialogu miêdzyre-

ligijnego jak  równie¿ dla  ko-
munikacji kulturowej naro-
dów.  Odbywamy podró¿e eku-
meniczne, kursy wakacyjne we
W³oszech i poza granicami
(Beirut). Wspó³pracujemy jako
instytut z wieloma krajami bliski-
go Wschodu, z krajami s³owiañ-
skimi o tradycji bizantyjskiej, ze
�wiatem islamu i �rodowisk
¿ydowskich w �wiecie.

Nasze czasopismo specjali-
styczne Oecumenica Civitas, którego
jestem redaktorem naczelnym jest w
kontakcie z ponad 300 bibliotekami na
�wiecie i wspó³pracujemy z 250 czaso-
pismami na �wiecie. Komitet redakcyj-
ny - przedstawiciele wielu krajów jak
równie¿ nasi korespondenci i wys³an-
nicy w wielu krajach ubogacaj¹ rela-
cjami czasopismo, by daæ naukowy, ale
i bardzo realny obraz sytuacji ekume-
nicznej (dialogu miêdzy ko�cio³ami) w
�wiecie. Profesorowie wspó³pracuj¹-
cy z nami s¹ najwiêkszymi specjalista-
mi zagadneieñ dialgu miêdzyreligijne-
go i ekumenicznego w �wiecie.

Centrum Dokumentacji Ekumenicz-
nej W³och ka¿dego roku organizuje
sympozja ekumeniczne miêdzynarodo-
we, jak równie¿ miêdzyreligijne oraz
konferencje i pracuje nad propagowa-
niem kultury dialogu w�ród ludów.

Ks. dr Piotr Kownacki  (na zdjê-
ciu z brod¹)           www.cedomei.eu
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Nie czekaj¹c na X jubileuszowy
Festiwal, postanowiono zmieniæ nie-
co jego formu³ê. Mimo, ¿e organiza-
torem IX edycji by³a gmina Baborów,
festiwal odbywa³ siê w ca³ym powie-
cie. Gala otwarcia i zamkniêcia odby-
³y siê bli¿ej Starostwa, bo w MOK w
stolicy powiatu. I tak ma byæ podob-

no w przy-
sz³o�ci. Po-
szczególne
konkurencje
(konkursy,
przegl¹dy)
rozgrywane
by³y w
o � r o d k a c h
kultury w gminach, a prezentacja lau-
reatów przypad³a organizatorowi Gali
zamykaj¹cej. Nowym  konkursem ob-
jêto obligatoryjnie w³odarzy gmin, po
dwie osoby z ka¿dej. Musieli wyka-
zaæ siê wiedz¹ i umiejêtno�ci¹ zapre-
zentowania w dowolny sposób swo-
jej gminy w czasie do 3 minut, znajo-
mo�ci¹ historii festiwalu i ratusza
g³ubczyckiego oraz  wykazaæ siê efek-
tami wspó³pracy polsko-czeskiej. Su-

IX FESTIWAL  KULTURY POWIATOWEJ

rowe aczkolwiek sprawiedliwe jury,
któremu przewodzi³ starosta Józef
Kozina, nie wy³oni³o zdecydowane-
go lidera i og³osi³o remis. Wszyscy
zostali zwyciêzcami, a w nagrodê
otrzymali certyfikaty i pami¹tkowe
pluszowe lwy. Krasnalom krz¹taj¹cym
siê po scenie i ma¿oretkom wspiera-

j¹cym prowadz¹cego
imprezê (dyr. MOK Z.
Zió³ko) starosta wrê-
czy³ po czekoladzie.

W drugiej czê�ci
Gali odby³y siê pre-
zentacja "czym gmi-
ny bogate" - wystê-
py chóru emerytów i
zespó³u muzyki daw-
nej z Baborowa, po-
kazy tañca towarzy-

skiego z Kietrza, salsy i wystêp orkie-
stry z G³ubczyc.

Galê fina³ow¹ otworzy³o wykona-
nie Hymnu Festiwalu Powiatowego i
uhonorowanie lwami jego autorów
Dariê Szincel, Józefa Kaniowskiego i
Marka Czechowicza oraz wspó³orga-
nizatorów Festiwalu Teresê Jajdelsk¹,
Zuzannê Zapotoczn¹ i Monikê Ko-
marnick¹.

Jan Wac
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Przegl¹d  Poezji  i  Pie�ni  Jana  Paw-
³a II "Syæka se Wom zycom" corocz-
nie cieszy siê du¿ym zainteresowa-
niem dzieci, m³odzie¿y i zatacza coraz
wiêksze krêgi w�ród m³odych ludzi.

W tym roku odby³ siê po raz szósty.
Natomiast po raz pierwszy dziêki du-
¿ym staraniom i zaanga¿owaniu dy-
rektora Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Pietrowicach  Bogdana Kulika
urós³ do rangi Wojewódz-
kiego Przegl¹du.  Finan-
sowany  by³ ze �rodków
Urzêdu Marsza³kowskie-
go w Opolu, Starostwa
Powiatowego,Urzêdu
Miejskiego, Zarz¹du
O�wiaty Kultury i Sportu.

Patronat honorowy
sprawowali Ordynariusz
Diecezji Opolskiej Arcybi-
skup Alfons Nossol, Mar-
sza³ek Województwa
Opolskiego Józef Sebe-
sta, Opolski Kurator O�wiaty Halina
Bilik oraz Burmistrz G³ubczyc Jan
Krówka.

Organizatorami byli: Miejski O�ro-
dek Kultury, Parafia Rzymskokatolic-
ka w Braciszowie i Zespó³ Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Pietrowicach.

�SYÆKA SE  WOM  ZYCOM"

"Syæka se Wom zycom" odby³ siê
w miesi¹cu urodzin S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II w dniach 8-9 maja i mia³ na
celu promowanie, propagowanie po-
ezji o wysokich walorach moralnych i

artystycznych,
po�wiêconej
Ojcu �wiêtemu
Janowi Paw³owi
II, inspirowanie
m³odych talen-
tów do twór-
czych poszuki-
wañ w dziedzi-
nie poezji i mu-
zyki, integrowa-
nie �rodowisk

zwi¹zanych z osob¹ Jana Paw³a II,
upamiêtnianie rocznicy urodzin Jana
Paw³a II.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 86 wy-
konawców ze szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Odbywa³ siê w dwóch kategoriach:
recytacji i poezji �piewanej. 8 maja w
Miejskim O�rodku Kultury w G³ub-
czycach odby³y siê eliminacje. Poziom
by³ bardzo wysoki i wyrównany. Jury
w sk³adzie ks. Norbert Mikler, Piotr
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Wiecha, Marek Wi�niewski wy³onili
najlepszych, zakwalifikowanych do
Gali Fina³owej, która odby³a siê w dniu
9 maja w Zespole Szkó³ im. Jana Paw-
³a II w Pietrowicach i by³a poprzedzo-
na Msz¹ �w. koncelebrowan¹ przez
Dziekana dekanatu g³ubczyckiego ks.
Ryszarda Polosza.
W trakcie mszy
proboszcz parafii
Braciszów Ks.
Krzysztof Gbur od-
czyta³ list Arcybisku-
pa Alfonsa Nossola
skierowany do orga-
nizatorów i wyko-
nawców przegl¹du.

Na koncert fina³o-
wy przybyli zapro-
szeni go�cie: Tere-
sa Kaniowska - dy-
rektor zespo³u ds.
edukacji i wychowania Rzecznika
Praw Dziecka w Warszawie, Artur
Rolka - pe³nomocnik Marsza³ka, Ur-
szula P¹czko - st. wizytator Kurato-
rium O�wiaty w Opolu, Piotr Pakosz -
przewodnicz¹cy zwi¹zków zawodo-
wych NSZZ Solidarno�æ �l¹ska Opol-
skiego, Stanis³aw Wiecha - cz³onek za-
rz¹du Starostwa Powiatowego, Jan
Krówka - burmistrz G³ubczyc, Boles³aw
Buniak - sekretarz gminy. Galê fina³ow¹
prowadzi³ Wies³aw Janicki.

Laureaci z r¹k burmistrza Jana Krów-
ki i cz³onka Zarz¹du Powiatu Stani-
s³awa Wiechy otrzymali dyplomy i na-
grody ksi¹zkowe, dla pierwszych
miejsc by³a nagroda ze specjaln¹ de-
dykacj¹ i podpisem ks. kardyna³a Sta-
nis³awa Dziwisza.

A potem by³a jeszcze jedna nagro-
da dla lauretaów i ich opiekunów -18
maja - w dniu urodzin Karola Wojty³y
zjechali oni ponownie do G³ubczyc,

by autokarem dotrzeæ do miejsca, w
którym "wszystko siê zaczê³o". W
tym szczególnym dniu ton¹ce w ma-
jowym s³oñcu i kwiatach Wadowice
prezentowa³y siê i�cie �wi¹tecznie.
Po³udniowa Msza �w. delegacje szkó³
im. Jana Paw³a II przed Bazylik¹, roz-

�piewany, radosny, kolorowy rynek.
Tylko trzy godziny trwa³ pobyt mi³o-
�ników twórczo�ci Jana Paw³a II z
Opolszczyzny, wiêc najwa¿niejszymi
akcentami tej wizyty sta³y siê: modli-
twa przy chrzcielnicy, o³tarzu g³ów-
nym i w innych miejscach ko�cio³a,
zwiedzanie domu rodzinnego - mu-
zeum Jana Paw³a II, bogatszego o wie-
le, wiêcej pami¹tek. Piêknym owocem
tak pomy�lnej wycieczki - nagrody
by³o wspólne prze¿ycie tego dnia. Za-
pewnie na d³u¿ej pozostan¹ w pamiê-
ci �piewy, anegdoty, opowie�ci
uczestników o swoich miejscowo-
�ciach, szko³ach, okolicach. To jesz-
cze bardziej zbli¿y³o do Patrona i sie-
bie nawzajem m³odszych i starszych
uczestników przegl¹du. Oni najlepiej
zareklamuj¹ pietrowickie spotkanie,
by kolejne by³y co najmniej tak uda-
ne jak to szóste.

                    Jan Wac
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Po dziesiêciu latach biegowego
pielgrzymowania do miejsc �wiêtych
w Polsce i w Europie, od Wilna po
Betlejem, od Kijowa po Fatimê, mo¿-
na by zaprzestaæ dalekich wypraw i
od czasu do czasu pobiec wspólnie
do miejsc bli¿szych. A jest ich niema-
³o. Rzecz w tym, ¿e i miejsca "dale-
kie" s¹ nam jak¿e "bliskie".

Czy¿ Asy¿ nie jest takim miejscem?
Jak¿e w roku jubileuszowym 800 - le-
cia istnienia zakonu franciszkañskie-
go (w roku 1209 papie¿ Innocenty III
na pro�bê �w. Franciszka z Asy¿u i
jego wspó³braci zatwierdzi³ regu³ê dla
tego zgromadzenia) nie uczciæ tej
rocznicy biegiem sztafetowym. Tym
razem z tego szczególnego miejsca
do G³ubczyc w³a�nie. Wszak stam-
t¹d promieniowa³a i wci¹¿ dociera na
krañce �wiata "pie�ñ s³oneczna"
�wiêtego Biedaczyny z Asy¿u. I w
naszych G³ubczycach od 1448r. s¹
obecni bracia i ojcowie franciszkanie.

Jest zatem za co dziêkowaæ Bogu
Najwy¿szemu, a tak¿e o co prosiæ za
wstawiennictwem �w. Franciszka i
rzeszy �wiêtych, którzy id¹c za jego
g³osem, tworzyli i tworz¹ do dzi�
wielk¹ rodzinê franciszkañsk¹. Czu-
jemy siê duchowo w³¹czeni do tej¿e
rodziny tak¿e za spraw¹ �w. Bernar-
dyna ze Sieny i �w. Idziego (patro-
nów naszego klasztoru), �w. Klary i
�w. Agnieszki z Asy¿u, �w. Katarzy-
ny ze Sieny, �w. Antoniego Padew-
skiego, �w. Rufina z Asy¿u, �w. Marii
Franciszki, �w.Jana Józefa od Krzy-
¿a, �w. Jana Kapistrana (wizytowa³
g³ubczycki klasztor w1454r.) oraz na-
szych polskich franciszkañskich
�wiêtych: �w. Kingi, b³. Szymona z

PIELGRZYMKOWY  BIEG SZTAFETOWY

Lipnicy, b³. W³adys³awa z Gielniowa
czy �w. Alberta. Królow¹ Kingê i bra-
ta Alberta kanonizowa³ nasz papie¿
Jan Pawe³ II.

Ojciec �wiêty patronuje naszym
biegowym pielgrzymkom od 1999
roku. Chcemy, by tak by³o zawsze. I
teraz, przed i w trakcie wyprawy.
Zw³aszcza ¿e Asy¿ to i dla Niego
szczególne miejsce. Siedmiokrotnie tu
przybywa³ (5 razy jako papie¿). Tu w
1986r. z Jego inicjatywy odby³ siê
�wiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój z
udzia³em 47 delegacji chrze�cijañ-
skich wyznañ i 13 innych religii. Mo¿e
to w³oskie miasto by³o bliskie "papie-
¿owi z dalekiego kraju" tak¿e poprzez
postaæ wielkiego polskiego �wiêtego,
Jego poprzednika z XI w. na krakow-
skim biskupstwie - �w. Stanis³awa ze
Szczepanowa, mêczennika i g³ówne-
go patrona Polski.  Kanonizacji bisku-
pa Stanis³awa dokona³ papie¿ Inno-
centy IV w 1253 r. w³a�nie w Asy¿u

W Roku Kap³añskim pobiegniemy
w intencji powo³anych do kap³añstwa
i ¿ycia zakonnego za wstawiennic-
twem �wiêtego proboszcza z Ars Jana
Marii Vianneya.

Wyruszyli�my 4 sierpnia w dniu 150
rocznicy jego �mierci, by dotrzeæ do
G³ubczyc ju¿ pieszo z Krnova ze
wszystkimi chêtnymi do wspólnego
pielgrzymowania 11 sierpnia we wspo-
mnienie �w. Klary. Wiemy, ¿e misj¹
Franciszka sta³a siê odbudowa wiary
chrze�cijañskiej. Mo¿e dzisiaj to szcze-
gólne zadanie i dla nas. Dlatego przy-
jêli�my za has³o pielgrzymki

"Pokój i dobro".
BRATERSTWO BO¯E W ̄ YCIU

ZGODNYM Z EWANGELI¥
Damian Dobrowolski
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Po raz drugi z rzêdu redakcja "G³osu
G³ubczyc" pod patronatem
Burmistrza G³ubczyc przeprowadzi³a
Plebiscyt Sportowy na
najpopularniejszego sportowca,
trenera, dzia³acza oraz wydarzenie
sportowe 2008 roku.

Jako ¿e tegoroczna gala sportu
przypad³a na 8 marca, nie oby³o siê
bez ¿yczeñ dla wszystkich kobiet w
dniu ich �wiêta. Obok wrêczania
nagród wyró¿nionym laureatom,
organizatorzy gali przygotowali
specjalny koncert muzyczny.
KOBIETY GRAJ¥ DLA KOBIET I
SPORTOWCÓW.

 W koncercie wyst¹pi³y
Karolina Peczkis - rodem z
Bogdanowic,  absolwentka
naszego chóru i liceum
ogólnokszta³cacego z
kole¿ank¹  Dorot¹ Olech -
obie na saksofonach (foto)
i Klaudia Klain - fortepian.

Przez trzy miesi¹ce
czytelnicy przesy³ali do
redakcji kupony z
nazwiskami swoich wybrañców. Po
sprawdzeniu kuponów i podliczeniu
g³osów okaza³o siê, ¿e wp³ynê³o
³¹cznie 3388 g³osów, z tego 1543 na
sportowców, 904 na trenerów, 750 na
dzia³aczy oraz 111 na najwiêksze
wydarzenie sportowe.

Ca³¹ imprezê wspólnie na scenie
domu kultury poprowadzili dyrektor
Zbigniew Zió³ko i redaktor naczelny
miesiêcznika Jan Wac. W odró¿nieniu
od ubieg³orocznego plebiscytu
zdominowanego przez badminton i
taekwon-do, w II g³ubczyckim
plebiscycie obie te dyscypliny
nieoczekiwanie zaatakowa³a pi³ka

SPORTOWY PLEBISCYT W MUZYCZNYCH RYTMACH

no¿na. I to z powodzeniem. Ale o tym
publiczno�æ zgromadzona przekona³a
siê w chwilê pó�niej, gdy og³aszano
kolejne wyniki.

Najpierw wyró¿niono dzia³aczy.
W�ród 25 nominowanych,
najliczniejsz¹ grupê stanowili ci
zwi¹zani na co dzieñ z pi³k¹ no¿n¹,
udowadniaj¹c, ¿e to wci¹¿ popularny
sport. W gronie laureatów, którzy
otrzymali statuetki Wiktora, znale�li
siê: 1. Jacek Naróg (pi³ka no¿na, Zryw
Opawica, Polonia G³ubczyce), 2.
Grzegorz Wac³aw Tichanów (pi³ka
no¿na, Podokrêg ZPN), 3. Zdzis³awa
Sza³agan (badminton, Technik

G³ubczyce), 4. Wojciech Piecha (pi³ka
no¿na, Start Galmet Bogdanowice), 5.
Zbigniew Komarnicki (pi³ka no¿na,
Gminne Zrzeszenie LZS) (foto).

Nastêpnie nagrody otrzymali
trenerzy. Z grona 16 nominowanych
czytelnicy "G³osu G³ubczyc" do miana
tych najpopularniejszych
desygnowali przedstawicieli sportu
walki, badmintona i oczywi�cie pi³ki
no¿nej. Oto wyró¿nieni szkoleniowcy:
1. Daniel Jano (taekwon-do, KST
G³ubczyce), 2. Bo¿ena Haracz
(badminton, Technik G³ubczyce), 3.
Marek Malewicz (pi³ka no¿na, Start
Galmet Bogdanowice), 4. Stefan Señ
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(pi³ka no¿na, Polonia G³ubczyce), 5.
Jan �nie¿ek (pi³ka no¿na, Polonia
G³ubczyce).

Najwiêksz¹ grupê wyró¿nionych
tworzyli tradycyjnie ju¿ nasi

sportowcy, którzy otrzymali tak¿e
najwiêksz¹ liczbê g³osów. Z 45
nominowanych, nagrody w trakcie
gali otrzyma³o 10 najpopularniejszych
z nich. Do�æ niespodziewanie siln¹
konkurencjê - taekwon-do wyprzedzi³
zawodnik g³ubczyckiej Polonii i
zarazem trener juniorów m³odszych
tego klubu Pawe³ �lepecki, który nie
kryj¹c zaskoczenia, podziêkowa³
wszystkim czytelnikom-kibicom,
którzy oddali na niego g³osy. Oto 10
najpopularniejszych sportowców: 1.
Pawe³ �lepecki (pi³ka no¿na, Polonia
G³ubczyce), 2. Kinga Tomaszewska
(taekwon-do, KST G³ubczyce), 3.
Marta Wsiaki (taekwon-do, KST
G³ubczyce), 4. Przemys³aw Wacha
(badminton, Technik G³ubczyce), 5.
Dawid Wsiaki (taekwon-do, KST
G³ubczyce), 6. Szymon Tomaszewski
(pi³ka no¿na, Zryw Opawica), 7. Jerzy
Do³han (badminton, Technik
G³ubczyce), 8. Paulina Szpak
(taekwon-do, KST G³ubczyce), 9.
Micha³ Stebnicki (pi³ka no¿na, Zryw
Opawica), 10. Ryszard Remieñ (pi³ka
no¿na, Polonia G³ubczyce).

Za najwiêksze wydarzenie
minionego roku w naszej gminie

czytelnicy zgodnie uznali udzia³
Przemys³awa Wachy w Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie. W kontek�cie
tego dziwi nieco miejsce Przemys³awa
Wachy w�ród sportowców, tym
bardziej ¿e uznany zosta³
Najpopularniejszym Sportowcem
Opolszczyzny 2008 roku w plebiscycie
"Nowej Trybuny Opolskiej". Widaæ
ka¿dy plebiscyt rz¹dzi siê swoimi
prawami.

Na zakoñczenie specjalne
wyró¿nienie otrzyma³ najm³odszy
nominowany sportowiec, zaledwie 7-
letni Szymon Cie�lik, który uprawia z
powodzeniem karate. Laureata na
scenie dzielnie wspiera³ jego trener i
dziadek zarazem - Janusz Ho³da z klubu
Karate-Do G³ubczyce.

Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e mo¿na z
powodzeniem po³¹czyæ imprezê
muzyczn¹ z okazji �wiêta Kobiet i
og³oszenie wyników sportowego
plebiscytu.

R. Stebnicki
Wczasie uroczysto�ci  wiceprezes

LKS Technik Andrzej Walczak
odbiera³ wyró¿nienia za: Prezes
Zdzis³awê Sza³agan, trenera Bo¿enê
Haracz, zawodnika Jerzego Do³hana
z  powodu rozgrywanej w tym czasie
ligi i graj¹cego za granic¹
Przemys³awa Wachê (foto)
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Pani Mario, zwracam siê do mamy
Przemys³awa Wachy, pod jego ci¹g³¹
nieobecno�æ w kraju, jako osoby naj-
bli¿szej naszemu  olimpijczykowi,
"monitoruj¹cej" go od pierwszych
godzin  ¿ycia - z czym kojarz¹ siê
Pani liczebniki - pierwszy, trzeci,
jedenasty?
Je¿eli za tym pytaniem
kryje Pan  Przemka, to nie
trudno mi odpowiedzieæ.
Zacznê od ostatnich dni.
Trzy razy pierwszy w 37.
Plebiscycie na najpopu-
larniejszego sportowca i
trenera Opolszczyzny
zorganizowanym przez
NTO i Radio Opole -
pierwszy jako sporto-
wiec, pierwszy jako bad-
mintonista, pierwszy
jako g³ubczyczanin. Z
przyjemno�ci¹ i wzruszeniem odbiera-
³am w jego imieniu z r¹k Marsza³ka Wo-
jewództwa  to wyró¿nienie. Dodam, ¿e
równie¿ jako pierwszy jest na li�cie ran-
kingowej polskich badmintonistów.
Trzeci jest na li�cie europejskiej. Jede-
nasty na �wiatowej po olimpiadzie w
Pekinie.(foto)
Wiem, ¿e jest Pani fank¹ tej dyscy-
pliny sportu (bo chyba nie kibick¹?!)
i  kolekcjonuje wszelkie informacje
prasowe o nim. Proszê o gar�æ ta-
kich dla czytelników G³osu G³ub-
czyc, nigdzie nie drukowanych, bo z
czasów, kiedy media nim siê jeszcze
nie interesowa³y.
Urodzi³ siê 31.01.1981r. w G³ubczy-
cach. W wieku siedmiu lat poszed³ do
Szko³y Podstawowej nr 1 (dzisiejsze
Gimnazjum nr1) do klasy sportowej.
Pierwsze kroki w badmintonie stawia³

PIERWSZY, TRZECI - PRZEMYS£AW WACHA

pod okiem Barbary Pi¹tkowskiej i Ire-
ny Dacyk. Pierwsze swoje sukcesy
zacz¹³ odnosiæ w wieku 11-12 lat pod
kierunkiem trenera Karola Hawla.
Wtedy wspólnie z kole¿ankami i ko-
legami tworzyli silny zespó³ (Roman
Walaszek, Mateusz Walaszek,

Krzysztof Lichwa, Barton W¹sik, An-
gela Wêgrzyn, Agnieszka Naróg),
zdobywaj¹c pierwsze medale i wyró¿-
nienia w kategorii m³odzika i juniora
m³odszego. W G³ubczycach zda³ te¿
maturê w Zespole Szkó³ Mechanicz-
nych.
W zgromadzonych materia³ach o
Przemku pokazywa³a mi Pani wydru-
ki m.in. z  Wikipedii wolnej ency-
klopedii internetowej, ze strony
Sports.pl, Regiopedii.pl encyklopedii
regionalnej Opolszczyzny, galerii
Polacy na Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie i ciekawostkê z Gazety
Wyborczej "Mistrz Polski w BOK-
SIE Przemys³aw Wacha (LKS Tech-
nik) odniós³ dwa zwyciêstwa i awan-
sowa³��" ale wróæmy do jego g³ub-
czyckich czasów i pierwszych obie-
cuj¹cych sukcesów.
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Pierwszy powa¿ny sukces Przemka to
start w Mistrzostwach Europy w Glas-
gow w Szkocji, gdzie w wieku 17 lat
zdoby³ wspólnie z Piotrkiem ¯o³¹d-
kiem srebrny medal w debla i br¹zo-
wy indywidualnie. By³y to pierwsze
historyczne dla Polski medale w Mi-
strzostwach Europy Juniorów. Rok
pó�niej  zdoby³ pierwsze Mistrzostwo
Polski Seniorów, pokonuj¹c w finale
wielokrotnego Mistrza Polski  Jacka
Nied�wieckiego, by³o to wielk¹ nie-
spodziank¹. W seniorach trenerami
jego byli Ryszard Borek i Bo¿ena Ha-
racz. W wieku 19 lat otrzyma³ propo-
zycjê grania w bundeslidze (jako
pierwszy Polak) w klubie Langenfeld,
w którym  wystêpuje do dzisiaj, gra-
j¹c na pierwszej rakiecie.
Jak wygl¹da jego ¿ycie sportowe w
"monitoringu" jego mamy?
Jeste�my na bie¿¹co w ci¹g³ym kon-
takcie, �ledzê jego wszystkie wyjaz-
dy na turnieje i mistrzostwa. Ci¹g³e
podró¿e po dalekim i bardzo dalekim
�wieciepowoduj¹, ¿e dr¿ê o niego jak
ka¿da matka, gdyby mia³ ¿onê dr¿a³y-
by�my we dwie. Satysfakcjê daj¹ mi
jego sukcesy. Dziêki czêstemu uczest-
nictwu w zawodach podnosi swoje
kwalifikacje. Od kilku lat jest w  ka-
drze narodowej Polski, która trenuje

w O�rodku Przygotowañ
Olimpijskich w Warsza-
wie.Wspólnie z  £ogoszem,
Mateusiakiem, Kostiuczyk i
Augustyn tworz¹ �cis³¹ czo-
³ówkê europejsk¹ i �wia-
tow¹. Dziêki sportowym
kontaktom pozna³ wielu cie-
kawych ludzi, znane osobi-
sto�ci nie tylko ze �wiata
sportu, ale i ¿ycia politycz-
nego i kulturalnego. Zwiedzi³
wiele ciekawych zak¹tków
�wiata. Za wszystko p³aci

swoj¹ wytrwa³¹ ciê¿k¹ prac¹ na tre-
ningach przy pomocy wspania³ych
trenerów.
Jak widzi Pani jego przysz³o�æ po-
zasportow¹?
Skoñczy³ studia wychowania fizycz-
nego na poziomie licencjatu, konty-
nuuje magisterium. Mimo licznych
propozycji przej�cia do innych klu-
bów (co oczywi�cie wi¹¿e siê  z finan-
sami) jest wierny Technikowi, które-
mu tak wiele zawdziêcza, ja to popie-
ram i z tego siê cieszê. Na temat in-
nych jego osobistych planów nie
bêdê "sypaæ".
Jak najkrócej przedstawiæ jego naj-
cenniejszy dorobek?
Siedmiokrotny indywidualny Mistrz
Polski,  Mistrzostwa Europy - 1 me-
dal srebrny i 3 br¹zowe, dwukrotny
udzia³ w Mistrzostwach �wiata Senio-
rów (9-16), dwukrotny olimpijczyk
Ateny i Pekin (9-16)
Dziêkujê za rozmowê, gratulujê Pani
i Przemkowi w imieniu czytelników
i w³asnym, ¿yczê dalszych sukcesów.
Nie wspomnieli�my, ¿e od stycznia
2009 przejê³a Pani kierowanie biu-
rem klubu LKS TECHNIK

 (na zdjêciu Przemek z mam¹)
Jan Wac
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28. sierpnia w  hotelu Domino od-
by³o siê uroczyste posiedzenie Zarz¹-
du Klubu LKS Technik z udzia³em Ko-
misji Rewizyjnej po�wiêcone podsu-
mowaniu sezonu. Go�æmi spotkania

byli  przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych gminy, powiatu, Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, Stowarzyszenia
Zwi¹zków i Organizacji  Sportowych,
Rady Wojewódzkiej LZS, sponsorzy,
sympatycy no i zawodnicy. Go�ciem
specjalnym by³ pose³ Adam Krupa.
Swego czasu prezes Technika ¿egna-

PODSUMOWANIE SEZONU  LKS TECHNIK
j¹cy pierwszych naszych olimpijczy-
ków przed wyjazdem na Igrzyska
Olimpijskie w Barcelonie. Celem spo-
tkania by³o zaprezentowanie osi¹-
gniêæ sportowych naszych badmin-

tonistów tym
wszystkim, dziêki
którym Klub funk-
cjonuje i osi¹gn¹³
najwy¿sze wyniki
w województwie.
Jednocze�nie by³a
to okazja, by po-
dziêkowaæ i utrwa-
liæ przekonanie, ¿e
�rodki finansowe
przeznaczane dla

Klubu s¹ dobrze spo¿ytkowane.
Szczegó³owe wyniki przedstawi³a pre-
zes Zdzis³awa Sza³agan.(ni¿ej)  Zebra-
ni obejrzeli pokaz multimedialny "Pe-
kin 2008" z udzia³em naszego Przemka
Wachy. Na zakoñczenie wszyscy sta-
nêli do wspólnego zdjêcia.

 Jan Wac

Mija 36 lat od kiedy klub "Technik"
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ. S¹ to d³u-
gie lata ciê¿kiej i trudnej pracy. Mimo
wszelkich trudno�ci, jakie napotyka³
zawsze osi¹ga³ dobre wyniki sporto-
we. Dowodem na to jest fakt, ¿e od
kiedy badminton sta³ siê dyscyplin¹
olimpijsk¹, czyli od 1992 roku, nasi za-
wodnicy systematycznie brali w niej
udzia³, z czego naprawdê jeste�my
dumni. Przecie¿ to G³ubczyce s¹ ko-
lebk¹ polskiego badmintona, bo tutaj
on ma swoje pocz¹tki.W G³ubczycach
powsta³ Polski Zwi¹zek Badmintona,
Szko³a Mistrzostwa Sportowego i
O�rodek Przygotowañ Olimpijskich.

W sezonie 2008/2009 "Technik"
zdoby³ I miejsce w województwie we
wspó³zawodnictwie sportowym, zdo-
bywaj¹c 184 punkty, czyli o 43 wiê-
cej w stosunku do ubieg³ego roku.

Zawodnicy naszego klubu brali
udzia³ w 6 turniejach dru¿ynowych,
zdobywaj¹c 2 z³ote i 3 br¹zowe me-
dale. By³y to:
1. Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski (DMP)
2. Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów (DMPJ)
3. Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski Ju-
nio   rów M³odszych (DMPJM)
4.Dru¿ynowe  Mistrzostwa  Europy
(DME)

SPRAWOZDANIE
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8.MP Seniorów - IIIm mixt
9.Dru¿ynowe ME - III m dru¿yna
10.Dru¿ynowe MP - III m dru¿yna
11.M³odzie¿. MP- IIm sing. I m debel

5.Akademickie Mistrzostwa Europy
6. Dru¿ynowe Mistrzostwa �wiata
Udzia³ w 20 turniejach indywidual-
nych, z tego w 13 miêdzynarodowych:
1.Miêdzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski seniorów i juniorów (MMP)
2.Miêdzynarodowe Mistrzostwa Cy-
pru, Chorwacji, Czech, Bu³garii, Szwe-
cji, S³owacji, Wêgier, Portugalii, Szko-
cji, Danii, Korei (MM)
3.Mistrzostwa Polski Seniorów, m³o-
dzie¿owców, juniorów, m³odzi-
ków(MP)
4.Ogólnopolska Olimpiada M³odzie-
¿y (OOM) w turnieju indywidualnym
zdobyto 68 medali w tym: 15 z³otych,16
srebrnych, 37 br¹zowych.
W sumie zdobyli�my w minionym se-
zonie 73 medale przez  zawodników:
Przemys³aw Wacha
1. Akademickie ME - I singiel, I dr.
2.Denmark Open - III singiel
3.Korea Open - III singiel
4.MP Seniorów - I singiel, II debel
5. Dru¿ynowe ME - III dru¿yna
6.MMP- III singiel
7.A ME - I singiel, II dru¿yna
Agnieszka Wojtkowska
1.Akadem.  ME -I dr., II sing, II debel
2. MM Bu³garii - V m.
3.MM  Szkocji - III m. debel
4.MP Seniorów - I m debel , III m mixt
5.MMP - III m mixt
6.Akadem.  ME - I m debel, II m  mixt
7. Dru¿ynowe ME  - III m dru¿yna
8. Dru¿ynowe MP - III m dru¿yna
Natalia Pocztowiak
1.MM  S³owacji -  II m debel, III m mixt
2.MM  Wêgier - III m debel
3.MM Cypru - II debel ,IIIsingiel,
           III mixt
4.MM Portugalii  - I m singiel
5.MM Czech - III debel
6.Akademickie ME - I m singiel
7.Akadem. MP- I m sing., IIIm debel

Wojciech Szkudlarczyk
1.MM Bu³garii - II m  debel
2.MM Szwecji - III m  debel
3.MM Polski -  III m mixt
4.MP  Seniorów - III m mixt
Rafa³ Hawel
1. Akademickie ME  - III m debel
2. MP Seniorów -II m singiel, II m debel
Angelika Wêgrzyn
1.MP Seniorów  - II debel, III mixt
Aleksandra Walaszek
1.MP Seniorów -  II m debel, III m mixt
Mateusz Sza³ankiewicz
1. MM Cypru Nikozja - III m mixt
2. MP Seniorów - III m debel
3. Dru¿ynowe MP -  III m dru¿.
Jerzy Do³han
1.MP Seniorów - III m debel
2. Dru¿ynowe MP - III m dru¿yna
Marek Wachniewski
1.M³odzie¿. MP-III m sing. III m deb.
£ukasz Barszczewski
1.M³odzie¿owe MP- II m debel
Przemys³aw Urban
1.M³odziez.  MP-III m sing. III m deb.
Aneta Wojtkowska
1.MM Chorwacji Juniorów-II debel,
         II  mixt
2. MP Juniorów - I m singiel, I m mixt
3.MMPJuniorów -  III m singiel
Justyna Pasternak
1.MMJ Chorwacji - III m debel
2.MPJuniorów  - III m debel
Katarzyna Macedoñska
1.MMJ Chorwacji - III m debel
2.MPJ - III m singiel, III m debel
Patryk Szymoniak
1.MMJ Chorwacji -I m  deb, II m mixt
2.MM Czech   III singiel, III debel
3.MP Juniorów - I m singiel
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du Gminy, Starostwa, ZOKiS i wielu
ludzi dobrej woli. Za to jeste�my Wam
wdziêczni i serdecznie dziêkujemy
oraz liczymy na dalsz¹ pomoc.

Obecnie piêcioro naszych zawod-
ników, tj. P. Wacha, A.Wojtkowska,
N. Pocztowiak, W. Szkudlarczyk, A.
Cwalina  jest w kadrze olimpijskiej, ale
¿eby zakwalifikowaæ siê do Olimpia-
dy, trzeba zdobywaæ punkty, graj¹c
w wielu miêdzynarodowych turnie-
jach preferowanych, a �rodki finan-
sowe klubu nie s¹ wystarczaj¹ce, aby
im to zapewniæ, wiêc czêsto wy-
je¿d¿aj¹ na w³asny koszt. Dlatego te¿
prosimy o pomoc i wsparcie.

Zarz¹d Klubu zdaje sobie sprawê,
¿e nie jest najlepiej z wynikami grupy
m³odszej i to jest zadanie na przy-
sz³o�æ.

Uwa¿amy, ¿e nale¿y zaj¹æ siê nabo-
rem w�ród dzieci oraz staraæ siê o
otwarcie Szko³y Mistrzostwa Sporto-
wego  Gimnazjum, aby pó¿niej nasze
dzieci mog³y kszta³ciæ siê w LO SMS.

Raz  jeszcze wszystkim serdecznie
dziêkujê i ¿yczê owocnej pracy i
wspó³pracy w nastêpnym sezonie.

Prezes Zdzis³awa Sza³agan

Kinga Haracz
1.OOM   - I m debel, II m mixt
Dominik Stebnicki
1.OOM - II m  mixt
Przemys³aw Szyd³owski
1.MPM³odzików -  IV m singiel
More Maxime
1.Dru¿ynowe MP- III m dru¿yna

Serdecznie dziêkujê wszystkim za-
wodnikom za ich wielkie zaanga¿owa-
nie, niestrudzon¹ i ciê¿k¹ pracê, która
zaowocowa³a tyloma sukcesami Dziê-
kujê wszystkim trenerom, którzy nie
szczêdz¹c czasu ani si³ w pracy z tymi
zawodnikami, doprowadzili ich do ta-
kich wyników. Dziêkujê te¿ rodzicom,
¿e pozwolili dzieciom graæ w badmin-
tona i im w tym pomagaj¹. Dziêkujê
dyrektorom g³ubczyckich szkó³ za-
wsze chêtnie pomagaj¹cym nam w tym

szkoleniu. Dziêkujê sponsorom i
sympatykom badmintona, na których
zawsze mo¿emy liczyæ. Dziêkujê
cz³onkom Zarz¹du i pracownikom
Klubu. Nie by³oby tych sukcesów,
gdyby nie wsparcie i pomoc w³adz sa-
morz¹dowych Urzêdu Marsza³kow-
skiego, Stowarzyszenia Zwi¹zków i
Organizacji Sportowych, Wojewódz-
kiego Zrzeszenia L ZS  w  Opolu, Urzê-
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W dniu
26.11.2009r. w
Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w G³ub-
czyacach Ludowy
Klub Sportowy
Karate-Do  w
obecno�ci przed-
stawiciela Pana

Burmistrza Jana Krówki, tj. sekretarza UM
Pana Buniaka, oraz Pani dyrektor Szko³y
J o l a n t y
Wo j t u �
dokona³
p o d s u -
mowania
dzia³a l -
n o � c i
s p o r t o -
wej za
2 0 0 9 r .
Klub bez

wsparcia ludzi dobrej woli nie móg³by funkcjonowaæ. Dziêkujemy za wsparcie
UMiG G³ubczyce, Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowych Zespo³ów Sporto-
wych w Opolu, Dyrekcji Szko³y Podstawowej Nr 1, Firmie FARMER oraz Pa-
nom Mariuszowi Mielnikowi, Jackowi Narógowi i Stanis³awowi Borszowskie-
mu. Zawodnicy naszego kluby startowali w 6 zawodach, zdobywaj¹c ³¹cznie 9
medali, w tym jeden z³oty, 4 srebne i 3 br¹zowe. W nagrodê za osi¹gniête
wyniki sportowe i godne reprezentowanie naszej gminy i powiatu na arenach ca³e-
go kraju zawodnicy otrzymali kimona (foto), natomiast wszystkie dzieci w ramach
Miko³ajek otrzyma³y  paczki ze s³odyczami.                                          Janusz Ho³da

KARATE-DO SEZON 2009
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...Inscenizacje, teatrzyki i ma³e
formy  teatralne w internacie
Specjalnego O�rodka  Szkolno -
Wychowawczego s¹ doskona³ym
sposobem spêdzania wolnego czasu.
W³¹czaj¹ wszystkie dzieci do pracy,
uatrakcyjniaj¹ zajêcia, a przede

wszystkim s¹ �rodkiem u³atwiajacym
realizacjê celów wychowawczo -
dydaktycznych i rewalidacyjnych.

W uczeniu siê poprzez teatralne,
bajkowe spotkania realizujemy wszystkie
podstawowe elementy kszta³cenia
wielostronnego (zgodnie z zasadami
pedagogiki specjalnej), uczenie siê,
poznawanie, dzia³anie, prze¿ywanie.
Podejmuj¹c dzia³ania w ramach edukacji
teatralnej, mamy na uwadze szczególnie
aspekt psychologiczny, nie
spodziewamy siê b³yskawicznego
sukcesu w konkursach, przegl¹dach.
Najwa¿niejsze byæ blisko dziecka i jego
uczuæ, rozmawiaæ, próbowaæ.

Nasze zajêcia teatralne s¹ doskona³¹
form¹ rewalidacji, okazj¹ wyj�cia

TO NAS KRÊCI...

naprzeciw elementarnym potrzebom
dziecka, polegaj¹ przecie¿ na �wietnej
zabawie. Dobrze bawi¹ sie w niej dzieci
nie�mia³e, barier¹ dla nich jest czêsto
wstyd, lêk i obawa przed o�mieszeniem.
Tote¿ sytuacje, w których mog¹ kryæ siê
za scenk¹, lalk¹ czy mask¹ s¹ okazj¹  do

dzia³ania bez  stresu, odkrycia swych
mo¿liwo�ci, sprawdzenia siê. Magia
teatru sprawia, ¿e dzieci ciche nie�mia³e,
ma³o aktywne potrafi¹ byæ doskona³ymi
aktorami. Wk³adaj¹ one du¿o serca w
wykonywanie powierzonych im ról i
zadañ, s¹ cierpliwe i sumienne.

W teatralnej zabawie doskonale
odnajduj¹ siê dzieci "¿ywe", pobudzone,
którym ciê¿ko zdyscyplinowaæ siê przez
45 minut w szkolnej ³awce. Odpowiednio
dobrana rola ³agodzi ich reakcje. Dzieci
otrzymuj¹ wiêc role stosowne do  swego
temperamentu, wieku i mo¿liwo�ci
intelektualnych, a  zaistnia³e w ulubionej
formie zajêæ - jest to istotnym bod�cem
aktywizuj¹cym. Dzia³ania teatralne w
naszym O�rodku ucz¹ dzieci wspó³pracy
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w grupie, dyscypliny,
tolerancji i wzajemnego
szacunku. Dostarczaj¹
pozytywnych emocji,
ciesz¹, wzruszaj¹,
wzbudzaj¹ zaintere-
sowanie. Sprzyjaj¹
r o z w o j o w i
umys³owemu i
emocjonalnemu,
wp³ywaj¹ na rozwój
osobowo�ci.

W y s t a r c z y
spojrzeæ na usta,
ruchy, gesty naszych
dzieci, na ich reakcje,
na to, co  siê dzieje na scenie, aby
przekonaæ  siê o ich silnym
zaanga¿owaniu i g³êbokim
prze¿ywaniu. Nasza "przygoda
teatralna " w internacie  trwa  ju¿ oko³o
15 lat, pocz¹tek stanowi³y teatrzyki
kukie³kowe. Kukie³ki robione by³y
m.in. z t³uczków do ziemniaków,
pacynki z masy papierowej, a w³osy
to dopiero by³a prawdziwa kopalnia
pomys³ów. Sznurek, tasiemki, bibula,
w³óczka, futerka itd... Nastepnie
kabarety, scenki dramowe,
inscenizacje  bajek "Ja� i Ma³gosia",
"Czerwony Kapturek", "Szewczyk
Dratewka", "O Wróbelku Elemelku"
czy "K³opoty Burka z podwórka"
przedstawiane by³y w placówkach
o�wiatowych  na terenie miasta.
"Jase³ka" to ju¿ wieloletnia tradycja
Bo¿onarodzeniowa corocznie
wzbogacana o nowe formy i pomys³y.
Nasze widowiska opracowywane
by³y technika mieszan¹. By³ udzia³
dzieci i lalek witra¿owych z elementami
teatru cieni. Byli�my wielokrotnie

uczestnikami Przegl¹du inscenizacji
Bo¿onarodzeniowych w MOK w
G³ubczycach. Spektakle nasze
emitowa³a równie¿ tv kablowa.

Ostatnim przygotowanym
przedstawieniem  byli "Mali
kolêdnicy" z gwiazd¹, turoniem i
diab³em w roli g³ównej. Kolejn¹
ciekaw¹ form¹, nad któr¹ obecnie
pracujemy, jest bajka "Królewna
�nie¿ka" opracowywana technik¹
teatru cieni, wymagajaca du¿ej
aktywizacji wzrokowej, s³uchowej i
ruchowej naszych dzieci. Có¿ mo¿e
byæ piêkniejszego nad �wiadomo�æ,
¿e przedstawienie siê podoba³o, ¿e
nasz trud nie poszed³ na marne. A
�wiadcz¹ o tym  roze�miane buzie
kolegów, wzruszenie rodziców,
wychowawców, nagrody, dyplomy.
No i oklaski, oklaski,oklaski...

Cecylia �widerek,
koordynator animacji

teatralnych i wychowawca
internatu SOSW
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W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Pietrowicach w dniach 25-
27.09.2009 r. odby³ siê po raz szósty
Wojewódzki Rowerowy Zlot Szkó³
Podstawowych i Gimnazjalnych. W
pietrowickim szkolnym schronisku
m³odzie¿owym zebra-
³o siê 50 uczestników.
Celem zlotu by³o
upowszechnienie
krajoznawstwa i tury-
styki rowerowej jako
aktywnej formy wy-
poczynku dzieci i
m³odzie¿y, podsumo-
wanie tygodnia tury-
styki szkolnej oraz
promocja tras rowerowych i Ziemi
G³ubczyckiej.

Uroczystego otwarcia zlotu doko-
na³ Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka
w obecno�ci Kazimierza Naumczyka
- przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
Zofii K³os - sekretarz Polskiego To-
warzystwa Schronisk M³odzie¿o-
wych, Piotra Dankowskiego - wizyta-
tora Kuratorium O�wiaty w Opolu,
Wies³awy Kulik - przewodnicz¹cej
Rady Rodziców. Koordynatorem Zlo-
tu by³ dyrektor ZS Bogdan Kulik.

Klasyfikacja dru¿ynowa: I m. SP nr
1 G³ucho³azy, II m. PSP nr 1  Zdzieszo-
wice, III m. ZS Baborów,

Nagroda specjalna dla najlepszego
wychowawcy trafi³a do r¹k Paw³a In-
dziniaka - nauczyciela SP nr 2 w G³ub-
czycach

OrganizatorzyZlotu: Oddzia³ Pol-
skiego Towarzystwa Schronisk M³o-
dzie¿owych, Kuratorium O�wiaty,
Urz¹d Marsza³kowski, ZOKiS oraz
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
przy ZS w Pietrowicach.

VI WOJEWÓDZKI ZLOT ROWEROWY

W programie Zlotu przewidziano:-
konkurs krajoznawczy o Opolszczy�-
nie,  tor sprawno�ciowy (boisko
szkolne), wspólne ognisko, wyjazdy
na wybrane trasy  zró¿nicowane pod
wzglêdem trudno�ci:

Trasa I (ok. 35 km) Pietrowice -
Chróstno - Zubrzyce - Zopowy - Zo-
powy Osiedle - Równe - Dobieszów -
Mokre -Pietrowice

Trasa II (ok. 25 km) Pietrowice -
Braciszów - Mokre - Dobieszów - Ba-
rykady - Radynia - Mokre Kolonia -
Pietrowice

Trasa III (ok. 20 km) Pietrowice -
Mokre Kolonia - Radynia - Barykady
- Opawica - Lenarcice - Krasne Pole -
Chomi¹¿a - Pietrowice

Trasa IV (ok. 25 km trasa Polsko - Cze-
ska) Pietrowice - Chomi¹¿a - Krasne Pole
- Lenarcice - Linhartovy (Czechy) - Cho-
my¿ - Krnov - Pietrowice

Trasa V (ok. 30 km Pietrowice - G³ub-
czyce Ratusz) Pietrowice - Mokre
Kolonia - Zopowy Osiedle -N. Go³u-
szowice - G³ubczyce - Go³uszowice -
Równe - Dobieszów - Mokre Wie� -
Mokre Kolonia - Pietrowice.

                  Opracowa³ nauczyciel
ZS Pietrowice Daniel Jano
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Halowa pi³ka no¿na
ORLIK-GÓRAN MISTRZEM
W XIX edycji G³ubczyckiej Ligi Pi¹-
tek rywalizacjê 12 dru¿yn wygra³ po
raz pierwszy Orlik-Góran. Koñcowa
kolejno�æ: 1. Orlik-Góran (Micha³ Be-
rezowski, Mateusz Bieniasz, Piotr Ja-
mu³a - najlepszy strzelec turnieju, To-
masz Jamu³a, £ukasz Bawo³, Przemy-
s³aw Karabin, Jacek Lenartowicz, Ro-
bert Mirga, Pawe³ �lepecki; kierowni-
cy dru¿yny: Jacek Naróg, Piotr Orlik),
2. Reaktywacja, 3. F.H. Bubiak, 4. Ko-
smed. Najlepszym bramkarzem zosta³
Arkadiusz Bojkowski (Reaktywacja).
Plebiscyt
G£UBCZYCKI BADMINTONISTA
NAJPOPULARNIEJSZY!
W plebiscycie "Nowej Trybuny Opol-
skiej" na najpopularniejszego spor-
towca Opolszczyzny w 2008 roku zwy-
ciê¿y³ g³ubczycki zawodnik Przemys³aw
Wacha (LKS Technik G³ubczyce).
Badminton
PÓ£FINA£ WACHY W KOREI
Na rozgrywanym w Seulu turnieju
Yonex Korea Super Series 2009 Prze-
mys³aw Wacha dotar³ do pó³fina³u,
gdzie przegra³ z Malezyjczykiem Lee
Chong Wei.
Halowa pi³ka no¿na
TRAMPKARZE Z GROBNIK
 NAJLEPSI
W turnieju trampkarzy dru¿yn g³ub-
czyckiego zrzeszenia LZS zwyciê¿y³
zespó³ Stali Grobniki. Koñcowa ko-

FLESZEM
KALENDARIUM SPORTOWYCH WYDARZEÑ

Rok 2009 obfitowa³ w g³ubczyckim sporcie w wiele ciekawych wydarzeñ i
przyniós³ naszym sportowcom wiele sukcesów, zarówno na arenach miêdzy-
narodowych, jak i krajowych. Nie zabrak³o tak¿e imprez na szczeblu gminy
i powiatu. Poni¿ej przedstawiamy czê�æ z nich.

lejno�æ turnieju: 1. Stal Grobniki (Pa-
tryk Drohomirecki, Szymon Zam³yñ-
ski, Micha³ Bezpalko, Piotr Leszczyñ-
ski - najlepszy strzelec turnieju,
Krzysztof Czerniecki, Adam Florek,
Wojciech Skowyra, Mateusz Banach,
Robert Mirga, Marcin Humeniuk,
Piotr Solorz, Wojciech Zam³yñski; tre-
ner: Bonifacy Solorz), 2. Kresowian-
ka Nowa Wie�, 3. Start Galmet Bog-
danowice, 4. LZS Lisiêcice, 5. Ruch
Zubrzyce.
Halowa pi³ka no¿na
POLONI�CI MISTRZEM
 PODOKRÊGU
W finale turnieju trampkarzy o mistrzo-
stwo g³ubczyckiego podokrêgu ZPN
Polonia G³ubczyce pokona³a 2-0 W³ók-
niarza Kietrz. Koñcowa kolejno�æ: 1.
Polonia I G³ubczyce (Pawe³ Or³owski
-najlepszy bramkarz turnieju, Dawid
Wójcicki, Maciej £apuñka, Krzysztof
Cerkowniak, Tomasz Stupek, Marek
Goga³a, Rafa³ Janicki, Damian Micha-
³owicz, Piotr Or³owski, Sebastian So-
bociñski; trener: Stanis³aw Wyso-
czañski), 2. W³ókniarz Kietrz, 3. Piast
Raków, 4. Stal Grobniki, 5. LZS Lisiêci-
ce, 6. Orze³ Dzier¿ys³aw, 7. Polonia II
G³ubczyce, 8. Kresowianka Nowa Wie�.
Halowa pi³ka no¿na
"BOGDANKA"
POGONI£A WSZYSTKICH
LKS Start Galmet Bogdanowice
triumfowa³ w turnieju seniorów dru-
¿yn Zrzeszenia LZS gminy G³ubczy-
ce, w którym uczestniczy³o 13 dru¿yn.
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Koñcowa kolejno�æ: 1. Start Galmet
Bogdanowice (Tomasz Gorczowski,
Przemys³aw Baranowski, Grzegorz Li-
chwa, Mariusz Wiciak, Mateusz Kru-
pa, Bartosz Stupek, Marcin Stupek,
Piotr Jamu³a; kierownik dru¿yny: Bo-
gus³aw Stupek), 2. Egipt Krzy¿owice,
3. Sady G³ubczyce, 4. Zryw Opawica.
Halowa pi³ka no¿na
TRIUMF JUNIORÓW ZRYWU
W gminnym turnieju juniorów Zrze-
szenia LZS, w którym zmierzy³o siê 5
dru¿yn,  triumfowa³ zespó³ Zryw Opa-
wica. Koñcowa kolejno�æ: 1. Zryw
Opawica (Mariusz Wójcik, Szymon
Tomaszewski, Jakub So�nica - najlep-
szy strzelec turnieju, Marcin Koch-
maniewicz, Micha³ Stebnicki - najlep-
szy zawodnik turnieju, Jacek Gruca,
Andrzej Berna�, Pawe³ Trela, £ukasz
Goga³a, Marcin Piela, Marcin Ciem-
ny; trener: Jacek Naróg), 2. Start Gal-
met Bogdanowice, 3. LZS Lisiêcice,
4. Kresowianka Nowa Wie�, 5. Stal
Grobniki.
Halowa pi³ka no¿na
PIERWSZOLIGOWCY NAJLEPSI
Juniorzy Polonii G³ubczyce okazali siê
najlepsi w turnieju o mistrzostwo junio-
rów podokrêgu ZPN w G³ubczycach.
W finale, po remisie 0-0, pokonali 6-5 w
rzutach karnych W³ókniarza Kietrz.
Koñcowa klasyfikacja: 1. Polonia G³ub-
czyce (Wojciech Zawistowski, Robert
Mirga - najlepszy zawodnik turnieju, To-
masz Grelich, Jacek Lenartowicz, Szy-
mon Doro¿yñski, Mateusz Wanat, Ka-
mil Pinowski, Przemys³aw Rydzak,
£ukasz Kaniecki, Krzysztof Baklarz, Ja-
kub Zagrobelny; trener: Dariusz Przy-
bylski), 2. W³ókniarz Kietrz, 3. Orze³
Dzier¿ys³aw, 4. Orze³ Branice, 5. Sokó³
Boguchwa³ów, 6. Zryw Opawica, 7. Stal
Grobniki, 8. Zryw Wysoka.

Halowa pi³ka no¿na
TURNIEJ SO£ECTW
5 so³ectw wyst¹pi³o w VII fina³owym
turnieju so³ectw gminy G³ubczyce.
Koñcowa kolejno�æ: 1. Braciszów
(Tobiasz Konik, Mariusz Wiciak,
£ukasz Fedorowicz, Kacper Fedoro-
wicz, Tomasz Fedorowicz, Wiktor
Konik, £ukasz Piasecki), 2. G³ubczy-
ce Sady, 3. Grobniki, 4. Lisiêcice, 5.
Bogdanowice.
Halowa pi³ka no¿na
MUNDUROWI NA PARKIECIE
Jubileuszowy X halowy turniej g³ub-
czyckich s³u¿b mundurowych zakoñ-
czy³ siê po raz pierwszy zwyciêstwem
Zak³adu Karnego, pomys³odawców
imprezy. Kolejno�æ koñcowa: 1. Za-
k³ad Karny (Grzegorz Piróg, Daniel
Brodniewicz - najlepszy strzelec tur-
nieju, Jaros³aw Jamrozik, Krystian
Jamrozik, Andrzej Klucznik, Roman
Pawlu�, Miros³aw Wójcicki - najlep-
szy zawodnik turnieju, Marek Zagro-
belny.), 2. Stra¿ Miejska, 3. Stra¿ Po-
¿arna 4. Policja, 5. Stra¿ Graniczna, 6.
Weterani. Za najlepszego bramkarza
turnieju uznano Eugeniusza Zarów-
nego (Policja).

L U T Y
Badminton
MEDALE ZAWODNIKÓW
TECHNIKA
W 45. indywidualnych mistrzostwach
Polski w Suwa³kach gar�æ medali zdo-
byli badmintoni�ci Technika G³ubczy-
ce: Angelika Wêgrzyn (III m. singiel, II
m. debel), Agnieszka Wojtkowska (I m.
debel, III m. mikst), Przemys³aw Wacha
(I m. singiel, II m. debel), Rafa³ Hawel (II
m. singiel, II m. debel), Jerzy Do³han i
Mateusz Sza³ankiewicz (III m. debel),
Natalia Pocztowiak (II m. mikst), Woj-
ciech Szkudlarczyk (III m. mikst).
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Taekwon-do ITF
SUKCESY W K£OBUCKU
W turnieju eliminacyjnym do Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y ju-
niorów m³odszych i mistrzostw Pol-
ski juniorów rozegranym w K³obuc-
ku  medale zdobyli zawodnicy KST
G³ubczyce (trener Daniel Jano): Mi-
cha³ Sowiñski (III m. walki 45 kg), Anna
Szczerbaty (I m. walki pow. 60 kg),
Kinga Tomaszewska (II m. walki 49
kg), Mateusz H³ady³owicz (II m. walki
54 kg), Paulina Szpak (II m. uk³ady 1
kup, III m. walki 55 kg), Agnieszka Sta-
chura (I m. uk³ady 2 kup, II m. walki 50
kg, III m. techniki specjalne 2 kup),
Tobiasz Konik (III m. walki 70 kg).
Badminton
POLACY Z BR¥ZEM
W rozegranym w Liverpoolu spotka-
niu pó³fina³owym mistrzostw Europy
reprezentacja Polski przegra³a z An-
gli¹ 2-3 i zdoby³a br¹zowy medal (wraz
z Rosj¹).  W polskiej ekipie wyst¹pi³o
czworo zawodników z Technika G³ub-
czyce: Przemys³aw Wacha, Wojciech
Szkudlarczyk, Agnieszka Wojtkowska
i Natalia Pocztowiak. Angelika Wê-
grzyn (III m. singiel, II m. debel),
Agnieszka Wojtkowska (I m. debel,
III m. mikst), Przemys³aw Wacha (I m.
singiel, II m. debel), Rafa³ Hawel (II m.
singiel, II m. debel), Jerzy Do³han i
Mateusz Sza³ankiewicz (III m. debel),
Natalia Pocztowiak (II m. mikst), Woj-
ciech Szkudlarczyk (III m. mikst)..
Siatkówka
GROBNIKI OBRONI£Y TYTU£
W VI turnieju so³ectw gminy G³ub-
czyce zwyciê¿yli podobnie jak przed
rokiem siatkarze z Grobnik. Koñcowa
kolejno�æ: 1. Grobniki, 2. Braciszów,
3. Lisiêcice. Grobniki: Jaros³aw Cisow-
ski, Sebastian Cisowski, Rafa³ Furman,

Bonifacy Solorz, Waldemar Bêcal,
£ukasz Osipa, Pawe³ Buczek, Andrzej
Szczepañski.

M A R Z E C
Plebiscyt
SPORTOWA GALA
W II Plebiscycie Sportowym "G³osu
G³ubczyc" na najpopularniejszego
sportowca, trenera, dzia³acza oraz
wydarzenie sportowe 2008 roku wy-
ró¿niono 21 osób. Sportowiec: 1.
Pawe³ �lepecki (pi³ka no¿na, Polonia
G³ubczyce), 2. Kinga Tomaszewska,
3. Marta Wsiaki (obie taekwon-do
ITF, KST G³ubczyce), Trenerzy: 1.
Daniel Jano (taekwon-do ITF, KST
G³ubczyce), 2. Bo¿ena Haracz (bad-
minton, Technik G³ubczyce), 3. Ma-
rek Malewicz (pi³ka no¿na, Start Gal-
met Bogdanowice). Dzia³acze: 1. Ja-
cek Naróg (pi³ka no¿na, Zryw Opawi-
ca), 2. Grzegorz Wac³aw Tichanów
(pi³ka no¿na, Podokrêg ZPN), 3. Zdzi-
s³awa Sza³agan (badminton, Technik
G³ubczyce). Najwiêksze wydarzenie:
udzia³ badmintonisty Technika G³ub-
czyce Przemys³awa Wachy w Igrzy-
skach Olimpijskich w Pekinie.
Halowa pi³ka no¿na
PI£KARKI Z G£UBCZYCKIEGO
LO NAJLEPSZE!
W wojewódzkim finale dziewcz¹t
szkó³ ponadgimnazjalnych w G³ub-
czycach triumfowa³ Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczycach,
broni¹c tytu³u mistrzowskiego sprzed
roku. Klasyfikacja koñcowa: 1. ZSO
G³ubczyce (Dagmara Przybylska,
Ma³gorzata Dyl¹g, Kornelia Szatko,
Marta P¹czko, Paulina Kokoszka,
Ma³gorzata Kopek, Justyna Czarno-
ta; trener: Krzysztof Tokarz.), 2. VI
PLO Opole, 3. II LO Prudnik, 4. ZS
Kietrz.
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Tenis sto³owy
RYWALIZOWALI
 O PUCHAR BURMISTRZA
W Pietrowicach odby³ siê indywidu-
alny turniej tenisa sto³owego. Oto
zwyciêzcy w poszczególnych katego-
riach: dziewczêta, rocznik 1994: 1.
Monika Szczerbaty (Chomi¹¿a), 2.
Joanna Gaw³owska (Zopowy), 3. Do-
minika Baran (Radynia); ch³opcy,
rocznik 1994 1. Pawe³ Grzywna (G³ub-
czyce), 2. Adam Szczerbaty (Chomi¹-
¿a); ch³opcy, rocznik 1995-1984: 1.
Krzysztof Gaw³owski (Zopowy), 2.
Krzysztof Rudnicki (Rozumice), 3. Ja-
kub K¹dzio³a (Nowa Cerekwia); mê¿-
czy�ni, rocznik 1985-1965: 1. Adam
Góralski (G³ubczyce), 2. Rafa³ Fr¹cz-
kowski (G³ubczyce), 3. Grzegorz Stroj-
ny (G³ubczyce).
Badminton
PRZEGRALI W PÓ£FINALE
Na miêdzynarodowych indywidual-
nych mistrzostwach Polski w Warsza-
wie medale zdobyli zawodnicy Tech-
nika G³ubczyce: Przemys³aw Wacha
(III m. singiel), Agnieszka Wojtkow-
ska i Wojciech Szkudlarczyk (III m.
mikst).
Taekwon-do ITF
NA MATACH POD JASN¥ GÓR¥
W miêdzywojewódzkich mistrzo-
stwach m³odzików i kadetów w Czê-
stochowie 13 medali zdobyli zawod-
nicy KST G³ubczyce (trenerzy: Daniel
Jano, S³awomir Go³¹b): Julita Zió³ko
(II m. uk³ady kadetek), Martyna Jo-
niec (III m. uk³ady kadetek), Kamila
Ciechanowska (III m. techniki specjal-
ne, III m. uk³ady do 6 kup m³odziczek),
Karolina Konik (I m. techniki specjal-
ne, III m. uk³ady do 6 kup m³odziczek),
Kinga Karaczyn (I m. uk³ady do 8 kup
m³odziczek), Monika Berna� (III m.
uk³ady do 8 kup m³odziczek), Ewelina

Sobel (III m. uk³ady do 8 kup m³odzi-
czek), Daniel Go³¹b (I m. uk³ady do 6
kup m³odzików), Pawe³ Pi¹tkowski (II
m. uk³ady do 6 kup m³odzików), Bar-
t³omiej Andrusiak (III m. uk³ady do 6
kup m³odzików), Mateusz Przysiê¿-
niuk (II m. uk³ady do 8 kup m³odzi-
ków). KST G³ubczyce zaj¹³ I miejsce
dru¿ynowo

K W I E C I E Ñ
Tenis sto³owy
WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
SZKÓ£ SPECJALNYCH
W zorganizowanym w Specjalnym
O�rodku Szkolno-Wychowawczym w
G³ubczycach wojewódzkim turnieju w
gronie 67 uczniów medale zdobyli
g³ubczyccy zawodnicy: Edyta Mirga
(I m. w kategorii dziewcz¹t 1992 i star-
sze), Angelika Mirga (II m. w katego-
rii dziewcz¹t 1993 i m³odsze), Józef
Mirga (III m. w kategorii ch³opców
1993 i m³odsi). W punktacji dru¿yno-
wej Zespó³ Szkó³ Specjalnych z G³ub-
czyc zaj¹³ 1. miejsce.
Badminton
JEDENA�CIE MEDALI
A¿ 11 kr¹¿ków zdobyli na rozgrywa-
nych w Czêstochowie juniorskich i
m³odzie¿owych Mistrzostwach Polski
badmintoni�ci Technika G³ubczyce.
M³odzie¿owcy: Natalia Pocztowiak (II
m. singiel. II m. debel), Marek Wach-
niewski (III m. singiel, III m. debel).
Juniorki: Aneta Wojtkowska (I m. sin-
giel, I m. mikst), Katarzyna Macedoñ-
ska (III m. singiel, III m. debel), Justyna
Pasternak (III m. debel). Juniorzy: Pa-
tryk Szymoniak (I m. singiel), Przemy-
s³aw Urban (III m. singiel, III m. debel).

M A J
Badminton
PUCHAR SUDIRMANA
W rozgrywanych w Kantonie (Chi-
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ny) mistrzostwach �wiata dru¿yn mie-
szanych o Puchar Sudirmana repre-
zentacja Polski zajê³a 15. miejsce,
utrzymuj¹c siê w drugiej dywizji �wia-
towego championatu. W polskich
barwach wyst¹pili zawodnicy Tech-
nika G³ubczyce: Natalia Pocztowiak,
Agnieszka Wojtkowska i Przemys³aw
Wacha.
Badminton
PRZEMEK SZYD£OWSKI
 ZDOBY£ BR¥Z
W indywidualnych mistrzostwach
Polski m³odzików w Miastku badmin-
tonista Technika G³ubczyce Przemy-
s³aw Szyd³owski zdoby³ br¹zowy me-
dal w grze pojedynczej (trener: Prze-
mys³aw Krawiec).
Dart
MEDUZA NADAL W I LIDZE
W rozgrywkach opolskiej I ligi darta
sezonu 2008/2009 wystêpowali za-
wodnicy beniaminka Meduzy G³ub-
czyce (wcze�niej jako D¹bek).  W gro-
nie 11 zespo³ów Meduza zajê³a 8. miej-
sce i utrzyma³a siê w lidze. Meduza
G³ubczyce: Edward Ko�cielny, Wac³aw
£oziñski, Adam Nowak, Krzysztof Pa-
rylak, Mariusz Pawlak, Mariusz Pod-
górski, Kamil Wanat, Ryszard Wanat.
Badminton
TECHNIK "TYLKO" Z BR¥ZEM
W dru¿ynowych mistrzostwach Pol-
ski najbardziej utytu³owany klub w pol-
skim badmintonie - Technik G³ubczyce
- zdoby³ br¹zowy medal. Koñcowa ta-
bela: 1. Litpol Malow Suwa³ki, 2. Hubal
Bia³ystok, 3. Technik G³ubczyce, 4. Bad-
minton Choroszcz, 5. AZS Kraków, 6.
Piast S³upsk. Barw Technika bronili:
Agnieszka Wojtkowska, Natalia Pocz-
towiak, Jerzy Do³han, Mateusz Sza³an-
kiewicz, Przemys³aw Urban, Patryk Szy-
moniak oraz Francuz Maxime Mora.
Trener: Bo¿ena Haracz.

C Z E R W I E C
Pi³ka no¿na
TRAMPKARZE POLONII
 MISTRZAMI
W finale na szczeblu g³ubczyckiego
podokrêgu Polonia G³ubczyce dwu-
krotnie pokona³a W³ókniarza Kietrz
po 4-1 w G³ubczycach i w Kietrzu.
Polonia G³ubczyce: Bartosz Barto-
szewski, Dawid Ciechanowski,
Krzysztof Cerkowniak, Wojciech Gan-
czarski, Marek Goga³a, Rafa³ Janicki,
Piotr Jakimów, Patryk Jepiszko, Ma-
ciej Karaczyn, Marcin Kulesza, Ma-
ciej £apuñka, Damian Micha³owicz,
Piotr Nosek, Pawe³  Or³owski, Piotr
Or³owski, Micha³ Podgórzec, Przemy-
s³aw Smo³ka, Pawe³ Sobociñski, Se-
bastian Sobociñski, £ukasz Sternadel,
Tomasz Stupek, Maciej Tracz, Dawid
Wójcicki, Andrzej Zmurczyñski. Tre-
ner Stanis³aw Wysoczañski.
Bryd¿
GRALI O PUCHAR BURMISTRZA
W turnieju bryd¿a sportowego o Pu-
char Burmistrza G³ubczyc wystarto-
wa³o siedem turniejowych par. Naj-
lepszym duetem okazali siê Piotr Bie-
lecki i Wac³aw Lisowiec, na II miejscu
uplasowali siê Zbigniew Krupa i Je-
rzy �lesarew, a na trzecim Roman �le-
pecki i Józef Wojtek.
Pi³ka no¿na
HISTORYCZNY AWANS
"BOGDANKI"
Prowadz¹cy w IV lidze po rundzie je-
siennej Start Galmet Bogdanowice,
wiosn¹ gra³ nieco w kratkê, ale nie
pozwoli³ rywalom na prze�cigniêcie
siê w tabeli i uzyska³ historyczny
awans do III ligi �l¹sko-opolskiej.
Podopieczni Marka Malewicza byli
zdecydowanie najlepsz¹ dru¿yn¹ tych
rozgrywek. Wies³aw Frydryk z 29
strzelonymi bramkami zosta³ najsku-
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teczniejszym napastnikiem IV ligi.
Miejsce w tabeli koñcowej: 1/16. Me-
cze: 30. Punkty: 65. Bramki: 82-31.
Pi³ka no¿na
SZAMPANY WYSTRZELI£Y
Po 5 sezonach spêdzonych w "okrê-
gówce" g³ubczycka Polonia awanso-
wa³a do IV ligi. Tym samym dru¿yna
Jana �nie¿ka wype³ni³a plan sprzed
sezonu. Polonia wiosn¹ nie przegra³a
spotkania (passa bez pora¿ki to 21
mistrzowskich meczów z rzêdu!),
strzeli³a magiczn¹ liczbê 103 bramek.
Janusz Z³oczowski z 30 bramkami zo-
sta³ najskuteczniejszym strzelcem II
grupy "okrêgówki". Miejsce w tabeli
koñcowej: 1/16. Mecze: 30. Punkty:
68. Bramki: 103-38.
Pi³ka no¿na
ISKRA ODPALI£A DO A KLASY!
W g³ubczyckiej klasie B seniorów
Iskra Zopowy wiosn¹ dogoni³a lide-
ra z Lewic. Dru¿yna prezes Ireny Mro-
wiec zniwelowa³a spor¹ ró¿nicê punk-
tow¹ z jesieni i przy równej ilo�ci punk-
tów lepszym bilansem bezpo�rednich
spotkañ uzyska³a historyczny awans
do A klasy, gdzie zosta³a jedynym re-
prezentantem gminy G³ubczyce.
Pi³ka no¿na
SADY I POMORZOWICE
 W "BUNDESLIDZE"
Awans do g³ubczyckiej B klasy uzy-
ska³y zespo³y LZS Sady G³ubczyce i
LZS Victoria Pomorzowice. Dziêki
temu w klasie B gmina G³ubczyce bêdzie
mia³a o dwóch przedstawicieli wiêcej.
Tenis sto³owy
ZMAGANIA  LWA
Po raz pierwszy Lew G³ubczyce ry-
walizowa³ w V lidze. Wcze�niej nasi
tenisi�ci uczestniczyli w lidze miêdzy-
powiatowej. Ostatecznie zespó³ upla-
sowa³ siê na 4. miejscu. Sk³ad Lwa
G³ubczyce: Adam Góralski, Krzysztof

Gaw³owski, Andrzej Nowak, Wojciech
Nowak, Leszek Wasiak, Rafa³ Fr¹c-
kowski. Prezes i kierownik dru¿yny:
Lucjan Wilk. Wiêcej: www.lew.za.pl
Koszykówka
POLONIA Z BASKETEM
W drugiej grupie mêskiej III ligi wy-
stêpowa³ zespó³ Basketu. W trakcie
rozgrywek sekcjê przejêli dzia³acze
Polonii. Dru¿yna ostatecznie uplaso-
wa³a siê na 10. miejscu w III lidze.
G³ubczycki zespó³ wystêpowa³ w sk³a-
dzie: Adam Gauda, Rafa³ Haremza,
Piotr Hryckiewicz, Marcin Hryckie-
wicz, Piotr Klimczak, Krzysztof Lenar-
towicz, Bartosz Machi, Remigiusz
Polek, Andrzej Señ, Jaros³aw S³owik,
Grzegorz Szymczyk, Jakub Tomczak.
Trener: Karol Henryk Pindur.
Badminton
STUDENCI Z TECHNIKA
MISTRZAMI  EUROPY
W Akademickich Mistrzostwach Eu-
ropy w Genewie gar�æ medali zdobyli
zawodnicy g³ubczyckiego Technika
(studenci Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej z £odzi): Przemys³aw
Wacha (I m. w singlu, III m. w deblu),
Rafa³ Hawel (III m. w singlu, III m. w
deblu), Agnieszka Wojtkowska (I m.
w deblu, II m. w mik�cie), Natalia Pocz-
towiak (II m. w deblu). Wszyscy oni
oraz Aleksandra Walaszek zdobyli z³o-
to dru¿ynowo.

W R Z E S I E Ñ
Badminton
MIÊDZYNARODOWE
 MISTRZOSTWA CZECH
W otwartych mistrzostwach Czech
Agnieszka Wojtkowska (Technik
G³ubczyce) zdoby³a dwa br¹zowe
medale: w deblu z Ma³gorzat¹ Kur-
delsk¹ (SKB Litpol Suwa³ki) i w mik-
�cie z Wojciechem Szkudlarczykiem
(Technik).
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Karate-Do
DWA MEDALE
W BIELSKU-BIA£EJ
W III miêdzynarodowych zawodach
karate WKF w Bielsku Bia³ej medale
zdobyli zawodnicy LZS Karate-Do
G³ubczyce (trener: Janusz Ho³da):
Tymoteusz Tobiasiñski (II m. w kate-
gorii kata 7 lat), Szymon Cie�lik (III m.
w kat. kata 7 lat), Piotr Iwaniec (IV m.
w kat. kata 8 lat), Klaudia G¹sior (IV
m. w kat. kata 10 lat).

P A � D Z I E R N I K
Badminton
HISTORYCZNY SEZON
 W EKSTRAKLASIE
W rozgrywkach ekstraklasy badmin-
tona w sezonie 2009/2010 w gronie
sze�ciu zespo³ów po raz pierwszy w
historii wystêpuj¹ jednocze�nie dwa
opolskie zespo³y: najbardziej utytu-
³owany LKS Technik G³ubczyce i ab-
solutny debiutant UKS-15 Kêdzie-
rzyn-Ko�le.
Pi³ka no¿na
START GALMET BENIAMINKIEM
W III lidze pi³karskiej zadebiutowa³
Start Galmet Bogdanowice, który ni-
gdy jeszcze nie wystêpowa³ na tak
wysokim szczeblu rozgrywek. Jednak
wszystkie swoje mecze "u siebie"
Start Galmet rozgrywa³ na stadionie
W³ókniarza w Kietrzu. Po rundzie je-
siennej podopieczni trenera Marka
Malewicza zajmowali 14. miejsce w
tabeli. Wiêcej: www.startgalmetbog-
danowice.futbolowo.pl
Pi³ka no¿na
DOBRY START POLONII
 W IV LIDZE
Jako beniaminek w opolskiej IV lidze
wystêpowa³a Polonia G³ubczyce.
Podopieczni trenera Jana �nie¿ka ze

zdobytymi 17 punktami zajêli na pó³-
metku rozgrywek 7. miejsce w tabeli.
Najwiêkszym wydarzeniem by³ mecz
z opolsk¹ Oderk¹, na którym pad³ re-
kord frekwencji na g³ubczyckim sta-
dionie - 1200 widzów! Wiêcej:
www.polonia-glubczyce.pl

L I S T O P A D

Taekwon-do ITF
BR¥Z AGNIESZKI STACHURY
W Pucharze Europy w Lublinie wy-
st¹pi³y zawodniczki KST G³ubczyce
(trener Daniel Jano): Paulina Szpak,
Kinga Tomaszewska i Agnieszka Sta-
chura, która zajê³a III miejsce w uk³a-
dach formalnych juniorek.

Karate-Do
KOLEJNE MEDALE
 G£UBCZYCKICH KARATEKÓW
Na V ogólnopolskich zawodach o Pu-
char Gór Opawskich w Prudniku wy-
st¹pili cz³onkowie sekcji LZS Karate-
Do G³ubczyce (trener: Janusz Ho³da):
Szymon Cie�lik (I m. w konkurencji kata
dzieci 8 lat i m³odszych, III m. w kate-
gorii 9 lat), Micha³ G¹sior (III m. w kon-
kurencji kata dzieci 10-11 lat).

Taekwon-do ITF
MEDALOWY DRAGON CUP
Z miêdzynarodowego turnieju "Dra-
gon Cup" w Janowie z workiem me-
dali wrócili zawodnicy KST G³ubczy-
ce (trener: Daniel Jano): Julita Zió³ko
(I m. uk³ady kadetek), Martyna Janiec
(II m. uk³ady kadetek), Kamila Puk (I
m. uk³ady m³odziczek), Magdalena
Setla (II m. uk³ady m³odziczek), Alicja
Bary³a (III m. uk³ady m³odziczek),
Pawe³ Pi¹tkowski (I m. uk³ady m³odzi-
ków), Bart³omiej Andrusiak (II m. uk³a-



241

wspó³czesno�æ
dy m³odzików), Kamila Ciechanowska
(II m. uk³ady juniorek m³.), Karolina
Konik (III m. uk³ady juniorek m³.),
Micha³ Jano (I m. uk³ady juniorów m³.),
Kinga Tomaszewska (III m. walki do
50 kg), Dawid Wsiaki (I m. walki pow.
80 kg),  Mateusz H³ady³owicz (I m.
walki do 54 kg), Adam Antoñczyk (III
m. walki do 54 kg), Dawid Kudryk (III
m. walki do 71 kg), Micha³ Sowiñski
(III m. walki do 48 kg).

G R U D Z I E Ñ

Pi³ka no¿na halowa
GO�CINNI GOSPODARZE
6 zespo³ów wyst¹pi³o w II �wi¹tecz-
nym turnieju o Puchar Pos³a Ziemi
G³ubczyckiej Adama Krupy, wspó³or-
ganizowanym przez g³ubczyck¹ Po-
loniê. W finale MOSiR Jastrzêbie po-
kona³ 8-1 Pomologiê Prószków. Koñ-

cowa kolejno�æ: 1. MOSiR Jastrzêbie,
2. Pomologia Prószków, 3. Orze³ Dzier-
¿ys³aw, 4. Polonia G³ubczyce, 5. ZPN
I G³ubczyce, 6. ZPN II G³ubczyce.

Dart
PUCHAR BURMISTRZA
W rozegranym �wi¹tecznym turnieju
o Puchar Burmistrza G³ubczyc, nagro-
dê z r¹k Jana Krówki odebra³ zwyciêz-
ca Kamil Wanat (G³ubczyce), który
wyprzedzi³ Sebastiana Rabieja i Ry-
szarda Dru¿bañskiego (obaj z Kêdzie-
rzyna-Ko�la).

Wiêcej o wy¿ej wymienionych spor-
towych wydarzeniach mo¿na prze-
czytaæ w numerach "G³osu G³ub-
czyc", które ukaza³y siê w 2009 roku.
 www.glubczyce.pl
                                Robert Stebnicki

46 INDYWIDUALNE  MISTRZOSTWA POLSKI
W BADMINTONIE
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Spotykamy siê z okazji Dnia My�li
Braterskiej, w dniu urodzin za³o¿ycie-
la skautingu  sir Roberta Baden Po-
wella. W tym szczególnym dniu har-
cerze i skauci na ca³ym �wiecie wi¹¿¹
kr¹g przyja�ni, ³¹cz¹ siê my�lami i
my�l¹ o innych, przesy³aj¹ sobie
¿yczenia, aby powiedzieæ, ¿e jeste-
�my, trwamy i pamiêtamy o  s³u¿bie i
przyja�ni. Braterstwo
to nie tylko rado�æ
ze zwyciêstwa, ale i
pokazanie  innym
drogi dochodzenia
do niego. Rok 2009
jest w Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego
rokiem braterstwa,
czê�ci¹  trzyletniego
programu przygoto-
wuj¹cego do 100-le-
cia harcerstwa, któ-
re bêdziemy obcho-
dziæ w 2010 r. w Kra-
kowie." Tymi s³owami R. Kañtoch ko-
mendant Komendy Hufca im. bp. An-
toniego Adamiuka w G³ubczycach po-
wita³ go�ci na corocznym spotkaniu,
które jest okazj¹ do podziêkowañ i
wrêczenia harcerskich dowodów
wdziêczno�ci  osobom i instytucjom,
dziêki którym o Hufcu burmistrz Jan
Krówka powiedzia³  - " nie wyobra-
¿am sobie naszej spo³eczno�ci bez
harcerstwa".  G³ubczyckie harcerstwo
statutowo i merytorycznie usytuowa-
ne jest w strukturze ZHP. Jednocze-
�nie  byt materialny zapewnia mu Sto-
warzyszenie Przyjació³ Harcerstwa,
organizacja po¿ytku publicznego i
Rada Przyjació³ Harcerstwa skupiaj¹-
ca w³adze samorz¹dowe Baborowa,
Branic, Kietrza, Starostwo, przedsta-

DZIEÑ MY�LI BRATERSKIEJ

wicieli instytucji, szefów s³u¿b mun-
durowych, w³a�cicieli firm.  Zwycza-
jowo przewodnicz¹cym Rady jest bur-
mistrz G³ubczyc, tym razem - by³y, bo
pose³ Adam Krupa. Patronat nad Huf-
cem objê³o dowództwo X Opolskiej
Brygady Logistycznej, które wysoko
ceni¹c rolê wychowawcz¹ harcerstwa
dla s³u¿by wojskowej, wyró¿ni³o

"Ryngrafem"  zas³u¿one dla harcer-
stwa osoby.  By³y te¿ w innych jesz-
cze kategoriach dowody wdziêczno-
�ci takie jak statuetka "Dar Serca",
Z³ota i Srebrna Lilijka oraz  nagrody-
dla instruktorów i harcerzy. Na zakoñ-
czenie spotkania salê konferencyjn¹
Urzêdu Miejskiego wype³ni³ wspól-
ny �piew "P³onie ognisko", wi¹¿¹c ze-
branych w braterski kr¹g.
Na wniosek KH ZHP 10. Opolska
Brygada Logistyczna wyró¿ni³a
"Ryngrafem":
- Jana Krówkê - Burmistrza G³ubczyc,
Stanis³awa Krzaczkowskiego- Prze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu, Jerze-
go Junkê - Dyrektora Zak³adu Karne-
go, Danutê Fr¹czek - Dyrektora Po-
wiatowego Urzêdu Pracy (foto)
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 INSTRUKTORÓW ZHP:
- Damiana Mojzyka - Kwatermistrza
Hufca ZHP; Szymona Antoszczyszy-
na - Z-cê Kwatermistrza Hufca ZHP;
Miros³awa Smahê - Dru¿ynowego
"PARADOKS".

Na wniosek KH ZHP z okazji Dnia
My�li Braterskiej Rada Przyjació³
Harcerstwa  przyzna³a wyró¿nienia:
-"Lilijkê"- Niezawodny Przyjaciel
otrzymali: p³k Krzysztof Groch- Z-ca
D-cy 10. Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, mjr. Dariusz Ch¹dzinski -Szef
Sekcji Wychowawczej 10.OBLog,
Franciszek £azuta - Firma "Com-Kab"
- statuetkê "Dar Serca": Barbara Ro-
sicka Dyrektor Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego, Stanis³aw
Stupiñski - Kierownik PKS,
-"Z³ot¹ Lilijkê  za pomoc w organi-
zacji  Harcerskie Akcji Zimowej 2009:
Czes³aw Domaradzki -Komendant
KPPolicji, Wies³aw Kopecki - Komen-
dant PPSPo¿, - Stanis³aw Szczerbak
Cz³onek Rady Przyjació³ Harcerstwa,
- Wies³aw Bednarski - Prezes PKS w
G³ubczycach, Barbara Piechaczek -
Dyrektor Powiatowego Muzeum Zie-
mi G³ubczyckiej
-"Srebrn¹ Lilijkê": Halina Tokar -
Dyr. SP nr 2, Beata Pasternak - Dyr.

SP w Go³uszo-
wicach, Ga-
briela Simbiga
- Dyr. SP w
Grobnikach,
Teresa Za-
krzyk - Dyr. SP
w Klisinie,
Mariola Be-
dryj- Dyr. SP w
Z o p o w y c h ,
Joanna Jacheæ
- Dyr. SP w
Nowej Cerkwi,

Jadwiga Tarnowska - Dyr. SP w Kie-
trzu, Bogus³aw Kulig- Dyr. SP w Pie-
trowicach
- Dru¿ynowym Roku 2008 zosta³a;
Dh. phm Jolanta Wojnarska  na pod-
stawie uchwa³y Komendy Hufca ZHP
Komenda Hufca ZHP  wyró¿ni³a:
- Dru¿ynê "Woodkraftersk¹ II Po-
granicze" za promowanie Hufca na
zewn¹trz. Za zajêcie I miejsca w zimo-
wym rajdzie G³ucho³azy 2009
- Dru¿ynê "PARADOKS " Dru¿yno-
wy dh - Miros³aw Smaha oraz Mag-
dalena Smaha, Aleksandra Kapij, Ane-
ta Sozañska, Sara �niatowska, Marta
Wiecha, Karolina Kraszewska,
Agnieszka Kalinowska.
- Dru¿ynê "AGAMIDAE"  Dru¿yno-
wy  dh - Marcin Szczerbak oraz  Ber-
nadeta Gawlik, Natalia Szymañska,
Daniela Lenczewska, Ola Ha³adus,
Ewa Zawadzka, Martyna Cajder, Ola
Lipiñska, Martyna Sobolewska, Mar-
celina Ha³adus, Sebastian Mojzyk,
- Dru¿ynê "MAÆKI" Dru¿ynowa dh
- Barbara Janicka oraz Agnieszka
Rzym, Katarzyna Podgórska, Dajana
Waga, Aleksandra Olszewska.

Jan Wac
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27. sierpnia w Stanicy Harcerskiej
w �ciborzycach odby³o siê podsumo-
wanie Harcerskiej Akcji Letniej i

Ochotniczych
Hufców Pracy.

Relacjê z po-
dejmowanych
dzia³añ wycho-
wawczych, re-
kreacyjnych, za-

gospodarowania wolnego czasu w
okresie wakacji, obozów, biwaków,
prac dydaktyczno - wychowawczych
w OHP i  wspó³pracy z  ZHP przed-

stawi³ komendant  Hufca  R. Kañtoch,
a z uwag¹ wys³uchali m.in.burmistrz
Jan Krówka i  Komendant Wojewódz-

ki OHP w Opolu
Józefa Ziemnik.
Oni te¿  wyró¿-
niaj¹cym  siê za-
anga¿owaniem
instruktorom,
harcerzom, juna-
kom z OHP wrê-
czyli dyplomy i
podziêkowania.

Po uro-
czystym
apelu za-
koñczo-
nym recy-
tacj¹ przez
jednego z
najm³od-
s z y c h
uczestni-
ków Mar-

cina Kaniowskiego "Lokomotywy" z
instruktorami spotka³y siê w³adze sa-
morz¹dowe i OHP

Jan Wac

PODSUMOWANIE  AKCJI LETNIEJ ZHP
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Od 10 lat trwa autentyczna wspó³-
praca g³ubczyckich harcerzy z czeski-
mi skautami z rejonu O³omuñca. Zd¹-
¿y³y siê zawi¹zaæ ju¿ prawdziwe przy-
ja�nie, szczególnie miêdzy kadr¹ in-
struktorsk¹.

W�ród wielu sta³ych form wymia-
ny akcja letnia jest bodaj najlepsz¹
okazj¹ do wza-
jemnego pozna-
nia, wzbogacania
do�wiadczeñ .
Przez kilka lat
ma³e grupy na-
szych harcerzy
by³y zapraszane
na obozy w Cze-
chach, a w rewan-
¿u nasi s¹siedzi
przyje¿d¿ali nad
Wartê. Od dwóch
lat nie organizujemy ju¿ obozów na
£ysym Brzegu, a wyjazd nad morze
dla Czechów wydaje siê zbyt kosz-
towny, wiêc z naszej strony niczego

atrakcyjnego nie mo¿emy im zapro-
ponowaæ. Za to oni pozostaj¹ wierni
przez lata wypracowanym formom

HARTABARTA - OBÓZ NASZ
obozowania. Co wa¿ne - robi¹ to
atrakcyjnie, skutecznie i tanio. Ju¿  w
zesz³ym  roku zaproponowali nam po
przyjacielsku turnus nad Slezsk¹
Hart¹ za Bruntalem. Jak¿e nie skorzy-
staæ z takiego zaproszenia? Koszt 10-
dniowego obozu to 350 z³otych.

A jednak nie uda³o siê spo�ród g³ub-

czyckich harcerzy skompletowaæ 50
osób. Na szczê�cie nasz kolega - g³ub-
czyczanin, instruktor z Raciborza Ja-
nusz Tril z rado�ci¹ przyj¹³ propozy-

cjê i jego harcerki i har-
cerze do³¹czyli do na-
szej grupy. Tak oto 25
lipca mogli�my wyje-
chaæ na po³udnie. Naj-
pierw by³o wzgórze
Cvilin w Krnovie, po-
tem odpust ku czci �w.
Anny w szczególnym
miejscu, czyli w Starej
Wodzie, pó�niej burza
nad zapor¹ wodn¹
ko³o Leskowca i
wreszcie przyjazd na
urocz¹ polanê przy

starym wapiennym piecu ko³o Razo-
wej.Tam ju¿ prawie wszystko by³o
przygotowane: dwuosobowe namio-
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ty, dwa toy-toye, dwa tipi, magazyn
sprzêtu p³ywaj¹cego, dwa hangary, umy-
walki, le�ny prysznic i kuchnia polowa.

A w niej nasi przyjaciele: �arka, Pa-
vla, Pavel i Plavaèek - czeska kadra
kwatermistrzowska, która odt¹d kar-
mi³a nas i dba³a, by�my
mogli przede wszystkim re-
alizowaæ swój program
obozu. Do piêciu naszych
zastêpów dh. dh. Basi, Toli
i Wie�ka Janickich, Bo¿e-
ny Lechoszest i Damiana
Dobrowolskiego do³¹czy³
jeden czeski -Mirki Jindro-
vej. Komendantem i obo�-
nym w jednej osobie by³
dh Karson, a nad ca³o�ci¹
czuwa³ zawsze pogodny
Jan Voraè. Dlatego przez 10
pogodnych dni na maszcie
powiewa³y czeska i polska flagi, z
kuchni unosi³ siê zapach palonego
drewna i gotowanych potraw, a na
polanie i wokó³ niej rozlega³ siê gwar
harcowania. Codziennie po 2-3 gry,
k¹piel i p³ywanie na ³odziach i kaja-
kach w Slezskiej Harcie, niedzielne wê-
drówki do ko�cio³a w Leskowcu, raj-
dy po okolicy, sportowe zmagania,

majsterkowanie, pionierka, s³u¿by w
kuchni, obrzêdy, zabawy i gry. Naj-
wiêcej w stylu indiañskim, bo taki

charakter obozu zapla-
nowano. Ka¿dy dzieñ
koñczy³ siê ogniskiem i
harcersk¹ modlitw¹ pod
rozgwie¿d¿onym nie-
bem. W nocy dwuoso-
bowe patrole czuwa³y
nad naszym spokojnym
snem. W drodze powrot-
nej czeka³a nas jeszcze
jedna atrakcja - arbore-
tum w Nowym Dworze k.
Opawy. W otoczeniu
osobliwych drzew i krze-
wów  jeszcze mocniej za-

wi¹za³o siê nasze przymierze z natur¹.
W imieniu kole¿anek i kolegów in-

struktorów oraz dzieci i m³odzie¿y

uczestnicz¹cej w obozie serdecznie
dziêkujemy braciom i siostrom z O³o-
muñca i Wielkiego Tyñca, a tak¿e na-
szej Komendzie Hufca za pomoc w zor-
ganizowaniu twórczych i szczê�liwych
wakacji dla nas i naszych dzieci.

   CZUWAJ! phm. Daniel Bartusik
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15.sierpnia  zapisa³ siê w programie
dzia³añ harcerskich jako Harcerski Pik-

nik Kolejowy "�citor"  sta³a impreza
integracyjna  mieszkañców �cibo-
rzyc Ma³ych i pobliskich miejscowo-
�ci, a zw³aszcza by³ych kolejarzy.

Dlaczego w �ciborzycach - bo
tam mie�ci siê w dawnej Szko-
le Podstawowej Stanica Har-
cerska, jest te¿ popadaj¹cy w
ruinê dworzec kolejowy. Im-
preza ta o¿ywia go raz w roku,
a jej organizatorzy i wspó³or-
ganizatorzy wykaszaj¹ perony  i toro-
wiska, by mog³a kursowaæ drezyna.
W wypowiedziach go�ci pikniku  mó-
wi³o siê o wspó³pracy z Czechami, któ-

HARCERSKI PIKNIK KOLEJOWY
rzy proponuj¹ przed³u¿enie i po³¹cze-
nie swojej kolejki w¹skotorowej Trze-

meszno - Osoblaha z lini¹ Rac³awi-
ce - G³ubczyce, a przez do³o¿enie
na naszych torach jednej szyny
mieliby�my atrakcjê turystyczn¹.
Potrzebne s¹  jednak  wspólne dzia-
³ania równie¿ przez gminy le¿¹ce
przy linii kolejowej dla przejêcia to-

rowiska w celach turystycz-
nych, (bez ruchu pasa¿erskie-
go), bo tylko takie mo¿liwo�ci
maj¹ gminy. Mimo to piknik jak
zawsze by³ udany. Pogoda do-
pisa³a, drezyna mia³a powodze-
nie, zespó³ muzyczny "Salto"

przygrywa³, a w repertuarze - piosen-
ki kolejowe m.in. "Jedzie poci¹g z da-
leka"

Jan Wac
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Od  2 - 4 pa�dziernika na bazie Szko³y Podstawowej w Pietrowicach odby³
siê XXVI Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem". G³ównym ce-
lem imprezy,  oprócz promocji walorów turystycznych Ziemi G³ubczyckiej i
propagowania turystyki, by³a integracja �rodowisk harcerskich, w tym zacie-
�nianie wspó³pracy z czeskimi skautami oraz doskonalenie umiejêtno�ci i tech-
nik harcerskich. Organizatorem rajdu by³a Komenda Hufca ZHP w G³ubczy-
cach. Wspierali j¹  funkcjonariusze �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z
Placówki Stra¿y Granicznej w Opolu, ¿o³nierze X  Brygady Logistycznej z Opo-
la, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz stra¿acy OSP w Pietrowi-
cach,   którzy pomagali organizatorom w zabezpieczaniu trasy rajdu, a tak¿e
zorganizowali  punkty kontrolne, gdzie uczestnicy wykazywali siê wiedz¹ i
sprawno�ci¹ fizyczn¹. W tej przeprowadzonej po raz kolejny imprezie wziê³o
udzia³ 150 harcerzy z województwa opolskiego i �l¹skiego, a tak¿e grupa cze-
skich skautów z Krnova. Rajd przebiega³ na trasie G³ubczyce -Pietrowice- Cier-
miêcice - Opawica. Jego uczestnicy, mimo m³odego wieku, wykazali siê wy-
trzyma³o�ci¹ i harcersk¹ dyscyplin¹, przechodz¹c ca³¹ trasê rajdu i
zaliczaj¹c wszystkie punkty kontrolne.W rajdzie uczestniczy³o ogó³em
140 uczestników z dru¿yn: Wichry - Nowa Cerekwia, Zielone Berety - Klisino,
Woodcrafterzy - G³ubczyce, Pograniczniaki - Pietrowice, Zawisza Czarny -
Baborów, Le�ni Harcerze - Zopowy, Kompleks - G³ubczyce, Jaszczury - G³ub-
czyce, Horyzont - �ciborzyce Wlk., Czarne Pantery - Racibórz, 3. Skautský
Oddíl - Krnovská Trojka Krnov. Rajd organizowany by³ wspólnie z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Opolskiego (wsparcie finansowe). Ka¿dy pa-
trol rajdowy otrzyma³ na zakoñczenie rajdu puchar i dyplom za uczestnictwo.

Sponsorzy pucharów i dyplomów:
 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego,
 �l¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Raciborzu,
 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu,
Starostwo, Urz¹d Miejski, Komendy Powiatowe
Policji i Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach.

CZUWAJ! phm Daniel Bartusik

"HARCOWANIE NA GRANICZNYM SZLAKU"
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WRACA  DUCH BP. J. M. NATHANA
Staraniem dyrektor Powiatowego

Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej dr Barbary
Piechaczek, Stowarzy-
szenia Caritas Chrysti
przy wspó³pracy Wój-
ta  Gminy Branice i dy-
rektora  Szpitala dla
Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Brani-
cach Krzysztofa Na-
zimka oraz pasjonatów

historii  skupionych w Stowarzysze-
niu  MMiZG otwarta zosta³a w Ratu-
szu Miejskim (8.09.09) wystawa po-
�wiêcona ¿yciu i dzie³u twórcy Mia-
steczka Mi³osierdzia w Branicach bp.
J.M. Nathana. �rodki na ten cel po-
chodzi³y z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej. Otwarciu cza-

sowej ekspozycji towarzyszy³o semi-
narium, w czasie którego
dorobek biskupa prezento-
wali nie tylko organizatorzy,
ale i zaproszeni go�cie,
m.in. pra³at Wolfgang Gro-
chol, Hubert Lux - Komitet
Ojczy�niany Leobschutz z
delegacj¹ by³ych miesz-
kañcow,  siostry ze zgroma-
dzenia Marii Niepokalanej,

Anna Fiszer  z Czech -pra-
cownica  Szpitala sprzed
1945.

 Wystawa nie zakoñczy-
³a swojego bytu w G³ubczy-
cach, przeniesiona zosta³a
do Branic, gdzie w budyn-
ku administracji szpitala
zorganizowano sta³¹ ekspo-
zycjê w przeznaczonej na

ten cel Sali Konferencyjnej, od tego
momentu nazwan¹ Sal¹  Pamiêci bpa
J. Nathana. Tu w miejscu twórczego
¿ycia biskupa wystawa  prze¿y³a dru-
gie uroczyste otwarcie z udzia³em Wi-
cemarsza³ek Województwa Teresy
Karol,  bp. Paw³a Stobrawy, dyr. NFOZ
Kazimierza £ukawieckiego. Na tê oka-
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zjê przyjecha³ ze Stutt-
gartu pra³at  Wolfgang
Grocholl - biograf bp.
Nathana.(bp urodzi³ siê
w T³ustomostach, uczy³
w gimnazjum w G³ubczy-
cach, by³ wikarym w Za-
wiszycach). Tu po latach

milczenia i zapomnienia na nowo o¿y³
Jego duch. Zapewne radowa³ siê
szczególnie z tego, ¿e w tym dniu
otwarty zosta³ nastêpny oddzia³ - re-
habilitacji neurologicznej. Uczestnicy
uroczysto�ci mieli okazjê zwiedziæ
obiekt i  z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e ko-
lejna czê�æ wielkiego dzie³a, któremu gro-

zi³a likwidacja nabra-
³a blasku.

Po determinacji
i zaanga¿owaniu
dyr.  Krzysztofa
Nazimka mo¿na
s¹dziæ, a w³a�ci-
wie byæ pewnym ,
¿e kolejne etapy
rewitalizacji  mate-
rialnej, medycznej
i duchowej przy-

wróc¹ szpitalowi
dawny europej-
ski blask.  Widaæ
te¿, ¿e Dyrektor
Nazimek czuje
ducha bp. Na-
thana. O moc-
nym wspieraniu
dzia³añ  dyrekto-
ra zapewnia³a wi-
cemarsza³ek Te-
resa Karol. "Tak

trzymaæ" wo³a duch twórcy Miastecz-
ka Mi³osierdzia  z ka¿dego zakamar-
ka, z ka¿dego obiektu,  z odnowione-
go  wirydarza, z ka¿dego drzewa w
parku otaczaj¹cym szpital, a wróci³ tu,
zdajê siê, z chwil¹ nadania Szpitalowi
Wojewódzkiemu Jego imienia.

        Jan Wac
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Moje plenerowe wêdrowanie to
odkrywanie nowych miejsc na mapie,
gdzie zostawiam swoje �lady wydep-
tane na ulicach, obrazy na p³ótnach i
pamiêæ zapachów i s³oñca. Na szlaku
moich plenerowych odkryæ znalaz³y

siê G³ubczyce. Jest to "miasto z
dusz¹" i klimatem, na który pewnie
z³o¿y³a siê historia odbita w piêknych
elewacjach kamienic, malowniczych
uliczek, ko�cio³ach a tak¿e w ¿yczli-
wo�ci ludzi,  którzy to miasto zamiesz-

kuj¹. Ma³e miasta maj¹ ludzk¹ skalê,
gdzie cz³owiek czuje siê ich czê�ci¹,
jest je w stanie ogarn¹æ wzrokiem a

PLENER �G£UBCZYCE 2009�
nawet przedreptaæ w ró¿nych kierun-
kach od przedmie�cia do przedmie-
�cia. Na plener Gtubczycki przyjecha-
li�my z Krakowa. Nie wiedzia³am o tym
mie�cie nic, poza jego umiejscowie-
niem geograficznym i �wiadomo�ci¹

jego historii. Kole¿anka - malarka z
Wroc³awia powiedzia³a mi ,¿e miasto
jest ma³e, a w³a�ciwie jest tam tylko
jedna ulica. Jak mi³o by³am zaskoczo-
na  gdy doje¿d¿aj¹c  mija³am piêkne
elewacje kamienic. Codziennie rano w

poszukiwaniu obiektów do malowa-
nia odkrywa³am co� nowego i by³am
pod coraz wiêkszym urokiem miasta.
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Czysto�æ, ogromna ilo�æ kwiatów, a
szczególnie krzewów ró¿anych w
ogrodach, to cecha, której G³ubczy-
com mo¿na pozazdro�ciæ. Wêdrowa³am
rano na targ po owoce, mijaj¹c fontannê,
witaj¹c siê z wa¿k¹ i oddychaj¹c pe³n¹
piersi¹, bo powietrze jest tu czyste.

Odkry³am w swoich wêdrówkach
piêkny i bardzo zaniedbany budynek
dworca kolejowego, o charakterze za-
budowy pa³acowej, choæ podobno na
planie lokomotywy i kilka bardzo in-
teresuj¹cych domów naprzeciw bu-
dynku dworca. To prawdziwe pere³ki
architektury. �cie¿ki zielonego parku
doprowadzi³y mnie do zespo³u base-
nów, których mo¿e pozazdro�ciæ niejed-
no miasto w Polsce. Fragmenty starych
murów i baszt to �lady historii G³ubczyc.

W trakcie pleneru prowadzili�my
warsztaty plastyczne dla m³odzie¿y.
Mia³y one miejsce na terenie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mic-
kiewicza, a przychodzi³a tam tak¿e
m³odzie¿ z innych szkó³. Liceum Ada-
ma Mickiewicza to szko³a z histori¹.
Klimat, który stwarza architektura i
aura szko³y, s¹ nie do zapomnienia
przez jej absolwentów.

Jedn¹ z przyjemno�ci by³o moje spo-
gl¹danie na dachy i wie¿e budynków
widoczne z okien internatu,  w którym

mieszkali�my i
malowali�my. Po-
wsta³o tak kilka
rysunków.

Wspominam
piêkn¹ lipow¹
alejê wiod¹c¹ do
Lasu Marysieñka,
star¹ willow¹ -
uporz¹dkowan¹ i

petn¹ zieleni i lwy mijane w ci¹gtych
wêdrówkach wykute w kamieniu i pil-
nuj¹ce ró¿nych bram w mie�cie. Bie-
ga³am z aparatem fotograficznym by
czego� nie przegapiæ, wchodzitam w
stare podwórka, by poczuæ, ¿e ludzie
siedz¹ na ³aweczkach pod drzewami i
czuj¹ siê tu swojsko, w przybloko-
wych ogródkach hoduj¹ drzewka ró-
¿ane kapi¹ce od kwiatów.

Czas p³ynie tu wolniej i serca bij¹
spokojnym rytmem. To dobre miejsce
na ziemi, do którego siê u�miecham.
My�lê ¿e dobrze i spokojnie siê tu
¿yje. O up³ywie czsu przypominaj¹
dzwony ko�cielne, wybijaj¹c czas
zgodny z rytmem, ¿ycia "Na Anio³
Pañski". Ludzie s¹ tu bardzo ¿yczliwi,
a m³odzie¿, z któr¹ mia³am kontakt, do-
staje z tego miasta, jego spokój i ro-
dzinnego ciep³a energiê na ca³e dal-
sze ¿ycie.

G³ubczyce - ja ci¹gle siê do Was
u�miecham.

 Barbara Bujas-Szozda
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2 pa�dziernika 2009r.. Jesienny, desz-
czowy wieczór. Teatr studyjny  wype³-
niony po brzegi. Za chwilê spektakl
dyplomowy Marka Nêdzy - studenta
ostatniego roku Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatral-
nej im. L. Schillera w £odzi.

 W�ród zaproszonych go�ci naj-
bli¿sza rodzina Marka, przyjaciele i ja -
jego instruktorka ze szkolnego teatru
TRADYCJA. Teatru, od którego, jak
sam powiedzia³, wszystko siê zaczê³o.

Na plakatach teatralnych twarz
Marka - wszak gra jedn¹ z czo³owych
ról w sztuce  Izaaka Babla "Zmierzch".
Odtwarza postaæ syna g³ównego bo-
hatera - Lowkê Krzyka. W hotelu te-
atru ogl¹dam fotosy ze spektaklu.
Zbiera siê t³um. Rozpoznajê twarze ak-
torów i re¿yserów znanych ze szkla-
nego ekranu. Udaje mi siê zdobyæ kil-
ka autografów i zamieniæ parê s³ów.
To rzadka okazja .

Zaczyna siê spektakl. Ju¿ w pierw-
szej  scenie pojawia siê Marek. Jestem
wzruszona, ¿e mogê go ogl¹daæ na
deskach prawdziwego teatru. Kreuje
dojrza³¹, pe³n¹ ekspresji i emocji po-
staæ. Niedawno wyst¹pi³ w "Otellu"

"UCZTA  DUCHOWA"
Szekspira w re¿yserii Agaty Dudy-
Gracz. Janusz Gajos pozna³ siê na nim
ju¿ podczas egzaminów wstêpnych i
osobi�cie zadzwoni³ do Marka, by ten
wybra³ ³ódzk¹ "filmówkê", mimo ¿e do-
sta³ siê te¿ do Wy¿szej Szko³y Teatralnej
w Krakowie i Warszawie. Pozosta³ w

£odzi i spe³ni³ ocze-
kiwanie Gajosa.

Na co dzieñ pra-
cuje z wybitnymi
aktorami i re¿ysera-
mi, m. in. Mariuszem
Grzegorzkiem, który
w³a�nie wyre¿ysero-
wa³ "Zmierzch"
(znany z Teatru TV,
twórca ambitnego
wspó³czesnego pol-
skiego kina; laureat
festiwali miêdzyna-
rodowych, profesor

WSFTiT w £odzi).
Koniec spektaklu. Owacje na sto-

j¹co, kwiaty, gratulacje, u�ciski, pa-
mi¹tkowe zdjêcia. Moja rado�æ nie ma
granic! Obok mnie mama i siostra
Marka. Nie kryj¹ ³ez wzruszenia. Bie-
gnê za kulisy, by u�cisn¹æ go. Tam
poznajê re¿ysera - wspomnianego
wcze�niej M. Grzegorzka. Sympatycz-
ny cz³owiek. Jak¿e ciep³o i z uznaniem
wypowiada siê o Marku. Mówi, ¿e
jest znakomity i ma to co�, co przyku-
wa uwagê widza. G³êbiê.

 A potem spotkanie z m³odymi akto-
rami, przemówienie okoliczno�ciowe
re¿ysera, rektora, toast, autografy, pa-
mi¹tkowe zdjêcia i � bankiet!

Podchodzi rektor WSFTiT- Broni-
s³aw Wroc³awski ( a' propos znany  z
filmów "Vabank 1, 2", obecnie bur-
mistrz   w "Barwach szczê�cia"). Mam

>>>
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>>>  okazjê go poznaæ i zamieniæ s³ów
parê. Ocenia Marka bardzo wysoko.

Inny �wiat. Zapominam o codzien-
no�ci. Marek przedstawia mnie swo-
im profesorom, wspominaj¹c przy tym
swoje pocz¹tki w szkolnym teatrze.
Wyra¿a wdziêczno�æ za opiekê arty-
styczn¹ i wspó³pracê. Jest mi niezmier-
nie mi³o. Wspominamy TRADYCJÊ i
monodram "Kameleon", który uczyni³
zeñ laureata Centralnego Turnieju Te-
atru Jednego Aktora w Zgorzelcu
(2003r.). Wiele by tu pisaæ�.

Mój Marek nic siê nie zmieni³. Po-

zosta³ tym samym cichym, skromnym
ch³opakiem. Ale na scenie�. To trze-
ba zobaczyæ i prze¿yæ indywidualnie.
Jeszcze nie tak dawno uczeñ g³ub-
czyckiego "Mechanika", który bawi³
mieszkañców G³ubczyc w "Zielonej
Gêsi" Ga³czyñskiego czy te¿ wzrusza³
w monodramach na scenie Miejskie-
go O�rodka Kultury. A dzi�� koñczy
ju¿ szko³ê teatraln¹. Jestem z niego
dumna.

 Maria Farasiewicz

ROZSTANIE  Z O. JOZAFATEM
Serdecznie, uroczy�cie i nie bez ¿alu

¿egna³a  o. Jozafata  spo³eczno�æ sku-
piona wokó³
Franc i sz -
kañskiego
O � r o d k a
P o m o c y
Dzieciom.
Udzia³ naj-

wy¿szych w³adz sa-
morz¹dowych gmi-
ny, dobroczyñców,
wolontariuszy, dzie-
ci i ich rodziców
�wiadczy o wielkiej
wdziêczno�ci i sym-
patii, jak¹ sobie  wy-
pracowa³, bêd¹c dyrektorem O�rod-
ka. Po Mszy �w. w niezwyk³ej scene-
rii  O�rodka przygotowanej pod kie-
runkiem pani Bo¿enki d³ugo trwa³y
podziêkowania i u�ciski. Najbardziej

wzruszone by³y dzieci, ¿egna³y ojca
dyrektora jak "ojca", obejmuj¹c zbio-
rowo ze wszystkich stron, najlepiej
ilustruj¹ to zdjêcia. Oprócz licznych
podziêkowañ, równie¿ od w³adz gmi-
ny, by³y te¿ gratulacje z okazji wybo-
ru o. Jozafata Romana Gohlego na wi-
kariusza prowincjalnego �l¹skiej Pro-
wincji �w. Jadwigi  i gwardiana klasz-

toru oo.franciszkanów we Wroc³awiu.
Od wrze�nia O�rodkiem kieruje o.
£azarz Tomasz ¯ukowski, a funkcjê
gwardiana w klasztorze obj¹³ g³ubczy-
czanin o. Eligiusz  Sinkowski.

 Jan Wac
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"W listopadzie obchodzili�my 90.
rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci
naszej Ojczyzny. Postanowili�my
uczciæ to wielkie wydarzenie, dlatego

tegoroczne jase³ka nosz¹ nazwê "Pol-
skie Betlejem".  Zamiast pastuszków
i Trzech Króli do ¿³obka przyjd¹ �wiê-
ci, b³ogos³awieni, poeci, wielkie histo-
ryczne postacie, które wyda³a polska
ziemia oraz wierny lud, który walczy³,
przelewa³ krew, oddawa³ ¿ycie za uko-
chan¹ Ojczyznê i
broni³ jej honoru.
Sk³adaæ bêd¹ u
¿³óbka dary, z tego
co uczynili dla Pol-
ski i prosiæ Jezu-
ska i �wiêt¹ Rodzi-
nê o b³ogos³awieñ-
stwo". Po tych
s³owach wprowa-
dzenia i zaprosze-
nia przez inicjator-
kê i re¿ysera pani¹ Stanis³awê Mrzy-
g³ód do obejrzenia przedstawienia, na
scenie pojawi³a siê postaæ wolnej Pol-
ski. Obok niej zatrzymywa³y siê oso-
bisto�ci wielkie i wa¿ne w jej historii,
które ofiarowa³y jej to, co dla niej
uczyni³y, dla swojej Ojczyzny. By³ to
m.in. okaleczony ¿o³nierz, powstaniec

POLSKIE BETLEJEM W BOGDANOWICACH

- Brat Albert opiekun ubogich, ranni
legioni�ci, b³. Karolina Kózkówna, b³.
Kinga, królowa �w. Jadwiga, królowie
W³adys³aw Jagie³³o i Jan III Sobieski,
ka¿dy przyniós³ jakie� przes³anie wy-
ra¿one s³owami Mickiewicza, Konop-
nickiej i innych polskich poetów lub
pisarzy.

Z bli¿szych wspó³czesno�ci poja-
wi³a  siê z dzienniczkiem s. Faustyna,
o. Maksymilian Kolbe, Dzieci Warsza-
wy, ks. kard. Stefan Wyszyñski. Ks.
Jerzy Popie³uszko, papie¿ Jan Pawe³
II. Gdy tak zape³nia³a siê scena lud�-
mi gorliwymi, ofiarnymi, oddanymi
Polsce, Archanio³ Bo¿y Gabryel ob-
wie�ci³ wielk¹ nowinê. Wtedy wszy-
scy - wielcy i mali - uklêkli przed ¿³ób-
kiem i z³o¿yli dary, z tego co zrobili dla
Niepodleg³ej Polski. W tym t³umie lu-
dzi ofiarnych przewijali siê równie¿
kresowianie i górale symbolizuj¹cy
rodowód mieszkañców Bogdanowic.

Nic dziwnego, ¿e po zakoñczeniu
przedstawienia d³ugo trwa³y brawa na
stoj¹co dla wykonawców i organiza-
torów. Nad atmosfer¹ duchow¹ tego
wydarzenia czuwa³ ks. proboszcz A.
Szubka. Nie szczêdzi³ im s³ów uznania
i pochwa³  za scenografiê i stroje,
podobnie jak pose³ A. Krupa i przed-
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stawiciele w³adz samorz¹dowych po-
wiatu i gminy. To coroczne parafialne
wielkie �wiêtowanie organizowane jest
wspólnie przez radê parafialn¹, so-
³ e c k ¹ ,
s z k o ³ ê ,
K G W ,
OSP, Przy-
gotowa-
nia trwa³y
od Ad-
w e n t u
pod kie-

runkiem by³ej przewodnicz¹cej KGW,
która przekazuj¹c w³adzê m³odszej ko-
le¿ance Beacie Madera, zarezerwowa-
³a sobie prawo do jase³ek, wspiera j¹ w
tym córka Lucyna Satorowska - na-
uczycielka przedszkola w G³ubczycach.

To �wiêto w okolicy Dnia Babci i
Dziadka gromadzi w �wietlicy wszyst-
kie pokolenia bogdanowiczan, bo i dla
nich by³ przewidziany  osobny scena-

riusz w wykonaniu
najm³odszych. Oni nie
tylko ciep³ymi mi³ymi
s³owami, ale i kwiatka-
mi obdarowali swoje
jedyne, niepowtarzal-
ne Babcie i Dziadków.
Równie mi³e i serdecz-
ne by³o  dziêkowanie
licznym wykonaw-
com od przedszkola-
ków po studentów.

Niektórzy zaczynali pod okiem pani
Stanis³awy jako anio³ki, pastuszkowie,
a doszli do g³ównych ról.  Otrzymali za

to podziêkowa-
nia i niespo-
dzianki. Sygna-
³y pañ z KGW
�wiadczy³y, ¿e
pora ju¿, by we-
sz³y na salê z

ryb¹ wigilijn¹, a i  grzybowa stygnie.
Ale jaka¿ to wigilia bez ³amania siê
op³atkiem. Ta rola przewidziana by³a
dla proboszcza ks. Szubki, który czu-
wa³ i dba³ o atmosferê duchow¹ nie-
powtarzalnego spotkania. Potem ju¿
tylko zabawa i tañce, na ile komu si³
starczy³o. Jak karnawa³ to karnawa³.

Jan Wac
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Filozofia rozwa¿ania wy¿szo�ci
�wi¹t Wielkiej Nocy nad �wiêtami
Bo¿ego Narodzenia nie uwzglêdnia
okresów przed�wi¹tecznych Wielkie-
go Postu i Adwentu. Ten drugi ma w
sobie co��.no w³a�nie co???, ka¿dy
znajdzie co� innego.

Je�li porównywaæ je w aspekcie pre-
zentów, to wielkanocny zaj¹czek prze-
grywa ze �w. Miko³ajem, a ten prze-
trzyma³ konkurencjê "Dziadka Mroza"
- znaæ, bogaty mo¿e wiêcej.

Piêknie jest, je¿eli bogatsi - nieza-
le¿nie z jakich pobudek to czyni¹ - dziel¹
siê z biedniejszymi od siebie, ale czy za-
wsze tak jest?   Podczas dzielenia siê
op³atkiem czynimy to  jak równy z rów-
nym i sk³adamy sobie wzajemnie obfite
i bogate ¿yczenia. Ale czy aby na pew-
no  mamy odwagê ka¿demu podaæ rêkê
z op³atkiem i szczerze dobrze ¿yczyæ.

W³adze samorz¹dowe gminy w tym
okresie oprócz bie¿¹cych obowi¹zków
maj¹ dodatkowe -  uczestnictwo w licz-
nych zaproszeniach (Zubrzyce, Pomo-
rzowice, Dom Dziennego Pobytu, �ro-
dowiskowy Dom Samopomocy) na
ró¿ne spotkania przed�wi¹teczne, wie-
czerze wigilijne, jase³ka organizowa-
ne przez przedszkola, szko³y, o�rodki i
inne jednostki. S¹ te¿ organizatorami
spotkañ przed�wi¹tecznych w Urzê-
dzie Miejskim jak z so³tysami, komba-

�WIÊTA, �WIÊTA
tantami, radnymi, przedstawicielami
instytucji publicznych, s³u¿b mundu-
rowych, firm, spó³ek, pracownikami a
i orkiestr¹.

Redakcja dzieli siê z czytelnikami
krótkimi relacjami tylko z tych, których
by³a �wiadkiem, mniej z tych, o któ-
rych tylko wiedzia³a, ze �wiadomo�ci¹,
¿e by³o ich du¿o wiêcej.

Spotkanie podsumowuj¹ce rok
2008 w Urzêdzie zgromadzi³o radnych
i przedstawicieli  instytucji, firm, z któ-
rymi gmina wspó³pracuje. Gospodarz
spotkania burmistrz Jan Krówka, sk³a-
daj¹c ¿yczenia, do³¹czy³ gratulacje dla
poczty,  która obchodziæ bêdzie w przy-
sz³ym roku  jubileusz 450 lat powsta-
nia, specjalne podziêkowania skiero-
wa³ do PKS-u za bezskargow¹ wspó³-
pracê w dowo¿eniu dzieci do szkó³,
KRUS-u  za szybkie, skuteczne dzia-
³ania i pomoc poszkodowanym w
sierpniowym gradobiciu, Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej za udzia³ w
programie "szklanka mleka", O�rod-
kowi Pomocy Spo³ecznej, ZOKiS-owi,
szko³om, wydzia³owi Komunalno-In-
westycyjnemu za realizacjê progra-
mów pomocowych i pozyskiwanie
�rodków finansowych, Komendzie
Hufca ZHP- "jak by�my ¿yli bez har-
cerzy, a harcerze bez gminy", s³u¿bom
mundurowym KPPol. PPSPo¿, OSP,
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Stra¿y Granicznej i Miejskiej, Zak³a-
dowi Karnemu za poprawê bezpie-
czeñstwa i ³adu, Zak³adowi Energe-
tycznemu za czuwanie nad niezawod-
no�ci¹ dostaw energii, szczególnie
podczas wielkich imprez. Burmistrz,
podsumowuj¹c rok, poinformowa³ o
najwa¿niejszych zadaniach zrealizo-
wanych w 2008 i o tym, co nas czeka
w 2009r. Na koniec ¿yczy³ mieszkañ-
com, ZUS-owi, KRUS-owi - aby�my
zdrowi byli - i zrealizowali zadania,
osi¹gnêli cele planowane na 2009r. W
spotkaniu z so³tysami, oprócz spraw
bie¿¹cych, równie¿ dziêkowa³ za
wspó³pracê, realizacjê w³asnych ini-
cjatyw, wyrazi³ nadziejê, ¿e so³ectwa
uzyskaj¹ wiêksz¹ samodzielno�æ w
projektowanej ustawie. Kombatanc-
kiemu spotkaniu i wspomnieniom
przys³uchiwali siê harcerze, by³o to
spotkanie pokoleñ, a uczestniczy³ w
nim równie¿ pose³ Adam Krupa.

Elementem wspólnym tych spo-
tkañ by³o dzielenie siê op³atkiem po-
b³ogos³awionym przez ks. dziekana,
¿yczenia przy blasku �wiec zapalo-
nych od Ognia Betlejemskiego wnie-
sionego przez harcerzy. To oni w tym
okresie aktywnie  kultywuj¹ tradycje
Bo¿onarodzeniowe, "zaopatruj¹c"
obszar swojego dzia³ania  w �wiat³o
Pokoju. W tym roku  po raz pierwszy
uroczyste przekazanie  �wiat³a Betle-
jemskiego odby³o siê przed ratuszem
miêdzy okaza³¹  zdobi¹c¹  Rynek cho-

ink¹,  a figur¹ Matki Bo¿ej,  której
postument ozdobili stroikami. Tu
z udzia³em w³adz samorz¹dowych
powiatu i gminy, �rodowisk har-
cerskich i w³adz  Kietrza, Baboro-
wa, Branic, ksiê¿y dziekana i pro-
boszcza przekazali �wiat³o Poko-
ju do szkó³, szpitali, domów po-
mocy spo³ecznej, do ko�cio³ów.

Komenda Hufca w³¹czy³a siê rów-
nie¿ w obdarowywanie paczkami dzie-
ci Franciszkañskiego O�rodka Pomo-
cy Dzieciom, Specjalnego O�rodka
Szkolno Wychowawczego i Domu
Dziecka, za co dzieci rewan¿owa³y siê
przedstawieniami. Prezenty pozyska³
komendant hufca od Agencji Mienia
Wojskowego i Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej. Pierwsze w tym okresie pacz-

ki wrêczy³, nie udaj¹c Miko³aja, se-
kretarz gminy dzieciom Domu Matki z
Dzieckiem w Zopowych. Piêkn¹ ak-
cjê "szlachetna paczka" podjê³a m³o-
dzie¿ Gimnazjum nr 2, a m³odzie¿
ZSRCKU zainicjowa³a po raz pierw-
szy w G³ubczycach ¿yw¹ szopkê, która
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem,
nie tylko w mie�cie. Organizatorzy
tegorocznych jase³eka obiecuj¹ w
przysz³ym roku wystawiæ w tej szop-
ce. Tradycji sk³adania ¿yczeñ �wi¹-
tecznych ucz¹ siê równie¿ przedszko-
laki sk³adaj¹c je osobi�cie burmistrzo-
wi w UM i innych instytucjach

  ( foto nast. str.)   Jan Wac
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SZOPKA  I  JASE£KA W  ZESPOLE SZKÓ£ CENTRUM
 KSZTA£CENIA  ROLNICZEGO

.. W SPECJALNYM O�RODKU
SZKOLNO WYCHOWAWCZYM

... W URZÊDZIE MIEJSKIM  I
PRZEDSZKOLU NR 1

SPOTKANIA  �WI¥TECZNE  W  URZÊDZIE MIEJSKIM



WSPOMNIENIE  KAP£ANA
�P. KS. DZIEKANA  JANA BURCZYKA

6. lipca 2009 r. w wieku 82 lat zmar³
ks. dziekan Jan Burczyk, emeryto-
wany proboszcz parafii �w. Marcina
w Go³uszowicach  w latach 1961-

1976.
    �p. Ks. Jan
Burczyk  uro-
dzi³ siê
10.02.1927r. w
Gliwicach w
rodzinie gór-
niczej. Po
ukoñczeniu
szko³y pod-

stawowej w 1939r. podj¹³ naukê w gim-
nazjum w szkole misyjnej ks. Misjona-
rzy �wiêtej Rodziny w
Szczytnej, powiat
K³odzko. Poniewa¿
tego typu szko³y zo-
sta³y zniesione przez
w³adze nazistowskie,
kontynuowa³ naukê w
Pañstwowym Gimna-
zjum Humanistycz-
nym w Bytomiu. U sa-
mego koñca wojny, na
pocz¹tku 1945r. bêd¹c
w szóstej klasie gim-
nazjum, zosta³ powo³any do marynarki
wojennej w Wilhelmshaven. Po zakoñ-
czeniu wojny przepracowa³ jako górnik
pó³tora roku w kopalni wêgla  kamien-
nego w Stadthagen w Niemczech. Po-
wróciwszy do Polski w 1947r., praco-
wa³ nadal jako górnik w Mikulczycach,
utrzymuj¹c matkê a¿ do powrotu ojca z
internowania w Rosji w sierpniu 1949r.
Wówczas móg³ podj¹æ na nowo naukê,
najpierw w Ni¿szym Seminarium Du-
chownym Misjonarzy �wiêtej Rodziny

w Szczytnej, a pó�niej w Ni¿szym Semi-
narium Duchownym w Opolu, gdzie
z³o¿y³ egzamin dojrza³o�ci.  Po maturze
w 1951r. wst¹pi³ do Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Nysie-Opolu.
�wiêcenia Kap³añskie przyj¹³
17.06.1956r. w Opolu  z r¹k biskupa czê-
stochowskiego Zdzis³awa Goliñskiego
i jako neoprezbiter zosta³ mianowany
wikariuszem w Toszku (1956-1961).
Pierwsz¹ samodzieln¹ placówk¹ kap³a-
na by³a parafia pw. �w. Marcina w Go-
³uszowicach. Od 1976r. ks. Burczyk by³
proboszczem parafii Nawiedzenia NMP
w £ê¿cach. W latach 1968-1970 pe³ni³
równie¿ funkcjê obroñcy wêz³a ma³¿eñ-

skiego w Biskupim S¹dzie Duchownym
w Opolu. 19 sierpnia 2002r. przeszed³
na emeryturê i zamieszka³ w Go³uszowi-
cach . W 2002 r. odznaczony zosta³ przez
biskupa opolskiego tytu³em dziekana
Honorowego.
    Odszed³ do domu Ojca nagle. Pocho-
wany zosta³  na cmentarzu przyko�ciel-
nym w Go³uszowicach, obok grobów
rodziców. Uroczysto�ciom pogrzebo-
wym 20.07.09. przewodniczy³ bp Pawe³
Stobrawa

  Jan Wac
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 �P Benedykt Smyczek urodzi³ siê 27 kwietnia 1951
roku w Chudowie na �l¹sku. By³ najstarszym z czwor-
ga dzieci Klary i Joachima Smyczek. Ludzi bardzo
pracowitych, uczciwych i religijnych. Ojciec - by³y
�lusarz Zak³adów Naprawczych Parowozów w Gliwi-
cach to cz³owiek, który mimo swoich 85 lat, do tej
pory s³u¿y Rodzinie swoj¹ ¿yczliwo�ci¹ i prac¹. To
Rodzice nauczyli Go, co to "solidna i uczciwa robo-
ta". Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Chudowie, na-
tomiast do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Knurowie
trafi³ za namow¹ ksiêdza tutejszej parafii, który nie
widzia³ w nim górnika - czyli zawodu, który by³ prze-

znaczony dla wielu jego kolegów. Po skoñczeniu liceum rodzice nie mogli
zrozumieæ, dlaczego nie wybra³ Politechniki w Gliwicach, która by³a "pod bo-
kiem" - bo zaledwie 10 km, a  Akademiê Rolnicz¹ w Krakowie. Chcia³ byæ
rolnikiem. To by³ jego zawód i jednocze�nie wielka pasja, której siê po�wiêci³ i
s³u¿y³ jej do ostatnich swoich dni.

Ju¿ na studiach da³ siê poznaæ jako dobry organizator. Jako Przewodnicz¹cy
Komisji Turystyki i Sportu na uczelni by³ wspó³organizatorem wielu rajdów po
górach, w których uczestniczy³o bardzo du¿o studentów - jego kole¿anek i
kolegów. Posiada³ niezwyk³y dar zjednywania sobie ludzi, zawsze otwarty,
pomocny i u�miechniêty, lubiany i szanowany. Wokó³ Niego pe³no by³o przy-
jació³, którzy zawsze mogli na Niego liczyæ. Swoim ¿yciem realizowa³ powo³a-
nie do ojcostwa i wzorowej opieki nad rodzin¹, która zawsze stanowi³a dla
Niego najwy¿sz¹ warto�æ.

By³ ciekawy �wiata. Du¿o podró¿owa³, chodzi³, zwiedza³. Przyroda w Jego
¿yciu zajmowa³a szczególne miejsce. Jako rolnik i my�liwy podziwia³ j¹ i szano-
wa³. Zawsze te¿ stara³ siê j¹ zrozumieæ. My�listwo po rolnictwie to Jego druga
pasja zwi¹zana z przyrod¹ jako szczególna forma obcowania z ni¹ i rozwa¿ne
gospodarowanie jej darami.

Po ukoñczeniu studiów w 1974 roku i kilkumiesiêcznej praktyce w Szwajcarii
rozpocz¹³ pracê w Kombinacie Rolnym G³ubczyce. Pracowa³ w Lewicach, Kwia-
toniowie, a potem jako kierownik Zak³adu Dzbañce. Od 2001 roku pe³ni³ funk-
cjê cz³onka zarz¹du Spó³ki Top Farms "G³ubczyce" Sp. z o.o. Praca na tym
stanowisku pozwoli³a Mu na wykorzystanie w pe³ni swojej wiedzy  i do�wiad-
czenia w dalszym rozwijaniu jego pasji zarz¹dzania produkcj¹ roln¹. Benedykt
Smyczek za swoje wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie gospodarki rolnej by³ uho-
norowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, w tym "Zas³u¿ony dla rolnic-
twa".Przez te wszystkie lata poznawa³ tê ziemiê - ziemiê g³ubczyck¹ - któr¹
ukocha³ i której s³u¿y³. A kiedy wraca³ po krótkich nieobecno�ciach - uwa¿a³ j¹

S£U¯Y£ TEJ ZIEMI I LUDZIOM
JAK UMIA£ NAJLEPIEJ

 �.P. BENEDYKT SMYCZEK

                      >>>
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�to trzecia, najnowsza ksi¹¿ka
g³ubczyckiej poetki Brygidy Romano-
wicz, któr¹ prezentujemy na ³amach
G£OSU G£UBCZYC. Jest to tomik
poezji wyra¿aj¹cy osobiste  uczucia,
pragnienia i niepokoje m³odej wra¿li-
wej kobiety. Zawiera wiersze roman-
tyczne, refleksyjne, religijne przepe³-
nione wiar¹, po�wiêcone ró¿nym wy-
darzeniom. Poetka dzieli siê w nich bo-
gactwem do�wiadczeñ cz³owieka
wspó³czesnego. S³owo wprowadze-
nia napisa³ proboszcz ks. Ryszard
Kinder z G³ogówka.

Tomik "Wiara i mi³o�æ" wieñczy
 20-lecie twórczo�ci poetyckiej
 Brygidy Romanowicz.

 "WIARA I MI£O�Æ"�.

TOTUS TUUS
I�æ ku nadziei
jak pielgrzym powracaj¹cy
z dalekiego kraju
s³uchaæ ostatniego
uderzenia dzwonu
Nad wezbranym  oceanem
ludzkich ³ez sumieñ
cieñ �wiat³o�ci
wzrusza wêdrownych
Skupieni cudem pojednania
rozmodleni cisza niebios
obecni blisko i daleko
Zostañ z nami
umi³owany w Chrystusie
wo³ali
pe³ni mi³o�ci i wiary
Lecz On ubrany w szaty wieczno�ci
przekroczy³ próg
 tajemnicy fatimskiej
wypowiadaj¹c ostatnie s³owa

                          TOTUS TUUS

>>> za naj³adniejsz¹. By³ dobrym, wra¿liwym i skromnym cz³owiekiem - poma-
ga³ tym, którzy wg Niego tej pomocy potrzebowali. Zmar³ 6.01.2009 r.

Pochowany zosta³ na cmentarzu w rodzinnej miejscowo�ci.
           Opr. Tomasz �dziebkowski i Zbigniew Pietryszyn
                   na podstawie materia³ów ¿ony - Pani Haliny

BRYGIDA ROMANOWICZ
 autorka trzech ksi¹¿ek

 �WIAT£O DLA CIENIA,
 DROGA ̄ YWYCH PTAKÓW,

WIARA I MI£O�Æ
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     ***
Bo¿e mój, pomó¿ mi znale�æ
drogê nadziei
dobraæ s³owa modlitwy
abym udoskonali³a
swoj¹ wiarê

Pomó¿ mi zrozumieæ
sens ¿ycia
w ka¿dej godzinie
wzrastania i upadku

Pomó¿ mi przezwyciê¿yæ
ciê¿ar bólu, lêku i zw¹tpienia
stoj¹c przed Twoim
bliczem Boskiego Mi³osierdzia

         ****
¯EGNASZ MNIE SPOJRZENIEM

              PIEKNA TWARZY

ZEGNASZ MNIE MY�LAMI

                            NADZIEI

Z UNIESIONYMI D£OÑMI

                            WIARY

¯EGNASZ MNIE MILCZ¥CYM

                            WZROKIEM

                             TAJEMNICY

I WITASZ S£OWEM BO¯YM

       ****
Milcz¹ Twoje usta
kiedy moje pisz¹
o mi³o�ci

Milcz¹ gesty Twoich r¹k
kiedy moje pisz¹
o têsknocie

Milcz¹ Twoje oczy
kiedy moje p³acz¹
w g³êbokiej samotno�ci

Milczy Twoje serce
kiedy moje p³onie

Wiersze pochodz¹ z tomiku
WIARA  I  MI£O�Æ
BRYGIDY ROMANOWICZ
Wydawnictwo SCRIBA
Racibórz 2009 rok.

X X X

W g³êbokiej têsknocie,
 Szukam Ciebie mój Bo¿e,
W górskim strumieniu dobroci,
 W niewypowiedzianym s³owie,
                          Pokoju i lêku

 Spójrz Panie na moj¹ twarz,
Choæby w milczeniu,
We� mnie w swoje objêcia,
 I prowad� drog¹ �wiat³o�ci,
 Wlej w  moje serce
Twoj¹ mi³o�æ,
    która porusza
  Przemienia,
I szczê�liwia
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Drzewa s¹ tak wro�niête w miejski
krajobraz, ¿e nawet w tak niewielkim
miasteczku jak nasze, niemal ich nie
zauwa¿amy. Tymczasem ka¿de z nich
to odrêbna historia, inna ciekawost-
ka, urozmaicenie naszej czêsto zsza-
rza³ej egzystencji. Spróbujmy zatem
wybraæ siê na spacer po naszych
G³ubczycach, stawiaj¹c sobie za cel
zapoznanie siê z naszymi dendrolo-
gicznymi ciekawostkami.

Zacznijmy od skrzy¿owania ulicy
Raciborskiej i Sudeckiej, przy budyn-
ku dawnego przedszkola. Ro�nie tam

kasztanowiec czerwony (Aesculus
carnea). Gatunek ten powsta³ ze
skrzy¿owania Aesculus hippocasta-
num i Aesculus pavia. Jest drzewem
typowo ozdobnym. Nazwa "czerwo-
ny" pochodzi od barwy kwiatów - i to
w³a�ciwie  najbardziej rzucaj¹ca siê w
oczy cecha, odró¿niaj¹ca go od kasz-
tanowca bia³ego. Jak podaj¹ niektóre
�ród³a, nie zmienia te¿ jesieni¹ barwy
li�ci w tak wyra�ny sposób.  Je¿eli za�
o kasztanowiec bia³y chodzi, to chy-
ba ka¿dy jest w stanie przypomnieæ
sobie jego wygl¹d: wiosn¹, w maju

G£UBCZYCKIE DRZEWA

zakwitaj¹ bia³e kwiaty z ¿ó³toczerwo-
nymi plamami, zebrane w sto¿kowate
wiechy (zwiastuny matur), a pó�nym
latem i jesieni¹ dojrzewaj¹ po³yskli-
we, ciemnobr¹zowe nasiona, ukryte
w zielonych, kolczastych ³upinach -
kasztany.  Prawda, ¿e brzmi to znajo-
mo? Je�li nie, radzê wybraæ siê na Ale-
jê Lwowsk¹, wzd³u¿ której rosn¹ w³a-
�nie kasztanowce bia³e, wyj¹tkowo
urokliwe o ka¿dej porze roku. Nawet
mimo  nêkaj¹cego je szrotówka kasz-
tanowiaczka.

W tym samym miejscu, z tym, ¿e
nieco dalej od ulicy,
widaæ drzewo o
szaropopielatej ko-
rze, która od³amuje
siê p³atami z pnia i
grubszych kona-
rów, tworz¹c na
nich ciekaw¹ faktu-
rê i mozaikê kolo-
rów. To platan klo-
nolistny (Platanus x
acerifolia), drzewo
spotykane g³ównie
w miastach, bo-
wiem platan jest

wyj¹tkowo odporny na zanieczysz-
czenia powietrza. Odpadanie kory  nie
jest ¿adn¹ osobliw¹ chorob¹ tego
drzewa. Sama natura wyposa¿y³a go
w tê przedziwn¹ w³a�ciwo�æ - znak
rozpoznawczy. Mo¿e dlatego, ¿e li�cie
platana nie s¹ charakterystyczne dla
niewprawnego obserwatora. Bardzo
przypominaj¹ li�cie klonu - jak mówi
nazwa gatunkowa. S¹ jednak trochê
grubsze, bardziej skórzaste i jesieni¹
nie wybarwiaj¹ siê w tak niezwyk³e
kolory jak klonowe. Po prostu proza-
icznie br¹zowiej¹.
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Nieopodal Placu Zgody, mo¿emy
zobaczyæ... gruszki na wierzbie. Ni-
skie, niewielkie drzewko ro�nie tu¿
obok figury �w. Jana Nepomucena,
zupe³nie nie rzucaj¹c siê w oczy. Li-
�cie zupe³nie jak u wierzby, ale owoce
- to najprawdziwsze gruszki. Có¿ to
takiego? To grusza wierzbolistna (Py-
rus salicifolia), z pozoru tylko przy-

pominaj¹ca wierzbê, bêd¹ca w isto-
cie po prostu kolejn¹ odmian¹ znane-
go dobrze drzewa owocowego. Jej
owoce s¹ ma³e, twarde i niezbyt
smaczne, jednak grusza wierzbolist-
na ma kilka zalet: �wietnie znosi mro-
zy i susze, oraz jest  wyj¹tkowo od-
porna na zanieczyszczenia.

Przenie�my siê teraz w nieco inne
rejony naszego miasteczka. Park -
miejsce wymarzone do dendrologicz-
nych obserwacji. Jedn¹ z tutejszych
ciekawostek jest mi³orz¹b japoñski

(Ginco biloba) - o piêknych, wachla-
rzowatych li�ciach. Dzisiaj niestety
jest bardziej znany z telewizyjnych
reklam �rodków poprawiaj¹cych pa-
miêæ, ni¿ z natury. Szkoda, bo to istna
egzotyka w �rodku miasta - drzewa z
rodzaju Ginco ros³y na ziemi  ju¿ przed
150 milionami lat , a ich potomkowie
przetrwali do dzi� w niezmienionej for-

mie. Ze wzglêdu na deko-
racyjne walory tego drze-
wa i  - podobnie jak w przy-
padku platana - du¿¹ od-
porno�æ na zanieczyszcze-
nia jest czêsto sadzony w
parkach i ogrodach. Tak¿e
w parku g³ubczyckim. Trzy-
ma siê ca³kiem nie�le, i chy-
ba nie pozostaje nic inne-
go, jak ¿yczyæ mu, by spo-
tka³ go  los pewnego mi³o-
rzêbu rosn¹cego w Chi-
nach, który ma 3000 lat - i
nadal owocuje.  Na dobrej
drodze do takich rekordo-
wych osi¹gniêæ s¹ dwa mi-
³orzêby znajduj¹ce siê w
Pomorzowicach. Ich wiek
wynosi oko³o 150 lat i s¹
ustanowione pomnikami
przyrody.

Bli¿ej centrum miasta, na
Placu Jana Paw³a II mo¿na zobaczyæ
kasztan jadalny (Castanea vesca). Ten
okaz nie jest szczególnie du¿y, ale
drzewa z tego gatunku osi¹gaj¹ �red-
nicê pnia do 2 metrów (!). Spróbujmy
sobie wyobraziæ, co by³oby, gdyby
naszemu g³ubczyckiemu kasztanowi
przysz³o na my�l tak siê rozrosn¹æ...
My�lê jednak, ¿e póki co, nie ma siê
czego obawiaæ. Charakterystyczn¹
cech¹ kasztana jadalnego s¹ owoce -
schowane w ³upinach pokrytych gê-
stymi, cienkimi i bardzo ostrymi kol-
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cami, dojrzewaj¹ce jesieni¹. Jak sama
nazwa wskazuje, nadaj¹ siê do jedze-
nia; najczê�ciej podaje siê je po upie-
czeniu b¹d� w postaci zupy. Li�cie s¹
skórzaste, du¿e i grubo z¹bkowane;
jesieni¹ przybieraj¹ z³oty kolor. Drze-
wo to mo¿na potraktowaæ jako du¿¹
przyrodnicz¹ osobliwo�æ naszego

miasteczka - w Polsce bowiem jest
spotykane do�æ rzadko, nawet w par-
kach czy ogrodach.

Na tym samym skwerze, w bliskim
s¹siedztwie kasztana, mamy drzewo,
a raczej krzew iglasty - cis pospolity
(Taxus baccata). Odznacza siê on bar-
dzo ciemn¹ barw¹ igliwia i twardymi,
okr¹g³ymi nasionami, okrytymi kora-
lowoczerwon¹ osnówk¹. Cis wystê-
puje bardzo rzadko w stanie dzikim.
Powodem jest jego drewno - czerwo-
nobrunatne, zwarte, twarde. To w³a-
�nie ludzka, nieumiarkowana pogoñ
za nim sprawi³a, ¿e cis ju¿ w 1423 roku
zosta³ objêty ochron¹ przez samego
króla Jagie³³ê, który og³osi³: "Je�liby
kto wszed³szy w las, drzewa, które
znajduj¹ siê byæ w wielkiej cenie, jako

cis albo im podobne, podr¹ba³, tedy
mo¿e byæ przez pana albo dziedzica
pojman, a na rêkojemstwo tym, któ-
rzy oñ prosiæ bêd¹, dan". By³a to
pierwsza w historii naszego kraju ro-
�lina objêta ochron¹. Niezale¿nie od
królewskiego dekretu, cis sam potrafi
siê skutecznie broniæ: jego kora, ig³y i

nasiona za-
wieraj¹ liczne
s u b s t a n c j e
truj¹ce. Najsil-
niejsza z nich
to alkaloid tak-
syna. Nie ra-
dzê wypróbo-
wywaæ jej
dzia³ania - ju¿
Gallowie u¿y-
wali soku bo-
gatego w tê
substancjê do
z a t r u w a n i a
strza³. Je�li
chodzi o cis,

trzeba wspomnieæ o tym, ¿e to w³a-
�nie tego gatunku drzewo nosi za-
szczytne miano najstarszego drzewa
w Polsce. Cis ten ma oko³o 1200 lat i
ro�nie w woj. dolno�l¹skim, w Hen-
rykowie Lubañskim (i jest wyj¹tkowo
piêkny).

Tu¿ przy wej�ciu do Urzêdu Mia-
sta mamy dwa drzewa, bez których
wielu z nas nie wyobra¿a sobie g³ub-
czyckiego krajobrazu. To magnolie
po�rednie (Magnolia x soulangeana),
o prze�licznych, ró¿owobia³ych kwia-
tach, pojawiaj¹cych siê przed rozwi-
niêciem li�ci, to jest w kwietniu - maju.
Liczne odmiany magnolii robi¹ karie-
rê w ogrodnictwie, czemu nietrudno
siê dziwiæ.   Magnolia po�rednia jest
mieszañcem dwóch gatunków: ma-
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gnolii purpurowej (M. liliflora) i ma-
gnolii nagiej (M. denudata), wyhodo-
wanym we Francji.

Inne godne uwagi drzewo, rosn¹ce
przy naszym UMiG-u (bli¿ej bramy
wjazdowej), to daglezja zielona (Pseu-
dotsuga menziesii). Ma charaktery-
styczne szyszki o trójzêbnych
³uskach. Dziêki temu ³atwo odró¿niæ
j¹ od innych drzew iglastych. Oj-
czyzn¹ tego drzewa jest Ameryka Pó³-
nocna. Osi¹ga tam ono wysoko�æ
nawet 110 metrów; w Polsce docho-
dzi "tyko" do ok. 30 - 45 metrów.

Przejd�my dalej, za miasto. Czas na
Alejê Lipow¹. Zaliczana jest do po-
mników przyrody. I nie bez podstaw.
Czaruje wiekowym piêknem. Chyba
nawet nieco rozczula, bo lipa (Tilia)
jest drzewem nieod³¹cznie zwi¹zanym
z Polsk¹: kojarzy siê nam z Kochanow-
skim, z rodzimym krajobrazem. S³owia-
nie uznawali lipy za �wiêto�æ, odby-
wa³y siê pod nimi obrzêdowe tañce i
s¹dy. Z kory wyrabiano najró¿niejsze
przedmioty - od wzmocnieñ podeszew
do butów po maty; z soku wyp³ywa-
j¹cego ze skaleczonego pnia przyrz¹-
dzano orze�wiaj¹cy napój, kwiatami
po dzi� dzieñ leczy siê grypê,  choro-
by nerek,  anginê itp. Drewno s³u¿y
do rze�bienia i to zarówno przedmio-
tów ozdobnych, jak i u¿ytkowych.
O³tarz Wita Stwosza jest wyrze�bio-
ny w³a�nie w lipie.

Nasza Aleja Lipowa jest jak wró¿-
ka, driada - je�li pozwolimy jej siê
omamiæ, damy siê wple�æ w skompli-
kowane struktury konarów, nie za-
uwa¿ymy nawet,  kiedy znajdziemy siê
w g³ubczyckim lesie - Marysieñce.

W³a�nie - Marysieñka. Ro�nie tam
mnóstwo gatunków drzew, jak to w
lesie bywa.  Opisanie wszystkich, ja-

kie mo¿na tam spotkaæ, zajê³oby zbyt
du¿o miejsca, dlatego zachêcam do
samodzielnych obserwacji dendrolo-
gicznych. Naprawdê warto, bo ka¿de
drzewo na swój sposób jest interesu-
j¹ce i piêkne. Ponadto w du¿ej mierze
wszyscy jeste�my zale¿ni od drzew,
od ich obecno�ci w naszych miastach
i lasach. I nie mam tu na my�li wy³¹cz-
nie korzy�ci czysto ekologicznych,
zapewne dobrze nam znanych,  ale ich
dzia³anie na nasze sko³atane XXI -
wiecznym po�piechem nerwy. Na co
wiêc czekaæ? Id�my na spacer! A
my�l¹ przewodni¹ naszej wêdrówki
niech bêd¹ s³owa flamandzkiego filo-
zofa i teologa, Phila Bosmansa: "Kto
potrafi rozmawiaæ z drzewem, nie musi
chodziæ do psychiatry. Wiêkszo�æ
ludzi twierdzi jednak odwrotnie."

                    Agata Borzêcka
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BUDOMEX Spó³ka z o.o.
ul. Raciborska 20, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 77 - 485 - 30 - 41 do 3, fax 77 - 485 - 25 -21
www.budomex.com.pl      biuro@budomex.com.pl

G£UBCZYCKIE
PRZEDSIÊBIORSTWO
BUDOWLANE

PRODUKUJEMY:
OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO, SOSNOWEGO,
MAHONIOWEGO;
STOLARKÊ, TARCICÊ
I �LUSARKÊ;
PREFABRYKATY
¯ELBETOWE

WYKONUJEMY:
ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE
I INSTALACYJNE

PROWADZIMY:
SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH

�WIADCZYMY:
US£UGI SPRZÊTOWE
I TRANSPORTOWE



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2010

274

ul. Ko�ciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce
tel. 603 852 625, tel/fax: 77 555 30 60

www.tvglubczyce.pl  tvglubczyce@op.pl

    POLECA:
- aktualne wiadomo�ci
- informacje urzêdowe
- programy historyczne
- wywiady z ciekawymi lud�mi
- reklamy
- og³oszenia
- koncert ¿yczeñ
- bezpo�rednie transmisje z MOK
- relacje filmowe z najwa¿niejszych wydarzeñ
  gminy i powiatu

Polecamy równie¿ nasz¹ lokaln¹ telegazetê,
mnóstwo innych ciekawych programów.

Zapraszamy do ogl¹dania Telewizji G³ubczyce
o ka¿dej porze dnia i nocy,

poniewa¿ ju¿ od trzech lat program nasz
nadawany jest w pêtli - 24 godz./dobê

Do ogl¹dania programów lokalnej telewizji
zaprasza jej w³a�ciciel
MARIAN POSPISZEL

¿ycz¹c mile spêdzonego czasu
z TV G£UBCZYCE

TELEWIZJA
G£UBCZYCE
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Zarz¹d O�wiaty, Kultury i Sportu
48 - 100 G³ubczyce, ul. Olimpijska 1

tel./fax 77 4852413, 77 4857681, 77 4852021

Camping nr 240 kat ***
w Pietrowicach
w województwie
opolskim

12 km od G³ubczyc oraz
1,5 km od przej�cia granicznego z Czechami (Krnov)

Wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów
"Mister Camping"

ZAPRASZA
na wczasy indywidualne, obozy, biwaki, zgrupowania,

zloty caravaningowe, kursy, szkolenia.

Zapewniamy noclegi w domkach campingowych muro-
wanych z pe³nym wêz³em sanitarnym, pole namiotowe i
caravaningowe. Mo¿liwo�æ: wêdkowania, jazdy konnej,
kolarstwa górskiego, gry w pi³kê siatkow¹, koszykówkê,
krêgle, tenisa sto³owego oraz inne atrakcje.

Na terenie o�rodka:
k¹pielisko z wie¿¹
do skoków
i atrakcyjn¹ zje¿d¿alni¹
(25 m d³., 11 m wys.),
rowery wodne
i górskie, kajaki,
plac zabaw,
stok narciarski.
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oferuje:
MIÊDZYNARODOWE I KRAJOWE

PRZEWOZY OSÓB

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wywa¿anie kó³
Holowanie pojazdów
Przegl¹dy rejestracyjne pojazdów
(samochody ciê¿arowe powy¿ej 3,5 t,

autobusy, ci¹gniki rolnicze i przyczepy)

Sprzeda¿ paliw (ON, E 95, LPG)
Dzier¿awê pomieszczeñ biurowych
i magazynowych

PKS W G£UBCZYCACH SPÓ£KA Z O.O.
 ZAPRASZA DO KORZYSTANIA

Z OFEROWANYCH US£UG

PKS w G³ubczycach Spó³ka z o.o.

Ul. Ko³³¹taja 5, 48 - 100 G³ubczyce

tel. 77 485 - 30 - 71, fax 77 485 - 30 - 72

Dworzec autobusowy 77 485 - 26 - 96

e-mail: pksglub@op.onet.pl

http://www.pksglubczyce.biuletyn.info.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W G£UBCZYCACH
SPÓ£KA Z O.O.

F
F
F
F
F

F
F
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MIEJSKI O�RODEK KULTURY
ul. Ko�ciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce,
tel/fax 77 485-21-51, mokglubczyce@wp.pl

Zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do udzia³u w sekcjach:

teatralna dla dzieci, m³odzie¿y
taneczna, areobik, gitarowa,
muzyczna, wokalna
fotograficzna, plastyczna
modelarska, krótkofalarska
oraz
Grupie Estradowej MOK,
Warsztatach ̄ ywego S³owa,
Zespole Nauczycielskim
Do Klubu "Na Skrzy¿owaniu" - spêdzaæ czas w Klubie
Dobrego Filmu, Dobrej P³yty, Dinozaurów, Tañca Towarzyskiego,

MOK jest organizatorem lub wspó³organizatorem imprez:

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy,

Przegl¹d Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych "Do szopy hej pasterze",

Koncert walentynkowy,  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

Miêdzynarodowe Warsztaty Fotograficzne

Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych

Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych "Silesia Dance"

Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny

       Przegl¹d "Syæko se wom zycom" ,

Festyn Górno�l¹ski

"Zima w mie�cie"

"Wakacje w mie�cie"

G³ubczyckie Dni Kultury

Festiwal Kultury Powiatowej

    Muzyczna Scena M³odzie¿owa
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BANK SPÓ£DZIELCZY
Plac 1 Maja 1, G³ubczyce

tel. 77 485 - 22 - 49,
tel./fax 77 485 - 22 - 54,

Data powstania - 1 stycznia 1948 roku

Obs³ugujemy ludno�æ, firmy i instytucje w zakresie:
gromadzenia oszczêdno�ci, udzielania kredytów,
prowadzenia rachunków bie¿¹cych, oszczêdno�ciowych i
kredytowych.
Przyjmujemy wp³aty od osób fizycznych:
za energiê elektryczn¹ i gaz, op³aty radiofoniczne, czynsze
mieszkaniowe, inne wp³aty
Zajmujemy siê wyp³at¹ rent i emerytur.
Udzielamy informacji o stanie konta przez SMS

Oszczêdno�ci zgromadzone w Banku Spó³dzielczym posiadaj¹
gwarancjê Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank zrzeszony
jest w Banku Polskiej Spó³dzielczo�ci w Warszawie.

BANK PRACUJE od pon. do pt. od 8.00 - 16.30

PUNKT KASOWY W G£UBCZYCACH,

ul. S³owackiego 9.00 - 16.00

PUNKT KASOWY W KIETRZU,

ul. Wojska Polskiego (Arkady) 8.00 - 13.00

Cz³onkowie Banku: osoby fizyczne - 770, prawne - 13,
jeden udzia³ wynosi 215 z³.
Najwy¿szymi organami w Banku Spó³dzielczym s¹:
1. Zebranie Przedstawicieli - Walne Zgromadzenie Cz³onków
2. Rada Nadzorcza
3. Zarz¹d Banku
Zarz¹d dzia³a w sk³adzie: Idzi Dziaduch - prezes Zarz¹du,
Beata Skowyra, Jadwiga Kamiñska - cz³onkowie Zarz¹du
Rada Nadzorcza: Edward Bernacki, Edward Gniatkowski,
Jan Roskowiñski, Józef Lenartowicz, Józef Podstawka,
Józef �ra³ko, Szczepan Zacharczuk.
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produkcja
i dostawa wody

odbiór
i oczyszczanie
�cieków

gospodarka
remontowo -
konserwacyjna sieci wodoci¹gowych, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, oraz urz¹dzeñ i obiektów wod.-kan.

programowanie kierunków rozwoju
bran¿y wodno - kanalizacyjnej

wykonawstwo inwestycji wodno - kanalizacyjnych

us³ugi
remontowe

czyszczenie
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej

G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Powstañców 2, 48 - 100 G³ubczyce
tel./fax. 77 485-27-21,
pogotowie wodoci¹gowe 994
tel. 77 485 - 22 - 43,  77 485 - 22 - 41
Oczyszczalnia �cieków 77 485 - 29 - 40
Dzia³ Sprzeda¿y Wody 77 485 - 22 - 35
gwik.sekretariat@vp.pl
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G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. powsta³o w 1996 r. jako pierwsze na Opolsz-
czy�nie. 100% udzia³ów posiada Gmina G³ubczyce.
Przedmiotem dzia³alno�ci GTBS jest budowanie: domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz
budynków, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych w³asno�cio-
wych.

Towarzystwo:
- zarz¹dza Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- wynajmuje lokale u¿ytkowe znajduj¹ce siê w
  zasobach w³asnych,
- przeprowadza remonty i modernizacje obiektów
  przeznaczonych na mieszkania,
- oferuje dostawy ciep³a dla celów grzewczych,

Spolka z o.o.

s

G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

tel./fax 77 485 22 42, 77 485 22 45

gtbs_gl@poczta.onet.pl
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ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
tel. 77 485 22 69, tel. 77 485 64 94

poleca us³ugi komunalne
na terenie miasta i gminy:

- wywóz odpadów  komunalnych
   i segregowanych w tym
   wielkogabarytowych
- sprz¹tanie ulic i placów
- pielêgnacja i zak³adanie
   terenów zielonych
- wynajem sprzêtu w tym podno�nika  do 20m

Ponadto Spó³ka :

-  prowadzi segregacjê odpadów komunalnych tj.: szk³a,
plastiku, makulatury, baterii
- zbiera zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny

sprzedaje:

 - pojemniki
  do skladowania
  odpadów komunalnych
- kostkê brukow¹
- piasek
- drewno
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POWIATOWE MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

ul. Rynek 1,  48-100 G³ubczyce
tel. 77 485 01 93,

e-mail: muzeum@glubczyce.info

Muzeum zaprasza do zwiedzania ekspozycji sta³ych i czaso-
wych oraz udzia³u w organizowanych przez nas imprezach.

Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzaj¹cych:
w sezonie letnim: wtorek - czwartek 10.00-15.30
(od 01.06 do 30.09) pi¹tek 11.00-17.30
niedziela (2 i 4 w miesi¹cu) 13.00-16.30
poniedzia³ek, sobota - nieczynne

w pozosta³ym okresie:
wtorek - pi¹tek 10.00-15.30
(od 01.10 do 31.05)
niedziela (2 i 4 w miesi¹cu)
12.00-15.30
poniedzia³ek, sobota nieczynne

W �rodê wstêp wolny od op³at na wystawy sta³e i wiêkszo�æ cza-
sowych za wyj¹tkiem tarasu widokowego wie¿y.
Wie¿a udostêpniona jest zwiedzaj¹cym przez ca³y rok a taras
widokowy od 01 kwietnia do 30 listopada. W czasie z³ych warun-
ków atmosferycznych (deszcz, burza, silny wiatr itp.) taras wido-
kowy mo¿e byæ chwilowo nieczynny.
Ostatnie wej�cie na 15 - 30 minut przed zamkniêciem ekspozycji.

Plan wystaw i imprez na rok 2010 dostêpny jest na stronach inter-
netowych Urzêdu Miasta i Gminy G³ubczyce oraz Powiatu G³ub-
czyckiego.
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ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

KOMENDA HUFCA im. ks. bp. Antoniego Adamiuka
 Ul. Ko�ciuszki 24   48-100  G£UBCZYCE

Tel./fax 77 485 26 78
www.glubczyce.zhp.pl  e-mail glubczyce@zhp.pl

Komenda Hufca organizuje przedsiêwziêcia programowe,
zajêcia kulturalne, imprezy sportowe, turystyczne, aktywny
wypoczynek pozalekcyjny dla dziec  i m³odzie¿y harcerskiej
oraz  niezrzeszonej w ZHP.

Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia to: Harcerska Akcja Zimowa, Harcer-
ska Akcja Letnia, Nieobozowa Akcja Letnia, Biwaki Szkoleniowo�Wy-
poczynkowe na bazie Stanicy w �ciborzycach Ma³ych.

Organizujemy wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi i Zwi¹zkami Kom-
batanckimi uroczysto�ci  �wi¹t pañstwowych, regionalnych oraz rocz-
nic historycznych.

Form¹ aktywno�ci programowej jest zabawa, gra, poszukiwanie oraz
s³u¿ba innym. Harcerskie dzia³ania obejmuj¹ bardzo ró¿norodne ob-
szary i metody   realizacji  zadañ w ma³ych grupach rówie�niczych,
uczenia w dzia³aniu,  w pracy z Obietnic¹ Zuchow¹, Prawem i Przyrze-
czeniem Harcerskim.

NASZ¥ MISJ¥ JEST WYCHOWANIE
M£ODEGO CZ£OWIEKA, WSPIERANIE GO

WE WSZECHSTRONNYM ROZWOJU
I KSZTA£TOWANIU CHARAKTERU

PRZEZ STAWIANIE WYZWAÑ

Wesprzyj  dzia³alno�æ ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA

W G£UBCZYCACH Nr KRS 0000151717
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