
KALENDARIUM

1

G£UBCZYCE, zima 2008/2009

XVI
KALENDARZ

G£UBCZYCKI

2009



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

2

REDAKCJA SPO£ECZNA:

JAN WAC - REDAKTOR NACZELNY
WIES£AW JANICKI - NAUCZYCIEL
MARIAN £OZIÑSKI - EMERYT
KATARZYNA MALER - HISTORYK
BARBARA PIECHACZEK - HISTORYK SZTUKI
KAZIMIERZ SAK - PEDAGOG
MICHA£ �LÊCZEK - KSI¥DZ PROBOSZCZ

Redakcja serdecznie dziêkuje autorom tekstów, zdjêæ, kolekcjonerom
fotografii archiwalnych za bezinteresowne napisanie, przygotowanie
i udostêpnienie ich do �Kalendarza G³ubczyckiego 2009�

Ok³adkê projektowa³, komputerowo opracowa³ - Andrzej Wac
Zdjêcia na pierwszej stronie ok³adki:
Ratusz noc¹ - KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur
Zdjêcia z olimpiady - ze zbiorów Przemys³awa Wachy
Ostatnia strona ok³adki - 800-lecie zatwierdzenia regu³y �w. Franciszka
przez papie¿a Innocentego III i za³o¿enia zakonu franciszkanów, kalen-
darzyk przywieziony z Asy¿u przez g³ubczyckich biegaczy, g³ubczycki
klasztor, rysunek �w. Franciszka autorstwa czeskiego skauta Ladislava
Svatosa oraz monstrancja z klasztoru franciszkanów w G³ubczycach
Zdjêcia w Kalendarzu - niepodpisane - Jan Wac
Zdjêcia eksponatów muzealnych - Alicja Wac - Migda³
Sk³ad komputerowy - Andrzej Wac
Korekta - Barbara i Marian Pa�ciakowie

DRUK: WIE-DRUK
ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin
tel./fax. 032/ 761-76-36, 0 604 257 694,

WYDRUKOWANO NAK£ADEM
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH - 800 EGZ.

WYDAWCA - URZ¥D MIEJSKI W G£UBCZYCACH

ISSN - 1231 - 4803



KALENDARIUM

3

WESO£YCH �WI¥T BO¯EGO NARODZENIA
oraz SZCZÊ�LIWEGO NOWEGO ROKU 2009

CZYTELNIKOM
�KALENDARZA G£UBCZYCKIEGO�

¿yczy REDAKCJA

* * *
FROEHLICHE WEIHNACHTEN

UND EIN GLUECKLICHES NEUES JAHR 2009
WUENSCHT ALLEN LESERN

DIE REDAKTION DES �KALENDARZ G£UBCZYCKI�

* * *
BLAHOPRANI K VANOCUM A NOVEMU ROKU.

VSE NAJLEPSI K SVATKUM VANOCNIM
A NOVEMU ROKU 2009

PREJE CTENARUM �HLUBCICKI KALENDAR�
REDAKCE
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Vázeni pøátelì,

Pøipravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendáø na rok 2009, v Anìm� je
hlavním tématatem pováleèy rozvoj
Zemì hlubèické. Na�ím cílem jAe
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnìlo, ale i to, abychom
je poznali podrobnìji. Souèasnì na-
bizíme mnoho údajù i z pritomnosti,
v zájmu lep�iho poznáni mésta
Hlubèic a jeho okolí, nasí malé vla-
sti, její historie, kultury, osvìty a ho-
spdárstvi. Doufáme, �e kalendáø splni
nejen osvìtovou a informaci funkci.

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

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

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

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

REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden Ka-
lender für das Jahr 2009 vorbereitet. Wir
präsentieren gleichfalls unsere reiche
Gegenwart und regen Sie dazu an, sich
mit der Stadt und der Stadtgemeinde,
diesem kleinen Heimatland, seiner Ge-
schichte, Kultur, Bildung und Wirt-
schaft besser vertraut zu machen.

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

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

Die nächste 16. Auflage des Kalen-
ders 2009  wird neben der Fortsetzung
einiger Motive auch neue Themen en-
thalten und zwar jene, die für unsere
Leser im vorliegenden Kalender nicht
zu finden sind, aber die empfehleswert
sind.

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

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

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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DRODZY CZYTELNICY !

Przygotowali�my dla Was nastêpny, szesnasty
Kalendarz na rok 2009, w którym, tradycyjnie ju¿, tematem
dominuj¹cym jest powojenna historia naszej Ziemi G³ubczyc-
kiej. Celem tego kalendarza jest bli¿sze jej przedstawienie 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 Ka-
lendarz spe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹, ale i promocyj-
n¹.

Kolejny, XVII ju¿ Kalendarz (2010 r.), obok kontynuacji nie-
których w¹tków zawieraæ bêdzie nowe tematy, które nie zna-
laz³y siê w tym wydaniu, a s¹ godne uwagi. Liczymy na na-
szych czytelników.

Uwagi i propozycje prosimy nadsy³aæ na adres:
Miejski O�rodek Kultury
ul. Ko�ciuszki 24, 48-100 G³ubczyce
tel. 077 / 485 21 51.

Motywy przewodnie w tym wydaniu Kalendarza to ekspo-
zycje i eksponaty z Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej -
otwartego w odbudowanym Ratuszu.

Wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy tworzeniu Ka-
lendarza, wyra¿amy serdeczne podziêkowania.

W imieniu redakcji
Jan Wac
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STYCZEÑ

1 cz
2 pt
3 so
4 nd
5 pn
6 wt
7 �r
8 cz
9 pt
10 so
11 nd
12 pn
13 wt
14 �r
15 cz
16 pt
17 so
18 nd
19 pn
20 wt
21 �r
22 cz
23 pt
24 so
25 nd
26 pn
27 wt
28 �r
29 cz
30 pt
31 so

Paleolityczne narzêdzia krzemienne z Równego
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�redniowieczne groty ¿elazne z ul. Nowy �wiat
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LUTY

1 nd
2 pn
3 wt
4 �r
5 cz
6 pt
7 so
8 nd
9 pn
10 wt
11 �r
12 cz
13 pt
14 so
15 nd
16 pn
17 wt
18 �r
19 cz
20 pt
21 so
22 nd
23 pn
24 wt
25 �r
26 cz
 27 pt
28 so

a) naczynie gliniane, XV/XVI w.
b) czê�æ toporka kamiennego z okresu neolitu

b

a
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a) kamienny toporek neolityczny
b) fragment kamiennego toporka neolitycznego

c) przê�lik gliniany
d) paciorek gliniany

d

c

a

b
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MARZEC

1 nd
2 pn
3 wt
4 �r
5 cz
6 pt
7 so
8 nd
9 pn
10 wt
11 �r
12 cz
13 pt
14 so
15 nd
16 pn
17 wt
18 �r
19 cz
20 pt
21 so
22 nd
23 pn
24 wt
25 �r
26 cz
 27 pt
28 so
29 nd
30 pn
31 wt

a) gliniana kulka do gry znaleziona przy ul. Raciborskiej 29-31
b) kamienne rozcieracze

b

a
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Ko�ciane kostki do gry prawdopodobnie z okresu �redniowiecza
znalezione na ul. Grunwaldzkiej
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KWIECIEÑ

1 �r
2 cz
3 pt
4 so
5 nd
6 pn
7 wt
8 �r
9 cz
10 pt
11 so
12 nd
13 pn
14 wt
15 �r
16 cz
17 pt
18 so
19 nd
20 pn
21 wt
22 �r
23 cz
24 pt
25 so
26 nd
27 pn
28 wt
29 �r
30 cz

Naczynia znalezione w 2003 r. w schronie kamienicy
przy ul. Fabrycznej 1.

Krzes³o gdañskie z II po³owy XVII w.
(w³asno�æ prywatna)
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Fili¿anka �Rosenthal� sprzed 1945 r., znaleziona w 2003 r.
w schronie kamienicy przy ul. Fabrycznej 1
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MAJ

1 pt
2 so
3 nd
4 pn
5 wt
6 �r
7 cz
8 pt
9 so
10 nd
11 pn
12 wt
13 �r
14 cz
15 pt
16 so
17 nd
18 pn
19 wt
20 �r
21 cz
22 pt
23 so
24 nd
25 pn
26 wt
27 �r
28 cz
29 pt
30 so
31 nd

Jedwabny strój mieszczañski z pocz¹tku XX w.
(przeniesione z Izby Tradycji ZSM)

Buty damskie, skórzane sprzed 1945 r.
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Buty damskie, skórzane sprzed 1945 r.
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CZERWIEC

1 pn
2 wt
3 �r
4 cz
5 pt
6 so
7 nd
8 pn
9 wt
10 �r
11 cz
12 pt
13 so
14 nd
15 pn
16 wt
17 �r
18 cz
19 pt
20 so
21 nd
22 pn
23 wt
24 �r
25 cz
26 pt
27 so
28 nd
29 pn
30 wt

Maszyna �Singer� pocz¹tek XX w.
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Maszyna �Singer� pocz¹tek XX w.
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LIPIEC

1 �r
2 cz
3 pt
4 so
5 nd
6 pn
7 wt
8 �r
9 cz
10 pt
11 so
12 nd
13 pn
14 wt
15 �r
16 cz
17 pt
18 so
19 nd
20 pn
21 wt
22 �r
23 cz
24 pt
25 so
26 nd
27 pn
28 wt
29 �r
30 cz
31 pt

Wielka pieczêæ Miasta G³ubczyce
wykonana z wosku w drewnianej kapsule.

W �rodku herb miasta i napis na otoku
�SIGILLUM MAIUS CIVITATIS LEOBSCHICZ�

(przeniesione z Izby Tradycji ZSM)
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Kamieñ graniczny z granicy niemiecko � czesko - wêgierskiej,
XIX/XX w.  Znaleziony w Lenarcicach, gmina G³ubczyce
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SIERPIEÑ

1 so
2 nd
3 pn
4 wt
5 �r
6 cz
7 pt
8 so
9 nd
10 pn
11 wt
12 �r
13 cz
14 pt
15 so
16 nd
17 pn
18 wt
19 �r
20 cz
21 pt
22 so
23 nd
24 pn
25 wt
26 �r
27 cz
28 pt
29 so
30 nd
31 pn Kontrakt kupna i sprzeda¿y wystawiony

w Zbara¿u woj. lwowskie, w 1905 r.
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Mapa przedstawiaj¹ca sytuacjê na froncie wschodnim
dnia 20 wrze�nia 1917 r.
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WRZESIEÑ

1 wt
2 �r
3 cz
4 pt
5 so
6 nd
7 pn
8 wt
9 �r
10 cz
11 pt
12 so
13 nd
14 pn
15 wt
16 �r
17 cz
18 pt
19 so
20 nd
21 pn
22 wt
23 �r
24 cz
25 pt
26 so
27 nd
28 pn
29 wt
30 �r

Mundur kombatanta Bronis³awa Kozaka z G³ubczyc
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Bluza munduru wyj�ciowego Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
i che³m  brytyjski MARK II
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PA�DZIERNIK

1 cz
2 pt
3 so
4 nd
5 pn
6 wt
7 �r
8 cz
9 pt
10 so
11 nd
12 pn
13 wt
14 �r
15 cz
16 pt
17 so
18 nd
19 pn
20 wt
21 �r
22 cz
23 pt
24 so
25 nd
26 pn
27 wt
28 �r
29 cz
30 pt
31 so

Skrzynka z pociskiem mo�dzierzowym
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a) Pocisk mo�dzierzowy
b) Mina betonowa przeciwpiechotna

b

a
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LISTOPAD

1 nd
2 pn
3 wt
4 �r
5 cz
6 pt
7 so
8 nd
9 pn
10 wt
11 �r
12 cz
13 pt
14 so
15 nd
16 pn
17 wt
18 �r
19 cz
20 pt
21 so
22 nd
23 pn
24 wt
25 �r
26 cz
 27 pt
28 so
29 nd
30 pn

Nakrycie na ³ó¿ko z Kresów Wschodnich sprzed 1945 r.



KALENDARIUM

27

a) skrzynia posa¿na z 1793 r.
b) nakrycie na ³ó¿ko z Kresów Wschodnich sprzed 1945 r.

b

a
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GRUDZIEÑ

1 wt
2 �r
3 cz
4 pt
5 so
6 nd
7 pn
8 wt
9 �r
10 cz
11 pt
12 so
13 nd
14 pn
15 wt
16 �r
17 cz
18 pt
19 so
20 nd
21 pn
22 wt
23  �r
24 cz
25 pt
26 so
27 nd
28 pn
29 wt
30 �r
31 cz

Formy maselnicze �l¹skie sprzed 1945 r.
(przeniesione z Izby Tradycji ZSM)
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Lampki choinkowe, po³. XX w. z Wódki gmina Kietrz
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Kolec rzucany pod kopyta koni wrogiej kawalerii
oraz ostroga kawaleryjska,

I wojna �wiatowa
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GMINA
SAMORZ¥D

Zabytki archeologiczne
znalezione podczas prac przy odbudowie ratusza.
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WYNIKI WYBORÓW
BURMISTRZA G£UBCZYC

W DNIU 27.01.08 R

BJ
41
42
21
41
15
50
42
3
4
0
5

10
3
4
1

18
4

12
0
4
3

KJ
400
427
213
364
143
310
302
184
280
157
132
125
110
33

101
264
102
81
0

18
4

PJ
72
54
47
83
26
54
40
31
15
15
28
25
23
45
20
33
14
78
0

14
4

WI
113
109
59
89
26
83
59
36
22
24
89

261
78
41
9

29
9

12
1
2
1

Uprawn.
2167
1542
1260
1987
788

1684
1378
958
845
602
743
961
617
538
515

1298
554
172
28
64
25

Kandydaci:
1.  AW  - Adamski Waldemar - 2,63%
2. BJ -  Ba¿yñski Jan - 5,48%
 3.  KJ - Krówka Jan - 60,11%
4. PJ - Pich Józef  - 12,23%
5.  WI - Wêgrzyn Ireneusz - 19,55%
G³osy - G³osy poparcia,
Uprawn. - Uprawnionych do g³osowania

Okrêg / Kandydaci
1.Gimnazjum nr 1
2.Dom Dz. Pobytu
3. MOK
4. SP nr 1
5. ZSRCKU
6. Sp. Mieszkaniowa
7. SP nr 2
8. SP Grobniki
9. SP Bogdanowice
10. N. Go³uszowice
11. SP Zopowy
12. ZS Pietrowice
13. Równe
14. SP Go³uszowice
15. G³ubczyce Sady
16. ZS Lisiêcice
17. SP Klisino
18. �ciborzyce Ma³e
19. Szpital Pow.
20. DPS Klisino
21. Zak³ad Karny

AW
16
15
11
10
5

13
3
5
3
4
1

32
2
5
9
8
5
2
0
6
0

G³osy
642
467
351
587
215
510
446
259
324
200
246
453
216
128
140
334
134
185

1
44
14
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XVI  Sesja Rady Miejskiej rozpoczê-
³a siê od z³o¿enia �lubowania  przez
nowo wybranego burmistrza Jana
Krówkê, który w
styczniowych wybo-
rach wygra³ zdecy-
dowanie w I turze.
Widom¹  oznak¹ ob-
jêcia stanowiska
by³o przekazanie
przez przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej
ozdobnego ³añcu-
cha jako jednego z
insygniów w³adzy
s a m o r z ¹ d o w e j .
Pierwsze  gratulacje i
¿yczenia burmistrz
odebra³ od starosty Józefa Koziny, któ-
ry z zastêpc¹ uczestniczy³ w tej uro-
czysto�ci. By³y te¿ kwiaty i harcerska
krajka od zuchów i harcerzy g³ubczyc-

kiego  Hufca ZHP. Burmistrz G³ubczyc
jest zwyczajowo przewodnicz¹cym
Rady Przyjació³ Harcerstwa. W swoim
"expose"  podziêkowa³ wyborcom za
g³osy poparcia, przedstawi³ perspek-
tywy rozwoju gminy m. in. przez kolej-

ne inwestycje i stwarzanie warunków
oraz przygotowanie terenów dla poten-
cjalnych inwestorów. Nawi¹za³ te¿ do

protestów rolników tego dnia  przed
Urzêdem Miejskim, wskazuj¹c, ¿e ich
niezadowolenie z rzekomo "przejada-
nych w mie�cie podatków wiejskich" nie

ma odbicia w rzeczy-
wisto�ci, poniewa¿ na
tegoroczne inwestycje
wiejskie przeznaczono
kwoty, jakich dawno
nie by³o. Ka¿dy nowy
burmistrz ma prawo
dobraæ sobie najbli¿-
szych wspó³pracow-
ników. Zgodnie z t¹
zasad¹ przedstawi³
radnym i go�ciom
swojego zastêpcê
Mariusza Mroza, se-

kretarza Boles³awa Buniaka i skarbnika
Jerzego Wachowiaka. Koñcz¹c, przypo-
mnia³, ¿e w kampanii wyborczej nie sk³a-
da³ obietnic, a zamierza skutecznie re-
alizowaæ program zaplanowany na ka-
dencjê.

Jan Wac

�LUBOWANIE  BURMISTRZA
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Z SZACUNKU DO HISTORII,
DLA DOBRA PUBLICZNEGO

SZANOWNI PAÑSTWO,
Po 60 latach mieszkañcy  G³ubczyc, ówczesny Burmistrz Kazimierz Jurkowski

oraz radni Rady Miejskiej postanowili odbudowaæ ruiny ratusza, które pozosta-
³y po II wojnie �wiatowej. Inicjatywê tê kontynuowa³ Burmistrz Adam Krupa -
obecny Pose³ Sejmu VI kadencji RP, a koñczymy to wielkie dzie³o, gdy mam
zaszczyt pe³niæ funkcjê Burmistrza G³ubczyc.

Realizacja tego projektu z pewno�ci¹ zwiêkszy atrakcyjno�æ gospodarcz¹ i
inwestycyjn¹ miasta i gminy G³ubczyce. Dziêki odbudowanemu ratuszowi zwiêk-
szy siê tak¿e atrakcyjno�æ turystyczna miasta, a tym samym ilo�æ odwiedzaj¹-
cych miasto turystów. Wreszcie nasze miasto wzbogaci³o siê o centrum, którego
do tej pory nie posiada³o. W swojej genezie bowiem ratusz to serce miasta -
oznaka jego si³y i samorz¹dno�ci, miejsce wokó³ którego koncentruje siê ¿ycie
obywateli. U nas zapocz¹tkuje rewitalizacjê �ródmie�cia.

Pomy�lne zakoñczenie odbudowy to dowód na to, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ,
gdy wspólny cel realizuje siê tak wytrwale i solidarnie, umiejêtnie wykorzystuj¹c
wsparcie �rodków unijnych z EFRR.

Wyra¿am osobisty szacunek dla uporu i konsekwencji Burmistrza Kazimierza
Jurkowskiego, które doprowadzi³y do powstania per³y w miejscu krwawi¹cej
przez 60 lat rany.

Wszystkim tym. którzy przyczynili siê do rozpoczêcia i zakoñczenia odbudo-
wy ratusza, a szczególnie g³ównym wykonawcom, firmom budowlanym, "Chmie-
lewski" i "Budomex", a tak¿e sponsorom i firmom, które swoja hojno�ci¹ i wy-
miernym wsparciem przyczyni³y siê do u�wietnienia uroczysto�ci zwi¹zanych z
otwarciem naszego ratusza, sk³adam serdeczne podziêkowania.

ZAPRASZAM DO UDZIA£U
W UROCZYSTO�CIACH,

KTÓRE SWOIM PATRONATEM OBJÊLI:

ADAM KRUPA - POSE£  SEJMU VI KADENCJI RP
ALFONS NOSSOL - ARCYBISKUP DIECEZJI OPOLSKIEJ

RYSZARD WILCZYÑSKI - WOJEWODA OPOLSKI

JOZEF SEBESTA - MARSZA£EK

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

IWONA SOLISZ - OPOLSKI

KONSERWATOR ZABYTKÓW

JÓZEF KOZINA - STAROSTA G£UBCZYCKI

 PATRONAT MEDIALNY:
 TVP OPOLE, TV G£UBCZYCE, RADIO OPOLE,
 NOWA TRYBUNA OPOLSKA, G£OS G£UBCZYC

Burmistrz G³ubczyc mgr Jan Krówka



SAMORZ¥D

35

Dwa lata intensywnej odbudowy ra-
tusza poprzedzone czasem gor¹cej dys-
kusji i emocji znalaz³y swoje uroczyste
zakoñczenie (20-22.06.08) godne tego
historycznego momentu w dziejach
miasta. Mia³o w tym udzia³ wiele insty-
tucji i firm, poczynaj¹c od sporz¹dzenia
wniosku o dofinansowanie, poprzez
fazê projektow¹, wykonawcz¹ z udzia-
³em wielu podwykonawców, nie zapo-
minaj¹c o organizatorach tego trzydnio-
wego �wiêta.  Uroczysto�æ rozpoczê³a
siê podziêkowaniem Bogu przez Mszê
�w.  odprawion¹ przez  bp. Paw³a  Sto-
brawê , który w kazaniu przywo³a³ bi-
blijne przyk³a-
dy wdziêczno-
�ci Bogu, na-
wi¹zuj¹c do
wdziêczno�ci,
jak¹ jeste�my
winni za reali-
zacjê tak piêk-
nego celu. Wy-
soko oceni³
wk³ad pracy lu-
dzi, którzy pod-
jêli   inicjatywê
odbudowy ratusza, ludzi, którzy go two-
rzyli. ¯yczy³, aby ratusz dobrze s³u¿y³
ludziom (fot. 1 str. 37). Równolegle z
Eucharysti¹ celebrowan¹ przez ks. bi-
skupa w asy�cie dziekanów  ks. A. Szub-
ki i R. Polasza, prowincja³a zakonu fran-
ciszkanów o. W. Chomika i o.Jozafata,
wykonywana by³a w ko�ciele Msza C-
dur � Koronacyjna� W. A. Mozarta.
Wykonawcami byli chór mieszany Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w  G³ubczy-
cach  pod dyrekcj¹ Tadeusza Eckerta i
orkiestrê symfoniczn¹ PSM w Opolu
pod dyrekcj¹ Huberta Prochoty z udzia-
³em naszych solistów Agnieszki Fran-
ków-¯elazny, Micha³a Borkowskiego

UROCZYSTO�Æ OTWARCIA RATUSZA
(g³ubczyczan) oraz  Anny Boruckiej i
Jana Dolnego (fot. 2/37). Po mszy �w.
gospodarze uroczysto�ci, zaproszeni
go�cie i liczni mieszkañcy przemasze-
rowali z orkiestr¹ dêt¹ MOK i ma¿oret-
kami z Baborowa i Branic na czele (fot.
3/37), na Rynek przed ratusz. Tê ofi-
cjaln¹ czê�æ uroczysto�ci prowadzi³ dyr.
MOK Z. Zió³ko (czê�æ rozrywkow¹ Mo-
nika Komarnicka).  Rozpoczê³y j¹  hym-
ny, narodowy i Unii Europejskiej w wy-
konaniu chóru LO, na naturalnej estra-
dzie, jak¹ stanowi³y schody ratusza
oraz  polonez wokó³ figury maryjnej (fot.
4/37). Powitania go�ci dokona³ bur-

mistrz Jan
K r ó w k a .
W�ród go�ci
byli parlamen-
tarzy�ci, m.in.
Leszek Korze-
niowski - prze-
wodnicz¹cy
Komisji Rol-
nictwa Sejmu
RP, Ryszard
Galla, £ukasz
Tusk, Robert

Wêgrzyn, nasz pose³ -Adam Krupa, wo-
jewoda - Ryszard Wilczyñski, przewod-
nicz¹cy Sejmiku  Województwa - Bo-
gus³aw Wierdak, cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa - Andrzej Kasiura (fot. 5/38),
Opolski Konserwator Zabytków, du-
chowieñstwo z bp. Stobraw¹, który do-
kona³ po�wiêcenia ratusza (fot. 6/38) i
odnowionej figury Matki Boskiej, dele-
gacje miast partnerskich Saint Remy
(Francja), Holzminden i Rockenhausen
(Niemcy), Krnova i Albrechtic (Czechy)
w³adze samorz¹dowe gmin o�ciennych
i miast zaprzyja�nionych, przedstawicie-
le firm wykonawczych i podwykonaw-
ców, nadzoru budowlanego i konser-
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watorskiego. Licznie przybyli równie¿
mieszkañcy miasta i okolicy, przyjezdni
na tê okazjê  go�cie, dawni i przedwo-
jenni G³ubczyczanie. Wizualnym aktem
otwarcia ratusza by³o przeciêcie  wstê-
gi (fot. 7/38) i wzlot balonów w kolo-
rach G³ubczyc.  W uroczysto�ci  nie bra-
kowa³o miejsca na podziêkowania w po-
staci odznaczeñ Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego: "Za opiekê nad
zabytkami" - Kata-
rzyna Maler, Bar-
bara Piechaczek,
Jan Wac, ks. Mi-
cha³ �lêczek, Adam
Krupa - z³ote od-
znaki (fot. 8/38),
Dariusz Koz³owski,
Bronis³aw Chmie-
lewski, Marian
Masiuk - srebrne,
"Za zas³ugi dla
w o j e w ó d z t w a
opolskiego" - Ta-
deusz Eckert, Zbi-
gniew G³uszko, Ryszard Kañtoch, wy-
ró¿nieniem Kapitu³y przy Radzie Miej-
skiej - "Herb G³ubczyc" - Kazimierz Jur-
kowski, Edward Wo³oszyn, a pami¹tko-
we podziêkowanie od Rady Miejskiej
otrzyma³ burmistrz Jan Krówka. By³y te¿
pami¹tkowe  podziêkowania Burmistrza
za zaanga¿owanie i pracê przy odbudo-
wie ratusza (str. 34) wrêczane wspól-
nie z poprzednikami  Adamem Krup¹ i
Kazimierzem Jurkowskim  (fot. 9/38). Na
zakoñczenie tej czê�ci odby³a siê pu-
bliczna premiera  utworu muzycznego
skomponowanego przez Marcina Ka-
czorowskiego na uroczysto�æ otwarcia
ratusza "Nasz dzieñ" w wykonaniu Lu-
cyny Franków i Wojtka  Derenia (wszy-
scy s¹ g³ubczyczanami). Po czê�ci ofi-
cjalnej go�cie przeszli do ratusza, by
zwiedziæ wystawê firm g³ubczyckich,
wystawê  obrazów  i wystawê zwi¹zan¹

z 10. rocznic¹ obrony województwa
opolskiego (foto str. 67). W tym czasie
na estradzie wystêpowa³ tenor Teatru
Muzycznego w Warszawie Witold Ma-
tulka rodem z G³ubczyc (fot. ni¿ej).
Pierwszy dzieñ uroczysto�ci zakoñczy-
³y  koncerty UK Legends "The Animals
& Smokie" z Londynu i nocny koncert
zespo³u Leszka Wik³aka "Black and
White", a miêdzy nimi pokaz sztucz-

nych ogni. Kilka ty-
siêcy ludzi spêdzi³o
popo³udnie i czas do
pó�nej nocy  na
g³ubczyckim Rynku.
W nastêpne dni ra-
tusz otworzy³ swoje
podwoje dla miesz-
kañców miasta, któ-
rzy mogli  w galerii
podegustowaæ albo
obejrzeæ ekspozy-
cje, dorobek techno-
logiczny i oferty to-
warowe g³ubczyc-

kich firm - sponsorów uroczysto�ci:
GALMET, Z£OTY K£OS, TEX-STYL,
TOSKA, CHMIELEWSKI, KOSMED,
BUDOMEX, AVANS, BZ WBK, ELEK-
TROMET albo wyroby rêkodzie³a pañ
z KGW z Pomorzowic czy metaloplasty-
kê Zdzis³awa Tromsy "TROART".
Zwiedzaj¹cy ratusz mogli w sukienni-
cach porozmawiaæ przy obrazach z ich
autorami, grup¹ krakowskich malarzy
przebywaj¹cych na plenerze malarskim
w G³ubczycach i okolicy zorganizowa-
nym staraniem prezesa  Stowarzysze-
nia Absolwentów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego -  Jana Ba¿yñskiego, a w
sali przeznaczonej na Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej obejrzeæ wystawê po�wiê-
con¹  10. rocznicy obrony wojewódz-
twa opolskiego. Zainteresowaniem cie-
szy³ siê pierwszy Jarmark Joannitów na
ulicy Ratuszowej (fot. 10/38) zamienio-
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nej na deptak.  Jego inicjatorzy  Sto-
warzyszenie Mi³o�ników Muzeum  i
Ziemi G³ubczyckiej my�l¹ o wpisa-
niu go na sta³e do kalendarza imprez
oko³oratuszowych (fot. str. 35). Tu
mo¿na by³o spotkaæ go�ci z ró¿nych
stron Polski i zagranicy. Panie chêt-
nie pozowa³y do zdjêæ z napotkanym
Witoldem Matulk¹  (fot. 11/38 z
w³asn¹ mam¹). Pod arkadami kamie-
nic ratuszowych harcerze KH ZHP
prowadzili stoisko informacyjne oraz
oferowali wydawnictwa, pocztówki,
pami¹tki. W tych dniach harcerzy i
wolontariuszy  mo¿na by³o spotkaæ
w ró¿nych miejscach i sytuacjach,
przejmowali  ró¿ne funkcje i zadania
(fot. 12/38). Ka¿dego dnia na Ryn-
ku  przed ratuszem dzieci, m³odzie¿
szkolna szkó³ gminy i powiatu oraz
przedszkolacy (fot. 13,14/38) pre-
zentowa³y swoje  zdolno�ci  wokal-
no - taneczne przy wielkim aplauzie
publiczno�ci, a na scenie Agencji
Koncertowej "Bama" Mariana Ba-
chryja (te¿ g³ubczyczanina) by³y wy-
stêpy w porze wieczornej i nocnej
gwiazd polskiej - i nie tylko - estrady
- big bandu z Holzminden (Niemcy),
zespo³u "£zy", recital Krystyny Gi-
¿owskiej, koncert  Szymona Wydry
z zespo³em "Carpe Diem", wystêp ka-
baretu "Pod Wydrwigroszem", kon-
cert £ukasza Zagrobelnego z zespo-
³em, zespo³u "Goya", a na fina³ uro-
czysto�ci - gwiazdy estrady polskiej
Krzysztofa Krawczyka.  Wielkie  wziê-
cie mia³y stoiska gastronomiczne ca-
teringu (hojnego sponsora)  pod
okaza³ym namiotem  na placu popu-
larnie zwanym "drewbudem". Drew-
niane  budy przesz³y przy okazji od-
budowy  ratusza do historii, podob-
nie jak  ruch ko³owy tranzytowy
przez Rynek.

Jan Wac
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Po za³o¿eniu miasta w XIII w. rolê ra-
tusza spe³nia³ dom kupiecki, w którym
znajdowa³y siê komory sukiennicze. Ten
dom zosta³  rozbudowany. G³ubczycki
ratusz (kuria) po raz pierwszy zosta³
wspomniany  w roku 1383.

Zapewne zamo¿no�æ i duma miejska
doprowadzi³y w 1570 roku do jego po-
nownej rozbudowy i postawienia wie-
¿y ratusza miejskiego. Wie¿a ta w lipcu
1587 roku otrzyma³a wykonany przez ze-
garmistrza z Wroc³awia 24-godzinny
zegar. W 1585 roku z rozkazu margra-
biego Jerzego Fryderyka Hohenzoller-
na , w przeciwieñstwie do innych ziem
protestanckich, przyjêto tu kalendarz
gregoriañski. Podczas po¿aru miasta w
1603 roku ratusz sp³on¹³ i w 1606 roku
wg Minsberga, architekt Nikodem Hof-
fmann ze �widnicy postawi³ na nowo
jego wie¿ê.

W najstarszej czê�ci ratusza znajdo-
wa³o siê stare czerwono - ¿ó³te malowi-
d³o �cienne z nieczyteln¹ liczb¹ i her-
bem. Nie wiemy dok³adnie, kiedy  ra-
tusz otrzyma³ znan¹ z rycin renesan-
sow¹ attykê, zaliczan¹ przez T. Chrza-
nowskiego i M. Korneckiego do attyk
polsko- czeskich, bogato wykrojon¹,
przypominaj¹c¹ attyki ratuszów w Tar-
nowie, Sandomierzu i Che³mnie. Przy-
puszczalnie nast¹pi³o to w 1570 roku,

RATUSZ W G£UBCZYCACH
natomiast stara dekoracja sgraffitowa,
której resztki siê zachowa³y do dzi�,
powsta³a w 1606 roku.

Pami¹tk¹ po po¿arze miasta w 1603
roku by³ dzwon zawieszony w ratuszo-
wej wie¿y, z napisem:" Zosta³em odla-

ny przez Zachariasza Mildnera w
O³omuñcu, poniewa¿ sp³on¹³em
w 1603 roku wraz z 309 domami
miasta." Obecnie ten dzwon znaj-
duje siê w Muzeum Miejskim w
Oldenburgu\RFN (czyt. str. 58).

Na rysunku  i akwareli z 1844r.
mo¿emy zobaczyæ stary g³ub-
czycki renesansowy ratusz z at-
tyk¹ i wykuszami.

W wykuszu  po³udniowo - za-
chodnim w interesuj¹cym nas
czasie wisia³ dzwon ubogich

grzeszników, który zabrzmia³ po raz
ostatni w 1789r. Po stronie po³udnio-
wej okna I piêtra s¹ wiêksze od pozo-
sta³ych i zakoñczone ³ukami okr¹g³ymi.
Po stronie pó³nocno - zachodniej wi-
daæ przylegaj¹c¹ do ratusza kamienicê
kupieck¹, maj¹c¹ z nim wspólny dach.
Miasto kupi³o j¹  w 1845r. za 2 tys. tal.

Na parterze ratusza znajdowa³y siê
stare, sklepione sukiennice, zamykane
potê¿nymi drzwiami obitymi ¿elazem. W
po³udniowo - zachodnim rogu znajdo-
wa³a siê g³ówna wartownia wojskowa.
Równie¿ na parterze mie�ci³ siê areszt,
izba s¹dowa miejskiego wójta, królew-
ski podurz¹d podatkowy oraz miejska
kasa kameralna, natomiast po stronie
zachodniej 3 sklepione pokoje, w któ-
rych mieszka³ urzêdnik policyjny. Z pó³-
nocy na po³udnie przez ca³¹ d³ugo�æ
ratusza bieg³ sklepiony korytarz, w któ-
rym do 1810 r. sta³y ³awy do sprzeda¿y
pieczywa i obuwia, natomiast od tego
roku trzymano tu budy jarmarczne i
sprzêt przeciwpo¿arowy. Wej�cie do
budynku znajdowa³o siê po stronie
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po³udniowej, a na piêtro mo¿na by³o
wej�æ po zewnêtrznych schodach. W
1797 r. wej�cie to zamurowano, a nowe
umieszczono na parterze po stronie za-
chodniej.

Na I piêtrze budynku znajdowa³a siê
du¿a sala, w której odbywa³y siê przed-
stawienia teatralne i koncerty. Miesz-
kañcy miasta mogli j¹ wynajmowaæ na
uroczysto�ci rodzinne. Wystêpowa³ tu
Zwi¹zek Muzyczny, który akta odnoto-
wa³y w 1842 r. Poza tym na tym samym

piêtrze znajdowa³a siê sala posiedzeñ
rady miejskiej i magistratu, rejestratura
i inne biura, a w pobli¿u wie¿y dwie ciem-
ne ma³e izby i du¿e sklepione pomiesz-
czenie, w którym przechowywano na-
le¿¹ce do miasta chmiel, len i we³nê.

Na II piêtro mo¿na by³o siê dostaæ
po w¹skich schodach. By³o to ju¿ pod-
dasze.  W trzech znajduj¹cych siê tu
izbach  ze stropami z belek mie�ci³ siê
do 1835 r. Ksi¹¿êcy Liechtensteinow-
ski S¹d Miejski i Wiejski.

W 1844 r. w³adze miasta rozmy�la³y o
przebudowie ratusza lub jego zburze-
niu i budowie nowego, gdy¿ dach by³
zniszczony i przez to nie nadawa³y siê
do u¿ytku pokoje na poddaszu. Jednak
zabrak³o na to pieniêdzy.

Wie¿a naprawiana w 1676 r., zwieñ-
czona by³a he³mem o �rednicy 75 cm.
W 1718r. w �wiêta i dni targowe na wie-
¿y grali miejscy muzykanci, w czasie
gdy rada miejska jad³a obiad w sali ra-
tuszowej. Muzyk miejski otrzymywa³ za

to 100 tal. rocznie. Zwyczaj ten utrzy-
ma³ siê do 1875 r., mimo ¿e obiadów ju¿
nie jedzono w ratuszu, lecz w prywat-
nych domach, a kapela przenios³a siê
na balkon ratusza. W 1895r. burmistrz
Löninger sprzeciwi³ siê temu zwyczajo-
wi i skoñczy³y siê koncerty, a kapela
miejska zosta³a rozwi¹zana (jak podaje
Hofrichter równie¿ z powodu konkuren-
cji ze strony kapeli wojskowej).

W 1747 r. he³m ratuszowej wie¿y by³
uszkodzony, dlatego go zdjêto i napra-

wiono. 1 maja 1775 r. inspektor bu-
dowlany z Raciborza Berger przed-
stawi³ kosztorys naprawy wie¿y ra-
tusza za 334 tal. 19 wrze�nia tego
samego roku 5 mieszczan mieszka-
j¹cych w pobli¿u ratusza napisa³o
skargê do liechtensteinowskiego
urzêdu ksi¹¿êcego, który 11 pa�-
dziernika upomnia³ magistrat i sk³o-
ni³ do wyburzenia otaczaj¹cego wie-

¿ê kamiennego wieñca, bêd¹cego dla
wie¿y ciê¿arem i "niewielk¹ ozdob¹".
Wskutek tego wieniec tylko pokryto ¿ela-
znymi p³ytami i otoczono dla zabezpie-
czenia przed zawaleniem ¿elazn¹ krat¹.
W 1782 r. W³och Dominik Perogrino do-
kona³ prymitywnej reparacji wieñca wie-
¿y za 90 tal., wzmacniaj¹c drewnianymi
s³upkami balustradê z piaskowca i taki
stan by³ do 1818 r. W tym roku konieczn¹
reparacjê oszacowano na 500 - 600 tal.
Kamienn¹ balustradê 14 sierpnia zast¹-
piono ¿eliwn¹, odlan¹ w Gliwicach. Wie-
¿a jednak nadal niszcza³a.  W 1823 r. za-
³o¿ono na niej piorunochron, a w 1837 r.
czêsto reparowane ¿elazne p³yty zast¹-
piono cynkowymi. W 1842 r. mistrz bu-
dowlany Pietsch �wie¿o otynkowa³ wie-
¿ê, co kosztowa³o 72 tal.

   W II po³. XIX w. ratusz otrzyma³
now¹ szatê. Jego po³atana wie¿a nie
czyni³a dobrego wra¿enia. Ju¿ 10 pa�-
dziernika 1844 r. prezydent rz¹dowy z
Opola nakaza³ przebudowaæ ten obiekt,
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a królewski inspektor budowlany
Köbicke z Opola mia³ przygotowaæ pro-
jekt zupe³nie nowej budowli. Przedsta-
wi³ go 16 listopada 1847 r. i uzyska³ ak-
ceptacjê. Mia³ byæ podobny do budyn-
ku opolskiego rz¹du i kosztowaæ 22 700
tal. Jednak - nie znamy tego powodów -
4 listopada 1859 r. zrezygnowano z nie-
go i postanowiono przebudowaæ stary
ratusz. Plan opracowany przez g³ub-
czycki cech murarzy i cie�li zosta³ 11
marca 1860 r. zaakceptowany przez w³a-
dze miejskie i 3 sierpnia przedstawiony
prezydentowi rz¹dowemu w Opolu. Mu-
sia³ mu siê jednak nie spodobaæ, gdy¿
27 sierpnia polecono opracowanie no-
wego planu architektowi z Wroc³awia
Alexisowi Langerowi. Ten przedstawi³
swój projekt 4 marca 1861r., a wykona-
nie oszacowa³ na 25 - 30 tys. tal. By³ to
wysoki koszt, dlatego plan Langera od-
rzucono i 1 wrze�nia 1862 r. Opole zaak-
ceptowa³o projekt sta³ego konkurenta
Langera, mistrza budowlanego Carla
Lüdecke z Wroc³awia, równie¿ przewi-
duj¹cy formê neogotyck¹.

Stary ratusz zosta³ po¿egnany uczt¹,
powi¹zan¹ z 50 rocznic¹ odzyskania
przez Prusy niepodleg³o�ci po wojnach
napoleoñskich, dlatego te¿ zaproszono
i ugoszczono ¿yj¹cych jeszcze wetera-
nów.  Zburzono stary renesansowy ra-
tusz   i zaczêto budowaæ nowy, czê�cio-
wo na starym murze fundamentowym.
Nie zosta³ znaleziony stary kamieñ wê-
gielny, a nowy wstawiono w wystaj¹cy
filar w po³udniowej �cianie sali obrad.
5 maja 1863 r. do tego kamienia bur-
mistrz Adonias Stephan do³¹czy³ me-
moria³, rozpoczynaj¹cy siê od s³ów: "O
budowie obecnie przebudowywanego
ratusza  w G³ubczycach brakuje wszel-
kich pewnych informacji. Jedynie ze
stylu wynika, ¿e zosta³ zbudowany w
15 lub 16 stuleciu".  Nowy neogotycki

ratusz zosta³ ozdobiony reliefami przed-
stawiaj¹cymi g³ubczyckie herby. Na
parterze umieszczono biura policji,
kasê, mieszkanie goñca magistratu. Zli-
kwidowany zosta³ opisany wy¿ej kory-
tarz pó³nocno - po³udniowy. Ze stare-
go ratusza pozostawiono krótki sklepio-
ny fragment nad wej�ciem do wie¿y. Na
I piêtrze ulokowano biura zarz¹du mia-
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sta, urz¹d meldunkowy, gabinet posie-
dzeñ magistratu, bibliotekê i salê na
bankiety. Na II piêtrze urz¹dzono salê
obrad rady miejskiej, 2 sale posiedzeñ
komisji, biura urzêdników i sekretarza
policji. W pó³nocno - zachodnim rogu,
tam gdzie sta³a wspomniana kamienica,
pojawi³a siê wartownia, a w 1889r. prze-
niesiono j¹ do koszar. Wie¿a zosta³a za-
opatrzona w fiale i plwacze. Do 1897 r.
zamieszkana by³a przez stra¿nika, który
mia³ obowi¹zek tr¹bienia co godzinê w
nocy na tr¹bce, a w razie po¿aru w nocy
pokazywa³ kierunek po¿aru kolorow¹
latarni¹, a w dzieñ chor¹giewk¹. Po jego
zwolnieniu na posterunku policyjnym
zainstalowano elektryczny alarm. Zegar
ratuszowy z pocz. XVII w. do 1842r. mia³
1 wskazówkê godzinow¹, do której w
tym roku branicki �lusarz Vienzek przy-
mocowa³ minutow¹ i zreparowa³ mecha-
nizm za 102 tal. W 1871r. zegar ten po
ponownej naprawie powêdrowa³ na po-
³udniow¹ wie¿ê ko�cio³a parafialnego,
a na ratuszu zast¹pi³ go nowy. W wie¿y

nadal wisia³ stary dzwon z napisem:
"Zosta³em odlany przez Zachariasa
Mildnera w O³omuñcu, poniewa¿ sp³o-
n¹³em  w 1603r. wraz z 309 domami mia-
sta."Dzwon ten podczas II wojny �w.
zosta³ przekazany na cele wojenne, lecz
nie zd¹¿ono go przetopiæ. Po wojnie
le¿a³ na cmentarzysku dzwonów w
Hamburgu zinwentaryzowany pod nu-
merem 25/12/260. Waga jego wynosi³a
120 kg, �rednica 61 cm, brzmia³ w pó³-
tonie cis 1/16. Uznany za dzwon ko-
�cielny powêdrowa³ do szpitala Carita-
su w Bad Mergentheim w koñcu 1951r.
lub na pocz. 1952 r. W 1968 r. miasto
patronackie (od 1951r.) G³ubczyc, Ol-
denburg, przejê³o ten dzwon i postawi-
³o na cokole w ogrodzie tamtejszego
muzeum, gdzie stoi do dzi�. Wspomnia-
na przebudowa ratusza zakoñczy³a siê
w 1864 r. Triest nazwa³ go najpiêkniej-
szym na Górnym �l¹sku, a historyk sztu-
ki Hans Lutsch okre�li³ jego he³m z po-
dwójn¹ latarni¹ jednym z najpiêkniej-
szych na �l¹sku.

W roku 1931 r. pod kierunkiem Paula
Klehra dosz³o do przebudowy hallu i
pomieszczeñ Kasy Oszczêdno�ciowej
w ratuszu. Do hallu przeniesiono stoj¹-
cego dot¹d na zewn¹trz u stóp wie¿y, z
pó³nocnej strony ratusza "¯elaznego
Woyrscha", d³uta Ondruscha, a stare
sukiennice sta³y siê hallem wej�ciowym.
Zarazem przeniesiono g³ówne wej�cie
z zachodniej do pó³nocnej czê�ci ratu-
sza.
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Od 1910 r. w³adze miejskie planowa³y
kolejn¹ przebudowê ratusza, ale prze-
szkodzi³a temu I wojna �wiatowa, po-
tem lata inflacji. Wreszcie znaleziono na
to �rodki, lecz wcze�niej przyst¹piono
do po³o¿enia nowego bruku na Rynku.
Dokonano dok³adnych pomiarów ratu-
sza i obliczono, ¿e wie¿a ma 54,5 m wy-
soko�ci, a nie jak wcze�niej s¹dzono 66,
5 m. Paul Klehr krytykowa³ budynek ra-
tusza z 1863 r. za to, ¿e jego bry³a ode-
bra³a wie¿y dominuj¹c¹ pozycjê. Nowa
budowla jego zdaniem "wg woli nasze-
go Führera powinna odzwierciedlaæ
zmys³ naszych czasów". Usuniêta zo-
sta³a pó³nocna �ciana szczytowa, która
zas³ania³a wie¿ê, ma³a �cianka szczyto-
wa w dachu po stronie zachodniej,
wschodnia �ciana szczytowa i wysoki
korpus dachu po³udniowego skrzyd³a.
Z wie¿y zniknê³y fiale i plwacze. Pod-
czas prac budowlanych odkryto reszt-
ki pierwotnego tynku ze starym sgraffi-
tem, które zachowano. Wie¿a zosta³a od-
�wie¿ona i pokryta nowym sgraffitem
wg starego wzoru przez g³ubczyckiego
malarza - artystê Hansa Schindlera. W
tamtym czasie sgraffit wykazywa³y na
Górnym �l¹sku tylko wie¿e w G³ubczy-
cach i Opolu.  Zosta³ odnowiony rów-
nie¿ he³m wie¿y. W 1936 r. zupe³nie zmie-
ni³a siê szata zewnêtrzna ratusza.  Za-
montowano  zegar elektryczny i jak to
okre�li³ Klehr - wie¿a w 1936 r. "otrzy-
ma³a pierwotn¹ formê z 1570 r. i domi-
nuj¹c¹ pozycjê w korpusie budowli."

�cianê szczytow¹ po stronie
zachodniej o¿ywiono herbami
pañstw i ksiêstw,  do których
nale¿a³y G³ubczyce (Czechy,
ksiêstwo opawskie, Królestwo
Wêgier, ksiêstwo karniowskie,
ksiêstwo Liechtensteinów,
Brandenburgia, �l¹sk prowin-
cja górno�l¹ska, Prusy), a �cia-
nê zachodni¹ znakami rzemie�l-

niczymi. Na po³udniowym wykuszu po-
jawi³ siê g³ubczycki herb (anio³ o wyso-
ko�ci 2,20 m) i mieszczanin z flag¹ miasta
³opocz¹c¹ nad starymi domami, przed wi-
zerunkiem ratusza z 1863 r. Na zachodnim
wykuszu poja-
wi³ siê orze³ III
Rzeszy ze swa-
styk¹ i rzemie�l-
nik. Okna parte-
ru zosta³y za-
opatrzone w
¿elazne kraty z
e l e m e n t a m i
g³ubczyckiego
herbu (foto).
Niewidoczny w innym miejscu stary herb

miejski z piaskow-
ca zosta³ prze-
mieszczony na
podbudowê wie-
¿y (foto).

W marcu 1945 r.
przez powiat g³ub-

czycki przetoczy³ siê front wschodni. Mia-
sto G³ubczyce zosta³o zbombardowane,
a ratusz sp³on¹³. Jego wypalona ruina po
wojnie by³a stopniowo rozbierana, a¿
wreszcie pozosta³ jedynie kikut wie¿y  i
obmurowanie parteru. Dopiero w 2006 r.
ówczesne w³adze miasta podjê³y siê z
dobrym skutkiem odbudowy tego obiek-
tu, co zosta³o zarejestrowane w Kronice
Odbudowy Ratusza.

dr Katarzyna Maler
foto ze zbiorów autorki
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Najwa¿niejszym miejscem w ¿yciu
ka¿dej osady by³ plac handlowy, który
po otrzymaniu praw przez miasto sta-
wa³ siê placem centralnym nazywanym
rynkiem. G³ubczycki rynek ma unikato-
wy w Europie kszta³t æwierci ko³a, a jego
teren znacznie opada z pó³nocy na po-
³udnie, a¿ do rzeki Psiny.

W �redniowieczu, wraz z otrzyma-
niem praw miejskich i rozwojem miast,
mieszczanie budowali siedzibê dla swo-
ich w³adz. Ratusz jako symbol w³adzy i
jedno�ci, czêsto okaza³y, wznoszony
by³ na �rodku rynku lub przy jednej z
jego pierzei. Czêsto wykorzystywano
istniej¹ce wcze�niej za³o¿enia architek-
toniczne, np. sukiennice, domy kupiec-
kie, itp., które podwy¿szano o kolejne
piêtra, lokuj¹c w nich siedzibê miejskich
rajców. Najdawniejsze dzieje g³ubczyc-
kiego ratusza przedstawiaj¹ siê podob-
nie. Wa¿n¹ rolê w ich ustaleniu maj¹
�ród³a historyczne oraz badania archi-
tektoniczne i archeologiczne przepro-
wadzone w II po³owie XX w.

Prawa miejskie otrzymali g³ubczycza-
nie w I po³. XIII w. (co potwierdza doku-
ment lokacyjny miasta Horni Bene�ov z
1253r.), a wraz z nim przywileje, których
przybywa³o w miarê up³ywu lat, a które
mia³y po�redni wp³yw na architekturê ra-
tusza.

W dokumencie potwierdzaj¹cym
przywileje miejskie wydanym przez króla
czeskiego Ottokara II w 1275r. okre�lo-
no op³atê za kramy. Kolejny w³adca Wa-
c³aw czeski w 1298r. wyra¿a zgodê na "
urz¹dzenie na placu targowym komory
sukienniczej, któr¹ siê zazwyczaj nazy-
wa domem targowym". W 1332r. ksi¹¿ê
Miko³aj II nada³ czynsz mieszczanom w
G³ubczycach z "domu kupieckiego",
kramów, ³aw szewskich, komór przekup-
niów, itp., a w 1383r. kolejny ksi¹¿ê Mi-

ARCHITEKTURA RATUSZA
OD XIV DO XIX W.

ko³aj III sprzedaje miastu 12 komór su-
kienniczych. W tym samym roku ksi¹¿ê
nadaje mieszczanom czynsz z "domu
kupców", ratusza, 4 komór pod ratu-
szem, komór tkanin, kramów, ³aw szew-
skich i komór przekupniów. W doku-
mencie tym po raz pierwszy wymienio-
no ratusz. Na podstawie tych przeka-
zów pisanych i badañ reliktów �rednio-
wiecznego ratusza mo¿na odtworzyæ
jego pierwotny wygl¹d.

Na �rodku rynku, którego przezna-
czenie by³o handlowe, z pó³nocy na
po³udnie wzniesiono dwa równoleg³e
wzglêdem siebie budynki. Inwestycji
dokonano prawdopodobnie w oparciu
o przywilej z 1298r., a przed 1332r., na co
wskazuj¹ kszta³ty profili zachowanych
portali. Budynki mia³y wymiary oko³o
23,5 x 6 m, z których ka¿dy podzielony
by³ na 6 pomieszczeñ handlowych -
komór sukienniczych. Materia³em bu-
dowlanym by³ po³amany piaskowiec
uk³adany na zaprawie wapiennej. Po-
miêdzy 2 rzêdami sukiennic istnia³o bru-
kowane przej�cie z rynsztokiem po�rod-
ku, szerokie na 5 m, do którego mo¿na
by³o wej�æ przez jedn¹ z zamykaj¹cych
je przeciwleg³ych bram. Ka¿da z 12 ko-
mór mia³a od strony przej�cia kamien-
ny portal i okno, i ró¿ne powierzchnie
(od 3,9 x 2,7 m do 4,2 x 3,2 m). Ca³o�æ
za³o¿enia mierzy³a oko³o 23,5 x 16,9 m.
Od strony wschodniej, równolegle do
sukiennic, znajdowa³o siê przej�cie i rz¹d
kramów kupieckich, najprawdopodob-
niej drewnianych opartych od wscho-
du na murowanej �cianie kurtynowej
(równoleg³ej do wschodnich sukien-
nic). W tym s¹siaduj¹cym ze wschod-
nimi sukiennicami przej�ciu, w ich ze-
wnêtrznym murze (od wschodu), wy-
konano 5 wnêk zamkniêtych ³ukami
odcinkowymi o szeroko�ci ok. 1,3 - 1,5



SAMORZ¥D

45

m i g³êboko�ci 30 - 35 cm. Ich rozmiesz-
czenie nie by³o zwi¹zane z podzia³em
wewnêtrznym sukiennic i prawdopo-
dobnie s³u¿y³y handlarzom do rozsta-
wiania towaru.

W nied³ugim czasie, bo ju¿ przed
1383r., wybudowano pierwszy ratusz.
Do tego celu wykorzystano istniej¹ce
�ciany sukiennic, jednocze�nie przed-
³u¿aj¹c je na po³udnie (przez co uzyska-
no 4 dodatkowe komory). Na nich
wzniesiono 1 piêtro z ceg³y palonej uk³a-
danej na zaprawie wapiennej. Zewnêtrz-
ne wymiary wynosi³y 30,5 m d³ugo�ci i
22,5 m szeroko�ci. Ca³o�æ nakryto trój-
szczytowym dachem, przy czym �ciany
szczytowe (znajdowa³y siê od pó³nocy
i po³udnia budowli) otynkowano i po-
bielono, przy czym pó³nocna elewacja
ratusza prawdopodobnie pokryta by³a
ornamentem szarego koloru. Budowa
ratusza spowodowa³a, ¿e pierwotne
przej�cie maj¹ce charakter w¹skiej ulicz-
ki zamieni³o siê w korytarz prowadz¹cy
do poszczególnych kramów, którego
krañce zamkniêto bramami. Gotycki ra-
tusz zachowa³ dotychczasowe funkcje
handlowe parteru, a piêtro s³u¿yæ mia³o
g³ubczyckim rajcom. W obecnym sta-
nie badañ nie mo¿na jednoznacznie
okre�liæ lokalizacji pierwotnej klatki
schodowej, prowadz¹cej na I piêtro. Tê
rolê pe³ni³a kwadratowa kamienna wie-
¿a wzniesiona jeszcze w gotyku, lecz ju¿
po wybudowaniu piêtra ratusza. Dowo-
dem tego s¹ 3 �ciany od wschodu, pó³-
nocy i zachodu, które przylegaj¹ do
pó³nocno wschodniego naro¿nika ra-
tusza. Z nieznanych bli¿ej przyczyn re-
alizacjê wie¿y o wymiarach oko³o 5,2m
x 5,2m i 1,5 - 1,65 m grubo�ci muru za-
koñczono na wysoko�ci dostêpu I piê-
tra, to jest 8,5 m. Wy¿sze kondygnacje,
je¿eli istnia³y, mog³y byæ drewniane. W
zachodniej �cianie dolnej kondygnacji
wie¿y by³o wej�cie prowadz¹ce do
umieszczonych w jej wnêtrzu schodów

prowadz¹cych na piêtro przez otwór
wykonany w pó³nocnej �cianie sukien-
nic. W tym czasie kramy za przej�ciem
od wschodu tak¿e by³y murowane i piê-
trowe.

W 1570r. po po¿arze wyremontowa-
no ratusz, nie zmieniaj¹c jego bry³y ze-
wnêtrznej i uk³adu pomieszczeñ na par-
terze. Przesklepiono przej�cie miedzy
komorami i czê�æ komór. Zwê¿ono
otwór bramy pó³nocnej prowadz¹cej do
przej�cia, który zamkniêto ³ukiem pe³-
nym z obramieniem wykonanym z cio-
sów tufu wulkanicznego. Zmieniono
tak¿e na prostok¹tny otwór wej�ciowy
prowadz¹cy do komory w pó³nocno
wschodnim naro¿niku ratusza, a wej�cie
do przeciwleg³ej komory zamurowano.
W tym czasie nadbudowano o�mio-
boczne kondygnacje wie¿y, uk³adaj¹c
na zaprawie wapiennej ceg³ê w w¹tku
jednowozówkowym. W poszczegól-
nych �cianach nowo wzniesionych piê-
ter wykonano niewielkie prostok¹tne
okna o�wietlaj¹ce wnêtrze. Wie¿a zwieñ-
czona by³a he³mem. W 1603r. kolejny
po¿ar zniszczy³ ratusz.

W 1606r. wyremontowano spalony
ratusz, prawdopodobnie podwy¿szaj¹c
go o trzeci¹ kondygnacjê. Byæ mo¿e wy-
konano nowy tak¿e trójszczytowy dach
kryty gontem, naro¿ne wykusze oraz
he³m na wie¿y. Ca³o�æ pokryto sgraffi-
to.

W 1672r. wichura zerwa³a dach, który
w 1676r. zamieniono na p³aski, i wykona-
no pó�norenesansow¹ attykê. Uzupe³-
niono tak¿e brakuj¹ce sgraffito na ele-
wacji (patrz rycina z 1844r., s. 4). W takiej
formie przetrwa³ ratusz do przebudowy
wed³ug projektu Carla Lûdecke, która
mia³a miejsce w latach 1862-1864.

Barbara Piechaczek

(bibliografia strona 46)
Autorka dziêkuje dr. Andrzejowi Legen-
dziewiczowi za udzielone konsultacje.
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(Skrót: WUOZ - Wojewódzki Urz¹d Ochro-
ny Zabytków w Opolu. )

RATUSZ

I.
Wczoraj -w ruinach, wojenne leczy³ rany.
Dzisiaj - piêknie odnowiony,
W purpurê odziany.

II.
Stoi dumny i wynios³y.
Na nowo ochrzczony
Zegar czas Mu odmierza
Na cztery �wiata strony

III.
Ratusz - sercem swego miasta,
Têtni ¿yciem, w si³ê wzrasta.
W herbie swoim ma Anio³a,
Który Go obroniæ zdo³a.

IV.
Pozostanie, wiêc niez³omny,
Ku pamiêci, dla potomnych.
Odwa¿ny jak ¿o³nierz na stra¿y
Odci�nie swój �lad na kartach kalendarzy

V.
Nowo zbudowany przejdzie do historii
Wyzwala w mieszkañcach
Uczucia euforii.

VI.
Rodzi³e� siê w bólach
Wznoszono Ciê w chwale
Teraz jako pomnik stoisz na piedestale

POINTA
Zawo³ajmy wszyscy pospo³u:
"Powsta³e� jak Feniks z popio³ów"

Nina Ratuszniak
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Do czasu rozpoczêcia prac rekon-
strukcyjnych zabudowy �ródrynkowej
i ratusza na pocz¹tku 2006 roku w ze-
spole ruin, obok wie¿y, zachowa³y siê
tylko dwa ca³kowicie zadaszone po-
mieszczenia, tj. sieñ przed wie¿¹ od stro-
ny pó³nocnej i znajduj¹ce siê za ni¹,
usytuowane w osi pó³noc - po³udnie,
prostok¹tne, wyd³u¿one pomieszcze-
nie, zamkniête od góry sklepieniem ko-
lebkowym z lunetami. W pierwotnej
wersji projektu budowlanego z 2005
roku przewidziano dla tego wnêtrza
wspó³czesny wystrój wyró¿niony jedy-
nie zachowaniem pó³kolistego kszta³tu
sklepienia. Jednak, wnioski p³yn¹ce z
badañ architektonicznych, przeprowa-
dzonych w drugiej po³owie 2006 roku
przez zespó³ pod kierunkiem dra Cze-
s³awa Lasoty, jednoznacznie potwier-
dzi³y wcze�niejsze postulaty takich ba-
daczy architektury �redniowiecznej na
�l¹sku jak dr Marian Kutzner, dr Ma-
rian Witwicki i prof. Maria Brykowska,
o tym, ¿e mamy tu do czynienia z do-
skonale zachowanym fragmentem wnê-
trza gotyckich Sukiennic wyposa¿o-
nych ponadto, jak siê okaza³o, w relikty
oryginalnego kamiennego detalu archi-
tektonicznego oraz kompletny portal
wjazdowy z pacho³ami od strony pó³-
nocnej. Dziêki badaniom zachowanych
murów i fundamentów ustalono, ¿e ist-
niej¹ce wnêtrze to pó³nocna czê�æ ci¹-
gu Sukiennic, mieszcz¹ca sze�æ z dwu-
nastu kramów [Kammern] kupieckich
powsta³ych na mocy nadania dla kup-
ców g³ubczyckich udzielonego przez
króla Wac³awa II w 1332 roku. Sprawu-
j¹cy na budowie nadzór konserwator-
ski dr Andrzej Legendziewicz z Politech-
niki Wroc³awskiej podj¹³ siê trudnego
zadania rekonstrukcji i neokreacji wy-
stroju tego wnêtrza wraz z zachowanym

RATUSZ - PRACE KONSERWATORSKIE
W SUKIENNICACH

oryginalnym brukiem dawnej ulicy han-
dlowej miasta. Wielokrotnie przebudo-
wywane i deformowane kolejno nak³a-
danymi warstwami tynków i nawierzch-
ni wnêtrze, podczas stopniowo prowa-
dzonych odkrywek ujawnia³o kolejne
zachowane detale kamienne otworów
wej�ciowych do komór kupieckich, �re-
dniowieczny otwór okienny oraz otwo-
ry po ryglach zamykaj¹cych wrota por-
talu wjazdowego. Na zachowanych de-
talach wykonanych z tufu wulkanicz-
nego odnaleziono ponadto �lady mo-
nochromii w kolorze czerwieni ¿elazo-
wej. Zachowane, jak siê nastêpnie oka-
za³o, renesansowe ju¿ sklepienia koleb-
kowe z lunetami ujawni³y oryginalne
warstwy wypraw wapiennych i relikty
polichromii. Wspó³pracuj¹cy z autorem
projektu, mgr Konrad Grabowski, kie-
ruj¹cy pracami zespo³u firmy RENOVA,
wykona³ kompleksowe badania próbek
materia³owych, co pozwoli³o autorowi
projektu na szczegó³owe ustalenie tech-
nologii prac konserwatorskich i neokre-
acji wystroju wnêtrza Sukiennic. Po
ostro¿nym usuniêciu wszystkich wtór-
nych i bezstylowych nawarstwieñ,
w³¹cznie z pochodz¹cymi z lat 30-tych
XX wieku resztkami ceramiki budowla-
nej i izolacji bitumicznej ze �cian i skle-
pieñ, przyst¹piono do kompleksowego
wzmocnienia znacz¹co os³abionej struk-
tury zachowanych oryginalnie sklepieñ
i �cian. Wszystkie prace z tego zakresu
wykonano w oparciu o powsta³y w tym
celu projekt budowlany, którego auto-
rem jest in¿. Florian Nadolski. W przed-
miotowym projekcie przewidziano
wzmocnienia istniej¹cych otworów w
murach kamienno - ceglanych przy u¿y-
ciu stali dwuteowej, wzmocnienie mu-
rów poprzez miejscowe przemurowania
ceg³¹ pe³n¹ oraz wzmocnienie sklepieñ
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i murów przy u¿yciu technologii iniek-
cyjnej z ¿ywic epoksydowych i obojêt-
nych chemicznie cementów koloidal-
nych. Wszystkie te prace wykonano po
uprzednim zredukowaniu poziomu za-
solenia ustroju murów, co wykonano w
technologii tynków kompresowych tra-
conych, przejmuj¹cych na drodze mi-
gracji sole rozpuszczalne w wodzie ze
struktury murów ceglanych.

Miejscowo wzmocniono mury i skle-
pienia przy u¿yciu prêtów ze stali nie-
rdzewnej (austenitycznej) obsadzanych
na zaprawê polimerowo - cementow¹.
W trakcie prac wielokrotnie wykony-
wano dezynfekcjê powierzchni murów
przy u¿yciu wodorozpuszczalnych kom-
pozytów algicydów, fungicydów i her-
bicydów. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
statyki ca³ej rekonstruowanej struktu-
ry murów ratusza, w trakcie prac, po-
stanowiono, ¿e z istniej¹cych sze�ciu
otworów wej�ciowych do komór ku-
pieckich tylko dwa pozostan¹ dro¿ne,
a pozosta³e zostan¹ wyeksponowane
jako zamurowane blendy. Powy¿sze
spowodowa³o konieczno�æ nieznacz-
nych zmian w generalnym projekcie
budowlanym, dotycz¹cym zw³aszcza
komunikacji od znajduj¹cych siê w �cia-

nie wschodniej otworów wej�ciowych,
do pomieszczeñ sanitarnych przezna-
czonych dla osób odwiedzaj¹cych
czê�æ muzealn¹ Ratusza. Rozwi¹zania
budowlane w tym zakresie rodzi³y sze-
reg w¹tpliwo�ci, ale dziêki dobrej
wspó³pracy autorów projektu i projek-
tantów generalnej odbudowy ratusza,
a zw³aszcza dziêki osobistemu zaanga-
¿owaniu inspektora nadzoru inwestor-
skiego, Dariusza Koz³owskiego, który
od pocz¹tku rozumia³ istotê prac kon-
serwatorskich w Sukiennicach, uda³o
siê sprawnie przeprowadziæ wymagan¹
prawem procedurê uzgodnieñ noweli-
zacji projektów zarówno w Urzêdzie
Konserwatorskim w Opolu, jak i u re-
gionalnych w³adz architektonicznych.
Zgodnie z w/w projektem F. Nadolskie-
go, ods³oniête i uzupe³nione mury go-
tyckie Sukiennic pokryto po naprawach
i uzupe³nieniach, zbroj¹c¹ siatk¹ z w³ók-
na szklanego na mocnej zaprawie z kle-
ju mineralnego.

Jednocze�nie, po wykonaniu szcze-
gó³owej inwentaryzacji zachowanych w
murach form rze�biarskich, przyst¹pio-
no do rekonstrukcji ostro³ukowych
portali gotyckich i sklepionych pó³ko-
li�cie portali renesansowych w natural-
nym tworzywie kamiennym, jakim jest
ska³a wulkaniczna z gór Opawskich na-
le¿¹cych do wschodniego masywu Su-
detów. Wszystkie detale form gotyc-
kich wykonywano metod¹ rze�biarsk¹
w oparciu o zachowane w �cianach re-
likty oryginalnych portali. Detale rene-
sansowych portali wykonano metod¹
ci¹gnion¹ przy u¿yciu zapraw opartych
na cemencie romañskim i zawieraj¹cych
kruszywo wulkaniczne, zgodnie z pro-
jektem A. Legendziewicza. Szczególnie
trudne by³o odkucie brakuj¹cych wie-
loprofilowych detali w odnalezionych
lub uzyskanych ska³ach wulkanicznych
ze wzglêdu na fakt, ¿e dawno wydoby-
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te ze z³o¿y ska³y sta³y siê wyj¹tkowo
kruche i trudne do obróbki d³utem rze�-
biarskim.

Ze wzglêdu na brak mo¿liwo�ci uzy-
skania wiêkszej ilo�ci naturalnego ma-
teria³u, niewielk¹ czê�æ detali odkuto w
kamieniu sztucznym zawieraj¹cym istot-
ny pierwiastek kruszywa oryginalnego.
Ka¿dy z zachowanych reliktów wyzna-
czy³ odmienne profilowanie detali, co
przy zachowaniu wspólnego stylistycz-
nie ostro³ukowego kszta³tu, stanowi
jednocze�nie o bogactwie form w obrê-
bie utylitarnej kamieniarki �redniowie-
cza z okresu prze³omu pierwszej i dru-

giej po³owy XIV wieku w tym regionie.
Monta¿ zrekonstruowanych form wy-
konano przy u¿yciu zapraw z cementu
trassowego oraz przy u¿yciu nierdzew-
nych kotew ze stali austenitycznej.
Drobne ubytki form rze�biarskich,
zw³aszcza w portalu bramy wjazdowej i
okna gotyckiego, wykonano przy u¿y-
ciu zapraw mineralnych barwionych w
masie o grubo�ci ziarna nieprzekracza-
j¹cej 0,4 mm, do których dodawano
znacznie grubsze kruszywo wulkanicz-
ne. Spoinowanie detali wykonano przy
u¿yciu historyzuj¹cej zaprawy wapien-
no - trasowej o odcieniu ciemnoszarym.
Po wzmocnieniu pudruj¹cej powierzch-
ni murów ceglanych sklepienia przy

u¿yciu roztworu ¿ywicy silikonowej
aplikowanej z pêdzla, przyst¹piono do
rekonstrukcji wypraw tynkarskich wnê-
trza Sukiennic. Do tego celu zastoso-
wano specjalnie przygotowan¹ zapra-
wê opart¹ na wapnie hydraulicznym,
trassie wulkanicznym i pigmentach mi-
neralnych. Zaprawê nak³adano cienko-
warstwowo i nastêpnie zacierano ¿mud-
nie rêkawic¹ tynkarsk¹ celem odwzoro-
wania oryginalnych renesansowych
wapiennych wypraw tynkarskich ujaw-
niaj¹cych sposób aplikacji wierzchnich
wypraw na �cianach wewnêtrznych.

Po wysezonowaniu zapraw ca³o�æ
powierzchni �cian
scalono kolory-
stycznie, wprowa-
dzaj¹c wizualne
efekty starzeniowe
na powierzchni
�cian. Prace te wy-
konano metodami
malarskimi przy
u¿yciu malatury
krzemianowej w
typie laserunku.
Podobnie post¹-
piono z powierzch-

ni¹ portali ju¿ po ich spoinowaniu, kie-
dy to nale¿a³o odtworzyæ �lady po mo-
nochromii w kolorze czerwieni ¿elazo-
wej. Powy¿sze wykonano jako malarski
impast na powierzchni struktury kamie-
nia w technice krzemianowej.

Kamienny bruk (foto) u³o¿ony pier-
wotnie z kliñców samorodnych uzupe³-
niono podobnie ³amanym kamieniem o
analogicznym sk³adzie petrograficznym
na zaprawie cementowej. Nastêpnie
usuniêto mechanicznie z powierzchni
kamienia wszelkie zanieczyszczenia i
wtórne nawarstwienia. Poniewa¿ istnie-
j¹cy bruk znajduje siê bezpo�rednio na
historycznej podbudowie ziemnej, od-
st¹piono w tym przypadku od pierwot-
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RATUSZ - SUKIENNICE

fot. Konrad Grabowski
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nie zamierzonych zabiegów impregna-
cyjnych, jednocze�nie powtarzaj¹c wie-
lokrotnie zabiegi dezynfekcyjne. W
koñcowej fazie prac naniesiono na kra-
wêdziach lunet sklepienia kolebkowe-
go lampasy monochromatyczne w ko-
lorze czerwieni ¿elazowej, zapewne pier-
wotnie zdobi¹ce wysklepki �cian Su-
kiennic.

W sieni poprzedzaj¹cej wej�cie do
Sukiennic zrekonstruowano z zachowa-
nego materia³u granitowe schody pro-
wadz¹ce do wnêtrza i posadowiony na
wy¿szym poziomie spocznik z oryginal-
nych p³ytek kamiennych z marmuru
s³awniowickiego. Zgodnie z projektem,
od strony po³udniowej poni¿ej prze-
szklonej przegrody wykonano mur opo-
rowy z kamieni analogicznych jak deta-
le bruku w przeje�dzie gotyckim. W
murze tym umieszczono dodatkowo
ukryty kana³ grzewczy dla tego pomiesz-
czenia.

Ponad portalem wjazdowym do Su-
kiennic umieszczono reprezentatywn¹
czê�æ transferowanych ze wschodniej
�ciany wie¿y brytów renesansowego,
oryginalnego renesansowego sgraffi-
ta. Wnêtrze sieni, poza �cian¹ zachod-
ni¹ wie¿y ratuszowej, wykreowano jako
neutralne wnêtrze o �cianach pokry-
tych tynkami historyzuj¹cymi, tak w
fakturze, jak i w kolorze nawi¹zuj¹cym
do zachowanej miejscowo monochro-
mii ustalonej wg wyników badañ obiek-
tu. Uzyskane efekty prac we wnêtrzach
Sukiennic to, obok konserwacji zacho-
wanych reliktów, oparta na naukowych
przes³ankach kreacja konserwatorska
pozwalaj¹ca na uczytelnienie wspó³cze-
snemu odbiorcy klimatu �redniowiecz-
nej przestrzeni targowej, jej porz¹dku i
specyfiki zwi¹zanej z tym regionem Eu-
ropy. Dodatkowym elementem kreuj¹-

cym to wnêtrze jest szczególny sposób
o�wietlenia, nastawiony wy³¹cznie na
podkre�lenie walorów formalnych ar-
chitektury opartej na skomplikowanych
kszta³tach detalu i przejrzystej formie
sklepienia kolebkowego urozmaicone-
go lunetami nad ka¿dym z otworów wej-
�ciowych do dawnych kramów kupiec-
kich. Perfekcyjnie, w konsekwencji wy-
konanych prac, wykreowana przestrzeñ
architektoniczna z epoki �redniowiecza
i pierwszych lat epoki renesansu w tym
regionie to jednocze�nie bardzo istot-
ny powód do dumy dla autora projektu
jak i dla wspó³czesnych mieszkañców
G³ubczyc, których wysi³ek i trud z³o¿y³
siê na odzyskanie ponadczasowych
warto�ci kulturowych miasta i regionu.
To tak¿e powód do szczególnej dumy
dla Wykonawców prac konserwator-
skich. Tym samym zespó³ konserwator-
ski Pracowni Konserwacji i Rewalory-
zacji Obiektów  Zabytkowych  RENO-
VA  dziêkuje projektantowi i w³odarzom
miasta i gminy oraz wszystkim miesz-
kañcom G³ubczyc za szczególne prawo
do pracy naukowej i konserwatorskiej
przy tak wybitnym obiekcie jak Sukien-
nice pó³nocne w Ratuszu na Rynku  w
G³ubczycach.

W dniu 29 kwietnia br. Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Opolu ode-
bra³ przedmiotowe prace bez uwag, jako
wykonane zgodnie z przed³o¿onym pro-
jektem i zasadami sztuki konserwator-
skiej.

Konrad Grabowski
Warszawa, 02 maja 2008 roku

na zdjêciu: Artur Dec - RENOVA,
Andrzej Legendziewicz - inspektor

nadzoru konserwatorskiego,
Konrad Grabowski - RENOVA
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 RATUSZ - POWOJENNA  HISTORIA ODBUDOWY
"Ojczyzna potrzebuje m¹drych my�li, gor¹cych serc i ofiarnych czynów"

Na temat g³ubczyckiego ratusza  na-
sza prasa regionalna napisa³a wiele cie-
kawych artyku³ów, a szczególnie zwi¹-
zanych z ide¹ odbudowy i sam¹ odbu-
dow¹. Powsta³y nawet stronnictwa za
odbudow¹ i przeciw. Jest czerwiec 2008
roku - ratusz zosta³ odbudowany. Ogl¹-
daj¹cy go ludzie wyra¿aj¹ siê bardzo
pozytywnie, wysoko oceniaj¹ pracê
firm, trud konserwatorów i naszych rze-
mie�lników - chwa³a im za to oraz orga-
nizatorom.

Kilka s³ów historii - ratusz wybudo-
wany zosta³ w 1570r. w stylu renesan-
sowym, przebudowany w
1863 i 1936r. Po II wojnie �wia-
towej  mia³ spalony dach i
he³m wie¿y, zniszczona by³a
czê�ciowo ostatnia kondy-
gnacja, brakowa³o szyb w
oknach.

Ruina, któr¹ ostatnio ogl¹-
dali�my to efekt dzia³añ po-
wojennych w³adz miasta.

Skutecznym inicjatorem
odbudowy ratusza by³ nowo
wybrany burmistrz mgr in¿.
Kazimierz Jurkowski. W dniu
27.01.2003 wystosowa³ pismo
do Wojewódzkiego  Konser-
watora Zabytków w sprawie
dofinansowania kosztów od-
budowy ratusza. Adresat od-
pisa³ 11.02.03r., ¿e w obecnej chwili brak
�rodków na prowadzenie odbudowy.
Pierwsza propozycja burmistrza spotka-
³a siê równie¿ z brakiem poparcia dwu-
nastu radnych na sesji Rady Miejskiej.

Warto przy tej okazji przypomnieæ i
prze�ledziæ dyskusjê prasow¹.
# G³ubczycki ratusz bêdzie odbudowa-
ny - (makar), Trybuna Opolska
5.06.1973r.

# Ratusz do wziêcia  - Tomasz Kmita,
Super Expres  6.10. 1995
# Historia urzêdniczej beztroski (?)  -
Zenon Michalak, Echo Gmin
nr 11/2003 (24.03.2003r.)
# Bêdzie Ratusz ! - Piotr Rudyszyn,
Kurier brs 2.11.2004.
# Ro�nie per³a - G³ubczyc Jacek Pie-
trzyk, Gazeta Ziemi G³ubczyckiej  nr 20
(23.05 2007)
# Ratusz - Zbigniew Lenartowicz, Dariusz
G³ubczycki nr 5/2006 (31.08-14.09 2006)
# Druga szansa odbudowy ratusza -
Jacek Pietrzyk, Echo Gmin, nr 16

# Z historii ratusza Barbara Piechaczek
G³os G³ubczyc nr 4 /141
(1 kwiecieñ 2005)
  Teraz kiedy ten piêkny ratusz �wiêci
swoje dni, niech mieszkañcy dokonaj¹
sprawiedliwej oceny.
Komu czas przyznaje racjê - budowaæ
czy czekaæ?

Marian £oziñski
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"Panie Janie o 6.00 pod ratuszem.
¯eby by³o jasne - rano!"  Tej tre�ci SMS
po godz. 22.00 od zaprzyja�nonej TVG
upewni³ mnie, ¿e jutro, tj. 26 kwietnia 2008
przeprowadzona bêdzie operacja, której
terminów by³o ju¿ wiele. Operacja wy-
d�wigniêcia na wie¿ê ratusza he³mu z
dwiema latarniami, kul¹ i iglic¹ zakoñ-
czon¹ chor¹giewk¹ i gwiazd¹. Ta opera-
cja, optycznie dla obserwatorów z ze-
wn¹trz, koñczy odbudowê ratusza. Jed-
nocze�nie ze wzglêdów logistycznych i
technicznych wzbudza ciekawo�æ i za-
interesowanie. Takiej okazji nie mo¿na
przespaæ ani przeoczyæ.

Przed  6.00 zaparkowa³em na ul. Ratu-
szowej uzbrojony w aparat fotograficz-
ny. Wokó³ placu budowy jeszcze sennie,
na placu za metalowym ogrodzeniem s³y-
chaæ odg³osy. Pojawia siê inspektor nad-
zoru budowlanego Dariusz Koz³owski. Na
pytanie - jak siê spa³o? odpowiada zna-
cz¹cym gestem. Po nim pojawia siê stra¿
po¿arna, stra¿ miejska, która odgradza
teren wskazany przez inspektora, poja-
wiaj¹ siê te¿ pierwsi obserwatorzy.  Ope-
ratorzy d�wigu o¿ywiaj¹ to monstrum
techniczne, które wczoraj wieczorem roz-
kraczy³o siê na czterech ³apach za ogro-
dzeniem i tu nocowa³o, doci¹¿one dla sta-
bilno�ci kilkunastoma tonami bloków be-
tonowych przywiezionych ze sob¹. Te-
raz zbudzone przeci¹ga siê, wyd³u¿aj¹c
szyjê powy¿ej wie¿y ratusza, jakby przy-
mierza³o siê czy dosiêgnie. Z koñca szyi,
jak  z pyska, zwisaj¹ na linkach "szelki",
które robotnicy zahaczaj¹  do przygoto-
wanej odpowiednio konstrukcji (fot. str.
56). Do niej zaczepiaj¹ jeszcze dwie linki,
którymi rêcznie bêd¹ manewrowaæ w po-
ziomie i obracaæ he³mem . Jeszcze pewne
uzgodnienia, polecenia, sprawdzenia czy
wszyscy gotowi i na swoim miejscu.

Czuje siê powagê sytuacji, rosn¹ce
napiêcie, nawet cichn¹ rozmowy w�ród

RATUSZ - HE£M NA WIE¯Ê
widzów. Jest godz 10.23, linki naprê¿aj¹
siê pod ciê¿arem 13 ton,  he³m drgn¹³,
podstawa unios³a siê minimalnie nad
konstrukcjê, na której sta³a. Jest ubez-
pieczana, by siê nie rozhu�ta³a. Nie po-
sz³a jednak w górê, jak wszyscy oczeki-
wali, ale spokojnie osiad³a obok na as-
falcie (fot.), jakby ¿egna³a siê z ziemi¹.
Jeszcze jakie� uzgodnienia, gesty, zro-
zumia³e tylko dla dowodz¹cych akcj¹.
Kolejne oderwanie siê od pod³o¿a.Na ten
moment czeka³y liczne kamery, aparaty
fotograficzne i komórki (fot.) rejestruj¹-
ce jak centymetr po centymetrze, powo-
li, spokojnie wznosi siê do góry. Zgro-
madzeni widzowie, kierownictwo budo-
wy, nadzór, w³adze, w pe³nej niemal po-
bo¿nej ciszy, jak w czasie "podniesienia"
obserwowali drogê he³mu na wierzcho-
³ek wie¿y, gdzie oczekiwany by³ przez ro-
botników (fot.). Ich zadaniem by³o na-
kierowaæ go na swoje miejsce, by osiad³
otworami na o�miu �rubach wystaj¹cych
z betonowej p³yty, do których go przy-
krêc¹. Czynno�ci te wykonywane by³y
pod okiem wykonawcy robót tej czê�ci
ratusza Bronis³awa Chmielewskiego,
w³a�ciciela firmy "Chmielewski". Po chwi-
li inspektor nadzoru, ³¹cz¹c siê z "gór¹
wie¿y", przekaza³ obserwatorom , ¿e ope-
racja zosta³a zakoñczona powodzeniem.
Zgromadzeni nagrodzili wykonawców
brawami, by³ te¿ szampan, �sto lat� (fot.)
dla precyzji operatorów tej akcji , która
trwa³a zaledwie dwana�cie minut, reszta
czasu, przed i po to przygotowania i de-
monta¿. Najwytrwalsi czekali do odjaz-
du d�wigu ok. 11.00. Reasumuj¹c - od
godz 10.35 dnia 26 kwietnia.2008 r. wie¿ê
ratusza o wysoko�ci  35 m znowu zdobi
he³m z iglic¹, podwy¿szaj¹c j¹ o 23 m

Moment ten mo¿na przyj¹æ jako za-
koñczenie odbudowy ratusza. Panora-
ma miasta sta³a siê bogatsza.

 (foto do artyku³u str. 56) Jan Wac
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Jakich czasów siêga tradycja umiesz-
czania w ga³kach wie¿ ratuszy, ko�cio³ów
i innych budynków u¿yteczno�ci publicz-
nej lub prywatnych, dokumentów pami¹t-
kowych i drobnych przedmiotów?

Najstarsze informacje o tej tradycji na
ziemi g³ubczyckiej pochodz¹ z XVII w.,
kiedy to podczas wojny 30 - letniej prze-
bywaj¹cy w Królowem ¿o³nierze
szwedzcy strzelali do ga³ki wie¿y tam-
tejszego ko�cio³a w poszukiwaniu mo-
net i j¹ uszkodzili wraz ze znajduj¹cymi
siê w jej wnêtrzu dokumentami z 1644r.

W 1747r. po otwarciu ga³ki wie¿y ra-
tusza w G³ubczycach znaleziono pismo,
a w nim nastêpuj¹cy urywek ze �wiata
fantazji: " W 1744r. Praga sta³a siê ³upem
Prusaków. Zosta³a jednak oswobodzo-
na przez Austriaków, a spi¿owa statua
�w. Jana Nepomucena, która sta³a na
mo�cie, z gwa³townym ³oskotem i trza-
skiem zmieni³a swoje poprzednie po³o-
¿enie i miejsce i odwróci³a siê twarz¹ do
g³ównego ko�cio³a miasta." Przewa¿nie
jednak umieszczane w takich miejscach
dokumenty zawiera³y rzetelne, przydat-
ne dla pó�niejszych badaczy dziejów
informacje.

Jakie wówczas w³o¿ono do ga³ki nowe
pami¹tki, nie wiadomo.

W czerwcu 2008r. obecny na uroczy-
sto�ci otwarcia odbudowanego ratusza
Gebhard Klehr, syn budowniczego miej-
skiego Paula Klehra, który w 1936r. prze-
budowywa³ ratusz, poinformowa³, ¿e
jego ojciec w marcu 1945r. widzia³ le¿¹-
cy na bruku, zniszczony wskutek dzia-
³añ wojennych  he³m wie¿y i pêkniêt¹
ga³kê, z której wysypa³y siê dokumen-
ty. Nikt ju¿ siê nimi nie zainteresowa³.
Trwa³a wojna. Wojska radzieckie by³y
ju¿ na przedpolach G³ubczyc, a po  ka-
pitulacji III Rzeszy zaczê³a siê osiedlaæ
w mie�cie ludno�æ polska.

CO W£O¯ONO DO HE£MU I GA£KI
RATUSZOWEJ WIE¯Y?

Przez 63 lata mieszkañców straszy³
kikut wie¿y, a¿ wreszcie w kwietniu
2008r. licznie zgromadzeni na rynku i ul.
Ratuszowej mieszkañcy mogli byæ
�wiadkami na³o¿enia  na wie¿ê za po-
moc¹ ogromnego d�wigu, nowego mie-
dzianego, b³yszcz¹cego he³mu.

Zgodnie z odwieczn¹ tradycj¹ w igli-
cy, a tak¿e wewn¹trz drewnianych gzym-
sów he³mu znalaz³y miejsce wspó³cze-
sne pami¹tki, które w³o¿ono do trzech
tub, co zarejestrowa³a kamera TV G³ub-
czyce. Oto lista tych pami¹tkowych
przedmiotów: karta z podpisami osób
obecnych przy wk³adaniu pami¹tek; rys
historyczny G³ubczyc po 1945r. autor-
stwa dra Arkadiusza Szymczyny;  Me-
dal za zdobycie Berlina w etui podaro-
wany przez Mariana £oziñskiego;  Srebr-
na moneta z podobizn¹ kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego przekazana przez Fran-
ciszka �wiêtojañskiego;  Srebrna mone-
ta z podobizn¹ papie¿a Jana Paw³a II i
inne monety przekazane przez wykonaw-
cê miedzianego pokrycia he³mu, Tade-
usza £osia z Zopowych;  Dwa "Kalen-
darze G³ubczyckie" - 2007, 2008, kilka nu-
merów "G³osu G³ubczyc" i monety oko-
liczno�ciowe przyniesione przez redak-
tora naczelnego "G³osu G³ubczyc" Jana
Waca; Monety przyniesione przez Bar-
barê Piechaczek; Ksi¹¿ka Arkadiusza
Szymczyny pt. Spo³eczne i polityczne
problemy przy³¹czenia powiatu g³ub-
czyckiego do Polski (1945 - 1948 ) wyda-
ne w Branicach w 2008r. oraz ksi¹¿ka Ka-
tarzyny Maler pt. Dzieje G³ubczyc w la-
tach 1742 - 1945, Krapkowice 2006, obie
zafoliowane i osobno w³o¿one za gzyms.

W ten sposób przechowane pami¹tki
byæ mo¿e stan¹ siê  przekazem informa-
cji dla przysz³ych, ¿yj¹cych w naszym
mie�cie pokoleñ.

  Katarzyna Maler
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PO RATUSZOWY DZWON
W specjalnym numerze "G³osu G³ub-

czyc", który ukaza³ siê z okazji uroczy-
sto�ci otwarcia ratusza (czerwiec 2008),
mieli Pañstwo okazjê przeczytaæ infor-
macje  o starym  ratuszowym dzwonie i
istniej¹cej mo¿liwo�ci jego powrotu do
G³ubczyc. Oldenburg to licz¹ce ponad
160 000 mieszkañców miasto, w którego
okolicach po wojnie osiad³a czê�æ miesz-
kañców pochodz¹-
cych z G³ubczyc. Na
dziedziñcu Muzeum
Sztuki eksponowany
jest siedemnasto-
wieczny dzwon po-
chodz¹cy z naszego
ratusza. Unikn¹³ losu
tysiêcy innych dzwo-
nów - przetopienia na
cele militarne, a odnalaz³ siê dziêki tru-
dowi by³ych mieszkañców G³ubczyc,
którzy sprawdzili inwentarz przejêtych na
cele wojskowe dzwonów i przechowy-
wanych w Hamburgu. Ka¿dy z nich po-
siada zapisany du¿ymi cyframi numer,
który pozwala³ na ich wstêpn¹ identyfi-
kacjê (nasz mia³ nr inwentarza 25/12/
260).W³adze miasta Oldenburg, w oso-
bie nadburmistrza prof. dr. Gerda
Schwandnera,  w uzgodnieniu z dawny-
mi mieszkañcami G³ubczyc, których re-
prezentantem by³ Hubert Lux  i Ko�cio-
³em Katolickim w Niemczech, reprezen-
towanym przez  ks. pra³ata Wolfganga
Grocholla,  w ge�cie przyja�ni i nadziei
na dalsz¹ wspó³pracê postanowi³y prze-
kazaæ dawny dzwon z g³ubczyckiego ra-
tusza miastu G³ubczyce w beztermino-
wy depozyt.W dniach 4-6. 08. 2008r.  w
tej sprawie uda³a siê do Oldenburga de-
legacja: w³adz naszego miasta - Burmistrz
Jan Krówka,  cz³onek zarz¹du powiatu
Benedykt Pospiszyl,  dyrektor Powiato-
wego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej - Bar-
bara Piechaczek oraz w³a�ciciel TV G³ub-

czyce- Marian Pospiszel. Delegacji to-
warzyszy³a  t³umaczka Sylwia Klein - na-
uczycielka jêzyka niemieckiego w Gim-
nazjum nr 1. W czasie wizyty ustalono
tryb i warunki przekazania oraz przecho-
wywania dzwonu. Postanowienia te
musz¹ byæ sprawdzone pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem polskim, a nastêp-
nie podpisane przez wymienione powy-

¿ej strony. Umowê
zaczyna wspólnie
uzgodniona pream-
bu³a: ,,W roku 2008
zosta³a zakoñczona
odbudowa histo-
rycznego ratusza
miejskiego w G³ub-
czycach, który zosta³
zniszczony w roku

1945, w ostatnich dniach wojny. Na
¿yczenie Komitetu Stron Rodzinnych
G³ubczyc (Heimatausschuss Leob-
schutz), jako przedstawicielstwa by³ych
niemieckich mieszkañców miasta i po-
wiatu G³ubczyce, niniejsza umowa ma
byæ znakiem pojednania, otwarciem dro-
gi do przyjaznego wspó³dzia³ania oraz
pocz¹tkiem wspó³pracy na rzecz zacho-
wania dziedzictwa historycznego Ziemi
G³ubczyckiej�. Sprawy formalno-praw-
ne s¹ wa¿ne, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e
dzwon jest tak¿e siedemnastowiecznym
zabytkiem. Historia XXw. nie oszczêdza³a
ludzi, tym bardziej przedmiotów. Dzwon
ma uszkodzone czê�ci mocuj¹ce i frag-
ment czaszy, dlatego wymaga konser-
wacji. Koszty z tym zwi¹zane pokryje Ol-
denburg, podobnie jak jego transport i
ubezpieczenie. Wszystkie wymienione
wcze�niej czynno�ci zajm¹ oko³o jedne-
go roku i mamy nadziejê, ¿e rocznica
otwarcia ratusza (czerwiec 2009) bêdzie
dobrym czasem na zakoñczenie jego
przesz³o 60-letniej tu³aczki.

Barbara  Piechaczek
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RATUSZ - LUDZIE, FIRMY
Nadszed³ moment oddania do u¿yt-

ku g³ubczyckiego ratusza. Redakcja
G³osu G³ubczyc zwróci³a siê do osób,
instytucji, organizacji, firm, które pod-
jê³y inicjatywê jego odbudowy, uczest-
niczy³y w procesie jej przygotowania i
realizacji o kilka zdañ refleksji, uwag,
swoich do�wiadczeñ lub oczekiwañ
zwi¹zanych z t¹ inwestyj¹.

* * *
Kandyduj¹c do wyborów na sta-

nowisko Burmistrza G³ubczyc w
2002r. w swym programie miêdzy
innymi zawar³em problem uporz¹d-
kowania spraw ruin g³ubczyckiego
ratusza. Znaj¹c stan w³asno�ciowy,
dokonano g³êbokiej analizy praw-
nej co do mo¿liwo�ci uniewa¿nie-
nia umowy kupna-sprzeda¿y tego
obiektu. Poniewa¿ Kupuj¹cy - w³a-
�ciciel nie dope³ni³ warunku umo-
wy, w procesie s¹dowym uniewa¿-
niono umowê i w ten sposób w³a-
�cicielem ruin ratusza sta³ siê po-
nownie samorz¹d G³ubczyc. Rodzi-
na w³a�ciciela te¿ by³a za pozbyciem siê
uci¹¿liwego dla niej maj¹tku. Bêd¹c ju¿
dysponentem ruin ratusza, mia³em na-
stêpuj¹ce alternatywy postêpowania:
# pierwsza - to przekonaæ Opolskiego
Konserwatora Zabytków, aby wyrazi³
zgodê na rozbiórkê ca³kowit¹ resztek
budynku ratusza,
# druga - dokonaæ odbudowy ratusza,
wykorzystuj¹c do tego opracowan¹ ju¿
na ten czas koncepcjê g³ubczyckiego
architekta Wies³awa Kowalika.

Wielk¹ pomoc¹ przy podjêciu decy-
zji wyboru jednej z alternatyw by³a pe-
tycja 604 mieszkañców G³ubczyc skie-
rowana do mnie, jednoznacznie doma-
gaj¹cych siê odbudowy obiektu. Dal-
szym problemem, przed którym stan¹-
³em, by³ problem finansów, za które bê-

dzie mo¿na opracowaæ dokumentacjê
projektow¹, a pó�niej realizacjê robót
budowlano - monta¿owych. Zdawa³em
sobie sprawê ¿e finanse Gminy nie wy-
trzymaj¹ tak du¿ych wydatków, zwa¿yw-
szy, ¿e by³y jeszcze inne wa¿ne wydatki
zarówno bie¿¹ce jak i inwestycyjne. Je-
dynym ratunkiem by³o pozyskanie �rod-
ków finansowych z zewn¹trz. Obrali�my

kierunek na �rodki Unii Europejskiej i
Ministra Kultury. Dziêki ¿yczliwo�ci wie-
lu ludzi, którym bardzo serdecznie dziê-
kujê, nasze zabiegi o pozyskanie �rod-
ków zosta³y uwieñczone sukcesem. Przy
akceptacji radnych Rada Miejska pod-
jê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do odbu-
dowy ratusza.

Dzi� po dwóch latach realizacji Ra-
tusz jest gotowy pe³niæ funkcjê podsta-
wowego obiektu u¿yteczno�ci publicz-
nej. G³ubczyce - miasto powiatowe, uzy-
ska³o to, na co zas³uguje i my�lê, ¿e Ra-
tusz bêdzie chlub¹ mieszkañców G³ub-
czyc i tych, którzy bêd¹ nas odwiedzaæ.
Teraz czas, aby zabraæ siê za dalsz¹ hi-
storyczn¹ zabudowê �ródmie�cia - kon-
cepcja ju¿ jest opracowana. Pragnê
wszystkich tych, którzy mnie wspoma-
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gali w dzia³aniach na rzecz odbudowy
g³ubczyckiego ratusza, serdecznie po-
zdrowiæ i przekazaæ s³owa podziêkowa-
nia. My�lê, ¿e warto by³o podj¹æ ten
trud, bo efekt, jak s¹dzê, jest okaza³y.

£¹czê pozdrowienia i wyrazy szacun-
ku dla mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej.

Kazimierz Jurkowski,maj 2008 r.

* * *

Firma �bruki - trawiñski�, któr¹ kieru-
jê, wykona³a zagospodarowanie placu
wokó³ remontowanego ratusza, korzy-
staj¹c ze swoich 20-letnich do�wiad-
czeñ przy wykonywaniu tego typu prac
min. w Krakowie, Kazimierzu nad Wis³¹
czy przebudowie rynku raciborskiego.
Nale¿y doceniæ inicjatorów tej odbudo-
wy, a w  szczególno�ci osoby, które do-
prowadzi³y do realizacji projektu. Ze
swej strony ¿a³ujê, ¿e nie uda³o siê z
uwagi na ograniczone �rodki finanso-
we doprowadziæ do wykonania tego za-
gospodarowania w pierwotnie zapro-
jektowanej wersji, gdy¿ uwa¿am ¿e efekt
by³by jeszcze lepszy. Z wykonanych
przez nas prac proszê zwróciæ szcze-
góln¹ uwagê na herb miasta bêd¹cy
dzie³em mistrza brukarskiego  Krzysz-
tofa Grycmana, a materia³em którym siê
pos³u¿y³, jest granit grecki. Mam na-
dziejê ¿e wykonane prace bêd¹ s³u¿y³y
przez d³ugie lata g³ubczyckiej spo³ecz-
no�ci, oraz zdobiæ centrum tego ³adne-

go i sympatycznego miasta.
Remigiusz Trawiñski

* * *
Po wygranych przez burmistrza Ka-

zimierza Jurkowskiego wyborach w 2002
r. zwróci³a siê do mnie jako radnego Ma-
rzena Mazur z pro�b¹ o pomoc doty-
cz¹c¹ trudnej sytuacji prawnej, w któ-
rej siê znalaz³a jako wspó³w³a�cicielka

ratusza. Nastêpstwem by³a
wizyta u burmistrza i machi-
na ruszy³a. Rada Miejska
przyjê³a uchwa³ê o odbu-
dowie ratusza.

Dzisiaj z perspektywy
czasu przyznajê, ¿e sze�æ
lat temu, kiedy pod nazw¹
"ratusz" kry³ siê kikut wie-
¿y, gruz i "przepiêkny" p³ot
drewniany, by³em pewien,
¿e nam siê uda. Dzi� mam

podwójn¹ satysfakcjê, bo mimo wielu
trudno�ci technicznych i finansowych
poradzili�my sobie, równie¿ z trudno-
�ciami natury ludzkiej, jakimi by³o" rzu-
canie k³ód pod nogi" przez przeciwni-
ków odbudowy.

Z dum¹ na niego codziennie patrzê.
Kazimierz Naumczyk

* * *
Oko³o 20 lat temu rozpoczê³am bada-

nia historyczne w celu poznania dzie-
jów naszego miasta, nawet nie przy-
puszcza³am, ¿e bêdê bezpo�rednim
�wiadkiem dwóch wa¿nych wydarzeñ:
odnalezienia Ksiêgi prawa miejskiego
G³ubczyc z 1421r. oraz odbudowy ratu-
sza. Obserwowa³am na bie¿¹co, jak nasz
ratusz ro�nie i piêknieje i podziwia³am
mistrzowskie wykonanie i na³o¿enie
he³mu wie¿y.

Rok 2008 na trwa³e zapisze siê w dzie-
jach G³ubczyc jako rok odtworzenia hi-
storycznego centrum miasta z rzadk¹ w
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Europie æwierækolist¹ form¹ rynku.
Mam nadziejê, ¿e ratusz z bibliotek¹ i
muzeum stanie siê centrum kulturalnym
naszego powiatu i ¿e kopia ksiêgi pra-
wa znajdzie w nim - jak dawniej - sta³e
miejsce.

Jako mieszkanka G³ubczyc dziêkujê
wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyni³y siê do odbudowy
ratusza, brukowania rynku, konserwa-
cji Kolumny Maryjnej i zarazem do
upiêkszenia naszego miasta.

dr Katarzyna Maler

* * *
WYKONAWCY RATUSZA:
Konsorcjum firm:
- Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogól-
nego i Instalacyjnego "Chmielewski" sj
B. B.Chmielewscy
-  G³ubczyckie Przedsiêbiorstwo Bu-
dowlane "BUDOMEX" Sp. z o.o.

 Podwykonawcy PBOiI:
-  Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego
Eugeniusz Bugnar, G³ubczyce
- Zak³ad Ogólno - Budowlany - Alek-
sander Podstawka, Lwowiany
-  Firma Handlowo - Us³ugowa Leszek
Malec, Urbanowice
-  Zak³ad Brukarski - Remigiusz Trawiñ-
ski, Racibórz
- Malarstwo - Tapeciarstwo - Jan No-
wak, Kórnica
- RYZYKANT - Tadeusz £o� Zopowy,
dekarstwo wie¿y
- RENOVA Sp. z o.o. Pracownia Kon-
serwacji i Rewaloryzacji Obiektów Za-
bytkowych, Warszawa
-  ZPUH "MET-BUD", Kêdzierzyn-Ko�le
-  PUP ELEMIK,  Wroc³aw
-  "IZOSERWIS" Izolacje Budowlane,
Racibórz
-  ZPHU - Rajda Jan, Andrychów - Su³-
kowice
- PH  FERROPOL - Lach Jolanta,  Nysa

-  Zak³ad Obróbki Kamienia Naturalne-
go "G£AZ" - Kazimierz Durawa, Wro-
c³aw
-  PPU "PROMET" s.c. - Janusz Stefan-
ko, Zdzieszowice
Podwykonawcy  GPB "Budomex" Sp.
z o.o.
- ELIN - roboty elektr. - Miszkiewicz
Arkadiusz, K-Ko�le
- Badura Roman - roboty p³ytkarskie,
Bia³a Prudnicka
- ZRB - roboty wyk³adzinowe - �widerski
Roman, Go³uszowice
- RENOVA - sztukateria, roboty konser-
watorskie -Warszawa
- PRO - STAL - prace �lusarskie - Proche-
ra Józef, Ucieszkowice
- KASPER POLSKA - konstrukcja da-
chu, Gliwice
- DAH - METAL - pokrycie dachu, Wro-
c³aw
- KONE - winda w ratuszu, Warszawa
- IZOSERWIS  Magott Cezariusz -
wykonanie iniekcji ci�nieniowej
- ALPIN -TEC - zabezpieczenia przeciw
ptakom
- TRO-ART - metaloplastyka - Tromsa
Zdzis³aw, S³awoszów

OSOBY WYRÓ¯NIONE W CZASIE
UROCZYSTO�CI:
Odznak¹ Ministra Kultury "Za opie-
kê nad zabytkami"
Z³ot¹ - dr Katarzyna Maler, Barbara Pie-
chaczek, pose³ Adam Krupa, ks. prob.
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Micha³ �lêczek, red. nacz. G³osu G³ub-
czyc Jan Wac. Srebrn¹ - inspektor nad-
zoru budowlanego Dariusz Koz³owski,
w³a�ciciel firmy PBOiI "Chmielewski"
Bronis³aw Chmielewski, prezes Us³ug
Komunalnych Marian Masiuk.
Odznak¹ Marsza³ka Województwa
"Zas³u¿ony dla Opolszczyzny�- Tade-
usz Eckert,
Herbem G³ubczyc przez Kapitu³ê przy
Radzie Miejskiej: Kazimierz Jurkowski,
Edward Wo³oszyn,
Podziêkowania Burmistrza
za zaanga¿owanie i pracê przy odbudo-
wie otrzymali:
Pose³ - Adam Krupa
Pracownia Architektoniczna "Plan" -
Wies³aw Kowalik
Pracownia Projektowa "Studio" w Gli-
wicach Zbigniew S¹siadek, Rafa³ Sko-
umal, Marek Partyka,
Inspektor nadzoru  konserwatorskiego
- Andrzej Legendziewicz
Inspektor nadzoru budowlanego
- Dariusz Koz³owski
Agencja Koncertowa �Bama�
- Marian Bachryj

Urz¹d Miejski:
Sekretarz Boles³aw Buniak, Skarbnik
Jerzy Wachowiak,
Naczelnik Kazimierz Grzanka, Inspektor
Jaros³aw Horodecki, Naczelnik Jadwi-
ga Królikowska.
PBOiI �Chmielewski�:
Bronis³aw Chmielewski, Tadeusz Stroj-
ny, Stanis³aw ̄ ylski, Mariusz Walidu-
da,Eugeniusz Walków.
GPB �BUDOMEX�:
Kazimierz Jurkowski, Zbigniew Lenar-
towicz, Krzysztof Koz³owski, Tadeusz
Ochowicz.
Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy
Ratusza:
Marian Masiuk, Danuta Ciastoñ, Kata-
rzyna Maler, Barbara Piechaczek, Leszek
Karaczyn,  Marian Dziuban,  W³ady-
s³aw Chmielewski,  Zbigniew Zió³ko,
Ryszard Kañtoch, Stanis³aw Krzacz-
kowski,  Czes³aw Domaradzki,  Kazi-
mierz Naumczyk.
Media:
S³awomir Dragu³a - NTO,
Marian Pospiszyl - TVG,
Jan Wac - G³os G³ubczyc.

SPONSORZY
Starostwo Powiatowe, G³ubczyckie Przedsiêbiorstwo Budowlane "Budo-

mex" Sp. z o.o., Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego
"Chmielewski" B. B. Chmielewscy S.J., Zak³ad Urz¹dzeñ Grzewczych

"Elektromet" w Go³uszowicach, PPUH "Galmet" S. D. R. Galara S.J., Galon
Paliwa Karol Galara, "Toska"  Sp. z o.o., Top Farms Sp. z o.o., Us³ugi

Komunalne Sp. z o.o. GTBS Sp. z o.o., GWiK Sp. z o.o., Hotel "Domino"
Miros³aw Ciszek S.J., Bank Spó³dzielczy, Bank Zachodni WBK S.A., Sklep

"Tex-Styl", PPH "Kosmed",
EKO Sp. z o.o., Farmer S.J., Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mosto-

wych S. A., "Agropol" w Baborowie - Firma Rolnicza Konrada Pohla z
Dzielowa, Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa "Prohus-Bonus" w

Opolu



SAMORZ¥D

63

RATUSZ
HISTORIA

ODBUDOWY
W

OBIEKTYWIE
JANA WACA
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OTWARCIE RATUSZA - WYSTAWY I WYSTAWCY
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OTWARCIE MUZEUM

Kresowe pami¹tki

Ksiêga praw miejskich

Przekazanie krzy¿a

Widok z wie¿y

Czytelnia biblioteki miejskiej

Fotografia mojego ojca

To nasza historia
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Ziemia G³ubczycka, ziemia pogra-
nicza kultur czeskiej, morawskiej,
niemieckiej, kresowej, polskiej ma
swoje muzeum

Bogurodzica Dziewica� w wykona-
niu mêskiej czê�ci chóru Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego pod dyr. Tadeusza Ec-
kerta  wprowadzi³a w historiê go�ci i
uczestników uroczysto�ci otwarcia
(15.11)  Powiatowego Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej w
nowo odbudowanym ratu-
szu miejskim.

"Przypad³ mi zaszczyt
powiedzieæ kilka s³ów w tej
chwili, wierzcie mi nie jest
to wcale proste - powiedzia³
starosta Józef Kozina wita-
j¹c go�ci - wystarczy
u�wiadomiæ sobie, czym
jest to miejsce, jakie znacze-
nie ma historia tego regio-
nu, tego skrawka ziemi. Wielo�æ bytno-
�ci kultur P³askowy¿u G³ubczyckiego
jest imponuj¹ca, stawia ten region w
szeregu najciekawszych historycznie
miejsc kraju, wie to ka¿dy archeolog i
historyk. Tu przeplataj¹ siê losy Cel-
tów, Rzymian, S³owian, Germanów. Tu
prowadzili swoj¹ politykê Ksi¹¿êta Wiel-
komorawscy, Czescy, �l¹scy, Piastow-
scy. Tu przetacza³y siê wojny i zwyk³e
¿ycie �redniowiecza, renesansu, baro-
ku, o�wiecenia�.. Ostatnie lata XIX i
XX wieku nie ustêpuj¹ równie¿ swoj¹
barwno�ci¹, tragizmem i podnios³o�ci¹
minionym wiekom�. Cieszê siê, ¿e nie
tylko przesz³o�æ, ale i nasze czasy
znajd¹ tu miejsce, nie pójd¹ w niepa-
miêæ, stan¹ siê fragmentem imponuj¹-
cej historii Ziemi G³ubczyckiej. Tak wi-
dzê rolê i zadanie naszego Muzeum -
pokazywanie ci¹g³o�ci historycznej, jej

OTWARCIE POWIATOWEGO MUZEUM
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

korzeni i odnóg wpisanych w tê czê�æ
naszego kontynentu, naszej wspólnej
Europy".

Przed po�wiêceniem ks. proboszcz
Micha³ �lêczek (fot.)  wyrazi³ swoj¹ re-
fleksjê " � dobrze, aby�my stawali tu
w pokorze wobec dorobku i historii na-
szych pokoleñ z my�l¹ - co po nas zo-
stanie? Ró¿ne nacje pozostawia³y �lady.

Nasz¹ kulturê tworzy polskie plemiê i
te¿ trafi do muzeum, aby nastêpne po-
kolenia budowa³y siê naszym dorob-
kiem"

Otwarte dzi� muzeum powiatowe ma
swoj¹ prawie stuletni¹ historiê - jak
powiedzia³a jego dyrektor Barbara Pie-
chaczek. Pierwsze muzeum powo³ano w
G³ubczycach w 1910r. na piêtrze daw-
nego gimnazjum przy klasztorze oo. fran-
ciszkanów. W obawie przed dzia³ania-
mi wojennymi w 1916r. zbiory zabezpie-
czono w Nysie . Do G³ubczyc wróci³y
dopiero w 1922r. W zbiorach znajdowa-
³y siê m.in. mapy, kolekcja z³otych mo-
net, starodruki, Kodeks Praw Miejskich
z 1421r. Po II wojnie �wiatowej czê�æ
zbiorów zosta³a rozgrabiona, czê�æ zna-
laz³a schronienie m.in. w Raciborzu i
Opolu. Dzisiejsze muzeum swoimi po-
cz¹tkami siêga lat dziewiêædziesi¹tych
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XX w. kiedy w Zespole Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego kole¿anka,
obecna tu dr Katarzyna Maler przejê³a
opiekê Szkolnej Izby Tradycji i zapro-
ponowa³a przekszta³cenie jej w Szkolne
Muzeum. Dziêki ¿yczliwo�ci dyrektor
szko³y Zdzis³awy Sza³agan uda³o siê
zmieniæ status muzeum ze szkolnego na
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej ze statu-
tem zatwierdzonym przez Ministra Kul-
tury oraz uzyskaæ finansowanie ze sta-
rostwa. Gromadzenie eksponatów i na-
sza praca opiera³y siê na
wolontariacie cz³onków
Stowarzyszenia Mi³o�ni-
ków Muzeum i Ziemi
G³ubczyckiej.

Jak powsta³o muzeum
na styku instytucji po-
wiatu i gminy wyja�ni³
go�ciom burmistrz Jan
Krówka. "To dzisiejsze
spotkanie nie by³oby
mo¿liwe bez porozumie-
nia i podjêcia uchwa³
przez Radê Miejsk¹ i Radê Powiatu.
Powiat "da³ muzeum i ludzi", a gmina
"wikt i opierunek" na pierwszym piê-
trze w nowoodbuowanym ratuszu oraz
udostêpni³a wie¿ê widokow¹".

Co go�ciom i mieszkañcom G³ubczyc
zaproponowa³a obejrzeæ pasjonatka lo-

kalnej historii dr Ka-
tarzyna Maler. "Na
pocz¹tek przygoto-
wali�my wystawê
sta³¹ pt. "II wojna
�wiatowa", która jest
efektem naszych
wcze�niejszych ba-
dañ historycznych w
okolicy. Mo¿na obej-
rzeæ replikê Ksiêgi
Praw Miejskich G³ub-
czyc (fot. str. 68) -
mamy ju¿ warunki jej

eksponowania. S¹ wystawy czasowe
jak: "Ratuszowe skarby"- znalezione w
trakcie badañ wykopaliskowych prowa-
dzonych podczas odbudowy ratusza,
"Celtowie na Górnym �l¹sku"- ekspo-
zycja ze stanowiska archeologicznego
w Nowej Cerekwi", "Szkice portretowe
Dani³owa"- wiê�nia z £ambinowic oraz
"90. rocznica odzyskania niepodleg³o-
�ci przez Polskê".  (fot. str. 68) W miej-
scu, gdzie prezentujemy podarowane
naszemu muzeum w ostatnim czasie

przedmioty, planujemy ekspozycjê et-
nograficzn¹ obrazuj¹c¹ wielokulturo-
wo�æ naszego powiatu." W czasie uro-
czysto�ci kombatant kpt. Marian £oziñ-
ski, ofiarodawca wielu dokumentów i
pami¹tek, przesiedlony do G³ubczyc
pierwszym transportem w 1945r. prze-
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kaza³ do muzeum m.in.
"krzy¿, który znalaz³em w
gruzach, a który nale¿a³
do jakiej� niemieckiej ro-
dziny wysiedlonej po-
dobnie jak ja"(fot. str. 68)

Do przeciêcia wstêgi
(fot. obok) dyrektor
Miejskiego O�rodka Kul-
tury Zbigniew Zió³ko,
jednocze�nie administra-
tor ratusza, zaprosi³  oso-
by zas³u¿one dla powsta-
nia w G³ubczycach tej inwestycji kultu-
ralnej, m.in., inicjatora odbudowy ratu-
sza, by³ego burmistrza Kazimierza Jur-
kowskiego i pos³a Ziemi G³ubczyckiej
Adama Krupê. Nastêpnie pani dyrek-
tor poprowadzi³a go�ci nie tylko w�ród
ekspozycji muzealnych, (fot. str. 70) ale
równie¿ do galerii w odrestaurowanych
oryginalnych �redniowiecznych su-
kiennicach, gdzie prezentowana by³a
wystawa "Anio³y" po�wiêcona twór-
czo�ci artystki ludowej z Bogdanowic.
Tu mie�ciæ siê bêdzie galeria, do której
sze�æ pierwszych obrazów przekaza³
prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Jan Ba¿yñ-
ski,  jako poplenerowy dar grupy kra-
kowskich malarzy (str. 267). Po nowo
urz¹dzonej na II piêtrze Bibliotece Miej-
skiej  z  bogat¹  czytelni¹ (fot. str. 68)
oprowadza³a  jej kierownik Jolanta Gó-
rok . Zwiedzanie ratusza koñczy³o siê
podziwianiem z wie¿y widokowej pano-
ramy G³ubczyc (fot. str. 68) i okolic po
Pogórze Sudeckie, a dziêki piêknej s³o-
necznej pogodzie tego dnia wydawa³o
siê, ¿e czeski Pradziad le¿y po polskiej
stronie granicy.

Historia ratusza, ta najdawniejsza,
siêga XIII w., kiedy to wzniesiono w tym
miejscu sukiennice. Pierwsza wzmian-
ka pochodzi z 1383 r.- o ratuszu, który

dobudowano nad sukiennicami i s³u¿y³
rajcom miejskim za siedzibê. Po po¿arze
w 1570r. nadbudowano o�mioboczne
kondygnacje wie¿y i zwieñczono j¹ he³-
mem. W 1672r. wichura zerwa³a dach,
który zamieniono na p³aski i wykonano
pó�norenesansow¹ attykê, ten sta³ siê
pierwowzorem dla ogl¹danego obecnie.
W latach 1862-64 ratusz przebudowa-
no w stylu neogotyckim. Zniszczony w
ostatnich dniach wojny i zaniedbany
po wojnie odbudowano w latach 2006-
2008.

Do  powojennej historii ratusza Bro-
nis³aw Sawicki, honorowy starszy ce-
chu rzemios³, dopowiedzia³ - "W latach
siedemdziesi¹tych Izba Rzemie�lnicza
podjê³a uchwa³ê o zbiórce pieniêdzy na
odbudowê ratusza. Nied³ugo pó�niej
zosta³em wezwany "na dywanik" przez
I sekretarza KP PZPR i us³ysza³em. O
odbudowie ratusza decydowaæ bêdzie
partia - rozumiecie ?"

Jan Wac

Powiatowe Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej  zaprasza (równie¿ na

wie¿ê) od wtorku do pi¹tku w godz.
10.00-15.30   oraz drug¹ i czwart¹
niedzielê miesi¹ca od 12.00-15.30

!

!
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Nina Ratuszniak z domu Orszulak, urodzona na Kielecczy�nie w party-
zanckiej rodzinie o g³êbokich, patriotycznych tradycjach.

Jako ma³e dziecko przyjecha³a z matk¹ do województwa opolskiego, tutaj
te¿ przesz³a wszystkie szczeble edukacji szkolnej oraz ukoñczy³a szko³ê wy-
¿sz¹.

Przez trzydzie�ci lat prowadzi³a placówkê przedszkoln¹ w Grobnikach,
jest matk¹ dwóch córek i od piêciu lat babci¹. Po przej�ciu na emeryturê
zaczê³a pisaæ.

Na pocz¹tku by³y to konkursowe teksty, opowiadania, komentarze, pisane
do lokalnych czasopism, potem wiersze. Pani Nina poprzez s³owo pisane
stara siê rejestrowaæ otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ, twierdzi, ¿e przyroda normuje
cz³owieka wewnêtrznie, a ludzie odnajduj¹ w niej Boga. Wzrusza siê wido-
kiem niekochanych dzieci i pokrzywdzonych zwierz¹t. Poprzez swoje wiersze
poszukuje dobra, serdeczno�ci i ciep³a, bo ¿ycie to ci¹g³e poszukiwanie tego
co jest i co bêdzie jutro.

Oprócz pisania wierszy Nina Ratuszniak tworzy kronikê swojej rodziny.

Jesienna Zaduma

Drzewa z³¹czone koron¹
ku sobie, spowite mg³¹
w jesiennej ozdobie.

Li�cie szeleszcz¹ w porannej rosie,
w górze d�wiêk ptaków
echem niesie.

¯ó³to, br¹zowo, a¿ w oczach
siê mieni.
To najpiêkniejsze barwy jesieni.

Jesienna zaduma wrzosem
pachn¹ca, na pró¿no
szuka promyków s³oñca.

Pochyl sw¹ g³owê nad
przemijaniem...
To co kocha³e�, w pamiêci zostanie...

Nina Ratuszniak
28.10.2007
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Przedmioty darowane przez mieszkañców,
pochodz¹cych z ró¿nych regionów Polski
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NIEZWYK£A PODRÓ¯

Witaj ojcowizno ksiêcia Lwa,
o jak¿e, prawdziwa historia twa
schroniona w rodzinnych opowie�ciach
jako bezcenna relikwia.

Kamienne i metalowe, ospa³e
i pilne z poczuciem w³asnej
godno�ci i si³y, lwy � Lwowa,
arcypolskie by³y.

Swojskie klimaty, pokryte blach¹ chaty,
czerwone maki w zbo¿ach,
nad wierzcho³kami drzew
ja�niej¹ca zorza.

Wnêtrza �wi¹tyñ zniszczone,
okaleczone, spalone o³tarze.
Duch przodka w rozpaczy
siê miota, to boli tak Wschodu golgota.

Pochylona postaæ rodaka,
oczy b³¹dz¹ce gdzie� w dal
a serce �ciska ¿al. Przejmuj¹ca
chwila milczy i krzyczy, tych
krzywd nikt nie zliczy.

Jeszcze s³ychaæ têtent koni,
jeszcze ziemia dr¿y, pod
Chocimiem polski ¿o³nierz
na dnie Dniestru le¿y.

W cieniu starych drzew mieszka
smutek i cisza cmentarza,
na zawsze zachowany w sercu
obraz ukochanego Zbara¿a.

Kamienne pos¹gi mchem poro�niête,
w g¹szczu zapomnienia, wo³aj¹
wspomnienia. D�wiêczny koncert ptasz¹t
z wiatrem echo nosi o wieczny
spoczynek przychodz¹cych prosi.

Kopu³y cerkwi mieni¹ce
siê z³otem s³oñca, zielono,
zielono bez koñca.
Tarnopol tonie w zieleni drzew,
woko³o s³ychaæ cerkiewny �piew.

Wzgórza zielone a¿ po horyzontu
brzeg, stepy szerokie, piêkna, ojczysta
kraina, idealna harmonia natury:
Polska Ukraina!

Ukraino zielona, przyrod¹
karmiona, przesz³o�ci¹
bogata ka¿da twa przydro¿na
chata.

Dooko³a ³¹ki, lasy, pamiêtaj¹
dawne czasy prapraojców
naszych dzieje, nowe
nios¹ nam nadzieje.

Choæ ciernie prawdy pradziada
Zdeptane, to nowe ziarno w glebie
duszy zasiane, wyda owoc
jak ma³e drzewo bakuri, a od z³ego
matczyn¹ rêk¹ otuli.

Po kamyczkach woda wolno p³ynie,
dla pokoleñ pamiêæ nigdy nie zginie,
¿adna wojenna zawierucha
nie zniszczy polskiego ducha.

Nina Ratuszniak
11.06.2008r.

Wiersz po�wiêcony
Polskim Kresom Wschodnim.
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M³odzie¿y polska
spójrz na ten krzy¿.

Legiony Polskie
d�wignê³y go wzwy¿.

Prawd¹ jest, ¿e historia naszej Ojczy-
zny jest bardzo bogata, ale i bardzo
bolesna. Niektórzy maj¹ nam za z³e, ¿e
ci¹gle wracamy do trudnych wydarzeñ,
które zawieraj¹ ogrom cierpienia. Nie
mo¿emy o nich zapomnieæ. Wspomi-
namy tamte wydarzenia
nie po to przecie¿, ¿eby
budziæ w sobie niena-
wi�æ czy z³o�æ, wspomi-
namy, ¿eby umieæ do
koñca przebaczyæ - co
nie jest ³atwe - i przede
wszystkim po to, ¿eby w
sobie kszta³towaæ posta-
wê mi³o�ci i ¿eby tej po-
stawy uczyæ m³ode po-
kolenia.

Marsza³ek  Józef Pi³-
sudski, któremu przy-
sz³o stan¹æ na czele na-
rodu i który w niespe³na
dwa lata musia³ z polskim ¿o³nierzem
stawiæ czo³o bolszewickiej nawa³nicy,
da³ s³owo, ¿e ci ¿o³nierze - ochotnicy,
którzy zaci¹gnêli siê do armii, aby bro-
niæ ojczyzny w 1920 roku, po zwyciê-
stwie zostan¹ nagrodzeni nie tylko
Krzy¿em Walecznych czy Virtuti Mili-
tari, ale tak¿e ziemi¹ na Kresach
Wschodnich. Po zwyciêstwie ukaza³y
siê dwie ustawy: pierwsza, na mocy
której przejête zosta³y na rzecz pañstwa
maj¹tki ziemskie opuszczone przez do-
stojników rosyjskich i poligony opusz-
czone przez armiê. Druga ustawa nada-
wa³a ziemie ¿o³nierzom frontowym.
Wtedy to na Kresach Wschodnich za-
mieszkali ze swoimi rodzinami ¿o³nie-

DZIEDZICTWO KRESÓW WSCHODNICH
rze, walcz¹cy w obronie Polski i ca³ej
Europy.

Byli to Ludzie wiary! Rozpoczê³o siê
wówczas zagospodarowywanie ziem na
wschodzie. Ludziom, którzy siê na nich
osiedlili, nale¿y siê wielka chwa³a, nie
tylko wspomnienie, ale szacunek za to,
¿e przyst¹pili z ogromnym zapa³em i en-
tuzjazmem do budowania polskiej rze-
czywisto�ci. Tworzyli kulturê duchow¹
i materialn¹. Odbudowywali stare ko-

�cio³y i budowali nowe.
Niestety, to co tworzyli
przetrwa³o tylko do 10.
lutego 1940 roku. Tego
dnia nast¹pi³a pierwsza
deportacja. Wielu zosta-
³o wywiezionych wraz z
ca³ymi rodzinami na da-
lek¹ pó³noc, w �niegi taj-
gi Sybiru.

Tak siê skoñczy³a wiel-
ka i wspania³a przygoda
frontowych ¿o³nierzy
armii legionowej Pi³sud-
skiego. Nigdy ju¿ nie
wrócili. Czê�æ z nich zgi-

nê³a, czê�æ uratowa³a siê na mocy pod-
pisanego w Londynie uk³adu Sikorski-
Majski miêdzy rz¹dem polskim a radziec-
kim. Zostali uwolnieni i po zakoñczeniu
wojny rozproszyli siê po ca³ym �wie-
cie. Wielu nie wróci³o do ojczyzny. Nie-
którzy wrócili do Polski, ale ju¿ nie na
Kresy Wschodnie.

Niektórzy z Was s¹ potomkami de-
portowanych osadników. W naszej gmi-
nie jest kilkana�cie rodzin które uczest-
niczy³y w tych wydarzeniach. To  oni
celem utrwalenia pamiêci o polskim dzie-
dzictwie  Kresów Wschodnich powo-
³ali STOWARZYSZENIE RODZIN
OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CY-

Dokoñczenie na str. 77
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Mówcie co chcecie,   Nie ma na �wie-
cie,  Joj! Jak serce batiara!
Proste otwarte, najwiêcej warte Joj!
Jest serce batiara!

Nazwa �batiar� po-
chodzi od s³owa wêgier-
skiego �betyar� i ozna-
cza  �w³óczêga�, �awan-
turnik�. Niektórzy histo-
rycy twierdz¹, ¿e pojawi³a
siê jeszcze w �redniowie-
czu, za czasów królowej
Jadwigi. W maju 2008 r., po raz pierwszy
przypomniano we  Lwowie batiarów, miej-
scowych ch³opców, m³odych zuchwa-
³ych, którzy ponad wszystko kochaj¹ hu-
mor i swoje miasto. We Lwowie zorgani-
zowano �DZIEÑ BATIARA�

Fajni rezolutni ch³opcy, m³odzieñcze
rozrywki, bójki, czêsto zjadliwe ¿arty,
szczególna gwara, piosenki romantycz-
ne, awanturniczo�æ i mi³o�æ do ¿ycia - to
lwowscy batiarzy, którzy, jak twierdz¹
mieszkañcy miasta, pojawili siê wraz z tym
starym miastem. Dzi� nie mo¿na sobie wy-
obraziæ Lwowa bez istnienia swoistej sub-
kultury synów drobnych rzemie�lników,
rze�ników, czasami kupców z przedmie�æ,
oddalonych zak¹tków, którzy zbierali siê
w maleñkich knajpkach i walczyli o swoje
przetrwanie. Ich harce, ¿arty i �batiarów-
ki� piosenki lwowskiej ulicy, zawsze do-
dawa³y miastu jakiego� szczególnego kli-
matu, a stró¿om porz¹dku wiele k³opotu.
Jednak nikt z mieszkañców by nie nazwa³
batiarów chuliganami ani bandytami. Nie
s¹ przestêpcami, a  fajnymi ch³opakami -
mówi¹ rdzenni mieszkañcy Lwowa, wspo-
minaj¹c batiarstwo swoich ojców i dziad-
ków. Batiarzy - natura romantyczna, mieli
ogrom energii, si³y i zapa³u, co by³o przy-
czyn¹ powstawania niebezpiecznych dla
¿ycia i zdrowia ¿artów, bójek i licznych
przygód mi³osnych.

ROMANTYK A BATIARÓW LWOWSKICH
 Polska badaczka Urszula Jaku-

bowska uwa¿a, ¿e termin �batiar� za-
czêto u¿ywaæ za czasów panowania

Austro-Wêgier,  gdy
policjanci czêsto Wê-
grzy, z okrzykiem �Be-
tiery� chwytali tych
którzy zak³ócali spokój.
Lwowianom chyba
spodoba³o siê nowe
s³owo  i zaczêli tak na-
zywaæ swoich uliczni-

ków.
 Autor wspomnieñ o Lwowie Sta-

nis³aw Sznur uwa¿a, ¿e rewirem ba-
tiarów by³ £yczaków i ulica Piekar-
ska. Za pomoc¹ tak prostych s³ów
�Tak kocham swój Lwów, ¿e brakuje
mi s³ów� batiarzy wyra¿ali swoj¹ mi-
³o�æ do miasta, w którym od dawna
przeplata³y siê kultury Polaków,
Niemców, Wêgrów,  Austriaków,
Ukraiñców i ̄ ydów. Badacze historii
Lwowa i batiarstwa uwa¿aj¹, ¿e w
szczególno�ci w gwarze zuchwalców
ulicznych mo¿na by³o us³yszeæ tak¹
mieszankê jêzykow¹, ¿e nie ka¿dy
rdzenny mieszkaniec Lwow móg³ j¹
zrozumieæ. Najwiêksz¹ obraz¹ dla
uliczników z Wysokiego Zamku, Pod-
zamcza, £yczakowa, Kleparowa i Le-
wandówki batiarskich o�rodków
Lwowa, by³ brak szacunku do rodzin-
nego miasta. Za co� takiego mogli oni
nawet  zabiæ, czêsto dochodzi³o do
powa¿nego pobicia danej  osoby. W
latach burzliwych, pe³ni m³odzieñcze-
go zapa³u  udowadniali swój patrio-
tyzm w walce o miasto Lwów. Polacy
którzy urodzili siê we Lwowie to ju¿
dzisiaj powa¿ni  ludzie, czêsto opo-
wiadaj¹ swoim synom, wnukom o
tych ludziach z wielkim zachwytem,
przechowuj¹c w pamiêci obraz takie-
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go �batiara�. Niejedna panienka z po-
wa¿nej rodziny marzy³a o takim ro-
mantycznym i awanturniczym kawa-
lerze. Byæ mo¿e w genach lwowian
przez setki lat kszta³towa³ siê nie tyl-
ko patriotyzm, lecz szacunek do ro-
dziców i religijno�æ. Nawet najbar-
dziej zaciêty batiar nigdy nie podnie-
sie rêki na swojego krewnego, nie
wypowie siê ze zniewag¹ o Bogu i
nie bêdzie ¿artowa³ z ksiê¿y. Jednak
dziewczyny i kobiety nigdy nie od-
mawia³y im swojego towarzystwa,
jednak wstêp do ich mêskiego grona
kobietom by³ zakazany. Aby sk³oniæ
panienki do czego�, batiarzy  wymy-
�lali takie historie, ¿e wielu ówcze-
snych pisarzyny im pozazdro�ci³o.
Uliczne piosenki lwowskich ch³op-
ców na pocz¹tku lat 90. zosta³y sym-

bolem lwowskiego odrodzenia i twór-
czo�ci teatru-studium �NIE �urys� i
zespo³y �Lwowskie� retro. Piosenki
batiarskie s¹ te¿ w repertuarze kapel
�Weso³y Lwów� i �Lwowska Fala�
oraz ró¿nych  zespo³ów. Obecnie �ba-
tiarstwo� jest tym zjawiskiem dziêki
któremu mieszkañców dawnej stoli-
cy Galicji rozpoznaj¹ wszêdzie. Tak
interesuj¹ce zjawisko kultury miej-
skiej mog³o powstaæ �tylko we Lwo-
wie�. �Za rogatkami wiosna i lato.
Poszli Batiary, poszli na bój. Jeden z
bagnetem, drugi z armat¹, Za honor
mój oraz twój�.  Piosenka z filmu �Ser-
ce batiara�, nakrêconego w 1939 r.
Film nie zd¹¿y³ wej�æ na ekrany, ko-
pie zaginê³y.

Marian £oziñski, Kurier Galicyjski
Nr9/2008 Foto Batiary Lwowscy

WILNYCH KRESÓW WSCHODNICH
z siedzib¹ Warszawie w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych. Jest to organizacja liczna,
nale¿¹ do niej córki i synowie osadni-
ków, oddaj¹c chwa³ê swoim rodzicom,
krewnym i przyjacio³om.

W³adze komunistyczne przez szereg
lat fa³szowa³y historiê Polski i nie po-
zwala³y mówiæ pozytywnie o osadnic-
twie wojskowym na Kresach. A prze-
cie¿ potomkowie osadników maj¹ po-
wody do dumy i obowi¹zek mówiæ praw-
dê.

�Nasi przodkowie przyczynili siê do
odzyskania niepodleg³o�ci po 123 la-
tach niewoli, a w latach 1918-1920 sku-
tecznie walczyli o ostateczne wytycze-
nie i utrwalenie granic kraju. Nie braku-
je dzi� dobrych i m¹drych Polaków, któ-
rzy kochaj¹ Ojczyznê. Jak bardzo jed-
nak trzeba naszej modlitwy, aby Bóg da³
nam tyle si³ i mocy, tyle  �wiat³a, ¿eby

nie ustali, ¿eby dokonywali wyborów,
które pozwol¹ nam byæ narodem wol-
nych ludzi, wzajemnie siê mi³uj¹cych i
odpowiedzialnych za siebie, za innych
i ca³y kraj.� Swoj¹ homiliê wyg³oszon¹
w czasie VI Zjazdu na temat osadników
wojskowych Kresów Wschodnich ks.
Zygmunt Ma³ecki zakoñczy³ s³owami:
"Patriotyzm to mi³o�æ Ojczyzny, to umi-
³owanie jêzyka, kultury, ziemi, umi³owa-
nie braci i sióstr, umi³owanie przesz³o-
�ci i przysz³o�ci." ("Kresowe Stanice"
nr 4/2007).

Na zakoñczenie przypomnê, ¿e po II
wojnie �wiatowej znowu bezp³atnie da-
wano ¿o³nierzom kombatantom spod
Berlina i innych frontów po 10 hekta-
rów ziemi, a w latach 1950-1960 odbie-
rano je i przekazywano do organizowa-
nych spó³dzielni - ko³chozów.

Marian £oziñski

DZIEDZICTWO KRESÓW WSCHODNICH - dokoñczenie ze str. 75
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Losy wypêdzonych z dawnych Kre-
sów Rzeczpospolitej zawsze intrygowa-
³y historyków. Migracja wielu polskich
rodzin po II wojnie �wiatowej jest ewe-
nementem w dziejach Europy XX w. Ich
wêdrówka w nieznane zosta³a zapisana
jednak w pamiêci, podobnie zreszt¹ jak
wspomnienia tego, co pozostawili za
Bugiem.

Uk³ad ja³tañski zniweczy³ bezpowrot-
nie nadzieje Polaków na powrót do
swojej ojczyzny w granicach II Rzecz-
pospolitej. Ludno�æ kresowa poddana
wywózce oraz zmuszona do opuszcze-
nia swojego domostwa przez nacjona-
listów ukraiñskich wspomina te dni z
wielk¹ gorycz¹. Ponad 60 lat po tych
wydarzeniach nadal panuje w�ród wie-
lu Zaburzan przekonanie, ¿e "Ukrainiec
to wróg", i ¿e nadejd¹ takie czasy, kie-
dy "Lachy powróc¹ w lwowskie, tarno-
polskie czy stanis³awowskie".

Ciê¿ko jest komukolwiek z nich po-
wracaæ my�lami do nieszczê�æ, mordów,
gwa³tów i okrucieñstw Ukraiñskiej Po-
wstañczej Armii oraz NKWD. Powta-
rzaj¹, ¿e historia musi opieraæ siê na
dowodach i odkrywaæ prawdê zw³asz-
cza wtedy, kiedy udowodnia siê ludo-
bójstwo. Jedn¹ z takich organizacji jest
Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów we
Wroc³awiu, która zbiera relacje ¿yj¹cych
�wiadków i je dokumentuje.

W�ród opublikowanych w "Na Ru-
bie¿y" relacji setek pokrzywdzonych
osób znajduje siê opis wydarzeñ, które
mia³y miejsce w latach 1935-1945, w któ-
rych uczestniczy³ pan Boles³aw Koza-
kiewicz z Zubrzyc, by³y mieszkaniec
podtarnopolskiej wsi - Taurów.

Pan Boles³aw urodzi³ siê w Taurowie
w 1923 r. Matka by³a Ukraink¹ i zosta³a
ochrzczona w cerkwi, podobnie zreszt¹

URODZONY W TAUROWIE
jak siostra, natomiast ojciec - Polak w
ko�ciele rzymskokatolickim. Sama wie�
by³a w okresie miêdzywojennym piêkn¹
miejscowo�ci¹ licznie zamieszka³¹. Li-
czy³a ponad 2 tys. mieszkañców (oko³o
1 tys. numerów domów). Mieszkali w
niej Ukraiñcy, Polacy i niewielka liczba
rodzin ¿ydowskich trudni¹ca siê han-
dlem i skupem ziemiop³odów. Wie� na-
le¿a³a do cichych i spokojnych miejsco-
wo�ci na Podolu, w której ¿ycie p³ynê-
³o powoli, a stosunki z s¹siadami nale-
¿a³oby okre�liæ jako poprawne.

Boles³aw Kozakiewicz mieszka³ w gli-
nianym domu z poszyciem ze s³omy
przy ul. Krzy¿owej 932, która s¹siado-
wa³a z ulic¹ Zielon¹ oraz tzw. Zagrobelk¹.
Wiêkszo�æ mieszkañców, podobnie
zreszt¹ jak on, trudni³a siê rolnictwem
pracuj¹c na polu albo uprawiaj¹c wa-
rzywa w ogrodzie. O pracê nale¿a³o siê
usilnie staraæ, gdy¿ w Taurowie, jak i
pobliskich miejscowo�ciach rynek pra-
cy by³ bardzo ubogi.

W miejscowo�ci by³a cerkiew, ko-
�ció³, Kó³ko Rolnicze, urz¹d, sklep, mle-
czarnia, biblioteka, a tak¿e �wietlica, w
której wspólnie bawiono siê bez wzglê-
du na pochodzenie narodowo�ciowe.

We wsi funkcjonowa³a szko³a sied-
mioklasowa, do której uczêszcza³y dzie-

Boleslaw Kozakiewicz
repatriant z Taurowa
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ci polskie i ukraiñskie. Jeszcze przed
wybuchem II wojny �wiatowej planowa-
no postawiæ nowy budynek szko³y ju¿
murowany, ale "Ukraiñcy zabrali ceg³y i
podzielili siê miêdzy sob¹". Dzieci ukra-
iñskie przychodzi³y na zajêcia dwa razy
w tygodniu po dwie godziny. Uczy³ ich

"poczciwy nauczyciel, dobry i prawdzi-
wy ukraiñski patriota - Konasiewicz",
który by³ przed wojn¹ w stopniu majora.

Stosunki pomiêdzy Polakami i Ukra-
iñcami uleg³y radykalnym zmianom w
po³owie lat trzydziestych. Ju¿ wówczas
dawa³y siê we znaki ludno�ci polskiej
pierwsze bojówki nacjonalistów ukra-
iñskich m. in. w 1934 r. spalono i znisz-
czono budynek miejscowego Ko³a Rol-
niczego. Popularne sta³o siê has³o "za
San Lasze, bo tu to nasze".

Ogromn¹ rolê w kszta³towaniu po-
staw pomiêdzy s¹siadami odegra³a dzia-
³alno�æ duchownych. W cerkwi greko-
katolickiej nabo¿eñstwa niedzielne od-
prawia³ pop Petrycki, który by³ nieprzy-
chylny Polakom. Chodzi³ o lasce, któr¹
wymachiwa³ i wygra¿a³. Do cerkwi cho-
dzi³a matka i siostra pana Boles³awa.
Msza �w. odprawiana by³a przez 3 go-
dziny (od 10.00 do 13.00). Natomiast w
ko�ciele rzymskokatolickim, do które-
go chodzi³ B. Kozakiewicz, ksi¹dz Lape
zaprasza³ na msze �w. od 10.00 do 12.00.

Lape by³ bardzo dobrym duszpaste-
rzem, który potrafi³ rozmawiaæ ze
wszystkimi mieszkañcami wsi o bie¿¹-
cych problemach i ich k³opotach. We
wsi nie by³o natomiast synagogi, ze
wzglêdu na niewielk¹ liczbê rodzin
¿ydowskich. Spotkania organizowano

w domu ¯yda Hajma
(by³ �lepy na jedno
oko).

Pop Petrycki czêsto
organizowa³ po nabo-
¿eñstwie zebrania ko-
biet ukraiñskich, którym
zaszczepia³ nienawi�æ
do Polaków i pogl¹dy
o charakterze nacjona-
listycznym. G³osi³, ¿e je-
¿eli mê¿em Ukrainki by³
Polak, z którym mia³a
córkê to "mo¿et but, bo

to nasza Ukrainka",  a jak urodzi³ siê
ch³opiec, to "za nochy i w topy". Na-
mawia³ otwarcie do zabijania dzieci pol-
skich p³ci mêskiej. Mia³ wrogi stosunek
do Polaków i przy ka¿dej nadarzaj¹cej
siê okazji mówi³, ¿e to "nasz wrach".

Tych, którzy g³o�no protestowali i
sprzeciwiali siê pogl¹dom popa, m³odzi
ukraiñscy nacjonali�ci  zabierali noc¹
do pobliskich lochów, bili i wypuszcza-
li dopiero po trzech dniach. Jedn¹ z ta-
kich osób, która uczestniczy³a w ³apan-
ce Polaków, by³ pó�niejszy prokurator,
odpowiedzialny za zamordowanie w
Taurowie dziewiêciu Polaków. Innych
bojówkarzy rozpoznano pod koniec II
wojny �wiatowej jako kapo w O�wiêci-
miu.

W 1935 roku pan Boles³aw wst¹pi³
do Zwi¹zku Strzeleckiego (ZS), który
zrzesza³ pozaszkoln¹, przedpoborow¹
m³odzie¿, g³ównie wiejsk¹ i rzemie�l-
nicz¹. Prowadzi³ dzia³alno�æ w zakresie
wychowania fizycznego i przysposo-
bienia wojskowego. W ZS prowadzo-

Uroczysto�ci rodzinne w Taurowie
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no dzia³alno�æ o�wiatow¹, tj. kursy
podstawowe, kursy instruktorskie, po-
gadanki, odczyty, biblioteki i czytelnie.
Kozakiewicz ukoñczy³ jedynie kurs I
stopnia (otrzymuj¹c �wiadectwo w jê-
zyku polskim), gdy¿ wybuch wojny
przeszkodzi³ mu w zdobywaniu dal-
szych sprawno�ci.

Morderstwa oraz represje ze strony
band ukraiñskich nasila³y siê wraz ze
zmian¹ miêdzynarodowej sytuacji poli-
tycznej. Niemcy jawnie popiera³y skraj-
nie prawicowe organizacje nacjonali-
styczne. Oficjaln¹ wspó³pracê z III
Rzesz¹ OUN rozpoczê³a od 1939, czego
dowodem by³o powstanie jednostek
wojskowych takich jak Legion Ukraiñ-
ski, a pó�niej batalionów: "Nachtigall"
i "Roland", w ramach przygotowañ Nie-
miec do wojny z ZSRR w roku 1941.

W 1937 roku nacjonali�ci ukraiñscy
zamordowali so³tysa Taurowa Jana Pa-
pugê, a w kolejnych latach Paw³a Sabi-
nê, którego zak³uto no¿ami oraz Adolfa
Czuba³ê - dzia³acza ZS. Represje i prze-
�ladowania wzmaga³y siê z miesi¹ca na
miesi¹c. Boles³aw Kozakiewicz wspo-
mina: "zaraz przed wojn¹ w 1939 wy-
czuwa³o siê, ¿e co� jest nie tak. Nasili³y
siê morderstwa i prze�ladowania na
ludno�ci polskiej". Sporadycznie do-
chodzi³o do ukarania winnych. W spra-
wie zamordowanego Tadeusza Kozakie-
wicza s¹d wyda³ wyrok, w którym
"Ukraiñca os¹dzono i wys³ano do Be-
rezy Kartuskiej, a rozw�cieczeni miesz-
kañcy wsi jego obej�cie spalili".

O wybuchu wojny B. Kozakiewicz
dowiedzia³ siê jak wszyscy. G³o�no by³o
w radiu, ludzie przekazywali sobie wia-
domo�ci na ulicy, a szkolny nauczyciel
Konasiewicz ostrzega³ rodziny przed
zbli¿aj¹c¹ siê tragedi¹.

Dzieñ po wkroczeniu Rosjan do Pol-
ski 18 wrze�nia 1939 r. grupa ¿o³nierzy
polskich (oko³o 20 osób), prawdopo-

dobnie uciekaj¹ca w kierunku granicy
rumuñskiej, zosta³a podstêpnie zwabio-
na przez Ukraiñca Semko Mowczkê
pseudonim "Szalej", do pobliskiego
jaru. 12 taborowych wozów konnych
ze sprzêtem wojskowym zosta³o im za-

branych, a cz³onków zab³¹kanego od-
dzia³u nacjonali�ci w jarze zamordowa-
li. Jeszcze tego samego miesi¹ca na
drodze do Taurowa zosta³ skrytobójczo
zamordowany Kuczera Bronis³aw - mu-
zyk orkiestry wojskowej.

W okresie okupacji sowieckiej nie
by³o wielu wywózek mieszkañców Tau-
rowa na Sybir. Od momentu, kiedy we-
szli Rosjanie zmniejszy³a siê liczba mor-
derstw. "Ukraiñcy bali siê, gdy¿ NKWD
wywozi³o ich na Sybir. Najczê�ciej za-
bierali polityków i aktywnych dzia³aczy
nacjonalistycznych organizacji ukraiñ-
skich".

Represje na Ukraiñcach trwa³y do
1941 r., do momentu wybuchu wojny

Te�æ Piotr i szwagier Karol
Lenartowiczowie
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niemiecko-sowieckiej. Po wkroczeniu
Niemców sytuacja siê zmieni³a. Na bu-
dynku urzêdu wywieszono olbrzymi
napis w jêzyku ukraiñskim "niech ¿yje
przyja�ñ ukraiñsko - niemiecka". Jed-
nak oficerowie niemieccy przeje¿d¿aj¹-
cy przez Taurów ciê¿arówk¹ nakazali
zdjêcie go i zast¹pienie w jêzyku nie-
mieckim. Czu³o siê gwa³town¹ zmianê -
mówi Kozakiewicz, bo "wszyscy Ukra-
iñcy podnie�li g³owê, zrobili siê wójta-
mi, zamieniali siê na wysokich stanowi-
skach. Jeden z nich psioczy³ jak to �le
by³o za Polaków. Krytykowa³ czasy Pi³-
sudskiego, a na jednym z zebrañ mówi³
nawet, ¿e u Polaków to swiniacza kon-
stytucja".

Podczas wojny niedaleko Taurowa
mie�ci³a siê kolonia pi³sudczyków, któ-
rzy po wojnie z bolszewikami dostali za
darmo ziemiê w okolicy wsi. To w³a�nie
oni najbardziej byli przez Ukraiñców
prze�ladowani. Na terenie niema³ej, bo
licz¹cej ze 40-50 numerów kolonii by³
nawet ma³y ko�ció³ek. "Wszystko to
zosta³o zniszczone, spalone, a ludzi
wymordowano".

W lipcu 1941 r. zosta³o uprowadzo-
nych z domów kilku Polaków. Nacjona-
li�ci ukraiñscy przetrzymywali ich i prze-
s³uchiwali w kancelarii budynku urzê-
du tzw. "£obosiówce" (budynek nazwê
swoj¹ bierze od ziemianina, który by³
kiedy� jej w³a�cicielem, mia³ 1000 ha pola
i nazywa³ siê £obo�). Dwóch z zatrzy-
manych wypuszczono na wolno�æ, resz-
tê wywieziono do pobliskiego lasku
"Netreba", gdzie byli torturowani, a
nastêpnie bestialsko zamordowani.
Odkopane zw³oki, rodziny ofiar mog³y
pochowaæ na pobliskim cmentarzu kil-
ka tygodni pó�niej. By³o to bardzo nie-
bezpieczne, gdy¿ dooko³a by³y wsie
zamieszkane zw³aszcza przez ludno�æ
pochodzenia ukraiñskiego, jak P³aucza,
Medowa, Kapliñce. ̄ ony pomordowa-

nych Polaków szuka³y i wykopywa³y
zw³oki, za co brano je na przes³uchania
do prokuratora tego samego, który spi-
skowa³ przeciwko Polsce wraz  z popem
Petryckim. B. Kozakiewicz przypomina
go sobie bardzo dobrze, bo chodzili ra-
zem do jednej szko³y. Banderowiec by³
o rok od niego starszy. "Ju¿ w szkole
wykazywa³ wrogie nastawienie prze-
ciwko Lachom. W czwartej klasie wy-
drapa³ na portrecie Pi³sudskiego oczy,
za co go wyrzucili ze szko³y. Jego kole-
dzy z klasy pisali na �cianach "precz
Polaki z ukraiñskiej ziemli".

Rodziny pomordowanych nie potra-
fi³y rozpoznaæ wielu zw³ok, ale widocz-
ne by³y oznaki tortur. Ofiary by³y po-
wi¹zane drutem kolczastym, mia³y ob-
ciête jêzyki, uszy, nos, i wyd³ubane
oczy. W�ród ofiar rozpoznano: Micha-
³a i Stanis³awa Gu¿dê, Jana K³aka, Ma-
riana Nawaryñskiego, Jana Pereca,
Franciszka Soczyñskiego, Emila, Jana i
Piotra Zapotocznych oraz Antoniego
¯ebereckiego.

Okupacja niemiecka trwa³a do 1944 r.
W tym okresie liczba ataków nacjonali-
stów ukraiñskich by³a niewielka. Dopie-
ro po wkroczeniu oddzia³ów radzieckich
nast¹pi³y zmiany. Wzmog³a siê agresja
zw³aszcza przeciwko Polakom. Do koñ-
ca 1944 r. zostali zamordowani: Maria,
Józef i Marian Czuba³a, Honorata Za-
potoczna, Feliks i Maria Antoszczy-
szyn, Florian Lenartowicz, Teofil Mi-
cha³ków, Katarzyna Nawaryñska, Sta-
nis³aw Or³owicz, Józef i Roman Robota,
Adolf i Jacenty Zapotoczni, Maria Ko-
towicz, Micha³ Kozakiewicz, Piotr Ma-
zepa,  Maria i Stanis³aw Lenartowicz,
Micha³ Witkowski, Kazimierz Wojczak,
Antoni Polowy, Maria, Jan i Leon Za-
potoczni.

W sierpniu 1944 r. banda UPA zaata-
kowa³a gospodarstwa Zenona Szaw³a-
ja oraz Wojciecha Tarniowy. Oba ataki,
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trwaj¹ce kilka godzin, zosta³y odparte
przez ich domowników, którzy stawili
zbrojny opór barykaduj¹c domy.

W 1944 roku Boles³aw Kozakiewicz
wst¹pi³ w szeregi Istriebitielnego Bata-
lionu (IB - batalionu niszczycielskiego),
który by³ radzieck¹ pomocnicz¹ for-
macj¹ paramilitarn¹, formowan¹ przez
wojskowe komendy uzupe³nieñ z lud-
no�ci cywilnej. ̄ o³nierze tych formacji

pochodzili zarówno z poboru, jak i ze
zg³oszeñ ochotników. Od po³owy lata
1944 na terenie Ukrainy z IB zaczêli de-
zerterowaæ Ukraiñcy i wstêpowaæ w
szeregi UPA. Dlatego dowództwo so-
wieckie wcieli³o wiêkszo�æ Ukraiñców
do jednostek liniowych, a w IB pozo-
stali g³ównie Polacy i Rosjanie, którzy
bronili polskich miejscowo�ci przed
atakami UPA, pacyfikowali wsie za-
mieszkane przez ludno�æ ukraiñsk¹,
walczyli z oddzia³ami UPA, ale tak¿e
wspó³pracowali z sowieckimi s³u¿bami
bezpieczeñstwa. Oddzia³y IB w du¿ym
stopniu przyczyni³y siê do uratowania
¿ycia i mienia tysiêcy ocala³ych z po-
gromu wo³yñskiego Polaków, a wielu
polskich ¿o³nierzy IB szuka³o w nich
zemsty za �mieræ bliskich w czasie rzezi
wo³yñskiej.

Niewielki oddzia³ IB utworzony zo-
sta³ równie¿ z taurowskich ochotników.
Kozakiewicz pamiêta jak 10 lutego 1945

r., gdy sta³ na warcie "przyjechali wie-
czorem na saniach Rosjanie. Szukali
m³odych ch³opców na akcjê. Zrobili
szybko zbiórkê i pojechali do Kuñkow-
ców, oddalonych oko³o 30 km od Tar-
nopola. Tam ju¿ czekali inni, a by³o ich
razem oko³o 450 osób. Okr¹¿yli noc¹
wie�. Spêdzili do stodo³y ukraiñskie
kobiety, mê¿czyzn i dzieci. NKWD d³u-
go przes³uchiwa³o ich, a ja tylko wpro-

wadza³em i wyprowa-
dza³em ludzi".

Zim¹ 1944/1945 rodzi-
na Kozakiewiczów ciê¿-
ko chorowa³a na tyfus
plamisty. Najpierw Bo-
les³aw le¿a³ pó³przytom-
ny przez sze�æ tygodni,
a nastêpnie matka i sio-
stra. Ze wzglêdu na
brak lekarstw jedynym
ratunkiem by³y dobrze
znane "bañki", które

ratowa³y ludziom ¿ycie. Nie wszyscy
chorzy jednak mieli takie szczê�cie. Tej
zimy w Taurowie ludzie umierali po 2-3
osoby dziennie. W kilkustopniowym
mrozie chowa³ ich polski ksi¹dz na miej-
scowym cmentarzu. Przed samym wy-
jazdem do G³ubczyc zmar³a matka i sio-
stra pana Boles³awa.

Koniec wojny zasta³ Kozakiewicza w
Taurowie. Pamiêta jak ¿o³nierze z Istrie-
bitielnego Batalionu "strzelali na wiwat
z rado�ci, a wódka la³a siê po sto³ach".

Wiosn¹ 1944 r. w³adze radzieckie ka-
za³y wszystkim wyje¿d¿aj¹cym Polakom
skompletowaæ papiery w koz³owskim
oddziale Pañstwowego Urzêdu Repa-
triacyjnego (PUR). Chodzi³o o doku-
mentacjê potwierdzaj¹c¹ zameldowanie
oraz deklaracjê "co rodzina Kozakiewi-
czów zostawia i co zabiera". Dla pana
Boles³awa podjêcie decyzji by³o bardzo
trudne, gdy¿ przed �mierci¹ ojciec prze-
pisa³ ca³e gospodarstwo na niego, a

Taurów - pogrzeb siostry Zenki
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czê�æ rodziny postanowi³a pozostaæ w
Taurowie. W urzêdzie pracowa³ jego
szwagier nazwiskiem Mazur, który za³a-
twi³ pracê, papiery oraz szybki wyjazd
transportem na Zachód.

Warunki stawiane przez w³adze so-
wieckie by³y surowe i niesprawiedliwe.
Nie uda³o siê wywie�æ z Taurowa naj-
cenniejszych rzeczy rodzinie Kozakie-
wiczów. Wszystko zabrali Rosjanie i
Ukraiñcy. Ludziom zabierano konie,
�winie i krowy. Wyj¹tek stanowi³y ro-
dziny z ma³ymi dzieæmi, którym przys³u-
giwa³o wywiezienie transportem jednej
krowy.

Pierwsi przesiedleñcy wyjechali z
Taurowa 6 czerwca 1945 roku, razem z
220 rodzinami. Wiêkszo�æ chcia³a jechaæ
w du¿ej grupie boj¹c siê pozostawaæ
we wsi ze wzglêdu na grasuj¹cych ban-
derowców. Wagony transportowe mie-

�ci³y maksymaln¹ liczbê ludzi, którzy
jechali w nieznane z ca³ym swoim do-
bytkiem. W wagonie panowa³y bardzo
surowe warunki, brud, brak wody, chle-
ba, lekarstw, itp. Ludzie podró¿owali
wraz ze zwierzêtami. Ze wzglêdu na let-
ni¹ porê nie by³y potrzebne piecyki ani
opa³. Jechali przez 12 dni zatrzymuj¹c
siê na 2-3 dni na stacjach kolejowych
m. in. we Lwowie, Katowicach, Byto-

miu, Rac³awicach �l¹skich. Ich przed-
³u¿aj¹cy siê postój by³ spowodowany
powracaj¹cymi z Niemiec transportami
wojsk radzieckich.

18 czerwca 1945 r. transport repatrian-
tów z Taurowa przyjecha³ do G³ubczyc.
Stacjê obs³ugiwali Rosjanie. "Jak wy-
szli�my z wagonu to musieli�my zrobiæ
sobie tymczasowe namioty z worków,
szmat i koców. Bardzo pada³ deszcz i
by³o b³oto. Namioty sta³y w dole, obok
s³odowni (dzisiejszy szrot) oraz po dru-
giej stronie torów (dzisiaj miejsce sku-
pu buraków). Nie widzia³em armat i czo³-
gów. Sta³y tylko ruskie patrole". Koza-
kiewicz przypomina sobie, ¿e G³ubczy-
ce by³y bardzo zniszczone, zw³aszcza
centralna jego czê�æ. Natomiast domy
po zachodniej stronie miasta �wieci³y
pustkami lub by³y pozajmowane przez
wojska radzieckie. "Strach by³o wycho-

dziæ na ulicê. Jak wyjecha³em w
stronê miasta aby siê rozejrzeæ za
chlebem, to zaraz Ruscy zabrali mi
rower. Wszystko kradli co popad-
nie".

Po przyje�dzie do miasta Zabu-
rzanie zg³aszali siê do PUR-u po
prowiant i za�wiadczenie. Niektó-
rym urzêdnicy za³atwiali od rêki
pracê. Transporty z repatriantami
musia³y byæ szybko rozwiezione po
wsiach powiatu g³ubczyckiego,
gdy¿ obawiano siê wybuchu epi-
demii. Wraz z przedstawicielem miej-
scowej administracji, jechali na

wozach zasiedlaj¹c opuszczone przez
Niemców domy. Wielokrotnie siê zda-
rza³o, ¿e rodziny kresowiaków musia³y
mieszkaæ razem z Niemcami w jednym
domu. Tak te¿ by³o i w przypadku pana
Boles³awa Kozakiewicza, który przez
ca³y rok mieszka³ z Niemcami w Bogda-
nowicach, a¿ do 1946 r. "Urzêdnik
wje¿d¿aj¹c na wozie na podwórko krzy-
cza³ ju¿ od bramy do Niemców - "weg",

B. Kozakiewicz w siedzibie zwi¹zku
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a my�my sobie z tego nic nie
robili bo wiedzieli�my, ¿e przyj-
dzie nam razem ¿yæ pod jednym
dachem".

W tym ciê¿kim okresie ¿ycia
taurowskim przesiedleñcom po-
maga³ polski ksiêdz Lape, któ-
ry wspiera³ ich duchowo oraz
wspomaga³ w niedoli. Szli za
nim jak owce za swoim paste-
rzem. W pó�niejszym okresie
ksi¹dz Lape by³ gnêbiony i prze-
s³uchiwany przez lokaln¹ mili-
cjê.

Po za³atwieniu niezbêdnych
formalno�ci 62 rodziny z tau-
rowskiego transportu przewie-
ziono wraz z ksiêdzem do Zu-
brzyc, a resztê do Bogdanowic
i W³odzienina. Pan Boles³aw
pocz¹tkowo zamieszka³ wraz ze
szwagrem w Bogdanowicach.
Do Zubrzyc przeniós³ siê w 1946
r., gdzie rok pó�niej o¿eni³ siê.

Boles³aw Kozakiewicz by³ ju¿
trzykrotnie od momentu zakoñ-
czenia II wojny �wiatowej w
Taurowie. Czêsto wspomina
tamte lata, ludobójstwo UPA,
wojnê, �mieræ najbli¿szych oraz
przesiedlenie do G³ubczyc.
Obecnie pomimo tego, ¿e jest
schorowanym kombatantem
my�li o kolejnym wyje�dzie do
swojej rodzinnej wsi.

Dr Arkadiusz Szymczyna

Autor artyku³u sk³ada ser-
deczne podziêkowanie panu
Boles³awowi Kozakiewiczowi
z Zubrzyc za udzielenie wywia-
du oraz mo¿liwo�æ opubliko-
wania zdjêæ i materia³ów ar-
chiwalnych.

KRAJOBRAZ  POLSKI

Zima jak �nieg bia³a,
wiosna w zieleni ca³a,
gor¹ca czerwieñ lata,
lecz najpiêkniejsza jesieni szata.

Ojczyzno moja! Ziemio rodzinna,
o jak¿e� piêkna, biel¹ niewinna,
�witem w srebrzystej rosie sk¹pana,
pal¹cym dotykiem s³oñca ogrzana.

Kocham twe pola, lasy i gaje,
te polne �cie¿ki, krête ruczaje
Kocham przydro¿ne chabry i maki,
pod strzech¹ gniazda, a w nich ptaki.

Kocham tê chwilê radosn¹,
gdy przyroda budzi siê do ¿ycia wiosn¹
i wszystko prostsze siê staje,
gdy �wiat pachnie majem.

¯ó³te oczka stokrotek na ³¹ce,
ko³ysane muzyk¹ wiatru
jab³onie kwitn¹ce,
ten d¿wiêczny ptaków �piew
ukryty za parawanem drzew.

Jaki kraj d³ugi i szeroki,
piêkne s¹ polskie widoki.
Malowane modlitw¹ Boga,
gwiazdami usiana do Niego droga.

Oblicze ziemi otulone sensem istnienia,
w klimacie nadziei, mi³o�ci, cierpienia.
Niespieszny przechodniu pos³uchaj, proszê,
najpiêkniejszej ciszy któr¹ w sobie noszê.

Za wszystko ci ziemio podziêkowaæ trzeba;
za ten b³êkitny baldachim nieba,
za z³ote k³osy zbó¿ pe³ne chleba.
Nie p³acz wiêc deszczem, ¿e ciê porzucê,
ja jeszcze kiedy� do ciebie wrócê.

Nina   Ratuszniak
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Wspomnienia z lat dzieciñstwa, okre-
su II wojny �wiatowej i deportacji na
Sybir Bronis³awy Bo³tuæ z domu
Chmiel

"Bo trzeba wszystkim wiedzieæ, ¿e
Polacy byli rozproszeni po Syberii jak
karaluchy, a rodziny by³y rozlane po
terenie, aby dalej od tajgi i lasów ka-
tor¿niczych"

Pan Ryszard Owsiak emerytowany
prezes Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w
G³ubczycach, a nastêpnie pracownik
Wojewódzkiego O�rodka Doradztwa
Rolniczego (ODR), szczê�liwym trafem
odnalaz³ swoj¹ kuzynkê Bronis³awê
Bo³tuæ dopiero po 50 latach. Jej sybe-
ryjska historia pokazuje tragizm pol-
skich zes³añców, ludzkie cierpienie i
wolê ¿ycia.

Bronis³awa Bo³tuæ z domu Chmiel
urodzi³a siê w 1921 r. w rodzinie wielo-
dzietnej. Ojciec jej pracowa³ w Urzêdzie
Gminy w Grodzisku Dolnym powiat Rze-
szów. W wolnych chwilach pomaga³
najubo¿szym okolicznym mieszkañcom.
Matka zajmowa³a siê gospodarstwem i
wychowaniem dzieci. W tym samym
roku ca³a rodzina przenios³a siê do miej-
scowo�ci Boratycze powiat Przemy�l
woj. lwowskie. Rodzice zdecydowali, ¿e
kupi¹ pole z rozparcelowanego maj¹t-
ku ksiêcia Lubomirskiego i wybuduj¹
tam dom. Boratycze by³y niewielk¹ miej-
scowo�ci¹ zasiedlon¹ przez ludno�æ
ukraiñsk¹, polsk¹ oraz rosyjsk¹. Bardzo
silnie zaznaczali swoj¹ obecno�æ
zw³aszcza Ukraiñcy, którym marzy³o siê
pañstwo od Morza Czarnego po Ba³tyk
i "samostijna" Ukraina. Natomiast w
pobliskim Hussakowie handlem i ku-
piectwem zajmowali siê zw³aszcza ̄ ydzi.

Ojciec, który mia³ do�wiadczenie
urzêdnicze zosta³ radnym Samorz¹du

Powiatowego w Przemy�lu, a dwaj starsi
bracia po odbyciu s³u¿by wojskowej
podjêli pracê - Stanis³aw w Urzêdzie
Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Prze-
my�lu, a Józef jako dy¿urny ruchu na
stacji PKP So�nica - Radymno. Siostra
Helena po ukoñczeniu 6 klas Szko³y
Powszechnej w Hussakowie zda³a eg-
zamin wstêpny do Pañstwowego Ko-
edukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego
w Przemy�lu i zamieszka³a w internacie
sióstr Felicjanek, podobnie zreszt¹ jak
pani Bronis³awa oraz jej m³odsza sio-
stra Jadwiga.

Wybuch wojny zasta³ pani¹ Broni-
s³awê w Przemy�lu. Dwaj bracia Stani-
s³aw i Józef zostali zmobilizowani i skie-
rowano ich na front. Miasto by³ nie-
ustannie bombardowane przez lotnic-
two niemieckie. Pani Bronis³awa zapa-
miêta³a "przera¿aj¹cy �wist bomb, któ-
re spada³y na budynki zabijaj¹c ludno�æ
cywiln¹. Jedna z pó³tonowych bomb
trafi³a nawet w budynek by³ego siero-
ciñca. Od wybuchu pobliskie domy
popêka³y, a szyby w nich wylecia³y. Po
odwo³anym nalocie uklêkli�my wszy-
scy i podziêkowali�my Panu Bogu za
ocala³e ¿ycie".

Zniszczenia okolicznych budynków
by³y tak du¿e, ¿e rodzina Chmielów po-
stanowi³a przenie�æ siê do Boratycz i
tam przeczekaæ niebezpieczne chwile.
Sytuacja na froncie pogorszy³a siê gwa³-
townie. W rodzinnym domu pani Bro-
nis³awy zosta³ zorganizowany punkt
PCK. Na dachu wywieszono chor¹giew
z czerwonym krzy¿em natomiast w piw-
nicy, w prymitywnych warunkach ro-
biono ¿o³nierzom opatrunki i operacje.
Rannych by³o tak wielu, ¿e musiano ich
k³a�æ na pod³odze i werandzie.

17 wrze�nia 1939 r. Rosjanie zaatako-
wali Polskê. Przez ca³¹ dobê w Boraty-

PAMIÊTNIK SYBIRACZKI
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czach panowa³o "bezkrólewie", które
wykorzystali nacjonali�ci ukraiñscy.
Okradali i mordowali ludno�æ cywiln¹.
Znêcali siê nad bezbronnymi stosuj¹c
wyrafinowane metody tortur. Najczê-
�ciej jednak podrzynano gard³a. Nacjo-
nalistów nienawidzili bolszewicy, któ-
rzy po wkroczeniu do Boratycz szybko
wprowadzili swoje porz¹dki. W �wietli-
cy �ci¹gniêto obraz Szewczenki i trans-
parent "Szcze ne umer³a Ukraina" za-
stêpuj¹c je wizerunkami Stalina i Leni-
na. Zlikwidowali wszystkie organizacje
i zwi¹zki, które funkcjonowa³y na tere-
nach zajêtych przez Armiê Czerwon¹.
Organizowano ³apanki i przes³uchania.

Przez kolejnych 5 miesiêcy rodzina
Chmielów ¿y³a w ci¹g³ym strachu. Z jed-
nej strony wzmaga³ siê sowiecki terror,
a z drugiej dzia³aj¹ce w ukryciu bandyc-
kie napady nacjonalistów ukraiñskich.

10 lutego 1940 r. o godzinie 4 rano
rozpoczê³a siê wielka gehenna Chmie-
lów. Pani Bronis³awa wspomina: "wpa-
dli do nas ³omoc¹c kolbami w drzwi dwaj
¿o³nierze radzieccy, dwaj uzbrojeni funk-
cjonariusze NKWD i dwie cywilne oso-
by. Jedna kobieta spisywa³a nasze mie-
nie. Przebudzonych i przestraszonych
rodziców oraz moich braci i siostry ze-
brali jeszcze w pid¿amach i nocnych
koszulach do jednego z pokoi. Intruzi
zrobili rewizjê niby szukaj¹c broni. Za-
brali przy okazji zegarki, mamy bi¿uteriê
i w ogóle robili co chcieli, a nam nie
mo¿na by³o siê ruszaæ. Potem dali nam
pó³ godziny na zebranie siê mówi¹c, ¿e
nas przesiedlaj¹ do drugiego woje-
wództwa, bo tu maj¹ co� zaplanowane.
Wiele rzeczy musieli�my pozostawiæ,
gdy¿ nie pozwolili nam ich zabraæ. Brat,
który chcia³ wzi¹æ rower i czê�æ maszy-
ny do szycia "Singer", wda³ siê w k³ót-
niê z jednym z bandziorów, ale inny
powiedzia³ do niego "pust bieriot", tam
mu siê przyda gdzie jedzie. ̄ o³nierz wie-

dzia³, ¿e powioz¹ nas daleko i na pewno
szybko stamt¹d nie wrócimy. Ubrani w
lekkie odzienie usiedli�my na saniach.
W ostatniej chwili ojciec wyj¹³ z ram
obrazek Pana Jezusa w Ogrójcu, który
by³ pami¹tk¹ przekazywan¹ z pokole-
nia na pokolenie".

Pilnowana przez NKWD rodzina
Chmielów zosta³a przetransportowana
na stacjê kolejow¹ Nowe Miasto, a na-
stêpnie Przemy�l (Bakoñczyce), gdzie
ju¿ by³y podstawione wagony szero-
kok¹tne do przewozu bydl¹t. W �rod-
ku wagonów by³y tzw. "nary". By³y to
pó³ki po obu stronach, na których ko-
czowa³y ca³e rodziny. Do wagonów
wt³oczono oko³o 40 osób, które ogrze-
wa³ tylko 1 piecyk wêglowy. W tak nie-
szczelnym wagonie przewo¿one by³y m.
in. ma³e dzieci, starcy i kobiety ciê¿ar-
ne. Brakowa³o wody pitnej, jedzenia i
opa³u. Nie by³o jakichkolwiek mo¿liwo-
�ci umycia siê. Ludzie umierali, a zw³oki
by³y szybko wynoszone z wagonu, a¿e-
by transportowani nie widzieli co siê
dzieje. Przera¿onym ma³ym dzieciom
zakrywano oczy kocem.

Przewo¿eni mieli ogromne trudno�ci
z organizacj¹ toalety. Poci¹g sporadycz-
nie siê zatrzymywa³, dlatego wewn¹trz
wagonu, w pod³odze wyr¹bano dziurê,
któr¹ obito blach¹ z sufitu. Zaczepione
o gwo�dzie prze�cierad³o s³u¿y³o za
parawan. Prowizorycznie wykonany
otwór toaletowy by³ szczelnie zas³ania-
ny s³om¹, a¿eby nie wlatywa³o zimne
powietrze. Ludzie z transportu umierali
nie wytrzymuj¹c z zimna i g³odu.

Zdarza³o siê, ¿e wyczerpani psychicz-
nie wiê�niowie wychodzili z wagonów
jak ob³¹kani po wodê i wêgiel. Ka¿dy
wagon mia³ swojego konwojenta, któ-
ry krzycz¹c i bij¹c nie chcia³ dopu�ciæ
do paniki w�ród innych "nasi mówili
strzelaj i tak nas g³odem zamêczycie i
pragnieniem skrócicie nam mêkê". Cza-
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sami udawa³o siê przemyciæ wiêksz¹
ilo�æ wêgla i wody. Przestraszeni kon-
wojenci pozwalali za³adowaæ wêgiel do
poszewek i koców, a wodê do garnków
i wiader.

Transportowane rodziny wieziono
przez: Lwów, Z³oczów, Tarnopol, ̄ me-
rinkê, Charków, Samarê, Syznañ, Kuj-
byszew, Ufê, Z³otousty, Czelabiñsk do
Omska. Po przyje�dzie Sybiraków st³o-
czono w �wietlicy, gdzie warunki, po-
mimo braku ogrzewania by³y trochê lep-
sze. Wody by³o ju¿ pod dostatkiem (na-
wet "kipiatok"), a dodatkowo zatrzyma-
nym rozdawano po 2 cukierki i kawa³ek
chleba. Pani Bronis³awa wspomina:
"pamiêtam te¿, ¿e jaki� starszy mê¿czy-
zna gra³ na �wietlicowym pianinie bar-
dzo smutn¹ melodiê, a my wszyscy zmê-
czeni i sponiewierani p³akali�my, gdy¿
serca nasze rozdziera³ ból oraz ¿al, bo
wtedy oprócz ¿ycia stracili�my ju¿
wszystko, Ojczyznê, dom i wolno�æ. W
sercu mieli�my tylko Boga, a na ustach
patriotyczne pie�ni".

Z Omska, Chmielów wywieziono ciê-
¿arówkami do Tary po³o¿onej o po-
nad 300 km na pó³noc. Zmarzniêtym
Sybirakom rozdano chleb, "pachlopkê"
(wrz¹tek) i "galop zupkê" (gor¹c¹, bar-
dzo wodnist¹ zupê). Tara by³a wiêksz¹
miejscowo�ci¹ w tej czê�ci Syberii i zna-
na by³a z tzw. "Bia³ego wiêzienia". Brat
pani Bronis³awy - Stanis³aw przesiedzia³
w nim przez 5 miesiêcy za to, ¿e graj¹c
ze "szpionem" w szachy �piewa³ "Stali-
nie, Stalinie, jeszcze Bóg nad nami, jesz-
cze bêdziesz wisia³ do góry nogami".
Po wyj�ciu z wiêzienia rodzina nie mo-
g³a go poznaæ. By³ strasznie skatowa-
ny, mia³ d³ug¹ nieogolon¹ brodê, owrzo-
dzone nogi, by³ schorowany i bardzo
wycieñczony.

Z Tary w kilkudziesiêciostopniowym
mrozie Chmielów przewieziono przez Ir-
tysz do ³agrów tajgi, oddalonych o 600

km na pó³noc od Omska. Barak, w któ-
rym mieszka³a ca³a rodzina, nazywa³ siê
"Balszaja Przystañ" i by³ bardzo du¿y.
Mia³ 50 m d³ugo�ci i 25 m szeroko�ci.
Mie�ci³y siê w nim 2 mieszkania. W jed-
nym z nich mieszka³ opiekun baraku
Szczyg³ow ze swoj¹ rodzin¹, natomiast
w drugim znajdowa³a siê pralnia, pro-
wizoryczna kuchnia i pomieszczenie
do grzania wody. Pozosta³a czê�æ bara-
ku by³a przeznaczona dla ponad 50 ro-
dzin Sybiraków. W baraku znajdowa³y
siê prycze, sto³y i ³awy oraz piece do
ogrzewania pomieszczenia. Rodziny,
aby zachowaæ intymno�æ oraz ciep³o,
przedziela³y swoje prycze kocami, rêcz-
nikami i prze�cierad³em. Posi³ki przygo-
towywano z zapasów, które uda³o siê
zabraæ jeszcze z Polski. Dla ochrony
przed wybuchem epidemii NKWD spro-
wadzi³o do ³agru lekarza, który zaszcze-
pi³ wszystkich i da³ lekarstwa na wzmoc-
nienie.

Oprócz opiekuna ³agru Sybiracy byli
pilnowani przez znienawidzonego
"Gra¿danina Korszunowa", którego
nazywali "Czarnym" lub "Belzebubem".
Bolszewik enkawudzista potr¹ca³ co
miesi¹c wszystkim Sybirakom czê�æ
pensji. Zabrane wiê�niom pieni¹dze
przeznacza³ na pobory dla pilnuj¹cych
funkcjonariuszy NKWD. Przy okazji
zabiera³ co cenniejsze rzeczy, ukrywa-
ne z³oto, bi¿uteriê oraz krzy¿yki i obraz-
ki �wiêtych.

Sybiracy pracowali bardzo ciê¿ko
przy wyrêbie lasu. Codziennie rano, bez
wzglêdu na pogodê, wiê�niowie wycho-
dzili do pracy wykonuj¹c zaplanowan¹
normê. Narzêdzia i ³opaty do od�nie¿a-
nia trzymano w tzw. "izbuszce". �nieg
siêga³ czasami powy¿ej 1 m i zanim przy-
st¹piono do wyrêbu, musiano najpierw
utorowaæ sobie drogê od pnia do pnia.
Pracowano, aby prze¿yæ zarabiaj¹c na
dzienn¹ racjê 600 gramów chleba i "ga-
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lop zupkê". Pewnego razu - wspomina
pani Bronis³awa, dosz³o do spiêcia po-
miêdzy Sybirakami a ochron¹. Incydent
omal¿e nie zakoñczy³ siê skierowaniem
nadgorliwego enkawudzisty na fiñski
front za to, ¿e zmusza³ Chmielów do ka-
tor¿niczej pracy w lesie w wielostop-
niowym mrozie. By³ to jednak pojedyn-
czy przypadek. Za to, jedyn¹ nadziej¹ i
otuch¹ by³y nieliczne listy z Polski "od
ksiêdza proboszcza, kole¿anek i kole-
gów, które zapewnia³y, ¿e jest nadzieja,
¿e wrócimy do Polski".

Wiosn¹ 1940 r. w³adze radzieckie wy-
da³y pozwolenie na wybudowanie spe-
cjalnych "posio³ków" dla Polaków po-
rozrzucanych po ca³ym lesie i mieszkaj¹-
cych w maleñkich barakach tak, aby mieæ
wszystkich pod kontrol¹. "Posio³ek" m.
in. dla Chmielów zlokalizowano przy uj-
�ciu rzeki Szysz do Irtysza. Zes³añcy sami
musieli wybudowaæ sobie "nowe lego-
wisko". Wielu z nich ginê³o z wyczerpa-
nia oraz zosta³o kalekami z braku odpo-
wiednich warunków do pracy.

Po przeniesieniu Polaków do nowych
baraków ¿ycie zes³añców nieznacznie
poprawi³o siê. W nowym miejscu pa-
nowa³a wiêksza swoboda co nie ozna-
cza³o, ¿e Sybiracy mogli robiæ co chcie-
li. Karano za kontaktowanie siê z lud-
no�ci¹ cywiln¹. Nie mo¿na by³o upra-
wiaæ jakiegokolwiek handlu, a wszelka
niesubordynacja by³a karana "tiurm¹".
Zmêczeni ciê¿k¹ fizyczn¹ prac¹, zmarz-
niêci i g³odni nie mogli spaæ na pryczach
z kr¹glaków z wystaj¹cymi sêkami. "Ku-
charka w prowizorycznej kuchni goto-
wa³a obiady bardzo marne, gdy¿ trud-
no by³o dowie�æ prowiant. Przez kilka
dni by³o to samo, zupa grochowa lub
makaron, jedna kluska ³apa³a drug¹.
Obok, Rosjanie mieli wszystko, miêso,
�mietanê, pieczone racuszki, ser, a¿ �lin-
ka lecia³a. A wieczorem grali do pó�na
na ba³a³ajce i �piewali ró¿ne "czastusz-

ki". My zmêczeni zakrywali�my chust¹
lub szalikiem g³owê, aby nie s³yszeæ
tego. Nie mogli�my spaæ. Na�miewali
siê z nas "wy polskie szpiony, wy Pol-
szu uwidietie kak swoje ucho" lub "wy
polscy patrioci, chce wam siê do Pol-
ski. Pojedziecie jak ¿mije nogi dostan¹".

Chmielowie pracowali w tartaku "Czy-
ganiñska Dacz", oddalonym o 40 km od
nowo wybudowanego domu. Bywa³o,
¿e w trakcie zimy cz³onkowie rodziny
Chmiel nie widzieli siê przez 3 miesi¹ce
ze wzglêdu na zaspy.

Wiosn¹ 1941 r. Irtysz i Szysz wyst¹-
pi³y z brzegów i zala³y wiele "posio³-
ków". Pani Bronis³awa musia³a ewaku-
owaæ siê do wsi Ajlinki, gdzie spotka³a
bardzo dobrych ludzi. To oni - pielê-
gniarka i krasnoarmijka w �rednim wie-
ku pomog³y jej w chorobie. Mia³a 40
stopni gor¹czki, co spowodowa³o roz-
winiêcie siê zapalenia p³uc. Pielêgniar-
ka mówi³a "Bronis³awa, ty nie wo³nuj-
sia, ty jeszczo wiernioszsia w Polszu".

Z Ajlinki czê�æ deportowanych trafi-
³a do tartaku w Nowo Jagodnej. Pani
Bronis³awa pracowa³a przy pilarce od-
bieraj¹c przeciête deski i uk³adaj¹c je
na wózek. Tam równie¿ zaobserwowa³a
u siebie pierwsze oznaki kurzej �lepoty.

Wyczerpuj¹ca praca i niedo¿ywienie
spowodowa³o kolejn¹ chorobê u Sybi-
raczki. Le¿a³a d³ugi czas na izbie cho-
rych. Jedyn¹ pociech¹ by³a my�l, ¿e ca³a
rodzina jest razem: "Hela pracowa³a w
biurze "Lespromchozu", bracia Józef i
Staszek w tartaku w Nowo Jagodnej,
natomiast matka, ojciec oraz Jadwiga
byli w Ajlince". Cieszy³y te¿ paczki prze-
sy³ane z Polski od kole¿anek i najbli¿-
szych oraz ksiêdza Twardzickiego po-
mimo tego, ¿e by³y sprawdzane i czê�æ
z nich znika³a podobnie jak listy.

W czerwcu 1941 roku Niemcy napa-
dli na ZSRR. NKWD, które pilnowa³o
Sybiraków oznajmi³o na zebraniu zor-
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ganizowanym w sto³ówce, ¿e zostan¹
rozdane za�wiadczenia o zdjêciu ochro-
ny przez bolszewików, co oznacza³o
wiêksz¹ swobodê ¿ycia. Decyzja ta
wyzwoli³a wiele energii w�ród Sybira-
ków, którzy zaczêli masowo usiekaæ z
tajgi tym bardziej, ¿e coraz g³o�niej by³o
s³ychaæ o formowanej Armii Andersa.

Wraz z innymi ca³a rodzina Chmielów
postanowi³a uciec z "posio³ków". I tak
w lutym 1942 roku wczesnym rankiem
opu�cili Szysz. "Bracia przygotowali
trochê wiêksze sanki i do nich przymo-
cowali kij, rodzaj dyszla z silnymi sznu-
rami. Sznur prze³o¿ony przez plecy i ra-
miê spe³nia³ rolê chom¹ta. Ojciec szed³
przodem szukaj¹c drogi, która by³a za-
sypywana �niegiem, bracia ci¹gnêli sa-
nie, a reszta sz³a za nimi. Dziennie po-
konywali�my od 15 do 20 km i tak przez
300 km. Nocowali�my u ko³cho�ników,
którzy przyjmowali nas z wielk¹ ¿yczli-
wo�ci¹. Byli to dobrzy ludzie, ku³acy
wierz¹cy w Boga. Za nocleg i jedzenie
ojciec i bracia remontowali p³ot albo
r¹bali drewno. Tak doszli�my do miej-
scowo�ci, przez któr¹ przebiega³y tory
kolejowe Nowa Nazywajewskaja. We
wsiach bli¿ej stacji ju¿ nie by³o pracy,
bo z ró¿nych stron tak samo szli Polacy
robi¹c to co my".

Dziêki szczê�liwemu wydarzeniu
(przez kilka dni pani Bronis³awa wcieli-
³a siê w karcian¹ wró¿bitkê) uda³o siê
rodzinie Chmielów zdobyæ jedzenie na
drogê: "karalki" (pieczywo podobne do
rogali z pszennej m¹ki), boczek, kaszê,
ziemniaki, ser i chleb.  Po krótkim po-
stoju ca³a rodzina wyruszy³a w dalsz¹
podró¿ obieraj¹c sobie pocz¹tkowo za
cel A³ma Atê, w której formowa³a siê
Armia Andersa. Jednak ju¿ w Nowosy-
birsku czerwonoarmi�ci zawrócili ze-
s³añców w zwi¹zku z panuj¹c¹ epide-
mi¹. W siedzibie Zwi¹zku Patriotów
Polskich poinformowano Chmielów, ¿e

stosunki Polski z ZSRR uleg³y gwa³tow-
nie pogorszeniu i nie nale¿y liczyæ na
poprawê sytuacji. Zmêczeni musieli
kolejny raz wróciæ do Nowo Nazywa-
jewskaja. Dziêki uprzejmo�ci jednej z
mieszkanek miasta - Bitasowej, ca³a ro-
dzina zatrudni³a siê na d³u¿szy czas w
ko³chozie Michaj³owskaja. Warunki w
ko³chozie by³y bardzo trudne, nadal
odczuwalny by³ g³ód i zmêczenie.
Chmielowie zbierali zbo¿e, suszyli i no-
sili worki, pilnowali magazynów, sadzili
ziemniaki oraz siali zbo¿e. Po sezonie
okazywa³o siê, ¿e dniówka ciê¿kiej pra-
cy by³a równa 1 kg zbo¿a. Jedyn¹ po-
ciech¹ w tak trudnych chwilach by³y
organizowane stypy: "jak tylko jaki�
pracownik zmar³, to zaraz znalaz³ siê
kto�, kto zatrudnia³ siê przy wykopy-
waniu grobu. Za to po pogrzebie po-
rz¹dna stypa, mo¿na by³o poje�æ so-
bie. Smutne to, lecz prawdziwe".

Wiosn¹ 1943 roku pani Bronis³awa
pracowa³a na torfowisku w ko³chozie
Torfuczastok. Praca by³a bardzo ciê¿-
ka. Torf wycinano z ziemi w postaci ko-
stek, a¿ do lodu na g³êboko�æ 70 cm, a
nastêpnie go suszono. Torfowiska nie
by³y zmeliorowane, dlatego prace wszy-
scy zes³añcy wykonywali na boso w
wodzie. W�ród zes³añców byli: Niem-
cy, Tatarzy, Kazachowie, Ka³myki, Po-
lacy i Rosjanie. Przenikliwe zimno od
do³u i ¿ar s³oñca, zmêczenie i g³ód po-
wodowa³o czêste choroby. Z pracy zwal-
niano tylko tych, u których stwierdzo-
no wysok¹ temperaturê. Dzienna racja
Sybiraka to 60 dkg chleba i gor¹ca mi-
ska zupy. Najgorzej by³o w okresie zimy,
kiedy to kopano kilofami i ³omami rowy
w celu osuszenia torfowiska na 5 m g³ê-
bokie i 4 m szerokie.

Po nawi¹zaniu stosunków dyploma-
tycznych z ZSRR w Kujbyszewie zor-
ganizowano polsk¹ placówkê, której
ambasadorem by³ Tadeusz Romer. Brat
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pani Bronis³awy - Stanis³aw otrzyma³
tam pracê jako polidowierenny, czyli
przedstawiciel maj¹cy pod swoj¹ kon-
trol¹ trzy okrêgi. Otrzymywa³ on regu-
larnie pisma i gazety z poselstwa pol-
skiego, które dorêcza³ mu ¿yczliwy Ka-
zach. Po wykryciu zbrodni katyñskiej
placówka za¿¹da³a spisu wszystkich
rodzin z dok³adnymi adresami "bo trze-
ba wszystkim wiedzieæ, ¿e Polacy byli
rozproszeni jak karaluchy, a rodziny
by³y rozlane po terenie, aby dalej od
tajgi i lasów kator¿niczych". Zerwane
stosunki Polski z ZSRR spowodowa³y
likwidacjê placówki w Kujbyszewie,
wa¿nego o�rodka dla polskich zes³añ-
ców. Jednocze�nie NKWD rozpoczê³o
aresztowania polidowierennych, w tym
Stanis³awa Chmiela, którego osadzono
w wiêzieniu  w Omsku, podobnie zreszt¹
jak jego siostrê Helê. Wszystkich zare-
jestrowanych Polaków wzywano i zmu-
szano do przyjêcia obywatelstwa ZSRR.
Tych, którzy odmawiali jego przyjêcia
aresztowano albo gnêbiono psychicz-
nie, �ledz¹c i utrudniaj¹c ¿ycie codzien-
ne. Chmielowie propozycjê NKWD od
razu odrzucili, a pani Bronis³awa powie-
dzia³a, ¿e "nigdy nie bêdziemy Rosja-
nami chyba, ¿e s¹siadami i powinni�my
siê czuæ jak kwartiranty u charoszych
chaziajew".

We wrze�niu 1943 r. NKWD zabra³o
rodzinie Chmiel za�wiadczenie, wyda-
ne dwa lata wcze�niej w Nowo Jagod-
nej, które by³o jedynym dokumentem
to¿samo�ci. Nakazano równie¿ opusz-
czenie wynajêtego pokoju. W ka¿dej
chwili wszyscy cz³onkowie rodziny
mogli trafiæ do wiêzienia za brak doku-
mentów i wa³êsanie siê po okolicy.
Chmielowie wraz z rodzin¹ P¹czko i Cy-
gan postanowili pój�æ do lasu 1 km od
Torfuczastok i zamieszkaæ w dobrze za-
maskowanym sza³asie. "Noce wrze�nio-
we by³y bardzo ch³odne, owijali�my

sobie g³owy chustkami i szalikami, co
tylko mogli�my narzucali�my na siebie,
aby nie zmarzn¹æ i doczekaæ do rana".
Za pracê przy przestawianiu pieca 3 ro-
dziny otrzyma³y na spó³kê barana, któ-
rego miêso wystarczy³o na kilka dni.
Pani Bronis³awa wraz z siostr¹ Wiesi¹
chodzi³y na �ciernisko i szuka³y k³osów
zbo¿a, które nastêpnie by³y suszone i
rozdrabniane kamieniami na kaszê -
"palce lizaæ". Po kilku dniach za niele-
galn¹ pracê i handel baranem, brat Jó-
zek oraz stary P¹czko zostali uwiêzieni
przez NKWD.

Nad rodzinami zes³añców zlitowa³ siê
szef ko³chozu w Torfuczastok, który
pozwoli³ im wróciæ i oznajmi³, ¿e NKWD
nie bêdzie ju¿ ich prze�ladowaæ i mê-
czyæ przes³uchaniami. Za to ojciec pani
Bronis³awy musia³ stawiæ siê w siedzi-
bie NKWD. "Strasznie na niego krzy-
czeli jak wychowa³ swoje dzieci, ¿e s¹
niepos³uszne. Nie mia³ obuwia tylko
takie ³apcie ze s³omy, pogoda by³a desz-
czowa i nie móg³ i�æ. Pierwsz¹ okazj¹
podwie�li go � na trumnie do Nazywa-
jewki. Ojciec zawsze pó�niej powtarza³,
¿e nie na nieboszczyku. Potem d³ugo
kaszla³, nogi przemoczy³, bo na takie
b³oto szed³ z powrotem w tych ³apciach.
Straszny by³ to widok, ale rzeczywi�cie
na NKWD ju¿ nas nie ci¹gnêli".

Maj¹c odrobinê swobody ca³a rodzi-
na postanowi³a przezimowaæ w nowo
wybudowanej przez siebie lepiance z
darni. Postawienie nowego domu spra-
wia³o ogromne k³opoty. Dom mia³ byæ
przeznaczony dla kilku osób (dodatko-
wo s¹siedzi z chorym dzieckiem). Bra-
kowa³o fachowego materia³u. Jednak
dziêki dobrej organizacji pracy i pomo-
cy tubylców uda³o siê Chmielom po-
stawiæ lepiankê z oknami, drzwiami, pry-
mitywnymi meblami  w postaci ³ó¿ek,
sto³ów i ³awek.

Zima roku 1943/1944 by³a bardzo sro-
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ga. Temperatura spada³a noc¹ do -55oC.
Do pracy zes³añców zapêdzano co-
dziennie chyba, ¿e temperatura by³a ni¿-
sza od -45oC. Pani Bronis³awa wspomi-
na: "gdy tak kilofami i ³omami pracowa-
li�my przy melioracji torfowiska, by³y-
�my z siostr¹ bardzo spocone. Czasem
trzeba by³o trochê odpocz¹æ, to po
chwili nasze ubranie by³o zmarzniête -
jak blacha - czuli�my jakby�my mia³y
skorupê na plecach. Odmarza³o jak
znów zaczê³y�my pracowaæ". Mimo
mrozu i �niegu matka pani Bronis³awy
wraz z s¹siadk¹ chodzi³y na pola zbie-
raæ wystaj¹c¹ spod �niegu lebiodê,
któr¹ nastêpnie suszono i robiono z niej
"lepioszki" (rodzaj placuszków). Ze-
s³añcy innych narodowo�ci mówili im
"wy pracujcie, zarobicie 10 rubli, zapisz¹
7, a dostaniecie 5".

Praca na torfowisku by³a tak uci¹¿li-
wa, ¿e pani Bronis³awa wraz z Helen¹
Czyrek postanowi³y porzuciæ j¹ i udaæ
siê do Omska w poszukiwaniu nowego
zatrudnienia. Przy zachowaniu du¿ej
ostro¿no�ci i w atmosferze konspiracji
stawi³y siê w placówce Zwi¹zku Patrio-
tów Polskich. Tam skierowano Sybi-
raczki do nowego ko³chozu po drugiej
stronie Irtysza - W³ast Truda, oddalo-
nego o 12 km od Omska. Jego kierowni-
kiem by³ in¿. Zwiagincew, który by³ spo-
krewniony z polsk¹ rodzin¹. Przy po-
parciu kierownika i z nowymi dokumen-
tami wszystkie koczuj¹ce w lepiance
rodziny z Torfuczastok przenios³y siê
do nowego ko³chozu.

Wiosn¹ 1944 r. z omskiego wiêzienia
zwolniono siostrê pani Bronis³awy oraz
wielu niewinnie przetrzymywanych Po-
laków i ̄ ydów. Rado�æ wszystkich by³a
ogromna. Praca w nowym ko³chozie
zwi¹zana by³a z rolnictwem. Trzy sio-
stry pracowa³y na polu przy orce, za-
siewach, sadzeniu ziemniaków. Helena
po wyj�ciu z wiêzienia i podreperowa-

niu zdrowia zosta³a nawet "uczotczy-
kiem" (pomocnikiem brygadzisty). Po-
dobnie by³o te¿ z pani¹ Bronis³aw¹, któ-
ra dosta³a od in¿. Zwiagincewa konia
wierzchowego po to, "aby �ledziæ po-
stêpy prac na polu i wieczorami obli-
czaæ procenty wykonanej normy".

Stan zdrowia Heleny Chmiel nie by³
jednak zadawalaj¹cy, dlatego przenio-
s³a siê do placówki Zwi¹zku Patriotów
Polskich w Omsku na stanowisko se-
kretarki. Praca by³a l¿ejsza i w ciep³ym
pomieszczeniu.

We wrze�niu 1944 r. pracê w Zak³a-
dzie Krawieckim w Omsku uda³o siê za-
³atwiæ Jadwidze, co ucieszy³o ca³¹ ro-
dzinê. Warunki by³y zdecydowanie lep-
sze i nikt nie musia³ siê martwiæ o jedze-
nie oraz nocleg.

Wa¿n¹ rolê odgrywa³ dla zes³añców
Zwi¹zek Patriotów Polskich w Omsku,
który zajmowa³ siê m. in. odszukiwaniem
i spisywaniem jak najwiêkszej liczby
Polaków wys³anych na Syberiê. W sa-
mym okrêgu omskim odnaleziono 55
dzieci w wieku od 3 do 15 lat, które zo-
sta³y umieszczone w Domu Dziecka im.
Komsomo³u oddalonego o 5 km od mia-
sta. Ju¿ po zakoñczeniu wojny w pa�-
dzierniku 1945 r. przez okres pó³ roku
pracowa³a tam pani Bronis³awa. By³a
bardzo szczê�liwa, ¿e mo¿e pomagaæ
dzieciom. Uczy³a ich wierszy i pie�ni
patriotycznych. Opowiada³a o Ojczy�-
nie. Pewnego razu które� z dzieci rzuci-
³o kamieniem prosto w oko portretu Sta-
lina. NKWD usilnie szuka³o sprawcy, a
pani Bronis³awa kry³a nieszczê�nika.

W marcu 1946 r. nadszed³ upragnio-
ny dzieñ pani Bronis³awy, termin po-
wrotu do Polski. Rado�æ ca³ej rodziny
Chmiel by³a ogromna, ¿e po tylu latach
tu³aczki, kator¿niczej pracy bêd¹ mogli
powróciæ do Ojczyzny. Jako opiekunka
dzieci wraz z ca³ym transportem wyru-
szy³a w powrotn¹ podró¿ do Polski. Na
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stacji we Lwowie p³aka³a, jej têsknota
za ukochanym miastem by³a tak wielka,
¿e postanowi³a w trakcie postoju na sta-
cji zwiedziæ te wspania³e polskie mia-
sto, które zosta³o 1939 r. zajête przez
Rosjan. 21 kwietnia 1946 r. poci¹g wio-
z¹cy Sybiraków przekroczy³ granicê:
"kiedy doje¿d¿ali�my ju¿ do granicy
polsko-radzieckiej, porozbiorowej, wi-
dzieli�my bia³o-czerwone s³upy z or-
³em. Rado�æ, ¿e ju¿ bêdziemy w wolnej
Ojczy�nie, tak dla nas drogiej i wytêsk-
nionej. Kiedy tak sta³y�my w oknie i
obserwowa³y to wszystko, us³ysza³am
szloch, a potem silniejszy p³acz".

Pani Bronis³awa Chmiel po wojnie
zamieszka³a pocz¹tkowo w Przemy�lu,
gdzie spotka³a siê z rodzicami, braæmi i
siostrami, nastêpnie w E³ku, a od 1951
w Lublinie.

5 maja 1946 r. pozna³a porucznika
Witolda Bo³tucia, z którym 5 pa�dzier-
nika 1946 r. wziê³a �lub. Z tego ma³¿eñ-
stwa w 1947 r. urodzi³ siê Zbigniew, naj-
starszy syn pani Bronis³awy, w 1949
Henryk, w 1953 Romek, a w 1957 Ma-
rian. Schorowana pani Bronis³awa czê-
sto powraca my�lami do czasów na
Syberii, ciê¿kiej kator¿niczej pracy i tê-
sknoty za krajem.

dr Arkadiusz Szymczyna

Sk³adam serdeczne podziêkowanie
panu Ryszardowi Owsiakowi za udo-
stêpnienie rodzinnego pamiêtnika.

 ̄ AL

Park dywanem li�ci utkany,
mg³a opadaj¹ca jak welon.
Ciszê przerywa krakanie wron,
z wie¿y ko�cielnej odzywa siê dzwon.

W dole strumyk wolno p³ynie,
a nam przybywa lat.
Jest w sercu mi³o�æ, która nigdy nie zginie,
na zawsze zostawia �lad.

To rana, p³ugiem zorana,
nie goi siê mimo lat.
Wci¹¿ boli, brutalnie przez los niæ ¿ycia
zerwana i wci¹¿ nam Ciebie brak.

My�lê, wiêc jestem...siostr¹ melancholii,
jesiennym li�ciem zagubionym w�ród drzew.
O wieczna têsknoto!
Zabierz mnie z niewoli do miejsc,
gdzie s³ychaæ ptaków �piew.

Nina Ratuszniak
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Powiat Brodzki - powierzchnia
968,50 km2. Ludno�æ: 89.228.

Powiat Brodzki zajmuje pó³nocno-
wschodni¹ czê�æ województwa tarnopol-
skiego i graniczy od pó³nocy z pow. Ra-
dziechowskim, od pó³nocnego - wscho-
du z pow. Dubieñskim woj. Wo³yñskie-
go, od wschodu z pow. Krzemienieckim
tego¿ województwa, od po³udniowego -
zachodu z pow. Z³oczowskim.

Charakter powiatu jest wybitnie le�ny,
w�ród drzewostanu przewa¿a sosna,
buk, grab. 80 % stanowi¹ lasy iglaste.

Pod wzglêdem administracyjnym po-
wiat dzieli siê na dwa miasta: Brody i
Podkamieñ oraz 64 gminy wiejskie.

Stan szos w powiecie niedobry. Wp³y-
wa na to przede wszystkim brak kamie-
nia w okolicy. Szosy jednak utrzymy-
wane przez powiat s¹ w lepszym stanie
od pañstwowych.

Brody miasto powiatowe,
liczy 11.708 mieszkañców.
Le¿¹ na trasie linii kolejowej relacji

Równe - Lwów. Do Lwowa przez Kra-
sne, do Równe przez Zdo³bunów i Ra-
dziwi³³ów. Stacja kolejowa 0,5 km od
centrum miasta. Komunikacja miej ska
to doro¿ki i autobusy.

Urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe
to: okaza³y gmach S¹du Powiatowego,
Starostwo, Komenda Powiatowa, Ko-
misariat, Urz¹d Skarbowy, Ewidencja
Katastru, Inspektorat szkolny, Magi-
strat, Wydzia³ Powiatowy, Urz¹d pocz-
towo-telegraficzny.

Ko�cio³y i szko³y: 1 ko�ció³ rzymsko
- katolicki, 2 greckie, 2 synagogi, Gim-
nazjum mêskie, prywatne ¿eñskie z pra-
wami szkó³ pañstwowych i 2-klasowa
szko³a handlowa oraz Seminarium Na-
uczycielskie.

Instytucje: okaza³y gmach Izby Prze-
mys³owo - Handlowej, szpital po-

BRODY
wszechny o 80 ³ó¿kach oraz szpital
¿ydowski o 20 ³ó¿kach, 3 domy starców,
dwa sierociñce.

Zwi¹zki zawodowe i Stowarzyszenia:
¯ydowskie Gremium Kupieckie, Stowa-
rzyszenie Kupców Brockich, Stowarzy-
szenie Rêkodzielników Chrze�cijañ-
skich, Stowarzyszenie Rêkodzielników
¯ydowskich, Stowarzyszenie rze�ników
¿ydowskich, Stowarzyszenie majstrów
szewskich.

Co poniedzia³ek w mie�cie odbywa³y
siê targi na byd³o, konie i ziemiop³ody.
Miasto posiada elektrowniê, rze�nie i
jest czê�ciowo skanalizowane.

W mie�cie znajduje siê cegielnia, m³y-
ny, tartaki, browar, fabryka cementu,
stra¿ ogniowa. Rozwiniêty handel
szczecin¹

Dzia³alno�æ prowadz¹ lekarze ogól-
ni, denty�ci, lekarze weterynarii, adwo-
kaci, notariusze, fryzjerzy, zak³ady fo-
tograficzne, kowale, krawcy, ku�nierze,
lakiernicy, tapicerzy, tokarze, zegarmi-
strze.

W mie�cie czynne s¹ cztery apteki,
Bank Handlowy i Bank Rolniczy, trzy
hotele, restauracje, sklepy ogólnospo-
¿ywcze, piekarnie.

Na miejscu zamkowych wa³ów po-
wsta³a promenada. Do rozwoju miasta
przyczyni³a siê budowa drogi do Dub-
na, ocienionej, jak wiêkszo�æ szos Wo-
³ynia, wspania³ymi alejami drzew.

W okresie przedwojennym (pierwsza
wojna) miasto ¿y³o z blisko�ci granicy
rosyjskiej, prowadz¹c o¿ywiony handel
i przerabiaj¹c zbo¿e rosyjskie dla dal-
szego eksportu za granicê. Niezale¿nie
od tego miasto znajdowa³o siê w cen-
trum okolicy lesistej i stanowi³o wa¿ny
punkt handlowy drzewem.

Do r. 1880 rozwija³y siê Brody jako
wolne miasto handlowe, od tego czasu



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

94

ze zniesieniem tego przywileju zaczy-
naj¹ upadaæ. W stanie i okresie do 1939
r. miasto powoli chyli siê ku upadkowi.

Obecnie (od 1991 roku) miasto rejo-
nowe obwodu lwowskiego Ukrainy.

KALENDARIUM DZIEJÓW
HISTORYCZNEGO MIASTA
BRODY

Historyczne wzmianki o ruskiej miej-
scowo�ci BRODY znajdujemy w dwóch
zapisach z XI wieku. Pierwszy zapis
dotyczy roku 1084 w którym syn Wse-
wo³oda Monomacha Wlodzimierz, spo-
tka³ siê w Brodach z Jarope³kiem - wnu-
kiem króla polskiego Boles³awa II. Dru-
gi zapis dotyczy roku 1086, kiedy to
dosz³o do ponownego spotkania w
Brodach, W³odzimierza z Jarope³kiem.

Ziemie ruskie przechodzi³y w rêce
polskie ju¿ za panowania Mieszka I (981
r.), Boles³awa Chrobrego (1018r.) i Bo-
les³awa II-go (1078r.). Wydarzenia wo-
jenne nie omija³y Brodów, których na-
zwê ju¿ wówczas wywodzili siê od ko-
nieczno�ci przechodzenia przez lesiste
bagna ci¹gn¹ce siê brzegiem jeziora
Koptant obok którego le¿a³a ta miejsco-
wo�æ.

1241r.
Brody w tym czasie wchodzi³y w

sk³ad Ksiêstwa Halicko-Wo³yñskiego,
którego w³odarzem by³ Jerzy II. Na Bro-
dy dokonuj¹ najazdu Tatarzy, od nich
te¿ ucierpia³y najbardziej.

1340r.
Brody przechodz¹ w rêce litewsko-

ruskiego ksiêcia Lubarta.

1390-1440r.
Brody nale¿¹ do królów polskich i

wêgierskich lub ich wasali. Po czym
znowu dosta³y siê Lubartowi. Król W³a-

dys³aw Jagie³³o nadaje miejscowo�æ
Brody, ³uckiemu ksiêciu Fiodorowi, któ-
ry w³ada³ miejscowo�ci¹ do 1440r.

1441-1580r.
Król W³adys³aw Jagieloñczyk nada³

miejscowo�æ Brody podkomorzemu i
staro�cie sandomierskiemu Janowi Sie-
niñskiemu. W tym czasie Brody nale¿¹
do powiatu Olesko. Po �mierci Jana Sie-
niñskiego, Brody dostaj¹ siê w rêce Pio-
tra Sieniñskego, a nastêpnie dostaj¹ siê
Jadwidze Sieniñskiej ¿onie Marcina
Kamienieckiego , wojewody podolskie-
go. W roku 1580, rodzina Kamieniec-
kich sprzedaje Brody wojewodzie be³z-
kiemu Stanis³awowi ¯ó³kiewskiemu ,
który doceni³ w pe³ni mo¿liwo�ci roz-
wojowe Brodów.

Stanis³aw ¯ó³kiewski postanowi³
zbudowaæ w Brodach zamek i miasto
aby s³u¿y³y przeciwko najazdom tatar-
skim. Miasto mia³o byæ obwarowane.

1584r.
Stanis³aw ¯ó³kiewski rozpocz¹³ bu-

dowê zamku oraz ko�cio³a p. w. �wiête-
go Stanis³awa.

1596r.
Stanis³aw ¯ó³kiewski, 13 sierpnia

1596r., nada³ nowo zak³adanemu miastu
przywilej, na mocy którego mieszkañcy
mog¹ stawiaæ budynki na jego grun-
tach i rozporz¹dzaæ nimi niczym swoj¹
w³asno�ci¹. Król Stefan Batory przyzna³
Brodom przywilej na prawie magdebur-
skim.

1620-1629r.
¯ó³kiewscy czê�ciowo daruj¹ , czê-

�ciowo sprzedaj¹ Brody Stanis³awowi
Koniecpolskiemu, któremu miasto za-
wdziêcza kolejny etap rozwoju zagwa-
rantowany przywilejem z dnia 8-go
kwietnia 1629r. Od tego czasu datowa³a
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siê d³ugoletnia "�wietna dla Brodów
epoka ".

Od pocz¹tku swego istnienia Brody
odgrywa³y bardzo powa¿n¹ rolê w sys-
temie obronnym pañstwa polskiego.

1682-1704r.
Miasto i zamek staj¹ siê w³asno�ci¹

rodu Sobieskich od których z kolei od-
kupi³ w roku 1704, Brody ród Potockich.
Do czasu rozbiorów Polski, miasto Bro-
dy prze¿ywa³o swoj¹ �wietno�æ. Za-
wdziêczaj¹c to ukszta³towaniu tereno-
wemu i roztropno�ci swych kolejnych
w³a�cicieli.

W Brodach, pod w³adaniem Stanis³a-
wa Koniecpolskiego, powstaje twier-
dza, któr¹ nadzoruje i finansuje. Koniec-
polski zbudowa³ fortecê w potêdze
równ¹ z holenderskimi. Pierwsz¹ po-
wa¿n¹ próbê ognia przesz³a forteca
Brodzka w czasie najazdu Chmielnickie-
go we wrze�niu 1646r. Pos³a³ on na Bro-
dy 20.000 Kozaków. Kozacy spalili mia-
sto, ale fortecy nie zdobyli. Tak¿e w bi-
twie pod Beresteczkiem forteca Brodz-
ka odegra³a du¿¹ rolê. Dzia³a wypo¿y-
czone z Brodów królowi Janowi Kazi-
mierzowi w znacznym stopniu przyczy-
ni³y siê do zwyciêstwa Polaków. W 1651
r., twierdza Brodzka ponownie by³a ob-
legana przez Kozaków i Tatarów. Oprócz
najazdów na Brody Kozaków, Tatarów
spada³y na miasto inne nieszczê�cia i
klêski.

W 1742r.; podczas jarmarku �wiêto-
jañskiego w nocy 6 maja po¿ar znisz-
czy³ miasto niemal do szczêtu. Kilkadzie-
si¹t osób znalaz³o �mieræ w p³omieniach.
W mie�cie sp³on¹³ piêkny ko�ció³ do-
minikañski wraz z klasztorem. Stanis³aw
¯ó³kiewski wybudowa³ w 1596r., w Bro-
dach ko�ció³ parafialny p. w. Podwy¿-
szenia �wiêtego Krzy¿a. Stanis³aw Ko-
niecpolski doprowadzi³ do otwarcia
dziêki usilnym staraniom, Brodzk¹ Aka-

demiê w której wyk³adali profesorowie
z Uniwersytetu w Krakowie. Akademiê
otwarto w 1637r. i egzystowa³a ona do
1648 roku. W³a�ciciele Brodów, dbali o
to, aby miasto siê rozwija³o bogaci³o siê
na handlu wykorzystuj¹c szlak handlo-
wy z zachodu na wschód, którym to
przmieszczano towary. Aby sprawy sz³y
jak najlepiej �ci¹gniêto do Brodów Szko-
tów, Greków i Ormian, którzy w handlu
byli wzorem. Od 1588r., zaczêli do Bro-
dów nap³ywaæ ̄ ydzi, umiej¹cy dobrze
handlowaæ, a z czasem stali siê oni
prê¿n¹ spo³eczno�ci¹ w tym mie�cie.

Gdy w³a�cicielami Brodów by³ ród
Potockich, w wyniku rozbiorów Polski
do Brodów wkroczyli Austriacy.

1772-1914r.
Pod zaborem austriackim Brody prze-

trwa³y ponad 140 lat. Od 1772r., kiedy
zajêli je wojska austriackie, a¿ do 1920r.,
kiedy to Polska odzyska³a niepodle-
g³o�æ, po pierwszej wojnie �wiatowej.
W okresie zaboru austriackiego Brody
uzyska³y po³¹czenie kolejowe w roku
1866 ze Lwowem. Od 1775r., uzyska³y
przywilej wolno handlowy dla miasta,
w Polsce przed rozbiorowej nie maj¹cy
precedensu. Przywilej brodzki ustano-
wiony po pierwszym rozbiorze, mia³ na
celu zapobiec upadkowi miasta, zapew-
niaj¹c bezc³owy handel. W chwili roz-
bioru Brody , mia³y monopol handlu
austriacko-wêgierskiego. Przez ca³y czas
trwania przywileju brodzkiego, by³ on
zwalczany przez czê�æ biurokracji au-
striackiej. Rosja równie¿ stara³a siê o
zniesienie przez rz¹d austriacki tego
przywileju. Kupcom brodzkim przez ca³y
czas austriackiej epoki, uda³o siê nie
dopu�ciæ do tego zniesienia przez 105
lat, a¿ do 1880r.

ZABÓR AUSTRIACKI 1772r.
5 sierpnia wojska austriackie wkro-
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czy³y do Brodów. Miastu nadano sta-
tus stolicy dystryktu. Ju¿ w nastêpnym
roku przyby³ do Brodów cesarz Józef
II, a gubernator Galicji wyda³ rozporz¹-
dzenie, które wy³¹czy³o Brody z obsza-
ru celnego, co mia³o na celu zapobie¿e-
nie stagnacji handlu.

1779r.
Nadano Brodom przywilej wolnego

miasta handlowego, który utrzymano do
1880r. W Brodach rezydowa³y dwa kon-
sulaty, pruski i rosyjski oraz izba prze-
mys³owo- handlowa. Brody przez wiele
lat by³y wa¿nym punktem wymiany han-
dlowej miedzy Wschodem a Zachodem.

1863r.
W Brodach powstaje 4- klasowe gim-

nazjum, a w 1879r., 8- klasowe gimna-
zjum, które w 1883 zyska³o w³asny
gmach. Wyk³adowym jêzykiem by³ jê-
zyk niemiecki. W 1907r., rozpoczêto ju¿
w I klasie gimnazjum naukê w jêzyku
polskim jako jêzyk wyk³adowy. Gimna-
zjum otrzyma³o imiê Józefa Korzeniow-
skiego.

1920r.
26 VII 1920r., w wyniku najazdu bol-

szewickiego miasto zajê³a armia Budion-
nego po trzech dniach bardzo ciê¿kich
walk. Bolszewicy zostali wyparci z Bro-
dów 18 IX 1920r.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci Bro-
dy by³y siedzib¹ starostwa powiatowe-
go. Powiat liczy³ 1125 kilometrów kwa-
dratowych i 91000 mieszkañców. W miê-
�cie zdecydowan¹ wiêkszo�ci¹ byli
¯ydzi, nastêpnie Polacy i Ukraiñcy.

1939r.
W Brodach do wybuchu II wojny

�wiatowej dzia³a³y cztery polskie szko-
³y powszechne III go stopnia, trzy szko-
³y �rednie - gimnazjum i liceum mêskie

im. J.Korzeniowskiego, gimnazjum i li-
ceum ¿eñskie im. E.Orzeszkowej oraz
gimnazjum i liceum handlowe.

Znaczn¹ rolê odegra³y dwie szko³y
muzyczne Marii Westowej i Miroslawy
Sucharowskiej, ksiêgarnia Feliksa We-
sta, w której mo¿na by³o zaopatrzyæ siê
we wszystkie wydawnictwa krajowe i
zagraniczne. Druga wojna �wiatowa
przez dwa tygodnie nie przynosi³a bro-
dzianom zmiañ. 14 wrze�nia 1939r., mia³
miejsce pierwszy niemiecki nalot, który
sprawi³ wiele zniszczeñ, w tym szpitala
by³y te¿ ofiary w ludziach. 21 wrze�nia
1939r. do Brodów wkroczy³y jednostki
armii sowieckiej. Ju¿ pod koniec 1939r.,
zacz¹³ siê terror NKWD, który dotyka³
g³ównie Polaków. Wybuch wojny nie-
miecko - sowieckiej sprowadzi³ na Bro-
dy wielokrotne bombardowania miasta,
dworca i lotniska. Wojska hitlerowskie
zajê³y Brody w nocy z 28 na 29 czerwca
1941r. Najtragiczniejszy by³ los spo³ecz-
no�ci ¿ydowskiej: Pocz¹tkowo by³y
pogromy i dora�ne egzekucje, nastêp-
nie planowe wyniszczanie przede
wszystkim w obozie zag³ady w Be³¿cu,
dok¹d w 1943r., wywieziono z Brodów
5200 ̄ ydów. Getto brodzkie powsta³o
w grudniu 1942r. Akcje likwidacyjne
przeprowadzono w nim 31 III i 4, 10, 13
V 1943r. Getto zlikwidowano 21 V 1943r.

1944r.
W dniach 22 - 25 III 1944r., armia so-

wiecka podesz³a pod Brody i zajê³a przed-
mie�cia Folwarki Ma³e i czê�ciowo Pod-
zamcze. Jednak Niemcy odbili je i zarz¹-
dzili masow¹ ewakuacjê ludno�ci. Na
prze³omie marca i kwietnia Brody opu-
�cili niemal wszyscy mieszkañcy. Woj-
ska sowieckie zajê³y Brody dopiero 17
lipca 1944r., kiedy to nast¹pi³a koñcowa
faza repatriacji Polaków do Polski.

Na podst. materia³ów
Franciszka Bachusa



SK¥D NASZ RÓD

97

Po ostatniej wojnie dwukrotnie zmie-
niano nazwê Stanis³awowa. Najpierw na
sztucznie brzmi¹cy Stanis³aw, pó�niej
na Iwano-Frankiwsk ku czci lewicowe-
go pisarza ukraiñskiego. Dla nas Pola-
ków jak i Ukraiñców ta nazwa brzmi
obco, w ¿aden sposób nie przylega do
murów miasta, które zawsze by³o Stani-
s³awowem. Warownym grodem za³o¿o-
nym przez Rewerów - Potockich w XIX
w. na Pokuciu u stóp po³udniowych
Karpat. Sta³ siê Stanis³awów per³¹ tej
ziemi nazwanej "Pokuciem", bo Rzecz-
pospolita siêga³a wtedy a¿ po po³o¿o-
ne nad Czeremoszem miasto Kuty, a
wiêc "po Kuty" i st¹d Pokucie.

Znakomity ukraiñski pisarz, spo³ecz-
nik i polityk Iwan Franko którego imiê
nosi dzi�  Stanis³awów, urodzi³ siê w
1856r. zupe³nie gdzie indziej, we wsi  Na-
hujowice ko³o Drohobycza i zapewne w
grobie siê przewraca, bo choæ marzy³ o
niepodleg³ej Ukrainie, to ceni³ Polaków,
nasz¹ kulturê zdawa³ sobie sprawê  z
ogromnego wk³adu w rozwój Kresów. W
Stanis³awowie Franko bywa³ rzadko, nie-
wielkie mia³ zwi¹zki z tym miastem.

Nie ma Stanis³awowa, jest Iwano-
Frankiwsk. Ale w Iwano-Frankiwsku
nadal najpiêkniejszy jest Stanis³awów.
To co dawne, Rynek z Ratuszem, który
z lotu ptaka ma kszta³t polskiego Krzy-
¿a Walecznych, ko�ció³ parafialny zwa-
ny far¹, w którym Henryk Sienkiewicz
w swojej Trylogii pochowa³ pu³kowni-
ka Wo³odyjowskiego, ko�ció³ ormiañ-
ski, ulica Sapie¿yñska przemianowana
na Na zale¿nosti, cudowny secesyjny
dworzec kolejowy, ulica Trzeciego
Maja, dzi� Hruszczewskiego, w³¹cznie
z peryferyjn¹ kiedy� ulic¹ Cich¹, po któ-
rej wprawdzie �ladu nie ma, ale maj¹ j¹
w pamiêci dawni mieszkañcy tego mia-
sta. Nie ma ju¿ zielonych ³êgów nad brze-
gami Bystrzycy, zamiast wiklinowego

NIE MA JU¯ STANIS£AWOWA
g¹szczu rozpanoszy³o siê blokowisko
poprzedzielane szeregami skorodowa-
nych samochodów oraz rzêdami �miet-
ników. Stanis³awów by³ miastem garni-
zonowym z pu³kami piechoty i u³anów,
dywizjonem lekkiej artylerii konnej (trze-
ba pamiêtaæ - to rok 1939) i piêknymi
defiladami wojskowymi dwa razy w roku
- 3. maja i 11. listopada. Nasze wojsko
zawsze wychodzi³o eleganckie i b³ysz-
cz¹ce, co roku latem na manewry, a wra-
ca³o jesieni¹ zmêczone i zakurzone.

W tych latach Stanis³awów posiada³
70 tys. mieszkañców, w tym 22 000 Po-
laków, 20 000 ̄ ydów, 18 000 Ukraiñców,
5 000 Niemców i 5 000 obywateli innej
narodowo�ci. Ka¿da z tych narodowo-
�ci mia³a swoj¹ reprezentacjê, która sta-
³a na stra¿y ich praw.

17. wrze�nia 1939 r. wszystko siê za-
wali³o i skoñczy³a siê polska niepodle-
g³o�æ, a trzy dni pó�niej do Stanis³awo-
wa wkroczy³a Armia Czerwona. W sza-
rych, wystrzêpionych u do³u szynelach
do samej ziemi, z bagnetami na sztyk na
d³ugich karabinach i dziwnymi, szma-
cianymi woreczkami zawi¹zanymi na
sznurek, zamiast wojskowych torni-
strów na plecach. Szli godzinami od stro-
ny Marzli, przez wiadukt kolejowy, a za
nimi ci¹gn¹³ siê smrodliwy zapach ni to
dziegciu, ni to ka³u. Jecha³y �mieszne,
ci¹gniête przez koniki wózki na dwóch
kó³kach z kulomiotem, zwane taczanka-
mi, armaty i ogromne czo³gi. Entuzja-
stycznie wita³a ich ukraiñska i ¿ydow-
ska ludno�æ, a pod nowoczesnym gma-
chem poczty odby³ siê nawet wiec po-
witalny z mnóstwem czerwonych flag.

Rz¹dy w³adzy radzieckiej rozpoczê³y
siê od ulicy Kolejowej, sk¹d w ci¹gu
dwóch lat wywieziono dziesi¹tki tysiê-
cy mieszkañców województwa stanis³a-
wowskiego, - Polaków, ̄ ydów, a tak¿e
Ukraiñców. Dzi� nikt ju¿ nie pamiêta, ¿e



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

98

ich gehenna zaczyna³a siê w³a�nie na
tej ci¹gle zaniedbanej ulicy, która zmie-
ni³a siê w drogê wiod¹c¹ na Sybir. Nie
ma tam ¿adnej tablicy wspominaj¹cej ich
straszny los.

W nocy z 21/22 czerwca 1941 roku
Niemcy zaatakowa³y ZSRR, zaczê³a siê
prawdziwa wojna. Nikt tego dnia nie by³
w stanie przewidzieæ, co wydarzy siê w
najbli¿szym czasie. Niemieckie samolo-
ty bombardowa³y miasto, ogólne zamie-
szanie, czu³o siê narastaj¹c¹ panikê. W
mie�cie pojawili siê najpierw pojedyn-
czy, potem ³¹cz¹cy siê w grupy cywile z
¿ó³to-niebieskimi opaskami na rêkawach
- Ukraiñcy z polsk¹ broni¹, zrabowan¹
w miejscowych koszarach i odebran¹
¿o³nierzom polskim, których w razie
oporu zabijano. Og³oszono powstanie
pañstwa ukraiñskiego. Podobna sytu-
acja by³a we wszystkich ma³ych mia-
steczkach wokó³ Stanis³awowa. Z miej-
sca te¿ zaczêto nowe porz¹dki, znów
dosz³o do pogromów i grabie¿y. Szcze-
gólnie polowano na ¯ydów i polskich
dzia³aczy. Ci¹gle ukryte i do dzi� nie-
rozliczone zbrodnie, równie¿ dlatego, ¿e
ukraiñskie gwa³ty zblad³y wobec po-
twornych zbrodni dokonanych w ostat-
nich dniach czerwca przez Sowietów.
Wymordowali oni tysi¹ce zamkniêtych
w wiêzieniach Polaków i Ukraiñców.

4 lipca 1941 roku do Stanis³awowa
zajecha³y ciê¿arówki z ¿o³nierzami w pia-
skowych mundurach. Wkroczenie Wê-
grów przerwa³o bezkrólewie wykorzy-
stywane przez ukraiñskich nacjonali-
stów z Organizacji Ukraiñskich Nacjo-
nalistów, a nastêpnie wesz³y oddzia³y
niemieckie.

Jeden dzieñ za panowania Niemców
w Stanis³awowie wygl¹da³ tak: sobota,
by³a piêkna, s³oneczna, doskona³a wi-
doczno�æ. Z jednego budynku widzia-
³em, ¿e miejscowa synagoga obok teatru
by³a otoczona kordonem niemieckich

¿o³nierzy. Pod �cian¹ synagogi wkopa-
no dziesiêæ pali. W odleg³o�ci kilku me-
trów sta³a czwórkami ca³a kompania ¿o³-
nierzy niemieckich, z bagnetami na kara-
binach. Prowadzona w teatrze rozprawa
w jêzyku ukraiñskim by³a transmitowa-
na na plac przez kilka g³o�ników. Zaczê-
³a siê w po³udnie i nie mia³a nic wspólne-
go z s¹dem. Odczytywano nazwiska,
datê urodzenia oraz adres s¹dzonego i
pytano o przynale¿no�æ i sympatiê do
OUN. S¹dzeni odpowiadali "tak" lub
"nie" - i to wszystko! A potem natych-
miast zapada³ wyrok - kara �mierci przez
rozstrzelanie. S³uchali�my tego w milcze-
niu, byli�my oszo³omieni i wspó³czuli-
�my rodzinom, pomimo ¿e  w pierwszych
dniach ponie�li�my wiele krzywd od na-
rodu ukraiñskiego.

Zaraz te¿ zaczêto pojedynczo wypro-
wadzaæ skazanych z teatru pod syna-
gogê i tam przywi¹zywano ich do s³u-
pów. Byli hardzi, z uniesionymi g³owa-
mi, przewa¿nie w bia³ych ukraiñskich
koszulach. Kiedy ju¿ ca³¹ pierwsz¹ dzie-
si¹tkê przywi¹zano do s³upów, uformo-
wa³ siê przed nimi pluton egzekucyjny,
skazani zaczêli krzyczeæ: "S³awa Ukra-
inie", "Haj ¿ywe Ukraina", "Ginem za
Ukrainu".

Zostali oskar¿eni o zorganizowanie
powstania celem wymordowania
¯ydów i Polaków, rozstrzelano 27 osób.

Gestapo i NKWD wymordowa³o na
terenie województwa stanis³awowskie-
go 50 000 ukraiñskiej inteligencji, która
zdoby³a wykszta³cenie w II Rzeczypo-
spolitej - Matce Narodów.

Zdarzenie to piêknie opisa³ mieszka-
niec Stanis³awowa Tadeusz Olszañski
w ksi¹¿ce "Kresy Kresów". Ja by³em
naocznym �wiadkiem tych wydarzeñ.

Dzi� na budynku teatru jest ma³a ta-
blica upamiêtniaj¹ca to wydarzenie.

Marian £oziñski
(fot. str. 99)
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Do 1939 roku Polacy, Rusini, ̄ ydzi
¿yli w zgodzie, przez d³ugie lata, a
nawet wieki.

W Mariampolu pod Stanis³awowem
- dzisiejszym Iwano-Frankiwsku- od
roku stoi pomnik polsko ukraiñskiego
pojednania (fot.). Zbudo-
wali go wspólnie Polacy i
Ukraiñcy, dawni i tera�niej-
si mieszkañcy tego mia-
steczka. Za wzorzec dla
jego wykonania  pos³u¿y³a
ma³a statuetka wrêczona
przedstawicielom  spo³ecz-
no�ci Mariampola przez
papie¿a Jana Paw³a II. Na
tej podstawie napisano w
jêzyku polskim i ukraiñskim
POJEDNANIE.

Wspomnê kilka s³ów o historii i lu-
dziach tego miasteczka. Nazwa Ma-
riampol powsta³a w XVII wieku, w
okresie licznych napadów tatarskich

MARIAMPOL NAD DNIESTREM,
MIASTO POJEDNANIA

na te ziemie. Legenda g³osi, ¿e podczas
jednego z nich hetman Stanis³aw Jab³o-
nowski, uciekaj¹c z okr¹¿enia przed Ta-
tarami na koniu , rzuci³ siê w wody Dnie-
stru. Uda³o mu siê dop³yn¹æ do prze-
ciwleg³ego brzegu, ale koñ nie móg³

wyj�æ na brzeg. Hetmanowi
zagra¿a³a �mieræ albo niewo-
la. Wtedy z rozpaczy
krzykn¹³ "Jezus Maryja ra-
tujcie mnie" i koñ wyskoczy³
na brzeg. Hetman w podziê-
ce za ocalenie ¿ycia, zmieni³
nazwê wsi Czesybiesy na
prawym brzegu Dniestru na
"Jezupol" a na wzgórzu po
lewej stronie Dniestru u pod-
nó¿a wsi Wo³czków na tere-

nie osady Czortów rozpocz¹³ budowê
zamku obronnego wraz z zabudow¹ ca-
³ego wzgórza  nada³ temu miasteczku
nazwê Mariampol.

Dokoñczenie na str. 100

Stanis³awów, 2005 r. - ko�ció³ parafialny
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Po odzyskaniu niepodleg³o�ci roz-
pocz¹³ siê wzmo¿ony okres rozbudowy
miasta. W latach pokoju ks. Marcin Bo-
zak, gorliwy kap³an, niezwyk³y organi-
zator, dzia³acz spo³eczny, patriota, od-
znaczony srebrnym krzy¿em zas³ugi
zbudowa³ Dom Ludowy i uruchomi³
sklep Kó³ka Rolniczego, mleczarniê,
o�rodek dla m³odzie¿y z du¿¹ sal¹ te-
atraln¹. Zbudowa³ publiczn¹ siedmio-
klasow¹ szko³ê powszechn¹, za³o¿y³
Kasê Stefczyka, pomaga³ w budowie
cerkwi grekokatolickiej. W tym czasie
równie dobrze gospodarzy³o siê rolni-
kom. W mie�cie ¿y³o 2050 Polaków,1120
Rusinów, 837 ¿ydów. Wojna 1939-45
przynios³a straszne czasy dla ka¿dej
spo³eczno�ci.

Pierwsi zostali wywiezieni ¿ydzi do
Stanis³awowa i tam zamordowani przez
¿o³nierzy niemieckich. W1941 zamordo-
wany zosta³ przez nacjonalistów ukra-
iñskich ks. Bozak oraz wymordowana
polska wie� Wo³czków. W nocnym na-
padzie, w którym ze strony banderow-
ców bra³y udzia³ tak¿e kobiety, zamor-
dowano 58 osób.

Polacy wyjechali z Mariampola w
1954 roku. Na ich miejsce przywieziono
wysiedlonych z Polski £emków, którzy
do dzi� gospodarz¹.

Pojednanie: Do pierwszych kontak-
tów miêdzy "nowymi" a "starymi"
mieszkañcami Mariampola dosz³o na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W
1995 roku do Mariampola zajecha³y dwa
autokary z by³ymi mieszkañcami tego
miasta. Powitanie przed cerkwi¹ by³o
bardzo uroczyste, z chor¹gwiami i iko-
nami, wójt i ksi¹dz greckokatolicki po-
witali ich chlebem i sol¹. Zobaczyæ mo¿-
na by³o ³zy ociekaj¹ce po policzkach go-
spodarzy i go�ci. "Witajcie w domu" -
tak zwróci³ siê do go�ci wójt. I my i Wy
zostali�cie wygnani przed laty ze swo-

jej ziemi. Nie sta³o siê to ani z Waszej,
ani z naszej winy.

Od tego czasu, przynajmniej dwa razy
w roku Polacy z Mariampola spotykaj¹
siê z jego obecnymi mieszkañcami. Ukra-
iñcy zapraszani s¹ co roku do Polski,
przewa¿nie w drug¹ niedzielê wrze�nia,
na coroczny odpust do Wroc³awia.

Jest w Starym Testamencie w Ksiê-
dze Eklezjastesa , zwanej tak¿e Ksiêg¹
Koheleta bardzo piêkny i wymowny
tekst:

"Wszystko ma swój czas, i jest wyzna-
czona godzina na wszystkie sprawy
pod niebem: Jest czas rodzenia i czas
umierania, czas sadzenia i czas wyry-
wania tego, co zasadzono, czas zabi-
jania i czas leczenia, czas burzenia i
czas budowania, czas p³aczu i czas
�miechu, czas zawodzenia i czas pl¹-
sów, czas rzucania kamieni i czas ich
zbierania, czas pieszczot cielesnych i
czas wstrzymywania siê od nich, czas
szukania i czas tracenia, czas zacho-
wania i czas wyrzucania,  czas rozdzie-
rania i czas zszywania, czas milczenia
i czas mówienia, czas mi³owania i czas
nienawi�ci, czas wojny i czas pokoju."

A tak pisze Stanis³aw Wodyñski w
Kurierze Galicyjskim z 31. lipca 2008 r. w
artykule p.t. "Powrót flagi bia³o-czerwo-
nej do Mariampola": "Z chwil¹ ofiaro-
wania przez pochodz¹cych z G³ubczyc
fundatorów - do mariampolskiej cerkwi
- kopii obrazu Matki Bo¿ej Hetmañskiej,
sentymentalny z pocz¹tku charakter
spotkañ wzbogaci³ siê o wymiar religij-
ny. Mieszkaj¹ca na sta³e we Wroc³awiu
pochodz¹ca z kresów Matka Bo¿a Zwy-
ciêska powróci³a nad Dniestr"

Marian £oziñski
Na zdjêciu pomnik polsko  - ukraiñ-
ski �Pojednanie� w Mariampolu
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Jest cieñ historii i �wiat³o dziedzictwa,
Co na swe karty rozk³ada ryngrafy,
S¹ �lady ojców ich groby, pacierze,
Matczyne oczy w starej fotografii.

�wit poranka, 28 lutego 1944r. To pra-
wie koniec wojny. Narody ¿y³y oczeki-
waniem na wolno�æ równie¿ w miejsco-
wo�ci Huta Pieniacka znajduj¹cej siê w

województwie lwowskim, wówczas za-
mieszkiwanej przez wiêkszo�æ Polaków.
Tego ranka kiedy miejscowi Polacy jesz-
cze spali, ukraiñskie oddzia³y  SS-Gali-
zien oraz UPA zabi³y oko³o 1000  pol-
skich mieszkañców, obrabowa³y i spa-
li³y ich gospodarstwa. W 63. rocznicê
wracamy pamiêci¹ do tej tragedii, a za-
razem sk³adamy ho³d tym, których nie
ma. Ten apel i te s³owa skierowane s¹
do m³odzie¿y. B¹d�cie stra¿nikami pa-
miêci o tej tragedii. Pamiêæ jest niezwy-
kle wa¿na, bo nie zbudujemy przysz³o-
�ci na fundamencie nieprawdy. Przypo-
minam s³owa Jana Paw³a II, który na-
wo³ywa³ Polaków i Ukraiñców, ¿eby�my
prze³amali to, co w historii by³o dla nas
tak trudne, bo cena przesz³o�ci jest
ogromna. Strona polska negocjowa³a w
sprawie upamiêtnienia miejsca mordu
Polaków w Hucie Pieniackiej z w³adza-
mi Ukrainy przez dziesiêæ lat. Porozu-
mienie sta³o siê mo¿liwe dopiero po
przemianach politycznych na Ukrainie.
Pomnik, upamiêtniaj¹cy mord na Pola-

63 ROCZNICA TRAGEDII W HUCIE PIENIACKIEJ
kach to: Krzy¿ z tekstem w jêzyku pol-
skim i ukraiñskim oraz dwie tablice z na-
zwiskami ofiar zbrodni. Po latach po-
szukiwañ poznali�my jedynie czê�æ na-
zwisk spoczywaj¹cych tu ludzi. Nie
uda³o siê ustaliæ pe³nej listy nazwisk. Z
dokumentów i relacji �wiadków pracow-
nikom Rady Ochrony Pamiêci i Mêczeñ-

stwa uda³o siê ustaliæ oko³o 400  na-
zwisk zidentyfikowanych ofiar i umie-
�ciæ na dwóch tablicach obok krzy¿a.
Dzi� po latach starañ spotykaj¹ siê
Polacy i Ukraiñcy by wspólnie siê mo-
dliæ za spoczywaj¹cych w tej ziemi,
ziemi naszych ojców. W Instytucie
Pamiêci Narodowej nadal jest prowa-
dzone �ledztwo w sprawie mieszkañ-
ców Huty Pieniackiej. Zosta³o ono
wszczête w dniu 24 listopada 1992 r.
W czasie od 22 grudnia 1997 r. do 13

marca 2001 r. postêpowanie przygoto-
wawcze by³o zawieszone. W �ledztwie
ustalono kolejnych �wiadków zdarze-
nia oraz wykonywane s¹ czynno�ci
zmierzaj¹ce do odnalezienia w archi-
wach polskich i zagranicznych zw³asz-
cza na terenie Rosji i Niemiec. Podjête
zosta³y tak¿e czynno�ci zmierzaj¹ce do
uzyskania dokumentów znajduj¹cych
siê w dyspozycji Policji Wielkiej Bryta-
nii, maj¹cych zwi¹zek z przyjêciem na
terytorium Wielkiej Brytanii w roku 1947
oko³o 8000 cz³onków ukraiñskiej forma-
cji SS. Zapis ten jest zanotowany w IPN
pod dat¹ 10 lutego 2005 r. Pamiêæ o
zmar³ych i pomordowanych jest bowiem
czê�ci¹ narodowej to¿samo�ci, a groby
stanowi¹ niezaprzeczalny element na-
rodowej historii, �wiadcz¹cej o polskiej
tradycji tych ziem. Pamiêtaj¹c o prze-
sz³o�ci, budujemy lepsz¹ przysz³o�æ.

Marian £oziñski
fot. - tablica na murze cmentarza w
Babicach (gm. Baborów) upamiêtnia-
j¹ca ofiary Huty Pieniackiej
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Pamiêtam z dzieciñstwa ¿artobliwe
przekomarzania moich rodziców na te-
mat pochodzenia �zza Buga�. Oboje
pochodzili z tej samej miejscowo�ci, po-
³o¿onej o 50 km na pó³nocny  wschód
od Lwowa w powiecie Kamionka Stru-
mi³owa, jednak Mama twierdzi³a, ¿e zza
Buga pochodzi Ojciec, gdy¿ Jej dom
rodzinny by³ przed Bugiem. Rzeczywi-
�cie - miasteczko Busk le¿y nad sa-
mym Bugiem � �ci�lej mówi¹c w miej-
scu, gdzie do Bugu wpada rzeka Pe³tew
(ta sama, która przep³ywa przez Lwów,
chocia¿ tam jej nie widaæ) oraz strumy-
ki: So³otwina, Rokitna i Rudna.

To malownicze po³o¿enie � wed³ug
Antoniego Schneidera- ��ju¿ w daw-
nych latach zajmowa³o pisarzy, tak ¿e
je Wenecj¹ polsk¹ nazywali�. I chocia¿
przesadzi³ trochê w literackim zapale
rozmi³owany w samym miasteczku wy-
chowanek tamtejszej �szko³y trywial-
nej�, nadaj¹c swej historii miasta tytu³
�Miasto Busk � Wenecja Polska�, to
niew¹tpliwie owa niezwyk³o�æ po³o¿e-
nia na mokrad³ach i rozlewiskach kilku
rzek i strumieni sprawi³a, ¿e za³o¿one
przed 1098 rokiem przez ksiêcia Dawida
Ihorowicza gród obronny i osada da³y
pocz¹tek jednemu z najstarszych na tej
ziemi miast, staro¿ytno�ci¹ dorównuj¹-
cemu niemal Trembowli i W³odzimierzo-
wi Wo³yñskiemu o ponad dwa wieki
starszym od stolicy tego regionu �
Lwowa.

W tym¿e miasteczku � jak rodzinna
tradycja przekazuje od ponad dwustu
lat � w ksiêgach parafii �w. Stanis³awa
zapisywano daty kolejnych narodzin
moich przodków i krewnych, nie wy³¹-
czaj¹c starszego rodzeñstwa. By³by to
zapewne i mój kraj lat dziecinnych. By³-
by, gdyby nie to, ¿e� urodzi³em siê o
kilka lat za pó�no � w tym �szczegól-

nym� momencie dziejów, kiedy kolej-
nym potomkom Frejów, Berków, Cwe-
nów, Czabajów, Czechryñskich, Czucz-
manów, Fahrenholzów, Faliñskich, Go-
fryków, Herbów, Kaweckich, Kolbu-
chów, Koz³owskich, Liphardtów, Mary-
nowiczów, Mase³ków, M³otów, Pawli-
szów, Pospiszylów, Serbertów, Sio³kow-
skich, Solarewiczów, Tomkiewiczów,
Trojanów, Wardyñskich, Wliz³ów, jako
miejsce urodzenia zaczêto wpisywaæ
G³ubczyce i Namys³ów, Klisino, Ziemie-
³owice, Branice i wiele jeszcze innych
nazw miejscowo�ci, o których istnieniu
nikt w Busku nie s³ysza³, odleg³ych o
setki kilometrów na zachód.

Czy¿ jednak tych kilka lat� spó�nie-
nia�, parêset kilometrów �przemieszcze-
nia� z jednych kresów na drugie, mo-
g³o tych wszystkich �urodzonych za
pó�no� pozbawiæ domowej, rodzinnej
historii, �odci¹æ� od przesz³o�ci jak nie-
mowlê od matczynego ³ona po przeciê-
ciu pêpowiny?

Je�li siê jednak od najm³odszych lat
s³ysza³o o Lipibokach i Wolanach, Krót-
kiej i D³ugiej Stronie, Podzamczu i Nie-
mieckim Boku, je�li oczywiste by³o, ¿e
najbli¿sza stacja kolejowa by³a w Kra-
snem, a do gimnazjum chodzi³o siê w
Brodach lub Kamionce Stumi³owej, to
nie mo¿na o Bugu my�leæ inaczej, ni¿
jak o rzece �domowej�, do której zbie-
ga³o siê wprost z rodzinnego domostwa
� najpierw przez sad, potem ³¹k¹ � do
samego brzegu.

Niewa¿ne, ¿e tego domu ju¿ nie ma.
¯e Bug widzia³o siê tylko w miejscu,
gdzie wraz z Narwi¹ wpada do Wis³y.
Pamiêæ to przecie¿ nie fotograficzna
umiejêtno�æ �wywo³ywania� miejsc i
rzeczy osobi�cie widzianych. Prawdzi-
wa, istotna jej si³a tkwi w mo¿liwo�ci
przenikania czasu i przestrzeni, ³¹cze-

�KRAJ LAT DZIECINNYCH� - BUSK
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nia siê z odleg³ymi miejscami i obcowa-
nia z dawno nieobecnymi lud�mi. Te
w³a�nie �g³êbsze� pok³ady pamiêci na-
kazuj¹ mi powróciæ do miejsca, w któ-
rym nigdy nie by³em.

Wybieram siê w podró¿, której celem
bêdzie �Wolne miasto królewskie
Busk�  jak swoje zwali miejsce na ziemi
jego obywatele, chlubi¹c siê dawnymi
przywilejami, rzeczywi�cie przez pol-
skich monarchów wielokrotnie nadawa-
nymi. I zgodnie z polsk¹ tradycj¹ roz-
liczne przywileje i ulgi dla �mieszczan i
podmieszczan�- czy to by³o zwolnienie
od c³a za handel byd³em, wolno�æ
�szynkowania wódkami s³odkimi, likwo-
rami�, czy te¿ zwolnienie od wszelkich
�ciê¿arów rustykalnych� -jednakowo
dotyczy³y wszystkich, bo jak g³osi³ do-
kument z r. 1521 dany przez Zygmunta I
Starego: � �rozci¹gamy je do wszyst-
kich mieszkañców bez ró¿nicy w wie-
rze i wyznaniu�.I dziêki tej równo�ci
wobec królewskiego prawa �(�)
wszystkich mieszkañców, chrze�cijan
³aciñskiego obrz¹dku, Rusinów, Or-
mian i ¯ydów (�)� � w pó�niejszym
czasie równie¿ � Czechów i Niemców �
trwa³o to miasto przez stulecia, tworz¹c,
jak ca³y ten obszar, swoist¹ mozaikow¹
wspólnotê jêzyków, kultur i religii, nie
woln¹ zapewne od konfliktów, ale po³¹-
czon¹ rozlicznymi wiêzami ekonomicz-
nymi, s¹siedzkimi, rodzinnymi.

Burzliwe dzieje miasteczka nad Bu-
giem � po³o¿onego na �czarnym tatar-
skim szlaku� i przez Tatarów wielokrot-
nie ³upionego, niszczonego przez na-
jazdy tureckie i wojny kozackie, podda-
nego do�wiadczeniom blisko stupiêæ-
dziesiêcioletniej niewoli austriackiej
przekonuj¹ nas, ¿e ta wspólnota w tych
dramatycznych do�wiadczeniach jakby
umocni³a siê. W chwili trwogi znika³y
dziel¹ce ró¿nice, nawet je�li zagro¿e-
niem stawali siê ludzie tej samej wiary i

mowy, jak by³o w czasach powstania
Bohdana Chmielnickiego, które wed³ug
zapisu prawos³awnego mnicha i kroni-
karza Ojca Afanazego zdziesi¹tkowa³o
wszystkich mieszkañców Buska, bo jak
czytamy: ��I czyli¿ to tylko samych
Lachów zabijaj¹? Bohdan Chmielnic-
ki gorszy od Tatarzyna, sta³ siê dzi�
postrachem od Dniepru a¿ do Sanu
(�) Przesz³o 2 tys. ludzi w tym miejscu
z dobytkiem pozabija³ i poniszczy³ nie-
przyjazny orê¿ kozacko � moskiewski,
poniszczy³ fortece miejskie, popali³
cerkwie, ko�cio³y, zamek, wszystkie
domy (�) s³owem ca³e miasto w pust-
kê zamieni³�.

A mimo to miasto odradza³o siê, od-
budowywano ko�cio³y, cerkwie i syna-
gogi, co najwy¿ej przybywa³o legend i
opowie�ci o cudach i niezwyk³ych zda-
rzeniach (ale nie w tym miejscu bêdzie-
my je przypominaæ). W 1939 roku liczy-
³o ok. 8 tys. mieszkañców, w tym blisko
po³owê stanowili Polacy, 2,5 tys. by³o
¯ydów, ponad 1,5 tys. Ukraiñców.Prze-
trwa³o wiêc w tej przez stulecia umoc-
nionej ró¿norodno�ci równie¿ i katakli-
zmy pocz¹tków naszego wieku: wojnê
�wiatow¹, polsko � ukraiñskie konflik-
ty zwi¹zane z odbudow¹ naszej niepod-
leg³o�ci, wojnê bolszewick¹.Mog³o siê
zdawaæ, ¿e bêdzie na zawsze �ma³¹ oj-
czyzn¹� dla tych trwaj¹cych od stuleci
w swym miejscu nad Bugiem i Pe³twi¹
wspó³braci. A jednak nadszed³ czas,
który sprawi³, ¿e tamten� Busk prze-
sta³ istnieæ.

Kilka zaledwie lat wystarczy³o, by
trwaj¹ca wieki wspólnota dos³ownie
rozpad³a siê, zniknê³a. Tak jakby jaka�
bezlitosna si³a wch³onê³a te tysi¹ce ist-
nieñ wraz z ca³¹ ich wielopokoleniow¹
przesz³o�ci¹.Jakby nad tym miastem
zamknê³y siê nagle masy wody, mokra-
d³a i trzêsawiska znowu rozla³y siê w
miejscu, gdzie Pe³tew uchodzi do Bugu,
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jak przed wiekami, zanim bocian z her-
bu miasta, ten �bu�ko� z ruskiej legen-
dy wskaza³ miejsce, gdzie mo¿na spo-
kojnie osi¹�æ. Ale w ciszy i pustce, któ-
ra zosta³a po tamtym Busku, jest prze-
cie¿ dramat jego sze�ciu lat ostatnich.S¹
cierpienia i ofiary, s¹ zbrodnie i opraw-
cy. Nie wszyscy zbrodniarze nosz¹
mundur NKWD czy Gestapo. Oprawca
mia³ nieraz postaæ i twarz s¹siada, kie-
dy noc¹ szed³ wywi¹zaæ siê z bande-
rowskiej przysiêgi, mordowa³ i pali³ La-
chów w Maziarni, na kolonii w Krasnem,
w Toporowie. W tej wojnie tryumfalnie
witaj¹cy armiê � �oswobodzicielkê�
konfident NKWD  - wskazuj¹cy pol-
skich dzia³aczy, nauczycieli, urzêdni-
ków, sam stawa³ siê ofiar¹ i gin¹³ wraz z
sze�cioma tysi¹cami wspó³braci w ma-
jowe dni1942 roku, zasypany w zbioro-
wej mogile.

Czy zak³ócaæ tê ciszê?
Czy nie lepiej pozostawiæ bez apela-

cji ten wyrok historii, ju¿ nie ze wzglêdu
na jakie� k³amliwe wzglêdy �racji sta-
nu� czy po³o¿enia geopolitycznego jak
przez te dziesiêciolecia milczenia, ale
dlatego, by nie dotykaæ tego, co cza-
sem jeszcze boli? Czy pomog¹ znale�æ
odpowied� na to pytanie ci, którzy na
zawsze maj¹ w pamiêci swoje �królew-
skie i wolne� miasta: Busk, Trembowlê,
Kosów, Borszczów, Rohatyn, Nad-
wórn¹, Ko³omyjê,T³umacz, ̄ ydaczów,
Stryj, Brze¿any, Sambor� Którym przy-
najmniej chwilami udaje siê powróciæ
znów i zobaczyæ swój utracony b¹d�
nieznany kraj lat dziecinnych. Kto uro-
dzi³ siê i mieszka³ w Busku, komu Busk
jest na zawsze bliski, ten wie: Na po-
cz¹tku by³ Bug.

Wody tej rzeki przyci¹gnê³y niegdy�
jego pierwszych mieszkañców, ¿ywi³y,
dawa³y schronienia przed niebezpie-
czeñstwem, w czasach spokoju � ³¹czy³y
ze �wiatem. I co najwa¿niejsze � to Bug

w³a�nie �nada³� miastu jego nazwê.
Czytamy w �S³owniku Geograficznym
Królestwa Polskiego i innych Krajów
S³owiañskich�: Nazwê Buska wypro-
wadzaj¹ jedni od rzek Bug, nad któr¹
le¿y, inni od bociana, po rusku �bu�-
ki�. Nie bêdziemy rozstrzygaæ tego jê-
zykoznawczego sporu, podobnie jak nie
sposób w tym miejscu odpowiedzieæ na
pytanie, czy prawdziwa jest podana w
�S³owniku� odmienna wersja pocz¹t-
ków miasta g³osz¹ca, ¿e �ju¿ w IX w.
istnia³o i od ksiêcia polskiego Ziemo-
wita pewne wolno�ci otrzyma³o�.Obie
tradycje jednak¿e wi¹¿¹ powstanie i
nazwê miasta w³a�nie z Bugiem i wid-
niej¹cy od wieków w herbie miasta bo-
cian ten zwi¹zek tylko pieczêtuje. Bo-
cian zreszt¹ upodoba³ sobie widocznie
to miasteczko, bo przypisuje mu siê za-
s³ugi w obronie miasta przed Turkami
w 1695r. W roku tym ówczesny staro-
sta buski i hetman wielki koronny Sta-
nis³aw Jab³onowski pokona³ pod Lwo-
wem trzykrotnie silniejsze oddzia³y tu-
reckie. Tureccy maruderzy wycofywali
siê ma³ymi grupkami ³upi¹c co siê da³o i
zagra¿ali Buskowi, gdy w lesie ko³o
Kupcza (a wiêc pól mili od miasta) na-
tknêli siê na oddzia³ kilku Polaków  pod
wodz¹ hetmañskiego goñca p. Biesia-
deckiego. Czytamy: ��Jêto siê orê¿a i
kilku barbarzyñców po³o¿ono trupem,
gdy wtem nadbieg³  jeszcze silniejszy
ich poczet. Pan Bisiadecki nie straci³
jednak ducha i wezwawszy P. Jezusa
Milatyñskiego na pomoc silnie siê
broni³ przeciw nieprzyjacielowi (�)
Wtem przera¿ony szczêkiem broni bo-
cian w gnie�dzie swoim mocno zakle-
kota³, co tak przerazi³o nieprzyjacie-
la, ¿e ten¿e w tym momencie z placu
boju uszed³ (�) Dzi� na tym miejscu
stoi wysoki krzy¿ drewniany z wizerun-
kiem Zbawiciel, a  opodal niego stoi
dot¹d jeszcze w�ród pola stary spróch-
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nia³y d¹b, którego szczyt wieñczy
gniazdo bociana�.

Zas³u¿y³ siê wiêc dla Buska bocian
znakomicie, st¹d i korona w herbie �kró-
lewskiego miasta�. A skoro nawet bo-
ciany odstrasza³y Turków w tamtej oko-
licy, có¿ dziwnego, ¿e urodzony w nie-
dalekim Olesku Jan III Sobieski odniós³
s³ynn¹ wiedeñsk¹ wiktoriê.

Powróæmy jednak nad Bug, który nie
tylko da³ miastu pocz¹tek, ale przyczy-
ni³ siê te¿ do jego rozwoju i bogacenia
siê mieszkañców. Dziêki temu w czasach
jagielloñskich miasto rozwija³o siê, osa-
dzano nowych mieszkañców, a Bug sta³
siê oknem na �wiat, gdy¿ nie tylko sp³a-
wiano rzek¹ do Gdañska: �Klepek, po-
pio³u wêgli i wanczosu� ale �zakwi-
ta³ powoli coraz wiêkszy przemys³ i
ruch handlowy, który szczególnie po
odkryciu Ameryki z gor¹czkowym nie-
mal zapa³em zacz¹³ siê rozwijaæ�. Z
tym okresem wyj¹tkowej �prosperity�
wi¹¿e siê te¿ istnienie �Papierni� zbu-
dowanej nad Bugiem na Lipibokach w
1578r. I chocia¿ w 1714 powód� znisz-
czy³a j¹ doszczêtnie, nazwa zosta³a,
podobnie jak tylko okre�lenie �Fabry-
ka� �wiadczy³o o istnieniu �wietnie od
1769 r. prosperuj¹cej fabryki skór Jana
Fryderyka Preszela, która mia³a mono-
pol na zaopatrywanie armii austriackiej
w skóry, a mimo to w 1817 r. zbankruto-
wa³a. Mo¿e by³a to spó�niona kara za
�klêskê ekologiczn¹�, jak¹ spowodowa-
³a �Fabryka� w 1786 r. kiedy to �wsku-
tek wrzuconej w koryto wody Bugu
dêbówki i innych nieczysto�ci ³ugo-
wych � garbarskich wyginê³y ca³kiem
wêgorze, których siê dawniej mnoga
ilo�æ w wodach tutejszych znajdowa-
³a�.

Potrafi³ wiêc byæ Bug ¿ywicielem hoj-
nym, ale przynosi³ te¿ niekiedy klêski i
dramaty. Jedno z takich nieszczê�æ �
morowe powietrze w 1566 r. spowodo-

wa³o u tamtejszych ludzi wstrêt do spo-
¿ywania wêgorzy, �lizów, miêtusów itp.
ryb, który pozosta³ a¿ do II po³. XIX
wieku.

Chyba jednak ¿adne kataklizmy nie
by³y w stanie zak³óciæ tej odwiecznej
symbiozy rodzinnej rzeki i tych, którzy
nad ni¹ siê wychowywali. Liczne mo-
sty, groble, k³adki, kana³y tworzy³y prze-
cie¿ niepowtarzalny krajobraz �galicyj-
skiej Wenecji�, a b³onia i ³¹ki nadbu-
¿añskie by³y miejscem dzieciêcych za-
baw, m³odzie¿owych rozrywek i odpo-
czynku doros³ych, stawa³y siê ow¹
rajsk¹ krain¹, która na zawsze wtapia
siê w pamiêæ i serce.

Kiedy przychodzi³y chwile najwiêk-
szej trwogi, nie wystarczy³ Bug � obroñ-
ca. Nie zawsze jego szeroko rozlane
wody by³y nieprzebyt¹ fos¹, czasem
stawa³y siê pu³apk¹. W takich momen-
tach pozostawa³a ju¿ tylko nadzieja na
cudowne ocalenie, której�

�ród³em by³ Bóg i Wiara
Ci którzy wyznawali j¹ we wschod-

nim obrz¹dku, dla których jêzykiem
modlitwy by³a �ruska� mowa, zanoto-
wali taki opis najazdu Tatarów: ��Przy-
st¹pi³y dziki pod miasto, po¿eraj¹c
wszystko i niszcz¹c (�) Pogl¹daj¹c na
po¿ar po prawym brzegu siê szerz¹cy,
gdzie te¿ i dzicz ze zdobycz¹ siê uwija-
³a, ujrzeli�my po�ród ³uny Ojca nasze-
go Onufrego, który modli³ siê pod Ka-
pliczk¹(...)Nied³ugo trwa³o i po naszej
stronie wybuch³y po¿ary i zajê³y
wkrótce nasze �wiête miejsce, co wi-
dz¹c Ojciec Onufry such¹ nog¹ prze-
szed³szy po wodzie pojawi³ siê w�ród
nas i uratowa³ z dogorywaj¹cej Cer-
kwi nasz krzy¿. Pod jego przewodem
wyszli�my bezpiecznie z t³umu i p³o-
mieni...�. Pami¹tk¹ po tym �przej�ciu
przez Morze� by³a cerkiewka pod we-
zwaniem �w. Onufrego na przedmie�ciu
Wolany, z której do lat miêdzywojen-
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nych zachowa³ siê stary kamienny krzy¿.
Przewa¿aj¹ca w Busku ludno�æ wy-

znania rzymskokatolickiego w swej
�piewnej polszczy�nie chwal¹ca Pana
te¿ posiada³a �wiadectwa szczególnej
³aski. Znamiennym tego dowodem s¹
przekazy dotycz¹ce losów obrazu Mat-
ki Boskiej Ró¿añcowej. Dowiadujemy
siê z relacji Schneidera, ¿e �przez po-
spólstwo tutejsze wielce czczony ob-
raz bizantyjski� pochodzi³ z daru fun-
datora klasztoru o.o. Dominikanów ks.
Jeremiego Wi�niowieckiego. Czytamy
o �staro¿ytnym wygl¹daniu tego ob-
razu na drzewie modrzewiowym�, a
tak¿e o tym, ¿e �istnieje o nim wiele
legend, a g³ównie ta, ¿e gdy uratowa-
ny z kilkakrotnych po¿arów utraci³ w
jednym wszystkie zdobi¹ce go wota i
kosztowno�ci, to wkrótce potem zna-
leziono je pomiêdzy chwastami w fosie
wraz ze spalon¹ rêk¹ z³oczyñcy(...).
Wrzucony przez jakiego� heretyka w
p³omieñ nie uszkodzony zosta³. Dlate-
go te¿ ratowano go pó�niej z kilku
po¿arów, gdy¿ mu ogieñ szkodziæ ani
te¿ rêka heretyka dotkn¹æ nie mo¿e�.

I rzeczywi�cie jeszcze raz sta³ siê cud
i ten najsro¿szy ogieñ, jaki przez ca³¹ tê
ziemiê przeszed³ w latach ostatniej woj-
ny, nie strawi³ obrazu z o³tarza ko�cio³a
�w. Stanis³awa. Rêka heretyka, która
tamtejsze ko�cio³y pozamienia³a na
�muzea ateizmu�, albo � po prostu � na
ko³chozowe magazyny, nie tknê³a reli-
kwii parafian z Buska. Wywieziony z
Buska w nieznanych bli¿ej okoliczno-
�ciach trafi³ do wiejskiego ko�cio³a w
Bru�nie Nowym ko³o Lubaczowa, co
po�wiadcza umieszczona tam informa-
cja: �W o³tarzu g³ównym znajduje siê
³askami s³yn¹cy obraz Matki Boskiej
z Buska. Obraz ten zosta³ po�wiêcony
przez biskupa Stefana Kazimierza Har-
bickiego 31 XII 1661 roku. W Nowym
Bru�nie umieszczono go 10 VIII 1952

roku�. Lecz ocalony z po¿ogi obraz nie
zdo³a³ wcze�niej powstrzymaæ nadej-
�cia nowego Potopu, który mia³ poch³o-
n¹æ miasteczko.

Dlaczego wci¹¿ powracaj¹ te biblijne
skojarzenia? Po co � Potop � zamiast
okre�leñ wprost: rewizje, aresztowania,
wiêzienie na Brygidkach, zsy³ka, Wor-
kuta, Kazachstan, zbiorcza mogi³a, wy-
rok banderowców, wysiedlenie�? To
przecie¿ los najbli¿szych, znanych z
imienia, rozpoznawanych na starych
fotografiach. To klechdy domowe, któ-
re sprawi³y, ¿e kilkuletniemu dziecku
nagle brakowa³o tchu i tak mocno pie-
k³y oczy.

Ale to przede wszystkim los wspól-
ny, zbiorowe do�wiadczenie tysiêcy
rodzin, milionów ludzi. Na tym wielkim
obszarze ludzkiej historii, los jednej ro-
dziny jest tylko kropl¹ w morzu, histo-
ria jednego miasteczka jest tylko ma-
leñk¹ cz¹stk¹.

Busk nie móg³ staæ siê cudownie oca-
lon¹ wysp¹, musia³ dzieliæ los ca³ego
tamtego obszaru, o czym tak przejmuj¹-
co trafnie napisa³ Andrzej Chciuk � je-
den z wygnañców: �Jak Atlantyda za-
tonê³y wszystkie dzienne i nocne spra-
wy tamtego ludu, wielu ludów, po³¹-
czonych lwowskim zaci¹ganiem w kil-
ku jêzykach: zaginêli nie tylko ludzie,
ich naturalne i przypisane im miejsca,
ale równie¿ zapad³ siê w burzliwe mo-
rze niepowtarzalny styl ¿ycia miaste-
czek na wschodzie Polski��.

Niech wiêc rachunek krzywd i win
dokona siê w ludzkich sumieniach i w
pamiêci ludzi i ludów. A ci, którzy chc¹
nie tylko pamiêtaæ ale gotowi s¹ prze-
baczyæ, niech podejm¹ trud  budowa-
nia na nowo, dla przysz³o�ci, tego, co
by³o niepowtarzalne, �wiête i czyste w
ich krainie lat dzieciêcych.

Adam Frej
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GMINA
JUBILEUSZE

Kontrakt kupna i sprzeda¿y ze Zbara¿a z 1905 r.
i fotografie wizytowe z XIX/XX w.
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Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
W Urzêdzie Stanu Cywilnego odby-

waj¹ siê uroczysto�ci wrêczenia medali
"Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie"
nadanych przez prezydenta  Lecha Ka-
czyñskiego parom ma³¿eñskim które
prze¿y³y wspólnie 50 lat. Jubilatom me-
dale wrêcza³ burmistrz Jan Krówka w
towarzystwie przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Kazimierza Naumczyka. Z r¹k
kierownika i zastêpcy USC otrzymali
kwiaty, s³odycze i upominki. Wiele s³ów
uznania i gratulacji towarzyszy³o toa-
stowi wzniesionemu przez burmistrza.
By³y równie¿ pami¹tkowe wspólne zdjê-
cia i wspomienia przy kawie dla G³osu
G³ubczyc i TVG. W uroczysto�ci uczest-
niczyli: Pañstwo Kazimiera i Czes³aw
Niewiadomscy z G³ubczyc (fot. 1 str.
108). Pan Czes³aw mieszka w G³ubczy-
cach, od 1944 r. Pracowa³ w Zak³adach
Przemys³u Dziewiarskiego, Powszech-
nej Spó³dzielni Spo¿ywców, potem w
Rejonie Dróg Publicznych - 30 lat. W
"Unii" pozna³ ¿onê Czes³awê. Wspól-
nie wychowali czworo dzieci, ciesz¹ siê
dziesiêciorgiem wnucz¹t i dwójk¹ pra-
wnucz¹t

Pañstwo Irena i Stanis³aw Jamu³o-
wie z Bogdanowic. Pan Stanis³aw od
1947 roku pracowa³ z ojcem na roli w
Krzy¿owicach. W 1956 roku wzi¹³ �lub
ko�cielny z Iren¹, rok pó�niej cywilny.
Podj¹³ pracê w rzemio�le, na budowach
Spó³dzielni Budownictwa Wiejskiego.
Wspólnie wychowali troje dzieci, maj¹
czworo wnucz¹t.

Pañstwo Julianna i Franciszek Kru-
powie z Nowej Wsi G³ubczyckiej po-
chodz¹ z Wicynia na Kresach. Zamiesz-
kali w Nowej Wsi po s¹siedzku. W 1956
roku wziêli �lub. Gospodarzyli na 16 hek-
tarach, wychowali przy pomocy dziad-
ków trzy córki. Ciesz¹ siê dziesiêcior-
giem wnucz¹t

 Pañstwa Krystynê i Franciszka Ma-

zurkiewiczów reprezentowa³ pan Fran-
ciszek. Pochodzi z Wo³ynia. Tam w 1944
r. zosta³ wcielony do wojska. Po wojnie
osiedli³ siê w Lisiêcicach. Zdemobilizo-
wany zosta³ w 1947r. Pracowa³ w PZGS,
GS w G³ubczycach i Lisiêcicach jako
handlowiec. ¯ona równie¿ ze wscho-
du, ale znalaz³a siê w Lubelskiem. Do
Lisiêcic przyjecha³a na wakacje tu siê
poznali. W handlu dopracowali siê eme-
rytur. Pan Franciszek anga¿owa³ siê w
dzia³alno�æ spo³eczno - polityczn¹.
Otrzyma³ odznaczenie Zas³u¿onemu
Opolszczy�nie. Pañstwo Mazurkiewi-
czowie maj¹ syna w Opolu. Jako dziad-
kowie ¿yj¹ o w³asnych si³ach w Lisiêci-
cach.

Pañstwo Irena i Antoni Bednarzo-
wie z G³ubczyc nie uczestniczyli w uro-
czysto�ci w USC.

* * *
Pañstwo Barbara i Zbigniew Kusza-

kowie Rzeszów - miasto poznania i za-
kochania - zamienili na G³ubczyce, cze-
go nie ¿a³uj¹ (fot. 2 str. 108). Pan Zbi-
gniew pochodzi z Bia³ostocczyzny, a
¿ona z Nowego S¹cza. Wychowali dwie
córki, które mieszkaj¹ w Niemczech i An-
glii. Jubilaci ciesz¹ siê piêciorgiem wnu-
cz¹t i prawnuczk¹. Dlaczego tak d³ugo
w zgodzie ma³¿eñskiej - dziêki mi³o�ci,
szacunkowi i zaufaniu - twierdzi Pan
Zbigniew  i cierpliwo�ci za co otrzyma-
li�my medale. Nie zauwa¿yli�my ¿e tak
szybko przelecia³ czas, choæ czasem
by³o lepiej czasem gorzej dodaje ¿ona.

Pañstwo Aniela i Adam Wêgrzyno-
wie rozpoczêli swoj¹ znajomo�æ na za-
bawie w Krasnym Polu, dok¹d trafi³a
Pani Aniela z Kresów Wschodnich. Pan
Adam z Kluczborka, po wojsku trafi³ do
G³ubczyc. Tu 40 lat przepracowa³ w bro-
warze i st¹d przeszed³  na emeryturê,
dopracowuj¹c nieco w firmie "Chmie-
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lewski". Jubilaci  zgodnie twierdz¹, ¿e
50 lat ma³¿eñstwa przelecia³o szybko
dziêki wzajemnemu zaufaniu mi³o�ci i
kompromisom które w ma³¿eñstwie s¹
konieczne. Wychowali dwóch synów i
córkê, ciesz¹ siê dziewiêciorgiem wnu-
cz¹t.

Pañstwo Krystyna i Adam Krup-
niewscy. Pan Adam pochodzi z krañców
Kresów Wschodnich. W dowodzie
osobistym,  jako miejsce
urodzenia mia³ ZSRR,
choæ urodzi³ siê w Polsce,
teraz Ukraina - jak mówi.
Od 1945 r. mieszka w G³ub-
czycach. Na balu matural-
nym pozna³ dziewczynê o
piêknych oczach, tak siê
zaczê³o, tak trwa do dzi� i
tego nie ¿a³uje. Mamy
syna i córkê, wspania³ych,
utalentowanych arty-
stycznie wnuków - to nasz �wiat  - mówi
Jubilatka.

Pañstwo Eugenia i Zbigniew Le¿añ-
scy ze �ciborzyc Ma³ych - Kresowiacy
z Tarnopolskiego. Pan Zbigniew wspo-
mina swoj¹ historiê od wywózki
10.021940 na Sybir, na sze�æ lat. �Rusi�
jak weszli �rozku³aczyli� nas i powie-
dzieli nam id�cie gdzie chcecie, (zosta-
wili�my 45 mórg, 2 pary koni). W 1945 r.
wyjechali�my na �ziemie zachodnie� do
�ciborzyc Ma³ych tu byli ju¿ bracia i
mama. Dostali�my gospodarstwo jako
repatrianci. Tu pracowa³em, ods³u¿y³em
wojsko, pozna³em ¿onê. Pani Eugenia
pochodzi z lwowskiego. Do �ciborzyc
przyjecha³a w 1945r.  z wywózki z rodzi-
cami  do  Niemiec. Oboje jeste�my po
prze¿yciach wojennych. Prze¿yli�my
tyle lat razem dziêki zrozumieniu i tole-
rancji - twierdzi Pan Zbigniew.  Mamy
troje dzieci, czworo wnucz¹t. Córki ucz¹
w szko³ach, syn prowadzi firmê - to nas
cieszy - potwierdza Jubilatka.

Pañstwo Zofia i Tadeusz Szymañscy
pochodz¹ z Kresów Wschodnich (tar-
nopolskie) (fot. ni¿ej). Ich transport za-
trzyma³ siê w Rac³awicach �l. Tu  po-
znali siê i w 1956 r. wziêli �lub. Pani Zo-
fia wspomina ten dzieñ jak w orszaku
weselnym na bryczkach konnych jecha-
li do ko�cio³a w strugach ulewnego
deszczu. Od 1969 r. mieszkaj¹ w G³ub-
czycach. Wychowali dwoje udanych

dzieci, doczekali siê czworga wspania-
³ych wnucz¹t, od niedawna ciesz¹ siê
dwójk¹ prawnucz¹t. Pan Tadeusz swo-
je zawodowe ¿ycie po�wiêci³ pracy w
PZGS (Powiatowy Zwi¹zek Gminnych
Spó³dzielni), Pani Zofia w ZPDz (Zak³a-
dach Przemys³u Dziewiarskiego
"Unia").Jubilatom medal "Za D³ugolet-
nie Po¿ycie Ma³¿eñskie" nadany przez
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
wrêczy³ z gratulacjami i ¿yczeniami bur-
mistrz Jan Krówka. By³y te¿ kwiaty i
upominki od kierownika USC Stanis³a-
wa Maleñczyka. Ze wzglêdu na stan
zdrowia Jubileusz obchodzony by³ w
gronie najbli¿szej rodziny.

* * *
Pañstwo Rozalia i Ryszard ̄ uliko-

wie - pan Ryszard z Sambora wysiedlo-
ny zosta³  transportem na zachód jak
wielu Polaków. Wspomina - jak  w My-
s³owicach zostali  wyrzuceni z transpor-
tu na peron  bo "kopalnie potrzebuj¹
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ludzi a mieszkañ  szukajcie sobie". Nie-
d³ugo  to znosili, bo wujek osiedlony
ju¿ w G³ubczycach pracowa³ w browa-
rze i �ci¹gn¹³ tu jego rodzinê. W Powia-
towym Urzêdzie Repatriacji (PUR) nie
mieli wódki i dostali  mieszkanie w Rów-
nem, choæ  nigdy rolnikami nie byli. Po
roku zamieszkali w G³ubczycach. Pra-
cowa³ w piekarni PSS, potem na kolei
sk¹d przeszed³ na rentê. Kiedy�, ponad
50 lat temu, w poci¹gu  Racibórz -Babo-
rów sprawdzaj¹c bilety trafi³ go, jedy-
ny raz w ¿yciu, ale skutecznie AMOR i
trzyma szczê�liwie do dzi�. Gdyby on
wtedy nie jecha³ w tym przedziale - co
ja bym teraz robi³?- zastanawia siê pan
Ryszard.. Za spraw¹ tego Amora o imie-
niu Rozalia wzi¹³ �lub. Pani Rozalia uro-
dzona w Baborowie  przepracowa³a
swoje ¿ycie w Zak³adach Przemys³u
Dziewiarskiego "Unia", potem w Spó³-
dzielni Mieszkaniowej sk¹d przesz³a na
emeryturê .Wspólnie wychowali trzy
córki, ciesz¹ siê o�miorgiem wnucz¹t i
trójk¹ prawnucz¹t. Ze spraw istotnych
dla  szczê�liwego ma³¿eñstwa pan Ry-
szard wymienia jednym tchem - zrozu-
mienie, wybaczanie, a jako trzecie ko-
chanie wzajemne. Na koniec rozmowy
dodaje "z czasów wojny i biedy zosta³
mi wielki szacunek dla okruchów chle-
ba, a z czasów strachu i ucieczek przed
bandami - sk³adanie ubrania i odzie¿y
tak, ¿e po ciemku mogê wszystko zna-
le�æ i ubraæ - za co chwali mnie ¿ona..

Pañstwo Emilia i Jan My�liwi - pani
Emilia z domu Tarnawska urodzi³a siê w
Paniszczowie ko³o Ustrzyk Dolnych,
dawne woj. lwowskie jako najm³odsza z
rodzeñstwa w dziewiêcioosobowej ro-
dzinie ch³opskiej. Dzieciñstwo przypa-
d³o na trudne i ciê¿kie lata II wojny �wia-
towej i tragiczne zdarzenia na pograni-
czu ukraiñsko - polskim. Od najm³od-
szych lat musia³a pracowaæ w gospo-
darstwie rodziców, dwoje rodzeñstwa

zosta³o zes³ane na przymusowe roboty
do Niemiec. Po zakoñczeniu  wojny w
ramach wysiedleñ wraz z innymi rodzi-
nami przyjecha³a na opolszczyznê do
Tarnkowej, tu pomaga³a  z rodzeñstwem
ojcu w gospodarstwie (7 ha). Pan Jan
urodzi³ siê w tym samym roku (1933) w
Tele�nicy Oszwarowej równie¿ ko³o
Ustrzyk Dolnych. Od dzieciñstwa po-
maga³ z rodzeñstwem rodzicom w go-
spodarstwie rolnym. Jego rodzina zo-
sta³a w 1948r. przymusowo wysiedlona
pod Oddesê na Ukrainie. Po kilku la-
tach starañ o powrót  w 1956r. przy-
je¿d¿aj¹ do Polski do Tarnkowej, gdzie
osiedlili siê ju¿ ludzie z jego rodzinnych
stron. Tu poznaje Emiliê, a w 1957 r, ks.
Jurków udziela im �lubu w ko�ciele w
Pomorzowicach. Wychowali dwoje dzie-
ci - Bo¿enê i Mieczys³awa - prowadzili
gospodarstwo rolne. Obecnie s¹ na
emeryturze, mieszkaj¹ z córk¹. Docze-
kali siê  sze�ciu wnuków i prawnuczki
Hani.

Pañstwo Józefa i Czes³aw Hapeno-
wie - pan Czes³aw pochodzi z Majdanu
pow. Kopyczyñce sk¹d przez Radostyñ
k/ Ba³ej Prudnickiej  w 1946 r. trafi³ do
Go³uszowic. Pani Józefa z Topizór woj.
Tarnopol przyjecha³a do G³ubczyc z ro-
dzicami i piêciorgiem rodzeñstwa w
1945r. w transporcie  w którym przyje-
cha³a rodzina ks. A. Adamiuka , Made-
jów. Tu pozna³a Pana Czes³awa �lub
cywilny wziêli 50 lat temu w Branicach,
gdzie wspólnie prze¿yli pierwsze 10 lat
ma³¿eñstwa pracuj¹c w Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym. W G³ubczy-
cach zamieszkali od 1961r. pan Czes³aw
od tamtego czasu. pracowa³ na kolei,
sk¹d przeszed³ na emeryturê.  Pani Jó-
zefa  wypracowa³a  emeryturê jako pie-
lêgniarka. Wychowali dwoje dzieci, dzi�
mieszkaj¹ce w Katowicach. Doczekali
siê piêcioro wnucz¹t, uczestniczyli w ich

Dokoñczenie na str. 112
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Diamentowe gody ma³¿eñskie to nie-
czêsty jubileusz. Takiego Jubileuszu do-
czekali Pañstwo Maria i W³adys³aw
Barczukowie z G³ubczyc. Wiele ma³-
¿eñstw szczególnie m³odych zadaje so-
bie pytanie czy jest jaka� sprawdzona
recepta na d³ugi zgodny zwi¹zek ma³-
¿eñski. Pan W³adys³aw nie czyni³ z tego

tajemnicy przed go�æmi w�ród których
byli: pose³ Adam Krupa, burmistrz Jan
Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk, mówi¹c ¿e:
"Jeden tylko Bóg  wie z iloma proble-
mami przysz³o nam siê zmierzyæ - góry
i doliny, wzloty i upadki, rado�ci i
smutki, zwyciêstwa i pora¿ki, dni po-
chmurne i s³oneczne jak pewnie w
¿yciu ka¿dego cz³owieka. Mo¿emy dzi�
postawiæ sobie pytanie. Czy chcieli-

by�my jeszcze raz, od pocz¹tku prze-
chodziæ przez te minione lata? Zdecy-
dowanie nie! Choæ Bogu nale¿y siê
wdziêczno�æ za troskê, ochronê, pomoc
i prowadzenie, za dowody Jego ³aski i
mi³osierdzia  jakie nam okazywa³ a¿
do dnia dzisiejszego. Jeste�my Mu za
to bardzo wdziêczni." Pañstwo Barczu-

kowie brali �lub w
1948 r. w Urzêdzie
Stanu Cywilnego
na ul. Wroc³aw-
skiej w G³ubczy-
cach, wychowali
sze�cioro dzieci.
Córka pracuje w
szpitalu w G³ub-
czycach, syn
mieszka w War-
szawie, jest pa-
storem, pozosta³a
czwórka (córka i
trzech synów)

mieszkaj¹ w Chicago. Pan W³adys³aw
swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z Pañstwo-
wym O�rodkiem Maszynowym w G³ub-
czycach, a Pani Maria w tym czasie zaj-
mowa³a siê prowadzeniem domu i wycho-
wywaniem dzieci. Pañstwo Barczukowie
ciesz¹ siê dziewi¹tk¹  wnuków i trójk¹ pra-
wnucz¹t. Oboje pochodz¹ z Kresów
Wschodnich - Zbara¿a i Krzemieñca. Ulu-
bionym �rodkiem lokomocji Pana W³ady-
s³awa jest nadal rower.

Jan Wac

DIAMENTOWE GODY

trzech  weselach, ciesz¹ siê prawnuczk¹.
Na pytanie o receptê na d³ugie po¿ycie
ma³¿eñskie zgodnie odpowiadaj¹ - pra-
ca, cierpliwo�æ, a pani Józefa dodaje -
mi³o�æ, wyrozumia³o�æ dla drugiego, dla
ka¿dego cz³owieka, akceptowaæ go ta-
kim jakim jest, nauczy³a mnie  tego pra-

ca pielêgniarki  na oddzia³ach  psychia-
trycznym, odwykowym w Branicach i z
chorymi w G³ubczycach w sumie przez
40 lat. Lata na emeryturze pañstwo Ha-
penowie  je�li pogoda i temperatury
pozwalaj¹ spêdzaj¹ na dzia³ce.

Jan Wac

Dokoñczenie ze str. 111
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Setne urodziny w gronie najbli¿szych
osób obchodzi³a 26.03. 08r. Pani Leoka-
dia Kulpan.
W�ród licznych
¿yczeñ tego dnia,
by³y ¿yczenia od
premiera Donalda
Tuska przekazane
przez Dyrektora
Wydzia³u  Polity-
ki Spo³ecznej
Urzêdu Woje-
wódzkiego w to-
warzystwie staro-
sty Piotra So-
c z y ñ s k i e g o .
¯yczenia i decyzjê o specjalnym dodat-
ku do emerytury dla stulatków przeka-
za³ Kierownik  Placówki Terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego Krzysztof P³otek, jako, ¿e Ju-
bilatka swoje ¿ycie zwi¹za³a z prac¹ na
roli. Z koszem kwiatów, prezentem i
¿yczeniami odwiedzili Jubilatkê równie¿
burmistrz Mariusz Mróz i kierownik USC

100 LAT LEOKADII KULPAN
Stanis³aw Maleñczyk. Pani Leokadia
urodzi³a siê na Kurpiach w Makowie

Mazowieckim. W
wieku 17 lat wy-
sz³a za m¹¿ i wyje-
cha³a do Francji.
Kilka lat przed
wybuchem wojny
wróci³a do Polski
z dwoma synami.
W 1948 roku osie-
dli³a siê na Pó³-
nocnych Zie-
miach Odzyska-
nych w Szczytnie,
pó�niej na Za-

chodnich w Równem. W 1966 roku zmar³
m¹¿. W dalszym swoim ¿yciu pocho-
wa³a jeszcze dwóch mê¿ów. Wychowa-
³a piêcioro dzieci, cieszy siê czterna-
�ciorgiem wnucz¹t, jej bogactwo to 26
prawnucz¹t  i 2 praprawnuki. Jubilatka
dobrze s³yszy, widzi, w ¿yciu nie pali³a,
nie pi³a, choæ w tak szczególnej chwili,
jak¹ by³y 100 urodziny wznios³a toast.

Jan Wac

100 LAT ANDRZEJA TOMCZAKA
1 czerwca 2008 roku, piêkn¹ uroczy-

sto�æ setnych urodzin obchodzi³ jeden
z najstarszych mieszkañców naszego
miasta i powiatu, Pan Andrzej Tomczak.

Jubilat urodzi³ siê 1 czerwca 1908 roku
w Mariampolu - ma³ym galicyjskim mia-
steczku nad Dniestrem, w powiecie
Halicz, województwo stanis³awowskie,
na dawnych Kresach Wschodnich, jako
poddany Cesarza Austrii. Miasteczko
to za³o¿one przez hetmana Stanis³awa
Jab³onkowskiego, zwyciêskiego wodza
spod Chocimia i Wiednia, ukszta³towa-
³o charakter i wywar³o ogromny wp³yw
na ca³e ¿ycie Jubilata.

Mia³ piêcioro rodzeñstwa. Rodzice
wcze�nie zmarli. Do szko³y zacz¹³

uczêszczaæ w 1916 roku, w czasie trwa-
nia I Wojny �wiatowej. Po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³o�ci w 1918 roku
kontynuowa³ naukê. Bêd¹c m³odzieñ-
cem uczestniczy³ w nowotworzonych
w wolnym pañstwie organizacjach reli-
gijnych i spo³ecznych - Katolickim Sto-
warzyszeniu M³odzie¿y Mêskiej, Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej, a w pó�niejszym
okresie by³ cz³onkiem Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Postawy religijne i
spo³eczne kszta³towa³ i rozwija³ bêd¹c
pod wp³ywem gorliwego kap³ana i wy-
bitnego spo³ecznika, ks. Marcina Bo-
saka.

Tutaj te¿ rozwija³ siê Jego kult do
Matki Boskiej Mariampolskiej, zwanej



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

114

Hetmañsk¹ i Zwyciêsk¹. Czynnie
uczestniczy³ wraz z innymi mieszkañca-
mi Mariampola w budowie Domu Lu-
dowego, budynku nowej szko³y i no-
wego ko�cio³a. Po �mierci rodziców
wcze�nie musia³ siê usamodzielniæ i
zdobyæ umiejêtno�ci zawodowe, ucz¹c
siê kowalstwa. Przynale¿no�æ do Kasy
Stefczyka - spó³dzielczej organizacji
oszczêdno�ciowo - po¿yczkowej, która
dynamicznie rozwija³a siê w Galicji, po-
zwoli³a Panu Andrzejowi w 1937 roku
zrealizowaæ pierwsze w³asne przedsiê-
wziêcie gospodarcze polegaj¹ce na
wytwarzaniu materia³ów budowlanych.
Specyfika kresowego miasteczka za-
mieszka³ego przez spo³eczno�æ polsk¹,
ukraiñsk¹ i ¿ydowsk¹ wytworzy³a w
m³odym cz³owieku postawê akceptacji
i tolerancji dla innych ludzi. Cechy te
bardzo przyda³y siê Panu Andrzejowi
w kolejnych trudnych latach wojen-
nych i powojennych.

W
sierpniu
1 9 3 4
roku zo-
sta³ wcie-
lony do
II Armii
Wojska

Polskiego i przeby³ z ni¹ ca³y szlak bo-
jowy. Jesieni¹ 1945 roku zosta³ zdemo-
bilizowany. Do swojego rodzinnego
Mariampola ju¿ nigdy nie wróci³. By³
�wiadkiem wielkich tragedii XX wieku -
ludobójstwa dokonanego na narodzie
polskim przez ukraiñskich nacjonali-
stów i niemieckich nazistów. By³ �wiad-
kiem budowania "nowego ³adu" opar-
tego na podeptaniu godno�ci ludzkiej i
warto�ci cywilizowanego �wiata reali-
zowanego przez sowieckiego hegemo-
na.

W listopadzie 1945 roku do³¹czy³ do
rodziny, która w lipcu 1945 przyby³a do

G³ubczyc. Pocz¹tkowo osiedli³ siê w
Dzieæmarowie, a nastêpnie w Debrzy-
cach prowadz¹c gospodarstwo rolne
wraz z ¿on¹ Katarzyn¹.

Od 1970 roku mieszka w G³ubczycach,
które sta³y siê kolejnym miejscem, któ-
re pokocha³ i tutaj do¿ywa swoich d³u-
gich i piêknych, choæ trudnych lat.

Cieszy³ siê zachodz¹cymi w naszej
ojczy�nie przemianami w latach osiem-
dziesi¹tych i z na nowo odzyskanej nie-
podleg³o�ci w 1989 roku. Wie dosko-
nale ile kosztuje wolno�æ.

Nieustannie jest osob¹ pogodn¹ i
otwart¹. ¯ywo interesuje siê otaczaj¹-
cym go �wiatem, sukcesami i niepowo-
dzeniami najbli¿szych. Umie cieszyæ siê
ka¿dym nowym dniem. Jego mottem
¿yciowym jest, jak sam mówi, modlitwa
i praca. To one zawsze wcze�niej dawa-
³y mu nadziejê, sens, i rado�æ ¿ycia.
Codziennie, jak dawniej, planuje swoje
ma³e obowi¹zki na kolejne dni. Niemal
ka¿dego dnia bywa w naszym francisz-
kañskim ko�ció³ku na porannej Mszy
�w., a ca³¹ resztê dnia spêdza w przy-
domowym ogrodzie, siej¹c, plewi¹c i
zbieraj¹c. Tym prostym obowi¹zkom
nadaje sens i sprawia, ¿e s¹ one wa¿ne
i potrzebne. Nigdy nie uskar¿a siê na
dolegliwo�ci zdrowotne tak naturalne
w Jego wieku. £agodne i pe³ne ciep³a
spojrzenie Pana Andrzeja nape³nia nas
rado�ci¹ i dziêkujemy Mu oraz ¿yczy-
my du¿o zdrowia, wielu ³ask Bo¿ych w
kolejnych latach ¿ycia.
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Fragment ekspozycji sta³ej p.t. �II wojna �wiatowa�
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PAPIE¯ JAN PAWE£ II

W trzeci¹ rocznicê �mierci,
przywo³ujê postaæ Papie¿a w pamiêci.
Wracam do tamtych dni w skupieniu
i �wiêtym zamy�leniu.

Marzeniami siêgam w przesz³o�æ;
s³yszê pamiêtne rozmowy z m³odzie¿¹.
Wtedy tak do nich wo³a³:
�Jeste�cie m³odo�ci¹ Ko�cio³a�.

Wschodz¹ce na niebie s³oñce
nasze serca na nowo rozpala,
wspomnieniem kwitn¹cych krokusów
na tatrzañskich halach.

Stare mury na Wawelu,
ka¿dy zak¹tek Krakowa,
echem nieskoñczono�ci do
Bram nieba wo³a.

Ju¿ Go w�ród nas nie ma,
nigdy do nas nie wróci, ta my�l
tak bardzo smuci. Dzi� wiem,
¿e chcia³ byæ bli¿ej boskiego ogniska,
aby przyjrzeæ mu siê z bliska.

Oddaj¹c siê z ufno�ci¹ w ojcowskie
d³onie Boga, godnie znosi³
swe cierpienie i obca mu by³a trwoga.

Gdy odchodzi³ i �wiat³o jego
¿ycia gas³o na oczach ca³ego �wiata
On pod¹¿a³ �ladami matki,
ojca i brata.

Przekroczy³ próg nadziei,
cz³owiek heroicznych cnót
dla mnie, dla siebie, za�
wszystkim Polakom pozostawi³
siebie jako orêdownika i patrona w niebie.

Nina Ratuszniak
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W II po³owie XII wie-
ku na ziemi g³ubczyckiej
pojawili siê joannici - ry-
cerze zakonni, których
patronem by³ �w. Jan
Chrzciciel. Zakon ten

powsta³ w wyniku przekszta³cenia siê
bractwa, które posiada³o hospicjum w
pobli¿u Grobu �w. w Jerozolimie, w okre-
sie, gdy na czele tego bractwa sta³
pewien Gerard. Symbolem zakonu
sta³ siê o�mioostrzowy krzy¿ sym-
bolizuj¹cy 8 b³ogos³awieñstw, a za-
wo³anie brzmia³o: Pro Fide! - za wia-
rê. Joannici brali udzia³ w walkach
podczas wypraw krzy¿owych. Sta-
nowili elitê po�ród rycerstwa. Sk³a-
dali �luby czysto�ci, ubóstwa, po-
s³uszeñstwa i obietnicê opieki nad
chorymi. Nosili czarne habity i
p³aszcze z bia³ymi krzy¿ami.

Od 1259r. do walki z niewiernymi
zak³adali na kolczugê czerwone tuniki z
du¿ym bia³ym ³aciñskim krzy¿em.

W obliczu niepowodzeñ krucjat jo-
annici przenie�li swoj¹ siedzibê na wy-
spê Rodos. Poszerzali równie¿ posia-
d³o�ci w Europie. Ju¿ w XII w. trafili do
Czech i na �l¹sk.

Pierwszym nabytkiem joannitów na
ziemi g³ubczyckiej by³y Grobniki. W
dokumencie z 1240r. zosta³y nazwane
Hrobenikami. Nazwa ta zdradza s³o-
wiañskie pochodzenie i kojarzy siê z
Grobem �w., którego dawniej strzegli
rycerze zakonni.

W 2007r. Stowarzyszenie Mi³o�ników
Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej rozpoczê-
³o prace nad tworzeniem pierwszego na
terenie powiatu g³ubczyckiego profe-
sjonalnego szlaku turystycznego, zwa-
nego Szlakiem Joannitów. Szlak ten za-
czyna³by siê w G³ubczycach pod ko-

NA SZLAKU JOANNITÓW
(Tekst do filmu o Szlaku Joannitów dla TV G³ubczyce)

�cio³em parafialnym, a drug¹ miejsco-
wo�ci¹ na tej trasie by³yby Grobniki.
Joannici zakupili je w II po³. XII w. W
1259r. król czeski Przemys³ Ottokar II
nada³ im prawo patronatu nad g³ubczyc-
kim ko�cio³em parafialnym oraz dziesiê-
cinê. W ten sposób historia grobnic-
kich joannitów splot³a siê z dziejami
G³ubczyc.

W 1282r. dosz³o do ostrego zatargu
miêdzy g³ubczyckimi mieszczanami a
zakonnikami. Grobniccy komturowie
czêsto bywali w G³ubczycach probosz-
czami i mieszkañcy przyzwyczaili siê do
ich obecno�ci w mie�cie. Jednak w wy-
mienionym roku musia³y zostaæ zanie-
dbane sprawy ko�cielne i mieszczanie
ruszyli do Grobnik, zniszczyli tamtejszy
dom zakonny i zmusili braci do powro-
tu. Na szczê�cie dosz³o do porozumie-
nia. Joannici zbudowali sobie na dzi-
siejszym placu Armii Krajowej Krzy¿o-
wy Dwór, w którym zamieszkali. Dzisiej-
sza ul. Jana Paw³a II do 1945r. nosi³a
nazwê ul. Krzy¿owej ( Kreuzstrasse).

Pod koniec XV w. jeden z komturów,
Andreas Schundlo odmówi³ z³o¿enia
ho³du w³a�cicielowi G³ubczyc Piotrowi
Haugwitzowi z Biskupic i zbudowa³ so-
bie w Grobnikach dwór, którego pozo-

Grobniki - ko�ció³
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sta³o�ci¹ jest gotycki portal na parterze
zamku, w sali zwanej rycersk¹. Komtur
przegra³ jednak proces  w tej sprawie i
musia³ wróciæ do Krzy¿owego Dworu.

W I po³. XVI w., gdy w G³ubczycach
przyj¹³ siê luteranizm, joannici na za-
wsze wywêdrowali do Grobnik, a Krzy-
¿owy Dwór po pewnym czasie zawali³
siê.

W 1559r. komtur Jerzy Prószkowski z
Prószkowa kaza³ postawiæ w Grobni-
kach murowany zamek, z wykorzysta-
niem fragmentów poprzedniego XV -
wiecznego dworu. Na temat budowy
zamku zachowa³o siê podanie ludowe:
W XVI wieku  komtur Jerzy Prószkow-
ski kaza³ mieszkañcom Grobnik zbu-
dowaæ we wsi zamek.  Pracy by³o bar-
dzo du¿o i brakowa³o robotników.
Grobnicki so³tys poszukiwa³ ich rów-
nie¿ w dalszych okolicach.  Pewnego
dnia na placu budowy pojawi³ siê wiel-
ki silny mê¿czyzna i  wyrazi³ chêæ do
pracy. Nowo przyby³y wygl¹da³ na
niezbyt mi³ego, ale nie to w opinii so³-
tysa by³o najwa¿niejsze. Jak¿e siê myli³.

"Nowy"  by³ bardzo mocny. Z ³atwo-
�ci¹ podnosi³ najciê¿sze belki, które
ledwie d�wiga³o 5-6 robotników, lecz
okaza³o siê, ¿e ten si³acz ma nieogra-
niczony apetyt. Zaledwie zarz¹dzono
przerwê obiadow¹, przepcha³ siê bez

kolejki do kot³a z
zup¹ i po¿ar³ prawie
ca³¹ jego zawarto�æ,
po czym uci¹³ sobie
poobiednia drzemkê.
Powtarza³o siê to
przez kilka dni. Ro-
botnicy byli za³amani.
Kilku odwa¿nych
spróbowa³o mu wyt³u-
maczyæ, ¿e tak d³u¿ej
nie mo¿e byæ, lecz ¿ar-
³ok siê tym nie przej¹³.
Wtedy robotnicy za-

grozili, ze poprosz¹ o pomoc wodni-
ka. Gdy obcy to us³ysza³, za�mia³ siê
tak g³o�no, ¿e a¿ li�cie spad³y z drzew
i zawo³a³: -"Dawajcie tu tego wodni-
ka, ja mu poka¿ê!"  Zerwa³ najgrubsz¹
ga³¹� z pobliskiego drzewa, cisn¹³ j¹
do stawu zamkowego i zawo³a³: -
"Wy³a� wodniku!"  Nagle ze stawu try-
snê³a fontanna, a wrzucona tam wiel-
ka ga³¹� wyl¹dowa³a na g³owie ¿ar-
³oka.  Cios by³ tak silny, ¿e ten upad³ i
straci³ przytomno�æ. Gdy j¹ odzyska³,
by³ zupe³nie innym cz³owiekiem, mi-
³ym i kole¿eñskim.

Nad wej�ciem do zamku zachowa³a
siê kamienna p³yta z nazwiskiem i her-
bem komtura Prószkowskiego oraz dat¹
budowy.

Komtur z³ama³ �luby czysto�ci i w
1568r. po�lubi³ z przepychem w Pradze
baronównê Urszulê von Lobkowitz.
Papie¿ Grzegorz XIII w 1579r. nakaza³
usun¹æ go z urzêdu, jednak Prószkow-
ski pozosta³ komturem do koñca ¿ycia i
przed �mierci¹ kaza³ zbudowaæ ko�ció³
�w. Katarzyny w pobliskich Babicach.

Na pocz¹tku XVIII w. komtur von
Herberstein za³o¿y³ przy zamku ogród
kwiatowy otoczony murem, który po
stronie zachodniej styka³ siê z szerok¹
fos¹, zasilan¹ wod¹ z Psiny.  Na zachód
od zamku znajdowa³ siê staw, w którym

Grobniki - zamek
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hodowano karpie. Pozosta³ po nim je-
dynie g³êboki jar. W oran¿erii zamko-
wej ten sam komtur kaza³ posadziæ eg-
zotyczne drzewka owocowe, które la-
tem w kub³ach by³y wystawiane przed
zamkiem. W kierunku drogi na Bernaci-
ce rozci¹ga³ siê Lasek Owczarzy z ko-
lumnow¹ �wi¹tyni¹ Sybilli, w której sta³
jej pos¹g.

W 1810r. komturia Grobniki zosta³a
skasowana przez pañstwo pruskie, a w
1813r. maj¹tek Grobniki kupi³ tajny kró-
lewski radca finansowy Fryderyk Wil-
helm Bernard von Prittwitz. By³ potom-
kiem podporucznika huzarów, który w
bitwie pod Kunowicami uratowa³ króla
Fryderyka II Wielkiego. Mauzoleum
Prittwitzów znajduje siê we wsi Kazi-
mierz ko³o Szonowa, lecz radca Prittwitz
zosta³ pochowany na grobnickim cmen-
tarzu u boku swojej ma³¿onki Karoliny.

Ma³o kto wie, ¿e przedstawiciel rodu
Prittwitz, Bernard herbu Wczele zwany
Pretficzem, s³u¿y³ w XVI w. polskim kró-
lom jako starosta ulanowski, barski i
trembowelski i broni³ polskich kresów
przed Tatarami.

Z winy radcy Prittwitza lub jego
ogrodników zginê³y egzotyczne ro�li-
ny z komturyjnej oran¿erii, a j¹ sam¹ zli-
kwidowano. Za to oczyszczono staw,
po�rodku którego za³o¿ono wyspê i
domek dla ³abêdzi.

Po �mierci Prittwitza zamek zmienia³
w³a�cicieli. Pochodz¹cy z Bia³ej ko³o
Prudnika ̄ yd Mendel Samuel Berliner
kaza³ zburzyæ drugie piêtro zamku, a
gruzem zasypaæ staw. Wyciêto te¿ La-
sek Owczarzy i zlikwidowano �wi¹ty-
niê Sybilli.

W okresie miêdzywojennym w zam-
ku, w sali rycerskiej znajdowa³a siê po-
pularna w okolicy restauracja. Jej
w³a�ciciel organizowa³ wojskowe kon-
certy i fajerwerki. Dobudowa³ od stro-
ny zachodniej altanê.

Po II wojnie �wiatowej grobnicki za-
mek podupad³. Dopiero w 1993r. z po-
moc¹ w³adz miejskich G³ubczyc zosta³
wyremontowany przez miejscowe so-
³ectwo, a obecnie czeka na kolejny re-
mont.

W pobli¿u zamku znajduje siê pojo-
annicki ko�ció³ pod wezwaniem �ciêcia
�w. Jana Chrzciciela, patrona joannitów.
Joannici w 1522r. zostali przegnani z
wyspy Rodos przez tureckiego su³tana
Sulejmana Wspania³ego i w 1530r.
otrzymali od cesarza Karola V Habsbur-
ga wyspê Maltê. Odt¹d byli nazywani
Kawalerami Maltañskimi, a ich o�mio-
ostrzowy krzy¿, krzy¿em maltañskim.
Takie krzy¿e znajdujemy na wie¿y i da-
chu ko�cio³a w Grobnikach.

W 1700r. komtur Zygmunt baron von
Thun kaza³ zburzyæ stoj¹cy w tym miej-
scu, wzmiankowany w 1586r. ma³y i nie
sklepiony ko�ció³ i zbudowaæ nowy,
wiêkszy, z kamienia i cegie³. Zachowa-
no czê�æ XVI wiecznej wie¿y, któr¹ pod-
wy¿szono i nakryto he³mem. W pó�niej-
szych czasach wie¿a ta by³a przekszta³-
cana. W 1904r. ko�ció³ po wyburzeniu

Grobniki, ko�ció³, unikalne zdjêcie
sprzed 1904r.
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prezbiterium i zakrystii, zosta³ powiêk-
szony w kierunku wschodnim i otrzy-
ma³ obecn¹ formê. Widok starego ko-
�cio³a zosta³ utrwalony na starych fo-
tografiach. Na jednej z nich, na têczy
widaæ jeszcze herb budowniczego, kom-
tura von Thun.

W marcu 1945r. zestrzelony zosta³
he³m wie¿y, a fragment radzieckiego
pocisku jest obecnie zawieszony w pre-
zbiterium.

Obecny o³tarz g³ówny, po�wiêcony
patronowi ko�cio³a, wykona³ g³ubczyc-
ki stolarz - artysta Karl Ondrusch w
1884r. Godna uwagi jest ambona z ma-
lowid³ami pêdzla g³ubczyckiego mala-
rza Richarda Kargera. Od niedawna jest
na niej wystawiony obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej z Nastasowa przywie-
ziony w 1945r. przez osadników z para-
fii Nastasów w powiecie tarnopolskim.
Tadeusz Kukiz w swojej ksi¹¿ce o kre-
sowych Madonnach informuje, ¿e ob-
raz ten w 1701r. przywioz³a na kresy z
Jasnej Góry staro�cina Barbara z Ry-
biñskich £abêcka i podarowa³a admini-
stratorowi w³asnych dóbr ¯urawlewi-
czowi. Gdy do Nastasowa przybyli Sasi,
zaczêli biæ ̄ urawlewicza, a jego ma³¿on-
ka, nie mog¹c tego znie�æ, zawo³a³a:
"Naj�wiêtsza Panno Maryjo, wyzwól¿e
nas od takich ciê¿ko�ci". Sasi wówczas
zerwali ze �ciany obraz, rzucili na ziemiê
i zaczêli deptaæ i biæ, a z obrazu cudow-
nie zaczê³y p³yn¹æ ³zy, co widz¹c obra-
zobórcy odeszli zatrwo¿eni. Pocz¹tko-
wo obraz ten zawieszono w tylnej czê-
�ci grobnickiego ko�cio³a. Dopiero w
1967r. ksi¹dz proboszcz Ludwik Porwo³
przeniós³ go do prezbiterium, nastêp-
nie obraz ten by³ zawieszony na o³tarzu
bocznym, a  za obecnego proboszcza
Jerzego Pielki  zosta³ wyeksponowany
na ambonie.

W �cianach ko�cio³a tkwi¹ nagrobki
zmar³ych grobnickich  ksiê¿y. Na ze-

wn¹trz, przy absydzie znajdujemy po-
mnik upamiêtniaj¹cy mieszkañców wsi
poleg³ych podczas I wojny �wiatowej,
a przy nim kamienne p³yty upamiêtnia-
j¹ce miejscowych niemieckich i polskich
duszpasterzy.

Nie wiadomo, kiedy w Grobnikach
narodzi³ siê kult �w. Barbary. W oso-
blaskiej metryce dekanalnej z 1691r.
znajdowa³a siê informacja o tym, ¿e na
utrzymanie po�wiêconej jej kapliczki i
wytryskaj¹cego obok niej �ród³a by³
przeznaczony kapita³ w wysoko�ci 2314
florenów. W 1697r. administrator para-
fialny Andreas Antonius Lassmann,
zalo¿y³ w Grobnikach Bractwo �w. Bar-
bary, które zatwierdzi³ papie¿. Zatwier-
dzenie to odnowi³ 3 VIII 1880r. papie¿
Leon XIII.

Na temat budowy kaplicy �w. Barba-
ry zachowa³o siê podanie ludowe:

Na krañcu wsi Grobniki tu¿ przy
szosie G³ubczyce- Ko�le stoi kaplicz-
ka �w. Barbary z krzy¿em maltañskim
na szczycie. Obok niej znajduje siê stud-
nia. W czasach, gdy w grobnickim zam-
ku mieszkali jeszcze rycerze maltañscy-

Grobniki - �w.Jan Nepomucen
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joannici, by³a u nich na s³u¿bie po-
bo¿na dziewczyna. Pewnej mro�nej
nocy chcia³a ogrzaæ swoj¹ izbê, ale
zapasy wêgla by³y za murem cmentar-
nym i trzeba by³o i�æ po nie przez cmen-
tarz. Droga by³a upiorna, to zahucza-
³a sowa, to zawy³ wiatr lub zaskrzy-
pia³a jaka� furtka, ale dziewczyna bie-
g³a dalej. Gdy by³a ju¿ na miejscu,
wrzuci³a do fartucha kilka sztuk wê-
gla. W zamku wêgiel zamieni³ siê w z³o-
to. Nie chcia³a go zatrzymaæ i poleci-
³a  za nie zbudowaæ kaplicê �w. Bar-
bary. Resztê z³ota przekaza³a zarz¹do-
wi ko�cielnemu, aby z procentów od-
nawiano kaplicê.

Barokowa kaplica �w. Barbary zosta-
³a zbudowana w 1701r., gdy komturem
by³ von Thun. Zapewne na jej budowê
u¿yto cegie³ i kamieni pozosta³ych po
budowie ko�cio³a. Obecnie kaplica ta
jest rewitalizowana.

W XIX w. �róde³ko z wod¹, któr¹
�wiêcili miejscowi ksiê¿a podczas pro-
cesji, zosta³o zabezpieczone poprzez
budowê nad nim domku, a teren kapli-
cy otoczono murem i ¿elaznym parka-
nem. Mieszkañcy wierzyli w cudowne
w³a�ciwo�ci tej wody, która rzekomo
mia³a leczyæ dolegliwo�ci ¿o³¹dkowe i
choroby oczu, a pielgrzymi �ci¹gali tu z
ca³ego �l¹ska. Zwany �l¹skim Tacytem
ksi¹dz - historyk z Tworkowa Augustin
Weltzel przyrówna³ to miejsce do Gród-
czanek ko³o Pietrowic Wielkich w po-
wiecie raciborskim, gdzie stoi drewnia-
ny ko�ció³ek p¹tniczy. Obecnie nie na-
le¿y jednak piæ tej wody. Musz¹ byæ
przeprowadzone odpowiednie eksper-
tyzy, które wyka¿¹, co ta woda zawiera
i czy jest zdatna do picia.

Zrewitalizowana w ubieg³ym roku fi-
gura �w. Barbary jest dzie³em g³ubczyc-
kiego rze�biarza Paula Ondruscha.

W Grobnikach znajduj¹ siê jeszcze
inne kapliczki, w tym XVIII - wieczna

stoj¹ca u wylotu ulicy �w. Jana, a po-
�wiêcona Matce Boskiej. Obok niej bie-
gnie polna droga, któr¹ mo¿na pieszo
lub na rowerze dotrzeæ do Babic.

Zatrzymajmy siê jeszcze w samych
Grobnikach i spójrzmy na ogromny bu-
dynek plebanii, któr¹ postawili joanni-
ci dla swoich administratorów parafial-
nych w 1785r., wykorzystuj¹c natural-
ne wzniesienie. W pobli¿u plebanii stoi
neogotycki budynek dawnego hospi-
cjum, zwanego Fundacj¹ Maltañsk¹.
Zbudowane zosta³o w 1891r. na miej-
scu dawnych dwóch hospicjów joan-
nickich z inicjatywy proboszcza Johan-
nesa Kothe. Biednymi starymi pacjen-
tami opiekowa³y siê siostry el¿bietanki.
Naro¿na figurka Matki Boskiej sta³a
dawniej przed zamkiem. Obecnie budy-
nek dawnego hospicjum jest u¿ytkowa-
ny przez miejscow¹ szko³ê. Zachowa³y
siê równie¿ budynki dwóch szkó³: tzw.
bia³a szko³a z 1839r., która z czasem oka-
za³a siê za ma³a dla rosn¹cej liczby
uczniów i szko³a czerwona z 1887r., któ-
ra s³u¿y swojemu celowi do dzi�. Nie
przetrwa³ miejscowy browar, lecz stoi
jeszcze budynek starego m³yna.

W Grobnikach znajdowa³y siê 2 m³y-
ny: Zamkowy i Dolny. Pierwszy z nich
znajdowa³ siê niedaleko ko�cio³a i zam-
ku. Dawniej nazywano go górnym. By³
to m³yn wodny. W razie braku wody,
komturia dostarcza³a jako si³ê poci¹-

Grobniki - plebania
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gow¹ 30 wo³ów. Pó�niej zrezygnowano
z tej si³y i w suche lata m³yn nie praco-
wa³. Komturia dostarcza³a równie¿ ka-
mieni m³yñskich. Kierowa³ tym m³ynem
zarz¹dca powo³ywany przez joannitów.
M³ynarz mieli³ zbo¿e nie tylko zakono-
wi, ale i dla kmieci i zagrodników.  W
1706r. komtur von Herberstein kaza³
wznie�æ nowy murowany m³yn w miej-
scu starego drewnianego, który by³
podupad³y. M³ynarz poza mieleniem dla
komtura zbo¿a, musia³ tuczyæ dla niego
4 �winie, a za wykorzystywany ogród
p³aciæ corocznie na �w. Micha³a 6 tala-
rów. W 1718r m³yn zosta³ wydzier¿awio-
ny, a w 1750r. przeszed³ w prywatne rêce.

W 1816 i 1872r. zosta³ przebudowany.
W 1904r. ten zaniedbany obiekt  zakupi-
³a  grobnicka Kasa Oszczêdno�ciowo -
Po¿yczkowa za 12 tys. marek. W 1906r.
roku zburzono go i na starym murze fun-
damentowym  postawiono nowy, kilku-
piêtrowy  elektryczny m³yn, którego bu-
dynek zachowa³ siê do dzi�. Zosta³o
wymontowane ko³o m³yñskie i zainsta-
lowano turbinê o mocy 12 koni mecha-
nicznych. Poniewa¿ by³ �le zarz¹dzany,
w 1910r. sprzedano go prywatnemu w³a-
�cicielowi. W latach 1910 - 1923 m³yn
Zamkowy by³ napêdzany tylko przez
maszynê parow¹. W 1923r. wprowadzo-
no napêd elektryczny, a w 1934r. zosta³
zrównany z ziemi¹ rów m³yñski oraz ko-
min m³yna. Dzi� w dawnym m³ynie znaj-
duj¹ siê tylko mieszkania.

Nieopodal, na tzw. mo�cie pasterzy,
sta³a do niedawna XVIII wieczna figura
�w. Jana Nepomucena, lecz w lipcu
2008r. zosta³a zdjêta w celu konserwa-
cji. W Grobnikach zachowa³o siê jesz-
cze kilka starych tzw. zagród frankoñ-
skich. Przypomina³y one twierdzê. Za-
budowania z wszystkich stron otacza-
³y podwórko, po�rodku którego znaj-
dowa³ siê gnojownik. Od strony ulicy
sta³y dwa domy, pomiêdzy którymi znaj-

dowa³a siê brama przejazdowa i furtka.
Wiêkszy dom s³u¿y³ aktualnym gospo-
darzom, a mniejszy rodzicom, którzy
poszli na tzw. wycug.

Zanim opu�cimy tê wie�, poznajmy
jeszcze trzy ciekawostki. W 1834r. w
Grobnikach odby³ siê pierwszy na Gór-
nym �l¹sku wy�cig konny. W 1794r.
urodzi³ siê tu jako syn so³tysa genialny
muzykolog Karl Proske, którego nazwi-
sko znajdziemy równie¿ w polskiej en-
cyklopedii Guttenberga. Zmar³ w 1861r.
jako kanonik w Ratyzbonie. I wreszcie
trzecia ciekawostka. W Grobnikach spê-
dzi³ dzieciñstwo i m³odo�æ Waldemar
Prokopowicz, który bywa³ drugim re¿y-
serem, kierownikiem produkcji lub ak-
torem. Jego nazwisko wi¹¿e siê z takimi
filmami jak: Potop, Królowa Bona, Ki-
ler, Fuks, czy serialami M jak mi³o�æ i
Plebania.

Opuszczamy Grobniki i udajemy siê
w kierunku Ko�la. Tu¿ za wsi¹ mijamy
miejsce, w którym w marcu 1945r. to-
czy³y siê ciê¿kie walki i zosta³ zestrzelo-
ny radziecki czo³g T - 34. Nieco dalej
postawiony niewielki g³az upamiêtnia
poleg³¹ radzieck¹ za³ogê  czo³gu dowo-
dzon¹ przez lejtnanta Wasyla Nielubo-
wa. W Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej znajduje siê fragment tego
T - 34.

Skrêcamy w lewo i doje¿d¿amy do
Debrzycy. Wie� ta by³a do 1810r. w³a-
sno�ci¹ joannitów, a po raz pierwszy
zosta³a wspomniana w 1265r. pod nazw¹
Schonebrunne, czyli piêkna studnia,
piêkne �ród³o. Na zachodnim jej krañcu
znajdowa³y siê dwa �róde³ka, które sta-
le wylewa³y.

Tak jak w Grobnikach, równie¿ w De-
brzycy zobaczymy potê¿ne domy z XIX
i pocz. XX wieku, które zbudowali miej-
scowi zamo¿ni ch³opi. O zamo¿no�ci
mieszkañców �wiadcz¹ równie¿ okaza-
³e kapliczki, których jest tu kilka.
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Po�rodku Debrzycy stoi ko�ció³ pod
wezwaniem �w. Aposto³a Jakuba Star-
szego, na którego dachu dostrzegamy
krzy¿ maltañski. Ko�ció³ ten zosta³ zbu-
dowany przez joannitów za urzêdu kom-
tura Adama hrabiego von Wratislaw na
prze³omie XVI/ XVII w. w stylu gotyc-
ko - renesansowym. Dzi� z zewn¹trz
pozbawiony jest cech stylowych.

Obraz o³tarza g³ównego przedstawia
Chrzest Faryzeusza Jozjasza, namalo-
wany w 1897r. przez Hieronima Richte-
ra z K³odzka. W marcu 1945r. w czasie
dzia³añ wojennych wie¿a straci³a he³m i
po wojnie otrzyma³a prosty dach na-
miotowy.

W kruchcie ko�cio³a stoi barokowy
kamienny pos¹g �w. Jana Nepomuce-
na. Pierwotnie sta³ na okalaj¹cym ko-
�ció³ cmentarzu, nastêpnie przeniesio-
no go do wnêki w cmentarnym murze.
Kilkana�cie lat temu zosta³y zrabowa-
ne towarzysz¹ce mu anio³y. Wobec tego
faktu s³uszn¹ decyzj¹ by³o umieszcze-
nie go w ko�ciele.

Dawniej wokó³ ko�cio³a rozci¹ga³ siê
cmentarz. Obecnie stare nagrobki s¹
ustawione przy murze.

Mijamy wie� i widzimy z daleka poln¹
kapliczkê. Kiedy� wisia³ na niej obraz
na blasze, niestety tak zniszczony, ¿e
nie da³o siê go odtworzyæ i blachê usu-
niêto. St¹d poln¹ drog¹ mo¿na doj�æ
do zapomnianej wsi Neustift.

Miejscowo�æ ta zosta³a za³o¿ona na

pocz¹tku XVIII wieku przez komtura
von Herbersteina. Tworzy³o j¹ osiem za-
gród ustawionych tak, ¿e tworzy³y for-
mê krzy¿a maltañskiego. Na wzgórzu
sta³a kapliczka z gliny i drewna, z dzwon-
nic¹. Zburzono j¹ w 1842r. i postawio-
no now¹, równie¿ drewnian¹. Dopiero
w 1930r. mieszkañcy uznali, ¿e staæ ich
na kaplicê murowan¹, na tyle du¿¹, by
mog³y odbywaæ siê w niej nabo¿eñstwa.
Plan wykonano, a kaplicê po�wiêcono
�w. Teresie od Dzieci¹tka Jezus. �wiê-
cenie nast¹pi³o w niedzielê zielono-
�wi¹tkow¹ w 1932r. Niestety, figura �w.
Teresy z o³tarza kapliczki niedawno zo-
sta³a skradziona przez nie uznaj¹cych
¿adnych �wiêto�ci z³odziei. W �cianê
boczn¹ kapliczki jest  wmurowana p³y-
ta upamiêtniaj¹ca mieszkañców pole-
g³ych podczas I wojny �wiatowej. Na
zewn¹trz widzimy zadban¹ mogi³ê. Data
wskazuje na �mieræ podczas dzia³añ
wojennych w 1945r. Przed sam¹ kaplic¹
le¿y p³yta nagrobna upamiêtniaj¹ca miej-
scowego karczmarza, który zgin¹³ w
podobnym czasie.

Po wojnie wie� zamieszkali polscy
osadnicy, którzy nadali jej nazwê No-
wosady, lecz z czasem siê st¹d wypro-
wadzili, a domy zosta³y rozebrane.
Obecnie jest to malownicze miejsce, w
którym mo¿na biwakowaæ. Gdzienie-
gdzie widaæ jeszcze mury fundamento-
we domów i zdzicza³e drzewa owoco-
we. Przez zapomnian¹ wie� przep³ywa
strumyk, a g³ówna droga jest wybruko-
wana.

St¹d mo¿emy wróciæ do polnej ka-
pliczki w pobli¿u Debrzycy i drog¹ poln¹
udaæ siê do Lisiêcic lub wróciæ do De-
brzycy i pojechaæ do Dzieæmarowa. My
jednak wybierzemy Lisiêcice.

Wie� ta zosta³a wymieniona w doku-
mencie z 1377r. jako Lisentitz. Od 1549r.
znajdowa³y siê w niej a¿ dwa so³ectwa.
Górne so³ectwo do 1945r. posiada³a za-

Debrzyca - ko�ció³
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mo¿na rodzina Spiller, któr¹ upamiêtnia
du¿y grobowiec przy ko�ciele.

Istnieje zwi¹zane z tym miejscem po-
danie ludowe:

Pewnego jesiennego wieczora stary
grabarz Ernest kopa³ grób na zlece-
nie proboszcza Karola Rückera. Gdy
dó³ mia³ oko³o metra g³êboko�ci, gra-
barz ujrza³  na jego dnie bia³¹ postaæ
le¿¹c¹ w otwartej trumnie. Przerazi³
siê i przywo³a³ ksiêdza. Ten przeko-
nawszy siê naocznie o  widmie, powie-
dzia³, ¿e musi to byæ jaki� znak. Gdy
grabarz chcia³ zamkn¹æ trumnê, zja-
wa zniknê³a, a grób by³ pusty. Tak dzia-
³o siê przez kilka nocy i widzieli to
równie¿ inni ludzie. Dopiero, gdy pro-
boszcz odprawi³ 3 msze �w. za spokój
duszy tej postaci, zjawa przesta³a siê
pojawiaæ. Ponoæ jeszcze raz ukaza³a
siê ksiêdzu, przepowiadaj¹c mu kiedy
umrze i tak te¿ siê sta³o. Miejsce po
wykopanym wówczas grobie kupi³a
pó�niej rodzina Spiller i postawi³a tam
okaza³y grobowiec stoj¹cy po dzieñ
dzisiejszy w pobli¿u muru odgradzaj¹-
cego cmentarz od plebanii. Sam pro-
boszcz Rücker spoczywa kilka metrów
na prawo od tego miejsca.

Ciekawy jest sam ko�ció³ pod wezwa-
niem Podwy¿szenia �w. Krzy¿a, zbudo-
wany w II po³owie XV w., spalony w

1666r. i odbudowany w na-
stêpnym roku. Posiada so-
lidn¹ murowan¹ z kamieni i
nie otynkowan¹ wie¿ê. O³-
tarz g³ówny wykona³ stolarz
- artysta Karl Ondrusch z
G³ubczyc, a obraz o³tarzowy
namalowany w I po³. XIX w.
przez profesora Schalla z
Wroc³awia przedstawia Pa-
triarchê Zachariasza z Jero-
zolimy i cesarza Herakliusza,
który w pokutnej szacie nie-
sie krzy¿ na Górê Kalwariê.

Piêkna jest rokokowa ambona. Wcze-
�niejszy lisiêcicki ko�ció³ przypomina
XVI - wieczna kamienna chrzcielnica ze
wspó³czesn¹ pokryw¹.

Wie� Lisiêcice po II wojnie �wiato-
wej zamieszkali osadnicy wojskowi z I
Armii Wojska Polskiego. W tamtym
okresie zdemobilizowanych ¿o³nierzy
czêsto osadzano w miejscowo�ciach
przygranicznych. W 1972r. go�ciem li-
siêcickich kombatantów by³ ich emery-
towany dowódca genera³ Zygmunt
Berling.

Je¿eli pojedziemy z Debrzycy do
Dzieæmarowa w gminie Baborów, zoba-
czymy kolejny pojoannicki ko�ció³, tym
razem barokowo - klasycystyczny pod
wezwaniem �w. Archanio³a Micha³a,
zbudowany w II po³. XVIII wieku.

Niestety, podczas II wojny �wiato-
wej zosta³ spalony i odbudowano go w
1955r. z zatarciem cech stylowych. O³-
tarz g³ówny przedstawia obraz patro-
na, namalowany w II po³. XVIII w. Przy
ko�ciele znajdujemy trzy nagrobki, na
których gotyckie napisy  s¹ w jêzyku
polskim. Ziemia g³ubczycka by³a tere-
nem, na którym styka³y siê cztery kul-
tury: niemiecka, morawska, polska i
¿ydowska. Urzêdowa germanizacja w
okresie Kulturkampfu i po nim, dopro-
wadzi³a do ograniczenia u¿ywania jê-

Lisiêcice - grobowiec Spillerów
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zyka polskiego i narzecza morawskiego
na tym terenie.

Wg zajmuj¹cego siê dziejami grob-
nickich joannitów przedwojennego
g³ubczyckiego katechety gimnazjalne-
go Aloisa Mocha, tereny komturii le¿a-
³y na terenie, gdzie poza jêzykiem nie-
mieckim funkcjonowa³ jêzyk polski i dia-
lekt morawski i podaje, ¿e na pocz. XIX
w. Jaroniów i Dzieæmarów by³y ca³ko-
wicie polskie. Ludmierzyce obejmowa-
³y wp³ywy morawskie, a w pozosta³ych
wsiach dominowa³ jêzyk niemiecki.

Odwiedzamy cmentarz w Dzieæmaro-
wie, do którego prowadzi brama zwieñ-
czona maltañskim krzy¿em. Po�rodku
cmentarza stoi krzy¿ kamienny z nie-
mieckimi i polskimi napisami. Znajduje-
my równie¿ dwujêzyczny nagrobek.
Polacy i Niemcy kiedy� tu wspólnie
mieszkali, gospodarowali i zak³adali ro-
dziny.

Z Dzieæmarowa pochodzi³ biskup
che³miñski Anastasius Sedlag, który w
okresie m³odo�ci uczêszcza³ do g³ub-
czyckiego gimnazjum, a zmar³ w 1856r.
w Che³mnie i zosta³ pochowany w tam-
tejszej katedrze.

Ruszamy do Baborowa. Sam Babo-
rów nie nale¿a³ do joannitów, lecz tylko
jego dzisiejsza czê�æ zwana Jaroniowem.
Kiedy� Jaroniów by³ odrêbn¹ wsi¹.
Obie miejscowo�ci zosta³y ze sob¹ po-
³¹czone w okresie miêdzywojennym.
Opowiada o tym legenda:

Ta historia wydarzy³a siê kilkaset
lat temu. Dwaj bracia, starszy Babor i
m³odszy Jarogniew, wyruszyli na ob-
czyznê, aby prowadziæ samodzielne
¿ycie. Byli m¹drzy i pracowici, dziêki
czemu zdobyli poka�ny maj¹tek. Pew-
nego dnia dotarli na ziemiê, która im
siê spodoba³a. By³a pokryta bagnami
i lasami i przecina³a j¹ niedu¿a rzecz-
ka. Osiedlili siê tu, wykarczowali lasy,
osuszyli bagna i za³o¿yli miejscowo�æ
Baborów. Jednak m³odszemu Jaro-
gniewowi nie podoba³o siê to, ¿e miej-
scowo�æ nosi imiê brata i doprowa-
dzi³ do k³ótni. Wówczas Babor o�wiad-
czy³ : -"Bracie, jeste�my jednej krwi,
nie pozwólmy na spory miêdzy nami, a
je�li koniecznie chcesz postawiæ na
swoim, podzielmy tê ziemiê. Id� na lewo
lub na prawo, jak wolisz."  Jarogniew
postawi³ na swoim, zabra³ czê�æ ch³o-
pów i osiedli³ siê na prawym brzegu
rzeki Psiny i za³o¿y³ wie�, któr¹ na-
zwa³ Jaroniów. W 1922 roku Baborów
i Jaroniów znów zosta³y  po³¹czone
pod jedn¹ nazw¹  Baborów.

W samym Jaroniowie znajduje siê
neogotycka kaplica pod wezwaniem
Serca Jezusowego, zbudowana w 1889r.
W niej na o³tarzu g³ównym jest obraz z
postaci¹ Jezusa i widokiem Baborowa.

Przed kaplic¹ stoj¹ na ozdobnych
coko³ach z morawskimi napisami dwie
barokowe figury. Jedna z nich przed-
stawia �w. Jana Nepomucena. Ufundo-
wa³ j¹ w 1766r. Jan Schopp. Druga
przedstawia �w. Floriana i zosta³a ufun-
dowana w 1768r. przez Mateusza Kno-
pika.

Mimo, ¿e  sam Baborów nie by³ joan-
nicki, zaprezentujemy najciekawsze jego
zabytki.

Na rynku stoi figura Matki Boskiej
na kolumnie z 1897r.

Wg starego podania ludowego pan
z  G³ubczyc czêsto polowa³ w gêstych

Dzieæmarów - ko�ció³
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lasach nad Psin¹. Podczas takiego po-
lowania, w ciemnym lesie jod³owym za-
b³¹dzi³a jego ma³¿onka. Wszelkie po-
szukiwania by³y bezowocne. Gdy nikt
ju¿ nie mia³ nadziei na jej odnalezie-
nie, znalaz³ j¹ pewien ch³opak. Sie-
dzia³a w lesie  przy  �ródle, blada i
wyczerpana. Ch³opak przyniós³ j¹ do
domu pana z G³ubczyc, gdzie po go-
dzinach trwogi  z wdziêczno�ci¹ spo-
gl¹dano na niebo. Dla upamiêtnienia
tamtego wydarzenia pan kaza³  na
miejscu znalezienia ma³¿onki zbudo-
waæ drewnian¹ chatê,  w której wnê-
trzu wytryska³o wspomniane �ród³o.
Pó�niej las zosta³ wykarczowany, zbu-
dowano kolejne chaty, a pierwsi miesz-
kañcy tego nowego osiedla  nazwali
je Baborów. W pó�niejszych czasach
chata, w której by³o �ród³o, zosta³a
przekszta³cona w kaplicê. Kaplica ist-
nia³a do 1873 roku. Dzi� na jej miej-
scu stoi statua Marii z 1897 roku.

Przy ko�ciele parafialnym znajduje-
my tzw. cyrylika, czyli �redniowieczny
krzy¿ pokutny. Miejscowa ludno�æ s¹-
dzi³a, ¿e takie krzy¿e upamiêtniaj¹ dzia-
³alno�æ misyjn¹ �w. Cyryla i Metode-
go. Tabliczkê z napisem informacyjnym
postawi³o dzia³aj¹ce w Polsce Bractwo
Krzy¿owców.

Obecny ko�ció³ parafialny pod we-
zwaniem Narodzenia Naj�wiêtszej Ma-
rii Panny powsta³ w XIX wieku i zosta³
powiêkszony w 1922r. W ostatnim roku
II wojny �wiatowej zosta³ powa¿nie
zniszczony i odbudowany bez wyra�-
nych cech stylowych. W ko�ciele tym
znajduje siê m. in. portret  ksiêdza Ada-
ma Krawarskiego. Podanie ludowe g³o-
si, ¿e  pewnej nocy ksiêdzu z Baboro-
wa,  przed Bo¿ym Narodzeniem przy-
�ni³ siê tutejszy ma³y parafianin Adam
Krawarski, w z³otej koronie otoczonej
niebiañskim blaskiem.

Krawarski jest postaci¹ autentyczn¹,

a ten sen sprawi³, ¿e trafi³ do szko³y je-
zuitów w O³omuñcu. Jego dzia³alno�æ
przypad³a na lata 1618-1648, a wiêc na
okres wojny 30-letniej.

Adam bardzo czêsto cudem unika³
�mierci, np. gdy dwóch szaleñców
chcia³o go zar¹baæ toporami. Przemó-
wi³ do nich tak przekonuj¹co, ¿e zw¹t-
pili w swój niedosz³y czyn. Krawarski
zmar³ w Pradze w 1660 roku uwielbiany
przez ludzi. Jego portret zakupiony w
Pradze znalaz³ godne miejsce w ko�cie-
le parafialnym w Baborowie.

Prawdziw¹ per³¹ Baborowa jest ko-
�ció³ cmentarny �w. Józefa, tak zwany
Józefek, jedyny drewniany ko�ció³ na
ziemi g³ubczyckiej. Zbudowany zosta³
w latach 1700 - 1702 z fundacji ksiêdza
Szymona Piotra Mot³ocha, którego epi-
tafium zachowa³o siê w tym ko�ciele.
Posiada przepiêknie zdobione o³tarze i
ambonê z okresu jego budowy.  Obrazy
Drogi Krzy¿owej pokazuj¹ morawskie i
niemieckie napisy. Szczególnie piêkne
s¹ niedawno odrestaurowane barwne
polichromie. Ko�ció³ ten jest osnuty w

Cyrylik w Baborowie
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podania ludowe. Poznajmy jedno z nich:
Po " upojnym" wieczorze w karczmie
baborowski grabarz poszed³ do domu
i natychmiast zasn¹³. Gdy siê przebu-
dzi³, spojrza³ na zegarek. Zegarek nie
chodzi³, ale na dworze ju¿ �wita³o.
Czas i�æ do pracy. Grabarz ruszy³ do
drewnianego ko�ció³ka �w. Józefa,
gdzie sta³y mary pogrzebowe. Lecz có¿
to?!  Ko�ció³ by³ ju¿ otwarty i pe³en
ludzi. Przy o³tarzu ksi¹dz odprawia³
mszê �wiêt¹, ale nie by³ to baborowski
ksi¹dz. Grabarz poczu³, ¿e nie mo¿e
wypowiedzieæ ani s³owa, jêzyk by³ jak
ko³ek. Co� tu by³o dziwnego. Powoli
wycofa³ siê z ko�cio³a i nagle zegar na
rynku wybi³ pierwsz¹, a �wiat³o i lu-
dzie zniknêli. Grabarz zrozumia³, ¿e
uczestniczy³ we mszy zmar³ych.

Na cmentarzu okalaj¹cym �w. Józef-
ka znajdziemy wiele starych malowni-
czych grobowców i nagrobków. Widzi-
my tu grobowiec Andrzeja Rudno -
Rudziñskiego, w³a�ciciela jednej z ba-
borowskich cegielni. Rodzina Rudziñ-
skich herbu Prus wywodzi³a siê z Ma-
zowsza i posiada³a w powiecie g³ub-
czyckim maj¹tki Lubotyñ i Dzier¿ys³aw.
Na cmentarzu spotykamy sprz¹taj¹c¹
grób  prawnuczkê Andrzeja Rudno -
Rudziñskiego. Jest tu równie¿ ogrom-
ny grobowiec w³a�cicieli maj¹tku Ra-
ków, rodziny Latzel, która posiada³a tak-

¿e dobra w Twardawie i Maciowakrzu
w powiecie kozielskim. Nie¿yj¹cy od
kilkudziesiêciu lat mieszkañcy Baboro-
wa spogl¹daj¹ na nas z porcelanowych
fotografii. Tu¿ za ko�cio³em odnajduje-
my p³ytê nagrobn¹, która pokrywa grób
znanego badacza narzeczy na ziemi
g³ubczyckiej, Feliksa Steuera. By³ dy-
rektorem polskiego gimnazjum w Kato-
wicach i w okresie miêdzywojennym
wyda³ m. in. : Narzecze baborowskie,
Dialekt su³kowski i Branickie podrzeczi.
Narzecze baborowskie ukaza³o siê w
1937r. w Krakowie. Na stronie trzeciej i

czwartej znajdujemy ciekawe informa-
cje:  "Mieszkañcy Baborowa i Jarow-
niowa mówili dawniej prawie wy³¹cz-
nie po morawsku. O tym �wiadcz¹ tak-
¿e napisy czeskie umieszczone na po-
s¹gach �w. Jana Nepomucena i �w. Flo-
riana, stoj¹cych przed kapliczk¹ w Ja-
rowniowie. Przedostatni proboszcz
Kluger urz¹dza³ jeszcze co tydzieñ na-

Baborów,
ambona w ko�ciele �w.Józefa

Baborów, ko�ció³ �w.Józefa
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bo¿eñstwa morawskie. W 1906r. posta-
wi³ przed ko�cio³em �w. Józefa krzy¿
kamienny z napisami niemieckim i cze-
skim. Napis czeski po prawej stronie
brzmi: JE¯ISZI    PRO MNE UKRZI¯O-
WANY A TEBIE JSEM URAZIL, a na
przedzie:  SMILUJ SE NADE MNOU !

Natomiast obecny proboszcz Kloske
skraca³ nabo¿eñstwa morawskie co-
raz to bardziej, a¿ je w roku 1922 osta-
tecznie usun¹³ z ko�cio³a. Starzy lu-
dzie odczuwaj¹ do dzi� to ciêcie bar-
dzo bole�nie".

Feliks Steuer pochodzi³ z Su³kowa
pod Baborowem. Ma³o kto dzi� wie, jak
brzmia³a tzw. gwara laska, któr¹ siê po-
s³ugiwali on sam i jego rodzice. Tak w
gwarze laskiej  brzmia³o podanie o bu-
dowie kaplicy w Su³kowie:

"Sulków le¿i w dolinie. Pyrwaj jak
by³o moc wody w rzyce, a dyszcz pado³,
to cestam zatopi³o. Wtedy ludzie ni
mógli ani wyli�æ. Rauz jecho³ siedlauk
na wojzie, to przysz³a jedna pani i sie-
d³a se ku nimu. Siedlauk uska¿owa³
se, i¿ na cej�cie je tak moc b³ocka. To
rzek³a mu ta pani, ¿e Sulków  ma wy-
budowaæ kaplicam ku panince Mari-
ji, potim bydzie lepszi. I Sulkowscy
wybudowali kaplicam, a od tygo cza-
su nie by³o tejla marasu wy wsi". (czyt.
artyku³ A. Szymczyny - str. 167)

Wracamy do pojoannickich miejsco-
wo�ci. W gminie Baborów znajduje siê
wie� Babice. Ju¿ w XIII w. nale¿a³a do
komturii Grobniki. Jak ju¿ wcze�niej
wspomniano, w XVI w. komtur Jerzy
Prószkowski zbudowa³ w niej ko�ció³
pod wezwaniem �w. Katarzyny Alek-
sandryjskiej. Z czasem okaza³ siê za
ma³y i musiano go zburzyæ. Obecny
ko�ció³  postawiono w I po³owie XVIII
w. Posiada piêkny barokowy wystrój i
obraz patronki namalowany przez Jo-
sefa Fahnrotha  z Wroc³awia. W murze
otaczaj¹cym ko�ció³ znajdujemy tabli-

cê upamiêtniaj¹c¹ tragiczne wydarzenie:
wymordowanie przez ukraiñskich nacjo-
nalistów polskich mieszkañców Huty
Pieniackiej w województwie tarnopol-
skim. Nieliczni ocaleni w tym pogromie,
po wojnie osiedlili siê w Babicach i Ber-
nacicach. Corocznie sk³adane s¹ tu
kwiaty i wieñce (art. str. 101).

W pobli¿u ko�cio³a niedawno ods³o-
niêto Pietê, któr¹ ufundowali byli miesz-
kañcy Babic, mieszkaj¹cy obecnie w
Niemczech.

W Babicach urodzi³ siê i mieszka³ ma-
larz amator Eduard  Klink, który w  po-
wiecie g³ubczyckim by³ uznanym mala-
rzem ko�cielnym. Jego obrazy znajdzie-
my równie¿ u franciszkanów w G³ubczy-
cach, a tak¿e w ko�ciele w Lisiêcicach.

W samych pojoannickich Bernaci-
cach stoi niewielka kaplica �w. Trójcy z
1768r. Z tej wsi pochodzi³ opat cyster-
sów z Rud w powiecie raciborskim, Ber-
nard III Thill, syn so³tysa. Kaza³ zbu-
dowaæ w Rudach hutê szk³a, otworzyæ
tam gimnazjum i zbudowaæ pa³ac w Sto-
do³ach. W 1752r. po³o¿y³ kamieñ wêgiel-
ny pod budowê g³ubczyckiego gimna-
zjum.

Babice, ko�ció³
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Wracamy do G³ubczyc, gdzie zaczy-
na i koñczy siê nasz szlak. Czasy ryce-
rzy i duchownych z zakonu joannitów
pamiêta gotycki ko�ció³ parafialny, któ-
rego najstarsze czê�ci pochodz¹ z XIII
w. Za komtura Andreasa Schundlo zo-
sta³a zbudowana pó�nogotycka kapli-
ca �w. Fabiana i Sebastiana z 1501r. Jo-
annitów pamiêtaj¹ mury obronne z XIII
w., w których po 1282r. mieszczanie
przebili dwie furty do przeganiania na
pastwiska nale¿¹cego do zakonu byd³a.

Joannici posiadali jeszcze jedn¹ wie�
na ziemi g³ubczyckiej, Ludmierzyce.
Niestety, tamtejsza barokowa kaplica
�w. Trójcy zwieñczona krzy¿em maltañ-
skim, po budowie w tej wsi du¿ego ko-
�cio³a, podupad³a, a po 1960r. zosta³a
rozebrana. Mo¿emy j¹ podziwiaæ jedy-
nie na zdjêciach pochodz¹cych z Ar-
chiwum Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Opolu.

W ci¹gu najbli¿szych kilku lat Sto-
warzyszenie Mi³o�ników Muzeum i Zie-
mi G³ubczyckiej oznakuje szlak tablica-
mi i czarno - bia³ymi paskami. Na wszyst-
ko jednak potrzebne s¹ niema³e �rodki,
dlatego projekt roz³o¿ony jest na kilka
lat. Pierwszym sukcesem jest przej�cie
do drugiego etapu rewitalizacji kaplicy
�w. Barbary w Grobnikach, do czego
swoim wk³adem przyczyni³o siê wiele
firm i liczni mieszkañcy naszej gminy i
za to nale¿¹ im siê podziêkowania. Jak
ju¿ wspomniano, poza dzia³aniami sto-

warzyszenia, do rewitalizacji zabrano
pos¹g �w. Jana Nepomucena z grob-
nickiego Mostu Pasterzy. Na remont
czeka sam most oraz miejscowy zamek.
Oczyszczony zosta³ teren przy �róde³-
ku �w. Barbary.

W czerwcu 2008r. podczas uroczy-

sto�ci otwarcia g³ubczyckiego ratusza
zosta³ otwarty I Jarmark Joannitów.
Mimo ¿e cz³onkowie stowarzyszenia
rozdali dziesi¹tki ulotek na innych jar-
markach, wystawców nie by³o wielu, ale
mamy nadziejê, ¿e jarmark z roku na rok
bêdzie coraz wiêkszy i wpisze siê trwale
w tradycje naszego miasta. Planowane
jest za³o¿enie grupy rekonstrukcyjnej
joannitów. Stowarzyszenie organizuje
równie¿ imprezy na szlaku. Pierwsze ta-
kie spotkanie z mieszkañcami Grobnik z
wyk³adami i pieczeniem kie³basy zorga-
nizowano wspólnie z So³ectwem, Szko³¹
i Komend¹ Hufca ZHP w G³ubczycach.
Odby³o siê 26 X 2007r. na terenie grob-
nickiej szko³y.

Nasz szlak promuje w eterze G³ub-
czycki Klub Krótkofalowców, który ju¿
wyda³ trzy dotycz¹ce jego karty. Prze-
widywana jest jeszcze promocja na stro-
nach internetowych, o czym bêdziemy
na bie¿¹co informowaæ.

Do zobaczenia na szlaku!
dr Katarzyna Maler,

sierpieñ 2008r.,
foto ze zbiorów autorki

Bernard III
Thill z

Bernacic

Nie istniej¹cy ju¿ ko�ció³ek pojoan-
nicki w Ludmierzycach gmina Kietrz
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LEGENDA ZA MOSTEM "POTENZKA"
Wydarzy³o siê to dawno temu na starym go�ciñcu miêdzy Grobnikami a Lisiê-

cicami, gdzie obecnie znajduje siê niedu¿y most zwany Potenzka. Gdy kiedykol-
wiek we wsiach dawnej komturii joannitów Grobniki kto� swój czy obcy wyra¿a³
swoje niezadowolenie, tak¿e w obecno�ci przeciwnika, wówczas trzeci dorzuca³
s³owa: - " Za mostem Potenzka."

W Grobnikach znajdowa³ siê s¹d dla wszystkich wsi komturii. Dwóch lisiêci-
czan co� przeskroba³o i wezwano ich do tego s¹du. Pierwszy wezwany przyszed³
do sêdziego i b³aga³ go o przebaczenie, obiecywa³, ¿e siê poprawi, ¿e bêdzie
porz¹dny, a poniewa¿ sêdzia tego dnia mia³ dobry humor, podarowa³ winnemu
po³owê kary. Zadowolony lisiêciczanin wraca³ do domu i  spotka³ drugiego wi-
nowajcê: - "I co, jak ci posz³o w s¹dzie?"  zapyta³ ten drugi.

- "Nagada³em sêdziemu od szmat i darmozjadów. Wali³em piê�ci¹ w stó³ i nie-
wiele brakowa³o, a by³bym go wyrzuci³ z jego w³asnego domu. Pamiêtaj, z takimi
lud�mi nale¿y postêpowaæ brutalnie."

Drugi winowajca bezmy�lnie to wszystko zapamiêta³ i poszed³ do Grobnik.
Wróci³ do Lisiêcic z podbitym okiem, utykaj¹c i z obola³ymi plecami i opowiedzia³
przyjacielowi o swoim wystêpie w s¹dzie. Przyjaciel zdrowo siê u�mia³ i powie-
dzia³: - "Kto widzia³, ¿eby napadaæ na sêdziego. Ja zaciska³em piê�ci, ale w kie-
szeniach, ¿eby sêdzia nie widzia³, a wyzywa³em go równie¿, ale dopiero za mo-
stem Potenzka."

( ze  zbioru K. Maler)

Fragment ekspozycji sta³ej p.t. �II wojna �wiatowa�
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Ko�ció³ pod wezwaniem Podwy¿sze-
nia Krzy¿a �w.

Pierwsza wzmianka o Lisiêcicach uka-
za³a siê w 1281r. pod nazw¹ Lysenticz.
Wg Henryka Borka,  pochodzi ona od
nazwy osobowej Lis. Prawdopodobnie
ju¿ wówczas wie�  nale¿a³a do grobnic-
kich joannitów. W 1308r.
Lisiêcice wraz z przyle-
g³ym lasem zosta³y wy-
mienione w dokumencie
wystawionym przez ksiê-
cia Miko³aja I opawskie-
go jako w³asno�æ tego
zakonu rycerskiego.

Ju¿ w �redniowieczu w
Lisiêcicach znajdowa³ siê
ko�ció³.

Dzisiejszy ko�ció³ �w.
Krzy¿a zbudowano w
1667r. z zastosowaniem
murów poprzedniego,
zbudowanego w II po³o-
wie XV wieku i spalone-
go podczas po¿aru w
1666r. Miêdzy 1672 a 1691r. nie znano
jego wezwania. Mia³ wówczas 3 o³ta-
rze, poz³acany srebrny kielich, 4 orna-
ty,  3 dzwony i 923 floreny kapita³u, a
poza tym pole na 24 korce zasiewu. W
1691r. w³asno�æ ko�cio³a stanowi³y 2
kielichy, ciborium, "czê�ciowo srebrna"
monstrancja oraz 2 nowe i 8 starych or-
natów. Ko�ció³ wówczas uzyskiwa³ od
ch³opów m. in. 46 korców ¿yta i tyle¿
owsa dziesiêciny, 4 floreny i 30 grajca-
rów sto³owego, jaja i 2 mecki m¹ki
pszennej od m³ynarza.

Autor kroniki Lisiêcic, Albert Mucha,
który w sposób amatorski bada³ dzieje
swojej rodzinnej wsi, przytoczy³ frag-
ment dokumentu z 1693r., który zawie-
ra³ nastêpuj¹ce informacje o lisiêcickim

DZIEJE PARAFII LISIÊCICE
Na szlaku joannitów

ko�ciele: "W �rodku tej wsi jest piêkny,
ca³kowicie murowany i po³owicznie
sklepiony, pokryty gontem ko�ció³ pod
wezwaniem �w. Krzy¿a, z wie¿¹ zbu-
dowan¹ z kamienia, a w niej trzema
równobrzmi¹cymi dzwonami, otoczo-
ny cmentarzem z murem. Ma trzy piêk-

ne, rze�bione i poz³aca-
ne o³tarze, spo�ród któ-
rych g³ówny jest po�wiê-
cony �w. Krzy¿owi, drugi
�w. Marii, a trzeci �w. Ja-
nowi Chrzcicielowi [pa-
tronowi joannitów; KM],
a rocznie wraz z sa-
kiewk¹ i ja³mu¿n¹, otrzy-
muje do 9 talarów 22 �l¹-
skich groszy dochodów z
czynszu polowego i ³¹ko-
wego; jest pod opiek¹
w³asnego proboszcza,
który mieszka w tu¿ przy
nim zbudowanej pleba-
nii/...".

W 1714r. ko�ció³ po-
wiêkszono, dobudowuj¹c prezbiterium.
W 1726r. nasadzaj¹c poz³acan¹ ga³kê
wie¿y rozweselono m³odzie¿, zrzucaj¹c
z wie¿y pieczone jab³ka i gruszki.

W 1812r. sp³onê³a i popêka³a górna
czê�æ kamiennej, nieotynkowanej wie-
¿y, której czê�æ po tym po¿arze zburzo-
no i odbudowano i zamiast starego he³-
mu, otrzyma³a  szpic pokryty ³upkiem.
Ju¿ wówczas  musiano j¹ zaankrowaæ.
Na szczycie wie¿y znalaz³a siê chor¹-
giewka z krzy¿em maltañskim. W tym
samym roku w ko�ciele po³o¿ono now¹
posadzkê, odnowiono kruchtê i zamó-
wiono nowy o³tarz  g³ówny, dla które-
go obraz namalowa³ prof. Raphael Schall
z Wroc³awia za 400 talarów.

Po�ród dzwonów, od 1820r. znajdo-

Ko�ció³ w Lisiêcicach
jeszcze z galeri¹ na wie¿y
na pocztówce litograficz-

nej z koñca XIX wieku.
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wa³ siê równie¿ ¿elazny, który jednak
nie dzwoni³. Lisiêciczanie powiadali, ¿e
znaleziono go miêdzy Lisiêcicami a
Kreuzwaldem (Nowymi Sadami), gdzie
rzekomo kiedy� znajdowa³y siê pierwot-
ne Lisiêcice.

W 1855r. pokryto ³upkiem dach ko-
�cio³a.

Autor ko�cielnej topografii Moraw
(1863r.), Gregor Wolny, zamie�ci³ w
swojej pracy cenne informacje o ko�cie-
le w Lisiêcicach Czytamy w niej, ¿e ko-
�ció³ stoi na obmurowanym cmentarzu,
który w 1860r. zosta³ powiêkszony po-
przez przy³¹czenie  czê�ci parafialnego
i szkolnego sadu.  Ko�cielne empory
spoczywa³y na surowych drewnianych
belkach, które  w 1851r. wraz z wsporni-
kami otrzyma³y "przyjemniejsz¹ formê
poprzez przybranie w trzcinê". Dalej
Wolny pisze, ¿e wroc³awski malarz - ar-
tysta Raphael Schall namalowa³ za 400
tal. dla o³tarza g³ównego nowy obraz
Podwy¿szenia Krzy¿a, którego poz³o-
cenie kosztowa³o 200 tal. Równie¿ zo-
sta³a �wie¿o poz³ocona ambona jak i
dwa o³tarze boczne, �w. Anny i �w.
Walentego [nie wiadomo, kiedy zast¹-
pi³y poprzednie o³tarze �w. Marii i �w.
Jana Chrzciciela, KM], których obrazy
namalowa³ wiedeñski malarz Felix Le-
ichert. Organy zosta³y naprawione i
upiêkszone. Ko�ció³ by³ wyposadzko-
wany ³upkiem i w 1857r. otrzyma³ pod-
³ogê z tego samego kamienia. Wolny
wspomina równie¿ nale¿¹cy do ko�cio-
³a kielich, z którym wi¹¿e siê ciekawa
historia: zosta³ ufundowany przez grob-
nickiego komtura Hansa Niemancza w I
po³. XVI w. W 1840r. kielich ten zosta³
skradziony i �lad po nim zagin¹³. W
1851r. odnalaz³ siê podczas burzenia ja-
kiego� muru po po¿arze w Szonowie.
Wg Alberta Muchy, kielich ten z powo-
du jego wieku i piêkna by³ u¿ywany
tylko w wa¿niejsze �wiêta ko�cielne.

Nosi³ nastêpuj¹cy napis: "Johannes
Nymanz, haeres in Leischnitz 1523" .

W 1887r. powsta³ nowy o³tarz g³ów-
ny jako prezent ch³opa Josefa Behra.
Zosta³ wykonany przez stolarza arty-
stê Karla Ondruscha z G³ubczyc za 1800
marek. Dwie figury stoj¹ce po obu stro-
nach tego o³tarza przedstawiaj¹ �w. �w.
Józefa i Helenê.  Wspomniany o³tarzo-
wy obraz  pêdzla prof. Schalla, przed-
stawia Patriarchê Zachariasza z Jerozo-
limy i cesarza Herakliusza, który w po-
kutnej szacie niesie krzy¿ na Górê Kal-
warii. Statua Marii naprzeciwko roko-
kowej ambony jest darem panny Marii
Kober. Sam¹ ambonê zdobi p³askorze�-
ba Chrystusa Dobrego Pasterza oraz
rze�by Chrystusa i dwóch anio³ków na
baldachimie. W kaplicy bocznej znaj-
duje siê kamienna chrzcielnica z 1589r.,
a wiêc z okresu reformacji. Nowe o³ta-
rze boczne po�wiêcono �w. Annie (pra-
wy) i Walentemu (lewy). Jeden podaro-
wa³y w 1894r. siostry Teresa i Francisz-
ka Lorenz, drugi zakupiono za pieni¹-
dze z kasy ko�cielnej.  W nieznanym

Chrzcielnica z 1589r.
ze wspó³czesn¹ pokryw¹.
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autorce okresie  o³tarze boczne zmieni-
³y patronów, na: Serca Jezusowego (po
lewej) i Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem (po
prawej). W 1894r. odmalowania ko�cio-
³a podj¹³ siê Eduard Klink z Babic.

W tym samym roku anonimowy do-
brodziej podarowa³ na zakup obrazów
Drogi Krzy¿owej 2100 marek. Obrazy 14
stacji namalowa³ równie¿ Klink i zdobi¹
ko�ció³ do dnia dzisiejszego.

W 1912r. gmina za³o¿y³a nowy cmen-
tarz poza wsi¹ przy ucieszkowskiej szo-
sie, wielko�ci 0, 60 ha.

W 1918r., ostatnim roku I wojny �wia-
towej, musia³y zostaæ przekazane na
cele ko�cielne trzy dzwony, które po-
dobno mia³y najpiêkniejsze w okolicy
brzmienie. W 1928r. parafia zakupi³a
nowe, odlane z br¹zu i napêdzane elek-
trycznie, które  zosta³y zarekwirowane
podczas II wojny �wiatowej.

W 1923r. ko�ció³ otrzyma³ elektrycz-
ne o�wietlenie. Naprawione zosta³y or-
gany, z których podczas I wojny �wia-
towej wymontowano wiêkszo�æ pisz-

cza³ek na cele militarne. W tym samym
roku zlikwidowano wieniec wie¿y, z któ-
rego mo¿na by³o podziwiaæ okolicê i
wie¿a otrzyma³a dzisiejsz¹ formê.  Po-
wodem tego by³ z³y stan belek i prze-
chylenie szpica, co mia³o miejsce od
wielu lat, lecz z powodu wojny i powo-
jennej inflacji nie mog³o byæ naprawio-
ne. Podczas prac przy reperacji wie¿y,
w jej ga³ce znaleziono dokumenty z
1847r. i monety z tego samego okresu.
W 1936r.  na emporze organowej zain-
stalowano nowe organy o napêdzie
elektrycznym, które wykona³a za 10 tys.
marek firma Rieger w Karniowie (Krno-
vie).

W marcu 1945r. na zagrodê stoj¹c¹
naprzeciwko ko�cio³a spad³a bomba i
w wyniku wstrz¹su rozbite zosta³y szy-
by ko�cielne. Czê�ciowo zniszczony
zosta³ dach, obraz o³tarza g³ównego
oraz organy. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych ko�ció³ zosta³ oczyszczony.
Za pierwszego polskiego proboszcza
Tadeusza Maciaszka wyremontowano
dach i posadzkê i pomalowano ³awki.
Pod koniec lat 50. XX w. wie¿a odchyli-
³a siê od pionu, i to o 30 cm, i istnia³a
gro�ba jej zawalenia siê. Na szczê�cie
zosta³a zabezpieczona i uratowana.

W 1966r. - zapisa³ proboszcz Edward
Skrzypczyk - odkryta zosta³a cenna
polichromia na �cianach z XV w. Za-
pewne chodzi o  piêæ niewielkich, koli-
stych, czê�ciowo zniszczonych malo-
wide³, z których �rodkowe  pokazuje
dwie postaci �wiêtych i monogram IHS.
Wspomniany ju¿ Albert Mucha napi-
sa³, ¿e ju¿ w 1875r., po wybiciu nowego
okna w ko�ciele, pod tynkiem ukaza³o
siê we wnêtrzu malowid³o �cienne
przedstawiaj¹ce statek, z dat¹ roczn¹
1600. Musia³o wiêc przetrwaæ po¿ar z
1666r.

28 wrze�nia 2001r. zakoñczy³a siê re-
nowacja przedwojennych zegarów

Rokokowa ambona, na drugim
planie widaæ 5 kolistych malowide³

z koñca XV w.
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wie¿owych, podjêta z inicjatywy para-
fian z so³tysem Adamem Majewskim na
czele i by³ych niemieckich mieszkañców
Lisiêcic z Günterem Rappem. Prace re-
nowacyjne przeprowadzi³a firma zegar-
mistrzowska Pankali z G³ogówka za cenê
7 tys. marek.

W 2003r. parafia zakupi³a w Czêsto-
chowie nowe tabernakulum, które zain-
stalowano we wrze�niu tego roku wraz
z odrestaurowanym przez Krzysztofa
Je¿a z ̄ ywocic o³tarzem g³ównym. W
tym samym miesi¹cu firma Gintera Go-
golina z Pietrowic Wielkich rozpoczê-
³a remont szczytu ko�cielnej wie¿y. Star¹
blachê zast¹piono now¹, miedzian¹.
Remont zakoñczono 26 listopada tego
samego roku po umieszczeniu na nim
nowego krzy¿a i ga³ki.

16 pa�dziernika 2005r., w rocznicê
wyboru na papie¿a kardyna³a Karola
Wojty³y, w kruchcie wmurowano tabli-
cê po�wiêcon¹ temu wydarzeniu, a w
listopadzie wymurowano nowy podest
w prezbiterium, który wy³o¿ono grani-
towymi p³ytkami.

Parafia, duszpasterze  i plebania
Do oko³o 1530 - 1540r. Lisiêcice nale-

¿a³y do komturii joannitów w Grobni-
kach, która przysy³a³a tu duszpasterzy.
Po nastaniu reformacji, do 1658r.,  miesz-
kañcy wsi byli luteranami. W okresie
kontrreformacji powróci³ patronat zako-
nu maltañskiego i dzia³a³ tu do 1678r.
administrator parafialny  Heinrich Ignaz
Czibis, który w 1663r. za³o¿y³ ksiêgi me-
trykalne i poza  4 ³¹kami i ogródkiem
domowym posiada³ 3 kawa³ki pola na
20, 24 i 30 mecek zasiewu (te jednak by³y
silnie zadrzewione), a jako dziesiêcinê
otrzymywa³ 45 ma³drów ¿yta i tyle¿
owsa. Kolejny administrator, urodzony
w Osobla¿e Jeremias Alois Czi¿e (Czie-
sche), dzia³a³ tu od  23 V  1678 do 1717r.
Zmar³ 29 IX 1717r. Trzecim administra-
torem by³ od 27 VI 1718 do 1723r.  uro-
dzony w 1680r.  Franz Karl Clement (Kle-
ment, Clemens), który 29 VII 1723r. zo-
sta³ proboszczem w Grobnikach.  W
1754r. by³ obecny przy �wiêceniu refek-
tarza g³ubczyckich franciszkanów.
Zmar³ 28 VI 1755r. Od 9 IX 1723 do 1760r.
funkcjonowa³ jako administrator w Li-
siêcicach Anton Augustin Libischer
(Liebscher). Podczas jego choroby po-
magali mu w duszpasterstwie g³ubczyc-
cy franciszkanie. Zmar³ 17 VII 1760r.
Nastêpny administrator Gabriel Haintz
(Heinz), urzêdowa³ tu od 1760 do 1765r.,
a po nim  Clemens Ignaz Krömer (Kre-
mer),  od 1765 do 1772r.  Urzêduj¹cy w
latach 1772 - 1805  administrator Hein-
rich Dominik,  zmar³ 11 IV 1805r.

Od momentu sekularyzacji komturii
Grobniki przez pañstwo pruskie w
1810r., parafi¹ Lisiêcice kierowa³ samo-
dzielny proboszcz.  Pierwszym by³ Karl
Werner, ur. w Pilszczu, wcze�niej wika-
ry w Zawiszycach. W latach 1805 - 1810
by³ lisiêcickim administratorem parafial-
nym, a od 1810 do 1826r. tamtejszym
proboszczem. Zmar³ 30 X 1826r. w wie-

Ko�ció³ wspó³cze�nie.
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ku 80 lat. Jego nastêpca Josef Friedrich
Biedermann, ur. 18 II 1785r. w Rac³awi-
cach �l¹skich, zosta³ wy�wiêcony w
1811r. Pocz¹tkowo dzia³a³ jako ochmistrz
w Pietrowicach, nastêpnie jako nauczy-
ciel religii w gimnazjum w Nysie. W la-
tach 1827 - 1834 by³ proboszczem w Li-
siêcicach i autorem zbioru kazañ pt. Von
der Liebe zum Hause Gottes, wydane-
go we Wroc³awiu w 1820r. Zmar³ 3 VIII
1834r. w Lisiêcicach.

Na lisiêcickim cmentarzu przyko�ciel-
nym zachowa³ siê nagrobek Karla
Rückera,  urodzonego 4 I 1790r.  w
Schönwald w dzisiejszych Czechach.
Uczêszcza³ do gimnazjum w K³odzku.
Po ukoñczeniu studiów teologicznych
zosta³  w 1816r. wy�wiêcony we Wro-
c³awiu na kap³ana i dzia³a³ pocz¹tkowo
jako wikary w Hrabstwie K³odzkim. Po
12 latach zosta³ powo³any do G³ubczyc
(1827 - 1835) jako nauczyciel religii w
gimnazjum. Od 1835r. do swojej �mierci
w 1875r., dzia³a³ jako proboszcz w Lisiê-
cicach, radca i ³awnik konsystorialny,
drugi sêdzia przy inkwizytorskim s¹dzie
dla pruskiej czê�ci archidiecezji o³omu-
nieckiej, dziekan i powiatowy inspek-
tor szkolny. Cesarz Wilhelm I nada³ mu
Order Korony III Klasy. Zmar³ w pa�-
dzierniku 1875r. po krótkiej chorobie i
zosta³ pochowany przy ko�ciele. Za-
chowa³ siê jego nagrobek. Z jego osob¹
wi¹¿e siê  podanie ludowe (zob. w arty-
kule  pt. Na szlaku joannitów).

Po Rückerze w latach 1875 - 1884 urzê-
dowa³ w Lisiêcicach jako administrator
parafialny urodzony 23 XII 1825r. w
Pilszczu  Eduard Ullrich. W 1855r. otrzy-
ma³ �wiêcenia kap³añskie. Zmar³ 10 IX
1884r. Równie¿ jego nagrobek zacho-
wa³ siê przy miejscowym ko�ciele. Ko-
lejny duszpasterz, Eduard Meissner, ur.
20 XI 1831r. w Krzy¿owicach,  zosta³
wy�wiêcony w 1863r. W latach 1866 -
1871 by³ lokalist¹ w Chomi¹¿y; od 1871

do 1884r. lokalist¹ w Królowem, od 1884
do 1891r. administratorem parafialnym
w Lisiêcicach, a w latach 1891 - 1893
proboszczem w Babicach. Zm. 4 X
1893r. w Babicach. Na tamtejszym cmen-
tarzu przyko�cielnym zachowa³ siê jego
nagrobek.

W latach 1891 - 1903  proboszczem w
Lisiêcicach by³ Franz Kolbe, ur. w 1829r.
w Karniowie, wy�wiêcony w 1857r. W
latach 1868 - 1869 dzia³a³ jako  lokalista
w Królowem; od 1869 do 1891r. jako
proboszcz w Równem . Zmar³ w 1908r.
Kolejny duszpasterz, ur. w 1847r. w G³ub-
czycach, wy�wiêcony w 1873r.  Karl
Hildebrand, dzia³a³ tu krótko. Wcze�niej
jako wikary w Bogdanowicach, s¹dzo-
ny by³ za ³amanie ustaw w okresie Kul-
turkampfu. W latach 1886 - 1903 by³
administratorem parafialnym w Pomo-
rzowicach; a od 1903 do swojej �mierci
w  1904r.,  proboszczem w Lisiêcicach.
Jego nastêpc¹ na tym urzêdzie, by³ He-
inrich Richtarsky, ur. 17 X 1872 w Gród-
czanach. W latach 1883 - 1892  uczêsz-
cza³ do gimnazjum w G³ubczycach. Stu-
dia teologiczne odby³ we Wroc³awiu i

O³tarz g³ówny.
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Freiburgu Bryzgowijskim. �wiêcenia
otrzyma³ 23 VI 1896r. we Wroc³awiu. W
latach 1896 - 1899 by³ wikarym w Babo-
rowie, od 1899 do 1903r. w G³ubczycach,
od 1903 do 1904r. nauczycielem religii
w Seminarium Nauczycielskim w G³ub-
czycach, administratorem w Lisiêcicach,
a od 1 III 1905  do 1917r. proboszczem w
Lewicach. Sprowadzi³ tam siostry ma-
ryjne. Od pocz¹tku kwietnia 1917 do 10
III 1920r. by³ radc¹ konsystorialnym w
Kietrzu. Na jego ¿yczenie jego rodzeni
bracia przekazali rodzinny grunt w Kie-
trzu przy ul. Raciborskiej na za³o¿enie
klasztoru i ko�cio³a franciszkanek - mi-
sjonarek. Zmar³ 10 III 1920r. podczas
urlopu u sióstr maryjnych w Rochowie
ko³o Nysy. Zgin¹³ w tragicznym wypad-
ku. Pochowany zosta³ w Gródczanach,
gdzie zachowa³ siê jego nagrobek na
tamtejszym cmentarzu, w�ród wielu
mogi³ jego krewnych nosz¹cych to
samo nazwisko.

Przedostatni niemiecki proboszcz
parafii Lisiêcice Franz Behr, urodzi³ siê
11 V 1862r. w Zawiszycach. W 1886r.
zosta³ wy�wiêcony na kap³ana. Dzia³a³
pocz¹tkowo jako wikary w Kietrzu. W
latach 1895 - 1905 by³ proboszczem w
Lewicach, a od 27 II 1905r. proboszczem
w Lisiêcicach, z tytu³em radcy konsy-
storialnego. Zmar³ 25 VII 1927r. Zacho-
wa³ siê jego nagrobek  na  miejscowym
cmentarzu. Kolejny proboszcz, Johan-
nes Franz Besuch, urodzi³ siê 21 VII

1885 w Dolnim Bene�ovie jako syn cha-
³upnego i mistrza garbarskiego Kon-
stantina Besucha i jego ¿ony Kathari-
ny z domu Holubek. Ukoñczy³ szko³ê
ludow¹ w rodzinnej miejscowo�ci, a
gimnazjum w Raciborzu. Od 1908r. stu-
diowa³ teologiê na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. 22 VI 1912r. zosta³ wy�wiê-
cony na kap³ana przez sufragana dra
Carla Augustina. Dzia³a³ jako wikary w
Oldøi�ovie, 5 lat pó�niej w Krzanowi-
cach, a w 1926r. w Pietrowicach Wiel-
kich. Od 12 XI 1927 (wprowadzony w
grudniu) do 1945r. by³ proboszczem w
Lisiêcicach z tytu³em radcy konsysto-
rialnego. Za jego urzêdu ko�ció³ otrzy-
ma³ nowe organy, a w 1928r. dzwony z
napêdem elektrycznym. 3 lata pó�niej
kaza³ urz¹dziæ dom dla m³odzie¿y, ze
scen¹ i bibliotek¹. Sprowadzi³ do Lisiê-
cic siostry maryjne. W 1945r. wyjecha³
do Górnego Palatynatu. Po krótkim po-
bycie w Ennsdorf pow. Amberg zosta³
domowym duchownym u sióstr szkol-
nych w Garmisch Partenkirchen. Zmar³
tam 22 IX 1961r po powa¿nej chorobie.

W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e
do parafii Lisiêcice nale¿a³ równie¿ ma-
j¹tek Kreuzwald, obecne Nowe Sady.

Po zakoñczeniu drugiej wojny �wia-
towej i osiedleniu siê w Lisiêcicach Po-
laków z kresów wschodnich pierwszym
polskim proboszczem (do pa�dziernika
1949r.) zosta³ Tadeusz Maciaszek, któ-
ry postara³ siê o remont zniszczonego
dachu ko�cio³a i posadzki. Kolejnymi
duszpasterzami byli Alfred Gdynia (od
X 1949 do V 1954r.) i Miko³aj Twardoch
(od V 1954 do IX 1967r.; przeniesiony).
Dziêki ksiêdzu Twardochowi zosta³a
uratowana chyl¹ca siê ku upadkowi
ko�cielna wie¿a.

W 1967r. wikarym w Lisiêcicach zo-
sta³ dotychczasowy wikary w G³ubczy-
cach, urodzony 1 sierpnia 1934r. w Za-
brzu - Mikulczycach, wy�wiêcony w

Kielich
ufundowany

przez
komtura

Niemancza.
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1960r. ks. Edward Skrzypczyk. Jeszcze
w tym samym roku zosta³ najpierw ad-
ministratorem parafialnym, a w grudniu
proboszczem. Dzia³a³ w parafii Lisiêci-
ce przez wiele lat. Zmar³ 4 czerwca 2001r.
Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Hieronim
Gorszczuk, a po nim Piotr Burczyk, do-
t¹d wikary w parafii �w. Józefa w Opolu
- Szczepanowicach. Za jego urzêdu m.in.
odremontowano wie¿owe zegary, w
2003r. odnowiono kapliczkê przy ul.
Wolno�ci ( w której mia³o dawniej doj�æ
do cudownego uzdrowienia, st¹d wi-
sz¹ce na jej �cianie dwie drewniane
nogi), a w 2006r. kapliczkê przy ul. S³o-
wackiego - ̄ ymierskiego. Zaadaptowa-
no stare obory plebanii na salkê dla
dzieci i m³odzie¿y, wyremontowano
szpic wie¿y i odrestaurowano o³tarz
g³ówny.

W 2006r. ks. Burczyk zosta³ przenie-
siony do parafii Ochocze, a na jego miej-
sce przyby³ dotychczasowy wikary w
G³ubczycach, ks. Marian Stok³osa.

Obecnie parafia Lisiêcice obejmuje
Lisiêcice, Biernatów i Nowe Sady.

Plebania
Do 1812r. lisiêcicka plebania by³a par-

terowym budynkiem, krytym strzech¹.
Znajdowa³y siê tu tylko 2 pokoje dla
proboszcza i izba dla wikarego. Po wiel-
kim po¿arze w 1812r. dobudowano piê-
tro, ale znów ze strzech¹. W 1855r. bu-

dynek powiêkszono. Odt¹d mia³
na parterze 4 pokoje, a na piêtrze
6, w tym 2 du¿e i zosta³ wraz z
równocze�nie  postawionymi bu-
dynkami gospodarczymi pokry-
ty ³upkiem. Przy plebanii znajdo-
wa³ siê znacznej wielko�ci sad.
Grunty parafialne obejmowa³y
wówczas 61, 39 ha.

Nie posiadamy informacji o ko-
lejnych remontach plebanii. Woj-
na obesz³a siê do�æ ³agodnie z

tym budynkiem. Jednak przez 30 lat nie
by³ remontowany i podj¹³ siê tego do-
piero proboszcz Edward Skrzypczyk po
objêciu urzêdu. Budynek otrzyma³
nowy tynk, okna ( dot¹d otwierane na
zewn¹trz), piece. W 2001r. mia³ miejsce
kolejny wiêkszy remont z ca³kowit¹
wymian¹ instalacji elektrycznej, a po nim
kolejne, ju¿ mniejsze.

dr Katarzyna Maler
foto ze zbiorów autorki
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HISTORIA OPAWICY
Wg Henryka Borka nazwa ma zwi¹-

zek z rzek¹ (Opawicza, XV w.), a Opawi-
ca jest dop³ywem Opawy. Nazwa rzeki
jest przeds³owiañska i pochodzi od pra-
indoeuropejskiej bazy ap - woda., apa
= opa.

Nazwa wsi (Opawicz, po niemiecku
Troplowitz ) zosta³a po raz pierwszy
wymieniona w dokumencie z 18 VII
1256r., w którym król czeski Przemys³
Ottokar II zatwierdzi³ zamianê dworu w
Opawicz przez mieszczan z Opawy na
dwór w Slavkovie z braæmi zakonu krzy-
¿ackiego w Opawie. Po
�mierci ksiêcia Miko³a-
ja I opawskiego i po
podziale ksiêstwa
opawskiego na opaw-
skie, krnowskie i g³ub-
czyckie, Opawica znala-
z³a siê w ksiêstwie
opawskim, a w 1410r.
panami Opawicy i ma-
j¹tku Lenarcice drog¹
kupna zostali w³a�cicie-
le W³odzienina. Oba
maj¹tki zosta³y po³¹-
czone.

Ju¿ w XV w. w Opawicy w �rody od-
bywa³y siê targi dla okolicznej ludno-
�ci. Usta³y w I po³. XIX w. W 1582r. Al-
brecht von Füllstein przekaza³ Opawi-
ce i Lenarcice Wac³awowi Haugwitzo-
wi, za� w 1658r. oba maj¹tki przej¹³ hra-
bia Karol Maksymilian Sedlnicki, tajny
radca i starosta ziemski u boku ksiêcia
Liechtensteina, pana Opawy i Krnowa.
Poza tym Sedlnicki posiada³: górne i
dolne Krasne Pole, Kobyli, Burkwiz, Na-
siedle, W³odzienin, Pietrowice G³ub-
czyckie, Chró�cielów, Sudice, Stremplo-
vice, a od 1686r. Radyniê, Dobieszów i
Jab³onkê.

Opawica, okres miêdzywojenny
(ze zbioru Piotra Zimnego)

W 1742r. zakoñczy³a siê I wojna �l¹-
ska, w której zwyciê¿y³y Prusy. Wyty-
czona zosta³a granica. Opawica zosta³a
podzielona miêdzy Austriê a Prusy, a
granicê stanowi³a rzeka Z³ota Opawa.
Opawickie rodziny rozdzieli³ szlaban
graniczny.

W 1723r. w miasteczku Opawica znaj-
dowa³o siê sêdziostwo, m³yn oraz 31
domów. Po pokoju wroc³awskim (1742)
po stronie austriackiej (dzi� czeskiej)
pozosta³o 12 domów. Opawica znalaz³a
siê w nowo utworzonym powiecie g³ub-
czyckim (Kreis Leobschütz). W 1759r.

po¿ar zniszczy³ ko�ció³, plebaniê, szko-
³ê, czê�æ domów i 11 stodó³. W 1776r.
ponownie pali³a siê plebania oraz 16
domów. W 1783r. sta³y tu 24 domy, w
1914r. 42 domy, a do mieszkañców nale-
¿a³o 470 mórg. Felix Triest podaje, ¿e
teren jest górzysty, a ziemia ma pod³o¿e
³upkowe. Uprawiano ze �rednim sukce-
sem ¿yto i owies. Trzymano 18 koni rasy
krajowej, 2 wo³y i 16 sztuk innego by-
d³a. Produkty rolne sprzedawane by³y
w G³ubczycach i Albrechticach.

Wg Wies³awa Drobka pod koniec
XIV w. Opawica otrzyma³a prawa miej-
skie (brakuje na ten temat �róde³ ), a w

OPAWICA
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1742r. je utraci³a, staj¹c siê miejscem
targowym. Robert Hofrichter pisze, ¿e
w 1808r. (reforma miast pruskich) ma³e
miasteczka, w tym Opawica, mia³y za-
decydowaæ, czy chc¹ byæ miastami, czy
miejscowo�ciami targowymi. Opawica
wybra³a pierwsz¹ propozycjê i do 1945r.
mia³a w³asn¹ radê miejsk¹ i burmistrza,
herb jednak mia³ charakter wiejski.

Miasteczko Opawica s³ynê³o z tkac-
twa. Wg Triesta w 1863r. pracowa³o tu
przy 147 krosnach 55 mistrzów tkackich
i 103 czeladników. Sporz¹dzano piêkne
sto³owe adamaszki i inne towary ada-
maszkowe, w wiêkszej czê�ci sprzedawa-
ne przez cha³upników w ró¿nych pru-
skich prowincjach lub dostarczane do
ustalonych domów handlowych, a tak-
¿e sprzedawane na wiêkszych targach.
W nastêpnych latach ta liczba zaczê³a
spadaæ. Mala³a równie¿ liczba ludno�ci.
W 1863r. cech tkaczy liczy³ 42 cz³onków,
cech �lusarzy i stolarzy tyle samo, szew-
ców i garbarzy 35, krawców 32, ³¹cznie
151 mistrzów rzemios³a. Je�li chodzi o
tkactwo, w 1939r. u¿ywana tu by³a ju¿
tylko jedna maszyna ¿akardowa.

W 1856r. zamkniêty zosta³ wiejski bro-
war, po 1945r. rozgruzowany. W miej-
scowo�ci dzia³a³ m³yn, który od roku
1895 znajdowa³ siê w posiadaniu rodzi-
ny Neugebauer. W 1947r. zakoñczy³
swoj¹ pracê i dzi� jest w³asno�ci¹ pry-
watn¹. Znajduj¹cy siê na rynku pruski
urz¹d celny w 1908r. przeniesiono do
Opawicy Wsi w pobli¿e granicy.

Ju¿ w 1763r. w Opawicach znajdowa³
siê urz¹d pocztowy, który w 1893r. ob-
ni¿ono do rangi agencji pocztowej, po-
niewa¿ przy dworcu kolejowym w Mo-
krem powsta³ nowy urz¹d pocztowy.

Od 1890r. Opawica mia³a po³¹czenie z
G³ubczycami szos¹. W 1878r. za³o¿ono
tu zwi¹zek kombatantów, w 1883r. stra¿
po¿arn¹, a w 1913r. fabrykant Hobsa
za³o¿y³ elektrowniê, która zaopatrywa-

³a w pr¹d ko�ció³ z plebani¹, szko³ê, skle-
py i kilka gospodarstw. O�wietlono ry-
nek i ulice. W 1897r. powsta³a kasa
oszczêdno�ciowo - po¿yczkowa, z któ-
rej us³ug korzystali równie¿ mieszkañ-
cy Opawicy - Wsi, Lenarcic, Krasnego
Pola, Radyni. Istnia³ tu te¿ Zwi¹zek Cze-
ladników, przekszta³cony w 1904r. w
Zwi¹zek Robotników.

W 1903r. wyla³a rzeka Opa niszcz¹c
domy i pola. Jej nurty porwa³y kilka
domów. Potê¿ny strumieñ przedar³ siê
miedzy m³ynem a browarem i wymy³
koryto na rynku.

W czasie I wojny �wiatowej poleg³o
15 mieszkañców miasteczka Opawicy
(na ³¹czn¹ liczbê 401 mieszkañców). W
okresie miêdzywojennym postawiono
im pomnik. 24 VI na �w. Jana udawa³y
do niego wszystkie miejscowe zwi¹zki,
uczniowie i mieszkañcy. Recytowano
wiersze, �piewano, a wieczorem zapala-
no pochodnie. Ku pamiêci zmar³ych
palono wieñce i wi¹zanki kwiatów.

1 X 1934r. nast¹pi³o urzêdowe po³¹-
czenie miasteczka Opawicy z Opawic¹
wsi¹ w jedn¹ gminê Opawica.

W czasie II wojny �wiatowej w Opa-
wicy znajdowa³y siê 2 komanda pracy
obozu Stalag VIII B. Pierwsze powsta³o
jesieni¹ 1939r. Tworzyli je polscy jeñcy
wojenni z kampanii wrze�niowej, ok. 40
jeñców, którzy pracowali przy budowie
drogi. W nastêpnym roku komando to
zredukowano do 12 osób i zatrudniono
w rolnictwie. W 1941r. ci polscy jeñcy
otrzymali status cywilnych robotników
przymusowych. W tym samym roku
(1941) przez kilka miesiêcy istnia³o tu
20 - osobowe komando jeñców brytyj-
skich, zatrudnionych w rolnictwie. Jeñ-
cy ci kwaterowali w miejscowej restau-
racji. W marcu 1945r. przez Opawicê
przetoczy³o siê wiele kolumn mieszkañ-
ców z ewakuowanych wsi powiatu g³ub-
czyckiego.
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26 III 1945r. po ciê¿kich walkach Opa-
wicê zdoby³y wojska radzieckie z 59.
Armii dowodzonej przez gen. lejtn. Iwa-
na Korownikowa. Po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych powracaj¹cy mieszkañ-
cy zastali na polach liczne zw³oki ¿o³-
nierzy radzieckich i niemieckich, których
nie mia³ kto pochowaæ, a silny zapach
rozk³adu wype³nia³ powietrze.

Po wojnie w Opawicy osiedlili siê Po-
lacy, którzy przebywali w tych okolicach
na przymusowych robotach. W lipcu
1945r. i w nastêpnych miesi¹cach przy-
byli osadnicy z Polski Centralnej oraz z
Kresów Wschodnich, g³ównie z Wo³o-
wego, pow. Bóbrka (woj. lwowskie) i z
powiatów Nisko, Brze¿any, Przemy�la-
ny. Musieli porzuciæ w³asn¹ ojcowiznê
i zamieszkaæ razem z miejscow¹ ludno-
�ci¹ niemieck¹, do lipca 1946r., kiedy to
nast¹pi³o jej wysiedlenie. Zaostrzy³y siê
stosunki polsko - czeskie. Czechos³o-
wacja wysuwa³a roszczenia m.in. do
G³ubczyc, Raciborza i K³odzka. W
czerwcu 1945r. w Opawicy stacjonowa-
³o 5 polskich ¿o³nierzy dowodzonych
przez wójta. 12 czerwca zdarzy³a siê tu
tragedia. Na terytorium polskim zgin¹³
czechos³owacki ¿o³nierz. �ledztwo wy-
kaza³o, ¿e ¿o³nierz upad³ i postrzeli³ siê
�miertelnie z w³asnego karabinu. W
roku 1950 wprowadzono przepustki na
pobyt w strefie przygranicznej, zaora-
no i zabronowano ca³y pas graniczny.

W lipcu 1997r. ca³y pas przygraniczny
nawiedzi³a wielka powód�. Najwiêksze
szkody ponie�li Ewa i Ryszard Trela: stra-
cili dom. Z ca³ej Polski nadchodzi³y dary
dla powodzian w postaci ¿ywno�ci i odzie-
¿y, nastêpnie materia³ów budowlanych i
�rodków grzybobójczych. Firma "Atlas"
w porozumieniu z TV "Polsat" zbudowa³a
pañstwu Trela dom w Krasnym Polu. W
tym roku odby³y siê skromne do¿ynki, a
korona ¿niwna na pami¹tkê strasznych
wydarzeñ z lipca mia³a kszta³t ³odzi.

HERB OPAWICY
Baron Hugo Saurma o Opawicy i jej

herbie:
Opawica ( Troplowitz ), po s³owiañ-

sku Oppawice, Oppavice, po ³ac. Tro-
plovica./.../ Kiedy miejscowo�æ uzyska-
³a prawa targowe, nie wiadomo, lecz w
1662r. zosta³a ju¿ nazwana "prastarym
miasteczkiem górskim." Istnieje tylko
nowa pieczêæ
miasteczka, któ-
ra ma na tarczy
h e r b o w e j
uwieñczonej
hrabiowsk¹ ko-
ron¹ skrzy¿o-
wane ze sob¹
grabie i motykê,
w dolnym rogu jest za³¹czona ró¿a. Le-
genda g³osi: STÄDTEL TROPPLO-
WITZ [miasteczko Opawica ] LEOB-
SCHITZ. CREYS [ powiat g³ubczycki ].
Drugi przedstawiony herb jest z kos¹
zamiast motyki i bez ró¿y. (Saurma
Hugo, Wappenbuch der schlesischen
Städte und Städtel, Berlin 1870).

Damian Tomczyk pisze, ¿e herb mia-
steczka Opawicy mo¿na odtworzyæ na
podstawie 2 pieczêci z XIX w. Pierwsz¹
opisa³ Saurma, a druga z ok. 1850r. owal-
na o wymiarach 28 x 26 mm pokazywa³a
w polu tarczy uwieñczonej dziewiêcio-
pere³kow¹ koron¹ skrzy¿owane ze sob¹
kosê i motykê. Dooko³a znajduje siê
napis: MAGISTR[AT] SIEGEL , a w
polu pieczêci : STAEDTEL TROPPLO-
WI[TZ] O/S [ Pieczêæ magistracka mia-
steczka Opawicy na Górnym �l¹sku ].

Barwy herbu Opawicy: czarno - bia³e
grabie i motyka oraz czerwona rozeta na
z³otym tle. (Tomczyk Damian, Herby
miast �l¹ska Opolskiego, Opole 1996).
Wiêcej o Opawicy na stronie:
www.opawica.glubczyce.info

dr Katarzyna Maler
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 Wie� Grobniki (jako by³a domena ko-
mandorii joannitów) rozwija³a siê w spo-
sób specyficzny. Rezydowali w niej wy-
soko urodzeni komturowie joannitów, na-
poleoñscy genera³owie i oficerowie, Prze-
je¿d¿a³ przez nie car Wszechrusi Aleksan-
der I i dowodz¹cy rosyjskim korpusem in-
terwencyjnym gen. Essen ze swoimi ob-
dartymi pu³kami, spiesz¹cymi na "bitwê
trzech cesarzy" pod Austerlitz. Wie� ma
nie tylko bogat¹ przesz³o�æ historyczn¹,
ale posiada wiele zabytków kultury mate-
rialnej, do których nale¿y zaliczyæ: rene-
sansowy zamek joannitów, ko�ció³ pod
wezwaniem �ciêcia �w. Jana Chrzciciela z
jego zabytkowym wystrojem, kompleks
kultu �w. Barbary obejmuj¹cy barokow¹
kaplicê, studniê i oczko wodne-(miejsce
�wiêcenia wody). Niespotykan¹ nigdzie
indziej w Polsce w stylu po³udniowego
baroku kaplicê �w. Jana Nepomucena. Ba-
rokow¹ figurê mostow¹ �w. Jana Nepo-
mucena, budynek plebani z drugiej po³o-
wy XVII wieku, kaplicê z 1733 pod wezwa-
niem Matki Boskiej Dobrej Rady( z funda-
cji Doroty Breitkopf )oraz barokowy obraz
Ostatniej Wieczerzy z XVII w., z o³tarza
kaplicy przy ulicy Ko�cielnej. Niestety nie
wszystkie zabytki dotrwa³y do naszych
czasów czê�æ z nich nie przetrwa³a próby
czasu i naturalnego pêdu mieszkañców ku
nowoczesno�ci. W latach osiemdziesi¹-
tych ubieg³ego wieku uleg³ przebudowie
b¹d� zniszczeniu kompleks bauerskich za-
budowañ gospodarczych przy ulicy Szkol-
nej. Z mapy Grobnik zniknê³a bezpowrot-
nie XIX -wieczna zagroda typu folwarcz-
nego z charakterystycznym zegarem s³o-
necznym na spichlerzu. Nie doczeka³y na-
szych czasów dwa ciekawe architektonicz-
nie  XVIII- wieczne budynki mieszkalne
na skrzy¿owaniu ulic G³ubczyckiej i Gli-

ZACHOWAÆ HISTORIÊ
I TO¯SAMO�Æ GROBNIK

wickiej. Dalszy postêp degradacji zasobów
zabytkowych wydaje siê byæ zatrzymany
dwoma niezale¿nymi inicjatywami jej miesz-
kañców. Pierwsza inicjatywa podjêta przez
obecnego proboszcza ks. Jerzego Pielkê
ma na celu restauracjê zabytkowego kom-
pleksu kultu �w. Barbary. Druga podjêta
przez m³odego kreatywnego so³tysa Paw-
³a Buczka zmierza do restauracji i przywró-
cenia pierwotnego wygl¹du renesansowej
siedzibie komturii joannitów. Te obydwie
inicjatywy obywatelskie s¹ niezmiernie
cenne i wymagaj¹ pochylenia siê nad
ka¿d¹ z osobna, W dniu 19.07.2007 na ple-
bani w Grobnikach zawi¹za³ siê Komitet
Na Rzecz Rewitalizacji Kaplicy �w. Bar-
bary w Grobnikach. W sk³ad komitetu
weszli ks. Jerzy Pielka, Jan Wac, dr Kata-
rzyna Maler, Barbara Piechaczek, Beata
Skowyra, Monika Komarnicka, Pawe³
Buczek, Piotr Kopczyk, Marian Pospi-
szel. W spotkaniu uczestniczyli burmi-
strzowie Adam Krupa i Jan Krówka.

Prowadzone s¹ równolegle prace zmie-
rzaj¹ce do restauracji zamku. Objê³y one
obmiary maj¹ce na celu stworzenie doku-
mentacji technicznej, któr¹ zlecono do wy-
konania Pracowni Architektonicznej

Podejmuj¹c siê tej szczytnej akcji, jak¹
jest odnowa zabytków, Grobniczanie pod-
jêli siê dydaktycznej misji uatrakcyjnienia
regionu. Odnowa zabytków przyniesie
bowiem czysto praktyczne zyski - wzmoc-
ni atrakcyjno�æ regionu pod wzglêdem tu-
rystycznym i duchowym.

Wymiar duchowy to odnowienie prze-
rwanego wojn¹ kultu �w. Barbary, a wy-
miar turystyczny to wyd³u¿enie i uatrak-
cyjnienie o Grobniki trasy turystycznej w
Regionie G³ubczycko - Karniowskim.

Ten zwrot w podej�ciu do zabytków
�wiadczy o tym, ¿e obecni mieszkañcy
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O³tarzowy obraz Wszystkich
�wiêtych w ko�ciele w Nowej Wsi,

mal. E. Klink

Fotografie do artyku³u
o g³ubczyckich malarzach

(str. 143) - ze zbiorów autorkiObraz �w. Franciszka na o³tarzu
bocznym w g³ubczyckim ko�ciele

franciszkanów, mal. E. Klink

Grobnik nie s¹ tymczasowymi depozyta-
riuszami ziemi, na której siê urodzili. Udo-
wadniaj¹ czynem, ¿e porzucili nostalgiê
dziadków za utraconymi terenami na
wschód od Bugu, a pszenno - buraczane
wzgórza po obu stronach rzeki Psiny trak-
tuj¹ jako w³asne.

Historia zawarta w zabytkach to histo-
ria kultury. Zabytki pokazuj¹ bowiem, jak
dawni mieszkañcy Grobnik odnajdywali
swoje miejsce po�ród pr¹dów kulturowych
Europy i jak¹ przyjmowali koncepcjê po-
gl¹du na �wiat, w którym ¿yli. Pokazuj¹
wk³ad, jaki wnios³y poszczególne pokole-
nia w dzie³o budowy to¿samo�ci Europy.
To¿samo�æ Grobnik budowali bowiem Au-
striacy, Morawianie, Niemcy, Polacy, ̄ ydzi
i W³osi,. Przez co to¿samo�æ ta staje siê
g³êboko europejska. Poprzez obcowanie z
zabytkami i dbanie o nie obecni mieszkañ-
cy podejmuj¹ nieustaj¹cy dialog pokoleñ
¿ywych z pokoleniami, które odesz³y, bu-
duj¹c zrozumienie dla europejskiej to¿sa-
mo�ci w jej wielorako�ci. Zasypuj¹c wyry-

ty przez wojnê rów nieufno�ci do tego, co
minione i w³¹czaj¹c ten okres do w³asnego
dziedzictwa kulturowego, nawi¹zuj¹ do hu-
manistycznej tradycji ³¹cz¹cej ludy i naro-
dy. Tradycji opartej o prawdê historyczn¹.
Taki sposób pojmowania historii ukazuje
ca³e bogactwo i piêkno tej ziemi, pobudza,
bowiem do refleksji nad czasem minionym
i pozwala optymistycznie patrzeæ w przy-
sz³o�æ. Humanizm p³yn¹cy z tej postawy
przeciwstawia siê, bowiem stereotypowi
apologacji germañskiej misji kulturowej cy-
wilizowania s³owiañskiego wschodu, tak
jeszcze ci¹gle obecnej u naszych s¹siadów
zza Odry. Buduj¹c nowy kszta³t Europy,
czujemy potrzebê nowego spojrzenia na
jej dzieje, które s¹ dziejami wszystkich jej
narodów. A potrzeby wspó³czesno�ci dyk-
tuj¹ obraz przesz³o�ci tworzony w pe³nej
zgodzie z faktami ustalonymi �ród³owo,
wskazuj¹c, ¿e historia tej ziemi jest skom-
plikowana, tak samo jak skomplikowane
s¹ dzieje ka¿dego pogranicza.

Marian Or³owski, grudzieñ 2007,
KOSZALIN
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Eduard Klink z Babic i jego malar-
stwo ko�cielne.

Eduard Klink urodzi³
siê 7 lutego 1869r. w
Babicach, w dzisiejszej
gminie Baborów. Mia³
14 lat, gdy znany na
�l¹sku wroc³awski ma-
larz Josef Fahnroth
wykonywa³ polichro-
mie oraz obraz o³tarza g³ównego w ba-
bickim ko�ciele, przedstawiaj¹cy �w.
Katarzynê. Eduard obserwowa³ te pra-
ce i zrobi³y  na nim wielkie wra¿enie.
Chcia³ zostaæ malarzem. Niestety, rodzi-
ce nie byli zamo¿ni i móg³ ukoñczyæ tyl-
ko dwusemestralne studium we Wro-
c³awskiej Szkole Artystycznej.

Po ukoñczeniu nauki malowa³ obrazy i
wykonywa³ polichromie, g³ównie dla po-
trzeb ko�cio³a katolickiego, a jego dzie³a,
zdradzaj¹ce wielki talent, zachowa³y siê
do dzi�, nie tylko na ziemi g³ubczyckiej.

W g³ubczyckim ko�ciele franciszka-
nów znajdujemy jego nastêpuj¹ce ob-
razy: Wyrzeczenie siê �wiata przez �w.
Franciszka (na o³tarzu bocznym; kopia
obrazu Murilla, 1925r.) (fot. str. 142);
�w. Jadwiga (na o³tarzu �w. Jadwigi,
1925r.); Matka Boska z Dobr¹ Rad¹ (na
o³tarzu bocznym; kopia obrazu Genez-
zano, 1922r.).

W 1894 r. Klink pomalowa³ ko�ció³ w
Lisiêcicach i wykona³ dla niego obrazy
stacji Drogi Krzy¿owej bêd¹ce kopiami
stacji Josefa Führicha. W 1900r. poma-
lowa³ ko�ció³ w Debrzycy, inkasuj¹c za
to 1200 marek, a rok pó�niej pokry³ ma-
lowid³ami sklepienia ko�cio³a w Zubrzy-
cach.  W latach 1899 - 1903 powsta³y
zachowane do dzi� figuralne dekoracje
malarskie  na Górze �w. Anny: w Wie-
czerniku, ko�ciele �w. Krzy¿a, kaplicach
Trzeciego Upadku i �w. Schodów. Ko-

MALARZE Z ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
I ICH DZIE£A (CZ. 1)

lejne malowid³a wykona³ w 1907r. w ko-
�ciele �w. Wawrzyñca w Strzelcach
Opolskich (zachowa³y siê do dzi�), a w
1908r. w Lewicach (niezachowane).

Obraz tego malarza znajduje siê rów-
nie¿ na o³tarzu g³ównym ko�cio³a w No-
wej Wsi i nosi tytu³: Wszyscy �wiêci.
Klink malowa³ równie¿ dla ko�cio³ów w
Pomorzowicach, Nowej Cerekwi, Prud-
niku i Ho�ticach Velkich w dzisiejszych
Czechach.

Eduard Klink zmar³ w czasie wojny 16
listopada 1942r. i zosta³ pochowany na
babickim cmentarzu. W marcu 1945r. jego
pracowniê zniszczyli radzieccy ¿o³nierze.

Hans Schindler malarz i dekorator
budynków.

Hans Schindler urodzi³ siê 12 sierp-
nia 1907r. w G³ubczycach i ukoñczy³
miejscowe gimnazjum. Malarstwa uczy³
siê pod okiem Richarda Kargera, mala-
rza - artysty, który mia³ swoj¹ pracow-
niê przy dzisiejszej ul. Sobieskiego.
Uczêszcza³ do Szko³y Malarstwa i Rze-
mios³a Artystycznego we Wroc³awiu.
W 1935r. zaprojektowa³ u¿ywany rów-
nie¿ dzi� herb powiatu g³ubczyckiego,
a w nastêpnym roku, podczas przebu-
dowy ratusza pod okiem miejskiego
budowniczego Paula Klehra, wykona³
na wie¿y prace sgraffitowe oraz deko-
racje na murze i wykuszach ratusza.

Obrazy Drogi Krzy¿owej w ko�cie-
le w Lisiêcicach, mal. E. Klink
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Pejza¿ G. A. Boenischa z 1834 r.

Poza G³ubczycami dekorowa³ klasztor
sióstr maryjnych w Branicach i wyko-
na³ sgraffit na szkole w Wojnowicach.
Kolejnym dzie³em by³o du¿e malowid³o
�cienne na budynku s¹du grodzkiego
w G³ogówku. Dzia³a³ tak¿e w Gorzowie
Wielkopolskim i w Pile. By³ nagradzany
i wyró¿niany. Zosta³ powo³any do Kra-
jowej Rady Kultury Rzemios³a Malar-
skiego na �l¹sku i naucza³  w Rzemie�l-
niczej Szkole Zawodowej w G³ubczy-
cach.

Podczas wojny zosta³ powo³any do
Wehrmachtu i w 1944r. ciê¿ko ranny i
zwolniony ze s³u¿by wojskowej osiad³
w Poczdamie, gdzie nadal tworzy³. Zmar³
15 sierpnia 1986r.

Gustav Adolf Boenisch, pejza¿ysta z
Zopowych.

Urodzi³ siê 22 sierpnia 1802r. jako syn
dzier¿awcy maj¹tku Zopowy i zarazem
naczelnika urzêdu Franza Boenischa i
jego ¿ony Aloysii z domu Kroker. Uczêsz-
cza³ do Gimnazjum �w. Magdaleny we
Wroc³awiu, gdzie jego nauczycielem ry-
sunków by³ Joseph Kalter pochodz¹cy
z Bliszczyc w powiecie g³ubczyckim.

Po ukoñczeniu gimnazjum i szko³y
budowlanej zda³ egzamin na architekta
i pod¹¿y³ do Berlina na studia malar-
skie w Akademii Sztuki. Kontynuowa³
studia w nowo za³o¿onej akademii w
Düsseldorfie, powróci³ jednak do Berli-
na i rozpocz¹³ podró¿e po Czechach i
Morawach, Danii, Szwecji i Norwegii.

Malowa³ liczne pejza¿e i wykonywa³
rysunki, które cieszy³y siê uznaniem
koneserów sztuki. Zosta³ równie¿ pro-
fesorem akademickim.

W 1850r. wycofa³ siê z dzia³alno�ci
publicznej i do �mierci swojego przyja-
ciela Ritzenberga ( w 1879r.) mieszka³ w
jego zamku Nischwitz w Saksonii.

Obrazy Boenischa wisia³y w Galerii
Narodowej w Berlinie. Wiele z nich za-
kupi³o Muzeum Sztuki i Rzemios³a Arty-
stycznego w Gliwicach. Sam mistrz zmar³
24 maja 1887r. we Wroc³awiu i prawdo-
podobnie tam zosta³ pochowany.

dr Katarzyna Maler
Literatura:

1. Heide E., Zum Beispiel Babitz ein Ort in
Oberschlesien, Braunschweig 1988.
2. Hofrichter R., Heimatkunde des Kreises
Leobschütz, Teil II, Heft III, Leobschütz
1914.
3. Kubitsch, Landschaftsmaler Gustav
Adolf Boenisch. Zu seinem 150. Geburtsta-
ge, "Leobschützer Heimatbrief" 9, 1952.
4. Lubos - Kozie³ J., Wiar¹ tchn¹ce obrazy.
Studia z dziejów malarstwa religijnego na
�l¹sku w XIX wieku, Wroc³aw 2004.
5. Steiner L., Hans Schindler 1907 - 1986.
Ein Leobschützer Künstler, "Leobschützer
Heimatblatt" 6, 1990.
6. Zu dem Wappenentwurf für den Kreis
Leobschütz, "Leschwitzer Tischkerier -
Kalender" 1935.

 W  kolejnym numerze "Kalendarza
G³ubczyckiego" przedstawione zostan¹ m.
in. sylwetki i dzie³a nastêpuj¹cych malarzy:
Richarda Kargera z G³ubczyc, Josepha
Kaltera i Emila Lauffra z Bliszczyc oraz
braci bli�niaków Paula i Emila Hudków z
Wódki.

Ok³adka
kalendarza

g³ubczyckiego
z 1938r.,

zaprojektowana
przez Hansa
Schindlera.
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Czy ¿yj¹ na �wiecie ludzie, którzy
mimo braku wykszta³cenia medyczne-
go posiadaj¹ nadzwyczajne zdolno�ci
leczenia chorych, np. poprzez dotyk?
Jedni s¹dz¹, ¿e tak, inni t³umacz¹ to z³u-
dzeniami pacjentów. Równie¿ w G³ub-
czycach mieszka³ cz³owiek, któremu
przypisywano  umiejêtno�ci leczenia
poprzez nak³adanie r¹k. Sceptycy uwa-
¿ali, ¿e to mrzonki, a zabobonni miesz-
kañcy przypisywali to czarom. Byli jed-
nak i tacy, którzy zwrócili siê do niego o
pomoc i zostali uzdrowieni.

Gottlieb Nietsch urodzi³ siê 17 IV
1802r. w Kietrzu jako syn tkacza Jose-
pha Nietscha i jego ¿ony Kathariny. W
1816r. rozpocz¹³ naukê w g³ubczyckim
gimnazjum, które wówczas mie�ci³o siê
w skrzydle dzisiejszego klasztoru fran-
ciszkanów. Po jego ukoñczeniu, w 1825r.
zosta³ zatrudniony jako urzêdnik go-
spodarczy przez barona Ernesta von
Eickstedt w maj¹tku Strzybnik w powie-
cie raciborskim. Obecnie zabudowania
podworskie w Strzybniku s¹ opuszczo-
ne i zaniedbane. Warto zobaczyæ tam-
tejszy zrujnowany pa³ac, zabytkow¹
stajniê i ku�niê, ogromn¹ stodo³ê, mau-
zoleum w parku i potê¿ne parkowe drze-

UZDROWICIEL Z G£UBCZYC
wa, spo�ród których najwiêksze i naj-
starsze okazy mog¹ pamiêtaæ Nietscha.

Z powodu wady lewego oka przysz³y
uzdrowiciel nie musia³ odbyæ s³u¿by
wojskowej. Baron Eickstedt w 1832r.
powierzy³ mu samodzieln¹ administra-
cjê maj¹tku S³awików, równie¿ w Raci-
borskiem, gdzie Gottlieb w 1935r. o¿eni³
siê z Elisabeth Rother, której ojciec tak
samo jak on, pochodzi³ z Kietrza.

W 1840r. Nietsch opisa³ swój sen,
który mia³ w nocy z 17/ 18 maja:

"Znajdowa³em siê w S³awikowie za
nowo zbudowan¹ stodo³¹
folwarczn¹ /.../ nagle us³y-
sza³em ciê¿kie westchnienie.
Sta³ za mn¹ starzec, który
ods³oni³ swoj¹ pier� i ze smêt-
nym spojrzeniem powiedzia³:
Kochany panie, pomó¿cie
mi, w przeciwnym razie bóle
w mojej piersi zakoñcz¹ mój
¿ywot. Po³ó¿cie na mojej pier-
si swoje d³onie, zechciejcie
powa¿nie mnie uzdrowiæ,
niech pan zaufa swojej mocy,
to bêdê zdrów.
Uczyni³em to - pisze Nietsch.

Wkrótce trzy razy zakaszla³ i powie-
dzia³: O Bo¿e, jestem zdrów, nie odczu-
wam ¿adnego bólu."

Po trzech dniach od dziwnego snu,
gdy Nietsch urzêdowa³ w kancelarii,
przyszed³ do niego 87 - letni Matthias
Dziadzia i wypowiedzia³ takie same jak
starzec we �nie s³owa. Nietsch zanie-
pokoi³ siê, najpierw odmówi³ pomocy,
lecz jednak postanowi³ wypróbowaæ
swoj¹ moc. Sytuacja ze snu powtórzy³a
siê i starzec zadowolony odszed³. 10 dni
pó�niej Nietsch poprzez na³o¿enie r¹k
wyleczy³ bardzo cierpi¹c¹ dominialn¹
dziewkê Marianne Chrubasik, której na
praw¹ stopê nadepn¹³ byk. Ulga by³a

Gottlieb Nietsch



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

146

natychmiastowa. W tym samym roku
przywróci³ wzrok ¿onie urzêdnika Palet-
ty z Raciborza, który potwierdzi³ ten fakt
na pi�mie i przybi³ pieczêæ.

W 1842r. wyleczy³ ze skurczów ¿o³¹d-
ka pani¹ Scholz z Ku�ni Raciborskiej,
która od lat daremnie szuka³a pomocy
u lekarzy. Pó�niej nast¹pi³y kolejne przy-
padki wyleczenia, za co Nietsch nie
wzi¹³ nigdy ¿adnej op³aty.

W 1847r. uzdrowiciel
opu�ci³ S³awików i wy-
dzier¿awi³ maj¹tki Kwiato-
niów i Schlegenberg (dzi-
siejsze Lwowiany) w po-
wiecie g³ubczyckim. Po 12
latach przeszed³ w stan
spoczynku i zakupi³ dom
we wsi Dêbnice pod G³ub-
czycami (s¹ to tereny przy
dzisiejszej ul. Kopernika).
W 1870r. zmar³a mu ¿ona,
któr¹ pochowa³ na cmen-
tarzu przy ko�ciele �w.
Anny (przy dzisiejszej ul.
Sobieskiego). Sam zmar³ w
1891r. i znalaz³ miejsce spoczynku na
cmentarzu komunalnym przy dzisiejszej
ul. Wroc³awskiej, poniewa¿ cmentarz
�w. Anny by³ ju¿ zamkniêty.

Ma³¿eñstwo Nietsch mia³o 12 dzieci,
spo�ród których prze¿y³o sze�cioro.
Syn, Karol, ur. w 1840r. posiada³ zak³ad
fotograficzny w G³ubczycach przy dzi-
siejszej ul. Kochanowskiego, naprze-
ciwko s¹du. W 1887r. wydzier¿awi³ ten
zak³ad swojemu pó�niejszemu ziêciowi
Franzowi Kassnerowi, a sam w 1914r. z
powodu ciê¿kiej choroby pope³ni³ sa-
mobójstwo.

Dom w Dêbnicach odziedziczy³a jego
siostra, Pauline Nietsch, która nie wy-
sz³a za m¹¿ i zmar³a w 1921r. Biblioteka
uzdrowiciela trafi³a do g³ubczyckiego
muzeum, którym kierowa³ nauczyciel i
krajoznawca Robert Hofrichter. By³y to

ksi¹¿ki o tematyce medycznej, prawni-
czej oraz literatura piêkna, a tak¿e no-
tatki uzdrowiciela, spis osób wyleczo-
nych oraz paszport wystawiony w
1842r. przez rz¹d opolski na podró¿ s³u¿-
bow¹  do Wiednia. Odnotowano w nim,
¿e Nietsch by³ katolikiem, mierzy³ 5 stóp
i 7 cali wzrostu, oczy mia³ ma³e i szare,
zdrow¹ cerê, br¹zow¹ brodê i by³ po-
tê¿nej postury. Jako znak szczególny

wymieniono uszkodzone lewe oko.
Na wycinku prasowym, który obec-

nie znajduje siê w Powiatowym Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej, widzimy fo-
tografiê uzdrowiciela. Jego dzia³alno�æ
by³a tak znana, ¿e napisano o niej w
gazecie. Nie wiadomo, czy zachowa³ siê
jego dom przy ul. Kopernika. Nieznane
jest równie¿ miejsce na cmentarzu, na
którym znajdowa³ siê jego grób.

Na podstawie artyku³ów: He-
ilkünstler Nietsch aus Taumlitz [wyci-
nek prasowy w zbiorach PMZG] i Ho-
frichter R., Heilkünstler Gottlieb Nie-
tsch in Taumlitz [wycinek w PMZG]
opracowa³a

dr Katarzyna Maler

Odwrotna strona fotografii wizytowej z atelier
prowadzonego przez ziêcia Karla Nietscha,

Franza Kassnera. W zbiorach autorki.
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Patrz¹c na znaczenie histo-
ryczne i religijne Góry �w.
Anny dla Opolszczyzny i ca-
³ego regionu, nie mo¿na mieæ
w¹tpliwo�ci, ¿e miejsce to
mia³o równie¿ znaczenie dla
ziemi g³ubczyckiej. Najwiêcej
informacji na temat zwi¹zku
G³ubczyc z Gór¹ �w. Anny znaj-
dujemy w Archivum Calvari-
sticum oraz Kronice konwen-
tu. Archivum Calvaristicum
jest rêcznie pisan¹, XVIII-
wieczn¹ kronik¹ kalwarii, w odró¿nie-
niu od drugiej kroniki, która dotyczy
przede wszystkim historii klasztoru. Pa-
rokrotnie nasze miasto wymienia, po-
chodz¹cy rodem z Zawiszyc pod G³ub-
czycami, historyk Góry �w. Anny i kal-
warii - Chryzogonus Reisch, w Historii
Góry �wiêtej Anny na Górnym �l¹sku1.

HOJNO�Æ I WDZIÊCZNO�Æ
Kult �w. Anny rozwija³ siê bardzo

szybko wraz z rozwojem kultu Matki
Bo¿ej. Ju¿ na prze³omie V/VI wieku ist-
nia³ w Jerozolimie przy Sadzawce Be-
tesda (Sadzawka Owcza) ko�ció³ ku czci
�w. Joachima i Anny. W roku 710 jej
cia³o zosta³o przeniesione do Konstan-
tynopola i z³o¿one w ko�ciele wybudo-
wanym ku jej czci przez cesarza Justy-
niana oko³o 550 r. St¹d za� w czasie
wojen krzy¿owych zosta³o przeniesio-
ne do Francji w pobli¿e Lyonu. W 1509
r. bp Jan Turzo (1506-1520) podczas
synodu wroc³awskiego ustanowi³ ob-
chodzenie �wiêta �w. Anny w ca³ej die-
cezji wroc³awskiej. Góra �w. Anny jest
jednym z najwiêkszych o�rodków kul-
tu �w. Anny na �wiecie. Pocz¹tki sank-
tuarium siêgaj¹ prze³omu XV i XVI w.
Pierwszy ko�ció³ na Górze Che³mskiej
zbudowany zosta³ w l. 80-tych XV w.
Rozwój sanktuarium nast¹pi³ wraz z

Z G£UBCZYC NA GÓRÊ �W. ANNY
przybyciem franciszkanów w
1656 r.

Od samego pocz¹tku piel-
grzymowali do tego miejsca
wierni, by oddaæ Bogu cze�æ
i zanosiæ swoje pro�by przez
wstawiennictwo patronki
tego miejsca - �w. Anny. Licz-
ne wota oraz zapisy w ksiê-
gach archiwalnych �wiadcz¹
o pobo¿no�ci pielgrzymów,
ale równie¿ o doznanych
przez nich ³askach. W�ród za-

pisków archiwalnych znajduj¹ siê rów-
nie¿ notatki dotycz¹ce mieszkañców zie-
mi g³ubczyckiej i ³ask doznanych za
przyczyn¹ �wiêtej patronki.

"W roku 1783 Anna Rosina, ¿ona
sêdziego ziemskiego Lorenca Klose,
so³tysa z Lewic pod G³ubczycami,
wkrótce po urodzeniu dziecka zapad³a
na bardzo ciê¿k¹ chorobê, "w której
trwa³a przez siedem tygodni, ¿e wszy-
scy zw¹tpili w jej wyzdrowienie". Cho-
roba mia³a najokropniejszy przebieg, jaki
móg³ nast¹piæ w podobnych okolicz-
no�ciach. W swej beznadziejnej sytu-
acji chora poleci³a siê �w. Annie. Ma³-
¿onek pielgrzymowa³ 2 lipca na Górê �w.
Anny i zamówi³ tam Mszê �w. Od tego
momentu choroba zaczê³a wyra�nie
ustêpowaæ, bóle mala³y z dnia na dzieñ
i wkrótce Anna Rosina ca³kiem wydo-
brza³a. Dnia 24 czerwca 1784 r. sêdzia
Klose ze sw¹ ¿on¹ oraz przysiêg³ym wsi,
Johannem Hahnheusserem, przybyli na
Górê �w. Anny, by niebieskiej dobro-
dziejce z³o¿yæ serdeczne podziêkowa-
nie. Opowiedzieli ojcom, co siê wyda-
rzy³o, i z³o¿yli zeznanie o ub³aganym
ratunku oraz zostawili pismo, podpisa-
ne w³asnorêcznie przez Klosego i Hahn-
heussera, i opatrzone gminn¹ pieczê-
ci¹, by na wieczne czasy uwierzytelniæ
sw¹ wypowied�."2 Reisch, opisuj¹c to
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wydarzenie, powo³uje siê na dokument,
który osobi�cie widzia³ w Archiwum
Pañstwowym we Wroc³awiu (1910).
Natomiast kronika dotycz¹ca kalwarii
odnotowuje pod wskazan¹ dat¹ 1784 r.
pielgrzymkê z Lewic, która przyby³a w
liczbie 250 pielgrzymów.

W roku 17913 w kronice odnotowa-
no ofiarowane przez mieszkankê G³ub-
czyc wota dla cudownej figury: "Dnia 4
lipca ofiarowa³a srebrne wotum przed-
stawiaj¹ce kobietê klêcz¹c¹ przed �w.
Ann¹ pewna mieszkanka G³ubczyc, Ele-
onora Kalmaser, gdy¿ przez jej wsta-
wiennictwo powróci³a do zdrowia."4 W
tym samym okresie - lipiec 1791 r. - zo-
sta³a zanotowana w kronice kalwaryj-
skiej grupa pielgrzymów z G³ubczyc.

Natomiast w roku 1799 kronikarz od-
notowa³ nastêpuj¹ce wydarzenie: "Dnia
8 lipca pewien mieszkaniec G³ubczyc
ofiarowa³ srebrne wotum, nie wyjawi³ z
jakiego powodu, a ten, który je przyj-
mowa³, nie zapyta³."5 Chocia¿ we wska-
zanym roku nie zosta³a w kronice kal-
warii odnotowana ¿adna grupa piel-
grzymów z G³ubczyc, nie mo¿na wyklu-
czyæ ich obecno�ci. Tym bardziej, ¿e
pielgrzymi z ziemi g³ubczyckiej pielgrzy-
mowali ju¿ od 1769 r. i byli do�æ regular-
nie w nastêpnych latach. W wielu miej-
scach kronika notuje tylko narodowo�æ
pielgrzymów i ich ilo�æ, bez wskazania
miejscowo�ci, z której przyszli.

W roku 1800: "Dnia 8 lipca dwa
srebrne pier�cionki ofiarowa³y dwie
znamienite osoby z G³ubczyc; pierw-
sza bez wiedzy nikogo pozostawi³a go
na o³tarzu �w. Anny, nie wyjawiaj¹c
intencji; druga zapytana, w jakiej in-
tencji, odpowiedzia³a, ¿e z szacunku
dla �w. Anny."6

Sk³adane przez pielgrzymów wota i
spisane �wiadectwa doznanych cudów
i ³ask �wiadcz¹, ¿e mieszkañcy G³ubczyc
byli obecni w historii tego miejsca piel-

grzymkowego. Daje to tak¿e podstawy
do wnioskowania, ¿e wiedzieli sporo na
temat tego miejsca i patronki, do której
uciekali siê w swoich potrzebach.

LEGENDA O SK¥PCU Z G£UB-
CZYC

Fakt pielgrzymowania w przesz³o�ci
na Górê �w. Anny, z G³ubczyc i okolic
potwierdza legenda o sk¹pcu z G³ub-
czyc7. Mówi ona o starym pielgrzymie,
który id¹c z innymi pielgrzymami do �w.
Anny zatrzyma³ siê na rynku w G³ub-
czycach. By³o to miejsce postoju piel-
grzymów zd¹¿aj¹cych t¹ tras¹. A ponie-
wa¿ trwa³a w ostatnim okresie susza,
nie by³o wody w studni na rynku. Od-
pocz¹³ chwilê w cieniu kamienicy, a po-
tem z pro�b¹ o kroplê wody poszed³ do
najbli¿szej bramy. Niestety, trafi³ na
mieszkanie bogatego kupca, który nie
chcia³ wspomóc biednego starego piel-
grzyma. Przy okazji zwymy�la³ i zniewa-
¿a³ pielgrzymów. "Tu jest niebo na zie-
mi, w worku z pieniêdzmi. Ale wy sobie
³amiecie nogi z powodu �wiêtych. Dla-
czego �w. Anna nie wyczaruje wam
wody?" Starzec odszed³ z pielgrzyma-
mi, bez wsparcie i bez kropli wody w
dalsz¹ drogê do �w. Anny.

Po krótkim czasie ten bogaty kupiec
z g³ubczyckiego rynku zachorowa³ i
le¿a³ na luksusowym, rze�bionym, piêk-
nym dêbowym ³o¿u, które okaza³o siê
jego ³o¿em �mierci. Zdawa³ sobie spra-
wê, ¿e z³e by³o jego ¿ycie i próbowa³
jeszcze targowaæ siê ze �mierci¹, która
siedzia³a na skraju jego ³o¿a: "Dam jedn¹
trzeci¹ moich skarbów dla biednych";
"Oddam wszystkie moje skarby i
wszystko, co posiadam, ale zostaw mnie
przy ¿yciu"; "Daj mi czas - prosi³ �mieræ
-  chocia¿ tylko jeden rok, a zmieniê swo-
je ¿ycie", ale by³o ju¿ za pó�no - kupiec
zmar³.

Owego roku jesienne wieczory i noce
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by³y bardziej przera¿aj¹ce i smutne.
Wichury targa³y wierzcho³kami drzew,
a wszystkie zwierzêta chowa³y siê do
kryjówek. Kobiety zd¹¿aj¹ce drog¹ do
Milic widywa³y duchy, które b³¹ka³y siê
w okolicy swoich przestêpstw. A w�ród
nich jeden duch, którego g³os ³omota³
siê mocniej i hucza³ najg³o�niej ze
wszystkich. Rozpozna³y w nim kupca z
G³ubczyc, który  kopa³ i grabi³ w li-
�ciach, w�ród których by³o s³ychaæ
brzêk z³otych talarów. To by³o jego prze-
kleñstwo - bogactwo, w którym upa-
trywa³ swoje szczê�cie.

Od tego zdarzenia w jesienne wietrz-
ne noce widaæ na niebie liczne dusze,
które, tak samo jak sk¹piec z G³ubczyc,
�le za ¿ycia odnosi³y siê do bli�nich, a
teraz zawodz¹c i wyj¹c, pod¹¿aj¹ w kie-
runku, gdzie mieszka babcia Jezusa - w
kierunku Góry �w. Anny.

PIELGRZYMOWANIE
Pierwsze nabo¿eñstwa na kalwarii

�wiêtoanieñskiej zosta³y odprawione w
1764 r., a ju¿ nastêpnego roku (1765)
pojawiaj¹ siê Morawianie, którzy bar-
dzo licznie i pobo¿nie pielgrzymowali
do �w. Anny i na kalwariê. Mimo desz-
czu i �niegu, wszyscy po³o¿yli siê na
ziemi, gdy dotarli na miejsce. By³o ich
kilka tysiêcy. Nie wiemy dok³adnie, ale
nie jest wykluczone, ¿e Morawianie wê-
drowali przez nasz¹ ziemiê g³ubczyck¹.
Bardzo czêsto w XVIII-wiecznej kroni-
ce s¹ oni wymieniani. Znajdziemy tam
zapiski na temat mieszkañców Opawy,
Opawicy, s¹ notatki o pielgrzymach z
Lewic, Równego, Grobnik i wielu in-
nych okolicznych miejscowo�ci od Ra-
ciborza do Prudnika.

Po raz pierwszy kronika wymienia
w�ród pielgrzymów miejscowo�æ G³ub-
czyce (Leobsicensi) w 1769 r., a wiêc
zaledwie 5 lat po rozpoczêciu nabo-
¿eñstw kalwaryjskich. Podaje tê miej-

scowo�æ tego roku w dwóch miejscach,
co wskazywa³oby na liczny i czêsty
udzia³ pielgrzymów z G³ubczyc. Archi-
wum notuje ich w roku 1769 pod nume-
rem:
"27. poniedzia³ek po 5 Niedzieli po
Zielonych �wi¹tkach - G³ubczyce
34. w �wiêto MB Szkaplerznej - z G³ub-
czyc"8.

Praktyka by³a taka, ¿e parafie przy-
chodzi³y w miarê mo¿liwo�ci ka¿dego
roku, chocia¿ kronika kalwarii nie zawsze
to odnotowywa³a. Brak te¿ w niektó-
rych latach wyszczególnienia miejsco-
wo�ci. Dla przyk³adu ju¿ w 1770 r. poja-
wiaj¹ siê tylko regiony, a nie ma miej-
scowo�ci. S¹ wymienieni pielgrzymi ze
�l¹ska i z Austrii, ale brak jakiejkolwiek
nazwy miejscowo�ci.

Jak przedstawia siê pielgrzymowanie
G³ubczyc w nastêpnych latach? Anali-
zuj¹c informacje z kroniki kalwarii na
temat pielgrzymowania G³ubczyc na
nabo¿eñstwa kalwaryjskie, widzimy, ¿e
na przestrzeni 35 lat, od 1769 - kiedy to
mamy pierwsz¹ wzmiankê na temat piel-
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grzymów z G³ubczyc, a¿ do 1804 - kiedy
po raz ostatni zosta³y wymienione G³ub-
czyce przed sekularyzacj¹ (1810), miesz-
kañcy naszego miasta pielgrzymowali
25 razy. W 16 notatkach podana jest
liczba pielgrzymów, których ilo�æ wa-
ha³a siê w granicach: minimalnie - 37
osób (1779 - chocia¿ w tym roku byli
dwukrotnie - 108 + 37), maksymalnie -
400 osób (1785). Kilkakrotnie nasza
procesja wymieniona jest jako "uroczy-
sta". Oznacza³o to, ¿e pielgrzymi przy-
szli razem z krzy¿em, sztandarami, czê-
sto równie¿ w tej procesji by³a orkie-
stra i prowadzi³ j¹ kap³an - proboszcz
lub wikary parafii. Nie ma jednak kon-
kretnych informacji na ten temat oraz
informacji dotycz¹cych kap³anów, któ-
rzy towarzyszyli procesjom. W G³ub-
czycach mogli to byæ zarówno ksiê¿a
zarz¹dzaj¹cy parafi¹, jak równie¿ fran-
ciszkanie z klasztoru. W kilku przypad-
kach jest wymieniony kaznodzieja fran-
ciszkañski, który towarzyszy³ pielgrzy-
mom, a w jednym przypadku jest poda-
ny karmelita (1780).

Poni¿ej zosta³o przedstawione zesta-
wienie pielgrzymowania mieszkañców
G³ubczyc na Górê �w. Anny w latach
1769-1804, ale tak¿e zosta³y zaznaczo-
ne niektóre inne miejscowo�ci z okolic
G³ubczyc. Wszystkie dane zosta³y zgro-
madzone na podstawie kroniki kalwarii,
z zachowaniem formy przyjêtej przez
t³umacza (t³um. - o. Maksymilian J. Da-
mian, Wroc³aw).
1775 - W 7 niedzielê po Zielonych
�wi¹tkach zjawi³a siê niemiecka proce-
sja z G³ubczyc ze swoim proboszczem
w liczbie 176 osób.
1777 - Czysto niemieckich procesji ze
swoimi kap³anami by³o 5: z Korfanto-
wa, z Rac³awic, z G³ubczyc, z Grabina i z
Bojkowa bez kap³ana.
1779 - 23 VII - Niemcy z G³ubczyc - 108
osób - Kalwaria i Dró¿ki Maryi

29 VIII - Niemcy z Moraw - 12
osób - Kalwaria i Dró¿ki Maryi

19 IX - Niemcy z G³ubczyc i Po-
lacy - 37 osób - Kalwaria i Dró¿ki Maryi
1780 - 9 V - Niemcy z Opawicy w pro-
cesji ze swoim archiprezbiterem i pro-
boszczem - 290 osób - Kalwaria i Dró¿ki
Maryi

12 VIII - procesja z G³ubczyc z
kap³anem karmelit¹ - 73 Niemców
1781 - 29 V - procesja 335 Niemców z
Opawicy  - Kalwaria i Dró¿ki Maryi

24 VI - 350 Niemców i 650 Pola-
ków z Lewic i Prudnika

3 VII - uroczysta procesja z G³ub-
czyc z duchowieñstwem - 154 osoby
1784  - 25 V - Niemcy z Opawy ze swoim
proboszczem i zarazem archiprezbiterem
ks. Staniek na Kalwarii - 300 osób

29 VI - uroczysta procesja z G³ub-
czyc - 300 Niemców
1785 - 23 V - z Opawicy z innymi Niem-
cami - razem 803 osoby

24 VII - 80 Polaków na Kalwarii z
ró¿nych stron; oraz uroczysta procesja
z G³ubczyc z kapelanem i do³¹czonymi
wiernymi narodowo�ci niemieckiej, któ-
rzy po popo³udniu odprawili nadto
Dró¿ki Maryi - 400 osób.
1786 - lipiec: Procesje niemieckie: z
G³ubczyc i Go�ciêcina i 10 innych, li-
czy³y razem 1036 osób.
1787 - W lipcu: 2 VII - by³a procesja z
Raszowej z duszpasterzem - 700 osób.
Dnia 9 VII - przyby³y nastêpuj¹ce pro-
cesje z kap³anami: z G³ogówka, Go�ciê-
cina, Tarnowa - razem 2000 osób. Dnia
15 VII - by³o na Kalwarii 30 osób. Dnia
16 VII by³a procesja z Solca i Rogów z
kap³anami - razem 200 osób. Do nich
do³¹czy³o siê 6 innych procesji niemiec-
kich: dwie uroczyste z kap³anami: z G³ub-
czyc - 300 osób i z Go�ciêcina - 230 osób.
Na Kalwarii jak i na Dró¿kach Maryi
by³o 941 osób. W tym miesi¹cu by³o
razem 4481 Polaków i Niemców.
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1789 - W �wiêto �wiêtej Trójcy by³o 600
Polaków i 370 Niemców. Inne mniejsze
procesje, które przyby³y w tym miesi¹-
cu to: procesje polskie - z Ko�la, Twar-
dawy, Naczês³awic, Go�ciêcina, Rud,
Prószkowa, Raszowej i 3 procesje Cze-
chów. Tak¿e liczba uczestników w �wiê-
to Trójcy wzros³a do 2870 osób. Oraz
niemieckie procesje: z G³ubczyc i Kazi-
mierza; w czerwcu by³o jeszcze 17 in-
nych. £¹cznie w miesi¹cu czerwcu by³o
6370 osób.
1791 - W lipcu by³y nastêpuj¹ce pro-
cesje polskie, mianowicie: z Ko�la z
duszpasterzem, z Raszowej razem z Tar-
nowem, z Wo�nik oraz ze wsi Rogi, któ-
ra by³a bez swego kap³ana. £¹czna ilo�æ
p¹tników wynosi³a 1020. Procesja z
Wo�nik odprawi³a tak¿e Dró¿ki Maryi.
By³o równie¿ 10 grup Niemców, m.in. z
G³ubczyc z kap³anem.
1792 - W lipcu by³a uroczysta proce-
sja z G³ubczyc z proboszczem i kapela-
nem licz¹ca 267 osób. A tak¿e procesje
mniejsze Niemców w liczbie 6 bez ka-
p³anów i jedna grupa Polaków z Rogów
równie¿ bez kap³ana; by³ te¿ jaki� ka-
p³an z Polski i pewna szlachetna matro-
na z pewnymi lud�mi. Ci wszyscy sta-
nowi¹ liczbê 800. Na Dró¿kach Maryi
by³o 245 osób.
1793 - Od dnia 16 VI do koñca tego mie-
si¹ca by³o 7 uroczystych procesji z ka-
p³anami, mianowicie: z Twardawy, Na-
czês³awic, Walców, Go�ciêcina, Rud,
Starego Ko�la i z Mechnicy; oraz 2 nie-
mieckie z kap³anami, mianowicie: z G³ub-
czyc i Nowego Lasu. A tak¿e 4 prywat-
ne grupy polskie i czeskie bez kap³ana i
6 niemieckich. Ci wszyscy po zliczeniu
osi¹gnêli liczbê 4174 osób.
1794 - Czerwiec. Dnia 3 tego miesi¹ca
by³a procesja Niemców z Równego ze
swoim proboszczem  i z Opawicy bez
proboszcza; ³¹cznie by³o ich 856 osób.
I oni wszyscy byli na Dró¿kach Maryi

w liczbie 856.
Lipiec. Dnia 1 VII na Dró¿kach

Maryi by³o 110 Niemców oraz procesja
z G³ubczyc ze swoim kapelanem. Na
Kalwarii by³o razem 236 osób.
1795 - Lipiec. Dnia 7 VII procesja Niem-
ców z G³ubczyc z ksiêdzem z Zakonu
Braci Mniejszych licz¹ca 145 osób.
1796 - Lipiec. � Dnia 24 VII by³a na
Kalwarii procesja Niemców z G³ubczyc
bez kap³ana w liczbie 133.
1797 - Lipiec. Dnia 24 VII by³a proce-
sja z G³ubczyc bez ksiêdza na Kalwarii
w liczbie 133.
1798 - Lipiec. Dnia 3 VII by³a procesja
Niemców z G³ubczyc w liczbie 101 osób.
1800 - Lipiec. Dnia 9 VII by³a procesja
z G³ogówka w liczbie 919. Ci odprawili
po po³udniu Dró¿ki Maryi. Mniejszych
grup Niemców by³o sze�æ i jedna z G³ub-
czyc z kaznodziej¹ franciszkañskim; ra-
zem by³o  917 osób. Z nich dwie odpra-
wi³y Dró¿ki Maryi w liczbie 286. Razem
w tym miesi¹cu by³o 1921 osób.
1801 - Lipiec. Dnia 7 VII przyby³a pro-
cesja z G³ubczyc z ojcem franciszkani-
nem kaznodziej¹ licz¹ca 312 osób.
1802 - Lipiec. Dnia 12 VII by³a proce-
sja z G³ubczyc z kap³anem franciszkañ-
skim na Dró¿kach Maryi 66 osób; na
Kalwarii dnia nastêpnego razem z inny-
mi 115 osób.
1804 - Lipiec. Dnia 3 VII by³a procesja
z G³ubczyc z franciszkaninem licz¹ca 273
Niemców. Dnia 4 VII przyby³a procesja
z G³ogówka z wikariuszem licz¹ca 394
Polaków i 135 Niemców.

Na roku 1804 koñcz¹ siê informacje
dotycz¹ce regularnych pielgrzymek z
G³ubczyc na Górê �w. Anny umieszczo-
ne w Archivum Calvaristicum. Wiemy,
¿e w 1810 r. w wyniku edyktu sekulary-
zacyjnego zosta³y zlikwidowane klasz-
tory na �l¹sku, w tym klasztor na Górze
�w. Anny i w G³ubczycach. Nie znaczy
to jednak, ¿e zanik³o ¿ycie religijne czy
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te¿ zakoñczy³y siê obchody kalwaryj-
skie. Opiekê duszpastersk¹ nad piel-
grzymami sprawowali tzw. kaznodzieje
kalwaryjscy. Byli to ksiê¿a diecezjalni,
którzy prowadzili obchody, przyjmowali
pielgrzymów i dbali o obiekty kalwaryj-
skie. Jednym z kaznodziejów kalwaryj-
skich by³ Kitta, który pe³ni³ tê pos³ugê
w latach 1841-1843. W swoim sprawoz-
daniu podaje dary ofiarowane przez piel-
grzymów, które by³y w spisie inwenta-
rza czy w notatkach poprzednich kazno-
dziejów kalwaryjskich. W 1834 r. wy-
mienione s¹ podarunki pielgrzymek
pozostawione dla ko�cio³a i kalwarii.
W�ród ofiarowanych darów by³a mo-
siê¿na lanca ofiarowana przez Paw³a
Peukerta z Bytomia, która zawieszona
zosta³a za g³ównym o³tarzem oraz dar
procesji z G³ubczyc - "karmazynowo-
czerwona jedwabna sukienka, na górze
z koronk¹ oraz welon dla monstrancji"9.

Ten sam kaznodzieja kalwaryjski w
sprawozdaniu na temat swojej dzia³al-
no�ci w klasztorze pisze wykaz rzeczy,
które zosta³y zrobione oraz ofiarowane
dla kalwarii. W spisie tym, z lutego 1844
r., znajduj¹  m. in. po numerem 27: "4
czerwone sutanki dla ministrantów, po-
darowane przez krawca Borszcza z G³ub-
czyc"10.

�wiadectwa pisemne o ofiarowanych
darach dla Góry �w. Anny przez miesz-
kañców G³ubczyc i procesje z tego mia-
sta �wiadcz¹ o kontynuacji pielgrzymo-
wania naszych mieszkañców do tego
�wiêtego miejsca w okresie sekularyza-
cji i nieobecno�ci tam franciszkanów.

Nie ma, niestety, ¿adnych notatek,
które by mówi³y o czêstotliwo�ci piel-
grzymek oraz o ilo�ci uczestnicz¹cych
w nich pielgrzymów.

Kolejne pewne wiadomo�ci na temat
pielgrzymów z G³ubczyc pochodz¹ ju¿
z XX w. W latach 1904-1940 mieszkañ-
cy G³ubczyc byli obecni prawie ka¿de-

go roku na obchodach kalwaryjskich11.
Najczê�ciej by³y to obchody Wniebo-
wziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny oraz
obchody Podwy¿szenia Krzy¿a �wiê-
tego. Na obejmuj¹cy ten okres 36 lat
pielgrzymowania mieszkañcy G³ubczyc
nie byli obecni tylko dwukrotnie (1914,
1921). W pozosta³ych latach byli na-
wet po dwa razy w ci¹gu roku, na oby-
dwu odpustach. Pielgrzymi z G³ubczyc
w okresie przedwojennym uczestniczyli
w pielgrzymkach jêzyka niemieckiego12.

W latach 1928-1940 uczestniczyli ka¿-
dego roku w obchodach niemieckich
Wniebowziêcia NMP. Najmniejsza gru-
pa zosta³a zarejestrowana w 1930 r. - 30
osób, najwiêksza w latach 1932 i 1934,
kiedy w pielgrzymce uczestniczy³o ok.
400 osób13.

Niestety, na tych piêknych datach
przedwojennych koñcz¹ siê równie¿
piêkne cyfry i notatki o pielgrzymach z
G³ubczyc uczestnicz¹cych w obcho-
dach kalwaryjskich. W zestawieniu piel-
grzymek z lat 1945-1999 Hanich podaje
tylko cztery razy nasze miasto. W 1948
r. na obchodach Wniebowziêcia NMP
by³o 230 osób, w 1956 r. na obchodach
Anio³ów Stró¿ów, ale w tym roku nie
podano ilo�ci pielgrzymów. Kolejne
notatki o pielgrzymach na obchodach
kalwaryjskich pojawiaj¹ siê dopiero w
latach wspó³czesnych, m.in. w roku
1996 i 1997, kiedy uczestniczy³o w nich
ok. 50 osób. Ostatnie pielgrzymki z
G³ubczyc na Górê �w. Anny by³y w 2007
i 2008 r. roku na obchody Dró¿ek Maryi
i Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego.
Uczestniczy³o w nich 30 osób.

Pobie¿ne badania ukazuj¹, ¿e w okre-
sie powojennym mieszkañcy G³ubczyc
uczestniczyli równie¿ w pielgrzymowa-
niu na Górê �w. Anny, choæ mniej ofi-
cjalnie. Ka¿dego roku pielgrzymi odwie-
dzaj¹ sanktuarium podczas pielgrzymki
opolskiej na Jasn¹ Górê. Dekanat ziemi
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g³ubczyckiej
ma równie¿
swoj¹ delega-
cjê na dorocz-
nych uroczy-
sto�ciach do-
¿ynkowych
decezji opol-
skiej.

Osobi�cie
p a m i ê t a m
dwukrotnie
biegaczy z

Komorna i G³ubczyc, którzy na szlaku
swojej sztafety mieli Górê �w. Anny. W
2001 r. przez Górê �w. Anny wiód³ etap
sztafety do Matki Boskiej prowadz¹cy
z G³ubczyc do Fatimy. Biegacze z G³ub-
czyc i okolic wyruszyli o 6.00 rano z G³ub-
czyc na trasê biegu do Fatimy. W pierw-
szym etapie przebiegli przez Górê �w.
Anny, prosz¹c nasz¹ patronkê o wspar-
cie w biegu14. Po raz drugi w 2003 r. o
godz. 6.30 w bazylice zosta³a odprawio-
na Msza �w., w której uczestniczyli bie-
gacze z Opolszczyzny - w tym z G³ub-
czyc - na rozpoczêcie Sztafetowego Bie-
gu Wdziêczno�ci z Góry �w. Anny do
Watykanu. Biegacze zabrali wówczas
album "Góra �w. Anny", który ukaza³
siê kilka tygodni wcze�niej dla upamiêt-
nienia 25-lecia pontyfikatu Ojca �wiê-
tego, 20 rocznicy jego pobytu na Górze
�w. Anny i 20-lecia koronacji obrazu
Matki Boskiej Opolskiej15.

Powy¿sze dane z okresu powojenne-
go nie s¹ jednak miarodajne, bo nie za-
wsze grupy pielgrzymów zosta³y zare-
jestrowane przy furcie klasztornej. Bra-
kuje analizy grup pielgrzymkowych, któ-
re w ci¹gu roku, a nie tylko przy okazji
obchodów kalwaryjskich przybywa³y
do �w. Anny. By³oby ciekawym prze-
�ledziæ szczegó³owo kronikê parafii
G³ubczyce oraz kronikê pielgrzymowa-
nia na Górze �w. Anny, by ukazaæ udzia³

mieszkañców ziemi g³ubczyckiej w ¿yciu
g³ównego sanktuarium diecezji opol-
skiej w latach powojennych.

LUDZIE  I  ICH  DZIE£A
Oprócz zwi¹zków typowo religijnych

wyra¿aj¹cych siê pielgrzymowaniem
mieszkañców naszego miasta do �w.
Anny lub na obchody kalwaryjskie, hi-
storia wymienia jeszcze kilka innych
sytuacji ³¹cz¹cych G³ubczyce z tym
�wiêtym miejscem.

Zarówno w G³ubczycach jak i na Gó-
rze �w. Anny osiedlili siê przed wielu
laty franciszkanie. Mimo tej samej na-
zwy i podobnej historii klasztory te nie
nale¿a³y do jednej prowincji zakonnej.
Klasztor w G³ubczycach nale¿a³ do �l¹-
skiej prowincji reformatów, natomiast
klasztor na Górze �w. Anny do prowin-
cji ma³opolskiej.

Po w³¹czeniu �l¹ska do Prus w 1742
r. pañstwo pruskie d¹¿y³o do zerwania
wszelkich zwi¹zków klasztorów �l¹-
skich z polskimi i zakaza³o prowincja³o-
wi krakowskiemu wizytowaæ klasztor na
Górze �w. Anny. Dosz³o nawet do nie-
porozumieñ pomiêdzy w³adz¹ zakonn¹
a �wieck¹, wskutek czego próbowano
przekazaæ klasztor na Górze �w. Anny i
w Gliwicach prowincji �l¹skiej. Przejê-
cia klasztoru mieli dokonaæ franciszka-
nie z G³ubczyc i Raciborza.

W 1754 r.  ojciec Grasser i dwaj ojco-
wie z G³ubczyc przybyli na Górê �w.
Anny, by omówiæ sprawê. "Zostali
wprawdzie przyjêci ¿yczliwie, ale refor-
maci protestowali stanowczo przeciw-
ko wydaleniu lub po³¹czeniu ze �l¹sk¹
prowincj¹ i nie chcieli z nimi pertrakto-
waæ, bo uwa¿ali, ¿e nie jest on wcale
prawomocnym pe³nomocnikiem. Za-
trzymali ich jako go�ci a¿ do nastêpne-
go poranka, po czym przygotowali im
�niadanie i z przyjazn¹ min¹ dali do zro-
zumienia, by zabierali siê z powrotem.
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Przybysze natychmiast pos³uchali
rady."16

Inna wzmianka dotyczy okresu seku-
laryzacji i roku 1811. Reisch, opisuj¹c
ten okres i decyzjê kasaty klasztoru
franciszkañskiego na Górze �w. Anny,
przytacza kilka listów mieszczan, któ-
rzy stanêli w obronie wypêdzanych za-
konników. Miêdzy innymi wspomina
dzia³ania mieszkañców G³ubczyc i oko-
lic, którzy stanêli w obronie zakonni-
ków.

"W³a�ciciele ziemscy z okolic G³ub-
czyc postanowili zwróciæ siê do wy-
¿szych w³adz z uzasadnieniem, ¿e dziê-
ki Górze �w. Anny "w okolicy szerzy siê
szczera religijno�æ i moralno�æ, wielka
liczba pielgrzymów przynosi do tej bied-
nej przecie¿ okolicy du¿o pieniêdzy, dla-
tego wiele rodzin siê tam osiedli³o, a
kultura i przemys³ wiele zyska³y. Gdyby
to miejsce odpustowe przesta³o istnieæ,
oddzia³a³oby to bardzo niekorzystnie
nie tylko na religijno�æ. Znaczna czê�æ
mieszkañców tej okolicy musia³aby bo-
wiem wyjechaæ w poszukiwaniu �rod-
ków utrzymania, przez co powsta³aby
nieobliczalna szkoda pod ka¿dym wzglê-
dem"17.

Widzimy wiêc, ¿e ruch pielgrzymko-
wy, który przechodzi³ przez teren ziemi
g³ubczyckiej, by³ równocze�nie �ród³em
utrzymania dla wielu mieszkañców. "To
samo potwierdzili mieszkañcy Góry �w.
Anny. W pisemnej pro�bie dopraszali
siê najusilniej o utrzymanie miejsca piel-
grzymek, poniewa¿ prawie wszystkie
rodziny w Górze �w. Anny i wielu ludzi
w okolicy ¿yje z wyrobu i sprzeda¿y
przedmiotów kultu i zysków od p¹tni-
ków; gdyby siê to skoñczy³o, zostaliby
oni bez chleba, a ponad 500 rodzin sta-
³oby siê ¿ebrakami."18 List mieszczan
g³ubczyckich jest jednak tylko wspo-
minany przez Reischa, nie ma jego po-
twierdzenia w Archivum Calvaristicum

czy w Kronice konwentu, gdzie znaj-
duj¹ siê podobne listy z Gliwic i Le�ni-
cy.

W 1875 r. zlikwidowane zosta³y w
monarchii pruskiej wszystkie zakony i
zgromadzenia zakonne, z wyj¹tkiem
tych, które trudni³y siê pielêgnacj¹ cho-
rych. To rok drugiego wypêdzenia fran-
ciszkanów z klasztoru na Górze �w.
Anny. Franciszkanie, mimo stawianego
oporu, musieli opu�ciæ klasztor, likwi-
duj¹c swój maj¹tek lub wysprzedaj¹c
go. "W�ród sprzedanych rzeczy by³o
równie¿ 16 skrzyñ ksi¹¿ek, które wys³a-
no do ksiêdza Oderskiego w G³ubczy-
cach. Przesy³ka wzbudzi³a podejrzenie.
Natychmiast oburzy³a siê Breslauer Ze-
itung na "duchown¹ kontrabandê" i
wietrzy³a w tym antypañstwowe papie-
ry. Zosta³y one zatrzymane i opieczêto-
wane przez prokuratora. Urzêdnicy mu-
sieli sprawdzaæ ca³¹ zawarto�æ, ale zna-
le�li tylko stare ksi¹¿ki, ró¿ne dzie³a na-
ukowe i paramenty, wiêc wszystko su-
miennie zapakowali z powrotem, a ksi¹dz
otrzyma³ od policji skrzynie za pokwi-
towaniem."19

Wypêdzenie franciszkanów z Góry
�w. Anny trwa³o 12 lat (1875-1887). Pod
koniec tego okresu ju¿ dzia³a³ na górze
o. Atanazy Kleinwächter i inni francisz-
kanie. Znajdujemy z tego okresu
wzmiankê z kroniki klasztornej z 1888 r.
"Od 22 do 16 pa�dziernika w naszym
ko�ciele na Górze �w. Anny odbywa³y
siê rekolekcje dla �wieckich jêzyka nie-
mieckiego, które prowadzi³ O. gwardian
Atanazy Kleinwächter; uczestniczy³o w
nich 80 wiernych. W tym czasie O. wi-
kary Dezydery Liss mia³ rekolekcje w
G³ubczycach dla Sióstr El¿bietanek,
zwanych "szarymi siostrami", które zo-
sta³y sprowadzone do G³ubczyc w 1856
r.20

Kilka innych wzmianek historycz-
nych o G³ubczycach jest powi¹zanych
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z pracami remontowymi na Górze �w.
Anny. W 1896 r. dokonano notatki w
kronice klasztornej na temat prac remon-
towych: odnowienia dachu ko�cio³a
�wiêtego Krzy¿a, sprawienia grupy
rze�biarskiej w kaplicy Grobu Chrystu-
sa i nowego zegara wie¿owego oraz na
temat nowego dzwonu na wie¿y ko-
�cielnej: "Wielki dzwon na wie¿y zosta³
w 1896 r. na nowo odlany przez Mor-
czinka w G³ubczycach."21

W latach 1899-1901 s³awny malarz
Klink z Babic pod G³ubczycami upiêk-
szy³ kaplicê Ostatniej Wieczerzy arty-
stycznymi freskami. Odnowiono �wiê-
te Schody, gdzie równie¿ Klink pozo-
stawi³ po sobie piêkne obrazy, odno-
wione w 2006 r. Podobnie swoj¹ pracê
pozostawi³ w ko�ciele �wiêtego Krzy¿a
i kaplicy Trzeciego Upadku. Z wymie-
nionych kaplic tylko w kaplicy Trzecie-
go Upadku nie zachowa³y siê prace
malarskie Klinka.

�lad swoich prac pozostawi³ na Gó-
rze �w. Anny tak¿e malarz g³ubczycki -
R. Karger, który w 1935 r. namalowa³
obraz przybycia franciszkanów na Górê
Che³msk¹, znajduj¹cy siê obecnie w
pomieszczeniach klasztornych.

W historiê Góry �w. Anny zapisa³ siê
równie¿ mocno zakonnik pochodz¹cy z
ziemi g³ubczyckiej - Chryzogon Antoni
Reisch22. Antoni Reisch urodzi³ siê w
1870 r. w Zawiszycach pod G³ubczyca-
mi jako syn Józefa i Marii23. Szko³ê pod-
stawow¹ zapewne ukoñczy³ w rodzin-
nej miejscowo�ci, a w Królewskim Gim-
nazjum Katolickim w G³ubczycach móg³
zdobyæ przynajmniej czê�æ wykszta³ce-
nia �redniego. Nie mamy jednak dok³ad-
nych informacji na ten temat, a kweren-
dy, które pracownicy Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wroc³awiu przeprowadzili
w posiadanych niekompletnych zbio-
rach, rocznikach sprawozdañ gimna-
zjum g³ubczyckiego (Jahresbericht

über das Königliche katholische Gym-
nasium zu Leobschütz z lat 1885/86-
1899/1900), nie pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e
w tym gimnazjum sk³ada³ maturê24. Byæ
mo¿e sk³ada³ j¹ w Ni¿szym Seminarium
Kolegium Franciszkañskim w Harreveld,
gdzie wst¹pi³ do klasztoru w 1887 r. W
1895 r. otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie.
Prawdopodobnie wkrótce zosta³ prze-
niesiony do klasztoru na Górze �w.
Anny.

W 1898 r. znalaz³ siê we Wroc³awiu-
Kar³owicach, gdzie pozostawa³ przez
kilkana�cie lat. Pe³ni³ m.in. obowi¹zki
spowiednika katedry wroc³awskiej, by³
tak¿e prze³o¿onym klasztoru. Jednocze-
�nie uczy³ historii Ko�cio³a, homiletyki
i prawa kanonicznego, a przej�ciowo
równie¿ innych przedmiotów teologicz-
nych. By³ bibliotekarzem, ojcem du-
chownym uczniów ni¿szego semina-
rium, sekretarzem prowincji. Pracowa³
tak¿e jako misjonarz ludowy.

Pod koniec 1918 r. zosta³ przeniesio-
ny z Wroc³awia do Prudnika, gdzie po-
wierzono mu urz¹d gwardiana. W sierp-
niu 1920 r. obchodzi³ w Prudniku srebr-
ny jubileusz �wiêceñ kap³añskich. W
1921 r. wszed³ do zarz¹du prowincji jako
definitor. Wtedy te¿ zosta³ pierwszym
prze³o¿onym objêtego ponownie klasz-
toru w G³ubczycach. Tu po d³u¿szych
cierpieniach zwi¹zanych z chorob¹ ne-
rek zmar³ 12 grudnia 1923 r. Jako pierw-
szy z zakonników spocz¹³ na urz¹dzo-
nym przez siebie cmentarzu przyklasz-
tornym w Prudniku, chocia¿ jego imiê i
nazwisko zosta³o jako pierwsze odno-
towane na tablicy zmar³ych w klaszto-
rze g³ubczyckim i pochowanych w kryp-
cie naszego ko�cio³a.

Reisch zajmowa³ siê histori¹ francisz-
kanów na �l¹sku i z polecenia prze³o¿o-
nych zakonnych zbiera³ materia³y na
temat swojej prowincji i ¿ycia francisz-
kañskiego. Owocem wieloletniej pracy
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jest kilka publikacji Reischa, w�ród któ-
rych na uwagê zas³uguje Historia Góry
�wiêtej Anny na Górnym �l¹sku wy-
dana po raz pierwszy w 1910 r. a na-
stêpnie w jêzyku polskim w 2006 r.

Inn¹ wa¿n¹ postaci¹ wi¹¿¹c¹ histo-
rycznie G³ubczyce z Gór¹ �w. Anny by³
bp Antoni Adamiuk25, który przez swoj¹
pracê duszpastersk¹ i katechetyczn¹
w�ród mieszkañców naszego miasta na
trwa³e wpisa³ siê w historiê lat powo-
jennych. ¯yczeniem ks. Biskupa zapi-
sanym w jego testamencie by³o znale-
zienie miejsca spoczynku doczesnych
szcz¹tków na cmentarzu w cieniu Góry
�w. Anny. Po jego �mierci w 2000 r. cia-
³o spoczê³o na cmentarzu zakonnym w
Górze �w. Anny. Mogi³ê ks. biskupa
ka¿dego roku licznie odwiedzaj¹ harce-
rze i mieszkañcy G³ubczyc.

Chocia¿ powojenni mieszkañcy zie-
mi g³ubczyckiej nie maj¹ tak wielkiego
przywi¹zania emocjonalnego do sank-
tuarium na Górze �w. Anny, to patrz¹c
na ca³¹ historiê minionych stuleci, mo-
¿emy stwierdziæ, ¿e Góra �w. Anny by³a
i jest dla G³ubczyc i okolic wa¿nym cen-
trum religijnym, do którego - z nielicz-
nymi przerwami - pielgrzymowa³o siê i
pielgrzymuje nadal. Powy¿sze opraco-
wanie niech bêdzie dla nas przypomnie-
niem zwi¹zków historycznych ziemi
g³ubczyckiej z Gór¹ �w. Anny i zachêt¹
do podtrzymywania wiekowych trady-
cji.

o. Jozafat Roman Gohly OFM
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W 1918r. Czesi podobnie jak Polacy
odzyskali niepodleg³o�æ. Dot¹d ich
pañstwo stanowi³o czê�æ wielonarodo-
wej monarchii Habsburgów, która wraz
z cesarstwem niemieckim ponios³a klê-
skê w I wojnie �wiatowej i przesta³a ist-
nieæ. 28 pa�dziernika 1918r. powsta³a
Republika Czechos³owacji. Za nasz¹
obecn¹ granic¹  pañstwow¹ pojawi³y
siê czechos³owackie s³upy graniczne.

Po wcieleniu Austrii do III Rzeszy (12
marca 1938r.), Hitler zainteresowa³ siê
Czechos³owacj¹, gdzie pod kierunkiem
Konrada Henleina dzia³a³a silna partia
Niemców Sudeckich, która pocz¹tkowo
¿¹da³a autonomii dla tzw. okrêgu sudec-
kiego zamieszkanego przez oko³o 3,5
mln Niemców, a potem wrêcz przy³¹cze-
nia Sudetów do III Rzeszy.

Swoimi wyst¹pieniami partia Henle-
ina zaczê³a prowokowaæ si³y porz¹dko-
we Czechos³owacji do interwencji. Na
terenie powiatu g³ubczyckiego przygo-
towywane by³y betonowe drogi, które
mia³y pos³u¿yæ III Rzeszy do inwazji na
Czechos³owacjê.

W "Leschwitzer Tischkerier - Kalen-
der" na rok 1942 czytamy, ¿e wielu Niem-
ców sudeckich uciek³o do G³ubczyc
przed Czechami i znalaz³o przyjêcie w
Domu Towarzyskim Pendzialka ( dzisiej-

70. ROCZNICA MORDU W LIPTANI
szy Miejski O�rodek Kultury)  i w Domu
Niemieckiej Pracy przy dzisiejszej ul.
Kozielskiej, potem w kwaterach  pry-
watnych lub w innych miejscowo-
�ciach. Z tych Niemców zosta³ utwo-
rzony w G³ubczycach Freikorps Niem-
ców sudeckich pod dowództwem
Güntera Barischa.1 W innym miejscu
jest podane, ¿e w G³ubczycach i w miej-
scowo�ciach przygranicznych zosta³o

przyjêtych ok. 15 tys.
uciekinierów - Niem-
ców sudeckich, a t³u-
my ich jecha³y do obo-
zów zbornych samo-
chodami ciê¿arowymi i
osobowymi, na rowe-
rach lub sz³y pieszo.2

Niemiecki kalendarz
jednak nie wspomina
ani s³owem o  mordzie
w Liptani w regionie
karniowskim, gdzie 22
wrze�nia 1938r. nie-

miecka bojówka  zaatakowa³a czeski po-
sterunek ¿andarmerii, zabijaj¹c 6 cz³on-
ków  Stra¿y Obrony Pañstwa  (Strá�
Obrany Státu, w skrócie SOS).

Stra¿ tê w Czechos³owacji tworzyli w
1938r. celnicy, policjanci, ¿o³nierze i ¿an-
darmi. Mieli nakaz nieprowokowania
ludno�ci niemieckiej i zastosowania
broni wy³¹cznie w przypadku zagro¿e-
nia ¿ycia.

Wg jednej z czeskich wersji 22 wrze-
�nia 1938r. do Liptani przyjechali na
motocyklu dwaj czescy ³¹cznicy, któ-
rzy wie�li tajn¹ depeszê. Musieli siê za-
trzymaæ, poniewa¿ na szosie sta³a po-
nad setka Niemców sudeckich uzbro-
jonych w broñ wojskow¹ i my�liwsk¹.
Okaza³o siê, ¿e ludzie ci wykopali tabli-
cê z czesk¹ nazw¹ miejscowo�ci i zast¹-
pili j¹ niemieck¹. Jeden z bojówkarzy
uderzy³ ³¹cznika kolb¹ strzelby my�liw-
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skiej w g³owê i ten upad³ na ziemiê bez
znaku ¿ycia. Drugi z ³¹czników rzuci³ w
zbiegowisko granatem i �miertelnie rani³
dwóch bojówkarzy. Tego samego dnia
oko³o 150 - osobowa bojówka pojawi³a
siê przy stra¿nicy SOS w Liptani. Bo-
jówkarze wtargnêli do budynku i zamor-
dowali 6 czeskich stra¿ników. Niektóre
z cia³ mia³y po kilkadziesi¹t ran postrza-
³owych i k³utych. �ciany a¿ po sufit by³y
zbryzgane krwi¹. Nastêpnego dnia cia-
³a zamordowanych samochodem ciê¿a-
rowym zabrano do G³ubczyc i zakopa-
no przy murze cmentarnym przy dzisiej-
szej ulicy  Wroc³awskiej. Znane s¹ na-
zwiska ofiar. Byli to: starszy wachmistrz
Rudolf Mokrý, starszy respicjent finan-
sowy Ludvik Svoboda, wachmistrz ¿an-
darmerii Vilém Leher oraz trzej nadzor-
cy stra¿y finansowej: Vitìzslav Hofirek,
Franti�ek Èech i Inocenc Dostál.3 Nie-
co inn¹ wersjê tego zdarzenia przedsta-
wi³ Rudolf Vorst na ³amach "Jägerndor-
fer Heimatbrief", powo³uj¹c siê na arty-
ku³ czeskiej dziennikarki Marii Babni-
cowej z 1993r. Wg tej wersji zdarzenie
sprowokowa³o 4 cz³onków partii Niem-
ców sudeckich z Liptani: Alfred i Franz
Seilig, Karl Reichel i Franz Görlich, któ-
rzy zamierzali rozbroiæ czeskich stra¿ni-

ków i zabraæ ich do G³ubczyc. Nie wia-
domo na czyje polecenie dzia³ali. 22
wrze�nia 1938r. o  godzinie 18.00 spo-
tkali siê na miejscowym dworcu kolejo-
wym i ruszyli uzbrojeni w pistolety ma-
szynowe w kierunku stra¿nicy SOS.
Przy³¹czy³o siê do nich oko³o stu miesz-
kañców. Dwóch bojówkarzy wesz³o do
budynku i za¿¹da³o poddania siê, a dwaj
pozostali pilnowali wej�cia. W tym mo-
mencie nadjechali na motorze "Jawa"
dwaj uzbrojeni czescy celnicy, którzy w
panice wbiegli do budynku. Pad³y strza-
³y. Spo�ród Niemców sudeckich zginêli
Karl Metzke i Johann Kristek, a nastêp-
nego dnia w Albrechticach zmar³ ciê¿-
ko ranny Alois Müller, natomiast sze-
�cioro Czechów zosta³o rozstrzelanych
w pomieszczeniach stra¿nicy.

Po II wojnie �wiatowej szcz¹tki
Èecha, Dostála i Hofirka zosta³y eks-
humowane i pochowane w Liptani na
cmentarzu.4 Dzi� w miejscowo�ci tej
upamiêtnia ich ma³y pomnik. Równie¿
w G³ubczycach, na cmentarzu komunal-
nym, znajduje siê po�wiêcony im po-
mnik, o który dba miejscowa Komenda
Hufca ZHP.

Kilka dni po tym wydarzeniu, 29 wrze-
�nia 1938r. w Monachium, przedstawi-

Uczestnicy kursu SOS w Krnovie
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ciele Francji, Wielkiej
Brytanii i W³och ze-
zwolili Hitlerowi na
aneksjê Sudetów.
Prezydent Czecho-
s³owacji Eduard Be-
nesz nie stawia³ opo-
ru i 1 pa�dziernika
wojska niemieckie
zajê³y Sudety.

Niejaki Hans Mit-
tulla na ³amach "Le-
schwitzer Tischke-
rier - Kalender" 1942
wspomina, jak
dwóch niemieckich
¿o³nierzy prowadzi³o
na dworzec kolejowy w G³ubczycach 30
czeskich oficerów, do których pokrzy-
kiwali obecni tu Niemcy sudeccy. Ten
sam Mittulla dodaje, ¿e budynek Hitler-
jugend w G³ubczycach by³ przygoto-
wany dla chorych i rannych uciekinie-
rów - Niemców sudeckich i ¿e jeden z
rannych zmar³ w g³ubczyckim szpitalu i
zosta³ tu pochowany. Nie pisze tu jed-
nak, czy chodzi o wydarzenie sprzed,
czy po 1 pa�dziernika 1938r.5

Z zajêciem Sudetów przez III Rzeszê
mia³ siê skoñczyæ pobyt Niemców Su-
deckich w G³ubczyckiem.6

W marcu 1939r. od pañstwa czeskie-
go oderwa³a siê faszystowska S³owa-
cja pod wodz¹ ksiêdza Józefa Tiso, a  w
po³owie tego miesi¹ca reszta Czecho-
s³owacji sta³a siê podleg³ym III Rzeszy
Protektoratem Czech i Moraw.

Niespe³na 27 lat po tragedii w Lipta-
ni,  za po³udniow¹ i zachodni¹ granic¹
powiatu g³ubczyckiego, znów pojawi³y
siê s³upy graniczne z czeskim lwem.

Literatura:
1 Schönfelder H., Flüchtlinge aus dem
Sudetenlande bei uns, :Leschwitzer
Tischkerier - Kalender" 1942, s.78 i
81.
2 Wie NS Frauenschaft und Deutschen
Rotes Kreuz in Leobschütz für sude-
tendeutschen Flüchtlinge sorgten,
"Leschwitzer Tischkerier - Kalender"
1942, s.82.
3 Wersja zdarzenia przedstawiona w:
Pro�il jsem krásný �ivot. Sbornik vzpo-
minek o tom, jak jsme chtìli bránit re-
publiku a o �ivotì v osvobozeném
Krnovsku, Opava 2005, s. 82 i nast.
4 Vorst R., Tragödie zu Liebental (Lip-
tan), "Jägerndorfer Heimatbrief", Sep-
tember 1998, s. 290.
5 Schönfelder, Flüchtlinge... op. cit., s.
80.
6 Wie NS Frauenschaft...op. cit., s.85.

dr Katarzyna Maler
Fot. ze zbiorów autorki

i M. £oziñskiego

Delegacja polsko-czeska przy grobie
na g³ubczyckim cmentarzu
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W Archiwum Akt Nowych w War-
szawie odnalaz³em niezwyk³y telefono-
gram, który opisuje przyczyny wysie-
dlenia z Polski ks. bp. Marcina Józefa
Nathana, twórcy "Miasteczka Mi³osier-
dzia" w Branicach.

Proces weryfikacji narodowo�ciowej
oraz masowa deportacja Niemców, a
tak¿e niewielkiej grupy Morawian z te-
renu powiatu g³ubczyckie-
go, nie ominê³a duchow-
nych. W Kalendarzu G³ub-
czyckim 2004  opisywa³em
wysiedlenie, �mieræ i po-
grzeb ksiêdza biskupa, któ-
ry zosta³ zmuszony przez
w³adze komunistyczne do
opuszczenia swojej siedzi-
by w Branicach i przekro-
czenia granicy w Wiecho-
wicach. Odnaleziony dokument przybli-
¿a jednak motywy przymusowej jego
wywózki do Opawy.

Naczelnik Wydzia³u Spo³eczno-Poli-
tycznego dr Ma³odobry pisze:

"� w zwi¹zku z not¹ Poselstwa Cze-
chos³owackiego w sprawie wysiedlenia
bp. Nathana z Branic i proboszcza Ko-
czego z Delegodyc oraz 15 kobiet z Ko-
pecic, UW �l¹sko-D¹browski przedk³a-
da nastêpuj¹ce sprawozdanie.

Biskup Nathan z Branic z chwil¹ prze-
jêcia powiatu g³ubczyckiego przez w³a-
dze polskie nie sprawowa³ ju¿ funkcji
administratora diecezji i mieszka³ pry-
watnie w Branicach przy ufundowanym
przez siebie Zak³adzie dla Umys³owo
Chorych. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e powiat
g³ubczycki nie nale¿a³ do obecnej Ad-
ministracji Apostolskiej w Opolu, lecz
by³ czê�ci¹ diecezji o³omunieckiej z sie-
dzib¹ w O³omuñcu. Biskup Nathan nie
wyjecha³ do siedziby w swojej diecezji
w Czechach z chwil¹ przejêcia admini-
stracji przez w³adze polskie i pozosta³

NIEZWYK£Y TELEFONOGRAM
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w
Branicach.

W czasie swego pobytu w Polsce
niczym nie podkre�li³, ¿e jest narodo-
wo�ci czeskiej wzglêdnie morawskiej.
Jego niemiecko�æ nie ulega ¿adnej w¹t-
pliwo�ci. Ca³y osobisty najbli¿szy mu
personel, który przebywa³ z nim razem,
by³ niemiecki, mówi³ po niemiecku i nikt

nigdy nie s³ysza³ w jego
otoczeniu ani s³owa po
czesku wzglêdnie moraw-
sku. Najlepszym dowodem
jego niemiecko�ci by³a
okoliczno�æ, ¿e personel
ten nie chcia³ z nim wyje-
chaæ do Czechos³owacji,
ale wola³ byæ repatriowa-
ny do Niemiec.

W koñcu roku 1945 i z
pocz¹tkiem 1946, kiedy sta³a siê aktual-
na sprawa weryfikacji Polaków i wysie-
dlenia Niemców, w³adze administracyj-
ne, chc¹c zapobiec wysiedleniu osób
narodowo�ci czeskiej wzglêdnie moraw-
skiej, wyda³y zarz¹dzenie, by osoby te
zg³osi³y swoj¹ narodowo�æ wobec w³adz
administracyjnych. Na skutek tego za-
rz¹dzenia zg³osi³o siê kilkana�cie rodzin,
podaj¹c narodowo�æ czesk¹ i pewna
ilo�æ osób narodowo�ci tzw. morawskiej.
Ci nie zostali usuniêci ze swoich gospo-
darstw, a w³adze administracyjne dbaj¹
o nich nawet lepiej ni¿ o repatriantów -
Polaków. Reszta pozosta³ej ludno�ci,
która nie poczuwa siê do narodowo�ci
niemieckiej, podda³a siê weryfikacji. Bi-
skup Nathan nie zg³osi³ siê ani jako
Czech, ani jako Morawian i nie wniós³
podania o zweryfikowanie jego narodo-
wo�ci. Ob. Wojewoda zadecydowa³ po-
mimo to pozostawiæ go do �mierci w Bra-
nicach z uwagi na to, ¿e Zak³ad dla Umy-
s³owo Chorych w Branicach powsta³
skutkiem jego starañ.
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W listopadzie 1946 roku dosz³o jed-
nak¿e do incydentu w³a�nie na tle jego
niemiecko�ci. W zwi¹zku z jego urodzi-
nami zosta³a urz¹dzona w Zak³adzie i
tamtejszym ko�ciele uroczysto�æ. Miej-
scowy ksi¹dz, Polak, ulegaj¹c presti¿o-
wi biskupa Nathana, uroczysto�æ tê
zapowiedzia³ z ambony, a w Zak³adzie
urz¹dzono oficjalnie dzieñ wolny od
pracy. Wywo³a³o to oburzenie w�ród
miejscowej ludno�ci, która oczywi�cie
orientowa³a siê co do niemiecko�ci bi-
skupa Nathana. W zwi¹zku z tym, Urz¹d
Wojewódzki postanowi³ wysiedliæ bi-
skupa Nathana do Niemiec. W tym celu
dorêczono mu decyzjê o repatriacji. Bi-
skup Nathan w pierwszej chwili o�wiad-
czy³, ¿e jest chory i niezdolny do pod-
ró¿y, a nastêpnie, ¿e woli wyjechaæ do
Czechos³owacji. Urz¹d Wojewódzki w
sprawie narodowo�ci biskupa Natha-
na podkre�la, ¿e nigdy nie zaznaczy³ on,
¿e jest narodowo�ci czeskiej wzglêdnie
morawskiej, umie zaledwie kilka s³ów po
morawsku, a pos³ugiwa³ siê stale jêzy-
kiem niemieckim i nie by³o ¿adnej w¹t-
pliwo�ci, ¿e Nathan jest Niemcem, mimo
publicznego og³oszenia o rejestracji
tych osób.

W sprawie proboszcza Delegodyc,
UW donosi, ¿e miejscowo�ci Delego-
dyce nie ma w granicach Polski i miej-
scowo�æ ta le¿y w Czechos³owacji.
Równie¿ UW ani podleg³ym mu w³a-
dzom nie jest wiadomo, by proboszcz
takiego nazwiska przebywa³ na terenie
powiatów raciborskiego i g³ubczyckie-
go i by zosta³ wysiedlony.

Równie¿ nie jest wiadomo w³adzom
administracyjnym o zatrzymaniu wymie-
nionych w nocie 15 kobiet z Kopecic.
Miejscowo�æ Kopecice nie le¿y równie¿
w granicach Polski, a prawdopodobnie
znajduje siê w Czechos³owacji. Mo¿li-
wym jest, ¿e chodzi tu o jeden z wypad-
ków nielegalnego przekroczenia grani-

cy. Poniewa¿ wypadki takie zdarzaj¹ siê
jeszcze i to do�æ czêsto, trudno bez
podania nazwisk stwierdziæ, o kogo tu
chodzi.

Wzmianka o "pêdzeniu w kierunku
Raciborza" dotyczyæ mo¿e doprowadze-
nia do Starostwa, a nastêpnie odsta-
wienie do S¹du celem ukarania zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami za niele-
galne przekraczanie granicy. Natomiast
ani UW, ani Starostwu w Raciborzu nic
nie jest wiadomo o pobiciu 15 kobiet, o
których mowa w nocie czeskiej. Z po-
wodu braku nazwisk osób i bli¿szych
danych dotycz¹cych omawianego in-
cydentu, nie mo¿na stwierdziæ, czy wy-
padek taki mia³ miejsce i jaki by³ jego
przebieg.

Powy¿sza relacja oparta jest na pod-
stawie szczegó³owych dochodzeñ prze-
prowadzonych w terenie bezpo�rednio
po otrzymaniu na wstêpie cytowanego
polecenia".

30 stycznia 1947 r., tj. 10 dni po wy-
s³anym telefonogramie z Ministerstwa
Ziem Odzyskanych do Urzêdu Woje-
wódzkiego �l¹sko-D¹browskiego w
Katowicach Ks. Bp. Józef Marcin Na-
tan, Biskup Tytularny Arykandy, Wi-
kariusz Generalny cz. Pruskiej Archidie-
cezji O³omunieckiej w Branicach, zmar³
w Opavie w wieku 80 lat.

dr Arkadiusz Szymczyna

�ród³o: Archiwum Akt Nowych w
Warszawie, Ministerstwo Ziem Odzy-
skanych, sygn. 504, k. 9-10. Pismo
Urzêdu Wojewódzkiego �l¹sko-D¹-
browskiego w Katowicach do Mini-
sterstwa Ziem Odzyskanych w Warsza-
wie z dnia 20 stycznia 1947 r. Archi-
wum Sióstr Maryi Niepokalanej Domu
Prowincjalnego w Branicach, Pismo
ks. Gajdeczki informuj¹ce o �mierci bp.
Nathana z dnia 2 lutego 1947 r.
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System transformacji ustrojowej po
II wojnie �wiatowej spowodowa³ wpro-
wadzenie bardzo restrykcyjnego prawa,
które umo¿liwi³oby utrzymanie w³adzy
i bezkarno�æ elit rz¹dz¹cych. Szeroko
rozbudowany w Polsce system repre-
sji, którego jeden z podstawowych ele-
mentów stanowi³ aparat prokuratorsko-
s¹downiczy, posiada³ jedn¹ z najgro�-
niejszych "broni" w swojej strukturze -
sieæ s¹downictwa wojskowego. W³adza
ludowa potrzebowa³a silnego wsparcia
w postaci s¹dów, do których trafiali
skazani uprzednio represjonowani i �ci-
gani przez Urzêdy Bezpieczeñstwa w
ca³ym kraju. Najwy¿szy wymiar kary, ja-
kim jest �mieræ, sta³ siê powszechny i
nadu¿ywany. Orzeczenia kary �mierci
przez s¹dy by³y nieadekwatne do po-
pe³nianych czynów. Wyroki �mierci sta-
³y siê powszechnym odwetem i aktem
politycznej walki z podziemiem antyko-
munistycznym.

Od 1946 r. represyjn¹ funkcjê w s¹-
downictwie wojskowym spe³nia³y
przede wszystkim Wojskowe S¹dy Re-
jonowe (WSR), przed którymi stanê³o
najwiêcej osób oskar¿onych o dzia³al-
no�æ polityczn¹ przeciwko nowemu
ustrojowi. S¹dy te powo³ane zosta³y 20
stycznia 1946 r. rozkazem ministra obro-
ny narodowej, który przekaza³ nowo
powsta³ym jednostkom czê�æ dotych-
czasowych kompetencji s¹dów garni-
zonowych, okrêgowych i dywizyj-
nych.1

Oprócz rozpatrywania spraw karnych
przeciwko funkcjonariuszom bezpie-
czeñstwa publicznego, Milicji Obywa-
telskiej, Korpusu Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, a od 1949 r. ¿o³nierzom
Wojsk Ochrony Pogranicza, Wojskowe
S¹dy Rejonowe, na podstawie specjal-
nych przepisów prawa, upowa¿nione

SKAZANI NA �MIERÆ
zosta³y równie¿ do s¹dzenia osób cy-
wilnych.

Jedn¹ z Wojskowych Prokuratur Re-
jonowych, które powsta³y w wyniku
organizacji  nowego systemu sprawie-
dliwo�ci, by³a prokuratura w Katowi-
cach.

Spo�ród najsurowszych i najczê�ciej
stosowanych przez WSR aktów praw-
nych znalaz³y siê te, które zosta³y
uchwalone w latach 1944 -1946. By³y to
nastêpuj¹ce dekrety i kodeksy:
- Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. o
wymiarze kary dla faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych za-
bójstw i znêcania siê nad ludno�ci¹
cywiln¹ oraz dla zdrajców narodu pol-
skiego (kara �mierci z trzech artyku-
³ów)2,
- Kodeks Karny Wojska Polskiego
(kkWP), wprowadzony dekretem
PKWN z 23 wrze�nia 1944 r. (kara �mier-
ci z dziesiêciu artyku³ów)3,
- Dekret o ochronie pañstwa z 30 pa�-
dziernika 1944 r. (kara �mierci z jedena-
stu artyku³ów)4,
- Dekret o przestêpstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy
pañstwa z 16 listopada 1945 r. (kara
�mierci z trzech artyku³ów)5,
- Dekret o odpowiedzialno�ci za klêskê
wrze�niow¹ i faszyzacjê ¿ycia pañstwo-
wego z 22 stycznia 1946 r. (kara �mierci
z jednego artyku³u)6,
- Dekret o przestêpstwach szczególnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy
pañstwa z 13 czerwca 1946 r. (kara �mier-
ci z jedenastu artyku³ów)7,
- Dekret o ochronie tajemnicy pañstwo-
wej i s³u¿bowej z 26 pa�dziernika 1949 r.8

Liczba orzeczonych wyroków przez
s¹du wojskowe, w latach 1944 - 1955
jest przera¿aj¹ca. Odnotowano ³¹cznie
ponad 81 tys. wyroków skazuj¹cych, z
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czego wiêkszo�æ zapad³o w³a�nie przed
Wojskowymi S¹dami Rejonowymi. Naj-
wy¿szy wymiar kary otrzyma³o ok. 5 tys.
osób. Najbardziej represyjny w s¹dow-
nictwie wojskowym by³ okres wprowa-
dzania nowej w³adzy.

Wojskowy S¹d Rejonowy w Katowi-
cach w latach 1946-1955 ³¹cznie orzek³
264 kary �mierci, w wyniku których stra-
cono co najmniej 154 osoby. Z doku-
mentacji wynika, ¿e wiêkszo�æ osób,
które otrzyma³y wówczas najwy¿szy
wymiar kary, zaanga¿owanych by³o w
ró¿ne formy oporu wobec nowego sys-
temu. WSR w Katowicach orzeka³ w
swojej siedzibie na miejscu, jak i na licz-
nych sesjach wyjazdowych. Rozprawy
odbywa³y siê wtedy na ogó³ jawnie,
najczê�ciej w miastach powiatowych,
m.in. w Ko�lu9.

Wiêkszo�æ egzekucji dokonywano
we wczesnych godzinach rannych na
terenie Zak³adu Karnego w Katowi-
cach. Rozstrzelanych grzebano zarów-
no na terenie pobliskich cmentarzy (np.

na cmentarzu w Katowicach Panewni-
kach, Katowicach Bogucicach), jak i
prawdopodobnie w innych miejscach,
które w wielu przypadkach s¹ nieznane
do czasów wspó³czesnych..

W Instytucie Pamiêci Narodowej w
Katowicach znajduj¹ siê akta s¹dowe
Aleksandra Kassaraby i Kazimierza
Czarnieckiego z G³ubczyc. Obaj stanêli
przed WSR w Katowicach i skazani zo-
stali na karê �mierci.

Kassaraba Aleksander, pseudonim
"Kamieñ", syn Jana i Anny, ur. 12 VIII
1899 r. w miejscowo�ci Wólka Hamu-
lecka, powiat lwowski. Ukoñczy³ 4 kla-
sy szko³y powszechnej.

Skazany zosta³ s¹dem dora�nym 24
X 1946 r. w Katowicach, za za³o¿enie i
kierowanie nielegalnym zwi¹zkiem oraz
przyw³aszczenie mienia, na rozstrzela-
nie. Wyrok wykonano 13 listopada  1946
r. w Sosnowcu. Funkcjonariuszami i pro-
kuratorami w sprawie byli: Kocur Józef
(WUBP Katowice) i Tomczyk Jerzy
(PUBP G³ubczyce) jako przes³uchuj¹cy,

Klepsydra ze zbiorów Mariana £oziñskiego
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Kostyszyn Czes³aw (WUBP Katowice)
- rewident. Akt oskar¿enia sporz¹dzi³
Kocur Józef (WUBP Katowice), proku-
ratorem by³ Szauber Marek, a obroñc¹
Mozdzianowski Józef. Sk³ad sêdziow-
ski stanowili: Giemborek Julian (prze-
wodnicz¹cy), Ranke Leon (sêdzia), Ku-
szel Zygmunt (³awnik).

W opisie czynu czytamy: "¯o³nierz
AK w Ko�ciejowie, obwód Lwów, bra³
udzia³ w akcji "Burza". Po repatriacji
wioski w czerwcu 1945 r. do miejscowo-
�ci Sucha Psina, powiat g³ubczycki,
wznowi³ dzia³alno�æ, staj¹c na czele
ponad trzydziestoosobowej grupy ¿o³-
nierzy AK z Ko�ciejowej i okolic. W
marcu 1946 r. nawi¹za³ kontakt z reorga-
nizowan¹ konspiracj¹ lwowsk¹. Wpro-
wadzi³ swoich ludzi w struktury V Rejo-
nu Dzielnicy Pó³nocnej Okrêgu Lwów
AK-WiN. Zajmowa³ siê gromadzeniem
broni i amunicji, wywiadem wobec Ar-
mii Czerwonej, prowadzi³ odprawy. Ska-
zany zosta³ m.in. za zorganizowanie w
marcu 1946 r. zamachu na so³tysa Woj-
nowic, pow. G³ubczyce. Grupa zlikwi-
dowana zosta³a przez WUBP w Kato-
wicach 5 IX 1946 r., kiedy to zatrzyma-
ny zosta³ równie¿ A. Kassaraba. Rozbi-
ta grupa to Armia Krajowa - Samoobro-
na Wsi. Zwi¹zek ten by³ ideologi¹ sw¹
zbli¿ony do nielegalnej organizacji
WiN"10.

Czarniecki Kazimierz, ur. 18 XII 1907
r. w miejscowo�ci - bd. W rubryce "data
i miejsce zatrzymania" jest adnotacja -
nie pó�niej ni¿ 1 lipca 1949 r. Skazany 23
marca 1950 r. na karê �mierci, utratê praw
na zawsze oraz przepadek mienia. De-
cyzj¹ Prezydenta RP z dnia 13 czerwca
1950 r. karê �mierci zamieniono na 15 lat
wiêzienia11.

Niestety sk¹pe materia³y archiwalne
nie pozwalaj¹ na okre�lenie sk³adu sê-
dziowskiego oraz aktu oskar¿enia. Brak
jest równie¿ jakichkolwiek dodatko-
wych adnotacji dotycz¹cych profeso-
ra Kazimierza Czarnieckiego, jednego z
pierwszych nauczycieli w powojennej
historii naszego LO.

dr Arkadiusz Szymczyna

1 S. Zwoliñski, Skazania na �mieræ
przez s¹dy WP w latach 1944 -1945.
Wyroki, których byæ nie powinno,
"Wojskowy Przegl¹d Historyczny"
1992, nr 1, s. 219-251.
2  Dz. U. 1944, nr 4, poz. 16.
3 Dz. U. 1944, nr 6, poz. 27.
4 Dz. U. 1944, nr 10, poz. 50.
5 Dz. U. 1945, nr 53, poz. 300.
6 Dz. U. 1946, nr 5, poz. 46.
7 Dz. U. 1946, nr 30, poz. 192.
8 Dz. U. 1949, nr 55, poz. 437.
9 T. Kurpierz, Skazani na karê �mierci
przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Ka-
towicach 1946-1955, [w:] "Studia         i
Materia³y Instytutu Pamiêci Narodo-
wej", t. 6, Katowice 2004, s. 12-13.
10 Archiwum Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w Katowicach, Wojskowy S¹d
Rejonowy w Katowicach, sygn. Rd 26/
46.
11 Tam¿e, sygn. Sr 94/50.

Od red.: Skromne informacje o prof. K
Czarnieckim na podst. materia³ów z
archiwum Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w: �Dzieje I Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego� pod red. Jana
Waca, 2005 str. 111



HISTORIA

165

Tym artyku³em pragnê zamkn¹æ cykl
publikacji o historii  kolei na Ziemi G³ub-
czyckiej. W sk³ad cyklu wchodz¹ na-
stêpuj¹ce artyku³y opublikowane wcze-
�niej w Kalendarzach G³ubczyckich:
- "Dzieje kolei ¿elaznej na Ziemi G³ub-
czyckiej od jej powstania do chwili
obecnej" -  Kalendarz G³ubczycki 1996,
- "Dwa mosty" - Kalendarz G³ubczycki
2000,
- "Historia linii kolejowej z G³ubczyc do
Karniowa (Krnov - Czechy) ,
-" Kolejowe Pikniki Harcerskie - �citor.
Historia linii z G³ubczyc do Rac³awic �l.
- Kalendarz G³ubczycki 2008,

Lata 1908 - 1945
Drugiego sierpnia 2009r. minie 100 lat

istnienia linii kolejowej z Baborowa do
Opavy. Jak donosi³ w tamtych latach
Dziennik �l¹ski:

Baborów. Sprawa budowy kolei z
Baborowa do Opawy zosta³a ostatecz-
nie za³atwion¹. Pañstwa pruskie i au-
stryjackie podpisa³y ju¿ odno�ny kon-
trakt. Poniewa¿ z Baborowa do Ko�la
istnieje ju¿ odnoga kolejowa, wiêc po
zbudowaniu linii z Baborowa do Opa-
wy, po³¹czone zostanie Ko�le prostem
ruchem kolejowym przez Baborów z
Opaw¹.

100 LAT LINII KOLEJOWEJ BABORÓW -
PILSZCZ - OPAVA ZAPAD (CZECHY)

Za spraw¹ pañstwa pruskiego, linia
kolejowa Baborów - Opava Zapad, d³u-
go�ci 31.5 km zostaje uroczy�cie odda-
na do eksploatacji  dnia 2 sierpnia 1909
roku. Od tego roku rozpoczyna siê roz-
wój gospodarczy regionu i Baborowa,
który staje siê wêz³em kolejowym czte-

rokierunkowym. W sk³ad tego wêz³a
wchodz¹ linie: Racibórz - Rac³awice �l.
przez Baborów i G³ubczyce, Baborów -
Ko�le i Baborów- Opava przez Pilszcz.
Rozbudowuje siê stacja, na której po-
wstaje niewielka, 5-stanowiskowa pa-
rowozownia  z obrotnic¹ istniej¹c¹ do
dzisiaj, dwie nastawnie, wie¿a ci�nieñ i
po³¹czone z ni¹ rurami 4 ¿urawie do na-
pe³niania lokomotyw wod¹, dwa nowe
perony oraz w³asna poczta kolejowa z
odpowiedni¹ pieczêci¹. Wspomniany
jednotorowy odcinek Baborów(Bauer-
witz) - Opava Zapad zaliczony zosta³
do linii lokalnej. Na tej linii uruchomio-
no nastêpuj¹ce stacje: Czerwonków
(Tschirmkau), Nowa Cerekwia (Bieskau
Oberschl.) Nasiedle (Nassiedel, Lud-
mierzyce (Leimerwitz) oraz Pilszcz
(Piltsch). Na trasie, w odleglo�ci 24 km
od Baborowa, usytuowano ³adowniê
pod nazw¹ Katharein, na której zatrzy-
mywa³y siê wy³¹cznie poci¹gi towaro-
we. W Opavie poci¹gi z Baborowa i

Czerwonków

Pocz¹tek linii kolejowej do Pilszcza
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Ko�la koñczy³y bieg na dworcu zachod-
nim - Troppau Westbf.

Buduj¹c nasyp i k³ad¹c tory do Opa-
vy in¿ynierowie niemieccy musieli wy-
budowaæ 6 wiaduktów nad drogami i
dwa mosty, w tym jeden most znajdo-
wa³ siê po stronie czeskiej. Na odcinku
Czerwonków - Nowa Cerekwia, z powo-
du  rzeki Troi., konstruktorzy zbudowa-
li nad dolin¹ trzyprzês³owy most o d³u-
go�ci ca³kowitej 116,90 mb i wysoko�ci
21,50 m od lustra wody. Most ten po-
dziwiaæ mo¿na do dzisiaj, a szczególnie
jego niespotykan¹ konstrukcjê -  dlate-
go, ¿e jego trzecie przês³o, patrz¹c od
strony Baborowa, jest zbudowane w
³uku ,co powoduje, ¿e konstrukcja jest
przechylona. Na ka¿dej stacji pracowa-
li dy¿urni ruchu. Zbudowano po dwa
perony i postawiono semafory kszta³-
towe wjazdowe i wyjazdowe. Na tych
stacjach mog³y siê mijaæ poci¹gi. W
po³owie lat 30-tych XX wieku na �l¹-
sku rozpoczê³a siê akcja nadawania
nowych nazw miejscowo�ciom, których
nazwy brzmia³y zbyt s³owiañsko . Pro-
ces ten nie omin¹³ tak¿e stacji na linii
Baborów  - Opava, gdzie dawne nazwy
miejscowo�ci zast¹piono nowymi,
brzmi¹cymi typowo po niemiecku. W
latach 1933 -35 na dworcach kolejowych
zamalowywano stare napisy, np:
Tschirmkau (Czerwonków) na Schirm-
ke, Bieskau Oberschl. (Nowa Cerekwia)

na Altstett.
Na trasie, jak podaje rozk³ad jazdy

poci¹gów osobowych z 1935 roku , z
Kêdzierzyna do Opavy jecha³o 6 poci¹-
gów i tyle samo wraca³o.

23 marca 1945 roku Armia Czerwona
wkracza na Ziemiê G³ubczyck¹. W tym
dniu zdobyty zostaje Baborów, dnia
nastêpnego G³ubczyce.

Lata 1945- 2009
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych,

od marca 1945 na omawianych stacjach
obowi¹zuj¹ polskie nazwy : Baworów,
Czerwonków, Stara Cerkwia, Nasila,
Ludmierzyce i Pi³szcz.

Na mocy porozumieñ ze ZSRR z dnia
11 lipca i 15 sierpnia 1945 roku, PKP
przejmuj¹ od radzieckiej administracji
wojskowej zarz¹d nad kolejami na ca-
³ym obszarze pañstwa polskiego, w tym
tak¿e na Ziemi G³ubczyckiej, która we-
sz³a w sk³ad tzw. Ziem Odzyskanych.
29 sierpnia 1945 roku Rada Ministrów
wprowadza podzia³ administracyjny
sieci PKP na okrêgi. Omawiana linia
kolejowa podlega Dyrekcji Katowickiej.

Wytyczony po wojnie nowy przebieg
granicy pañstwowej miêdzy Polsk¹ a
Czechos³owacj¹ spowodowa³ odciêcie
wielu linii kolejowych. Na wa¿niejszych,
tranzytowych szlakach utworzono ko-
lejowe przej�cia graniczne dla ruchu pa-
sa¿erskiego i towarowego, które funk-

Granica Pañstwa z nasypem kolejo-
wym po stronie polskiej

Ludmierzyce
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cjonuj¹ po dzi� dzieñ. Na mniejszych,
typowo lokalnych liniach przeciêtych
granic¹, postêpowano w ten sposób, i¿
od ostatniej stacji b¹d� przy-
stanku przed granic¹ szlak za-
mykano a w wielu przypadkach
kilkukilometrowy odcinek toro-
wiska do granicy rozebrano.
Niestety, ten ostatni scena-
riusz znalaz³ zastosowanie na
dwóch liniach powiatu g³ub-
czyckiego, mianowicie na od-
cinkach: G³ubczyce - Krnov
oraz Baborów - Opava. Ponie-
wa¿ miasta Krnov i Opava zna-
laz³y siê na terenie Czechos³o-
wacji, ruch pasa¿erski i towarowy na
obu odcinkach prowadzono tylko do
przystanku Pietrowice G³ubczyckie i
stacji Pilszcz, które sta³y siê stacjami
koñcowymi. Szczelno�æ granicy spowo-
dowa³a, ¿e zarówno polska jak i czeska
strona rozebra³a swoje kilkukilometro-
we fragmenty linii biegn¹ce w stronê

granicy. Ciekawostk¹ jest zachowany
do dzi� przed stacj¹ Pilszcz fragment se-
mafora wjazdowego od strony Opavy.

Od 01.03.1946 zmieniaj¹ siê nazwy
miejscowo�ci : Baworów na Baborów,
Stara Cerkwia na Nowa Cerkwia, a Na-
sila na  Nasiedle. W 1947 r. nastêpuje

jeszcze jedna zmiana nazw miejscowo-
�ci Nowa Cerkwia zmienia siê na Now¹
Cerekwiê a Pi³szcz na  Pilszcz.

Opisywana  linia kolejowa wysz³a z
po¿ogi wojennej praktycznie bez szwan-
ku, z wyjatkiem uszkodzonego  mostu
nad rzek¹ Troj¹, który wymaga³ remon-
tu. Pe³ny ruch osobowy i towarowy
uruchomiono dopiero 5 pa�dziernika
1947 roku, z chwil¹ wej�cia w ¿ycie no-
wego, zimowego rozk³adu jazdy poci¹-

gów. Na ka¿d¹ stacjê od
Czerwonkowa po Pilszcz
zostaje wyznaczony zawia-
dowca stacji, który czuwa
nad prawid³ow¹ prac¹ kas
biletowych i ekspedycji to-
warowej.  Na odcinku Kê-
dzierzyn - Baborów - Pilszcz
kursowa³y wtedy 3 pary
poci¹gów osobowych i je-
den poci¹g towarowy.

Na PKP nastêpuje zmia-
na organizacyjna i od dnia
01.08.1974r. stacja Ludmie-
rzyce podlega administra-

cyjnie pod stacjê Pilszcz.
Dnia 01 pa�dziernika 1975r. nastêpu-

je zmiana granic okrêgów kolejowych i
ich nazwy. Linia kolejowa do Pilszcza
przechodzi pod zarz¹d Dolno�l¹skiej
DOKP z siedzib¹ we Wroc³awiu. Pierw-
szego wrze�nia 1977r. stacja Nowa Ce-

Semafor wjazdowy do Baborowa z Pilszcza

Most w Nowej Cerekwi
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rekwia przechodzi administracyjnie
pod zawiadowcê stacji w Nasiedlu.

Oko³o roku 1978 parowozownia w
Kêdzierzynie otrzymuje pierwsze loko-
motywy spalinowe SP42, które zast¹pi-
³y trakcjê parow¹ . Od tej chwili z Kê-
dzierzyna do Pilszcza przez Baborów
je¿d¿¹ z wagonami lokomotywy spali-
nowe.

Po du¿ych opadach deszczu dnia
10.03.1979r. o godz. 4.38 na szlaku miê-
dzy Czerwonkowem a Now¹ Cerekwi¹
dosz³o do wykolejenia siê lokomotywy
SP42  poci¹gu osobowego, który ci¹gn¹³
4 wagony piêtrowe. Przyczyn¹ wykole-
jenia by³ zdeformowany tor na wskutek
podmycia torowiska. Trzeba by³o �ci¹-
gn¹æ do pomocy poci¹g ratunkowy.
Przerwa w ruchu poci¹gów trwa³a do
godz. 13.30.

Pierwszego stycznia 1986r. na eme-
ryturê odchodzi wieloletni zawiadowca
stacji Czerwonków. Ta stacja decyzj¹
dyrekcji w Opolu przechodzi administra-
cyjnie pod zawiadowcê stacji w Nasie-
dlu.

Po paru latach zapad³a decyzja o na-
prawie toru do Pilszcza. Z tego powo-
du w dniach od 28.04.do 28.05 1986r. od
godz.7.00 do godz.14.00 zostaje za-
mkniêty tor szlakowy od Baborowa do
Pilszcza w celu  g³ównej naprawy toru.

Na kolei nastêpuje reorganizacja eta-
tów i w 1988r. zostaje zamkniêta kasa
biletowo-baga¿owa w Ludmierzycach.

Pracownicy z tej stacji zostaj¹ zatrud-
nieni w Pilszczu i w Nasiedlu.

1 marca 1990 roku do stacji Baborów
zosta³y przy³¹czone administracyjnie
stacje handlowe: Pilszcz, Ludmierzyce,
Nasiedle, Nowa Cerekwia, Czerwonków.
Z tym dniem na tych stacjach zostaje
zlikwidowany etat zawiadowcy stacji.
Tymi stacjami zarz¹dza zawiadowca sta-
cji z Baborowa. W tym samym roku
ograniczono ruch poci¹gów osobo-
wych do 3 par z Baborowa do Pilszcza.
01.05.1990 roku zostaje zamkniêta kasa
biletowo-baga¿owa w stacji Czerwon-
ków i Nowa Cerekwia. Pracownicy z
tych stacji zostali zatrudnieni w stacji
Baborów.

Z koñcem wrze�nia 1991 roku ruch
pasa¿erski do Pilszcza zosta³ zawieszo-
ny. W listopadzie nastêpnego roku od-
jecha³ z Pilszcza ostatni poci¹g towaro-
wy z burakami cukrowymi. W styczniu
1993 r. Dyrekcja Rejonowa PKP w Opo-
lu powo³uje komisjê, która 29 stycznia
dokonuje zamkniêcia na sta³e linii kole-
jowej - Baborów-Pilszcz. W miejscu od-
ga³êzienia siê linii w Baborowie, zosta³a
na torze zabudowana wykolejnica. Klu-
cze do niej znajdowa³y siê w biurze Sek-
cji Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego
na stacji Rac³awice �l. W 1995 roku ro-
zebrano budynek dworca kolejowego
w Nowej Cerekwi.

Na tê liniê pojecha³y jeszcze raz po-

Nasiedle

Nowa Cerekwia
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ci¹gi za spraw¹ Stowarzyszenia Mi³o-
�ników Kolei z Katowic. 20 maja 1995
roku uruchomiono poci¹g specjalny
relacji Katowice- Pilszcz-Katowice. Tym
poci¹giem by³ szynobus serii SN81-002.
Nastêpnego roku tj. 03 czerwca 1996r.
do Pilszcza pojecha³ nastêpny poci¹g
specjalny relacji Kêdzierzyn - Ko�le -
Pilszcz i z powrotem. Tym razem wago-
ny ci¹gnê³a lokomotywa parowa Ty42-
107. Po tych przejazdach ju¿ ¿aden po-

ci¹g wiêcej do Pilszcza nie pojecha³.
W 2000r. rozpoczyna siê rozbiórka

budynku dworca kolejowego w Lud-
mierzycach. Resztki dworca strasz¹ do
dzi�.

Obecnie na torach od Baborowa do
Pilszcza ro�nie m³ody las. Po czeskiej
stronie nasypy ca³kowicie zlikwidowa-
no. Jedynie w Opavie w okolicy Srebr-
nego Jeziora za nieistniej¹c¹ stacj¹ Ka-
tarinki mo¿na zobaczyæ pozosta³o�ci po
nasypie w kierunku stacji Opava Za-
pad. Koñcowy odcinek toru, jako bocz-
nica, dochodzi do Opavy od strony
Krnova. Po polskiej stronie, od Pilsz-
cza do samej granicy, widaæ tylko zaro-
�niêty nasyp.

Pilszcz

Obsada kierownicza poszczegól-
nych stacji handlowych:
Czerwonków - zawiadowc¹ stacji by³
Karol Zieliñski do 31.12.1985r.,
Nowa Cerekwia - W³adys³aw Kêdzio³a,
a po nim Antoni Bycina do 31.08.1977r.,
Nasiedle - zawiadowc¹ by³ Jan Dopiera-
³a do 31.07.1974r., Jan Postolak od
01.08.1974  do 28.02.1990r.,
Ludmierzyce - zawiadowc¹ stacji by³ Jan
Domaradzki, Wojciech Ku� do

31.10.1969r., Jan Postolak od
01.11.1969r. do 31.07. 1974r.,
Pilszcz - zawiadowc¹ by³ Woj-
ciech Ku�, Franciszek Tereba
do 1959r.
Józef Szymczyk 1959 do
30.09.1961r., Stanis³aw Pietrz-
kiewicz od 01.10.1961r. do
30.04.1984r., Maria Ga³asie-
wicz od 01.05.1984r. do
28.02.1990r.,.

Tym artyku³em koñczê te-
mat  po�wiêcony historii ko-

lei na Ziemi G³ubczyckiej, mam nadzie-
jê, ¿e uda³o mi siê uratowaæ od zapo-
mnienia cz¹stkê regionalnej historii.

Piotr Kopczyk
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Ku przestrodze, pamiêci i �wiadomo-
�ci m³odych pokoleñ czêsto wspomi-
nam trudne lata wojny i nie³atwe lata
systemu w³adzy komunistycznej dla na-
rodu polskiego i dla mnie. Pochodzê z
Podola - pogranicza z Rosj¹ (rejon Hu-
siatyn). Dozna³em skutków pierwszej i
drugiej wojny �wiatowej, która poch³o-
nê³a dwóch moich braci, ojca oraz utra-
tê dorobku rodziny. Prze¿y³em okupa-
cjê sowieck¹ i niemieck¹. W marcu 1944
roku my czterej bracia zg³osili�my siê
do Wojska Polskiego z my�l¹ o skutecz-
nej walce z bandami nacjonalistów ukra-
iñskich, równie¿ o wolno�æ Polski. Ja
po szkole ³¹czno�ci, przydzielony zo-
sta³em do 10.Kompanii 1. Korpusu Pan-
cernego w Berdyczowie.W lipcu 1944 r.
dojechali�my do Che³ma, tam poprawi-
³y siê warunki bytowe (jedzenie, odzie¿,
kwatery), skoñczy³ siê g³ód. Dalsza dro-
ga wojenna wiod³a przez £ód�, Poznañ,
My�libórz, zwrot pod Wroc³aw potem
przerzut i forsowanie Nysy £u¿yckiej,
dalej Budziszyn (tam �miertelnie ranny
zosta³ brat Stefan), Drezno i zwrot w kie-
runku Czechos³owacji. Do przedmie�æ
Pragi dotarli�my 10.05.1945, gdzie trwa-
³y jeszcze walki. Do Mielnika wróci³em
12.05, po kilku dniach do Kalisza.W lip-
cu 1945r. - wyjazd na pogranicze z Cze-
chos³owacj¹ - G³ubczyce, Racibórz,
Rybnik, G³iwice - do utworzonych je-
sieni¹ tego roku Wojsk Ochrony Po-
granicza, które przejê³y s³u¿bê gra-
niczn¹. W grudniu 1945 roku sta³em w
£odzi, a w kwietniu 1946 r. zwolniony
zosta³em do cywila. Wtedy spotka³em,

ju¿ na ziemiach odzyskanych w powie-
cie g³ubczyckim, matkê wdowê, bra-
tow¹ z dwójk¹ sierot. Na tej ziemi dzia-
³a³em w�ród m³odzie¿y i w organizacjach
na rzecz  przywracania spokoju i  ¿ycia
tej ziemi. Sta³¹ pracê podj¹³em w 1948 r.
w Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej
w Nasiedlu, organizowa³em punkty sku-
pu mleka w rejonie 26 wsi. W 1952 r.
podj¹³em dodatkowo  naukê w Techni-
kum Przemys³u Spo¿ywczo - Mleczar-
skiego. Po osiemnastu latach pracy, w
tym dwunastu na kierowniczym stano-
wisku, spotka³a mnie tragedia - natych-
miastowe pozbawienie pracy - mimo
szeregu pochwa³ i wyró¿nieñ. Mia³em
wtedy na utrzymaniu ¿onê i czworo nie-
letnich dzieci. Powód zwolnienia ? Po-
zwoli³em pracownikom na udzia³ w de-
koracji drogi na przywitanie obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej i nie
by³em cz³onkiem PZPR. W dniu nastêp-
nym na polecenie drugiego sekretarza
Powiatowego Komitetu PZPR zabronio-
no mi wej�cia do zak³adu. Mimo ¿e nie
by³o ¿adnego przekazania maj¹tku ani
formalno�ci. Po latach  zak³ad przesta³
istnieæ, a skup przejê³a OSM w G³ub-
czycach. Takie by³y rz¹dy sekretarza.
Zmuszony zosta³em do przyuczania siê
nowego zawodu. Ponadto przez ca³e
lata dzia³a³em w Kó³kach Rolniczych,
Zwi¹zkach Kombatanckich, GS SCh i
dalej dzia³am. Dobrze, ¿e tamten niego-
dziwy czas i system min¹³, przesta³ ist-
nieæ. Szkoda, ¿e winni z³a nie zostali roz-
liczeni ze swoich niegodziwych dzia³añ

 J. Szewe³a

 KU PAMIÊCI
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Na prze³omie XIX i XX w. rozprze-
strzeni³y siê na obszarze Pó³nocnych
Moraw, �l¹ska Czeskiego oraz po³u-
dniowych terenów obecnego powiatu
raciborskiego i g³ubczyckiego - gwary
laskie (cz. la�ská náøeèí), których ko-
rzeni nale¿y upatrywaæ w�ród rodziny
jêzyków indoeuropejskich, grupie jêzy-
ków zachodnios³owiañskich. Kolejny
etap klasyfikacji zostaje kwesti¹ sporn¹,
gdy¿ dialektolodzy czescy i polscy
uwa¿aj¹, ¿e wp³ywy ich jêzyków maj¹
istotne znaczenie i decyduj¹ o jego po-
chodzeniu. Gwary laskie s¹ blisko spo-
krewnione z gwarami �l¹skimi zawiera-
j¹cymi sporo germanizmów i s¹ uwa¿a-
ne za przej�ciowe pomiêdzy dialektami
morawskim i �l¹skim. S¹ tak¿e niejed-
nolite, co oznacza, ¿e nie wykszta³ci³ siê
dialekt wiod¹cy.

Twórc¹ literackiego jêzyka laskiego,
pisarzem, poet¹, t³umaczem literatury,
filologiem by³ Óndra £ysohorsky (Er-
win Goj), który uwa¿a³, ¿e tym jêzykiem
w latach 30 XX w. pos³ugiwa³o siê oko-
³o 2 mln ludzi. Do tej grupy osób za-
kwalifikowa³ mieszkañców ziemi: g³ub-
czyckiej, raciborskiej, hulczyñskiej,
opawskiej, ostrawskiej, frydeckiej,
mieszkañców pó³nocno-wschodnich
Moraw, Cieszyna po obu stronach Olzy
oraz tzw. górali czadeckich z doliny Tu-
rzówki i kotliny Czarne na S³owacji.
Najlepszym przyk³adem gwary laskiej na
terenie ziemi g³ubczyckiej jest dialekt
baborowski oraz su³kowski.

Obok Ó. £ysohorskyego (ur. 1905 we
Frydku) gwar¹ lask¹ zajmowali siê: Jan
Stunavsky, Jozef �inovsky, Jura Hanys
oraz Feliks Steuer (ur. 1889 w Su³kowie),
który pisa³ o dialekcie su³kowskim i ba-
borowskim. Swoje prace opisa³ w trzech
monografiach naukowych pt. "Branic-
kie podreci". W okresie miêdzywojen-
nym zas³yn¹³ jako twórca tak zwanej

GWARY LASKIE
"ortografii Steuera", czyli sposobu za-
pisywania gwary �l¹skiej.

Z czasem jednak gwary laskie uleg³y
"wymieszaniu" i stopniowo zosta³y wy-
parte przez jêzyk czeski oraz polski. Po-
dobny proces przeszed³ równie¿ jêzyk
morawski. Uk³ady polityczne oraz pro-
ces komunizacji w Polsce i Czechos³o-
wacji po 1945 r. spowodowa³y nie-
uchronnie ca³kowity jego zanik. Gwara
laska sta³a siê tak¿e jednym z g³ównych
czynników obu krajów w rozstrzygniê-
ciu sporu granicznego na styku powia-
tu g³ubczyckiego i karniowskiego.

W styczniu 1946 r. Urz¹d Wojewódz-
ki �l¹sko-D¹browski w Katowicach
zwróci³ siê z pro�b¹ do tamtejszego In-
stytutu �l¹skiego o ustalenie "zgodno-
�ci s³owiañszczyzny na pograniczu pol-
sko-czechos³owackim". Opinia ta by³a
o tyle wa¿na, ¿e wszelkie zarzuty, jak
równie¿ i maj¹ce miejsca prowokacje
przygraniczne z obu stron, by³y weryfi-
kowane przez polskie i czechos³owac-
kie MSZ, a stronom konfliktu zale¿a³o
na rozstrzygniêcie sporu na swoj¹ ko-
rzy�æ. Jednym z czynników decyduj¹-
cym o przynale¿no�ci do danego pañ-
stwa, obok kultury i tradycji, mia³ byæ
jêzyk.

W wyja�nieniu Instytut �l¹ski zazna-
czy³, ¿e znaczna czê�æ powiatów raci-
borskiego i g³ubczyckiego, a¿ po rzeki
Cynê i Trojê na pó³nocy, nale¿a³y do
momentu zakoñczenia II wojny �wiato-
wej do arcybiskupstwa o³omunieckie-
go. Przynale¿no�æ ko�cielna poci¹ga³a
za sob¹ szerzenie siê wp³ywów czeskich
w�ród miejscowej ludno�ci, która mo-
dli³a siê i drukowa³a mszaliki w jêzyku
czeskim. Spowodowa³o to w�ród spo-
³eczeñstwa polskiego zamieszkuj¹cego
pó³nocne tereny powiatu g³ubczyckie-
go i raciborskiego, nazywanie ludzi z
po³udnia Morawcami. "Ludno�æ ta na-
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zywa swój jêzyk morawskim, choæ fak-
tycznie nale¿y on do przej�ciowych dia-
lektów laskich, akcent jest polski, brak
d³ugich samog³osek. Istnienie tej gru-
py ludno�ci o swoistym poczuciu na-
rodowym, zwi¹zanym pod wieloma
wzglêdami z czesk¹ ludno�ci¹ �l¹ska
Opawskiego, wysunê³o sprawê przyna-
le¿no�ci pañstwowej omawianych te-
renów na porz¹dek obrad konferencji
pokojowej w Wersalu w 1919 r. Traktat
Wersalski przyzna³ Czechos³owacji, bez
plebiscytu, czê�æ powiatu raciborskie-
go (316 km2), tzw. Okrêg Hulczyñski.
Niemcy zabrali go Czechos³owacji w
1938 r. razem z innymi czê�ciami Sude-
tów, obecnie nale¿y ten obszar znów
do Czechos³owacji. Czê�æ powiatu g³¹b-
czyckiego (336 km2) mia³a równie¿ na-
le¿eæ do Czechos³owacji, je�liby plebi-
scyt górno�l¹ski w roku 1921 wypad³
na korzy�æ Polski.

Fakty powy¿sze powoduj¹, ¿e Cze-
chos³owacja wysuwa tak¿e obecnie
roszczenia terytorialne do pewnych
czê�ci obu powiatów, raciborskiego i
g³¹bczyckiego. Wed³ug niemieckiego
spisu z 1910 r., na którym opieraj¹ siê
roszczenia czeskie, jêzyk ojczysty -
morawski, wystêpowa³ w wiêkszo�ci w
powiecie raciborskim w nastêpuj¹cych
wsiach, nale¿¹cych obecnie do Polski:
Boles³aw, Borucin, Krzanowice, Owsisz-
cze, Pietraszyn, Piotrowice i Szamarzo-

wice. Natomiast w powiecie g³¹bczyc-
kim wiêkszo�æ morawsk¹ mia³y wsie:
Boboluszki, Chru�cielów, Dzier¿kowice,
Hradczany, Jakubowice, Nasiedle, Nie-
kazanice, �ciborowie, Turkowo, Ucie-
chowice, Wiechowice i Wódka.

Byæ mo¿e, i¿ propaganda czeska,
przeczuwaj¹c mo¿liwo�æ jakich� drob-
nych poprawek granicznych, dzia³a
obecnie w kierunku rozszerzenia poczu-
cia narodowego morawskiego, tak¿e w
innych miejscowo�ciach obu powia-
tów. Nie posiada³oby to jednak ¿adne-
go uzasadnienia z punktu widzenia na-
ukowego. Szczególnie szerzenie siê agi-
tacji morawskiej w miejscowo�ciach
po³o¿onych wzd³u¿ linii kolejowej Ra-
cibórz - Bogumin (cz. Bohumin) i Raci-
bórz - Baworów nale¿a³oby uznaæ z
punktu widzenia interesów Polski za
wysoce niepo¿¹dane".

Jêzyk laski stanowi obecnie obiekt
zainteresowañ jedynie historyków i fi-
lologów. Szkoda, ¿e te lokalne gwary
uleg³y zatarciu po 1945 r.

dr Arkadiusz Szymczyna
�ród³o: Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, Ministerstwo Ziem Odzyska-
nych, sygn. 503, k. 10-11. Pismo Insty-
tutu �l¹skiego w Katowicach do Urzê-
du Wojewódzkiego �l¹sko - D¹brow-
skiego z dnia 24 stycznia 1946 r.
Od red.: Meluzyna - w gwarze laskiej -
czyt. str. 175

Fotografie z lat 1913-14,
pami¹tki rodziny Stok³osów
z G³ubczyc oraz oprawa
legitymacji Józefa Stok³osy
z 1914 r.
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Rycerze Szpitala Jerozolimskiego �w.
Jana Chrzciciela , od 1310 r. nazywani
byli kawalerami rodyjskimi, a od 1530r.
znani jako kawalerowie maltañscy.

Za³o¿one w  XI w. w Jerozolimie brac-
two charytatywno-religijne szpitala �w.
Jana przekszta³cono w  1113r. w zakon,
którego zadaniem by³a opieka nad piel-
grzymami i obrona Jerozolimy (Grobu
Pañskiego) przed niewiernymi. Struktu-
ra zakonu by³ podobna do innych za-
konów rycerskich. Na czele zakonu sta³
wielki mistrz. W zakonie znajdowali siê
mnisi ró¿ni¹cy siê urodzeniem.
Najwa¿niejsz¹ grup¹ byli rycerze, któ-
rym pomagali bracia s³u¿ebni. Trzeci¹
grupê stanowili bracia kapelani, zajmo-
wali siê duszpasterstwem, chorymi i piel-
grzymami. Zakon dzieli³ siê na prowin-
cje, te na przeoraty, a przeoraty na ko-
mandorie.

W Polsce zakon pojawi³ siê w Zago-
�ciu w 1166r., na �l¹sku najstarsz¹ pla-
cówk¹ by³a komandoria w Grobnikach
k. G³ubczyc, która powsta³a na terenie
ówczesnej diecezji o³omunieckiej w la-
tach 80. XII w.

Pierwotnie we wsi Grobniki ( byæ mo¿e
st¹d nazwa od rycerzy obroñców Gro-
bu Pañskiego) istnia³ jedynie folwark -
gospodarstwo rolne, w którym budy-
nek mieszkalny by³ niewielki, a wa¿-
niejsz¹ dla zakonu rolê odgrywa³y za-
budowania gospodarcze i prowadzona
w nich dzia³alno�æ rolna. Dziêki zyskom
z maj¹tków wiejskich miêdzy innymi ta-
kich jak Grobniki mog³y utrzymaæ siê
placówki w Ziemi �wiêtej, gdzie z cza-
sem przewa¿ali liczebnie bracia rycerze.
Wspomniane powy¿ej pierwsze zabu-

KOMANDORIA W GROBNIKACH
JAKO PRZYK£AD �L¥SKIEJ

�REDNIOWIECZNEJ WAROWNEJ
ARCHITEKTURY WIEJSKIEJ JOANNITÓW

dowania joannitów w Grobnikach mo-
g³y byæ drewniane, co udowodniæ
mog¹ jedynie kompleksowe badania ar-
cheologiczne, a takie nigdy na tym te-
renie nie by³y prowadzone. Ju¿ w 1282r.
istnia³ dom zakonny, mo¿e murowany,
który zdenerwowani mieszczanie g³ub-
czyccy zniszczyli. Przyczyn¹ tego wy-
stêpku by³ brak nale¿ycie sprawowa-
nej pos³ugi duszpasterskiej joannitów
w ko�ciele parafialnym w G³ubczycach,
nad którym objêli patronat ( po 1259r. a
przed 1272r.). W efekcie otrzymali teren
pod budowê nowej siedziby w obrêbie
murów miasta G³ubczyce. Tê miejsk¹
siedzibê wznie�li w nied³ugim czasie, bo
ju¿ w XIV w., a wygl¹dem przypominaæ
mog³a  kamienicê. Mieszczanie nazywali
j¹ "Krzy¿owym Dworem".

W pierwszych latach XV w. komtu-
rowie g³ubczyccy Haugwitz i Niemantz
(bo tak ich tytuowano od czasu prze-
prowadzki do miasta) czêsto wdawali
siê w konflikty z g³ubczyczanami lub
w³a�cicielami miasta i ratowali siê
ucieczk¹ do Grobnik. Te przes³anki hi-
storyczne sugeruj¹, ¿e jeszcze w XIV
w.,  równocze�nie z Domem Krzy¿owym
w G³ubczycach lub tu¿ po, odbudowali
oni zniszczon¹ rezydencjê wiejsk¹ w
Grobnikach. Konieczno�æ jej odbudo-
wy podyktowana by³a równie¿ nadzo-
rem prac w poka�nym (nawet na obec-
ne czasy) gospodarstwie.

Komandoriê grobnick¹ zwyczajowo
nazywano zamkiem, lecz wygl¹dem
mog³a przypominaæ warowny dwór.
By³a to piêtrowa, dwu lub trójkondy-
gnacyjna budowla murowana, wznie-
siona na planie prostok¹ta. W przypad-
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ku, gdy rzut komandorii mia³ 10x13m,
by³a ona w ca³o�ci podpiwniczona, a
je¿eli wynosi³ 10x21m, to jedynie w czê-
�ci zachodniej. Piwnice (dwie obszer-
ne) wykonano z kamienia ³amanego
uk³adanego na zaprawie wapiennej i
przesklepiono kolebkowo ( widoczne s¹
jeszcze �lady po szalunkach). Stan ich
zachowania sugeruje, ¿e mog³y po-
wstaæ w XIV w. Nadziemne kondygna-
cje wykonano z ceg³y. Bior¹c pod uwa-
gê charakter obronny budowli i czêste

zastosowanie w okolicy kamienia ³ama-
nego jako budulca , nie mo¿na wyklu-
czyæ jego u¿ycia w grobnickiej siedzi-
bie joannitów.

W przypadku gdyby budynek mia³
mniejszy ze wspomnianych planów, to
wej�cie doñ mog³o znajdowaæ siê na osi
od wschodu. Natomiast przy za³o¿eniu,
¿e jego obrys zachowa³ siê do czasów
obecnych, do wnêtrza komandorii
wchodzono od strony  po³udniowej.
Wewn¹trz, w miejscu nieuzasadnionym
ze wzglêdów architektonicznych, za-
chowa³ siê gotycki portal, który dato-
wany jest na XV w. Byæ mo¿e jest to
jego wtórne miejsce, a wcze�niej by³ to
g³ówny portal prowadz¹cy z zewn¹trz
do sieni Z sieni mo¿na by³o wej�æ do
du¿ej sali (po³udniowo zachodnia
czê�æ), która pierwotnie mog³a pe³niæ
rolê refektarza i do nieco mniejszej (w
niej obecnie jest wspomniany gotycki

portal). W zachodniej �cianie refekta-
rza wykonano niszê zwieñczon¹ trójlist-
nie, byæ mo¿e miejsce dla lektora w cza-
sie spo¿ywania posi³ków.

Na piêtrze, na zachód od korytarza
jest jeszcze jedna sala reprezentacyjna
z czterema wysokimi  gotyckimi oknami
w �cianie zachodniej ze stropem drew-
nianym. Po przeciwleg³ej stronie mog³y
znajdowaæ siê mniejsze pomieszczenia
o charakterze mieszkalnym, których nie
by³o wiele. Bior¹c pod uwagê istnienie

miejskiej komandorii w G³ubczy-
cach, rezydencja wiejska nie mu-
sia³a mieæ wielu cel dla zakonni-
ków.  Nie mo¿na wykluczyæ ist-
nienia trzeciej kondygnacji.

Dostêpu do �redniowiecznej
komandorii, wraz z zabudowania-
mi gospodarczymi,  broni³ otacza-
j¹cy j¹ mur z kamienia, którego
relikty odnale�æ mo¿na jeszcze w
skarpie od zachodu. Ca³e za³o¿e-
nie z zewn¹trz dodatkowo chro-

ni³y fosa ( nad któr¹ w 1813 r. nowy, ju¿
�wiecki w³a�ciciel - v. Pritwitz zbudo-
wa³ most), stawy oraz rozlewisko rzeki
Psiny. Z powy¿szego opisu wynika, ¿e
grobnick¹ komandoriê wzniesiono w
nieprzypadkowym, lecz  dla celów
obronnych dogodnym topograficznie
miejscu, dooko³a którego rozbudowy-
wa³a siê wie�.

Po wprowadzeniu reformacji w G³ub-
czycach ( 1524r.) w 1526r. komtur Miko-
³aj Zedlitz opu�ci³ Krzy¿owy Dwór w
mie�cie i powróci³ do Grobnik.

W 1559r. komtur Prószkowski nie
wzniós³ nowej rezydencji wiejskiej, jak
sugeruje czê�æ przekazów historycz-
nych, lecz j¹  jedynie przebudowa³ (do-
kona³ zmian wewn¹trz budynku ) lub
rozbudowa³. Byæ  mo¿e przed³u¿y³ bu-
dowlê o po³o¿on¹ na wschód od sieni
czê�æ, któr¹ nie podpiwniczono, a na
kondygnacjach ponad ni¹ podzielono
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przestrzeñ na mniejsze pomieszczenia
s³u¿¹ce pozosta³ym zakonnikom jako
cele mieszkalne. W tym czasie wykona-
no istniej¹ce do dzisiaj sklepienia sieni
i pozosta³ych pomieszczeñ parteru od
po³udnia (czê�æ z nich ró¿ni siê znacz-
nie i mo¿e byæ pó�niejsza).

Bior¹c pod uwagê rozmach dzia³añ
we wsi komtura Thuna w pocz¹tkach
XVIIIw., trudno uwierzyæ, ¿e nie doko-
na³ on ¿adnych zmian w zamku, lecz o
takich nie mamy przes³anek historycz-
nych, a stan obecny budowli, bez szcze-
gó³owych badañ,  nie pozwala na ich
stwierdzenie.

W powy¿ej opisanej renesansowej
formie rezydencja grobnickich joanni-
tów dotrwa³a sekularyzacji klasztorów
w 1810r. Od 1813r. zamek przechodzi³ w
ró¿ne rêce prywatne. I jak podaj¹ histo-
rycy z pocz¹tku XX w. - wkrótce roze-
brano najwy¿sz¹ - trzeci¹ kondygnacjê,
a gruzem uzyskanym z tej rozbiórki za-
sypano staw. Po 1860r. kolejni w³a�ci-
ciele urz¹dzili tam wyszynk piwa.

Jesieni¹ 2008 r. prowadzone by³y ba-
dania historyczno-sztuczne i archeolo-

giczne budowli, dziêki którym bêdzie
mo¿na rozstrzygn¹æ wiele w¹tpliwo�ci
co do pierwotnego wygl¹du najwiêk-
szej na �l¹sku wiejskiej komandorii jo-
annitów w Grobnikach. Badania nie s¹
jeszcze opracowane, lecz na czê�æ nur-
tuj¹cych nas pytañ mo¿na ju¿ odpowie-
dzieæ. Otó¿ rzut budynku komandorii nie
uleg³ zmianie od czasu jego odbudowy
w XIV w. (10x21m). Wzniesiono go z
kamienia i ceg³y. Podpiwniczona by³a
jedynie czê�æ zachodnia. Mury ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne komturii nosz¹
�lady licznych modernizacji (renesan-
sowych, barokowych i pó�niejszych).
Czê�æ wspomnianych wcze�niej skle-
pieñ najprawdopodobniej wykonano w
renesansie, a  pozosta³e pó�niej, mo¿e
w dobie baroku. Przekazy historyczne
dotycz¹ce bezpo�redniego otoczenia
komandorii i jego zmian na przestrzeni
lat badania potwierdzaj¹. Naukowców
nadal nurtuje pytanie, czy budynek
komturii by³ warownym dworem czy
mo¿e, tak jak sugeruje tradycja, zam-
kiem?

Barbara Piechaczek

MELUZYNA  (w gwarze laskiej, wie�
Su³ków, gmina Baborów)

Rauz siykli trze ch³opi trauwam na
³ónce. Jak ióm zejsiykli, siedli se do kup-
ky i rozprauwiali. Jedyn zacznu³ opo-
wiadaæ o Meluzinie. Wrauz se porwo³
wielki wiater. Wtim przysz³a ku nim
szómnau pani i rzek³a: -" Jau jest ta, co
o ni rzóndzicie, eli zrobicie  to, co wóm
powiam, to bydam wybawiynau. Na-
uprzedy przidzie wielnauski mróz: to
wydzier¿cie. Potim bydzie wielki hic: to
ty¿ wytwejcie. Potim na ostatku stanie
siê wicher, a w tim wichrze uzdrzicie roz-
mañty wiecy: to nie micie strachu."

Ci ch³opi obiecali to zrobiæ, co im ta
pani powiedzia³a. A óna se straciy³a. Jak

tak jeszcze siedzieli w kupie sta³a se
naugle strasznau zima. I zaczli marznuæ.
Dyrkotali po ca³im ciele, a zambami
zgrzitali. Ale wydzier¿eli. Po mrojzie przy-
szo³ wielki hic. By³o tak gorko, ¿e o ma³o
byliby zemdleli. Jedyn �nich ju¿ chcio³
uciyc. Ale spómnia³o se im, co tej pani
obiecali. I wytwali. Za chwilam po tim
hicu stanu³ se wicher, a w tim  wichrze
widzieli rozmañty straszma. To wszyscy
trze bauli se a chcieli uciyc. Za chwilam
by³o cicho. A przysz³a zaj� ta pani, dziyn-
kowa³a i da³a im moc piniyndzi, bo óni
jóm wybawiyli.

Opowie�æ tê zapisa³ w 1934 roku
polski znawca gwar naszego regionu,
Feliks Steuer z Su³kowa.

Ze zbiorów K. Maler
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8 lutego 1947r. powsta³ Zwi¹zek
Osadników Wojskowych (ZOW) w
G³ubczycach, który mia³ zrzeszaæ licz-
nych mieszkaj¹cych w powiecie wete-
ranów II wojny �wiatowej z I i II Armii
Wojska Polskiego, po czym zaczêto or-
ganizowaæ terenowe ko³a tego zwi¹z-
ku. Mimo ¿e osadnicy byli nieufni i znie-

chêceni siermiê¿nymi warunkami ¿ycia
codziennego w tzw. Polsce Ludowej i
brakiem nad nimi opieki, do koñca 1947r.
liczba kó³ wzros³a do 13. Obok ZOW
dzia³a³ w G³ubczycach równie¿ Zwi¹zek
Uczestników Walki Zbrojnej o Niepod-
leg³o�æ i Demokracjê. 17 XII 1948r. oba
te zwi¹zki zosta³y po³¹czone na
szczeblu centralnym, a we wrze-
�niu 1949r. w Warszawie na zje�-
dzie 11 organizacji kombatanckich
utworzono ZBOWiD (Zwi¹zek
Bojowników o Wolno�æ i Demo-
kracjê). W grudniu tego samego
roku powsta³ oddzia³ ZBOWiD w
G³ubczycach, który w 1968 r. mia³
ju¿ 24 ko³a terenowe.

Jednym z tych kó³, i jak siê wkrót-
ce okaza³o, najwiêkszym w powiecie,
by³o za³o¿one w tym samym roku ko³o
ZBOWiD w Lisiêcicach.

KRÓTKA HISTORIA KO£A ZBOWID
W LISIÊCICACH

Jego historiê spisa³ w zeszycie 100 �
kartkowym w kratkê jego wieloletni pre-
zes Feliks Kruszewski

Na nieco po¿ó³k³ych ju¿ stronach
czytamy, ¿e w grudniu 1967r. do Lisiê-
cic przyjecha³ sekretarz Powiatowego
Zarz¹du Oddzia³u ZBOWiD w G³ubczy-
cach, major Witold Tonkowicz, aby na-

mówiæ tutejszych wete-
ranów do utworzenia
ko³a. Na pierwszym ze-
braniu do ZBOWiD
wst¹pi³o 18 kombatan-
tów i powo³ano zarz¹d,
którzy tworzyli: Feliks
Kruszewski jako pre-
zes, Czes³aw Mazurkie-
wicz jako wiceprezes,
Walery Puczy³owski
jako sekretarz, Leonard
Siklicki jako skarbnik i
Helena Matkañska

jako cz³onek. Pod koniec 1968r. ko³o li-
czy³o ju¿ 68 cz³onków. W kwietniu na-
stêpnego roku jeden z cz³onków, Adam
Mojzyk, zaproponowa³, ¿eby ko³o spra-
wi³o sobie sztandar. Sztandar zosta³
wykonany przez Spó³dzielniê Pracy
Chemiczn¹ Pralniê i Farbiarniê w Kato-

wicach  za 15. 100 z³, które zap³acono ze
sk³adek cz³onkowskich oraz dziêki po-
mocy miejscowych zak³adów i dzieci

Lisiêcice, gen. Z.Berling u swoich ¿o³nierzy
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szkolnych. Uroczysto�æ wrêczenia
sztandaru mia³a siê odbyæ przy okazji
otwarcia miejscowej szko³y (tzw. tysi¹c-
latki) imienia Weteranów II Wojny �wia-
towej, lecz postanowiono, ¿e odbêdzie
siê to 26 IV podczas akademii 1 � majo-
wej. Wrêczenia sztandaru na rêce za-
stêpcy przewodnicz¹cego Powiatowej
Rady Narodowej w G³ubczycach Jerze-
go Mazurka dokona³ przewodnicz¹cy
Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisiê-
cicach Henryk Sawicki, a tamten z kolei
wrêczy³ go prezesowi lisiêcickiego ko³a
ZBOWiD Feliksowi Kruszewskiemu.
Chor¹¿ym by³ Adolf Bu¿yñski, a asy-
stowali mu Piotr Tereszkiewicz i Wac³aw
Kobylañski. Z tej okazji medalami za
walki o Berlin odznaczono 83 komba-
tantów, w tym  czê�æ zamieszka³ych w
Lisiêcicach. Kilka dni pó�niej, 3 maja,
lisiêciccy kombatanci z nowym sztan-
darem uczestniczyli w III zlocie Kom-
batantów Koalicji Antyhitlerowskiej w
G³ubczycach.

11 X 1970r. odby³o siê uroczyste prze-
kazanie do u¿ytku miejscowej szko³y �

tysi¹clatki z udzia³em pocztu sztanda-
rowego miejscowego ko³a ZBOWiD.
Tego samego dnia wybrano nowy za-
rz¹d, który tworzyli: Feliks Kruszewski
� prezes, Stanis³aw Bogdan � wicepre-
zes, Walery Puczy³owski � sekretarz,
Leonard Siklicki � skarbnik oraz Euge-
nia Wiatrowska, W³adys³aw Sawicki,
Adolf Bu¿yñski, Franciszek Bojkowski

i Feliks Derda jako cz³onkowie. Rów-
nie¿ w 1970r.  ko³o liczy³o ju¿ 90 cz³on-
ków.  W informacji z marca 1971r. znaj-
dujemy nazwy komisji problemowych

miejscowego ko³a: Komisja Hi-
storyczna, Socjalno � Bytowa,
Wspó³pracy z M³odzie¿¹, Propa-
gandowa i Kobieca. Dowiaduje-
my siê równie¿ o zbiórce pieniê-
dzy na odbudowê warszawskie-
go zamku królewskiego spalone-
go podczas kampanii wrze�nio-
wej w 1939r.

4 maja 1972r. do lisiêcickich
kombatantów przyjecha³ ich by³y

dowódca, genera³ Zygmunt Berling z
ma³¿onk¹ i synem w stopniu kapitana.
Genera³owi towarzyszyli: szef sztabu
wojewódzkiego gen. Freñ i prezes Okrê-
gu ZBOWiD i wicewojewoda Józef Kro-
tiuk. Reporta¿ z tego spotkania by³ wy-
emitowany przez TV Katowice.

13 maja 1973r. w Lisiêcicach odby³ siê
zlot kombatantów z udzia³em cz³onków

Lisiêcice, osadnicy wojskowi
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innych kó³ terenowych. Przemarsz z or-
kiestr¹ przez wioskê, apel poleg³ych,

�piewanie pie�ni ¿o³nierskich przy
ognisku  filmowa³a ekipa telewizyjna z
Warszawy, która równie¿ nagra³a wy-
wiady z miejscowymi weteranami.

W dniach 8 � 9 maja 1974r. Feliks Kru-
szewski by³ delegatem na V Kongresie
ZBOWiD w Warszawie i zo-
sta³ wybrany do G³ównej
Komisji Rewizyjnej. 23 maja
tego samego roku w sali kina
Lisiêcice odby³o siê spotka-
nie z majorem Leonem Paj¹-
kiem, uczestnikiem walk w
obronie Westerplatte we
wrze�niu 1939r., kiedy to s³u-
¿y³ jako porucznik i zosta³
ranny w obie nogi.

1 stycznia 1976r. zlikwido-
wana zosta³a gmina Lisiêcice i przesta³
istnieæ Gminny Komitet ZBOWiD, a ko³o
z tej wsi oraz ko³a z Zawiszyc, Królowe-
go, Klisina, �ciborzyc Ma³ych i Pomo-
rzowic przesz³y pod gminê G³ubczyce.

1 V 1985r. poczet sztandarowy z ko³a
Lisiêcice wzi¹³ udzia³ w G³ubczycach w
pochodzie na plac, na którym zosta³
wmurowany akt erekcyjny pod pomnik
polskiego ¿o³nierza, a w sk³ad komitetu
budowy tego pomnika wszed³ m.in. Fe-
liks Kruszewski. Pomnik ten ods³oniê-
to 10 X tego samego roku w obecno�ci

w³adz wojewódzkich i oddzia³u X Su-
deckiej Dywizji Pancernej oraz 50 pocz-

tów sztandarowych z wo-
jewództwa.

Zapiski we wspomnia-
nym zeszycie s¹ prowadzo-
ne do 1994r. Odnotowane
zosta³y wszystkie zebrania
kombatanckie, sk³ady za-
rz¹du ko³a, udzia³y pocztu
sztandarowego, przyjêcia
nowych cz³onków,  prze-
prowadzki do innych miej-
scowo�ci  i zgony, liczne
zw³aszcza pod koniec lat 80.

i w latach 90. (dane statystyczne do-
datkowo s¹ zestawione w �rodku ze-
szytu w formie tabeli). Wymienione s¹
wrêczane odznaczenia i osoby, które
nimi uhonorowano. Opisano tak¿e
udzia³ kombatantów w wydarzeniach

wa¿nych dla wsi Lisiêcice i spotkania z
m³odzie¿¹ szkoln¹. Sam autor tej kroni-
ki zmar³ 2 stycznia 2007r.

Mo¿e zachowa³y siê  zapiski doty-
cz¹ce historii innych kó³ kombatanckich
na terenie dzisiejszej gminy G³ubczyce
lub ciekawe fotografie. Je¿eli tak, to re-
dakcja �Kalendarza G³ubczyckiego�
prosi o kontakt w tej sprawie.

Opracowa³a dr Katarzyna Maler
Zdjêcia ze zbiorów Katarzyna Ma-

ler, Arkadiusza Szymczyny i Powiato-
wego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej
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GMINA
WSPÓ£CZESNO�Æ

Biurowa maszyna do pisania produkcji niemieckiej
 z polskimi znakami, lata 50. XX w.



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

180

OSTATNI  DOWÓDCY GRANICZNEGO PUNKTU

KONTROLNEGO W PIETROWICACH

STAROSTKA KRNOVA I BURMISTRZ G£UBCZYC

ZE ZWINIÊTYMI  FLAGAMI

OSTATNI RAPORT

MAGICZNA NOC 20/21 grudnia 2007 r.
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Noc z 20/21 grudnia 2007 roku prze-
sz³a do historii jako "noc cudu" dla
pokolenia, które wyros³o i ¿y³o w at-
mosferze i przekonaniu, ¿e im g³êbsza
by³a "przyja�ñ miêdzy narodami"- tym
g³êbsze by³y kontrole na przej�ciach
granicznych. Trudno by³o sobie wy-
obraziæ, ¿e mo¿e byæ inaczej. Zlikwido-
wanie kontroli, jak g³oszono, grozi³o
bowiem zalewem przemytników, prze-
nikaniem elementów wrogich politycz-
nie, niekoñcz¹cymi siê kolejkami samo-
chodów i autobusów "turystycznych"
na zakupy do s¹siadów, inni w dowci-
pach "doradzali", ¿e otwarciem  granic
mo¿na by zlikwidowaæ kolejki po miesz-
kania i inne dobra.  Tymczasem � Po
zakoñczeniu  uroczysto�ci u�wietnia-
j¹cych moment  wej�cia  Polski i Czech
do strefy Schengen, obszaru, na któ-
rym zlikwidowano kontrole graniczne, i
zga�niêciu ostatnich fajerwerków na
przej�ciu granicznym Pietrowice -
Krnov, redaktorzy TVG i GG Marian,
£ukasz i Jan postanowili sprawdziæ dzia-
³anie magicznego s³owa Schengen. Po-
jechali obejrzeæ, sfilmowaæ, sfotografo-
waæ przed�wi¹teczny Krnov noc¹ i prze-
czekaæ, gdyby  nasz �wiat bez kontroli
mia³ siê waliæ. Po prawie  godzinnej eks-
kursji po �pi¹cym Krnovie wracaj¹ przez
"przej�cie", a tu pora¿aj¹ca cisza i spo-
kój,  ani ¿ywego stworzenia, ani "sto-
pu", ani samochodu poza naszym, z
budki nikt nie wychyla g³owy, nie wy-
chodzi, nie pyta. Podekscytowany pan
Marian stwierdza nie bez emocji, "pa-
nie Janie nie zdejmujê nogi z peda³u
gazu, naprawdê przekraczamy granicê,
to gdzie� tu, ju¿ chyba przejechali�my,

MAGICZNA NOC 20/21 grudnia 2007 r.
nikt nas nie �ciga, nikogo to nie intere-
suje, to jednak prawda, a¿  trudno uwie-
rzyæ, ale trzeba, ¿e my�my tego docze-
kali"?!, nim wyrazi³ ostatnie wra¿enia,
minêli�my Pietrowice. To naprawdê by³a
magiczna noc, nie mijali�my pêdz¹cych
t³umów przemytników ani kawalkady
samochodów jad¹cych na zakupy, ani
tych, co to wolno�æ wybrali i uciekaj¹
na�   W tê noc, mimo zimna zgroma-
dzenie na przej�ciu  by³o znacznie  wiêk-
sze ni¿ pierwszego  maja w po³udnie, na
"wej�ciu" Polski do Unii Europejskiej.
Go�æmi  uroczysto�ci by³y w³adze sa-
morz¹dowe G³ubczyc i Krnova, chóry z
Krnova i G³ubczyc, harcerze KH ZHP z
symbolicznym szlabanem, flagami
polsk¹, czesk¹ i unijn¹ i krnovscy skau-
ci. Kulminacyjnym  zdarzeniem o pó³-
nocy by³ ostatni raport s³u¿b granicz-
nych, ostatniej zmiany, ostatniej s³u¿-
by, z³o¿ony przez dowódców Granicz-
nego Punktu Kontrolnego Zbigniewa
Gajka i jego czeskiego kolegi. Syreny
wozów stra¿ackich oznajmi³y moment
rozmontowywania przez harcerzy i skau-
tów  symbolicznego szlabanu, zdjêcia
flag i rozwiniêcia flagi unijnej. Fajerwerki
ogni sztucznych zafundowa³y w³adze
Krnova a G³ubczyckie wspóln¹ gor¹c¹
herbatkê i  poczêstunek w Szkole Pod-
stawowej w Pietrowicach. By³a to noc
która siê nie powtórzy, noc ostatnich
zdarzeñ, utrwalanych skrzêtnie przez
licznych fotoamatorów, prasê i TVG.
Ostatnia kontrola, ostatnia odprawa,
ostatni raport, ostatni szlaban, ostat-
nia rewolucja graniczna czy jeszcze co�
wiêkszego mo¿e siê zdarzyæ??

A mo¿e komu� tego ¿al?
Jan Wac
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PIERWSZA RADO�Æ BEZ GRANIC!

HARCERZE I SKAUCI DEMONTUJ¥ SYMBOLICZNE SZLABANY,
OTWIERAJ¥ DROGÊ NA EUROPÊ

MAGICZNA NOC 20/21 grudnia 2007 r.
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Nie lata (jak w piosence). Lato po-
wróci, a granice nie wróc¹. To se ne
vrati - jak mówi¹ bracia mniejsi (bo jest
ich mniej ni¿ nas - Polaków). Nie po-
dzielam rado�ci tych, którzy po jednej i
drugiej stronie ju¿ tak siê ciesz¹, a w

nocy z 20. na 21. grudnia najpierw po-
³¹cz¹ siê w braterskim mi³osnym u�ci-
sku, wymieni¹ flagi, futra, p³aszcze i ku-
fajki, wypij¹ w euforii hektolitry beche-
rovki, czystej i piwa, a potem pêkn¹ w
eksplozji szczê�cia. Sam po�wiêci³bym
siê dla idei zniesienia szlabanów i
wszelkich barier, gdyby jej pomys³ wy-
szed³ nie z Schengen, ale od nas - zwy-
czajnie. Gdyby wcze�niej krnowianie i
pietrowiczanie z pomoc¹ pokojowo na-
stawionych g³ubczyczan (takich jak ja)
pod os³on¹ nocy rozmontowali przej-
�cie graniczne. Niemo¿liwe? Bo stra¿
graniczna? Przecie¿ to sami swoi. Na-
wet Jiøego H. by�my nie budzili, bo jest
ch³op na chorobowym. Uda³oby siê i
nam, skoro pospolitym z³odziejaszkom
udawa³o siê likwidowaæ tory z G³ubczyc
do Krnova, a pewnemu burmistrzowi-
staro�cie w jednej osobie uda³o siê na-
wet w jasny dzieñ wyprostowaæ asfalt i
zasypaæ wiadukt. Nikt z naszych nie
widzia³, nie protestowa³, nie urz¹dza³
blokady. Tylko kierowcy autokarów z
biur podró¿y polskich, czeskich, a mo¿e

A MNIE JEST SZKODA ... GRANIC
w³oskich i jeszcze jakich� byli mocno
zaskoczeni cudem "prostolinijno�ci".
Gdyby nie przesz³a jednak inicjatywa
absolutnie oddolna, mo¿e ich starosta,
a nasz burmistrz napisaliby stosowne
porozumienie, przeciêli wstêgê i � szla-

ban. Mieliby�my satysfakcjê.
Gdyby i to by³o niemo¿liwe, to na
pewno moc burz¹co-przeciwgra-
niczn¹ mia³oby porozumienie ich
prezydenta-wcze�niejszego H. lub
obecnego K. oraz naszego wcze-
�niejszego K. lub obecnego K. Sa-
tysfakcja mo¿e niepe³na, ale mimo
wszystko w³asna, ca³kowicie wol-
na, niezale¿na, suwerenna i �
szczera.

Kiedy bêdziecie czytaæ to nie-
porozumienie, tê niezgodê, ten spó�nio-
ny protest nieudacznika, spo³ecznika i
Sarmaty starej daty, bêdziemy ju¿  ¿yli
w nowej, na o�cie¿ otwartej przestrze-
ni. Przypominam, ¿eby nikt z was nie
zapomnia³ ani na chwilê o dokumencie

to¿samo�ci i o sprawnym poje�dzie.
Kontrola z zaskoczenia w szczerym polu,
daleko od granicy to naprawdê co� o
wiele bardziej nieprzyjemnego ni¿ na
przej�ciu granicznym.

Dotychczas o tym opowiada³em tyl-
ko zaufanym, a teraz mogê publicznie
wyznaæ i okazaæ wdziêczno�æ polskim
celnikom, którzy mnie i ¿onê zawrócili z
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granicy wrze�niowego popo³udnia 1989
roku. Nie dopu�cili Czechów do kon-
troli baga¿u w z³o¿onym z czê�ci "malu-
chu". Mieli�my za du¿o dzieciêcych
dresów ("upominki dla rodziny we W³o-
szech"). Dziêki temu zawróceniu pan
Józef móg³ naprawiæ niesprawne o�wie-
tlenie i dokrêciæ dziwnie poluzowan¹
kierownicê. Druga próba przekroczenia
granicy na kolejnej zmianie kontroluj¹-
cych uda³a siê bezproblemowo (w do-
datku z pe³nym dwudziestolitrowym
kanistrem-benzyny oczywi�cie). Dziêki
temu zaoszczêdzilismy w dolarach, a
sprawniejsze auto dowioz³o nas szczê-

�liwie do Rzymu i z powrotem. Mogli-
�my przecie¿ zgin¹æ w Alpach czy Ape-
ninach, a nawet ju¿ na serpentynach
pod Sternberkiem u Olomouca. Czy¿by
s³u¿by graniczne by³y a¿ tak przewidu-
j¹ce? Bez granic, ale z euro ju¿ mi siê nie
chce jechaæ do Rzymu.

A kto teraz przepcha mojego golfa,
gdy ugrzêznê w zaspach �nie¿nych na
stromym podje�dzie z granicy do tabli-
cy z nazw¹ Pietrowice? Pamiêtnej nocy
wigilijnej 2003 roku po odwiezieniu do
Krnova pana Josefa S. z opiekunk¹ po
wieczerzy w G³ubczycach wróci³em na
po³owê Pasterki tylko dziêki heroizmo-
wi i braterskiej pomocy funkcjonariu-
szy Stra¿y Granicznej i Urzêdu Celne-
go.

To zaledwie wstêp do bogatych
wspomnieñ z niedawnej i wcze�niejszej

b¹d� co b¹d� ju¿ historii. Przecz¹ one
temu, co zauwa¿y³ jaki� rok temu repor-

terskim niuchem redaktor Krzysztof R.
z "Echa Gmin" jakoby w G³ubczycach
nic w kontaktach z Czechami siê nie
dzieje. Oj dzia³o siê i dzieje, Panie By³y
Redaktorze! A¿ strach, co teraz zacznie
siê dziaæ, jak wszyscy rusz¹ wte i we-
wte. Nie tylko my i Czesi.

Wczoraj spod Londynu zatelefono-
wa³ Pietka. Oj pop³akali�my sobie w s³u-
chawki. Dlaczego? Bo to se ne vrati.
Do dwóch Honzów, Mirki, Ladislava,
Lubomira i Libora ba³em siê telefono-
waæ. Napisa³em kartki z ¿yczeniami �wi¹-
tecznymi. Wrzuci³em na poczcie w Krno-
vie, ¿eby nie sz³y przez granicê. Zawsze
tak robi³em.

G³ubczyce, 20/21 grudnia 2007 r.
Na shledanou czescy bratøi!
Do widzenia wojacy-swojacy!
(w szczerym polu)

Wies³aw Janicki
foto ze zbiorów autora
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16 grudnia w Domu Ludowym w Zopo-
wych odby³a siê uroczysto�æ �rodowi-
skowa, na któr¹ z³o¿y³y siê jase³ka w
wykonaniu uczniów Szko³y Podstawo-
wej (foto), wspólne kolêdowanie, kier-
masz ozdób choinkowych i  �wi¹tecz-
nych. Organizatorami byli: SP, Rada Ro-
dziców, Rada Parafialna, a dochód prze-
znaczono na potrzeby szko³y. Go�æmi
byli pose³ A. Krupa, burmistrz J. Krów-
ka, sekretarz B. Buniak, dziekan ks. R.
Polasz, radni, so³ty-
si, mieszkañcy. In-
scenizacja jase³ek
dostarczy³a  obec-
nym wielu wzru-
szeñ, wprowadzi³a
w magiczny nastrój
�wi¹teczny, zjedno-
czy³a  wszystkich
we wspólnym kolê-
dowaniu. Uroczy-
sto�æ ubogaci³ wy-
stêp chóru ko�ciel-
nego z Zubrzyc.

G£UBCZYCKIE TRADYCJE
BO¯ONARODZENIOWE 2007/2008

Okres Adwentu, Bo¿ego Narodzenia oraz czas karnawa³u obfituj¹ w liczne
wydarzenia w ró¿nych  �rodowiskach , z których  tworzy siê nasza tradycja.
Nie sposób pomie�ciæ w Kalendarzu G³ubczyckim szczegó³owych relacji ze
wszystkich, choæ warte s¹ tego, st¹d kronikarskie potraktowanie.

Dyr. Mariola Be-
dryj, dziêkuj¹c wy-
konawcom i orga-
nizatorom, z³o¿y³a,
podobnie jak za-
proszeni go�cie,
¿yczenia �wi¹tecz-
ne i zaprosi³a do
dzielenia siê wra-
¿eniami  przy kawie
i ciastach w  mi³ej
atmosferze.
(Gra¿yna Dubiel,
Barbara Bana�)

W styczniu odby³a siê uroczysto�æ o
podobnym charakterze z udzia³em tych
samych wykonawców i go�ci w piêk-
nie odremontowanej �wietlicy w Zu-
brzycach.
 Przedstawieniem jase³kowym (21.
grudnia) uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Lisiêcicach uczcili wydarzenia jakimi
by³y oddanie do u¿ytku oraz po�wiê-
cenie rozbudowanej sali gimnastycznej
i zaplecza sportowego. Dziêki tej inwe-
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stycji sportowej szko³a zyska³a na kom-
forcie i bezpieczeñstwie uczniów. Przy
okazji tej uroczysto�ci burmistrz  J.
Krówka wrêczy³ medale  zwyciêskim
dru¿ynom  w rozgrywkach sportowo-
rekreacyjnych "Ma³y Olimpijczyk" w
gminie, w których dziewczêta zajê³y I
m. a III ch³opcy. By³y te¿ podziêkowa-
nia  dyr. T Wojciechowskiego pod ad-
resem  burmistrza, so³tysa , radnego  za
pomoc szkole, wykonawcom jase³ek,
równie¿ ze strony burmistrza za zaan-
ga¿owanie nauczycieli i wyniki sporto-
we szko³y. Go�cie zwiedzili obiekt po
modernizacji, po
czym dzielono siê
op³atkiem pob³o-
g o s ³ a w i o n y m
przez ks. prob.
Mariana Stok³osê.
Grudniow¹ sesjê
Rady Miejskiej
poprzedzi³a uro-
czysto�æ przed-
�wi¹teczna, w cza-
sie której tradycyj-
nie ju¿ kolêdowa³
chór Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego, wrêczono Herby G³ub-
czyc, a wszystko to w �wietle Betlejem-
skiego �wiat³a Pokoju wniesionego

przez harcerzy
(foto). Kapitu³a
przy Radzie Miej-
skiej wyró¿ni³a
Herbami za rok
2007 - Barbarê Pie-
chaczek, firmê Top
Farms, któr¹ repre-
zentowa³ Bene-
dykt Smyczek,
Zwi¹zek Emerytów
i Rencistów - re-
p r e z e n t o w a n y
przez Zenona Ko-

marnickiego. Uroczysto�ci przewodni-
czy³ burmistrz  Jan Krówka, on te¿ w
imieniu w³adz samorz¹dowych zapo-
cz¹tkowa³ sk³adanie ¿yczeñ (foto),  a za
po�rednictwem TVG mieszkañcom gmi-
ny. ¯yczenia ubogacili o. Jozafat dyr.
Franciszkañskiego O�rodka Pomocy
Dzieciom i dziekan ks, R. Polasz  prowa-
dz¹cy obrzêd dzielenia siê op³atkiem.
Zgromadzonym  go�ciom i so³tysom za-
prezentowano multimedialnie historiê
odbudowy i stan aktualny prac przy od-
budowie ratusza. Dla przedstawicieli
instytucji publicznych, firm, s³u¿b mun-

durowych, podobn¹ uroczysto�æ z po-
kazem zorganizowano w innym termi-
nie.
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Od wielu lat w naszej szkole ma miej-
sce zwyczaj wspólnego kolêdowania,
przygotowywania przedstawieñ bo¿o-
narodzeniowych i wystawianie "jase-
³ek" we wsiach, z których dzieci uczêsz-
czaj¹ do szko³y w Klisinie.

W tym roku zostali�my zaproszeni
przez Przewodnicz¹c¹ KGW Gra¿ynê
Kulka do Pomorzowic na �wiêto
Trzech Króli. Podczas Mszy �w.
wyst¹pi³ zespó³ nauczycieli pod
kierunkiem J. Kaniowskiego z
MOK, który przepiêknie wy�pie-
wa³ "Betlejem Polskie". Na Mszê
�w. przybyli znamienici go�cie:
pose³ RP Adam Krupa oraz bur-
mistrz Jan Krówka.

Pó�niej organizatorzy zaprosili
go�ci na przepyszny i wy�mieni-
ty poczêstunek przygotowany przez tu-

tejsze Ko³o Gospodyñ Wiejskich. O wy-
tworzenie dobrego nastroju  zadba³ nie-
zawodny radny W. Robak. W godzi-

JEST TAKI DZIEÑ ...
nach popo³udniowych, uczniowie po-
kazali mieszkañcom Pomorzowic jase³-
ka "Droga do nieba jest ciasna". I to
nasze przedstawienie bo¿onarodzenio-
we zaszczycili go�cie swoj¹ obecno�ci¹.
Wystêp m³odych artystów mia³ piêkn¹

oprawê muzyczn¹, cie-
kaw¹ scenografiê, a nade
wszystko ciep³e i mi³e
s³owa podziêkowania od
naszego go�cia burmi-
strza. Cz³owieka, który z
wielkim wzruszeniem
mówi o rodzinie: dzie-
ciach, rodzicach, dziad-
kach, który ma otwarte
serce na sprawy ka¿de-
go cz³owieka, który

swoj¹ serdeczno�ci¹ i ¿yczliwo�ci¹ two-
rzy przyjazny klimat wspólnego obco-

wania. Te spotkania, wzmacniaj¹ wiêzi
w�ród uczniów, integruj¹ ca³¹ spo³ecz-
no�æ lokaln¹, s¹ niezapomnianymi chwi-
lami rado�ci, serdeczno�ci i dobroci. S¹
te¿ okazj¹ do kultywowania tradycji i
zwyczajów, które nie powinny zagin¹æ.
Przedstawienie obejrzeli mieszkañcy
Klisina, seniorzy DPS-u, Babcie i Dziad-
kowie. Kochane Babcie i Dziadkowie
dostali w prezencie piêkne i ciep³e
¿yczenia oraz wykonane przez dzieci
upominki.

Teresa Zakrzyk
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W niedzielê 06 stycznia w uroczy-
sto�æ Objawienia Pañskiego odby³a siê
koncelebrowana Msza �w. na zakoñ-
czenie ̄ ywej Stajenki w braciszowskiej
�wi¹tyni.

 Przy tej okazji zosta³ zaproszony z
Bielska Bia³ej Chór z ko�cio³a Ewange-
licko -Augsburskiego. Wystêp chórzy-

stów oraz S³owo Bo¿e, które powiedzia³
ks. Krzysztof Ciêcia³a, proboszcz tam-
tejszej parafii, by³y okazj¹ dla wiernych
naszej parafii do  ekumenicznego spo-
tkania. Ich ks. Proboszcz, który tak¿e
�piewa w chórze, w bardzo piêknych
s³owach zachêci³ nas do wspólnej mo-
dlitwy i braterskiej mi³o�ci.

Jest ju¿ prawie tradycj¹, ¿e w uroczy-
sto�æ Objawienia Pañskiego do Braci-
szowa s¹ zapraszani  ciekawi ludzie lub
wspólnoty chrze�cijañskie z innych
ko�cio³ów. Wcze�niej, bo w 2006 roku,
go�cili�my ks. mitrata Janusza Czerskie-
go, który przybli¿y³ nam tradycjê Bo-
¿ego Narodzenia w Ko�ciele Bizantyj-
skim.

EPIFANIJNE SPOTKANIE W BRACISZOWIE
W 2007 roku go�cili�my ks. kard.

Henryka Gulbinowicza, który wspomi-
na³ tradycje Bo¿ego Narodzenia na Wi-
leñszczy�nie oraz swoje spotkania z ks.
profesorem Karolem Wojty³¹, pó�niej
Biskupem, Kardyna³em i wreszcie Pa-
pie¿em. W roku 2008 zostali zaproszeni
do modlitwy przedstawiciele z Ko�cio-

³a Ewangelicko -
Augsburskiego z
Bielska Bia³ej.

Jest jeszcze je-
den powód, dla
którego zosta³y za-
inicjowane te spo-
tkania. Jest nim
b r a c i s z o w s k a
¿ywa stajenka. Po
raz pierwszy zwie-
rzêta zamieszka³y w
ko�ciele w 1999
roku na Bo¿e Na-
rodzenie. Mia³o to
byæ jednorazowe

wydarzenie. W tym czasie od pocz¹tku
Adwentu trwa³y intensywne prace nad
urz¹dzeniem wnêtrza �wi¹tyni. Po upo-
rz¹dkowaniu i wywiezieniu z ko�cio³a
piasku, cementu oraz innego sprzêtu
budowlanego pozosta³o wolne miejsce
w bocznej nawie ko�cio³a. I to w³a�nie
wtedy powsta³ pomys³, by do ofiaro-
wanych nowych figurek dorzuciæ tro-
chê ¿ywych zwierz¹t. Pocz¹tkowo mia-
³o to byæ tylko jeden raz. Jednak idea
siê spodoba³a. I tak ju¿ co roku od Wi-
gilii Bo¿ego Narodzenia, do Trzech Króli
s¹ w ko�ciele zwierzêta. Pro�my Nowo-
narodzonego Boga Jezusa Chrystusa,
by nam i naszym bliskim udzieli³ obfitej
³aski swego b³ogos³awieñstwa.

Ks. Norbert Mikler
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"Podnie� r¹czkê Bo¿e Dzieciê,
b³ogos³aw ojczyznê mi³¹"

W �wietlicy Domu Ludowego w
Bogdanowiczach  wiejskie wspólnoty

(Rada So³ecka, Parafialna, KGW, SP,)
zorganizowa³y  imprezê,
która ³¹czy³a  coroczne
spotkanie op³atkowe,
�wiêtowanie Dnia Babci i
Dziadka oraz wspóln¹ za-
bawê karnawa³ow¹.
Wcze�niej jednak rów-
nie¿ wspólnie i zgodnie  j¹
przygotowywa³y. Dzieci
przedszkolne, szkolne,
m³odzie¿ gimnazjalna i li-
cealna bez s³owa sprzeci-
wu przyjê³y swoje role i
przez dwa tygodnie przy-
chodzi³y na próby, by
piêknie przedstawiæ Jase³ka Bo¿onaro-
dzeniowe zatytu³owane "Polskie Betle-
jem". Piêknie odegra³y role  Józefa, Ma-
ryi, anio³ów, arcykap³ana, lewitów, pa-
sterzy, królów, papie¿a, Polski oraz bog-
danowickiej wspólnoty z³o¿onej z gó-
rali, kresowiaków i krakowiaków. Przed-
stawienie wywo³a³o ogromne wzrusze-
nie i zas³u¿one, gromkie brawa. Kto jest
najbli¿szy babciom i dziadkom - oczy-

wi�cie - przedszkolacy i  nieco starsi ze
szko³y podstawowej. Oni przygotowali
dla nich  w³asny program artystyczny i
w³asnorêcznie wykonane niespodzian-

ki. Oprócz bogatej duchowej stra-
wy go�ciom i  uczestnikom imprezy
zaserwowano wy�mienite i smacz-
ne  regionalne potrawy wigilijne i
przepyszne  karnawa³owe w czasie
nocnej zabawy. Wszystkie przygo-
towane przez panie z KGW. Przed-
stawienia ogl¹dali go�cie w�ród
których byli pose³ A. Krupa, przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych
gminy i powiatu, organista - autor
oprawy muzycznej jase³ek, szafarz  i
ks. Proboszcz, który zadba³ o na-

strój Bo¿onarodzeniowy, pani dyrektor

szko³y podstawowej oraz wspó³pracu-
j¹cy z Bogdanowicami so³tysi i radni.
S³owa podziêkowania nale¿¹ siê  so³ty-
sowi M. Gorczycy, J. Palidze, B. Made-
rze, S. Mrzyg³ód za ogromny wk³ad pra-
cy w przygotowanie tej wspania³ej uro-
czysto�ci. Zabawa trwa³a do bia³ego
rana przy d�wiêkach zespo³u "To zno-
wu my" pod kierunkiem pana Junga.

Lucyna Satorowska

BABCIOM I DZIADKOM
W BOGDANOWICACH
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Trzynastego stycznia Wielka Orkie-
stra �wi¹tecznej Pomocy zagra³a po raz
szesnasty w G³ubczycach. Tym razem
zbierano na badania laryngologiczne u

dzieci. G³ubczyckich
harcerzy spotykali�my
przy ko�ciele parafial-
nym, franciszkañskim,
w ró¿nych miejscach
miasta, we wsiach,
wszêdzie w towarzy-
stwie instruktorów.
Wieczorem w MOK od-
by³o siê nie bez emocji
wysypywanie puszek i
liczenie pieniêdzy, nie
tylko z³otówek - by³y
banknoty bia³oruskie,
litewskie, by³ banknot
50 EURO, 1-dolarowy,
by³y 100-z³otowe nasze. W finale ca³o-
dziennej zbiórki  uczestniczyli: bur-
mistrz, skarbnik, sekretarz, przew. RM,
wicestarosta, dyr. MOK, ZOKIS, przed-
stawiciel KP Policji, Stra¿y Miejskiej. Na
zakoñczenie liczenia burmistrz podziê-
kowa³ wszystkim i poczêstowa³ smacz-
nymi mlecznymi krówkami, a najwytr-

walszych w kwestowaniu obdarowa³
strusimi jajami, które kto� anonimowy
przeznaczy³ na ten cel, równie¿ komen-
dant  Hufca R. Kañtoch przygotowa³

na tê okazjê drobne upomin-
ki. Zebrane i spisane pieni¹-
dze noc spêdzi³y w policyj-
nym sejfie. W dniu nastêp-
nym po  dowiezieniu zebra-
nych w powiecie, pod
opiek¹ policji odwieziono do
Opola. A by³o to 27.345,85
z³.  Harcerzom pomog³a  kwe-
stowaæ G³ubczycka Orkie-
stra Dêta pod dyr. Kazimie-
rza Górnickiego, która gra³a
"na ¿ywo" w kilku miejscach
miasta, wzbudzaj¹c du¿e za-
interesowanie. Tego dnia

gra³y równie¿ w "Klubie na skrzy¿owa-
niu": znany g³ubczyckiej widowni ze-
spó³ "G³ubczyckie Dinozaury", po nich
Jazz Combo i wystêpuj¹cy go�cinnie
chór Gospel z Raciborza. Koncerty od-
bywa³y siê w kameralnej atmosferze, a
publiczno�æ nie zawiod³a.

Jan Wac

WIELKA ORKIESTRA
�WI¥TECZNEJ POMOCY
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Dziwnym zrz¹dzeniem losu, przez
wiele lat �cie¿ki moich wêdrówek po
Polsce omija³y �l¹sk. Nagle, jesieni¹
2007 roku dosta³am jednocze�nie dwa
zaproszenia w te strony. Skorzysta³am
z nich i oto wkroczy³am na nieomal dzie-
wiczy dla mnie teren (o szkolno-stu-
denckich wycieczkach nie warto nawet
wspominaæ, bo ch³onê³am zaledwie kra-
jobrazy i  "bazê towarzysk¹").  I tak
zaczê³a siê w  moim ¿yciu turystycz-
nym "przewaga" �l¹ska - mojego oso-
bistego Bo¿ego Narodzenia, nad reszt¹
Polski - �wiêtami Wielkiej Nocy.

Ju¿ w Tychach wpad³am w klimat
"�l¹skiej Ojczyzny" - karmiono mnie
�l¹skimi potrawami, oswajano z gada-
niem po �l¹sku przy jedynym na �wie-
cie piwie nagrodzonym dwukrotnie
Z³otym Medalem i Grand Prix -  Tyskim
Gronie, pokazywano uroki �l¹ska.
Wzruszy³a mnie do ³ez 12-latka, która
w drodze do Planetarium �l¹skiego w
Chorzowie zachêca³a do zwiedzenia za-
bytków Katowic, a zw³aszcza najwspa-
nialszego z nich - pomnika Powstañ-
ców �l¹skich: "Bo jak przed nim stanê-
³am, to czu³am siê �l¹zaczk¹". I wtedy
poczu³am, ¿e ja - przybysz z "rozmam-
³anego" by³ego zaboru rosyjskiego,
zazdroszczê moim znajomym �l¹zakom
tej intymnej wiêzi i blisko�ci, gdy roz-
lu�nieni Tyskim, gadali przy mnie po
�l¹sku.

A potem pojecha³am do Opola na
jubileuszowe V Forum Regionalne Se-
minarium Krajoznawcze "Poznajemy
walory krajoznawczo-turystyczne po-
wiatu g³ubczyckiego".  Odby³o siê ono
9 - 11 listopada dziêki organizatorom:
Opolskiemu Stowarzyszeniu Edukacyj-
nemu "Progress" oraz Stowarzyszeniu
"Poznaj swój kraj" Ko³o w Opolu.

MOJE ODKRYWANIE
�L¥SKIEJ KRAINY PASJONATÓW

Prawie wszyscy w autokarze - filii �l¹-
ska na te trzy magiczne dni wspólnego
aktywnego podró¿owania i poznawa-
nia - byli "st¹d", tylko ja - obca. Kuli-
³am siê w sobie za ka¿dym razem, gdy
wo³ali na mnie "Warszawa" lub gdy
oprowadzaj¹cy nas przewodnicy puen-
towali opis kolejnego obiektu: "tu by³
ratusz, który rozebra³a Warszawa", "tu
sta³ dom, z którego ceg³y pojecha³y na
budowê PKiN", itp. Ale ju¿ drugiego
dnia "Warszawa" by³a wystrzeliwana na
zmianê z moim imieniem, a trzeciego dnia
odzyska³am imiê, bo ksywka "Warsza-
wa" ulecia³a w niebo razem z p³atkami
coraz bardziej gêstniej¹cego �niegu.
Lody pêka³y, a miêdzy nami s³a³a siê sre-
brzystobia³a niæ Anielskiego Porozu-
mienia. Mo¿e uczestnicy wycieczki od-
czuwali mój entuzjazm w podziwianiu
zmieniaj¹cych siê jak w kalejdoskopie
krajobrazów trzech pór roku, a mo¿e
widzieli zafascynowanie lud�mi oraz
podziw dla zabytków tworzonych nie-
gdy� lub odbudowywanych wspó³cze-
�nie przez �l¹skich pasjonatów. A mo¿e
po prostu czuli moje radosne wsi¹ka-
nie profana w to, co oni znaj¹ jak w³asn¹
kieszeñ, i mogli byæ dumni, ¿e ja to ch³o-
nê jak g¹bka.

Najwa¿niejsze wydaj¹ mi siê jednak
spotkania z Niezwyk³ymi  zwyk³ymi lud�-
mi, tymi z:  Lisiêcic (foto str. 193), Grob-
nik, G³ubczyc, Branic, Kietrza, tym bar-
dziej, ¿e dane mi by³o ich spotkaæ w cza-
sie szczególnym dla mojego wtajemni-
czania w �l¹sk, bo w przeddzieñ i w dniu
Narodowego  �wiêta Niepodleg³o�ci.

Pierwsze na Forum spotkanie mia³o
miejsce w Lisiêcicach, u bardzo �l¹skie-
go twórcy ludowego, Mariana Kaczan-
ka - Artysty Pasjonata (foto  nast. stro-
na). W swojej parafii w Grobnikach
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oczekiwa³ nas Pasjonat Dobrej Energii,
pe³en niesamowitych pomys³ów ks.
proboszcz Jerzy Pielka, dziêki któremu
wys³uchali�my s³ów pe³nych entuzja-
zmu, a przecie¿ relacjonuj¹cych "tylko"
codzienne, ¿mudne dzia³ania i pomys³y,
które by³y i s¹, dziêki sile wewnêtrznej
pasji,  niejako "odgórnie skazane" na
sukces.

Po G³ubczycach i
Grobnikach oprowadza-
³a nas kompetentna i uro-
kliwa  dr Katarzyna Ma-
ler (m.in. autorka ksi¹¿ki
"Dzieje G³ubczyc w la-
tach 1742-1945") (foto
obok). W Urzêdzie Mia-
sta w G³ubczycach nasze
Forum otwiera³y uroczy-
�cie w³adze miasta: bur-
mistrz Adam Krupa i wi-
ceburmistrz Jan Krówka.
�piewali za� z entuzja-
zmem i pasj¹ m³odzi, utalentowani z
Chóru Mieszanego LO im. Adama Mic-
kiewicza w G³ubczycach, pod kierun-
kiem Pasjonata Dyrygenta - Piotra Wie-
chy. Wys³uchali�my wystêpu chóru -
tej  eksportowej wizytówki miasta, z
prawdziw¹ przyjemno�ci¹. Towarzyszy³
nam w G³ubczycach i Branicach Redak-

tor Pasjonat - Jan
Wac z "G³osu G³ub-
czyc" - naczelny mie-
siêcznika, z perfekcj¹
trzymaj¹cy rêkê na
pulsie miasta i gminy.

Osi¹gniêcia gminy
Branice zaprezento-
wali na wieczornej se-
sji krajoznawczej,
podczas multimedial-
nych pokazów, wójt
gminy Branice Józef
Ma³ek oraz Benedykt
Pospiszyl, autor licz-

nych publikacji, m.in. ksi¹¿ki "Parafia
�wiêtej Rodziny" oraz  "Branice na sta-
rej fotografii". W Branicach czuwa³ nad
nami nieustannie duch twórcy Mia-
steczka Mi³osierdzia Bo¿ego - ewene-
mentu na skalê europejsk¹ - biskup Jo-
seph Martin Nathan (1867-1947). Po
jego najbardziej ukochanym z ko�cio-

³ów, oprowadza³ ks. proboszcz Alojzy
Nowak - Pasjonat Mi³osierdzia. Nic
dziwnego, ¿e móg³ siê tu od lat realizo-
waæ cud zdrowienia psychicznie i ner-
wowo chorych, skoro w ko�ciele m³o-
dy Chrystus z u�miechem i szeroko
otwartymi ramionami wita wszystkich
przybywaj¹cych do Branic, a liczne z³ote
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anio³y z kole-
giaty w bizan-
tyjskim stylu,
n ieus tann ie
czuwaj¹ i
wspieraj¹ pra-
cuj¹cych z
pasj¹ i zaanga-
¿ o w a n i e m
o p i e k u n ó w
chorych oraz
po t rzebu j¹ -
cych pomocy.

Po za�nie¿o-
nym Kietrzu
wiód³ nas w
�nie¿nej zamieci mi³o�nik miasteczka,
wieloletni dyrektor szko³y, Pasjonat
Mieczys³aw Iwanicki, za� w progach
swej plebanii, przywita³ ks. dziekan Jó-
zef Gacka, dumny ze swego ko�cio³a i
jego unikatowych fresków. Tak¿e w Kie-
trzu, w ko�ció³ku Trzech Króli odwie-
dzili�my siostry franciszkanki misjonarki
Maryi, Pasjonatki Mi³o�ci i Mi³osierdzia,
opiekuj¹ce siê dzieæmi chorymi i upo-
�ledzonymi.

Premier Donald Tusk twierdzi, ¿e zre-
alizuje cud gospodarczy w Polsce w
oparciu o zaanga¿owanie Polaków.
My�lê, ¿e utwierdzi³a go w tym przeko-
naniu Jego przedwyborcza wizyta na
�l¹sku, bo pozna³ tam wielu dzia³aj¹cych
z pasj¹ ludzi. Ja ze swej strony wiem, ¿e
ka¿da z ww. przeze mnie osób, robi¹c
swoje, wpisuje siê w Premiera "cudow-
ny" scenariusz ratowania Polski, bo
wiêkszo�æ z nich, na co dzieñ -  dos³ow-
nie i bez rozg³osu, przenosi góry. Fakt,
¿e g³ubczycki burmistrz Adam Krupa
zosta³ pos³em ziemi g³ubczyckiej z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej, nie jest
przypadkowy.  Cieszê siê,  ¿e mog³am
poznaæ na Forum kilku �l¹skich pasjo-
natów, bo to "Warszawom" dodaje wia-
ry i skrzyde³.

Dziêkujê prezesowi Ko³a w Opolu,
Jackowi Rogo¿y, za zaproszenie mnie
na Forum, bo bez Niego nie mia³abym
mo¿liwo�ci poznania tylu niezwyk³ych
ludzi i nie mog³abym przez uchylon¹
furtkê spojrzeæ na �l¹sk w trzech od-
s³onach: kolorowej  z³otej  jesieni, mgli-
stego i deszczowego listopada, �nie¿nej
zamieci zapowiadaj¹cej zimê. Dziêkujê
naszej wspania³ej przewodniczce Iren-
ce Krasickiej za Jej bogat¹ przewod-
nick¹ wiedzê, specyficzny �l¹ski humor
i �. przyjacielski "Kube³ek" dla  "War-
szawy".

O niezwyk³ych zabytkach, malowni-
czych krajobrazach, �l¹skich cudach
(np. krowy z Pilszcza s³uchaj¹ce Beetho-
vena, czy Troja ujarzmiona dziêki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej) - opo-
wiem ju¿ mniej emocjonalnie, a bardziej
konkretnie, w "G³osie G³ubczyc", pi�mie
wspó³tworzonym przez naczelnego
Jana Waca - Redaktora Pasjonata.

Joanna W.  Niegodzisz, Warszawa
Autorka nowego, najobszerniejsze-

go przewodnika "Kazimierz Dolny w
3 dni", opublikowanego przez

Wydawnictwo MUZA z Warszawy
Na zdjêciu wy¿ej:

autorka czyni notatki
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Barbara Piechaczek jest prezesem
Stowarzyszenia Mi³o�ników Muzeum i
Ziemi G³ubczyckiej, by³a wspó³za³o¿y-
cielem Powiatowego Samorz¹dowego
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w G³ubczy-

cach, które powsta³o w czerwcu 2000
roku. Prowadzi³a w nim na zasadzie
wolontariatu Dzia³ Etnografii. By³a
wspó³autork¹ wystaw czasowych w
MOK "Polska w latach 1945-1989", w
styczniu 2003 r. " Ziemia g³ubczycka
marzec-kwiecieñ 1945" w marcu 2003 r.,
wystawy "Kultura ludowa ziemi g³ub-
czyckiej" w kwietniu 2004 r. Oprócz
wystaw prowadzi³a lekcje muzealne dla
uczniów szkó³ powiatu g³ubczyckiego.
Jako spo³eczny pracownik muzeum na-
wi¹za³a wspó³pracê z muzeami w woje-
wództwie opolskim oraz podobnymi
placówkami w Czechach. Przyczyni³a siê
do odzyskania Ksiêgi Praw Miejskich
G³ubczyc z 1421r. a podczas jej ekspo-
zycji w G³ubczycach bezinteresownie
dy¿urowa³a i udziela³a informacji zwie-
dzaj¹cym o walorach Ksiêgi.

HERB G£UBCZYC
DLA BARBARY PIECHACZEK

Barbara Piechaczek jest autork¹ wie-
lu artyku³ów o zabytkach G³ubczyc, pu-
blikowanych w G³osie G³ubczyc i  Ka-
lendarzu G³ubczyckim, które przyczy-
niaj¹ siê do wzrostu wiedzy historycz-

nej m³odzie¿y
i mieszkañ-
ców miasta.
Jako osoba
posiadaj¹ca
ogromn¹ wie-
dzê histo-
ryczn¹ doty-
cz¹c¹ zabyt-
ków by³a
konsultantem
przy  konser-
wacji zabyt-
kowych fon-
tann w parku
m i e j s k i m ,
krzy¿a na

cmentarzu komunalnym, renowacji figu-
ry �w. Jana Nepomucena, �w. Floriana
oraz odbudowie ratusza i innych zabyt-
ków miasta. Sporz¹dzi³a rys  historycz-
no-stylistyczny  zabytkowych budyn-
ków przy ulicy ̄ eromskiego 4 i Fabrycz-
nej1. Inicjuje badania i prace konser-
watorskie  przy zaanga¿owaniu studen-
tów architektury Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y w Nysie i studentów archeolo-
gii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Za-
biega u w³adz samorz¹dowych o zapew-
nienie �rodków finansowych na kon-
serwacjê zabytków. Obecnie aktywnie
pracuje nad organizacj¹ Szlaku Joanni-
tów i rewaloryzacj¹ kaplicy �w. Barbary
w Grobnikach. Od 2006 roku pe³ni funk-
cjê wiceprezesa  Stowarzyszenia Odbu-
dowy Ratusza.

Na podstawie wniosku
o wyró¿nienie Jan Wac
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W auli Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w G³ubczycach odby³ siê ko-
lejny wyk³ad w ramach "Akademii
My�li i S³owa". Spotkanie to zapo-
cz¹tkowa³o równie¿ nowy cykl "Gale-
ria Pasjonatów", którego go�æmi bêd¹
wybitni obywatele naszej spo³eczno-
�ci gminnej.

W 2008 r. wydany zosta³ piêtnasty
Kalendarz G³ubczycki. W zwi¹zku z
tym jubileuszem, pierwszym go�ciem
"Galerii" by³ redaktor naczelny publi-
kacji Jan Wac. W swoim wyst¹pieniu
przedstawi³  krótk¹ hi-
storiê kalendarza. Jego
pomys³odawc¹ byli
radni Rady Miejskiej
pierwszej kadencji,
Wies³aw Janicki oraz
Katarzyna Maler, a pier-
wowzór stanowi³a pu-
blikacja pochodz¹ca z
rodzinnych stron Jana
Waca - "Dzieje �wiecia
nad Wis³¹" oraz wyda-
wany w G³ubczycach
przed wojn¹ Leobschtzer Kalender.
Pierwszy "Kalendarz G³ubczycki" zo-
sta³ wydany w 1994 r. 300-stronnico-

INAUGURACJA GALERII PASJONATÓW
wa ksi¹¿ka sk³ada³a siê z 5 rozdzia³ów
opisuj¹cych ¿ycie naszej gminy, wy-
darzenia kulturalne, sportowe, uroczy-
sto�ci, historie ziemi g³ubczyckiej itp.
Od pocz¹tku dzie³o wspó³tworz¹ m.in.
Katarzyna Maler, Wies³aw Janicki,
Marian £oziñski, Kazimierz Sak, Piotr
Kopczyk, Barbara Piechaczek, ks.

Micha³ �lêczek, Arka-
diusz Szymczyna. Czêsto
udziela siê równie¿ opol-
skie �rodowisko akade-
mickie oraz przedstawi-
ciele narodowo�ci cze-
skiej i niemieckiej. Jan
Wac za trud swojej pra-
cy otrzyma³ od burmi-
strza gminy Jana Krówki
podziêkowania i gratula-
cje.

Go�ciem tej "Akademii
My�li i S³owa" by³ prof.
dr hab. Micha³ Lis z Uni-

wersytetu Opolskiego. Przedmiotem
badañ prof. Micha³a Lisa jest spo³e-
czeñstwo �l¹ska w XX wieku (ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ludno�ci ro-
dzimej Górnego �l¹ska); pogranicze

polsko-czeskie po II wojnie �wiato-
wej oraz Polacy w Niemczech. W wy-
k³adzie "Jak¹ rolê pe³ni historia w
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oswajaniu ziemi" traktowa³ on o
przesiedleniach ludno�ci polskiej
i niemieckiej po II Wojnie �wia-
towej oraz o procesach, jakie im
towarzyszy³y.

W naszej gminie w drugiej po-
³owie XX wieku 84% mieszkañ-
ców by³o ludno�ci¹ nap³ywow¹.
Aby spu�cizna po naszych
przodkach nie przepad³a, musimy
pamiêtaæ, jak wygl¹da³a ich kul-
tura, ich ¿ycie na Kresach i jak po-
strzegali �wiat. Nie mo¿emy te¿ zapo-

mnieæ o rodzimej ludno�ci g³ubczyc-
kiej, która opuszczaj¹c te ziemie,
pozostawi³a nam swoje domy, in-
frastrukturê, miejsca modlitw
oraz miejsca wiecznego spoczyn-
ku. Przed wojn¹ nasi przodkowie
skupieni byli w trzech wojewódz-
twach: lwowskim, tarnopolskim
i stanis³awowskim. Wraz z Ukra-
iñcami, Rusinami i ̄ ydami two-
rzyli oni zró¿nicowane kulturo-
wo spo³eczeñstwo. Liczba Pola-
ków tylko w województwie lwowskim
stanowi³a wiêcej ni¿ po³owê ogó³u
ludno�ci. Ludzie ci mieli do�wiadcze-
nie w kontaktach z innymi narodowo-
�ciami, tworz¹c otwarte kulturowo
spo³eczeñstwo. By³o to równie¿ spo-
³eczeñstwo rolnicze. Wed³ug danych
z 1931 r. oko³o 75% Polaków na wscho-
dzie pracowa³o przy uprawie ziemi, a
ok. 10% w przemy�le. Analfabetyzm

dotyczy³ ok. 22% mê¿czyzn i 30 % ko-
biet.

Tak zbudowane spo³eczeñstwo
w wyniku decyzji politycznych
zosta³o zmuszone do opuszczenia
swoich domostw i przesiedlania
na zachód. Przybywaj¹c na zie-
mie g³ubczyckie, zajmowali ponie-
mieckie domy, gospodarstwa i fa-
bryki. W nied³ugim czasie prze-
konali siê, ¿e g³ubczyckie czarno-
ziemy s¹ tak samo ¿yzne, jak ich
rodzinne ziemie, a klimat jest bar-

dzo podobny. W ten sposób rozwi-

nê³o siê spo³eczeñstwo, którego je-
ste�my czê�ci¹, a o ¿yciu na Kresach
dowiadujemy siê z opowiadañ star-
szych pokoleñ. Na koniec wyk³adu
prof. Lis zwróci³ siê z apelem, aby�my
traktowali historiê jako instrument do
poznawania przesz³o�ci naszych oj-
ców.

Micha³ Kopytyñski, Micha³
Stebnicki kl. I LO, foto ze zb. autora
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GALERIA PASJONATÓW
NA SZLAKU JOANNITÓW

Na pocz¹tku listopada w auli Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ub-
czycach odby³o siê premierowe w tym
roku szkolnym spotkanie z cyklu Gale-
ria Pasjonatów w ramach Akademii My-
�li i S³owa. Zaprezentowano dwa wy-
k³ady: dr Katarzyny Maler - "Zakon
Joannitów a Ziemia Opolska. Zabytki
na Ziemi G³ubczyckiej" oraz mgr Barba-
ry Piechaczek - "Komandoria w Grob-
nikach jako przyk³ad architektury wiej-
skiej warownej".

W trakcie prelekcji dr Katarzyny
Maler poznali�my historiê zakonu jo-
annitów oraz zabytki na ziemi g³ubczyc-
kiej, znajduj¹ce siê przy tzw. "szlaku jo-
annitów". Zakon ten zosta³ utworzony
jeszcze przed I krucjat¹ przez Gérarda
de Martigues, a w 1113 r. zosta³ oficjal-
nie uznany przez papie¿a jako zakon ry-
cerski. Jego dzia³alno�æ by³a �ci�le zwi¹-
zana z za³o¿onym obok Grobu Pañskie-
go w Jerozolimie opactwem, hospicjum
oraz szpitalem �w. Jana Chrzciciela (st¹d
te¿ nazwa - Zakon Szpitalników �w.
Jana). Cz³onkowie zakonu nosili czer-
wone lub czarne stroje przyozdobione
tzw. krzy¿em maltañskim. Pó�niejszy
wzrost potêgi joannitów pozwoli³ ryce-
rzom na zdobycie Rodos i utworzenie
tam swojego pañstwa. W 1522 r. woj-
ska su³tana osmañskiego - Sulejmana

Wspania³ego - zmusi³y zakon do opusz-
czenia wyspy. Z pomoc¹ joannitom
przyszed³ cesarz Karol V Habsburg,
który pozwoli³ zakonowi osiedliæ siê na
Malcie. Ówczesny wielki mistrz, Jean de
la Valette, stworzy³ tam prê¿nie dzia³a-
j¹ce pañstwo zakonne, funkcjonuj¹ce
a¿ do epoki napoleoñskiej. Za³o¿y³ tak-
¿e miasto, zwane od jego imienia Val-
let¹, pozostaj¹ce do dzi� stolic¹ Malty.
W XVI w. pod wp³ywem reformacji do-
sz³o do roz³amu w zakonie na protestanc-

kich joannitów i katolickich rycerzy
maltañskich. Pomimo dziel¹cych ich
ró¿nic uznaj¹ tego samego mistrza,
którego wspó³czesn¹ stolic¹ jest
Rzym.

W XII i XIII w. zakon naby³ wiele
maj¹tków ziemskich w ca³ej Europie,
m.in. na �l¹sku, Morawach, Pomo-
rzu Zachodnim i w Ma³opolsce. Z
zachowanych �róde³ wiemy, i¿ Grob-
niki  by³y siedzib¹ joannitów ju¿ w

XI w. Wie� ta nale¿a³a do nich do 1810
r., kiedy to nast¹pi³a kasacja dóbr za-
konnych. Duchowni cz³onkowie zako-
nu sprawowali pos³ugê w wielu oko-
licznych  parafiach, m.in. w G³ubczy-
cach. Ich siedziba znajdowa³a siê przy
dzisiejszej ulicy Jana Paw³a II, zwanej
kiedy� ulic¹ Krzy¿owców. W XIII w.
dosz³o do konfliktu z mieszkañcami
G³ubczyc, którzy zniszczyli istniej¹cy w
Grobnikach dom zakonny. Na jego miej-
sce komandor zakonu Jerzy Prószkow-
ski wzniós³ czê�ciowo istniej¹cy do dzi�
zamek. Z ogromu zabytków pozostawio-
nych przez zakon na ziemi g³ubczyckiej,
najwiêcej zachowa³o siê w³a�nie w
Grobnikach. Mo¿emy tam zobaczyæ
m.in. ko�ció³ parafialny pod wezwaniem
�ciêcia �w. Jana, w którym znajduje siê
obraz Matki Boskiej Nastasowskiej, za-
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bytkow¹ plebaniê, hospi-
cjum maltañskie, figurê
Jana Nepomucena na Mo-
�cie Pasterzy oraz kaplicê
�w. Barbary, obok której
znajduje siê cudowne �ró-
de³ko (wg miejscowych
wierzeñ ma uzdrawiaj¹c¹
moc). Pod¹¿aj¹c "szlakiem
joannitów", nie mo¿emy
zapomnieæ o zwiedzeniu
zabytków z czasów zako-
nu w miejscowo�ciach ta-
kich jak: Debrzyca (ko-
�ció³ �w. Jakuba Starszego), Lisiêcice
(ko�ció³ Podwy¿szenia Krzy¿a �w. oraz
grobowiec rodziny Spieler), Dzieæmaro-
wy (ko�ció³ Archanio³a Micha³a, trzy
zabytkowe nagrobki i krzy¿ z cmentarza
z inskrypcjami w jêzyku polskim pocho-
dz¹ce z XIX w.), Baborów (gotycka ka-
plica, pomnik �w. Floriana, ko�ció³ �w.
Józefa oraz nagrobek Feliksa Sztojera,
jêzykoznawcy, autora trzech ksi¹¿ek na
temat okolicznych gwar), Babice (ko-
�ció³ �w. Katarzyny), Bernacice (zabyt-
kowa kapliczka), Dzier¿ys³aw oraz Lu-
bierzyce.

Dr Katarzyna Maler udziela siê tak¿e
w Stowarzyszeniu Mi³o�ników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej, które organizuje wê-
drówki szlakiem joannitów, dba o jego
modernizacjê oraz troszczy siê o rewita-
lizacjê zabytków na szlaku. W tym roku
stowarzyszenie zorganizowa³o Jarmark
Joannitów z okazji otwarcia ratusza miej-
skiego.

Drugi wyk³ad mgr Barbary Piechaczek
rozpocz¹³ siê od krótkiego przypomnie-
nia historii i obyczajów zakonu joanni-
tów. Stanowili go rycerze, bracia s³u-
¿ebni oraz bracia kapelani. Bractwo dzie-
li³o siê na prowincje, te na przeoraty, a
przeoraty na komandorie. Pani Piecha-
czek powiedzia³a o tym, ¿e komandoria
w Grobnikach powsta³a na terenie ów-

czesnej diecezji o³omunieckiej w latach
80-tych XII w. Nie wyklucza siê pocho-
dzenia nazwy wsi od nazwy joannitów
- rycerzy Grobu Pañskiego. Pierwsze za-
budowania zakonu w tym miejscu mo-
g³y byæ drewniane. Autorka wyk³adu
powiedzia³a o kolejnych konfliktach
komturów z mieszczanami na pocz¹tku
XV w. i ich ucieczkach do Grobnik. Do-
wodzi to, ¿e równocze�nie z Domem
Krzy¿owym w G³ubczycach odbudo-
wano zniszczon¹ wcze�niej rezydencjê
wiejsk¹. Pani Piechaczek opisa³a rów-
nie¿ zabudowê gospodarcz¹ oraz mur
obronny komandorii. Miejsce dodatko-
wo chroni³a fosa, staw oraz rozlewisko
rzeki Psiny. Wyk³adowca powiedzia³a
równie¿ o za³o¿eniach, dokonaniach i
celach na przysz³o�æ Stowarzyszenia
Mi³o�ników Muzeum i Ziemi G³ubczyc-
kiej.

Na koniec spotkania zaprezentowano
replikê tradycyjnego stroju rycerza - jo-
annity (foto). Jego opisu dokona³ pan
Arkadiusz Korus. Mo¿liwe by³o za³o¿e-
nie stroju i zrobienie pami¹tkowego zdjê-
cia. Spotkanie by³o ciekaw¹ lekcj¹ histo-
rii lokalnej i pozytywnym zwiastunem na-
stêpnych sesji Akademii My�li i S³owa.

Micha³ Kopytyñski,
Micha³ Stebnicki

foto ze zbiorów autorów
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W Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym od-
by³o siê spotkanie
Akademii My�li i
S³owa z cyklu "Pa-
sjonaci". Go�ciem
Akademii by³ o.Jo-
zafat Roman Gohly
OFM - autor opra-
cowanego wspól-
nie z Katarzyn¹
Maler - przewodni-
ka "G³ubczyce i
okolice". Jest te¿

autorem kilku ksi¹¿ek,
m.in."Historia Góry �w.
Anny na Górnym �l¹sku"
napisanej w czasie, gdy by³
gwardianem w tamtejszym
klasztorze franciszkañskim.
Od  powrotu do G³ubczyc
jest dyrektorem Francisz-
kañskiego O�rodka Pomo-
cy Dzieciom. W I cz. spo-
tkania pokaza³ film o walo-
rach Góry �w. Anny jako
parku krajobrazowym, jego
rezerwatach, historii klasztoru, kalwa-

GALERIA PASJONATÓW
O. JOZAFAT ROMAN GOHLY OFM

rii, groty, amfiteatru, pomników. W II
cz. Mówi³ o zwi¹zkach G³ubczyc i okoli-
cy z Gór¹ �w. Anny poprzez pielgrzy-
mowanie od najdawniejszych czasów
po czasy wspó³czesne (czyt. str. 147).
W dyskusji znalaz³y siê jeszcze nowe
zwi¹zki G³ubczyc z Gór¹ �w. Anny np.
naszego nowego ratusza, bp. Antonie-
go Adamiuka. S³uchacze z du¿ym zain-
teresowaniem s³uchali o. Jozafata i na-
grodzili du¿ymi brawami. Prezentowa-
ny film posiada³ wielkie walory eduka-
cyjne i  powinien byæ lektur¹ obowi¹z-
kow¹  na lekcjach regionalizmu.

Jan Wac
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CELTOWIE NA �L¥SKU
ODKRYCIA W NOWEJ CEREKWI

15. stycznia 2008 r. w auli Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczy-
cach odby³ siê wyk³ad "Celtowie na �l¹-
sku. Najwa¿niejsze celtyckie skarby w
Polsce - sensacyjne odkrycia w Nowej
Cerekwi". By³a to pierwsza sesja Aka-

demii My�li i S³owa w nowym roku 2008.
Autor wyk³adu - dr Marek Bednarek to
archeolog z Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, który bra³
udzia³ w odnalezieniu celtyckich skar-
bów w Nowej Cerekwi.

Akademia rozpoczê³a siê tradycyjnie
od krótkiego akcentu artystycznego.
Tym razem by³a to recytacja prozy Sa-
muela Becketta pt.: "Dosyæ" w wyko-
naniu uczennicy Liceum, Barbary Skla-
rek. Barbara Sklarek uczêszcza do klasy
maturalnej, jest finalistk¹ i laureatk¹ licz-
nych konkursów, w tym konkursu "Za-
palonej �wiecy" czy "Koncertów Gdy-
nia 2007". Po pasjonuj¹cym wystêpie
recytatorskim przysz³a pora na wyk³ad
dotycz¹cy kultury celtyckiej. Dr Bed-
narek ju¿ na wstêpie zaznaczy³, ¿e zie-
mia g³ubczycka nie jest mu obca, gdy¿
przybywa tu od 25 lat, co rok przepro-
wadzaj¹c ze studentami badania po-
wierzchniowe pobliskich terenów. Wy-
soczyzna G³ubczycka by³a bowiem w

przesz³o�ci, z racji po³o¿enia geograficz-
nego, miejscem osadnictwa Celtów. Z
ludno�ci¹ celtyck¹ jest �ci�le zwi¹zana
kultura lateñska. Nazwa pochodzi od
stanowiska archeologicznego La Tene
nad jeziorem Neuchâtel w Szwajcarii,

gdy¿ w czasie ba-
dañ archeologicz-
nych w XIX wieku
na tym stanowisku
odkryto znaczne
ilo�ci zabytków
zwi¹zanych z Celta-
mi. Obejmowa³a
ona dzisiejsze tere-
ny Szwajcarii, Fran-
cji, Niemiec, Hiszpa-
nii czy Brytanii, a jej
wp³ywy datuje siê

na VI i V w. p.n.e. Dr Bednarek wspo-
mnia³ wa¿n¹ datê zwi¹zan¹ z histori¹
Celtów - 391 r.p.n.e, kiedy to król ple-
mienia Biturigów (dzisiejsza Francja) -
Ambigat, wys³a³ dwóch synów, by zdo-
byli nowe tereny z powodu przeludnie-
nia kraju. Jeden z synów - Bellowes skie-
rowa³ siê ze swoimi wojownikami na
po³udnie w stronê Italii, gdzie zdoby³ i
spali³ Rzym, a drugi wyruszy³ na
wschód w kierunku Lasu Hercyñskie-
go. Przez ca³y IV wiek p.n.e. Celtowie
siali postrach na po³udniu Europy, gdzie
wyruszali ¿¹dni cennych ³upów. Na
prze³omie wieków IV i III kultura celtyc-
ka dotar³a przez Bramê Morawsk¹ do
Polski, na �l¹sk. Potwierdzeniem takie-
go przebiegu zdarzeñ s¹ znaleziska
wokó³ Wroc³awia, G³ubczyc, Góry �lê¿y
czy w Roszowickim Lesie, w gminie Ci-
sek. Autor wyk³adu zaznaczy³, ¿e z oko-
licami stolicy Dolnego �l¹ska s¹ zwi¹-
zane znaleziska cmentarzysk. Wokó³
G³ubczyc i Lasu Roszowickiego odna-
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leziono �lady celtyckich osad, a na Gó-
rze �lê¿a �lady staro¿ytnego kultu (rze�-
ba nied�wiadka). W trakcie badañ g³ub-
czyckich terenów prowadzonych przed
wojn¹ przez Niemców i po 1945 r. przez
Polaków odkryto pozosta³o�ci domów,
piec garncarski, ziemiankê, paleniska,
liczne naczynia i narzêdzia codzienne-
go u¿ytku, bransolety ze szk³a i sapro-
pelitu, monety oraz zapinki do odzie¿y.
Bardzo znacz¹ce by³o odkrycie grobu z
otaczaj¹cym go rowem. By³ to rodzaj
�wi¹tyni zwi¹zanej z kultem przodka. W
kulturze celtyckiej cia³a sk³adano na
cmentarzyskach. Znane by³y dwa ob-
rz¹dki: obrz¹dek szkieletowy (cia³a sk³a-
dane w trumnach) oraz obrz¹dek pale-
nia cia³ zmar³ych.

Dr Bednarek wraz z Marcinem Prud-
nickim z Uniwersytetu Warszawskiego
poprowadzili na prze³omie wrze�nia i
pa�dziernika 2007 roku ekspedycjê ba-
dawcz¹ w okolicach starego kamienio-
³omu w Nowej Cerekwi pod Kietrzem.
W pracach wziê³y udzia³ nauczycielki
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
G³ubczycach: pani doktor Katarzyna
Maler oraz pani mgr Barbara Piechaczek.
Badania by³y od pocz¹tku trzymane w
ca³kowitej tajemnicy w obawie przed
poszukiwaczami skarbów i z³odziejami
zabytków. Archeolodzy pracowali, prze-
szukuj¹c teren detektorami metali oraz
ogl¹daj¹c dok³adnie ka¿dy kawa³ek
pola. Znaleziska zosta³y szybko okrzyk-
niête Skarbem Celtów, jednym z najwa¿-
niejszych odkryæ kultury celtyckiej w
Polsce. Odkryto bowiem 18 z³otych i
ponad 60 srebrnych celtyckich monet
oraz bi¿uteriê z III i II wieku przed nasz¹
er¹. W�ród nich znajdowa³y siê rów-
nie¿ monety greckie, pochodz¹ce z po-
³udniowej Europy, m.in. z Sycylii. Wy-
kopano tak¿e figurki ptaków, klamrê oraz
metalowe koñcówki pasów. Naukowcy

ustalili, ¿e monety celtyckie bi³o plemiê
Bojów w III i II w.p.n.e. Najwa¿niejsz¹
jednostk¹ ówczesnego systemu mone-
tarnego by³ z³oty stater o wadze 8,5 gra-
ma. Go�æ Akademii wspomnia³ o tym,
¿e Celtowie pierwsi docenili rolê pieni¹-
dza w wymianie handlowej. Najpierw
u¿ywali monet greckich, potem wybija-
li je sami z w³asnymi motywami. Na
srebrnych monetach z Nowej Cerekwi
widoczna jest postaæ konia - przedmio-
tu kultu (tzw. Konik macedoñski). W
Polsce znano dotychczas oko³o 150
monet celtyckich, dlatego w³a�nie
przedmioty z Nowej Cerekwi mo¿na
uznaæ za najwiêksze tego typu skarby
w Polsce. Odkrycia spod Kietrza s¹ �la-
dami najdalej wysuniêtego na pó³noc
celtyckiego o�rodka na Bursztynowym
Szlaku. Miejscowa osada by³a wa¿nym
centrum handlowym. Najbli¿sze podob-
ne o�rodki istnia³y w w Némèicach na
Morawach oraz w miejscowo�ci Rosel-
dorf w Górnej Austrii. Dr Bednarek za-
znaczy³, ¿e ekspedycja w Nowej Cere-
kwi by³a badaniem wstêpnym i nastêp-
na wyprawa ma wyruszyæ w sezonie
letnim. Nieznane jest jeszcze dok³adnie
przeznaczenie odkrytych skarbów.
Czê�æ z nich trafi do Muzeum �l¹ska
Opolskiego. Znaleziska znajd¹ siê tak-
¿e w powstaj¹cym Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej w G³ubczycach. Niezbêdne jest
jednak jego rych³e otwarcie.

Na zakoñczenie dr Marek Bednarek
odpowiedzia³ na pytania zgromadzo-
nych oraz krótko podsumowa³ ekspe-
dycjê do Nowej Cerekwi i przedstawi³
plany zwi¹zane z przysz³o�ci¹ tych
ziem. Region g³ubczycki mo¿e wiele zy-
skaæ na tych odkryciach, lecz bardzo
wa¿ne s¹ umiejêtne starania i dzia³ania
zwi¹zane z Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Micha³ Stebnicki kl. 1a
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
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�Silesia Cantat� to miêdzynarodowy
- polsko-czesko-niemiecki chór, u pod-
staw którego tkwi idea pojednania po-
miêdzy narodami, które od setek lat
budowa³y kulturê �l¹ska. M³odzi chó-
rzy�ci, wykonuj¹c utwory swoich za-
granicznych s¹siadów, poznaj¹ ich kul-
turê i w pewien sposób jednocz¹ siê
poprzez �piew. Wspólna praca daje
pocz¹tek miêdzynarodowym przyja�-
niom, owocuje zrozumieniem i otwarto-

�ci¹ dla innych kultur, co weryfikuje ne-
gatywne stereotypy narodowo�ciowe.

Z pomys³em utworzenia zespo³u wy-
szli dyrygenci Chóru L.O. im. A. Mic-
kiewicza w G³ubczycach - Tadeusz Ec-
kert i Piotr Wiecha. Obaj brali kiedy�
udzia³ w warsztatach Polsko-Niemiec-
kiej Akademii Chóralnej ,,In terra pax",
która sta³a siê wzorem dla utworzenia
"Silesia Cantat". Chór ,,In terra pax"
spotyka siê co roku podczas Miêdzy-
narodowego Festiwalu Pie�ni Chóral-
nej w Miêdzyzdrojach, gdzie przygoto-
wuje repertuar do koncertów, które pó�-

,,SILESIA CANTAT" - WSPÓLNY �PIEW
DROG¥ DO MIÊDZYNARODOWEGO

POROZUMIENIA
niej odbywaj¹ siê w Polsce, Niemczech
lub we Francji. W pracach zespo³u,
oprócz Polaków i Niemców uczestnicz¹
równie¿ chórzy�ci z Francji i Stanów
Zjednoczonych. "Silesia Cantat" dzia-
³a podobnie. - Tak jak na ,,In terra pax"
organizujemy warsztaty i koncerty. Ob-
ni¿yli�my jedynie loty artystyczne, nie
mamy tak wysokich aspiracji. �piewa-
my ³atwiejsze utwory po to, by m³odzie¿
mia³a wiêcej czasu na integracjê. Oprócz

wspólnych prób
i koncertów orga-
nizujemy dysko-
teki. Dajemy te¿
mo¿liwo�æ nauki
jêzyka s¹siadów -
wyja�nia Tade-
usz Eckert.

Pocz¹tkowo
zespó³ mieli two-
rzyæ tylko chórzy-
�ci z Polski i
Czech, ale idea
�piewu ponad
granicami pañ-
stwowymi tak siê

spodoba³a, ¿e zaproszono równie¿ Niem-
ców i Ukraiñców.

Silesia Cantat - �l¹sk �piewa
Pierwsze spotkanie chóru "Silesia

Cantat" odby³o siê wiosn¹ 2004 r., pod-
czas I G³ubczyckich Spotkañ Chóralnych
"Silesia Cantat". Nowy festiwal mia³ na
celu propagowanie �piewu chóralnego
w�ród m³odzie¿y zarówno polskiego, jak
i czeskiego �l¹ska, st¹d wziê³a siê jego
nazwa - "Silesia Cantat" - "�l¹sk �pie-
wa".

Jednak wspó³praca miêdzynarodowa

Jeden z koncertów chóru �Silesia Cantat�
w Niemczech. Zespó³ prowadz¹:

Tadeusz Eckert i Jiøi Slovik
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m³odych �piewaków zosta³a zapocz¹t-
kowana w ju¿ wcze�niej. W 1996 r. Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna I st. im. I.J.
Paderewskiego i Chór L.O. im. A. Mic-
kiewicza w G³ubczycach zorganizowa-
³y Festiwal Chórów Szkó³ Muzycznych
Opolszczyzny. Mimo ¿e konkurs adre-
sowany by³ do chórów z naszego re-
gionu, szybko zaczê³y siê tu prezento-
waæ zespo³y z zagranicy, przede wszyst-
kim z Republiki Czeskiej. Rok 2004 oka-
za³ siê dla festiwalu prze³omowy, ponie-
wa¿ do udzia³u w nim zaproszono chó-
ry szkó³ ogólnokszta³c¹cych. Od tego
momentu wszyscy uczestnicy rywali-
zuj¹ o statuetkê ,,G³ubczyckiego Anio-
³a". Tak powsta³y G³ubczyckie Spotka-
nia Chóralne ,,Silesia Cantat". Inicjato-
rzy przedsiêwziêcia - Tadeusz Eckert i
Piotr Wiecha podkre�laj¹, ¿e jego g³ów-
nym celem, oprócz promocji �piewu
chóralnego, jest rozwijanie wspó³pra-
cy przygranicznej, a co za tym idzie, wy-
miany kulturowej i edukacyjnej pomiê-
dzy Polsk¹ a Czechami. Obszarem dzia-
³alno�ci festiwalu jest �l¹sk, ale otwie-
ra siê on równie¿ na ca³¹ Europê. Temu
m.in. ma s³u¿yæ miêdzynarodowy chór
,,Silesia Cantat".

Konkurs i dni mu-
zyki chóralnej

G ³ u b c z y c k i e
Spotkania Chóral-
ne rozpoczynaj¹ siê
zawsze w drugi
dzieñ �wi¹t Wiel-
kiej Nocy koncer-
tem chóru licealne-
go poszerzonego o
absolwentów w
g³ubczyckim ko-
�ciele parafialnym.
Festiwal przyjmuje
dwie formy, które
realizowane s¹ na
zmianê - ka¿da co

dwa lata. Pierwsz¹ z nich jest konkurs,
a drug¹ dni muzyki chóralnej.

W ramach formy konkursowej odby-
waj¹ siê: konkurs chórów dzieciêcych
oraz konkurs muzyki sakralnej o nagro-
dê "G³ubczyckiego Anio³a", w którym
bior¹ udzia³ chóry m³odzie¿owe. Cech¹
szczególn¹ festiwalu jest to, ¿e ka¿dy
zespó³ otrzymuje nagrodê specjaln¹ -
,,G³ubczyckiego Anio³ka". Nazwa na-
grody uzale¿niana jest zawsze od naj-
lepszego elementu prezentacji. Jury
przyznaje te¿ nagrodê za ciekaw¹ inter-
pretacjê utworu kantylenowego 1. W
roku konkursowym imprezie towarzysz¹
warsztaty miêdzynarodowego chóru
,,Silesia Cantat".

Kiedy G³ubczyckie Spotkania Chóral-
ne przyjmuj¹ formê dni muzyki chóral-
nej, w ich ramach odbywaj¹ siê spotka-
nia, seminaria dla dyrygentów i koncer-
ty. Organizowane s¹ te¿ warsztaty chó-
ralne, podczas których przygotowywa-
ne s¹ wykonania du¿ych dzie³ wokal-
no-instrumentalnych. W 2007 r. chóry
licealne z G³ubczyc i z G³ucho³az wspól-
nie przygotowywa³y Kantatê o �w. Ja-
dwidze Miros³awa G¹sieñca. Utwór by³
wykonywany z orkiestr¹ PSM I i II st. i

Koncert w Holzminden � Niemcy. Chórem i orkiestr¹
�Silesia Cantat� dyryguje Hubert Prochota.
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Dyrygenci chóru i orkiestry
�Silesia Cantat�.

Jan Dolny, Hubert Prochota,
Jiøi Slovik i Tadeusz Eckert.

z solistami, m.in. Wies³awem
Ochmanem. Koncerty odby-
³y siê w G³ubczycach, w ra-
mach festiwalu ,,Silesia Can-
tat", a potem tak¿e na festi-
walu ,,Euro Silesia" w Brzegu,
Brzegu Dolnym i w Filharmo-
nii Opolskiej. Chóry �piewa³y
te¿ Kantatê na uroczysto-
�ciach zwi¹zanych z jubile-
uszem Diecezji �widnickiej, w
katedrze w �widnicy.

W 2005 r. program festiwa-
lu zosta³ zmieniony z uwagi na
�mieræ papie¿a Jana Paw³a II.
Odwo³ano wtedy wszystkie
koncerty i warsztaty polsko-czeskie z
udzia³em m³odzie¿owego chóru ,,Lusci-
nia" z Opavy. Wszyscy chórzy�ci po-
jechali do Kielczy, by w ramach festi-
walu ,,Gaude Mater Polonia" wzi¹æ
udzia³ w nabo¿eñstwie w intencji Jana
Paw³a II.

Zorganizowanie tak wielkiego przed-
siêwziêcia kulturalnego, jakim jest fe-
stiwal "Silesia Cantat", by³oby niemo¿-
liwe bez wspó³pracy z w³adzami lokal-
nymi, dlatego za³o¿ono, ¿e bêdzie ono
realizowane przy wsparciu samorz¹dów
lokalnych, placówek o�wiatowych, kul-
turalnych, ko�cio³ów i organizacji spo-
³ecznych 2. G³ubczyckie Spotkania Chó-
ralne nie mog³yby siê odbyæ bez finan-
sowego i organizacyjnego wsparcia
Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu,
Starostwa Powiatowego w G³ubczy-
cach, Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach, Parafii p.w. Narodzenia Naj�wiêt-
szej Marii Panny w G³ubczycach i pry-
watnych sponsorów. Wa¿ny jest rów-
nie¿ fakt, ¿e festiwal odbywa siê pod
patronatem Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu, Marsza³ka Województwa
Opolskiego, Starosty Powiatu G³ub-
czyckiego i Burmistrza G³ubczyc.

Miêdzynarodowy Chór ,,Silesia Cantat"
- "Silesia Cantat" to wspania³a spra-

wa, na miarê czasów, w jakich teraz
¿yjemy. Czasów, w których siê integru-
jemy z Europ¹ i identyfikujemy siê z
tym, co Europa robi. Ci m³odzi ludzie
bêd¹ pó�niej w swoim doros³ym ¿yciu
realizowaæ zadania na bazie tego, co
robili wcze�niej, jako cz³onkowie chó-
ru i jako uczniowie. To jest przysz³o�æ
naszego kraju [...] - przekonuje Jerzy
Skrzekut, koordynator pracy chóru "Si-
lesia Cantat". Trudno siê z t¹ wypo-
wiedz¹ nie zgodziæ, zw³aszcza, ¿e tym,
co najbardziej jest potrzebne w Unii
Europejskiej, to umiejêtno�æ wspó³pra-
cy i porozumiewania siê mimo barier jê-
zykowych i kulturowych. Te umiejêtno-
�ci opanowuj¹ perfekcyjnie podczas
pracy w chórze m³odzi chórzy�ci z Pol-
ski, Czech i Niemiec. To trójstronne
przedsiêwziêcie ma wyj¹tkowy, jedno-
cz¹cy charakter tak¿e i z tego wzglêdu,
¿e organizowane jest za ka¿dym razem
w innym kraju - kolejno w Polsce, Niem-
czech i Czechach.

W 2004 r. zespó³ spotka³ siê dwa razy
- wiosn¹ w Polsce - w G³ubczycach, a
jesieni¹ w Weserbergland - w Niem-
czech. W czeskiej Opavie, w ramach
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festiwalu ,,Opava Cantat", chór wystê-
powa³ jesieni¹ 2005 r. W 2006 r. "Silesia
Cantat" powróci³ G³ubczyc i Weserber-
gland. W 2008 r. zespó³ znów koncerto-
wa³  w Polsce.

Polska edycja "Silesia Cantat"
Pierwsze warsztaty "Silesia Cantat"

odby³y siê w O�rodku Rekreacyjno-Wy-
poczynkowym w Pietrowicach G³ubczyc-
kich w dniach 20-25 kwietnia i 30 kwietnia
- 1 maja. Zespó³ pracowa³ wtedy pod kie-
runkiem 4 dyrygentów - Tadeusza Ecker-
ta i Jana Dolnego z Polski oraz Jiøiego Slo-
vika i Leosa Sekaniny z Czech. Zajêcia z
emisji g³osu prowadzi³a Cordula Sodt z
Niemiec. Chór tworzyli chórzy�ci z 8 pol-
skich i czeskich chórów.

Ze strony czeskiej by³y to: M³odzie-
¿owy Chór Kameralny z Ostravy, Chór
M³odzie¿owy ,,Luscinia" z Opavy, Chór
M³odzie¿owy Gimnazjum w Hlucinie,
Chór Miasta Vbrna pod Pradedem.
Stronê polsk¹ reprezentowa³y: Chór
Mieszany L.O. w G³ubczycach,  Chór
,,Capricolium" L.O. w G³ucho³azach,
Chór Kameralny PSM I i II st. z Opola,
Chór ,,Canticum Novum" z Polskiego
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie.

Do polskiej i czeskiej m³odzie¿y do³¹-
czyli chórzy�ci z Powiatu Holzminden
w Niemczech i z Iwano-Frankowska na
Ukrainie.

Chór koncertowa³ wtedy w Polsce - w
G³ubczycach, G³ucho³azach, Pietrowi-
cach G³ubczyckich i w Czechach - Krno-
vie, Opavie i Vbrnie pod Pradedem. Cie-
kawym przedsiêwziêciem okaza³ siê tzw.
Koncert bez granic, który odby³ siê na
polsko-czeskim przej�ciu granicznym w
Pietrowicach G³ubczyckich w dniu wst¹-
pienia Polski i Republiki Czeskiej do Unii
Europejskiej. Jednym z punktów tego
symbolicznego wydarzenia by³o od�pie-
wanie przez "Silesia Cantat" Ody do ra-
do�ci Ludwiga van Beethovena 3.

Kolejna polska edycja "Silesia Can-
tat" odby³a siê w 2006 r., w dniach 17 -
23 kwietnia 2006 r. Próby znów obywa-
³y siê w ORW w Pietrowicach G³ubczyc-
kich. Miêdzynarodowy zespó³ praco-
wa³ pod okiem Tadeusza Eckerta, Jiøie-
go Slovika, Bardo Menke i Corduli Sodt.
Niemiecki Dyrygent Bardo Menke po
raz pierwszy uczestniczy³ w ,,Silesia
Cantat", ale nie po raz pierwszy go�ci³
na Opolszczy�nie. Wcze�niej  wspó³-
pracowa³ ju¿ z Chórem L.O. G³ubczyce i
orkiestr¹ PSM I i II st. w Opolu przy
wykonaniu kilku dzie³ wokalno-instru-
mentalnych. Jego zadaniem by³o przy-
gotowanie utworów niemieckojêzycz-
nych Roberta Schumanna i dwóch ne-
gro spirituals. Jiøi Slovik tradycyjnie
pracowa³ nad repertuarem czeskim, a
Tadeusz Eckert nad pie�niami polskich
kompozytorów. Cordula Sodt czuwa³a
nad emisj¹ g³osu chóru 4. Efekty warsz-
tatów mo¿na by³o pó�niej us³yszeæ na
koncertach w ko�cio³ach w Opawicy,
Kedzierzynie-Ko�lu, G³ogówku, G³ub-
czycach i czeskim Krnovie 5.

W 2008 roku chór zaistnia³ w nieco
zmienionej formie, któr¹ wymusi³y wy-
stêpy u�wietniaj¹ce wa¿ne dla G³ub-
czyc i ca³ej Opolszczyzny wydarzenia.
"Silesia Cantat" tworzy³y wówczas
cztery zespo³y: Chóry L.O. w G³ubczy-
cach i G³ucho³azach oraz chór i orkie-
stra PSM I i II st. w Opolu. Efektem tej
wspó³pracy by³o wspólne wykonanie
wielkiego dzie³a Wolfganga Amade-
usza Mozarta - Mszy C-dur "Korona-
cyjnej". Ca³o�ci¹ dyrygowa³ Hubert
Prochota. Partie solowe wykonywali:
Agnieszka Franków-¯elazny, Anna
Borucka, Micha³ Borkowski i Jan Dol-
ny. Koncerty odby³y siê w Opolu, G³ub-
czycach i Prudniku. Najwa¿niejsze wy-
konania powi¹zane by³y z uroczysto-
�ciami zwi¹zanymi z otwarciem odre-
staurowanego g³ubczyckiego ratusza i
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jubileuszem 20-lecia chóru L.O. im. A.
Mickiewicza w G³ubczycach. Koncerty
w G³ubczycach i w Prudniku zosta³y
zorganizowane przy wspó³pracy z opol-
skim Urzêdem Marsza³kowskim i by³y
u�wietnieniem obchodów 10-lecia
obrony Województwa Opolskiego. In-
nymi wa¿nymi wydarzeniami artystycz-
nymi by³y dwa du¿e koncerty w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu. Chór wyst¹pi³ wtedy z to-
warzyszeniem Orkiestry Filharmonii Za-
brzañskiej pod dyrekcj¹ S³awomira
Chrzanowskiego. W koncercie wziê³o
udzia³ trzech wybitnych polskich teno-
rów, a poprowadzi³ go Bogus³aw Ka-
czyñski.

"Silesia Cantat" w ramach Festiwalu
,,Opava Cantat"

Czeska edycja ,,Silesia Cantat" odby-
³a siê w 2005 r. Miêdzynarodowy chór
próbowa³ i koncertowa³ w dniach 7 - 13
listopada w Opavie, w ramach Festiwalu
,,Opava Cantat" - Mezinárodneho Fe-
stivalu Gymnaziálnich Pìveckých Sbo-
ru.  Czeskim organizatorem przedsiêwziê-
cia jest Jiøi Slovik, dyrygent M³odzie¿o-
wego Chóru ,,Luscinia" z Opavy, wyk³a-
dowca w Janaækowem Konserwatorium
w Ostravie, dyrektor Festiwalu ,,Opava
Cantat" 6. Jiøi Slovik wspó³pracuje z chó-
rem ,,Silesia Cantat" od samego pocz¹t-
ku. Przygotowuje repertuar czeskich
kompozytorów, w czeskim jêzyku. Prze-
wodniczy te¿ grupie czeskich chórzy-
stów przyje¿d¿aj¹cych na warsztaty.

Do Opavy przyjecha³o 60 chórzystów
z 5 polskich i 5 czeskich chórów. W
warsztatach uczestniczyli te¿ cz³onko-
wie chóru z Holzminden i studenci chór-
mistrzowstwa z uniwersytetu w Opawie.
Z ,,Silesia Cantat" pracowali trzej dyry-
genci - Jiøi Slovik, Tadeusz Eckert i Piotr
Wiecha. Przygotowali m.in. Jubilate Deo
Józefa �widra, Posz³a Karolinka w opra-
cowaniu Józefa Hadyny, Alleluja Romu-

alda Twardowskiego, afrykañsk¹ pie�ñ
ludow¹ Gabi, gabi, czeskie pie�ni ludo-
we: Pr�i, pr�i, Jede sedlák do mlejna,
pie�ñ ¿ydowsk¹ �alom alejchem oraz
pie�ni niemieck¹ Die Katze i ukraiñsk¹
Za naszom stodolom. Przygotowany
program przedstawiono na sze�ciu kon-
certach: w Czechach - w Ludgeøovicach,
w Ostrawie, Opawie oraz w Polsce - w
Raciborzu i w G³ubczycach 7.

"Silesia Cantat" w Niemczech
Kontynuacj¹ Festiwalu G³ubczyckie

Spotkania Chóralne ,,Silesia Cantat" jest
Miêdzynarodowy Festiwal Kulturalny
"Silesia Cantat" w Weserbergland, w
Niemczech - Internationales Kultur-Fe-
stival - Weserbergland "Silesia Cantat".
Odbywa siê on zawsze w roku pracy
polskiego "Silesia Cantat" w G³ubczy-
cach. Dziêki temu systemowi miêdzyna-
rodowy chór jedzie na koncerty do Nie-
miec z wcze�niej ju¿ przygotowanym re-
pertuarem. Koordynatorem i organizato-
rem przedsiêwziêcia po niemieckiej stro-
nie jest Cordula Sodt, absolwentka kla-
sy �piewu Konserwatorium Muzyczne-
go w Monachium, odpowiedzialna w
chórze ,,Silesia Cantat" za emisjê g³osu,
szefowa grupy niemieckich chórzystów.

Pierwsza niemiecka edycja Festiwalu
,,Silesia Cantat" odby³a siê w dniach 11
- 20 listopada 2004 r. Do utworzonego
wcze�niej w Polsce polsko-czesko-nie-
mieckiego chóru, do³¹czy³a orkiestra
z³o¿ona z uczniów polskich, czeskich i
niemieckich szkó³ muzycznych z Opo-
la, Nysy, Ostravy,  Waserbergland i
Soltau-Waldsrode pod dyrekcj¹ Huber-
ta Prochoty. To spotkanie zaowocowa-
³o wspólnym, miêdzynarodowym wy-
konaniem Mszy F-dur op. 25, Józefa
Elsnera. Wykonano te¿ Hymn III Ty-
si¹clecia Miros³awa Ga³êskiego. Chór
,,Silesia Cantat" prezentowa³ siê rów-
nie¿ w programie a cappella. Oprócz
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utworów, nad którymi zespó³ pracowa³
w G³ubczycach, specjalnie na koncerty
w Niemczech przygotowano 4 utwory
niemieckie 8.

Chórzy�ci "Silesia Cantat" po raz
drugi go�cili w Niemczech w dniach 24
- 30 wrze�nia 2008 r. Wtedy chór spo-
tka³ siê po raz pi¹ty. Znów, oprócz wie-
lojêzycznego programu a cappella, za-
prezentowa³ publiczno�ci dzie³o wokal-
no-instrumentalne. Tym razem m³odzi
muzycy z ró¿nych krajów - chór i orkie-
stra - wykonali Missa Sacra op. 147 Ro-
berta Schumanna. Orkiestra zagra³a te¿
Synfoniê Es-dur Wolfganga Amade-
usza Mozarta. Sta³ym punktem progra-
mu sta³o siê wykonanie Hymnu III Ty-
si¹clecia 9.

Czego uczy praca w miêdzynarodowym
chórze "Silesia Cantat"? - w wypowie-
dziach swoich twórców i wspó³pracow-
ników.

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e praca nad
ró¿nojêzycznym repertuarem w miêdzy-
narodowym chórze daje ogromne mo¿-
liwo�ci prze³amywania barier narodo-
wo�ciowych. M³odzi chórzy�ci poznaj¹
ludzi wywodz¹cych siê z innych ni¿ oni

kultur i mówi¹cych innym
jêzykiem. To ma ogromn¹
warto�æ wychowawcz¹.

Opinie dotycz¹ce pracy
z m³odzie¿¹ �piewaj¹c¹ w
,,Silesia Cantat" przedsta-
wiaj¹: Tadeusz Eckert i
Piotr Wiecha - twórcy ,,Si-
lesia Cantat", dyrygenci
Chóru L.O. im. A. Mickie-
wicza w G³ubczycach; Je-
rzy Skrzekut - odpowie-
dzialny w zespole za spra-
wy organizacyjne i wy-
chowawcze, prezes g³ub-
czyckiego chóru; dyry-
genci chórów uczestnicz¹-

cych w warsztatach: Ludmi³a Wocial-
Zawadzka prowadz¹ca M³odzie¿owy
Chór Kameralny PSM I i II st. w Opolu
oraz Jan Dolny, dyrygent Chóru L.O.
im. B. Chrobrego ,,Capricolium" w G³u-
cho³azach.

Prze³amywanie bariery jêzykowej
Idei �piewu bez granic s³u¿y m.in.

dobór repertuaru. Wykonuje siê tu
utwory czeskich, polskich, niemieckich,
w³oskich i amerykañskich kompozyto-
rów w ró¿nych jêzykach:  czeskim, pol-
skim, niemieckim, w³oskim, ³aciñskim i
angielskim.

Piotr Wiecha przyznaje, ¿e m³odzie¿
miewa czasem problemy z nauczeniem
siê tekstu w jêzyku obcym:

- Wymowa niektórych s³ów jest trud-
na. Na przyk³ad Niemcom bardzo trud-
no jest za�piewaæ utwór pt. ,,Cyt, Cyt"
w³a�nie ze wzglêdu na wymowê. Ale
æwiczymy w taki sposób, by ka¿dy ra-
dzi³ sobie nawet z najtrudniejszym tek-
stem.

- Najwiêkszym problemem w kontak-
tach jest nieznajomo�æ jêzyka. - dodaje
Jerzy Skrzekut. Tê barierê m³odzi lu-
dzie ucz¹ siê u nas prze³amywaæ. Po-

Próba chóru �Silesia Cantat�.
Dyryguje Jan Dolny.
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maga to, ¿e chórzy�ci s¹ do�æ otwarci,
poniewa¿ wa¿nym punktem jest kon-
takt. Na pocz¹tku da siê wyczuæ, ¿e z
Czechami nasza m³odzie¿ jest bli¿ej ze
wzglêdu na po³o¿enie geograficzne i
podobieñstwo jêzyka. Z czasem jednak
te ró¿nice siê zacieraj¹ i relacje z m³o-
dzie¿¹ niemieck¹ staj¹ siê równie bli-
skie i serdeczne.

Jednym ze sposobów pokonywania
barier jêzykowych s¹ specjalne warsz-
taty, podczas których mo¿na siê na-
uczyæ podstaw jêzyka s¹siadów z za-
granicy. Na pierwszym "Silesia Cantat"
w 2004 r. Beata Konopnicka uczy³a m³o-
dzie¿ jêzyka czeskiego i polskiego, a
Janusz Zapotoczny uczy³ jêzyków: nie-
mieckiego i polskiego. Dziêki takim za-
jêciom m³odzi Polacy , Czesi i Niemcy
poznaj¹ proste zwroty w jêzykach s¹-
siadów. Dla ka¿dej ze stron jest to wy-
j¹tkowe i interesuj¹ce prze¿ycie. Ponad-
to bardzo integruje zespó³, co u³atwia
komunikacjê, która usprawnia pracê w
tak ró¿norodnym zespole.

Ciê¿ka praca daje satysfakcjê
Po tygodniu wspólnej pracy nad

utworami chórzy�ci znaj¹ siê na tyle, ¿e
nie mo¿na ju¿ mówiæ o ¿adnych barie-
rach, pojawiaj¹ siê natomiast szczere
przyja�nie.

 - Tym, co najbardziej pomaga, jest
przede wszystkim praca, praca, praca
i jeszcze raz praca. To siedzenie po 6
godzin na wspólnej próbie sprawia, ¿e
ludzie zaczynaj¹ siê do siebie  zbli¿aæ.
Potem przychodz¹ wspólne koncerty i
emocje z nimi zwi¹zane. Razem prze¿y-
wana rado�æ �piewania - podkre�la
Piotr Wiecha

Ludmi³a Wocial-Zawadzka wyja�nia:
- Wspólne tworzenie dzie³a to zawsze

najlepszy sposób na poznanie nowych
chórzystów. Praca z lud�mi z zagrani-
cy to zawsze dla m³odzie¿y wspania³a

przygoda. Na takich spotkaniach za-
wi¹zuj¹ siê przyja�nie, a nawet mi³o-
�ci. M³odzi ludzie bardzo chêtnie ucz¹
siê pó�niej jêzyków obcych. Korespon-
duj¹ ze sob¹. Moi chórzy�ci bardzo
chêtnie poznaj¹ nowych ludzi, szcze-
gólnie z zagranicy. Co ciekawe, w ta-
kich miêdzynarodowych chórach bar-
dzo dobrze jest realizowaæ bardzo trud-
ne dzie³a. M³odzie¿ jest pó�niej bar-
dzo z siebie zadowolona i bardziej
chêtna do dalszej pracy.

Jerzy Skrzekut podsumowuje:
- G³ównym efektem pracy w tym chó-

rze jest poznanie rówie�ników z innych
krajów. M³odzie¿ dowiaduje siê, jak
¿yj¹ i jak pracuj¹. Pomaga w tym wspó³-
praca w ró¿nojêzycznej grupie. Potrze-
ba nawi¹zania kontaktu wymusza na-
ukê jêzyków obcych. Poprzez koncer-
ty zagraniczne poznajemy kraj i ludzi.
S¹ te¿ inne efekty. Ucz¹ siê wystêpów
artystycznych, organizacji i kontak-
tów miêdzyludzkich. To z kolei poci¹-
ga za sob¹ wiêksz¹ otwarto�æ, odwa-
gê, dowarto�ciowanie. To w³a�nie pra-
ca w chórze kszta³tuje te cechy cha-
rakteru.

Twórcza wymiana do�wiadczeñ
Zespo³y bior¹ce udzia³ w warsztatach

znacznie podnosz¹ swój poziom arty-
styczny. Ich chórzy�ci, dziêki pracy z
do�wiadczonymi dyrygentami, popra-
wiaj¹ umiejêtno�ci wokalne i ucz¹ siê �pie-
waæ bardziej ambitne utwory. Korzy�ci te
dostrzega Jan Dolny - kwartet z g³ucho-
³askiego chóru  ,,Capricolium" od same-
go pocz¹tku bierze udzia³ w ,,Silesia Can-
tat".

- Dziêki warsztatom bardzo podnie-
�li�my nasz poziom wykonawczy. Bu-
dujemy go od wielu lat. W 1998 r. poje-
chali�my na Ogólnopolski Konkurs
Chórów Szkolnych a cappella do Byd-
goszczy i zdobyli�my Srebrny Kamer-



WSPÓ£CZESNO�Æ

209

ton. Jednak przez 6 nastêpnych lat zdo-
bywali�my tylko wyró¿nienia. My�lê,
¿e �cis³a wspó³praca w ramach ,,Sile-
sia Cantat" sprawi³a, ¿e w zesz³ym
roku, a tak¿e i w tym roku zdobyli�my
znów Srebrny Kamerton - zaznacza Jan
Dolny,

Wspó³praca uczy tolerancji
Przy okazji nauki �piewu i realizacji

ró¿nojêzycznych utworów ,,Silesia
Cantat" uczy m³odzie¿ tolerancji, wspó³-
pracy i zgodnego wspó³istnienia. Tu
okazuje siê, ¿e ludzie z ró¿nych krajów
doskonale potrafi¹ siê ze sob¹ porozu-
mieæ.

- Podczas �piewania nie odczuwa
siê ¿adnych ró¿nic. Jedynie w pozio-
mie wcze�niejszego przygotowania
utworów, bo na przyk³ad strona nie-
miecka przygotowuje siê bardzo solid-
nie i jest bardzo dobrze zorganizowa-
na w jeden zespó³. Jednak podczas
wspólnych prób, wspólnego �piewa-
nia wszystko siê wyrównuje. �piew w
chórze ma ogromn¹ moc integracyjn¹
- przyznaje Tadeusz Eckert.

Czy rzeczywi�cie podczas pracy chó-
ru nie ma ¿adnych problemów ani kon-

fliktów? Przecie¿ wspó³pracuj¹ ze sob¹
ludzie mówi¹cy ró¿nymi jêzykami, z ró¿-
nych krajów, o ró¿nych systemach war-
to�ci i zró¿nicowanej wra¿liwo�ci. Je-
rzy Skrzekut wyja�nia:

- Problemy wychowawcze, jako ta-
kie, nie wystêpuj¹ z tego wzglêdu, ¿e

my jeste�my
dosyæ krótko
razem i ca-
³o�æ uwagi
skupiamy na
przygotowa-
niu progra-
mu do kon-
certu. Na
pewno wy-
stêpuj¹ ja-
kie� animo-
zje, bo taka
du¿a grupa
to jako� siê
dociera, ale
to s¹ bardzo

drobne problemy. Na naszych spotka-
niach nie ujawniaj¹ siê w pe³ni. Trud-
no jest wtedy, kiedy d³ugo siê nad czym�
pracuje, kiedy wykonanie jakiego�
utworu wymaga szczególnego wysi³-
ku.  Okazuje siê jednak, ¿e nasza m³o-
dzie¿ ³atwo sobie z tym daje radê i przy
takiej ciê¿kiej pracy nawi¹zuje bli¿szy
kontakt z rówie�nikami. Przygotowa-
nie repertuaru na koncert, a pó�niej
wspólne wykonanie, to wspania³a
sprawa ze wzglêdu na to, ¿e m³odzi lu-
dzie maj¹ szansê co� nowego prze¿yæ.

Przyja�ñ tak¿e po warsztatach
 ̄ yczliwa atmosfera ,,Silesia Cantat"

owocuje wieloma miêdzynarodowymi
przyja�niami, które trwaj¹ tak¿e po za-
koñczeniu warsztatów. Czêsto zdarza
siê, ¿e chórzy�ci niemieccy albo czescy
specjalnie przyje¿d¿aj¹ do G³ubczyc po
to, ¿eby siê spotkaæ ze znajomymi. W

Próba chóru �Silesia Cantat�. Dyryguje Jiøi Slovik.
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Niemczech powsta³a nawet strona in-
ternatowa ,,Silesia Cantat".

- Efektów pracy zespo³u nie da siê
od razu wychwyciæ - zaznacza Piotr
Wiecha. - Dowodem na to, ¿e udaje nam
siê prze³amywaæ bariery, jest to, ilu
mamy przyjació³ po niemieckiej i po
czeskiej stronie. Spotkania w Polsce,
w Czechach i w Niemczech sprawiaj¹,
¿e chórzy�ci lepiej poznaj¹ te kraje i ich
mieszkañców. M³odzie¿ przyja�ni siê ze
sob¹. Wymienia e-maile, a potem chêt-
nie spotyka siê poza warsztatami.

Jerzy Skrzekut dodaje:
- Zawi¹zuj¹ siê przyja�nie i tworz¹

ciep³e relacje miêdzy m³odzie¿¹. Wszy-
scy siê �wietnie ze sob¹ dogaduj¹. To
jest w³a�nie pozytywne w tym ca³ym
przedsiêwziêciu. To jest najwa¿niejszy
cel, który sobie stawiamy. Chodzi o in-
tegracjê m³odzie¿y z ró¿nych krajów.
Pomaga to pó�niej prze³amywaæ ró¿-
ne bariery na tle narodowo�ciowym.

Podsumowanie
Organizatorzy i dyrygenci chórów

uczestnicz¹cych w ,,Silesia Cantat"
zgodnie podkre�laj¹, ¿e przedsiêwziê-
cie to odnios³o sukces. Efekty dzia³al-
no�ci chóru przesz³y ich naj�mielsze
oczekiwania, czego dowodem jest
�wietna atmosfera pracy, bardzo dobre
zrozumienie w zespole i wiele udanych
koncertów zakoñczonych owacj¹ na
stoj¹co.

Dla m³odzie¿y z Polski, Czech i Nie-
miec warsztaty ,,Silesia Cantat" to mo¿-
liwo�æ dobrej zabawy, prze¿ycia czego�
interesuj¹cego i poznania nowych lu-
dzi. Wspólne próby i koncerty ucz¹ jê-
zyków obcych, wspó³pracy, rozumienia
kultury innych narodów oraz toleran-
cji. By miêdzynarodowy zespó³ móg³
dobrze zabrzmieæ, musi zaistnieæ niæ
porozumienia i nie ma miejsca na nega-

tywne stereotypy narodowo�ciowe. Z
reszt¹ wspó³pracuj¹ca ze sob¹ m³odzie¿
nawet o nich nie my�li. Tu liczy siê tyl-
ko muzyka. To ona uczy pojednania i
prze³amuje bariery.

Aleksandra �lepecka

Fragment pracy magisterskiej pt.
"Dzia³alno�æ chórów na �l¹sku Opol-
skim na rzecz prze³amywania barier
narodowo�ciowych", napisanej pod
kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Do-
mañskiej-Maækowiak na Akademii
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w
Poznaniu, Wydzia³ Dyrygentury Chó-
ralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki
Ko�cielnej.

Foto ze zbiorów autorki
1 G³ubczyckie Spotkania Chóralne

,,Silesia Cantat� 2004, Program festi-
walowy, G³ubczyce 2004, s. 13.

2 Tam¿e, s. 3.
3 Tam¿e,  s. 4.
4 G³ubczyckie Spotkania Chóralne

,,Silesia Cantat� 2006, Program festi-
walowy, G³ubczyce 2006, s. 32.

5 Tam¿e, s. 3.
6 Tam¿e, s. 27.
7 Silesia Cantat 7.11. - 13.11.2005.

Polsko-èeský sbor s úèastí némeckého
sboru z Holzminden a 10. roèník Opa-
va Cantat 2005 10.11. - 13.11.2005
mezinárodní festival gymnaziálních
péveckých sborù, Program festiwalo-
wy, Opava 2005, s.5.

8 Internationales Kultur-Festival
Weserbergland. Jugendchor und Or-
chester aus verschiedenen Natinen
Silesia Cantat 2004, Program festiwa-
lowy, s. 6.

9 5. Internationales Kultur-festival
Weserbergland. Jugendchor, Jugendor-
chester und Solisten aus verschiedenen
Natinen Silesia Cantat 2006, Program
festiwalowy, s. 10.
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W G³ubczycach po raz kolejny odby³
siê Festiwal Chóralny "Silesia Cantat"
o nagrodê "G³ubczyckiego Anio³a"
(foto). Inauguracja  festiwalu odby³a siê
w ko�ciele parafialnym pw. Narodzenia
NMP. Go�æmi  byli m in. burmistrz Jan
Krówka i wicestarosta Piotr Soczyñski,
który dokona³ oficjalnego otwarcia.

Koncert inauguracyjny  rozpocz¹³
hymn "Gaude Mater Polonia" i "Hymn
III Tysi¹clecia" w zbiorowym wykona-
niu wszystkich chórów zgromadzonych
w ko�ciele. Na koncert sk³ada³y siê Ca-

nony, które prowa-
dzi³ Jan Dolny, dy-
rygent chóru Ca-
pricolium z G³u-
cho³az, a chórami
w ko�ciele dyrygo-
wa³ nasz Tadeusz
Eckert.

Robocza czê�æ
festiwalu, czyli
przes³uchania i
wrêczanie nagród
odby³a siê w  auli Liceum. Fundatorem

SILESIA CANTAT

nagród w postaci
G ³ u b c z y c k i c h
Anio³ów by³ Stani-
s³aw Tomczak, a
nagród rzeczo-
wych Starostwo.
Nagrody wrêcza³
fundator i bur-
mistrz. Czê�æ fina-
³ow¹ festiwalu pro-
wadzili Ania Tom-
czak i Sebastian
Fulneczek (foto).

Jan Wac
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We wrze�niu 2008 roku Chór Miesza-
ny I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Adama Mickiewicza w G³ubczycach ob-
chodzi³ Jubileusz  XX - lecia  pracy ar-
tystycznej.

Zespó³ powsta³ w 1988 roku z inicja-
tywy ówczesnego dyrektora szko³y -
Edwarda Wo³oszyna.  Za³o¿ycielem i
dyrygentem zespo³u jest Tadeusz Ec-
kert - absolwent Wydzia³u Pedagogicz-
no-Artystycznego  Uniwersytetu  �l¹-
skiego  w Katowicach.

Od  pocz¹tku  swojego istnienia  chór
bra³  czynny  udzia³ w ¿yciu kultural-
nym szko³y i �rodowiska.  Koncertowa³
w kraju i za granic¹ - m.in. w Niemczech,
Francji, Czechach, Wielkiej Brytanii,
W³oszech na Wêgrzech i Ukrainie.
Wystêpowa³ z Orkiestr¹ Symfoniczn¹
Filharmonii Opolskiej,  wykonuj¹c "Car-
mina Burana"  C. Orffa oraz z Orkiestr¹
Filharmonii Zabrzañskiej, realizuj¹c re-
pertuar operowy.  Od wielu lat wspó³-
pracuje z  Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I i II stop-
nia  w Opolu pod dyrekcj¹ Huberta Pro-
choty, co zaowocowa³o wykonaniami
wielu dzie³ wokalno-instrumentalnych
G. Pucciniego, J.F. Haendla,  A. Dwo-

�PIEWAMY JU¯ DWADZIE�CIA LAT
rzaka, W. A. Mozarta, R. Schumanna.
Partnerskie i bardzo przyjazne stosunki
³¹cz¹ nasz  zespó³ z Chórem "Caprico-
lium" z G³ucho³az pod kierunkiem Jana
Dolnego oraz  z absolwentk¹ g³ubczyc-

kiego chóru mieszane-
go - Agnieszk¹ Fran-
ków-¯elazny -  dyrek-
torem Chóru Filharmo-
nii Wroc³awskiej i dy-
rygentk¹ Kameralnego
Chóru Akademii Me-
dycznej.

Od roku 2001 wspó³-
pracê z chórem podj¹³
jego wychowanek -
Piotr Wiecha. Dziêki
temu  zespó³  wzboga-
ci³  swój repertuar o
muzykê dawn¹, wzi¹³

te¿  udzia³  w Ogólnopolskim Festiwalu
Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w
Kaliszu.

Chór  jest laureatem wielu  nagród  w
konkursach  krajowych.  Wielokrotnie
zdobywa³  Z³oty kamerton  oraz Puchar
Ministra Edukacji Narodowej,  a tak¿e
Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego  w Ogólnopolskim Kon-
kursie Chórów a Capella  Dzieci i M³o-
dzie¿y Szkolnej w Bydgoszczy.   Dwu-
krotnie odebra³ Grand Prix tego konkur-
su  i inne nagrody, przyznawane przez
Zwi¹zek Kompozytorów Polskich,  Sto-
warzyszenie Autorów ZAiKS,  Marsza³-
ka Województwa  Kujawsko-Pomor-
skiego,  Program 2 Polskiego Radia.

Szczególne miejsce w dorobku  ze-
spo³u  zajmuj¹  nagrody zdobyte w
Ogólnopolskim Turnieju Chórów "Le-
gnica Cantat" -  Nagroda im. H. Karliñ-
skiego,  nagroda za najlepiej wykona-
ny utwór kompozytora wspó³czesnego,
Grand Prix "Legnica Cantat XXVI" -
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Srebrna Lutnia im. Jerzego Libana.
Wiele sukcesów chór odniós³  rów-

nie¿ w konkursach i festiwalach zagra-
nicznych. Najwa¿niejsze z nich s¹ laury
przywiezione z Miêdzynarodowego
Festiwalu Pie�ni Chóralnej w
Miêdzyzdrojach, z Bydgoskich
Impresji Muzycznych,  konkur-
su w Szekesfehervar na Wê-
grzech i  Miêdzynarodowego
Konkursu " Opava Cantat".

Od 2004 roku chór zainicjowa³
ideê miêdzynarodowych spo-
tkañ chóralnych " Silesia Can-
tat".  W ramach tej wspó³pracy
zrealizowano wspólnie  z partne-
rami  z Czech  i Niemiec  wiele
artystycznych projektów o presti¿o-
wym znaczeniu.

Obchody Jubileuszu  XX - lecia  pra-
cy Chóru Mieszanego LO by³y dla �pie-
waków okresem intensywnej  pracy i
realizacji wielu przedsiêwziêæ. Tradycyj-
nie zespó³ wyst¹pi³ na inauguracji roku
szkolnego 2008/2009, a 7 wrze�nia  za-
pewni³ oprawê muzyczn¹ odpustowej
Mszy �w. w naszym Ko�ciele Parafial-
nym. Tydzieñ pó�niej chórzy�ci z G³ub-
czyc wraz  z  chórem "Capricolium" z

G³ucho³az wziêli udzia³ w  "Misterium
Chleba" w ramach ogólnopolskiej in-
auguracji Europejskich Dni Dziedzictwa
w Byczynie.

Od 18 do 20 wrze�nia trwa³y  warsz-

taty  Miêdzynarodowego Chóru "Sile-
sia Cantat" na Górze �w. Anny, gdzie
wspólnie z naszymi chórzystami  pra-
cowali  go�cie z zaprzyja�nionego chó-
ru "Kos"  pod kierunkiem Milana Mo-

tla z Czech oraz orkiestra symfoniczna
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stop-
nia nr 1 pod dyrekcj¹ Gotfryda W³oda-
rza z Kêdzierzyna - Ko�la. Warsztaty
zwieñczone zosta³y koncertem chóru
'Silesia Cantat" w Ko�ciele p.w. .�w. Mi-
ko³aja  w Kêdzierzynie -Ko�lu. Koncert
by³  bardzo udany, a  publiczno�æ przy-
jê³a wystêpuj¹cych owacjami na stoj¹-
co.

Centralnym punktem obchodów XX
- lecia pracy Chóru Mieszanego LO by³

koncert Jubileuszowy. Odby³ siê  27
wrze�nia 2008 w Ko�ciele Parafial-
nym (foto) w G³ubczycach.  Licznie
zebrani s³uchacze, przyjaciele ze-
spo³u i mi³o�nicy �piewu us³yszeli
w pierwszej czê�ci koncertu kilka
utworów a capella, wykonanych i
poprowadzonych miêdzy innymi
przez absolwentów chóru, (foto) jak
równie¿  parê pozycji z towarzysze-
niem fortepianu, przy którym zasia-
d³a Agnieszka Hautz. W drugiej

czê�ci natomiast pojawi³a siê Orkiestra
Symfoniczna Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I i II stopnia w Opolu pod kie-
runkiem Huberta Prochoty, by wspól-
nie z chórzystami wykonaæ Mszê Ko-
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ronacyjn¹ C- dur W. A. Mozarta.(foto)
W  roli solistów  us³yszeli�my:

Agnieszkê Franków - ̄ elazny  - sopran,
Annê  Boruck¹  - alt, (foto) Micha³a
Borkowskiego  -  tenor,   Jana  Dolnego
- bas (foto).  Wraz Chórem Mieszanym
LO w G³ubczycach wyst¹pili go�cin-
nie: Chór "Capricolium" przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. B. Chrobrego
w G³ucho³azach oraz Chór Mieszany
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II
stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w
Nysie przygotowany przez Stanis³awa
Kosza.

Jak to zwykle przy takich jubileuszo-
wych okazjach bywa, zespó³ zebra³ wie-
le gratulacji  i kwiatów od przyjació³,
w³adz samorz¹dowych i entuzjastów
muzyki chóralnej.  Ze strony absolwen-
tów pad³o wiele ciep³ych s³ów i podziê-
kowañ pod adresem prowadz¹cego
chór Tadeusza Eckerta. Wszyscy ¿yczy-
li  Chórowi Mieszanemu LO i jego dy-
rygentowi wielu kolejnych lat owocnej
pracy, utrzymywania wysokiego pozio-
mu artystycznego, mi³ej i serdecznej at-
mosfery w zespole oraz nieustaj¹cej ra-
do�ci ze wspólnego �piewania.

W przeddzieñ koncertu Jubileuszo-
wego du¿e grono by³ych chórzystów
spotka³o siê w sali kominkowej liceum,

by powspominaæ stare czasy i przygo-
towaæ utwory do za�piewania na kon-
cercie. Wieczorem , gdy tylko wybrzmia-
³y ostatnie d�wiêki hymnu Gaude Ma-
ter Polonia zamykaj¹ce koncert, udali
siê oni  do Nowej Wsi  na Bal  Absol-
wenta Chóru, by uczciæ  jubileusz
wspóln¹ zabaw¹ i �piewami.

W niedzielê 28 wrze�nia odby³a siê w
naszym ko�ciele Msza �w.  w intencji
chóru licealnego , oprawiona artystycz-
nie utworami sakralnymi w wykonaniu
zespo³u. Tego samego dnia po po³udniu
chórzy�ci udali siê z koncertem do Prud-

nika, gdzie wraz z or-
kiestr¹ z Opola ponow-
nie wykonali Mszê Ko-
ronacyjn¹ W. A. Mo-
zarta.

Chocia¿ po atrakcjach
i trudach jubileuszu
przyda³by siê ma³y od-
poczynek, to nie mo¿na
by³o sobie na niego po-
zwoliæ, gdy¿ ju¿ 3 pa�-
dziernika chór uda³ siê
na trzy dni do Senicy na
S³owacji, ¿eby wzi¹æ
udzia³  w Miêdzynaro-

dowym Festiwalu Chóralnym. Zapre-
zentowa³ siê tam znakomicie i zosta³
uznany za najlepszy zespól festiwalu.

Ostatnim du¿ym przedsiêwziêciem za-
mykaj¹cym obchody jubileuszowe by³y
kolejne Miêdzynarodowe Warsztaty
Chóralne "Silesia Cantat". Odby³y siê
one w dniach 14 - 19 pa�dziernika, tym
razem w G³ucho³azach,  z udzia³em miej-
scowego chóru licealnego pod dyrekcj¹
Jana Dolnego oraz   partnerów niemiec-
kich  pod kierunkiem Corduli Sodt.

Warto podkre�liæ, ¿e warsztaty mo-
g³y siê odbyæ dziêki wsparciu finanso-
wemu Polsko-Niemieckiej Wymiany
M³odzie¿y, Urzêdu Marsza³kowskiego
w Opolu, Starostwa Powiatowego w
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Kêdzierzynie-Ko�lu  i Stowarzyszenia
im. Bronis³awy Adamskiej Absolwen-
tów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
G³ubczycach. Efektem wspó³pracy ar-
tystycznej uczestników warsztatów by³
udzia³ w  czterech koncertach: w G³u-
cho³azach, w G³ubczycach - koncert
po�wiêcony Janowi Paw³owi II,  w Kê-
dzierzynie -Ko�lu  i na zamku w Brzegu.
Najbardziej spektakularnym wydarze-
niem okaza³ siê wystêp chóru "Silesia
Cantat" w hali "Azoty" 17 pa�dziernika
przed prawie trzema tysi¹cami s³ucha-
czy.  Koncert by³ gal¹ muzyki operowej
i odbywa³ siê w ramach Polsko - Cze-
skiego Festiwalu Kultury.  Wyst¹pi³o
w nim trzech znakomitych polskich te-
norów: Pawe³ Ska³uba, Dariusz Stachu-
ra i Ryszard Wróblewski;  a tak¿e Neve-
na Lilowa - mezzosopran i Patrycja So³-
ga - sopran. Solistom towarzyszy³a Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Za-
brzañskiej pod dyrekcj¹ S³awomira
Chrzanowskiego, która brawurowo wy-
kona³a te¿ kilka popularnych utworów
orkiestrowych.  Chór "Silesia Cantat"
przygotowany przez Tadeusza Eckerta,
Cordulê Sodt  i Jana Dolnego mia³ oka-
zjê zaprezentowaæ Chór Niewolników z
opery Nabucco  i  Chór Cyganów z ope-

ry Trubadur G. Verdiego,  a tak¿e towa-
rzyszyæ tenorom w s³ynnych ariach
"Nessum dorma" z opery Turandot G.
Pucciniego  oraz  "Wielka s³awa to ¿art"
z operetki  Baron cygañski  J. Straussa.
Ca³o�æ gali prowadzi³ wielki znawca i
mi³o�nik muzyki operowej - Bogus³aw
Kaczyñski.  Czyni³ to, jak zwykle, z
wielk¹ gracj¹ i poczuciem humoru. Gra-
tulowa³ te¿ wystêpu chórowi "Silesia
Cantat" i jego prowadz¹cym. Trzeba
przyznaæ, ¿e udzia³ chóru w tym kon-
cercie, i to w tak znakomitym towarzy-
stwie, by³ niezwyk³ym prze¿yciem dla
�piewaj¹cych oraz dla licznie przyby-
³ej, równie¿ z G³ubczyc, publiczno�ci.
By³ to te¿ doskona³y akcent zamykaj¹-
cy obchody jubileuszowe zespo³u i
podkre�laj¹cy jego wszechstronno�æ i
wysoki poziom artystyczny.

Koñcz¹c tê relacjê, chcieliby�my ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim oso-
bom, które wspieraj¹ nasz¹ dzia³alno�æ,
naszym przyjacio³om, rodzicom i
wszystkim tym, którzy przychodz¹ na
nasze koncerty i doceniaj¹ nasz trud,
wysi³ek, ¿ycz¹ nam wysokich artystycz-
nych lotów i  wspólnie z nami  raduj¹
siê �piewem.

Lilianna i Tadeusz Eckertowie
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W tym roku po raz kolejny chór Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczy-
cach odby³ zagraniczne tournee.  Prak-

tycznie ca³y sierpieñ zajê³o naszej gru-
pie koncertowanie oraz zwiedzanie Nie-
miec, Anglii, Szkocji i Walii. Wyjazd
trwa³ od 31 lipca do 24 sierpnia i by³ dla
nas solidn¹ dawk¹ rozrywki, wzruszeñ,
ale i ...szko³¹ ¿ycia, jak ka¿da d³u¿sza
wyprawa.

Wszystko zaczê³o siê przed szóst¹
rano, na placu LO. Podró¿ trwaj¹c¹ oko-
³o 14 godzin spêdzili�my w bardzo kom-
fortowym autobusie, gdy¿ korzystaj¹c
z zesz³orocznych do�wiadczeñ wybra-
li�my tego samego przewo�nika. Jecha³
z nami tak¿e poznany wtedy kierowca,
Marek (pseudonim 'Ciacho'), z którym
ca³y chór bardzo siê zaprzyja�ni³. Dziê-
ki jego staraniom oko³o pó³nocy bez-
piecznie dotarli�my do miejscowo�ci
Bad Fallingbostel (Niemcy), gdzie  przy-

bywaj¹c na zaproszenie pana Huberta
Luxa (foto) mieli�my mo¿liwo�æ spania

NAJD£U¯SZA PODRÓ¯ EUROPEJSKA CHÓRU
w miejscowej szkole i za�piewania wie-
czornego koncertu. Po kolejnej nocy w
tym uroczym miejscu ruszyli�my dalej -

w koñcu czeka³a na nas
Wielka Wyspa!

Odbywaszy przeprawê
promow¹ z francuskiej miej-
scowo�ci Calais, znale�li-
�my siê na angielskiej zie-
mi. Naszym celem by³o Lin-
coln, gdzie byli�my ju¿ dwa
lata temu. Miasto to s³ynie
z piêknej i ogromnej  kate-

dry, w której �piewali�my  koncert zor-
ganizowany przez przyjaciela naszego

chóru, pana Charlesa Shawa. W Lin-
coln mieli�my okazjê poznaæ wiele an-
gielskich rodzin, którym jeste�my bar-
dzo wdziêczni za go�cinê, z któr¹ spo-
tykali�my siê na tournee praktycznie na
ka¿dym kroku. Po raz kolejny okaza³ j¹
nam tak¿e pan Peter Elgie, wielki mi³o-
�nik naszego zespo³u, od wielu lat za-
praszaj¹cy chór do swojego rodzinne-
go Barnoldswick. Tak te¿ by³o i tym ra-
zem. W miêdzyczasie za�piewali�my
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dwa �wietne koncerty
w  Nelson i Chadderton.
W Barnoldswick spo-
tkali�my siê z niezwyk³a
¿yczliwo�ci¹ mieszkañ-
ców oraz dali�my, w na-
szej ocenie, najlepszy
na ca³ym tournee, wy-
stêp. Zapewne ten wiel-
ki sukces by³ spowodo-
wany wycieczk¹ w
góry, zorganizowan¹
nam tego samego dnia
przez Petera. Czaruj¹ce
widoki i emocjonuj¹ca wspinaczka po
wodospadzie  natchnê³y niejednego
chórzystê, ale pewnie te¿... samego dy-
rygenta.

Czy mog³o nas czekaæ co� jeszcze
lepszego? Oczywi�cie ! Razem z Pete-
rem i jego ¿on¹ udali�my siê do nasze-
go nastêpnego 'przystanku' w d³ugiej
podró¿y - Szkocji, a konkretnie malow-
niczego miasteczka Moffat. Spêdzili�my
kilka dni w tym regionie Wielkiej Bryta-
nii, m.in. odwiedzaj¹c stolicê Szkocji -
Edynburg, Glasgow, s³ynne Lake Di-

strict czy Penrith. Czas wolny od zwie-
dzania po�wiêcali�my na próby i odpo-
czynek w naszym schronisku m³odzie-
¿owym - dawnym dworku. Musieli�my

siê dobrze przygotowaæ, bowiem przed
nami by³y dwa patriotyczne wystêpy.

Pierwszy z nich mia³ siê odbyæ w Penr-
hoshome Polish Villaga w Pwllheli, czy-
li krótko wyja�niaj¹c: polskim o�rodku
dziennego pobytu dla starszych Pola-
ków - emigrantów, w tym wiêkszo�ci
zas³u¿onych kombatantów. Placówka  ta
znajduje siê w Walii, a wiêc  czeka³a nas
kolejna  zmiana miejsca! Po drodze wst¹-
pili�my do miasta zespo³u The Beatles
- Liverpoolu. Jednak czas goni³ - mu-
sieli�my siê jak najszybciej znale�æ w

Pwllheli. Tam tak¿e cze-
ka³y nas niespodzianki.
Niesamowicie sympa-
tyczne przywitanie
pana dyrektora Micha-
³a Drewenckiego upew-
ni³o nas w tym, ¿e bê-
dzie to wspania³y pobyt.
Kombatanci spragnieni
polskich pie�ni patrio-
tycznych przyjêli nasz
koncert burz¹ oklasków
i ze ³zami wzruszenia.
By³o to bardzo osobiste
spotkanie dla nas

wszystkich, kolejna mocna dawka pa-
triotyzmu i dobra lekcja historii. Nastêp-
na mia³a siê odbyæ ju¿ w Londynie.

Szesnastego sierpnia przybili�my do
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stolicy Zjednoczonego Królestwa. By³
to moment kulminacyjny naszej wypra-
wy - uroczysty koncert z okazji osiem-
dziesiêciopiêciolecia �wiêta ̄ o³nierza
Polskiego organizowany przez Stowa-
rzyszenie Polskich Kombatantów w
Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyæ, ¿e
rok temu mia³ miejsce podobny wystêp.
Nasze ponowne spotkanie z londyñski-
mi kombatantami oraz Panem Prezyden-
tem Ryszardem Kaczorowskim (foto)
by³o g³ównie zas³ug¹ zastêpczyni Pre-
zesa Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów, pani Barbary Or³owskiej. To z
jej relacji wynika³o, ¿e  nasz zespó³ ostat-
nio zaprezentowa³ siê tak dobrze, ¿e po-
stanowiono zaprosiæ nas jeszcze raz.

Koncert okaza³ siê wielkim sukcesem i
podobno splendorem pobi³ zesz³orocz-
ny, z czego bardzo siê cieszyli�my. Po
oficjalnej gali chórzy�ci mieli czas na
zwiedzanie miasta czy szaleñstwo za-
kupów. Ka¿dy znalaz³ co� dla siebie. Za-
dowoleni rozpoczêli�my drogê po-
wrotn¹. Do domu.

Jednak zanim ujrzeli�my rodzim¹ zie-
miê, spêdzili�my kilka dni w g³ubczyc-
kim mie�cie partnerskim -  Rockenhau-
sen w Niemczech. Go�ci³ nas tam pan
Christian Angne, oferuj¹c spanie w
miejscowej szkole, korzystanie z sali gim-
nastycznej oraz ...odkrytego basenu, co
by³o nie lada atrakcj¹ dla zmêczonych

chórzy -
stów. Co
ciekawe,
w ostat-
ni¹ noc
przed wy-
j a z d e m
mieli�my
o k a z j ê
b r a æ
udzia³ w
nietypo-
wym nie-
miecko-malgaskiem weselu. Wykonali-
�my kilka okoliczno�ciowych piosenek
i zaproszono  nas, aby od�piewaæ ... tra-
dycyjne pie�ni z Madagaskaru, sk¹d
pochodzi³a panna m³oda. By³o to dla
nas niezwyk³e prze¿ycie, które zawsze
bêdziemy mile wspominaæ.

Po owej nocy czeka³a nas droga po-
wrotna. Wszystko posz³o po dobrej
my�li i ju¿ dwudziestego czwartego sierp-
nia byli�my w G³ubczycach. Zmêczeni,
ale szczê�liwi wrócili�my do swoich do-
mów, pamiêtaj¹c o wszystkich dobrych
ludziach i o piêknych chwilach, które
spotka³y nas na tournee...

Do zobaczenia za rok !
Marta Chruszczewska - chórzystka
Foto ze zbiorów chóru
Dyrekcja chóru pragnie wyraziæ ser-

deczne podziêkowania wszystkim
wspó³organizatorom tego wyjazdu.  W
szczególno�ci dziêkujemy: Peterowi
Elgie z Barnoldswick (Anglia), Huber-
towi Luxowi z Bad Fallingbostel
(Niemcy), Christianowi Angne z Roc-
kenhausen (Niemcy), Charlsowi Show
z Lincoln (Anglia), Barbarze Or³ow-
skiej z Londynu (Anglia), Micha³owi
Drewenckiemu z  Penrhos (Walia) oraz
wszystkim instytucjom i osobom pry-
watnym, które by³y pomocne w prze-
prowadzeniu tego trudnego przedsiê-
wziêcia.
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Pierwszy wrze-
�nia w kalendarzu
to najczê�ciej
dzieñ,  w którym
dzieci i m³odzie¿
rozpoczynaj¹  rok
szkolny. W tym
roku zajêcia w
dziewiêciu szko-
³ach podstawo-
wych w gminie
G³ubczyce rozpo-
czê³o ogó³em 1346
dzieci, w tym 222
pierwszoklasi-
stów. Warto do-
daæ, ¿e w starszych oddzia³ach uczyæ
siê bêdzie w klasach II-203, kl. III-185,
kl. IV- 235, kl.V- 265, kl.VI-236, nauka
odbywaæ siê bêdzie w 79 oddzia³ach.
W poszczególnych szko³ach - SP1 (fot.
wy¿ej) - 18 oddzia³ów, 381 dzieci (pierw-
szoklasistów-62), SP2 (fot. ni¿ej) - 19

oddz. 413 dzieci (72), SP Lisiêcice - 6
oddz. 111 dzieci (19), SP Zopowy - 6
oddz. 85 dzieci (13), SP Bogdanowice -
6 oddz. 66 dzieci (11), SP Klisino - 6 oddz.
74 dzieci (10), SP Grobniki 6 oddz. 70
dzieci (11), SP Pietrowice - 6 oddz. 90

 PIERWSZY WRZE�NIA 2008 W SZKO£ACH

dzieci (10), SP Go³uszowice 6 oddz. 56
dzieci (14). W trzech gimnazjach - Gim-
nazjum nr1 - 533 uczniów w 21 oddz.
Gimnazjum nr 2 - 231 uczniów w 10 oddz.
Gimnazjum w Lisiêcicach 74 uczniow w
3 oddz.

W szko³ach, których organem pro-
wadz¹cym jest gmina
(oprócz SP Go³uszowice
- szko³a stowarzyszenio-
wa), zatrudnionych jest w
roku szkolnym 2008/09:
szko³y podstawowe w
mie�cie - 47,11 nauczy-
cieli dyplomowanych,
14,7 nauczycieli miano-
wanych, 15,2 kontrakto-
wych, sta¿ystów 0,17; na
wsi: dyplomowanych
33,5, mianowanych 15,8,
kontraktowych 13,98,
sta¿ystów 0,28. W gimna-

zjach: dyplomowanych 39,59, mianowa-
nych 13,3, kontraktowych 12,2, sta¿y-
stów 3,28. W przedszkolach miejskich
- ogó³em 33,09 nauczycieli, wiejskich -
12,05. Warto�ci u³amkowe wynikaj¹ ze
statystyki.

Jan Wac
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...Hej rado�ci¹ oczy b³yszcz¹ i szczê-
�liwe mamy miny Bo dzieñ pasowania
wszyscy przej�æ musimy...

Pa�dziernik od wielu lat w Szkole Pod-

stawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki
jest miesi¹cem szczególnie wa¿nym dla
rozpoczynaj¹cych swoj¹ d³ug¹ �cie¿kê
edukacyjn¹. W tym okresie pierwszo-
klasi�ci - uczniowie nauczania zintegro-
wanego uczestnicz¹ w jednej z najwa¿-
niejszych w ich ¿yciu uroczysto�ci -
pasowania na ucznia. Odwo³uj¹c siê do
kart historii ceremonia �lubowania i
pasowania uczniów klas pierwszych na
pe³noprawnych cz³onków spo³eczno�ci
szkolnej wywodzi siê ze �redniowiecz-
nej tradycji rycerskiej. M³ody cz³owiek,
który mia³ wej�æ w grono rycerskiej bra-
ci, musia³ przej�æ pewne egzaminy, wy-
kazaæ siê mêstwem, umiejêtno�ci¹ w³a-
dania broni¹, dopiero pó�niej, podczas
uroczystej ceremonii sk³ada³ �lubowa-
nie wierno�ci swojemu królowi i by³ na-
stêpnie pasowany na rycerza, a pod-
czas tej uroczysto�ci otrzymywa³ rycer-
ski pas, zbrojê i miecz. Mojej klasie IVa
w tym roku przypad³ zaszczyt powita-
nia uczniów klas pierwszych i przyjêcia
ich do grona spo³eczno�ci szkolnej.

PASOWANIA NADSZED£ CZAS...
Tote¿ w scenerii zamku królewskiego
odwo³uj¹c siê do tradycji rycerskiej po-
stanowi³am zorganizowaæ pasowanie
na pierwszaka. Odstêpstwem od �re-

dniowiecz-
nych zwy-
czajów by³y
tylko wrê-
czone na ko-
niec paso-
wania przez
pani¹ dyrek-
tor Jolantê
Wojtu� i
wychowaw-
czynie Kata-
rzynê So-
c z y ñ s k ¹ ,
I l o n ê

Osiowsk¹, Barbarê G³uszczyñsk¹ i na-
uczyciela wspomagaj¹cego Bernadetê
Nêdzê  pami¹tkowe dyplomy i birety.
Impreza mia³a podnios³y charakter dziê-
ki zaproszonym rodzicom, dziadkom, ro-
dzeñstwu. W rytmie poloneza klasy
wkracza³y w piêkn¹ sceneriê Zamku
Królewskiego przygotowanego z po-
moc¹ pañ Danuty Dziedzic, Katarzyny
Szymañskiej, Kariny Kowalskiej, Barba-
ry G³uszczyñskiej. Pierwszaki piêknie za-
prezentowa³y siê w monta¿u s³owno -
muzycznym, ka¿dy z uczniów mia³ mo¿-
liwo�æ ukazania swoich umiejêtno�ci
zdobytych w tak krótkim czasie.  Na
zakoñczenie, aby upamiêtniæ ten dzieñ,
ka¿da klasa  pozowa³a do wspólnego
zdjêcia. Nastêpnie udali siê na s³odki
poczêstunek przygotowany przez rodzi-
ców. Przedstawienie przynios³o wiele
wzruszeñ rodzicom, zintegrowa³o zbio-
rowo�æ szkoln¹, dzieciom sprawi³o wiel-
k¹ rado�æ i pozwoli³o im choæ na chwilê
przenie�æ siê w zaczarowany �wiat baj-
ki i ba�ni.

Bo¿ena Olender
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W dniach 7-14 maja 2008 roku Gim-
nazjum NR 1 po raz kolejny go�ci³o m³o-
dzie¿ z Niemiec. Program wymiany prze-
prowadzany jest po raz kolejny przy

wsparciu finansowym Polsko-Niemiec-
kiej Wymiany M³odzie¿y w Warsza-
wie.W tegorocznej wymianie wziê³o
udzia³ siedmioro uczniów ze strony nie-
mieckiej, którzy goszczeni byli przez sie-
dem rodzin part-
nerskich ze stro-
ny polskiej. Ko-
o r d y n a t o r e m
wymiany ze stro-
ny niemieckiej
jest pani Eva
Maria Bitsch, na-
tomiast funkcjê
tê ze strony pol-
skiej reprezentu-
je Sylwia Klein.
Akcjê wspiera
równie¿ od lat
cz³onek rady miejskiej Rockenhausen
Chrystian Angne. Patronat nad organi-
zacj¹ wymiany polsko-niemieckiej spra-
wowa³a dyrekcja naszej szko³y: Bo¿ena
Majka oraz Maria Bernacka.

Wizyta przebiega³a zgodnie z przy-
gotowanym wcze�niej programem, na
który z³o¿y³y siê:

GO�CIE Z ROCKENHAUSEN
W GIMNAZJUM NR 1

- Wycieczka do kopalni z³ota w Z³otym
Stoku. Wiele niezapomnianych wra¿eñ
dostarczy³a m³odzie¿y z pewno�ci¹ prze-
ja¿d¿ka podziemn¹ kolejk¹ oraz p³ywanie

³ódk¹ w podziemnych tu-
nelach kopalni z³ota. Eks-
cytuj¹cym wydarzeniem
dla m³odzie¿y by³o poszu-
kiwanie i p³ukanie z³ota,
które to by³o dla nich naj-
wiêksz¹ atrakcj¹.
- Zwiedzanie podziemi
Kotliny K³odzkiej by³o nie
tylko �wietn¹ przygod¹,
lecz równie¿ krótk¹ lekcj¹
historii tego regionu.

- Bardzo pouczaj¹ca i wa¿na by³a dla
uczniów wycieczka do muzeum w O�wiê-
cimiu.
- Spotkanie z w³adzami samorz¹dowymi
w Urzêdzie Miejskim.

Organizatorem wycieczek turystycz-
no-krajoznawczych by³ Jacek Szczepa-
nik. Przypieczêtowaniem tegorocznej
wymiany polsko-niemieckiej by³ orga-
nizowany ju¿ po raz kolejny "Wieczór
Europejski" z udzia³em rodzin partner-
skich. Wieczór ten by³ okazj¹ do

Dokoñczenie na str. 223
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Dzieñ 28 XI 2007 r w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w G³ubczycach og³oszony
zosta³ "Dniem bez agresji i przemocy".
G³ówn¹ atrakcjê dnia stanowi³ apel pod
has³em: "Precz z agresj¹", który prze-
znaczony by³ dla wszystkich uczniów
naszej szko³y. Inscenizacjê przygotowa-
³a i przedstawi³a  klasa 3 c z wychowaw-
czyni¹ Lucyn¹ Kobylañsk¹. W cieka-
wie zaaran¿owanej
sali gimnastycznej,
przedstawiaj¹cej
sceneriê s¹du, a
konkretnie salê
rozpraw, zasiedli
oskar¿eni, oskar¿y-
ciele, obroñcy i
oczywi�cie sêdzia.
�ciany "sali roz-
praw" zdobi³y pla-
katy z dobitnie
sformu³owanymi
has³ami typu: "My
agresji ju¿ nie chce-
my i dlatego prote-
stujemy", "Walcz tak skutecznie, by
by³o bezpiecznie", " Nawet pod presj¹
walcz z agresj¹". Nie trudno siê domy-
�liæ, ¿e w tak przygotowanej scenogra-
fii odby³a siê najprawdziwsza rozprawa
s¹dowa. Rozprawa przeciwko przemo-
cy i agresji zakoñczy³a siê klêsk¹ agre-
sorów, prowokatorów i urwisów. Uro-
cza Pani Sêdzia, uczennica kl.3 c, z nale-
¿yt¹ powag¹ odczytywa³a kolejne wy-
roki dla tych, co bij¹, poni¿aj¹, kopi¹,
dokuczaj¹, dla tych, co znêcaj¹ siê nad
innymi, powoduj¹c krzywdê i cierpie-
nie. Kilkakrotnie us³yszeli�my: "Najwy¿-
szy wymiar kary!", "Oskar¿ony winny
jest przemocy"!

By³a to wspania³a lekcja pokory dla
tych, którzy ju¿ siê dopu�cili czynów
brutalnych, ale tak¿e dla tych, którzy

STOP AGRESJI !
widz¹c podobne sytuacje, nie reagowa-
li, nie zg³aszali doros³ym. Dla tych, któ-
rzy bêd¹c �wiadkiem przemocy, bali siê
zareagowaæ, aby nie zyskaæ miana "ka-
bla" lub "kapusia".

"Nie têdy droga!" - grzmia³ g³os sê-
dziego.

"Informowanie doros³ych nie jest do-
nosem, ale szukaniem pomocy!"

"Nie jeste� skar¿ypyt¹, tylko wal-
czysz o bezpieczeñstwo w szkole!"

"Je¿eli nikomu o tym nie mówisz,
krzywdzisz siebie, swoich kolegów i
chronisz sprawców!"

"Stop przemocy! Stop agresji! Nie
jeste� sam!"- wykrzykiwa³ chórek ³aw-
ników.

Wspania³a gra aktorska uczniów kl.
3 c zachwyci³a zarówno maluchów, jak i
starszych uczniów naszej szko³y. Bar-
dzo ciekawym, koñcowym efektem pro-
gramu by³o przeprowadzenie g³osowa-
nia w�ród zebranych na sali dzieci. Ka¿-
dy uczeñ otrzyma³ karteczkê z napisem:
"Jestem przeciw przemocy" i sam mu-
sia³ podj¹æ decyzjê. "Czy ja podpisujê
siê pod tym has³em?" albo "Czy jest
ono mi obojêtne i mnie nie dotyczy?".
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Je¿eli uczeñ by³ przeciwny przemo-
cy, wrzuca³ swoj¹ karteczkê do urny.
Je¿eli nie, zatrzymywa³ j¹ dla siebie.
£awnicy podliczyli g³osy i wyniki prze-
kazali sêdziemu. Sêdzia uroczy�cie od-
czyta³: "Wiêkszo�æ uczniów naszej
szko³y jest przeciwko przemocy. Nie
bójmy siê reagowaæ na przejawy agre-
sji!" Wspania³ym uzupe³nieniem cieka-
wych dialogów by³y utwory Stanis³a-
wa Sojki "Dlaczego nie mówimy o tym,
co nas boli otwarcie?" i Czes³awa Nie-
mena "Dziwny jest ten �wiat". Ucznio-
wie (duzi i mali), jak zaczarowani wy-
chodzili po apelu z sali rozpraw. W tym
dniu zajêæ lekcyjnych ju¿ nie by³o. By³y
wa¿niejsze sprawy do omówienia. Dys-
kutowali�my o tym, jak poprawiæ bez-
pieczeñstwo w szkole, jak nie byæ obo-

jêtnym i o tym jak walczyæ z agresj¹.
Wychowawcy specjalnie na ten dzieñ
przygotowali ciekawe bloki tematycz-
ne oraz  pogadanki i zabawy, maj¹ce na
celu niwelowanie agresji w szkole. Prze-
prowadzono konkursy plastyczne pod
has³em "Stop agresji", a plakatami i ry-
sunkami ozdobiono korytarze szkolne.
My�lê, ¿e ten dzieñ przyniós³ wiele do-
brego i utkwi³ uczniom na d³ugo w pa-
miêci. W przystêpny sposób poznali
Konwencjê Praw Dziecka, która gwa-
rantuje im nietykalno�æ osobist¹. My-
�lê, i¿ dy¿uruj¹c na korytarzu szkolnym,
us³yszê kiedy� miêdzy uczniami tak¹
rozmowê; " S³uchaj kolego! Opanuj siê!
Zastanów siê co robisz! Jeszcze nie jest
na to za pó�no!"

Marzena Ró¿nicka - �wiercz

wspólnego podsumowania naszej do-
tychczasowej miêdzynarodowej wspó³-
pracy, a dodatkow¹ atrakcj¹ by³a pre-
zentacja przebojów muzycznych wyko-
nanych przez zespó³ wokalny Gimna-
zjum Nr 1 pod kierunkiem Ewy Maleñ-
czyk. Mi³¹ czê�ci¹ wieczoru by³a tak¿e
wspólna degustacja tradycyjnych dañ
polskich przygotowanych przez zaan-
ga¿owanych w wymianê rodziców.

Integraln¹ czê�ci¹ ka¿dej wymiany jest
tak¿e udzia³ naszych go�ci z Niemiec w za-
jêciach lekcyjnych wraz z ich partnerami z
Polski.

Nasi go�cie mieszkali w domach ro-
dzinnych swoich polskich partnerów,
gdzie spotkali siê z go�cinno�ci¹ i tro-
skliw¹ opiek¹. S³owa podziêkowania
kierujemy w stronê rodziców, którzy
podjêli siê tego zadania.

O przebiegu naszej wymiany relacjo-
nowa³o Radio Opole, które to mieli�my
przyjemno�æ go�ciæ w naszej szkole.

Obecnie trwaj¹ ustalenia dotycz¹ce
kolejnej wymiany. Po wstêpnych roz-
mowach z pani¹ Ev¹ Mari¹ Bitsch wie-
my, ¿e kolejna wymiana odbêdzie siê
prawdopodobnie we wrze�niu 2008
roku. Mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³-
pracê i pragniemy podziêkowaæ w tym
miejscu PNWM z Warszawy, dyrekcjom
i nauczycielom IGSMR z Rockenhau-
sen i Gimnazjum Nr 1 w G³ubczycach,
rodzicom uczniów, w³adzom samorz¹do-
wym obu miast i  koordynatorom pro-
gramu z obu miast za pomoc w realizacji
tego miêdzynarodowego przedsiêwziê-
cia.

Sylwia Klein

GO�CIE Z ROCKENHAUSEN...
Dokoñczenie ze str. 221
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�Gimnazjada na 11 listopada� sta³a
siê ju¿ tradycj¹ Gimnazjum nr2. Jest to
druga po otrzêsinach
impreza, do której anga-
¿owane s¹ pierwsze kla-
sy. Dziêki niej zwiêksza
siê wiedza historyczna
uczniów na temat wa¿-
nych dla naszego kraju
chwil, zwi¹zanych z od-
zyskaniem niepodleg³o-
�ci, dodatkowo jest to
�wietna okazja do inte-
gracji nowych uczniów
gimnazjum ze szko³¹
oraz ze swoimi zespo³a-
mi klasowymi. Gimna-
zjada polega na rywali-
zacji, która przebiega w ró¿nych kon-
kurencjach. Mo¿na sprawdziæ siê w
konkursie wiedzy, rywa-
lizacji sportowej, w tañ-
cu (polonez), za�piewa-
niu pie�ni patriotycznej
oraz konkursie plastycz-
nym (malowanie god³a
Polski). Uczniowie ucz¹
siê przy okazji tych zma-
gañ walki fair play, jest
to dla nich tak¿e niety-
powa forma uczenia tego
wa¿nego dla ka¿dego Polaka dnia - 11
listopada, który przypomina nam o ra-
dosnej chwili powrotu Polski na mapê
Europy.

Od piêciu lat opiekê nad organizacj¹
Gimnazjady sprawuj¹ Izabela Rostow-

ska, Ewa B³a¿ków i Renata Kopecka.
Dodatkowo w tym roku zaprosi³y w

charakterze go�ci
uczniów klas szó-
stych, aby kibicowali
swoim starszym kole-
gom i mogli zobaczyæ,
co bêd¹ prze¿ywali za
rok, je�li wybior¹ tê
szko³ê na dalsze lata
nauki. Z zaproszenia
skorzystali uczniowie
z SP Grobniki i SP nr 1
w G³ubczycach, którzy
przybyli wraz z opieku-
nami. Organizatorkom
i uczniom by³o bardzo
mi³o, ¿e mogli z nimi

wspólnie spêdzaæ ten wa¿ny dzieñ.
Mamy nadziejê, ¿e Gimnazjada bêdzie

trwaæ i stanie siê dowodem na to, ¿e
m³odzie¿ Gimnazjum nr 2 zna historiê
swojego kraju, szanuje przesz³o�æ i ro-
zumie, jak wa¿n¹ rolê spe³nia ju¿ w nie-
podleg³ej, demokratycznej Polsce.

Ewa B³a¿ków
Foto ze zbiorów autorki

V EDYCJA GIMNAZJADY
W GIMNAZJUM NR2
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 31 stycznia 2008r. na spotkanie z kla-
sami III a i III c zostali zaproszeni wete-
rani II wojny �wiatowej: Marian £oziñ-

ski,  (prezes Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych Wiê�niów Politycznych,
uczestnik kampanii wrze�niowej), Józef
Maæków (¿o³nierz I Armii WP,
uczestnik walk o Wa³ Pomorski i
Berlin) oraz Jan Bi³ozur (�wiadek
zbrodni UPA w województwie sta-
nis³awowskim na Kresach Wschod-
nich).

Pierwszy wyst¹pi³ pan Maæków,
który opowiedzia³ o swoim udziale
w walkach w 1945r . na Pomorzu Za-
chodnim. Walki te by³y wyj¹tkowo
krwawe, a ¿o³nierze polscy prowa-
dzili je z nie najlepszym uzbrojeniem.
Wspomina³ desperackie czyny wspó³-
towarzyszy w starciach z hitlerowcami,
czerwony od krwi �nieg i poleg³ych ko-
legów, co mimo up³ywu lat by³o dla nie-
go nadal bardzo bolesne.

Pan Jan Bi³ozur przybli¿y³ tegorocz-
nym maturzystom losy Polaków na
Wo³yniu, gdzie latem 1943r. UPA roz-
poczê³a akcjê ich  eksterminacji. W zor-
ganizowanym ludobójstwie nie prze-
szkodzi³o  UPA pojawienie siê Armii
Czerwonej. Akcje przeprowadzane by³y
w nocy, nie wiadomo by³o, kto bra³ w
nich udzia³. Ludno�æ polska by³a ogra-

biana, torturowana, mordowana. Wg
prelegenta, na Kresach z r¹k UPA �mieræ
ponios³o ponad 100 tys. Polaków, a po-

nad 400 tys. zosta³o zmuszonych
do ucieczki z terenów objêtych
walkami.

 Pan Marian £oziñski wspomi-
na³ swój udzia³ w kampanii wrze-
�niowej 1939r. w okolicach Rze-
szowa i Przemy�la. Pokaza³ rów-
nie¿ odznaczenia i dokumenty.

Po wspomnieniach nast¹pi³y
pytania ze strony m³odzie¿y. Za-
pytany o wyjazdy wspó³cze-
snych Polaków za granicê pan

£oziñski powiedzia³, ¿e tego nie popie-
ra. Jego pokolenie stawia³o na pierw-
szym miejscu ojczyznê, naukê i pracê, a

podsumowuj¹c tematykê spotkania po-
wiedzia³, ¿e nale¿y pamiêtaæ o tych wo-
jennych wydarzeniach i zrobiæ wszyst-
ko, aby nie powtórzy³y siê w przysz³o-
�ci.

Na zakoñczenie m³odzie¿ serdecznie
podziêkowa³a kombatantom za chêæ
podzielenia siê z ni¹ swoimi, czêsto bo-
lesnymi wspomnieniami. Dwa lata wcze-
�niej odby³o siê podobne spotkanie
kombatantów z obecnymi klasami praw-
no - spo³ecznymi III d i III e.

Ewa Krzaczkowska, kl. III a,
Ko³o M³odych Historyków LO

Foto ze zbiorów autorki

¯YWA LEKCJA HISTORII
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VI MIÊDZYSZKOLNY
KONKURS FIZYCZNY

Dnia 11 kwietnia 2008 r. w Zespole
Szkó³ Mechanicznych odby³o siê og³o-
szenie wyników i wrêczenie nagród w

VI Miêdzyszkolnym  Konkursie Fizycz-
nym "Georg Simon Ohm - odkrywca
prawa przewodnictwa elektrycznego".
Organizatorami szóstej edycji konkur-
su byli nauczyciele fizyki szkó³ �rednich
i gimnazjalnych: Agnieszka Topolska,
Dorota Turniak, Agnieszka �miglewicz,
Ewa Trynda, Anna Bli�nicka, Ewa D¹-
browa, Ma³gorzata Masiuk. Uroczy-
sto�æ zaszczycili swoja obecno�ci¹:
burmistrz - Jan Krówka, starosta - Józef
Kozina, kierownik Wydzia³u O�wiaty w
Starostwie - Tomasz Señ, dyrektorzy
szkó³ �rednich i gimnazjalnych oraz
Maria Ho³da, Irena Waliduda i Barbara
Ska³ecka. Program artystyczny przygo-
towany przez uczniów najpierw przy-
pomnia³ sylwetki uczonych z poprzed-
nich edycji tego konkursu, a nastêpnie
sylwetkê wielkiego uczonego G. S.
Ohma. Na koniec tej uroczysto�ci or-
ganizatorzy razem z zaproszonymi go-
�æmi og³osili wyniki konkursu i wrêczy-
li  nagrody.

W KAT. "PORTRET" - gimnazja:
I m. Magdalena Micek (Gimn. nr 1), II
m.Renata Klok (Gimn. Lisiecice), III m.
Katarzyna Karabin (Gimn. Nr 1), Teresa
Klucznik (Gimn. Nr 2), szko³y �rednie: I
m Ewelina Galicka (ZSRCKU), II m. Mi-

cha³ Stebnicki (LO), III m. Katarzyna
Bezpalko (ZSM)Wyró¿nienia: Katarzy-
na Krówka (ZSM), Agnieszka Sozañ-
ska(LO), Ma³gorzata Trzebuniak (ZSM),
Katarzyna Czajkowska.

W  KAT."ALBUM" - gimnazja: I m.
Katarzyna Kêdzierska (Gimn. 1), II m.
Anna Radecka (Gimn. 1) Szko³y �red-

nie: I m. £ukasz Osipa (ZSM), I m. Lu-
cyna Kondracka (LO), II m. Marta Kosa
(ZSM), Tomasz Szczepañski (ZSRCKU)

W KAT. "PREZENTACJA"- gimna-
zja: I m.Jaros³aw Drzewiñski (Gimn. Li-
siêcice), II m. Magdalena Neminarz
(Gimn. 1) III m .Maria Krówka (Gimn. 2)
Rafa³ Ziomkowski (Gimn.1) Szko³y
�rednie: I m. Magdalena Molasy (LO),
I m. Micha³ Stebnicki (LO), III m.Pawe³
Karpiel, Sylwia Gigoñ

W KAT."TEST"- gimnazja: I m. Ja-
ros³aw Borkowski (Gimn.1) II m. Piotr
Wojciechowski (Gimn.1) III m. Natalia
Marko, Pawe³ Czerniawski (Gimn.1).

Dokoñczenie na str. 227



WSPÓ£CZESNO�Æ

227

W dniu 3 kwietnia 2008 roku w auli
Specjalnego O�rodka Szkolno - Wy-
chowawczego w G³ubczycach odby³
siê IX Wojewódzki Konkurs Poloni-
styczny "S³awni Polacy". W inaugura-
cji  konkursu
udzia³ wziêli: dy-
rektor SOSzW
Barbara Rosicka,
kierownik Wy-
dzia³u O�wiaty
Starostwa Powia-
towego Tomasz
Señ. W konkursie
wziê³o udzia³ 16
gimnazjalistów,
przedstawicieli
o�miu szkó³ specjalnych województwa
opolskiego. Uczniowie w ci¹gu 60 mi-
nut rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê z
10 zadañ konkursowych. Za ka¿d¹ pra-
wid³ow¹ odpowied� mo¿na by³o otrzy-
maæ 1 punkt. Ogó³em do zdobycia by³o
87 punktów.

Prace uczniów sprawdza³a komisja

IX WOJEWÓDZKI KONKURS
POLONISTYCZNY "S£AWNI POLACY"

Szko³y �rednie: I m. Marcin Olszewski
(LO), II m. Micha³ Stebnicki (LO), II m.
Kacper Wegrzyn (LO).

sk³adaj¹ca siê z nauczycieli zaproszo-
nych na konkurs. Miejsca od pierwsze-
go do siódmego nagrodzone zosta³y
ksi¹¿kami - wydawnictwa albumowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali równie¿ dyplomy, maskotki, drob-
ne upominki i s³odycze.

Sponsorami IX Wojewódzkiego Kon-
kursu Polonistycznego "S³awni Pola-
cy" byli: Kuratorium O�wiaty w Opolu,
Starostwo Powiatowe, Specjalny O�ro-
dek Szkolno Wychowawczy.

 Jan Wac

W KAT. "PRACA MANUALNA"
I m. £ukasz Malkiewicz (ZSM),
II m.Wojciech Korszy³owski (ZSRC-
KU), III m.Edyta Kandziura (ZSM).
Wyró¿nienia: Piotr Kamiñski, El¿bieta
Cichoñ, Kamila Koziura

Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy. Nagrody ufundowali: ZO-
KiS, Starostwo Powiatowe, Toska, Ga-
lon Paliwa, Zak³ady Piekarnicze Malik i
Kamiñski.

Agnieszka Topolska

VI MIÊDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNY
Dokoñczenie ze str. 226
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Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskie-
go  przekszta³cone w1999 r. ze Szko³y
Podstawowej nr 4 mie�ci siê na obrze-
¿ach naszego miasta. Czêsto usytuowa-
nie to postrzegane jest negatywnie przez
Rodziców przy wyborze szko³y. Po d³u¿-
szym zastanowieniu mo¿na stwierdziæ,
¿e takie umiejscowienie jest jednak atu-
tem, poniewa¿ zapewnia bezpieczeñstwo
uczêszczaj¹cej tu m³odzie¿y, chroni przed
pokusami i zagro¿eniem, które niesie ze
sob¹ centrum miasta. Teren zielony, ci-
sza i spokój, oddalenie od sklepów i
gwaru miejskiego sprzyjaj¹ mobilizacji
do pracy umys³owej.

Gimnazjum �dwójka� nazywane jest
szko³¹ �wiejsk¹�, gdy¿ 2/3 uczêszczaj¹-
cej do niego  m³odzie¿y jest spoza mia-
sta, z terenu naszej gminy. Sukcesy, któ-
re odnosi szko³a udowadniaj¹, ¿e w³a-
�nie okre�lenie �wiejska� mo¿e brzmieæ
dumnie. Przychodzi do nas m³odzie¿
pracowita, szanuj¹ca tradycyjne warto-
�ci i nauczona przez Rodziców prze-
strzegania norm dobrego wychowania.
Wp³ywa to korzystnie na relacje mie-
dzy uczniami i porozumienie z nauczy-
cielami. Nie ma w naszej placówce ja-
skrawych przyk³adów przemocy i agre-
sji. Dodatkowo sprzyja temu zainstalo-
wany w szkole monitoring i ca³odobo-
wa praca kamer.

Ma³a ilo�æ dzieci w klasach to dodat-
kowy walor, gdy¿ nikt nie jest tu anoni-
mowy i ka¿de dziecko jest traktowane
indywidualnie. W ka¿dym roczniku
mamy klasê integracyjn¹, w której na
zajêciach oprócz nauczyciela prowa-
dz¹cego pracuje dodatkowo nauczyciel
wspomagaj¹cy z odpowiednim przygo-
towaniem pedagogicznym, otaczaj¹cy
szczególn¹ opiek¹  uczniów z ró¿nymi
ograniczeniami, którzy  czuj¹ siê u nas
akceptowani i doceniani.

PER ASPERA AD ASTRA
 (Seneka)

Szkoda, ¿e budynek szko³y nie pre-
zentuje siê ciekawie. Od lat cierpliwie
czekamy na generalny remont. I w³a�nie
wizualny wygl¹d placówki jest przy-
czyn¹ negatywnego odbioru naszego
gimnazjum w �rodowisku. Kolejni dy-
rektorzy � pan Jan Krówka i obecnie
pani Ró¿a Szysz³o robi¹ wszystko, aby
przy wykorzystaniu otrzymanych nie-
wielkich �rodków bud¿etowych zrobiæ
jak najwiêcej. Uda³o siê doprowadziæ
wodê do sal lekcyjnych, wymieniæ pod-
³ogi w wielu klasach. Zmodernizowano
o�wietlenie w ka¿dym pomieszczeniu
oraz (przy wspó³finansowaniu  Rady
Rodziców) zamontowano nowoczesne
drzwi wej�ciowe. W porze wakacyjnej
spodziewamy siê remontu dachu oraz
malowania korytarzy i sal. Jednak¿e po-
zosta³a modernizacja zale¿y od decyzji i
zasobów finansowych naszej gminy.

Jak mo¿na by³o obejrzeæ w nadawa-
nej przez TV G³ubczyce transmisji z
Dnia Otwartego w Gimnazjum nr 2, mo-
¿emy pochwaliæ siê profesjonalnym wy-
posa¿eniem pracowni przyrodniczej i
plastycznej. Od 2005 r. szkolna biblio-
teka posiada multimedialne centrum ze
sta³ym dostêpem do Internetu, z mo¿li-
wo�ci¹ korzystania przez wszystkich
uczniów. W czerwcu br. otrzymali�my
nowe komputery do pracowni informa-
tycznej w ramach projektu  wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹. Sta-
le wzbogacane wyposa¿enie szko³y, po-
tencja³ intelektualny uczniów, do�wiad-
czenie i ciê¿ka praca kadry pedagogicz-
nej zaowocowa³y �wietnymi efektami.

Zaprzeczamy tym samym plotkom, ¿e
do naszej szko³y chodz¹ tylko dzieci
drugiej kategorii.

Jeste�my dumni z wyró¿nienia na-
szych uczniów, docenienia ich ciê¿kiej
pracy i uzyskanych efektów. Choæ
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uczêszcza do nas trzy razy mniej m³o-
dzie¿y ni¿ do Gimnazjum nr 1, ilo�æ wy-
ró¿nionych  uczniów jest procentowo
bardzo wysoka. Jak to osi¹gnêli�my?

Od lat dobieramy starannie ró¿ne for-
my pracy z uczniem, w zale¿no�ci od
jego potrzeb i zdolno�ci. W klasach in-
tegracyjnych oraz tam, gdzie zachodzi
taka  konieczno�æ, prowadzimy zajêcia
wyrównawcze w wiod¹cych przedmio-
tach. Dzia³a równie¿  od 2005 roku szkol-

ny program walki z dysleksj¹. Uczest-
nicz¹ w nim dzieci zagro¿one t¹ dys-
funkcj¹ pod opiek¹ pedagoga szkolne-
go  oraz nauczycieli jêzyka polskiego i
jêzyków obcych. Celem ogólnym pro-
gramu jest przezwyciê¿enie u tych
uczniów specyficznych trudno�ci  oraz
rozbudzanie wiary w mo¿liwo�æ ich po-
konania  i sprawnego pos³ugiwania siê
jêzykiem polskim i jêzykiem obcym.
Pierwszy etap opieki rozpoczyna siê w
trakcie rekrutacji, kiedy zbieramy
wszystkie opinie Poradni i dok³adnie je
czytamy. Sprawdzamy ich aktualno�æ  i
zastanawiamy siê, jakie dzia³ania pod-
j¹æ, aby pomóc tym dzieciom. Nauczy-
ciele wszystkich przedmiotów s¹ bar-
dzo wyczuleni na  zaburzenia pisma,
umiejêtno�æ czytania  nowych uczniów
i zaraz zg³aszaj¹ swoje uwagi. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e wypracowali�my  dzia³a-

nia zespo³owe i jeste�my z nich dumni.
Kontaktami z poradni¹ zajmuje siê pe-
dagog szko³y  i monitoruje badania m³o-
dzie¿y. Uczniowie, którzy maj¹  rozpo-
znanie przez psychologa  dysleksji roz-
wojowej, uczêszczaj¹ na dodatkowe za-
jêcia  prowadzone  w formie æwiczeñ i
warsztatów. Efekty  pracy s¹  zaskaku-
j¹ce. Uczniowie bardzo chêtnie uczest-
nicz¹ w zajêciach dla dyslektyków. Czuj¹
siê  swobodnie i bez przymusu pracuj¹,

wykazuj¹ bardzo du¿¹ mobili-
zacjê i motywacjê. Co roku osi¹-
gaj¹ dobre wyniki w egzaminach
gimnazjalnych, a w pracy co-
dziennej s¹ kreatywni. Szko³a
nasza jako jedyna  w gminie pro-
wadzi tego typu zajêcia na po-
ziomie gimnazjalnym.

Od 2 lat  prowadzony jest tak-
¿e program opieki nad uczniem
uzdolnionym, który mo¿liwy
by³ do przeprowadzenia dziêki
przychylno�ci Poradni PP  i
w³adz Gminy. Przez wiele lat po-

chylamy siê nad uczniem wymagaj¹cym
wsparcia i pomocy dydaktycznej. Nad-
szed³ jednak czas, by wspieraæ i promo-
waæ tych uzdolnionych, stawiaæ ich za
wzór spo³eczno�ci szkolnej. Staramy siê
jak najwcze�niej odkrywaæ talenty i
czyniæ z nich chlubê naszej szko³y. Ko-
ordynatorem dzia³añ  jest mgr Joanna
Horodyska. Staramy siê na podstawie
obserwacji w klasie  I  lub II  rozpoznaæ
dzieci utalentowane, okre�liæ ich pre-
dyspozycje, opracowaæ indywidualne
programy pracy. W roku szkolnym 2007/
2008 sze�cioro uczniów realizowa³o in-
dywidualny tok nauczania ze wzglêdu
na szczególne uzdolnienia.

M³odzie¿y, która chce pracowaæ tro-
chê wiêcej i poznawaæ tajniki nauki, pro-
ponujemy równie¿ gamê zajêæ pozalek-
cyjnych w postaci kó³ zainteresowañ:
polonistycznego, matematycznego, hi-
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storycznego, fi-
zycznego, biolo-
gicznego, informa-
tycznego, pla-
stycznego, zespo-
³u wokalnego. Pro-
wadzone s¹ one
najczê�ciej spo-
³ecznie, ale praca z
t¹ m³odzie¿¹ jest
czyst¹ przyjemno-
�ci¹.

Efektem tych
wszystkich dzia³añ jest coraz lepsze wy-
równywanie ró¿nic w�ród dzieci przy-
chodz¹cych z ró¿nych szkó³  oraz  sa-
tysfakcjonuj¹ce wyniki w konkursach
przedmiotowych.

W ci¹gu ca³ego roku szkolnego m³o-
dzie¿ ma mo¿liwo�æ dodatkowego
wszechstronnego rozwoju  poprzez
udzia³ w imprezach, wyjazdach, wyciecz-
kach, projektach. W ka¿dym semestrze
wyje¿d¿amy na ciekawe wydarzenia kul-
turalne do Teatru Im. J. Kochanowskie-
go w Opolu. M³odzie¿ redaguje swoj¹
gazetê �Kleks�. W szkole dzia³a spó³-
dzielnia uczniowska, dru¿yna harcerska
ZHP �Iskry�. W tym roku  przygotowa-
li�my I Powiatow¹ Gimnazjaln¹ Debatê
na temat absencji szkolnej pt. �Waga-
ry i co dalej?� (foto s. 229). W jej przy-
gotowaniu bra³a udzia³ ca³a spo³ecz-
no�æ szkolna. Wa¿ne coroczne  wyda-
rzenia szkolne to Dzieñ Otwarty, kiedy
to m³odzie¿ z nauczycielami naszej szko-
³y prezentuje swoje osi¹gniêcia uczniom
klas szóstych naszej Gminy (foto). W
listopadzie odbywa siê Gimnazjada (str.
224). Jest to uroczysto�æ zwi¹zana z
przyjêciem klas pierwszych do naszej
spo³eczno�ci. Tematyka zwi¹zana jest z
obchodami 11 Listopada i pierwszokla-
si�ci maj¹ okazjê rywalizowaæ miêdzy
sob¹ i  pokazaæ swoje mo¿liwo�ci inte-
lektualne i artystyczne.

Od 2001 roku odbywaj¹  siê Mistrzo-
stwa Gimnazjum nr 2 w Tabliczce Mno-
¿enia, a od 2002 Gminne Gimnazjalne
Mistrzostwa w tej dziedzinie. Przepro-
wadzane s¹ przy pomocy kart matema-
tycznych �Tabliczka mno¿enia� Andrze-
ja Grabowskiego.

Czêsto organizujemy wycieczki kra-
joznawcze, które wpisane ju¿ w trady-
cjê szko³y. Jesieni¹ m³odzie¿ poznaje
polskie góry, wiosn¹ zabytki Wroc³a-
wia, a klasy trzecie od kilku lat co roku
je¿d¿¹ do Auschwitz- Birkenau i £am-
binowic. Z Muzeum Jeñców Wojennych
w £ambinowicach czujemy siê zaprzy-
ja�nieni, poniewa¿ szkolni recytatorzy
wystêpuj¹ tam w Wojewódzkim Kon-
kursie Poezji Jenieckiej, a najstarsza
m³odzie¿ poznaje tragiczne dzieje  re-
gionu. Nasi  nauczyciele uczestnicz¹ w
sesjach naukowych organizowanych
przez Muzeum.

Podsumowaniem pracy naszej szko-
³y s¹ satysfakcjonuj¹ce tegoroczne
wyniki egzaminu gimnazjalnego (II m.
w Gminie po ZS w Lisiêcicach).

Mamy nadziejê, ¿e Gimnazjum nr 2
zacznie byæ oceniane na podstawie
efektów pracy, a nie tylko wed³ug ste-
reotypowych opinii.

Maria Krówka, Izabela Rostowska
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W ka¿dej szkole istnieje rada rodzi-
ców, a przynale¿no�æ do niej zyskuje
siê, zapisuj¹c dziecko do szko³y. Ale je-
�li zapytaæ rodziców, po co istnieje to
cia³o, wiêkszo�æ odpowie, ¿e nie wie.

Warto zatem po�wiêciæ kilka s³ów i
wyja�niæ fenomen Rady Rodziców dzia-
³aj¹cej przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Janusza Korczaka w G³ubczycach.

Radê Rodziców stanowi¹ przedsta-
wiciele wszystkich rodziców uczniów
naszej szko³y, wybrani w demokratycz-
nych wyborach. Ka¿da klasa wybiera
swoj¹ trzyosobow¹ reprezentacjê i do-
piero z tych trójek klasowych wybiera
siê Prezydium Rady Rodziców. Prezy-
dium, czyli przewodnicz¹cego, wice-
przewodnicz¹cego, sekretarza, skarbni-
ka, oraz cz³onków. Te osoby  reprezen-
tuj¹ ogó³ rodziców w szkole,
np. w kontaktach z Rad¹ Pe-
dagogiczn¹, opracowuj¹ tak-
¿e kierunki dzia³ania oraz pla-
ny finansowe (planowane
przychody i wydatki). Ka¿-
de posiedzenie Rady Rodzi-
ców jest protoko³owane
przez sekretarza w Ksiêdze
Protoko³ów Zebrañ.  Nasza
Rada Rodziców uchwali³a  re-
gulamin swojej dzia³alno�ci,
który jest zgodny ze Statu-
tem Szko³y.

Wspó³cze�nie dzia³aj¹ca Rada Ro-
dziców jest zatem statutowym organem
szko³y. Rodzice skupieni wokó³ niej s¹
lud�mi, dla których dobro dziecka, do-
bro szko³y i owocna wspó³praca:  dom
- szko³a - nauczyciel - dyrektor jest
podstawowym celem wszelkich podej-
mowanych dzia³añ i inicjatyw.

Obecni cz³onkowie Rady Rodziców
kontynuuj¹ dzie³o swoich poprzedni-
ków, dla których równie¿ najwa¿niej-

RODZICE - SZKOLE
szym zadaniem w ca³ym procesie dy-
daktyczno - wychowawczo - opiekuñ-
czym by³o dobro dziecka i jego wszech-
stronny rozwój.

A zaczê³o siê tak: wiele lat temu - 21
listopada 1945 roku  - odby³o siê pierw-
sze ogólne zebranie rodziców, na któ-
rym wybrano pierwszy Zarz¹d Ko³a
Rodzicielskiego na czele z Uwija³ow¹ i
innymi cz³onkami: Tarkowsk¹,  Serafi-
now¹, Romanowsk¹ i Szchrajberow¹.

Powojenne lata dzia³alno�ci rodziców
skupione by³y przede wszystkim na
wszelkich formach pomocy materialnej
dzieciom. By³o to:
- do¿ywianie - ( np. 15. 10. 1946 r. zaku-
piono dla dzieci 50 kg m¹ki chlebowej,
20 kg jarzyn, 4 kg buraków, 2 kg mar-
chewki),

Uczennice naszej szko³y podczas
akcji do¿ywiania dzieci, zorganizo-

wanej przez ko³o rodzicielskie w
pa�dzierniku 1946 roku.

- wspólne Op³atki Bo¿onarodzeniowe
dla wszystkich uczniów,
- zakup obuwia i odzie¿y  - ( 27. 01. 1948
r - 20 najbiedniejszych dzieci naszej
szko³y otrzyma³o buty z funduszy Ko³a
Rodzicielskiego),
- wspólne �niadania dla dzieci, które
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przyst¹pi³y do I Komunii �wiêtej - np.
25.06.1945 r. i 15. 05. 1947 r. ),

Dzieci  które przyst¹pi³y do
I komunii �wiêtej  podczas

wspólnego �niadania w szkole.
- zakup ksi¹¿ek do biblioteki uczniow-
skiej,

Nowe ksi¹¿ki
w bibliotece uczniowskiej.

Z czasem pojawi³y siê inne formy
pomocy dzieciom :
- "nagrody pilno�ci", czyli nagrody
ksi¹¿kowe,
- ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowe (od
26.06.1948 r ),
- wyprawki dla pierwszoklasistów,

Do tradycji szko³y wesz³y równie¿ :
- choinki noworoczne - ( 15.01.1955 r  -
cz³onkinie Komitetu Rodzicielskiego
upiek³y ciasta, przygotowa³y paczki dla
dzieci oraz uszy³y stroje),
- wycieczki szkolne - ( 03.06.1956 r -
Komitet Rodzicielski zorganizowa³ wraz

z kierownikiem szko³y ca³odniow¹ wy-
cieczkê do lasu Marysieñka. Dzieci by³y
dowo¿one samochodami. Na miejscu
by³ bufet i Orkiestra Miejskiego Domu
Kultury).

Oprócz rozrywki by³a
te¿ ciê¿ka fizyczna praca
rodziców. W sierpniu 1955
r. zosta³ przeprowadzony
kapitalny remont szko³y z
du¿ym wysi³kiem Ko³a
Rodzicielskiego.

Wa¿nym momentem w
¿yciu szko³y by³ dzieñ
13.09.1974 roku, poniewa¿
w tym dniu nadano szko-
le imiê Janusza Korczaka
i  Komitet Rodzicielski

ofiarowa³  nam Sztandar Szko³y.
Lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹-

te to okres dalszej prê¿nej pracy spo-
³ecznej rodziców.

Wymieniæ tu nale¿y coroczne finan-
sowanie nagród ksi¹¿kowych, dyplo-
mów, upominków miko³ajkowych,
wspó³organizacjê  imprez szkolnych i
zabaw dochodowych. Oprócz tego ro-
dzice podjêli szereg inicjatyw, które zmie-
ni³y wizerunek szko³y:
- podczas wakacji w 1992 roku rodzice
pomalowali pod³ogi w szkole,
- 18.04.1994 r. z okazji Dnia Patrona od-
s³oniêto K¹cik Patrona Szko³y wykona-
ny przez Komitet Rodzicielski,

Rok 1963 - wyprawki dla pierw-
szoklasistów
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 K¹cik patrona szko³y
podczas budowy.

K¹cik patrona szko³y - dzi�.
- w marcu 1996 r. - z inicjatywy rodzi-
ców przeprowadzono wielk¹ zbiórkê
makulatury,

Czasy siê zmieni³y, a nowy wiek przy-
niós³ nowe wyzwania.

W dobie komputeryzacji ¿ycia rodzi-
ce zakupili sprzêt komputerowy i wy-
posa¿yli dwie sale informatyki, dziêki
czemu dzieci mog¹ uczyæ siê  tego
przedmiotu.

Ponadto corocznie rodzice organizo-
wali zabawy dochodowe, pozyskiwali
sponsorów, a szko³a dziêki temu wzbo-
gaci³a siê o wiele cennych pomocy dy-
daktycznych i nie tylko:
- sprzêt muzyczny: organy elektryczne,
flety,
- sprzêt sportowy: pi³ki, siatki, paletki,
- kserokopiarkê,
- sta³e ³¹cze internetowe,
- sprzêt akustyczny, nag³a�niaj¹cy, mi-
krofony bezprzewodowe,
- meble szkolne,
- okna,

- rower do nauki jazdy dla dzieci.
Ponadto w celu zabezpieczenia tere-

nu przyszkolnego i podwy¿szenia es-
tetyki zamontowano bramê na boisku
szkolnym i dofinansowano wiele prac
malarsko - remontowych: cyklinowanie
pod³óg, malowanie sal, korytarzy, wy-
miana drzwi, urz¹dzenie toalet.

"Tera�niejsi" rodzice s¹ inicjatorami i
realizatorami wielu docho-
dowych imprez, pozyskuj¹
sponsorów, pomagaj¹ w
przygotowaniu uroczysto-
�ci klasowych i szkolnych.
S¹ fundatorami nagród
ksi¹¿kowych, dyplomów
na zakoñczenie roku szkol-
nego oraz  dla laureatów
konkursów szkolnych i
zwyciêzców zawodów
sportowych. Ju¿ od kilku

lat finansuj¹ elmeksowanie zêbów.
Rodzice naszych uczniów uczestnicz¹
równie¿ w wa¿nych uroczysto�ciach
szkolnych - rozpoczêciu i zakoñczeniu
roku szkolnego, Dniu Patrona Szko³y
oraz w zabawach i konkursach we-
wn¹trzszkolnych, a tak¿e w imprezach
�rodowiskowych.

Wielk¹ inicjatyw¹ rodziców by³o po-
wo³anie 19.01.2005 r. "Stowarzyszenia
Przyjació³ Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Janusza Korczaka w  G³ubczycach".
Stowarzyszenie jest organizacj¹ po¿yt-
ku publicznego, a kadencja zarz¹du trwa
4 lata.

Nasza Rada Rodziców podjê³a tak¿e
decyzjê o sfinansowaniu nowego
sztandaru szko³y z uwagi na jego uszko-
dzenie  (poprzedni liczy³ 31 lat). Cere-
monia po�wiêcenia nowego sztandaru
przypad³a w dniu 18.11.2005 r.  czyli w
dniu obchodów 60 - tej rocznicy istnie-
nia naszej placówki , a Rada Rodziców
aktywnie w³¹czy³a siê w przygotowa-
nia do uroczysto�ci.
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Reasumuj¹c powy¿sze - nie sposób
wymieniæ wszystkich i
wszystkiego, co wi¹za³o siê
z  codzienn¹ trosk¹ o dziec-
ko i o dobro szko³y. Nasza
piêkna szko³a i to, co w niej
znajdujemy, i z czego korzy-
stamy,  "�wiadczy o wiel-
kim cz³owieczeñstwie tych,
którzy mieli i maj¹ serce dla
dzieci".

A w pierwszych szere-
gach znale�li siê: Uwija³o-
wa, E. Domañska, Wupa-
³owska, Mokrzycki, So³ty-
siakowa, Duku, Sma�, Nie-
chcia³, A. Pióro, J. Szkarad-
nik, S. Maleñczyk, Pospiszyl, Z. Kusiak,
J. Skrzekut, U. Pilch, M. Pop³awska, B.
Kawalec, S. Grzanka, B. Kuliñski, K.
Zaj¹c,   D. Bieliñska, Z. Turniak, B. Ja-
neczko, B. Kochmaniewicz, S. Sajak, E.
Szajdziuk, R. Korus, M. Maleñczyk, J.
Tomaszewska, T. Pi¹tkowski, B. Kobe-
luch, M. Hipner, M. Peszko, I. Prochoñ-

ska, A. Wo³k, E. Mosi¹dz, M.
Golinowska, M. Kozyra, M. Ma-
zur.

Dziêki pracy i wysi³kom wspa-
nia³ych ludzi szko³a sta³a siê dla
rodziców i ich dzieci bli¿sza i
bardziej przyjazna.  Rodzice sta-
li siê obroñcami i sprzymierzeñ-
cami szko³y. Popieraj¹ jej dzia³a-
nia i chêtnie pomagaj¹, gdy zaj-
dzie taka potrzeba. Rada Peda-

gogiczna te¿ skorzysta³a.
Analizuj¹c 62 lata ró¿norodnych,

wspania³ych form pracy rodziców na-
szej szko³y, dochodzimy do wniosku,
¿e trud i troska rodziców s¹ na miarê
wielkiego cz³owieka, jakim by³ nasz pa-
tron Janusz Korczak. Nie waha³ siê on
po�wiêciæ  tego co najwa¿niejsze -
"¿ycia dla dzieci i z dzieæmi".

I tacy s¹ te¿ Oni. Nasi Rodzice.
I niech tacy pozostan¹ - "¿yj¹cy dla

dzieci i z dzieæmi"...

Marzena Ró¿nicka - �wiercz
Foto ze zbiorów autorki

29.04.2005 rok - Dzieñ Patrona
Szko³y Janusza Korczaka,

Od lewej:
dyrektor szko³y A. Maciaszek,
wicedyrektor J. Kaczorowska,

cz³onkowie rady rodziców:
T. Pi¹tkowski, M. Hipner,

B. Kochmaniewicz.

Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Marek
Hipner podczas uroczysto�ci.
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Dziecko przedszkolne znajduje siê  w
procesie  nieustaj¹cych  i dynamicz-
nych zmian dokonuj¹cych siê w jego
rozwoju. Lata pobytu dziecka w przed-
szkolu  s¹ okresem szczególnym, istot-
nym dla rozwoju dziecka, to du¿y skok
intelektualny. To czas na ukazanie po-
tencja³u, jakim dysponuje, czas na wy-
posa¿enie w wiedzê, umiejêtno�ci, czas
kszta³towania odpowiednich postaw
proekologicznych. To najlepszy okres
do wprowadzania elementów ochrony
�rodowiska naturalnego. Aby nasze
dzieci przedszkolne lepiej, efektywniej
poznawa³y i poszerza³y wiedzê ekolo-
giczn¹ organizujemy im liczne sytuacje,
zadania, dzia³ania promuj¹ce ekologicz-
ny styl ¿ycia. W tym te¿ celu zosta³
opracowany autorski program eduka-
cji ekologicznej "Razem chroñmy �ro-
dowisko". Tre�ci programu dotycz¹
przedszkola, domu, osiedla, miasta, �ro-
dowiska lokalnego w zakresie przyro-
dy i jego ochrony.

Co ju¿ zrobili�my w przedszkolu? Ja-
kie tematy zosta³y zrealizowane?

 "Moje �rodowisko przyrodnicze"-
poprzez aktywny i bezpo�redni kontakt
z przyrod¹ w najbli¿szym �rodowisku,
dzieci mog³y wzbogaciæ pojêcia przy-
rodnicze, podstawowych zasad ochro-
ny przyrody. Podczas spacerów dzieci
pozna³y kolory pojemników na odpa-
dy, dostrzega³y segregacjê ró¿nych
odpadów. Te obserwacje sta³y siê za-
chêt¹ do segregacji odpadów w przed-
szkolu oraz, mamy nadziejê, ¿e równie¿
w domu rodzinnym.  Zosta³y za³o¿one
w przedszkolu pojemniki do segregacji
papieru i baterii do oryginalnych po-
jemników.

Dzieci chêtnie  uczestniczy³y  w akcji
"Sprz¹tanie  �wiata", gdzie wspólnie
porz¹dkowali�my nasz ogród. Zabawy

EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU NR 1
na powietrzu, ogrodzie przedszkolnym
dawa³y te¿ dzieciom mo¿liwo�æ aktyw-
nego ruchu oraz realizowania w³asnych
pomys³ów aktywno�ci ruchowej

"Smaczne, wiem co jem" to temat,
którego celem by³o kszta³towanie przy-
zwyczajeñ i nawyków zdrowego ¿ywie-
nia w ¿yciu codziennym. To koniecz-
no�æ spo¿ywania wiêkszej ilo�ci owo-
ców i warzyw, picia wody niegazowa-
nej oraz ograniczania s³odyczy. Dzieci
mog³y wielostronnie, wielozmys³owo,
aktywnie uczestniczyæ, dzia³aæ  i prze-
¿ywaæ  wspóln¹ zabawê "To jest zdro-
we i smaczne"

W³¹czyli�my te¿ do ¿ywienia dzieci
darmowe przetwory mleczne pozyska-
ne od OSM w G³ubczycach.

Wraz z nastaniem ch³odów, trudnych
warunków pogodowych, realizowali-
�my  temat. "Kochajmy i opiekujmy siê
ptakami". Ten temat wzbudzi³ u dzieci
wielkie zainteresowanie, dzieci chêtnie
przynosi³y i gromadzi³y smako³yki i po-
karm dla ptaków. Dziêki wspó³pracy z
rodzicami zosta³y wykonane i  zakupio-
ne nowe karmniki, które zawieszono na
parapetach okien przedszkolnych i w
ogródku przed oknami.

" Ekologiczna choinka" - jeszcze
przed bardzo oczekiwanym przez dzieci
dniem "Miko³ajki" ca³e przedszkole zo-
sta³o wystrojone  z udzia³em dzieci �wi¹-
tecznymi sztucznymi drzewkami. Celem
naszych dzia³añ by³o uwra¿liwienie dzie-
ci i rodziców na poszanowanie drzewo-
stanu le�nego i rozumienie konieczno-
�ci ochrony naturalnego �rodowiska.

Podsumowaniem naszej pó³rocznej
pracy w zakresie ekologii  by³o zorgani-
zowanie dla dzieci "Turnieju ekolo-
gicznego" miêdzy grupami. Podczas
wspólnej zabawy po³¹czonej z dzia³a-

Dokoñczenie na str. 236
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niem, prze¿ywaniem i intensywnym
uczestnictwem, dzieci  zdrowo i ekolo-
gicznie rywalizowa³y, a nagrod¹ za wy-
si³ek  po zmaganiach by³ order dla ka¿-
dego dziecka "M³ody ekolog- stra¿nik
przyrody". Inne dzia³ania w przedszko-
lu to wymiana pieca CO na nowy eko-
logiczny, monta¿ bojlera i uzyskanie
wody ciep³ej z ogrzewania, oszczêdno�æ

W dniu 8 marca 2008r., w zwi¹zku z
realizacj¹ programu "Bezpieczny Przed-
szkolak" przez Przedszkole nr 6, m³. kpt.
Janusz Wysocki - oficer prowadz¹cy
sprawy kontrolno-
rozpoznawcze w Ko-
mendzie Powiatowej
PSP bra³ udzia³ w "II
Olimpiadzie Bezpie-
czeñstwa Malucha".
W zawodach brali
równie¿ udzia³
przedstawiciel Poli-
cji, Stra¿y Miejskiej,
Stra¿y Granicznej i
burmistrz Jan Krówka. Impreza odby³a
siê na hali sportowej w Jeleniej Górze
pod patronatem Prezydenta Miasta Je-
leniej Góry i pos³a Marcina Zawi³y.

Olimpiada Malucha powsta³a w ra-
mach koalicji na rzecz bezpieczeñstwa,
któr¹ tworz¹ stra¿ miejska, policja, stra¿
po¿arna i Grupa Partnerstwa Medycz-
nego "Partner". Imprezy takie maj¹ na
celu nie tylko rywalizacjê ale równie¿
poprawê bezpieczeñstwa maluchów.
Przedszkolaki poznaj¹ znaki drogowe,
zasady ruchu drogowego oraz poznaj¹
inne zagro¿enia.

II OLIMPIADA
BEZPIECZEÑSTWA MALUCHA

energii. Ostatnio te¿ wyposa¿yli�my
dwie sale i szatniê dla dzieci w nowe
ekologiczne pod³ogi z funduszy uzyska-
nych  z zabawy dochodowej zorgani-
zowanej przez Radê Rodziców. Bêdzie-
my nadal kszta³towaæ u  dzieci przeko-
nanie, ¿e cz³owiek nie tylko niszczy
przyrodê, ale z niej korzysta i mo¿e j¹
uratowaæ.

Zdzis³awa Krzywiecka

W zawodach uczestniczy³y dzieci z
jeleniogórskich przedszkoli, dru¿yny z
czeskich Jilemnic, niemieckiego Ra-
ichenbach, Podgórzyna, Piechowic,

Mys³akowic i repre-
zentuj¹ca G³ubczy-
ce dru¿yna z nasze-
go przedszkola.
£¹cznie ponad set-
ka dzieci wziê³a
udzia³ w zmaganiach
sportowych. Mali
sportowcy zmagali
siê w wy�cigach,
uk³adaniu puzzli -

znaków drogowych, rzutach pi³k¹ do
celu i "gaszeniu po¿aru - wiaderkami z
pi³eczkami". Rodzice dzieci oraz pozo-
stali go�cie zapewniali z trybun gor¹cy
i g³o�ny doping, co powodowa³o, ¿e w
ma³ych sportowcach budzi³ siê duch
walki i rywalizacji. Poniewa¿ dzieciaki
radzi³y sobie �wietnie,  walka o zwyciê-
stwo by³a wyrównana, ostatecznie
wszyscy zajêli pierwsze miejsce. Przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych i s³u¿b
mundurowych wrêczyli ka¿demu z³oty
medal oraz nagrody.

Janusz Wysocki

Dokoñczenie ze str. 235
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Niedziela 13 kwietnia w kalendarzu
ko�cielnym obchodzona jest jako Dzieñ
Dobrego Pasterza. Tego dnia w naszym
ko�ciele parafialnym odprawiona zosta-
³a uroczysta suma w intencji ofiar Ka-
tynia i uczczenia przypadaj¹cego w po-
niedzia³ek Dnia Pamiêci o Tragedii Ka-
tyñskiej ustanowionego w ub. roku
przez parlament i drugiej masowej wy-
wózki na Sybir. Tej niedzieli go�ci³ w
parafii na zaproszenie ks. proboszcza
misjonarz z Krasnojarska,  proboszcz
parafii �w. Rodziny, o.Tadeusz Szyjka
CMF. Go�æ pe³ni pos³ugê kap³añsk¹ na
ziemi nazywanej nieludzk¹, on j¹ nazwa³
ziemi¹ �wiêt¹, bo u�wiêcon¹ mêczeñsk¹

prac¹ i �mierci¹ tysiêcy zes³añców, na-
szych rodaków, wywo¿onych masowo
za to, ¿e byli katolikami, patriotami, Po-
lakami. S³u¿y katolikom na ziemi kryj¹-
cej groby naszych przodków, nie jako
zes³aniec, ale z w³asnego  wyboru. W
milionowym Krasnojarsku mieszka ok.

DZIEÑ PAMIÊCI

30 tys. katolików. Tam odleg³o�ci dzie-
l¹ce ksiê¿y katolic-
kich mierzy siê w
dziesi¹tkach, set-
kach a nawet ty-
si¹cach kilome-
trów np. do kolegi
w Norylsku ma
2000 km.  Na za-
koñczenie mszy
�w. w kaplicy pod
tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ tragediê
katyñsk¹ w³adze
s a m o r z ¹ d o w e
gminy i powiatu,
zwi¹zki komba-

tanckie, harcerze z³o¿yli kwiaty i stanêli
z go�ciem, którego obecno�æ w tym
dniu by³a wymowna, do pami¹tkowe-
go zdjêcia. Po mszy by³a okazja mate-
rialnego wsparcia dzie³a o.Tadeusza.
Wspieraæ mo¿na nadal na konto: mBank
15 1140 2004 0000 3102 3559 4226

Jan Wac
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"W dniu 22 lutego w rocznicê uro-
dzin Roberta Baden-Powella obchodzi-
my Dzieñ My�li Braterskiej. Dzieñ, w
którym Skauci na ca³ym �wiecie wi¹¿¹
kr¹g przyja�ni. Co roku w tym dniu za-
stanawiamy siê nad pojêciem s³owa
"braterstwo", które dla nas harcerzy
jest szczególnie wa¿ne. Dla upamiêtnie-
nia tego wydarzenia równie¿ i  my,

wszyscy harcerze, spotykamy siê na
uroczystych zbiórkach. To ponad 90 lat
wspólnej drogi, takie partnerstwo do-
brze prognozuje i zobowi¹zuje do dal-
szej wspania³ej wspó³pracy Komendy
Hufca G³ubczyce z dyrektorami szkó³
podstawowych, gimnazjalnych, na-
uczycielami instruktorami ZHP,  sa-
morz¹dami G³ubczyc, Kietrza, Babo-
rowa i Branic, w³a�cicielami firm pry-
watnych, dyrektorami i prezesami za-
k³adów pracy,  10. Opolsk¹ Brygad¹
Logistyczn¹ z Opola, 55. Batalionem
Remontowym w Opolu, �l¹skim
Oddzia³em Stra¿y Granicznej w Ra-
ciborzu, a przede wszystkim do budo-
wania Rady Przyjació³ Harcerstwa.
Wspó³praca ta ma na celu propagowa-
nie idei harcerskiej w�ród rodziców,
tworzenie przychylnego klimatu dla
dzia³alno�ci harcerstwa, pomocy i po-
parcia dla dzia³añ  na rzecz wychowa-
nia dzieci i m³odzie¿y w naszym powie-

DZIEÑ MY�LI BRATERSKIEJ
cie. Sprawmy, aby ta niepowtarzalna at-
mosfera braterstwa, serdeczno�ci oraz
przyja�ni towarzyszy³a nam zawsze.
Wszystkim zuchom, harcerzom i in-
struktorom z okazji Dnia My�li Brater-
skiej ¿yczê wiele rado�ci, zwyciêstw,
du¿o zadowolenia i satysfakcji z har-
cerskiej s³u¿by" Tak brzmia³ Rozkaz
Specjalny odczytany  przez Komendan-

ta KH ZHP hm. Ryszarda Kañ-
tocha przed  powitaniem przy-
by³ych w komplecie go�ci na
spotkanie w sali konferencyj-
nej hotelu Domino. Byli w�ród
nich przedstawiciele instytucji
wspó³pracuj¹cych, wspieraj¹-
cych, sponsoruj¹cych nasze
harcerstwo, o których mowa w
rozkazie. Spotkanie s³u¿y³o
wyra¿eniu wdziêczno�ci i po-
dziêkowaniom. Za wzorow¹

s³u¿bê instruktorsk¹ Komenda Hufca
ZHP przyzna³a statuetkê "Harcerska
Wachta"  druhnom i druhom: Lubomi-
rowi Vanak "Ester", Janowi Pecince,
Janowi  Voracowi (zaprzyja�nionym

skautom czeskim), Bogus³awowi Pir-
chowi, Joannie Ko³yszko, Toli Janickiej,
Adamowi Janickiemu, Damianowi Moj-
zykowi, Annie Liphardt oraz  za s³u¿bê
harcersk¹ Agnieszce Franczyk,
Agnieszce Zapotocznej, Katarzynie Ja-
kubek, Rafa³owi Cisowskiemu, Monice

Dokoñczenie na str.244
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Tradycyjnie 17.wrze�nia na cmenta-
rzu komunalnym przy Pomniku Sybira-
ków odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana z
rocznic¹ agresji sowieckiej na Polskê i
pocz¹tkiem masowych deportacji Pola-

ków  na Sybir. Na pami¹tkê tych zda-
rzeñ dzieñ ten obchodzony jest jako
Dzieñ Sybiraka. W uroczysto�ci uczest-
niczy³y w³adze samorz¹dowe powiatu,
gminy, przedstawiciele zwi¹zków kom-
batanckich, dyrektorzy szkó³, nauczy-
ciele z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ oraz harcerze z
Komendantem Hufca
prowadz¹cym ceremo-
nia³. Modlitw¹ za po-
mordowanych, zagi-
nionych, zag³odzo-
nych na zsy³kach na
nieludzk¹ ziemiê  roz-
pocz¹³ ks. B, Grabow-
ski uroczysto�æ. Hi-
storiê zsy³ek i depor-
tacji od XVI wieku,
losy Zwi¹zku Sybiraków przedstawi³ ze-
branym B Sawicki, przypomnia³ te¿ o
10. rocznicy po�wiêcenia tego pomni-
ka. Honorowa prezes K. Sawicka wrê-
czy³a odznaczenia nadane przez Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku Sybiraków w Warsza-
wie Bogumile Klose, Jadwidze Niem-
czyckiej i Bronis³awie Malinowskiej
(fot.). Po uroczysto�ci przy pomniku jej

DZIEÑ SYBIRAKA, DZIEÑ POKOJU,
HARCERSKI START

uczestnicy przeszli do Klubu na Skrzy-
¿owaniu, gdzie wys³uchali programu
dedykowanego Sybirakom prezentowa-
nego przez zespó³ pod kierunkiem J. Ka-
niowskiego (fot.). On te¿  odczyta³ ze-

branym deklaracjê
o powo³aniu przez
Organizacjê Naro-
dów Zjednoczo-
nych  Miêdzynaro-
dowego Dnia Po-
koju, którego pro-
pagatorem w G³ub-
czycach by³ Marek
Zieliñski, g³ubczy-
czanin od 20 lat

mieszkaj¹cy w Londynie. Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Pokoju obchodzony jest na
�wiecie 21. wrze�nia.  Korzystaj¹c z tego
spotkania i obecno�ci w³adz, komendant
Hufca ZHP R. Kañtoch og³osi³ inaugu-
racjê roku harcerskiego 2008/09 pod ha-

s³em Harcerski Start. Burmistrz i Staro-
sta wysoko ocenili przedstawione za³o-
¿enia programowe i przyobiecali solen-
nie wspieraæ pracê wychowawcz¹ nasze-
go harcerstwa.

Przemówienie B. Sawickiego z uro-
czysto�ci na nastêpnej stronie

Jan Wac



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2009

240

Czy umrzeæ nam przyjdzie
w�ród boju,

czy w tajgach Sybiru nam zgniæ
z trudu naszego i znoju Polska

powsta³a by ¿yæ!

Katyñ - Ko³yma - Krasnojarsk - Irkuck
- Workuta - Diagilewo - Stepy Kazach-
stanu - wraz  z setkami innych miejsc,  w
ró¿nych datach, wry³y siê g³êboko w
pamiêæ spo³eczn¹, w nasze serca, staj¹c
siê symbolami martyrologii naszego na-
rodu.

Pierwszymi zes³añcami - Sybirakami
byli jeñcy Wojsk Króla Stefana Batore-
go, odnotowa³y ten fakt Kroniki Wo-
jenne z roku 1582. W latach 1768-1772
zes³ani zostali ukazem Carycy Katarzy-
ny II na dalek¹ Syberiê uczestnicy Kon-
federacji Barskiej - oko³o 10 tysiêcy
osób. Takich dat jest du¿o wiêcej: 1794
- uczestnicy Powstania Ko�ciuszkow-
skiego, 1830  - uczestnicy Towarzystwa
Patriotycznego i Powstania Listopado-
wego, 1863  - uczestnicy Powstania
Styczniowego, 1887 - skazani za udzia³
w zamachu na  Cara Aleksandra III.

Skazani na zes³anie na Sybir  zostali
bracia Bronis³aw i Józef Pi³sudscy. Ze-
s³ani byli równie¿ Adam Mickiewicz, To-
masz  Zan, Jan Czeczot, Piotr Wysocki,

SYBIRACY
ks. Piotr �ciegienny i inni.

W latach 1940 - 1941 deportowa-
no:10.02.1940r.-220 tys.osób,
13.04.1940r. - 320 tys. osób, czerwiec
1940r. - 240 tys. osób czerwiec 1941r. - w
ostatnich dniach przed wybuchem woj-
ny niemiecko-sowieckiej deportowano
ok. 300 tys. zes³añców.

W latach 1944 -1947 i pó�niej depor-
towana zosta³a z ziem nale¿¹cych do
PRL, we wspó³pracy z NKWD,  na te-
ren by³ego ZSRR du¿a  ilo�æ ¿o³nierzy
AK i innych osób podejrzanych o nie-

lojalno�æ  wobec ZSRR. Ogó³em
w wyniku deportacji, aresztowañ
i innych dzia³añ w okresie II
Wojny �wiatowej i po wojnie -
na Sybirze znalaz³o siê ponad 1
milion 350 tys.osób. Z tej liczby
wielu zosta³o zamordowanych,
zmar³o z g³odu lub zamarz³o w lo-
dowatym piekle Tajgi i bezkre-
snych stepach Kazachstanu.
Dziêki opatrzno�ci Bo¿ej czê�æ
zes³añców powróci³a do upra-
gnionej Polski. Dlatego data dzi-

siejsza jest dla nas Sybiraków znamien-
na i historyczna.

To 69 rocznica agresji sowieckiej na
Polskê. Jest to bolesne wspomnienie dla
naszego pokolenia, które z³o¿y³o na o³ta-
rzu ojczyzny  daninê trudu,  krwi a nawet
¿ycia.

Warto przypomnieæ  jeszcze inne rocz-
nice, mianowicie:  80. rocznicê powsta-
nia Zwi¹zku Sybiraków. W dniach 29-
30 czerwca 1928 roku na pierwszym Kra-
jowym Zje�dzie w Warszawie powo³a-
no Zwi¹zek Sybiraków, znamiennym jest
to, ¿e w Zje�dzie uczestniczy³ Marsza-
³ek Polski Józef Pi³sudski i otrzyma³ le-
gitymacjê cz³onkowsk¹ nr 1. Pierwszym
Prezesem Zwi¹zku Sybiraków wybrany
zosta³ Antoni  Anusz. Wybuch³a wojna
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w 1939r. i Zwi¹zek Sybira-
ków przesta³ istnieæ.

20 rocznicê powo³ania
do ¿ycia  (17.12.1988r.) w
Warszawie Zwi¹zku Sybi-
raków. Pierwszym po woj-
nie Prezesem Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Sybi-
raków zosta³ wybrany  Ry-
szard Reifl. Po jego �mier-
ci, na Zje�dzie Krajowym
w maju 2006 roku wybrany
zosta³ nowy prezes Zarz¹-
du G³ównego Tadeusz
Chwied�. W 1988 roku powstaj¹ Oddzia-
³y Wojewódzkie ZS, a w 1989 r. Ko³a Tere-
nowe ZS. U nas  powsta³o 14 maja 1989 r.

By³o nas 260, teraz jest 110 cz³onków.
�rednia wieku naszych cz³onków prze-
kroczy³a 80 lat. Pierwszym Prezesem na-
szego Ko³a ZS zosta³a Kazimiera Sawic-
ka. Funkcjê tê pe³ni³a do 5.09.2006r. Za
wys³ugê lat Wojewódzki Walny Zjazd
Sybiraków w Opolu nada³ K. Sawickiej
godno�æ Honorowego Prezesa ZS w
G³ubczycach. Wybrany  nowy prezes
Boles³aw Buczak funkcjê tê pe³ni³ nieca-
³y rok - zmar³ 1.05.2007r. Kolejnym preze-
sem Ko³a ZS jest Aleksander Zagwocki.
Na pierwszym Krajowym Zje�dzie Sybi-
raków w Warszawie dzieñ 17 wrze�nia
uchwalono jako Dzieñ Sybiraka.

Obchodzimy te¿ nasz¹ lokaln¹
10. rocznicê budowy naszego Pomnika
"W Ho³dzie Wspó³braciom Sybirakom".
Po wielu trudach i staraniach 20 czerwca
1998r.  nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie i
po�wiêcenie piêknego pomnika  zapro-
jektowanego przez   mgr. arch. Wies³awa
Kowalika, a nadzór budowlany sprawo-
wa³  mgr  arch. Kazimierz Mendel. Wy-
konawc¹  by³ mistrz kamieniarski Kazi-
mierz Podstawka. Uroczyst¹ Mszê �w.
celebrowa³ oraz  po�wiêci³ pomnik kape-
lan krajowy ZS ks. pra³at Edward Cisak.
Na nasze zaproszenie przybyli: Wicepre-

zes ZG ZS w Warszawie, jednocze�nie
prezes Oddz.Woj. ZS Juliusz Maria Kra-
wacki, wiceprezes  Romana Doliñska z
Opola. Przyby³y w³adze powiatowe i miej-
skie oraz gmin o�ciennych, by³a Hono-
rowa Kompania WP, ksiê¿a, harcerze i
m³odzie¿ szkolna, by³a orkiestra, poczty
sztandarowe kombatanckie, wojskowe,
harcerskie i szkolne, by³y nieprzebrane
t³umy mieszkañców G³ubczyc i powiatu
oraz nasi Sybiracy z kwiatami i zniczami.
Tê piêkn¹ uroczysto�æ prowadzi³ z
wielk¹ kultur¹ i znajomo�ci¹  ceremonia-
³u wojskowego Komendant Hufca ZHP
hm.  Ryszard Kañtoch. Jemu to po 10
latach jeszcze raz za ten trud chcemy
podziêkowaæ - panie komendancie Bóg
Zap³aæ!

Tych trudnych lat prze¿ytych na nie-
ludzkiej ziemi na Syberii i w Kazachsta-
nie,  zabranego nam przemoc¹ dzieciñ-
stwa i m³odo�ci,  poni¿ania godno�ci
ludzkiej,  koszmarów sennych,  nabytej
traumy, nie zag³uszy ¿adna muzyka ani
�piew. Tylko ten pomnik bêdzie po wsze
czasy, nawet wtedy gdy nas zabraknie,
�wiadectwem dla  potomnych o dozna-
nych krzywdach i wyp³akanym morzu
³ez.

Bronis³aw Sawicki -  przemówienie
wyg³oszone na uroczysto�ci przy

Pomniku Sybiraka 17.09.08r.
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"Opolska piosenka
w naszych sercach gra�"
Przegl¹d  organizowany przez Kr¹g In-
struktorski IKS oraz Komendê Hufca
ZHP  mia³ miejsce w Specjalnym O�rod-
ku Szkolno Wychowawczym. Wziê³o  w
nim udzia³ oko³o 150  zuchów i harcerzy
z ca³ego województwa.
Nietypowe SPRAWOZDANIE odpo-
wiada na piêæ niebanalnych, ale pod-
stawowych pytañ.
1.CO? Przegl¹d to nie festiwal ani kon-
kurs choæ pracuje jury, s¹ nagrody i wy-
ró¿nienia. Instruktorzy z IKS-u dowodz¹
- przewodnicz¹c i potwierdzaj¹c, ¿e
"opolska piosenka swoich fanów ma" -
na scenie i widowni, w G³ubczycach,
Kietrzu i Nowej Cerekwi oraz  w innych
miejscach, o czym �wiadcz¹ i �piewaj¹
przybyli do nas z naszego wojewódz-
twa w go�ci.
2.GDZIE? SOSW od kilku lat udziela
go�ciny uczestnikom POPH-u. Ma on
swego rodzaju genius loci, tworz¹ go
wiekowe mury i ludzie zwi¹zani z O�rod-
kiem. Oddalenie od centrum naszego
miasta, enklawa ciszy i spokoju oraz
otoczenie, a mo¿e tak¿e s¹siedztwo
klasztoru Sióstr Zakonnych powoduje,
¿e uczestnicy mog¹ tu, w piêknej auli,
prze¿yæ niezwyk³e spotkanie z piosenk¹
harcersk¹, swojsk¹, bo opolsk¹. W auli
tej w listopadzie gromadzimy siê z oka-
zji "Strof o Ojczy�nie", jest go�cinnie i
uroczy�cie.
3.KIEDY? Tego roku pogoda nie zachê-
ca³a do przebywania na zewn¹trz. Do-
tar³y do nas informacje, ¿e w sobotê na
ratuszowej wie¿y bêdzie osadzany
he³m. Czê�æ z nas nie przepu�ci³aby tej
okazji i na pewno ruszy³aby podziwiaæ
tak¹ niezwyk³¹ operacjê. Zaostrzone

PRZEGL¥D OPOLSKIEJ
PIOSENKI HARCERSKIEJ

apetyty ciekawych wszystkiego harce-
rzy musia³y siê jednak obej�æ smakiem.
Wydarzenie to mia³o miejsce tydzieñ
pó�niej. Jednak spaceru do Miejskiego
O�rodka Kultury na koncert muzyki ba-
rokowej nie mogli�my sobie odmówiæ.
Pie�ñ "Gaude Mater Polonia" - hymn
ku czci �w. Stanis³awa powsta³y w1254
r. i jednocze�nie najstarszy hymn pol-
ski za spraw¹ autora ma opolski rodo-
wód. Upamiêtnienie jego twórcy - po-
ety i kompozytora, dominikanina - Win-
centego z Kielczy (ur. ok.1200, zm. po
1261 r.) sta³o siê po�rednio powodem
odwiedzin naszego miasta przez tak wy-
bitn¹ artystkê, jak graj¹ca na klawesy-
nie pani El¿bieta Stefañska. S³owa Kie-
rownika Artystycznego V Festiwalu
"Gaude Mater Polonia" - (druha) Zbi-
gniewa Pawlickiego skierowane do nas,
a odnosz¹ce siê do naszej historii i uni-
wersalnego piêkna oraz cudowna mu-
zyka wykonywana w towarzystwie nie-
zwyk³ego zespo³u instrumentów baro-
kowych "Solo e Tutti" na d³ugo zostan¹
nam w pamiêci: Szare Szeregi i Antonio
Vivaldi, Wincenty z Kielczy i Jan Seba-
stian Bach, Adam Jarzêbski i Stanis³aw
Sylwester Szarzyñski.
4.JAK? Mi³o, rado�nie,  czyli po harcer-
sku. Druhny i druhowie, kieruj¹c siê har-
cerskimi idea³ami, wspólnie spo¿ywali
posi³ki, kwaterowali, �piewali i grali.
5.PO CO? Ku pamiêci, aby�my widzie-
li dobre i piêkne miejsca naszych stron
i chwalili nasz¹ krainê i ludzi, którzy tu
¿yj¹. By cieszy³a siê piêkna córka Pol-
ski, Opolszczyzna, tak¿e naszymi rado-
snymi buziami, których nie brakowa³o
w�ród uczestników Przegl¹du.

Alicja Dobrowolska
 PS "�za�piewajmy znowu razem!"
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15 sierpnia to dzieñ pretenduj¹cy do
wielu tytu³ów.  Zgodnie z kalendarzem
obchodów rocznic, �wi¹t patriotycz-
nych i religijnych Komenda Hufca ZHP
by³a wspó³organizatorem uroczystej
Sumy w intencji ojczyzny. We Mszy �w.
uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe

gminy i powia-
tu, przedstawi-
ciele  zwi¹zków
kombatanc-
kich, s³u¿b
m u n d u r o -
wych, harce-
rze, poczty

sztandarowe. Druga czê�æ uroczysto-
�ci z w³a�ciwym harcerskim ceremonia-
³em - przemówienie burmistrza, z³o¿enie
kwiatów, hymn pañstwowy i Rota od-
by³y siê przy Pomniku  ¯o³nierza Pol-
skiego. Po zakoñczeniu uczestnicy sta-
nêli do wspólnego zdjêcia.

Tego dnia po po³udniu Komenda
Hufca ZHP zorganizowa³a kolejny "�CI-
TOR" - Harcerski Piknik Kolejo-
wy. Ledwo Komendant Hufca
zd¹¿y³ zaprezentowaæ i przywitaæ
go�ci, w�ród których byli pose³
RP, burmistrz, przewodnicz¹cy
RM, wicestarosta, przewodnicz¹-
cy Komisji AA, przedstawiciele ko-
lei, ks. proboszcz, so³tys, radny,
licznie przybyli mieszkañcy �cibo-
rzyc, z których wielu ¿yje z emery-
tur kolejowych, a ju¿ trzeba by³o
og³osiæ ewakuacjê.

Harcerze w³o¿yli wiele pracy w przy-
wrócenie na jeden dzieñ ¿ycia na �ci-
borzyckim dworcu kolejowym, wykosi-
li trawê i chwasty, urz¹dzili estradê dla
zespo³u muzycznego Legato, zorgani-
zowali wystawê eksponatów kolejo-
wych, przyjecha³a równie¿ drezyna ko-
lejowa, której przeja¿d¿ki mia³y byæ

HARCERSKI PIKNIK I NIE TYLKO...
atrakcj¹ dla dzieci. Jednak ewakuacja
przed nadci¹gaj¹c¹ kolejn¹ burz¹ tego
dnia  sprawi³a, ¿e nie da³o siê "wsi¹�æ
do poci¹gu byle jakiego". Dalsza czê�æ
imprezy odby³a siê w �wietlicy Domu
Ludowego.

Zebrani z przy-
jemno�ci¹ s³uchali
znanych, popular-
nych piosenek
zwi¹zanych z ko-
lej¹, ciuchciami
oraz nowych,
skomponowanych przez J. Kaniowskie-
go na tê okazjê. Ciekawa by³a historia
powstawania kolei na ziemi g³ubczyc-
kiej (Rac³awice - G³ubczyce - Racibórz,
Rac³awice - Kêdzierzyn Ko�le) przed-
stawiona profesjonalnie przez znawcê
tego tematu Piotra Kopczyka. Karierê
robi³a czerwona czapka dy¿urnego ru-
chu (foto). W przygotowanym poczê-
stunku harcerzy wspomaga³y panie z
KGW. Impreza pokaza³a, ¿e dla harce-

rzy niestraszne s¹ burze i nawa³nice, s¹
przygotowani  na  ka¿de warunki. Mimo
ulewnego deszczu tego popo³udnia ko-
lejny piknik by³ udany.

�ciborzyce, choæ �Ma³e� z nazwy, to
jednak aktywne i ¿ywotne, m.in. dziêki
zlokalizowanej tu Stanicy Harcerskiej w
by³ej szkole podstawowej. W okresie
wakacji, a w³a�ciwie przez ca³y letni se-
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Gaj, Marcinowi Szczerbakowi, Justynie
�widziñskiej, Katarzynie Bluj, Iwonie
B³a¿ków, Szymonowi Antoszczyszyno-
wi, Aldonie Kostuch, Markowi Kopec-
kiemu.

Na wniosek KH ZHP Rada Przyjació³
Harcerstwa przyzna³a statuetkê "Dar
Serca" instytucjom i osobom: Drukar-
ni �w. Krzy¿a przy Kurii  Biskupiej w
Opolu, Benedyktowi Smyczkowi z Top-
Farms, p³k.Jackowi Mroczkowi, Urszuli
P¹czko, Dariuszowi Medoliñskiemu,
Boles³awowi Buniakowi, Januszowi
Baczkurowi, Józefowi Florkowi.

Statuetkê "Niezawodny Przyjaciel"
Rada Przyjació³ Harcerstwa przyzna³a
ks. Proboszczowi Micha³owi �lêczko-
wi, ks. Adamowi Szubce, pp³k. Andrze-
jowi Rakowskiemu, Pañstwu  Danucie,
Stanis³awowi i Robertowi Galarom - w³a-
�cicielom "Galmetu", Zbigniewowi Le-
¿añskiemu -  w³a�cicielowi "Kosmedu",

Stanis³awowi Krzaczkowskiemu dyr.
ZOKIS-u.

Instruktorem roku 2007 og³oszony
zosta³ druh phm. Miros³aw Smaha dru-
¿ynowy dru¿yny Paradox, za trud i pra-
cê w³o¿on¹ w przygotowanie i przepro-
wadzenie Harcerskiej Akcji Letniej, dziê-
ki której du¿a grupa harcerzy i m³odzie-
¿y mia³a radosne wakacje.

Serdeczne podziêkowania otrzyma-
li: J.Lechowicz, G.Liczkowska, M.Sma-
ha,  W.Górecka, E.Pa³ac, M.Jindrowa,
G.Smaha, B.Janicka, B.Lechoszest,
R.Bedkowska, Z. Kosowski, K.Mojzyk,
M.Wi�niewski, D.Dobrowolski, W.Ja-
nicki, W.Kañtoch, J.Grodzka, D.Mojzyk,
B.Pirch, M.Mika, T.Tre�ciñska, U.Pirch,
A.Dobrowolska, M.Janczura.Wrêczaj¹-
cymi statuetki byli przewodnicz¹cy
Rady Przyjació³ Harcerstwa i go�æ spe-
cjalny pose³ na Sejm RP Adam Krupa.

J. Wac

DZIEÑ MY�LI BRATERSKIEJ...
Dokoñczenie ze str. 238

zon odbywaj¹ siê tu biwaki harcerskie,
odwiedzane przez w³adze samorz¹dowe.

Tym razem zapozna³y siê one z za-
awansowaniem prac  przy dalszej roz-
budowie o�rodka, przez urz¹dzanie w
przylegaj¹cym ogrodzie pola namioto-

wego, dla którego zapleczem i oparciem
bêdzie Stanica. Burmistrz, wizytuj¹c bi-
wak, spotka³ siê z harcerzami na apelu
(foto), z³o¿y³ dzieciom ¿yczenia bez-
piecznego wakacyjnego wypoczynku,
a na zakoñczenie  poczêstowa³  lodami.

Jan Wac
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W 2008 roku g³ubczycka Jednostka
Strzelecka 3009 Zwi¹zku Strzeleckiego
"Strzelec" Organizacji Spo³eczno-Wy-
chowawczej obchodzi 15-lecie swoje-
go powstania i dzia³alno�ci.

Rozpoczêcie dzia³alno�ci
g³ubczyckiej jednostki datuje
siê na rok 1993. Za³o¿ycielem i
twórc¹ g³ubczyckich strzelców
jest m³. insp. ZS Grzegorz To-
biasiñski. W chwili powo³ania
do ¿ycia g³ubczyckiej jednostki
strzeleckiej pomocn¹ d³oñ do
nowo powsta³ej organizacji wy-
ci¹gnê³y  Stra¿ Graniczna, dy-
rekcja Szko³y Podstawowej nr 2
oraz dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego.

Na pierwsz¹ zbiórkê przysz³o oko³o
80 m³odych ludzi. By³o to ogromne za-
skoczenie dla Grze�ka, gdy¿ nie spo-
dziewa³ siê a¿ takiego odzewu. Od tego

czasu minê³o 15 lat. Przez ten czas, przez
g³ubczyck¹ jednostkê przewinê³o siê
oko³o 250 m³odych ludzi. Wielu z nich
obecnie pe³ni s³u¿bê w ró¿nych forma-
cjach mundurowych: w Policji, Stra¿y
Po¿arnej, Stra¿y Granicznej, Wojsku
Polskim.

G³ubczycka jednostka jest integraln¹
czê�ci¹ Zwi¹zku Strzeleckiego "Strze-
lec" Organizacji Spo³eczno-Wycho-

�WIÊTO G£UBCZYCKICH STRZELCÓW
wawczej, która jest patriotycznym sto-
warzyszeniem m³odzie¿y polskiej - kon-
tynuatorem istniej¹cego w okresie miê-
dzywojennym  Zwi¹zku Strzeleckiego,
którego za³o¿ycielem i pierwszym ko-

mendantem by³ Marsza³ek Józef Pi³sud-
ski. Zwi¹zek opiera sw¹ dzia³alno�æ na
pracy spo³ecznej cz³onków. "Strzelec",
spe³nia bardzo istotn¹ funkcjê spo-
³eczn¹, rozumian¹ jako aktywny udzia³
cz³onków i jednostek organizacyjnych

zwi¹zku w ¿yciu �rodowiska lokal-
nego.

Aktualnie g³ubczycka jednostka
liczy 25 cz³onków. Kadrê  instruk-
torsk¹ stanowi¹ osoby z wykszta³-
ceniem pedagogicznym oraz oso-
by po kursach pedagogicznych.
Jednostka strzelecka 3009 wielo-
krotnie by³a wyró¿niana przez or-
ganizacje kombatanckie oraz w³a-
dze samorz¹dowe, by³y to m.in
"Lew G³ubczycki" 2005 r. , Z³oty

medal za zas³ugi na rzecz Zwi¹zku In-
walidów Wojennych RP w roku 2006.

W maju tego roku jednostka zosta³a
wyró¿niona przez Stowarzyszenie "Pan-
cerny Skorpion" w opolskim ratuszu w
obecno�ci Prezydenta Miasta Opole
Ryszarda Zembaczyñskiego (foto) oraz
gen. Edwarda Szwagrzyka i licznie przy-
by³ych go�ci. Jednostka  z G³ubczyc
otrzyma³a akt nadania imienia p³k. Sta-
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nis³awa Gliñskiego,  pierwszego dowód-
cy 4 Pu³ku Pancernego "Skorpion".

Jako ciekawostkê podam, ¿e na
Opolszczy�nie jest jeszcze jedna jed-
nostka strzelecka o numerze 3005 - znaj-
duje siê ona w Ole�nie.

G³ubczyccy strzelcy poprzez swoj¹
dzia³alno�æ i charakter organizacji przy-
czyniaj¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa w naszym mie�cie. Najczê�ciej po-
magaj¹ w zabezpieczaniu porz¹dku pu-
blicznego i ruchu podczas trwania im-
prez organizowanych przez w³adze gmin-
ne, takich jak: do¿ynki, festyny, koncer-
ty, targi przedsiêbiorczo�ci, jak i podczas
imprez sportowych na hali ZOKIS, pó³-
maratonu Krnov - G³ubczyce i biegów
ulicznych, wspomagania akcji "Znicz"
itp.

Uczestniczymy te¿  w obchodach
wszystkich �wi¹t narodowych.

Strzelcy z racji specyfiki swojej orga-
nizacji wspó³pracuj¹ i szkol¹ siê z wie-
loma formacjami mundurowymi, m.in. z
6 BDSZ, OS¯W w Gliwicach, SG w Ra-
ciborzu, ITD Prudniku i Opolu, PSP w
G³ubczycach, 10 BLOG w Opolu, 55 Ba-
talion Remontowy w Opolu oraz SW w
Strzelcach Opolskich.

Ponadto jednostka prowadzi wspó³-
pracê z takimi organizacjami jak: Regio-

nalny  Zarz¹d Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu, Opolska Szko³a Nurkowa-
nia, Klub "Ostroga" w Opolu, Klub
£ucznictwa Sportowego w Prudniku,
Stowarzyszenie Pancerny "Skorpion"
w  Opolu oraz Klub Krótkofalarski
SP6ZJP.

Strzelcy szkol¹ siê z taktyki zielonej,
czarnej, maskowania i kamufla¿u, tech-
nik interwencyjnych, elementów survi-
valu, a tak¿e szkolenia z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przedlekarskiej
oraz elementów walki wrêcz.

W roku 2007 Strzelcy  nawi¹zali
wspó³pracê z Domem Dziecka w Kra-
snym Polu oraz Placówk¹ Interwen-
cyjn¹ "Gniazdo" w G³ubczycach. Wy-
chowankowie tych¿e placówek s¹ za-
praszani przez Zwi¹zek do udzia³u w za-
jêciach oraz do uczestnictwa w wyjaz-
dach, a tak¿e pokazach organizowa-
nych przez jednostkê.

Na temat strzelców z G³ubczyc uka-
zywa³y siê liczne artyku³y i  by³y reali-
zowane audycje radiowe, a tak¿e tele-
wizyjne.

Mo¿na �mia³o u¿yæ stwierdzenia, i¿
Strzelcy z jednostki 3009 na sta³e wpi-
sali siê w krajobraz naszego miasta.

Pawe³ Przysiê¿niuk
Foto ze zbiorów jednostki
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6 wrze�nia 2008 w samo po³udnie przy
d�wiêkach Rac³awickiej Orkiestry Dê-
tej wjecha³ na peron 2. dworca kolejo-
wego w Rac³awicach �l. muzealny pa-
rowóz TKp "�l¹sk" 4422 eksponat skan-

senu kolejowego
w Pyskowicach.
Parowóz okaza³
siê nie lada
atrakcj¹ dla foto-
amatorów, kame-
rzystów i telewizji
lokalnych (foto),

by³ obfotografowywany jak gwiazda fil-
mowa. Mo¿na by³o zrobiæ sobie z nim
zdjêcie lub przejechaæ siê w jego wnê-
trzu w stronê G³ubczyc z wjazdem na
Wielki Most Kolejowy. Równie wielk¹
imprez¹ by³o zapewne otwarcie kolei
Rac³awice - G³ubczyce 150 lat temu, bo
jej zamkniêcie odby³o siê po cichu,
wbrew g³o�nym protestom samorz¹dów
od Rac³awic po Racibórz, które us³y-

sza³y ba³amutne twierdzenia, ¿e to tyl-
ko zawieszenie ruchu. Impreza (6-7 wrze-
�nia) przypomnia³a inne wydarzenie
którego �wiadkiem by³ najstarszy i
pierwszy polski kolejarz w Rac³awicach,
który w 1945r. zatrzyma³ poci¹g z wypê-
dzonymi z Kresów, pó�niejszymi miesz-
kañcami Rac³awic. Stanis³aw Nosek
uczestnik tamtego zdarzenia zosta³ ser-
decznie powitany i obdarowany bukie-
tem kwiatów. Dwudniowa impreza od-
by³a siê pod patronatem Starosty Prud-

KOLEJ¥ PO POGRANICZU
nickiego, a otworzy³ j¹ Józef Skiba wi-
cestarosta. Uczestniczyli w niej liczni
przedstawiciele samorz¹dów m.in. g³ub-
czyckiego oraz instytucji kolejowych z
obu stron granicypolsko - czeskiej. W
dawnej poczekalni mo¿na by³o obejrzeæ
bogat¹ ekspozycjê historyczn¹ prezen-
tuj¹c¹ 130-lecie kolei w powiecie prud-
nickim,
150-lecie
kolei w
powiecie
g n ³ u b -
czyckim,
historiê
w¹sko-
torowej kolejki Trzemeszna - Osoblaha
lub nabyæ pami¹tki po polsku i czesku.
W s¹siednim dawnym bufecie zamie-
nionym w salê wyk³adow¹ dla zaintere-
sowanych przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹
kolejnictwa prelekcje: Kolejowe Zwi¹z-
ki Pogranicza z Berlinem, Prag¹ i Wied-
niem" - dr. Paw³a Szymkowicza, "Plany
przed³u¿enia czeskiej kolei w¹skotoro-
wej Trzemeszna - Osoblaha do Polski,
do Rac³awic �l." - Jaromira Foltyna, "Hi-
storia linii kolejowej Rac³awice �l. -
G³ubczyce - Racibórz" - Piotra Kopczy-
ka, "O krótkofalarstwie - nie tylko na
kolei"- krótkofalowców z G³ubczyc i
Prudnika. Prezentacje multimedialne
"Kolej¹ po pograniczu polsko-czeskim
w obiektywie". Dla dzieci i m³odzie¿y
konkursy "Wy�cig Drezyn Rêcznych",
"Zapowiadam przyjazd poci¹gu przez
megafon kolejowy", Konkurs plastycz-
ny "Mój wymarzony poci¹g". Organi-
zatorem imprezy by³o Stowarzyszenie
Rozwoju Dorzecza Osob³ogi we wspó³-
pracy Grup¹ Odnowy Wsi Rac³awice
�l¹skie i innymi Stowarzyszeniami, To-
warzystwami i instytucjami kolejowymi
z obu stron granicy.

Jan Wac
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Pod takim has³em odby³ siê w dniu 2
kwietnia 2008 trzeci Marsz Pamiêci na
trasie G³ubczyce, Go³uszowice, Równe,
Dobieszów,  Barykady, Opawica,  Kra-
sne Pole, Chomi¹¿a, Pietrowice.

Has³o tegorocznego Marszu Pamiê-
ci zosta³o zaczerpniête z przypadaj¹cej
w dniu 22 pa�dziernika XXX rocznicy
inauguracji pontyfikatu JPII. Natomiast
my�l przewodnia  z przypadaj¹cej 21
czerwca XXV rocznicy pobytu JPII na
Górze �w. Anny.

Ka¿dy Marsz Pamiêci  w ha�le prze-
wodnim i my�li odwo³uje siê do wa¿ne-
go wydarzenia z ¿ycia
JPII, które jest zachêt¹
dla id¹cych pielgrzy-
mów, by siê nad tym za-
stanowiæ, przemy�leæ, a
co najwa¿niejsze, by to
po prostu przej�æ.

Marsz zawsze rozpo-
czyna siê bardzo skrom-
nie sprzed tablicy na
Skwerze JPII w G³ubczy-
cach. Od godziny 8.30
do 8.50 gromadz¹ siê
chêtni, otrzymuj¹ pa-
mi¹tkowe "paszporty"
znaczki pielgrzyma i po krótkiej modli-
twie ruszamy w drogê, przed nami kilo-
metry do przej�cia i lata pontyfikatu do
przemy�lenia, przemodlenia, a jak kto
woli, do przegadania.

W tym roku przed wyj�ciem ksi¹dz
organizator - proboszcz z Braciszowa,
przypomnia³ pielgrzymom, a tak¿e zgro-
madzonym s³uchaczom, idee Marszu
Pamiêci, has³a i my�li przewodnie z po-
przednich lat. Korzystaj¹c z obecno�ci
w³adz samorz¹dowych i mocnych su-
gestii prasowych o pa�dziernikowym
terminie beatyfikacji JPII zapropono-
wa³, by drogê, któr¹ przebywaj¹ piel-

"OTWÓRZCIE  DRZWI  CHRYSTUSOWI"
grzymi od Go³uszowic do Pietrowic na-
zwaæ Drog¹ JPII. Czy to stanie siê fak-
tem, zale¿y od mieszkañców tych wio-
sek, samorz¹dów oraz w³adz gminnych
jak i powiatowych. Po tych s³owach
by³o przygotowane S³owo JPII, jednak
przybycie w³adz gminy i powiatu ten
porz¹dek trochê nam zmieni³o i by nie
opó�niaæ wyj�cia, S³owa te zosta³y od-
tworzone w miejscu pierwszego posto-
ju w Go³uszowicach. W tegorocznym
marszu pielgrzymom towarzyszy³a desz-
czowa pogoda. Fakt deszczu by³ wielo-
krotnie podkre�lany w przemówieniach

oficjeli, jakby sugeruj¹c, ¿e to pogoda,
a nie osoba JPII by³a najwa¿niejsza w
tym dniu. Mimo tak brzydkiej pogody
na drogê wyruszy³o ponad 300 osób.
Du¿¹ grupê stanowi³a m³odzie¿ gimna-
zjalna, by³y osoby - na szczê�cie nie-
liczne - nie do koñca rozumiej¹ce idee
tego Marszu. Nie by³o z nimi najgorzej,
czas i kilometry powodowa³y tworzenie
siê super atmosfery. Dzieci sz³y pod
opiek¹ nauczycieli ze szkó³ podstawo-
wych. Po drodze pielgrzymi na posto-
jach s¹ wzmacniani pokarmem ciele-
snym, by nie opa�æ z si³. I tak w Rów-
nem, dziêki ¿yczliwo�ci mieszkañców,
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pielgrzymi s¹ na �wietlicy goszczeni cia-
stem, herbat¹ a nawet kaw¹. Nastêpny
d³u¿szy postój to le�ny parking "Bary-
kady", gdzie spo¿ywaj¹ tradycyjn¹ gro-
chówkê fundowan¹ przez parafiê w Bra-
ciszowie. Po wzmocnieniu siê rusza piel-
grzymka dalej, by oko³o 15.00 zjawiæ siê
w ko�ciele w Opawicy na Koronce do
Mi³osierdzia Bo¿ego. Po modlitewnym
odpoczynku  z coraz wiêkszym wysi³-
kiem i wiêksz¹ doz¹ milczenia ruszamy

na ostatnie kilometry naszego marszu,
by doj�æ do Pietrowic gdzie w szkole
im. JPII mo¿na odpocz¹æ, zje�æ skrom-
ny posi³ek fundowany przez parafiê w
Braciszowie i udaæ siê do ko�cio³a na
dziêkczynn¹ Mszê. Tegorocznemu
dziêkczynieniu przewodniczy³ ks. pra-
³at Zygmunt Nabzdyk z Opola w asy-
�cie ksiê¿y: ks. N. Miklera z Braciszo-
wa, ks. F. Styli  z Opawicy; ks. M. Ru-
czaja z Równego; ks. radcy E. Bochen-
ka, emerytowanego proboszcza z Rów-
nego; ks. dziekana Ludwika Kusa, eme-
rytowanego proboszcza z Krnova w
Czechach. Dziêkczynna Eucharystia zo-
sta³a zakoñczona krótkim s³owem od-
tworzonym z nagrania JPII - po¿egna-

nia z ostatniej pielgrzymki do ojczyzny
ze wskazaniem na krzy¿. Dekoracj¹ w
�wi¹tyni by³ obraz JPII w otoczeniu
piêknych ¿ó³tych tulipanów oraz krzy¿
papieski otoczony 85 �wiecami symbo-
lizuj¹cymi 85 lat ¿ycia ziemskiego S³ugi
Bo¿ego. Po zakoñczonej uroczysto�ci
pielgrzymi udali siê do domów samo-
chodami oraz wynajêtymi z PKS G³ub-
czyce 3 autobusami. Dwa autobusy pa-
rafia otrzyma³a gratis z PKS. W tym miej-

scu jako or-
g a n i z a t o r
chc i a ³bym
serdecznie
podziêkowaæ
ludziom, któ-
rym mogê za-
wdziêczaæ to,
¿e trzeci
Marsz Pamiê-
ci siê odby³ i
¿e nie zabra-
k³o niczego,
co by³o w
ubieg³ych la-
tach. Jak ka¿-
da impreza,

Marsz wymaga kosztów, które w ca³o-
�ci pokry³a parafia w Braciszowie. Pew-
nego rodzaju wsparciem finansowym  s¹
sprzedawane corocznie okoliczno�cio-
we �wiece. Niektórym pielgrzymom bra-
kowa³o w marszu programu modlitew-
nego. Marsz nie jest drug¹ pielgrzymk¹,
ani konkurencj¹ dla czêstochowskiej.
W Marszu ka¿dy uk³ada sam sobie pro-
gram modlitewny. Jest to trudne, ale z
czasem wypracuje siê styl Marszu Pa-
miêci. Najwa¿niejszym jest, by id¹cy
wiedzia³, po co siê wybra³ w tê drogê.

Niech S³uga Bo¿y JPII wszystkim
uczestnikom i wspomagaj¹cym organi-
zatorów Marszu b³ogos³awi i wyprasza
³aski u Boga Wszechmog¹cego.

Ks. Norbert Mikler
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Od 1993 r. w pierwsz¹ niedzielê sierp-
nia tj. w okolicy �wiêta Królowej Aniel-
skiej albo Przemienienia Pañskiego na
wzgórzu dominuj¹cym nad Rusinem
(Czechy) na pograniczu krnovsko -

g³ubczyckim spotykaj¹ siê przedstawi-
ciele trzech narodów - Polacy, Niemcy i
Czesi, by uczestniczyæ we wspólnej
Mszy �w. W uroczy-
sto�ci  zwi¹zanej z
drug¹ rocznic¹ po-
�wiêcenia odbudo-
wanej kaplicy przy-
padaj¹cej w �wiêto
Przemienienia Pañ-
skiego g³ówny cele-
brans ks. pra³at dr
Wolfgang Grocholl
ze Stuttgartu mówi³
o potrzebie "prze-
mienienia" �wiata, Europy, naszych
dusz, dusz polityków. Ile przemian na-
st¹pi³o od tamtego czasu -  ilustruj¹ frag-
menty relacji  zamieszczonej w Kalen-
darzu G³ubczyckim w 1995r. "Przygoto-
waniem pielgrzymki z naszej strony -
w tym równie¿ za³atwieniem w Opolu
przepustek i co najwa¿niejsze otwar-
ciem na ten dzieñ przej�cia graniczne-
go miêdzy Gadzowicami a Rusinem -

NASZA  PANI EUROPY
UNSERER FRAU VON EUROPA

zaj¹³ siê so³tys Go³uszowic J. Florek.
Dziêki temu w niedzielê wcze�niej ni¿
zwykle zapanowa³o o¿ywienie przy ko-
�ciele w Go³uszowicach, sk¹d wyru-
szy³a pielgrzymka do Rusina. Prowa-
dzili j¹ franciszkanie drog¹ w�ród
zbó¿, kukurydzy i buraków, albo przez
�cierniska." Po tej uroczysto�ci do
burmistrza G³ubczyc napisa³a - Lidia
Czajanova - inicjatorka odbudowy ka-
plicy i organizatorka spotkania "Va¿e-
ny Pane Starosto! Pozwólcie abym
Wam jeszcze raz wyrazi³a prawdziw¹
rado�æ z naszego spotkania �Ta pro-
cesja by³a niezwyk³ym prze¿yciem.
Wielu Czechów widzia³o tak¹ proce-
sjê  pierwszy raz w ¿yciu, a z rozmów  z
niemieckimi pielgrzymami wiem,  ¿e i
oni byli wzruszeni do ³ez�.Wasi p¹t-
nicy s¹ nam wzorem. Do tego nam jesz-
cze daleko, ale dobra wola i z pomoc¹

Bo¿¹ znowu wróci wiara do naszego
kraju." Marzenie Pani Lidii spe³nia siê,
obok kapllicy rosn¹ mury ko�cio³a.Te-
go roku (3.08.2008) na dwudniowe uro-
czysto�ci sportowo - rekreacyjno - od-
pustowe (Memoria³ Pavla Vendolskie-
go, mecz pi³ki no¿nej, koncert w ko�cie-
le w Hrozowej, Mszy w kaplicy Nawie-
dzenia NMP) mknê³y samochody, mo-
tocykle, rowery a i piesi now¹ wyasfal-
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towan¹ drog¹ z polskich
Gadzowic do czeskiego
Rusina. Trudno by³o
ustaliæ (dos³ownie, z bra-
ku oznakowania) mo-
ment przekraczania gra-
nicy. Równie¿ na wzgó-
rze prowadzi nowa
utwardzona droga.
Wspóln¹ Mszê �w. cele-
browa³ i tym razem, ks.
pra³at Wolfgang Gro-
choll urodzony przed
wojn¹ w G³ubczycach,
honorowy obywatel powiatu g³ubczyc-
kiego w koncelebrze z ks. W³odzimie-
rzem Stroguszem pe³ni¹cym pos³ugê ka-

p³añsk¹ w Busku na Ukrainie -  Pola-
kiem - spokrewnionym z Gadzowicami
przez dziadków spoczywaj¹cych na tu-
tejszym cmentarzu oraz dziekanem z
Krnova mówi¹cym ³adnie po polsku.
Uroczysto�æ rozpoczêto od po�wiêce-
nia tablicy (fot.) upamiêtniaj¹cej uwiê-
zienie przez komunistów prymasa Czech
kard. Franciszka Tomaszka w 1951 r. jako
proboszcza w pobliskim Bohuszo-
wie.We Mszy uczestniczyli obok Cze-
chów mieszkañcy polskiego pogranicza
z G³ubczyc z w³adzami samorz¹dowy-
mi, Go³uszowic, Gadzowic, Równego,

Pomorzowic z ks. Boles³awem Grabow-
skim oraz dwa autokary Niemców, daw-
nych mieszkañców tych ziem. Ksi¹dz

pra³at w homilii nawi¹-
za³ do modlitwy Ma-
gnifikat jako sposobu
wielbienia Boga, p³yn¹-
cej z ust cz³owieka.
Przypomnia³, ku prze-
strodze, ¿e cz³owiek w
swojej pysze równie¿
s³awi³ i uwielbia³  stwo-
rzonych przez siebie
"bo¿ków" g³osz¹cych
ideologie totalitarne,
które sprowadzi³y na
Europê wojny, tragedie
i prze�ladowania. Dzi�

winni�my g³osiæ Magnifikat Bogu za
wspóln¹ pokojow¹ Europê. Na zakoñ-
czenie zacytowa³ po niemiecku werset
wyryty w jêzyku ³aciñskim w kamieniu
na pograniczu w³osko - szwajcarskim
na wysoko�ci 2000 m "Selig preisen
mich alle Geschlechter". Obok stoi 20-
metrowa figura Matki Boskiej z bia³ego
kamienia w koronie ze z³otymi gwiazda-
mi "Nostra Signora d' Europa" obej-
muj¹ca wzrokiem Europê -"Unserer
Frau von Europa" -  "Nasza Pani Eu-
ropy"

Jan Wac
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Oceny obiektów bior¹cych udzia³ w
konkursie na Najestetyczniejsz¹ Pose-
sjê na terenie miasta i gminy G³ubczy-
ce w 2008 r dokona³a komisja w sk³a-
dzie: Buniak Boles³aw - przewodnicz¹-
cy, Naumczyk Kazimierz - z-ca przewod-
nicz¹cego,  Fr¹czkowska Agnieszka,
Chru�ciel Bogus³aw - cz³onkowie.

Po dokonaniu przegl¹du ( 4-8 sierp-
nia 2008 r) wszystkich posesji bior¹-
cych udzia³ w konkursie obliczono
punkty oraz ustalono kolejno�æ klasy-
fikacji w poszczególnych kategoriach.
W XVI edycji konkursu (podobno
ostatniej) zg³oszono 103 obiekty. Ko-
misja postanowi³a przyznaæ nagrody w
sposób nastêpuj¹cy (z wy³¹czeniem
uczestników konkursu, którzy otrzyma-
li nagrody w poprzednich edycjach):
Kat. I - posesja z budynkiem wybudo-
wanym w ostatnich 10 latach  - zg³o-
szono 4 posesje - nagrod¹ by³y elek-
tryczne kosiarki do trawy.
I m. - Iwona Toborek, G³ubczyce ul. Wy-
spiañskiego -77 pkt. (foto 5 str. 252),
II m .- Jolanta i Jacek Jankowscy, G³ub-
czyce ul. Mi³osza - 75pkt. (foto 6 str.
252), III m. (ex equo) -Tadeusz Krówka,
Krzy¿owice -57 pkt. (foto 8 str. 252), Zbi-
gniew Ciapa³a, Krzy¿owice-57 pkt. (foto
3 str. 252)
Kat. II - posesja z budynkiem wybudo-
wanym co najmniej 10 lat temu- zg³o-
szono 65 obiektów - elektryczna kosiar-
ka lub podkaszarka do trawy
I m. - Krzysztof Krawiec, Bogdanowi-
ce  - 77 pkt. (foto 4 str. 252), II m. - (ex
equo) - Jerzy Dêbski, Pomorzowice - 64
pkt., Miros³aw Palka, Pomorzowice - 64
pkt., III m. (ex equo)  -  Alicja Frydryk,
Klisino  Bogumi³a Andres, Pomorzowi-
ce - 63 pkt, IV m. Roman Fli�, Opawica
- 62 pkt., V m. Maria Sadowy, Klisino -
58 pkt, VI m. (ex equo) Zygmunt Bie-

NAJESTETYCZNIEJSZE POSESJE
lecki, Krzy¿owice-56 pkt, Zbigniew G³o-
wicki, Pomorzowice  - 56 pkt.
Kat. III  - balkon- zg³oszono 18 balko-
nów - zestaw ogrodniczo - kwiaciarski
I m. Józef Krasicki, G³ubczyce Sady - 71
II m. (ex quo) -Jadwiga Osadca, G³ub-
czyce ul. Mickiewicza - 66 pkt. (foto1
str. 252), Kazimierz Walicki, Pomorzo-
wice  - 66, III m. - Wies³aw Robak, Po-
morzowice - 64 pkt.(foto 2 str.252)
Kat. IV - budynek wielorodzinny lub
inny obiekt publiczny zg³oszony przez
zbiorowo�æ - zg³oszono 16 obiektów -
kosiarka spalinowa do trawy
I m. - Ko�ció³ Parafialny w Bogdanowi-
cach - 73 pkt. (foto 7 str. 252), II m. (ex
equo) -  Wspólnota Mieszkaniowa
G³ubczyce Sady El¿bieta Wdowikow-
ska  - 72 pkt. Boisko sportowe w Pomo-
rzowicach - 72 pkt., III m. -  �wietlica
wiejska - Nowa Wie� G³ubczycka - 71pkt.

W tej kategorii Komisja wyró¿ni³a za
poprawê estetyki �wietlicê wiejsk¹ w
G³ubczycach Sadach - 67 pkt. i ko�ció³
filialny w Nowej Wsi G³ubczyckiej  - 65
pkt. - kosiarka spalinowa do trawy

Kat. V  - So³ectwa
Zwyciêzc¹ w tej kategorii zostaje so-

³ectwo, które uzyska³o najwy¿szy ilo-
raz wynikaj¹cy z podzielenia sumy uzy-
skanych przez poszczególne posesje
punktów przez liczbê istniej¹cych po-
sesji.
1. Pomorzowice -  nagroda rzeczowa -
kosa spalinowa  oraz prawo organizo-
wania do¿ynek gminno - dekanalnych
w 2009 roku - 2986 pkt : 59 posesji =
50,61
 2. Chróstno -  358  pkt : 18 posesji =
19,89
 3. Krzy¿owice - 402  pkt.: 86  posesji -
4,67

na podst. protoko³u opr. Jan Wac
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W walnym zebraniu w �wietlicy w
G³ubczycach Sadach (20.03) uczestni-
czyli przedstawiciele w³adz samorz¹do-

wych gmin nasze-
go powiatu i cz³on-
kowie Lokalnej
Grupy Dzia³ania
(LGD).

Prezes LGD Da-
nuta Szwiec - pro-
wadz¹ca zebranie
- przedstawi³a
sprawozdanie fi-
nansowe i mery-
toryczne za 2007
rok. Sprawozdanie
Komisji Rewizyj-
nej przedstawi³ E. Waga, burmistrz Ba-
borowa. Podjêta uchwa³a zatwierdza³a
sprawozdania i udzieli³a absolutorium
zarz¹dowi.

Co to s¹ Lokalne Grupy Dzia³ania?
Podej�cie Leader jest jedn¹ z metod
rozwoju obszarów wiejskich, której
g³ównym celem jest pobudzenie aktyw-
no�ci �rodowisk lokalnych i ich zaan-
ga¿owanie w tworzenie i realizacjê lo-
kalnych, oddolnych strategii rozwoju

P£ASKOWY¯  DOBREJ  ZIEMI

obszarów wiejskich. Powy¿szy cel re-
alizowany jest przez lokalne partner-
stwa publiczno-prawne, tzw. Lokalne

Grupy Dzia³ania.
Jest ich 12 w wo-
jewództwie, a or-
ganem nadzoru
jest Marsza³ek
Województwa.
Zakres zaintereso-
wañ i dzia³ania
wynika z nazw, np.
"Kraina Dinozau-
rów",

"Brzeska Wie�

Historyczna", "Nyskie Ksiêstwo Jezior
i Gór", "Kraina  Sw.Anny" oraz nasze
Stowarzyszenie LGD "P³askowy¿ Do-
brej Ziemi". (wiêcej informacji na
www.plaskowyzlgd.go.pl)  Na zebraniu
wybrano Radê Programow¹ LGD, która
dokonywaæ bêdzie wyboru projektów
do realizowania w sektorze publicznym,
spo³ecznym i prywatnym.

Jan Wac



WSPÓ£CZESNO�Æ

255

Urz¹d Marsza³kowski w tym roku po
raz dziesi¹ty og³osi³ konkurs Piêkna
Wie� Opolska, jego motto to "Ku wsi
przysz³o�ci". W dziesi¹tej edycji kon-
kursu po raz kolejny startowa³a gmina

G³ubczyce, wystawiaj¹c do ostrej kon-
kurencji  wie� G³ubczyce Sady. Warto
przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku  wie�
Je³owa zdoby³a I m. 15 tys. z³ i zosta³a
uznana za Najpiêk-
niejsz¹ Wie� w woje-
wództwie Opolskim,
by³a te¿ gospodarzem
wojewódzkiej uro-
czysto�ci podsumo-
wuj¹cej IX konkurs.
Nasza Nowa Wie�
G³ubczycka otrzyma-
³a wyró¿nienie. Tego-
roczna komisja kon-
kursowa z Urzêdu
Marsza³kowskiego, dokonuj¹c lustracji
i oceniaj¹c wed³ug dziesiêciu kryteriów
zg³oszone wsie, odwiedzi³a 14.07 G³ub-
czyce Sady. Osob¹ prezentuj¹c¹ wie�
komisji by³ so³tys Józef Krasicki w obec-
no�ci przedstawiciela Urzêdu Miejskie-
go Jaros³awa Horodeckiego - zgodnie z
regulaminem. Komisjê przywita³ te¿ bur-
mistrz Jan Krówka. Wysoko�æ stawia-

nych ocen komisja trzyma³a w tajemni-
cy, nie kry³a natomiast opinii s³ownych
przed osobami towarzysz¹cymi. Z opi-
nii zas³yszanych przez GG,  które mo¿-
na chyba zdradziæ,  wynika³o, ¿e takiej

wsi o takiej struktu-
rze spo³ecznej, cha-
rakterze bardziej miej-
skiego osiedla ni¿ ty-
powej wsi, z tak bo-
gat¹ dobrze utrzy-
man¹ infrastruktur¹,
placami zabaw,
ukwieceniem, a na-
wet miejscem spo-
tkañ modlitewnych
na otwartej przestrze-
ni komisja nie spotka-
³a, co wprawi³o j¹ w

podziw i  nie sk¹pi³a s³ów uznania, tym
bardziej, ¿e by³a to pierwsza w historii
konkursu wie� popegerowska, ale bar-
dziej miejska ni¿ wiejska. Oby jeszcze

pozosta³e kryteria z uwzglêdnieniem
materia³u dokumentuj¹cego mia³y tak
wysokie oceny jak  wizualny obraz  wsi,
to kto wie� ale nie zapeszajmy. Redak-
cja trzyma kciuki i zachêca do tego in-
nych.

Od red: Skoñczy³o siê na podziwia-
niu...

Jan Wac

PIÊKNA WIE�...
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Wydawa³o siê, ¿e Opawica czasy
�wietno�ci i popularno�ci ma nieodwo-
³alnie dawno za sob¹. Do¿ynki gminno

- dekanalne OPAWICA 2008 pokaza³y,
¿e wcale tak byæ nie musi, ¿e jej los
mo¿na odmieniæ. Potrzebna jest
tylko du¿a aktywno�æ spo³ecz-
na, pomoc gminy, powiatu a
gdyby tak jeszcze siêgn¹æ po
�rodki unijne to, to urocze daw-
ne miasteczko nad rzeczk¹ u pod-
nó¿a Gór Opawskich mo¿e zmie-
niæ oblicze i przyci¹gaæ nie tylko
jednodniowych turystów, ale i
osiedlaj¹cych siê tu na sta³e.
Miejskiego charakteru nadaje tej
wsi  ³adnie zagospodarowany ry-
neczek. Niedawne zdjêcia tabli-
cy Jana Paw³a II z ruder¹ bez
okien w tle mo¿na schowaæ do
archiwum i zast¹piæ zdjêciem papie¿a na
tle ods³oniêtego piêknego podgórskie-
go krajobrazu. Przy okazji do¿ynek,

DO¯YNKI  W OPAWICY
pierwsze domki letniskowe i dacze za-
pe³ni³y siê go�æmi, na których okolica
zrobi³a dobre wra¿enie, które mo¿e spra-
wiæ, ¿e nastêpni bêd¹ szukaæ miejsc do
zagospodarowania i urz¹dzenia siê  tu
na czasy emerytalne. Zacznie tu wra-
caæ o¿ywienie ¿ycia spo³ecznego i go-
spodarczego. Go�ci do¿ynkowych, je-
�li ju¿ dojechali, wita³y: stylizowane
oznaczenie miejscowo�ci i transparent
GO�Æ W DOM - BÓG W DOM, a w
rynku zadziwia³y zmiany ma³ej architek-
tury. Korowód do¿ynkowy prowadzi³y
ma¿oretki i orkiestry dête g³ubczycka i
krnovska. Na rynku korowód powita³ i
korony po�wiêci³ proboszcz ks. Fryde-

ryk Styla, g³ówny i jedyny celebrans
Mszy �w. dziêkczynnej. Motywem prze-
wodnim jego kazania by³a mi³o�æ pol-
skiego rolnika do ziemi, poparta literac-
kimi opisami, równie¿ z czasów wojny
kiedy w tragicznej sytuacji na Wo³yniu,
rolnik  choæ wiedzia³, ¿e plonów nie zbie-
rze, nie zostawi³ ziemi nie obsianej. Na
zakoñczenie Mszy g³os zabierali go�cie:
wicewojewoda  Antoni  Jastrzembski,
pose³ Adam Krupa, burmistrz Jan Krów-
ka.  Zaproszonych go�ci, których lista
by³a bogata i uczestników do¿ynek na
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fot. K. Zamojska

DO¯YNKI  W OPAWICY
31.08.2008
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p o c z ¹ t k u
mszy powi-
ta³a so³tys
E u g e n i a
Gancza r -
ska. W dru-
giej czê�ci -
rekreacyjno
- rozrywko-
wo - arty-
styczno -
sportowo -

gastronomicznej prowadzonej m.in.
przez MOK wystêpowa³y na estra-
dzie ma¿oretki z Branic, dzieci ze
Szko³y Podstawowej z Pietrowic,
Gimnazjum nr 1 i 2, zespó³ Kropelki z
Mokrego, by³y te¿ pokazy karate, ta-
ekwon-do (fot.). Sta³ym punktem
budz¹cym du¿e  zainteresowanie
jest og³aszanie wyników w Konkur-
sie na najestetyczniejsz¹ posesjê i
wie� w gminie, na najpiêkniejsz¹ ko-
ronê ¿niwn¹, wrêczanie odznaczeñ
"Zas³u¿ony dla Rolnictwa, nagród zwy-
ciêzcom w sportowych rozgrywkach
(fot.). Pó�niejsze godziny wype³ni³y wy-

stêpy góralskiego zespo³u "Watra",
który wci¹ga³ do wspólnego tañcowa-
nia widzów. Wieczorny koncert czeskie-
go zespo³u rock and rollowego przypo-
mnia³ �wiatowe przeboje z czasów m³o-

do�ci �redniego pokolenia. Do¿ynki za-
koñczy³a zabawa taneczna do pó³nocy
i po pó³nocy - na dwa zespo³y. Opawi-
ca w ostatnim dniu wakacji prze¿y³a

swój wielki dzieñ. Liczni go�cie z kraju i
bliskiej zagranicy nie znaj¹cy tradycji

do¿ynkowych, mieli do dyspozy-
cji liczne stoiska m.in. oferuj¹ce
doradztwo rolnicze (OODR), pro-
fesjonalne poradnictwo ogrodni-
cze (FARMER), ubezpieczeniowe
(KRUS), wyroby mleczarskie
(OSM), gastronomiê (DOMINO),
wystawê ³owieck¹ (PZ£) i urz¹dze-
nia zabawowe dla dzieci, Wielo-
funkcyjne stoisko KH ZHP dba³o
m.in. o to by nikt ze wspó³organi-
zatorów nie by³ na do¿ynkach
g³odny, spragniony ani zmêczony,

bo móg³ odpocz¹æ w cieniu namiotu.
Na do¿ynki w 2009 r. do Pomorzowic
zapraszali so³tys  Ma³gorzata Walicka i
radny Wies³aw Robak (fot str. 256).

Jan Wac
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Sezon do¿ynek wiejskich, parafial-
nych, gminnych, powiatowych, woje-
wódzkich dobiega koñca. Nie sposób
byæ na wszystkich, opisaæ wszystkie,
zw³aszcza te najni¿szego szczebla,

zreszt¹ ogólny scenariusz jest podob-
ny, korowód, msza, korowód, obiad,
przemówienia, wystêpy, zabawa i wra-
¿enia, a te s¹ ró¿ne w zale¿no�ci od in-
wencji i pomys³owo�ci organizatorów,
aktywno�ci i zaanga¿owania spo³ecz-
nego, zasobno�ci wsi i wype³nienia
lokalnym folklorem. Do¿ynki w Lisiê-
cicach, mimo ¿e mie�ci³y siê w tym
szablonie, to jednak mia³y w sobie
jeszcze co� wiêcej�Korowód pro-
wadzi³y konie ¿ywe i mechaniczne.
O ¿ywe coraz trudniej (podobno w
Lisiêcicach ¿yje jeszcze jedna para
koni), dlatego zaanga¿owano do ko-
rowodu takie extra z amazonkami
(foto), ¿e tylko podziwiaæ. Za nimi
kawalkada bryczek, sk¹d ich tyle
wziêli, nie tylko dla so³tysa i starostów
do¿ynkowych (foto), Potem konie me-
chaniczne - przypomnia³y mi piosenkê
1-majow¹ z czasów szkolnych "Hej wy
konie stalowe rumaki, hej na pola pro-
wad�cie  ¿e nas", dzi� mo¿na by dopi-
saæ " jed�cie same, niech was GPS pro-
wadzi", nie by³y to wynajête, a w³asne
lisiêcickie, podobno to nie wszystkie,

LISIÊCICKIE DO¯YNKI
trudno oszacowaæ ich moc (foto), ale
�wiadcz¹ o kondycji i zamo¿no�ci go-
spodarstw. By³ te¿ folklor lokalny na
przyczepach ci¹gnikowych i na estra-
dzie. Tu wykreowa³ siê nowy konku-

rencyjny wobec KGW zespó³ pañ
prezentuj¹cych w³asn¹ twórczo�æ ad-
resowan¹ do w³adz samorz¹dowych
gminy, powiatu i pana pos³a. W tym
niezwyk³ym dniu pe³nym chwa³y Bo-
¿ej i dziêkczynienia nie zapomniano o
poszkodowanych przez grad, tr¹by
powietrzne i inne kataklizmy, o tym,
by dla nikogo nie brak³o chleba, co
symbolizowa³o dzielenie prawdzi-
wym, po�wiêconym chlebem  z bo-
chenka, równie¿ do domu, dla tych

którzy nie mogli uczestniczyæ we Mszy
�w. dziêkczynnej. Przepraszam organi-
zatorów, wspó³organizatorów, celebran-
sów Mszy �w. znamienitych go�ci, wy-
stêpuj¹ce dzieci z ZS, zespó³ muzycz-
ny, g³ubczyck¹ orkiestrê dêt¹, panie z

KGW, panów z OSP, sportowców z LZS
i pozosta³ych zas³u¿onych dla organi-
zacji do¿ynek za imienne pominiêcie, ale
by³o tyle niepowtarzalnych elementów,
¿e zastanawiam siê, czym Lisiêcice za-
imponuj¹ w przysz³ym roku.

Jan Wac
Fot. z Lisiêcic str. 260
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W wype³nionej �wietlicy OSP w Zo-
powych z okazji Dnia Dziecka oraz
minionych Dni Matki i Ojca dzieci ze
szko³y podstawowej przedstawi³y
bogaty program artystyczny, na któ-
ry sk³ada³y siê tañce, recytacje, ra-
powanie, �piewanie. Go�ci, w�ród
których byli: pose³ RP Adam Krupa
z ma³¿onk¹, burmistrz Jan Krówka,
ks. proboszcz Ryszard Polasz, wice-
przewodnicz¹cy RM Edward Wo³o-
szyn, przewodnicz¹cy Komisji RM
Katarzyna Maler i Adam Buchaniec,
radny Kazimierz  Bedryj, so³tys Czes³aw
G³ogowski powita³a serdecznie pani
dyrektor szko³y Teresa  Bedryj. Po wy-
stêpach dzieci, objawi³ siê zespó³ wo-
kalny z³o¿ony z nauczycielek tej szko³y,

DZIEÑ DZIECKA,
MATKI I OJCA

ze specjalnym programem dedykowa-

nym matkom i ojcom, który znalaz³ u s³u-
chaczy du¿e uznanie i szansê na wy-
stêpy w MOK. Imprezê zakoñczy³ po-
czêstunek i wspólna zabawa.

Jan Wac

DO¯YNKI
W LISIÊCICACH
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Datê 29.07 mo¿na uznaæ za powsta-
nie w naszej gminie nowej firmy. Pierw-
szym widomym  aktem  by³o po�wiêce-
nie obiektu, maszyn i urz¹dzeñ  przez
ks. proboszcza  Marka Ruczaja. W ob-
rzêdzie "pokropku"  przybli¿y³ i rozwin¹³
zebranym ewangeliczn¹ my�l "czyñcie
sobie ziemiê
poddan¹" w re-
lacji miêdzy
Bogiem i cz³o-
wiekiem, ale nie
tylko, bo przy-
pomnia³ moral-
ne i etyczne za-
sady p³yn¹ce z
nauk Jana Paw³a II  obowi¹zuj¹ce pra-
codawcê i pracownika oraz relacje miê-
dzy nimi. Na koniec zaapelowa³, by pra-
wa ekonomii, zysku,  nie  przys³oni³y i
nie zepchnê³y cz³owieka na pozycjê do-
datku do technologii i maszyn.

Prezes zarz¹du spó³ki KOPEX-EKO z
Katowic, Roger Bereska witaj¹c go�ci
przedstawi³ osoby, których
udzia³ i zas³ugi w powstaniu
firmy w Równem by³y nie-
ocenione.

Burmistrz Jan Krówka po-
proszony o zabranie g³osu
wyrazi³ zadowolenie z po-
wstania  nowego podmiotu
gospodarczego, upatruj¹c w
tym wydarzeniu liczne po-
¿ytki spo³eczno - gospodar-
cze dla gminy;
- niszczej¹cy, nieu¿ywany obiekt (daw-
ny cielêtnik) Spó³dzielni Produkcyjnej
odremontowany znowu bêdzie pe³ni³
funkcjê gospodarcz¹,
- m³odzi mê¿czy�ni g³ównie z Równego
w wieku przed lub po za³o¿eniu rodziny
bêd¹ mieæ dla niej utrzymanie na miej-
scu bez  dalekich wyjazdów,

-rolnicy bêd¹ mieæ dodatkowe docho-
dy ze sprzeda¿y s³omy rzepakowej, na
któr¹ nie by³o zapotrzebowania, a na
s³omê ze zbó¿ bli¿szego odbiorcê,
- z ekonomicznego punktu widzenia
wywo¿enie z gminy surowców  jest nie-
korzystne  spo³ecznie i gospodarczo.

Przetwarzanie, uszla-
chetnianie ich na miej-
scu daje dodatkowe do-
chody, tworzy zak³ady
przetwórcze i miejsca
pracy, a i gmina pozy-
ska dodatkowe podatki.
 Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy Danuta

Fr¹czek do ¿yczeñ szybkiego rozwoju
firmy do³¹czy³a deklaracjê pomocy w
sprawach zatrudnienia. Wszystkie wy-
powiedzi i prognozy by³y pe³ne opty-
mizmu i nadziei na dalszy rozwój firmy
pod warunkiem, ¿e nie zabraknie surow-
ca - biomasy. O zbyt produktu  w po-
staci brykietów firma nie obawia siê, po-

niewa¿  przepisy unijne nak³adaj¹ na
energetykê zwiêkszanie udzia³u energii
odnawialnej. Odbiorc¹ brykietów bê-
dzie elektrownia w Rybniku. Spalanie
tego typu paliwa w elektrowni obni¿a
limity dopuszczalnej emisji dwutlenku
wêgla do atmosfery.

 Jan Wac

KOPEX-EKO SZANS¥ ...
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WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRA¯AKA
W dniu 16 maja br. Komenda Powia-

towa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
G³ubczycach by³a gospodarzem Woje-
wódzkich Obchodów Dnia Stra¿aka. Ob-

chody te po³¹czone by³y z bardzo wa¿n¹
dla tutejszej jednostki uroczysto�ci¹
nadania sztandaru.

Nadanie sztandaru jest najwy¿szym
uhonorowaniem dzia³alno�ci jednostki w
zakresie ochrony i ratowania ¿ycia, zdro-
wia i mienia oraz �rodowiska. Odzwier-
ciedla d³ugoletni okres ofiarnej i za-
szczytnej s³u¿by jej funkcjonariuszy na
rzecz spo³eczeñstwa.

Obchody Dnia Stra¿aka rozpoczê³y siê
uroczyst¹ Msz¹ �w., podczas której
ksi¹dz biskup Pawe³ Stobrawa po�wie-
ci³ sztandar dla Komendy Powiatowej
PSP w G³ubczycach. We mszy uczestni-
czyli nie tylko stra¿acy z terenu powiatu
g³ubczyckiego, ale równie¿ przedstawi-
ciele jednostek PSP z terenu wojewódz-
twa, stra¿acy z Komendy Wojewódzkiej
PSP w Opolu, z Opolskim Komendan-
tem Wojewódzkim PSP st. bryg. Karo-
lem Stêpniem na czele, a tak¿e Zastêpca
Komendanta G³ównego PSP nadbryg.
Janusz Skulich. W uroczysto�ciach
uczestniczyli równie¿ Wojewoda Opol-
ski - Ryszard Wilczyñski, a tak¿e przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych.

Po zakoñczeniu mszy �w. na placu
przed ratuszem g³ubczyckim odby³y siê
g³ówne uroczysto�ci, podczas których
przewodnicz¹cy spo³ecznego komitetu

fundacji sztandaru - starosta g³ubczycki
- Józef Kozina przekaza³ sztandar nad-
bryg. Januszowi Skulichowi, który w
imieniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji wrêczy³ sztandar Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w G³ubczy-
cach bryg. Wies³awowi Kopeckiemu.

Oprócz nadania sztandaru, podczas
uroczysto�ci wrêczono odznaczenia, me-
dale, dyplomy oraz akty nominacji na
wy¿sze stopnie s³u¿bowe.

Medalami odznaczono 11 osób, w tym
trzech stra¿aków z KP PSP G³ubczyce:
m³.asp. Waldemara Ho³owniê, ogn. Mar-
ka G¹siora, ogn. Krzysztofa Halikow-
skiego, którzy otrzymali medal "Za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa"

Odznakê "Zas³u¿ony dla Ochrony
Przeciwpo¿arowej" otrzymali: asp. sztab.
Józef Or³owski, asp. Edward Or³owski.
Ponadto, asp. sztab. Józef Or³owski zo-
sta³ wyró¿niony przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji nagrod¹
pieniê¿n¹, za wzorow¹ postawê i wyso-
kie osi¹gniêcia w s³u¿bie, a asp. Edward
Or³owski otrzyma³ Dyplom Komendan-
ta G³ównego PSP.

Na wy¿szy stopieñ s³u¿bowy awan-
sowani zostali: m³. kpt. Lucjan Lubasz-
ka, ogn. Krzysztof Halikowski, ogn. Bo-
gus³aw Kra�nicki, ogn. Henryk £ukasie-
wicz, ogn. Wiktor Marciniszyn, ogn. Alek-
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sander Wiorek, m³. ogn. Marek Broszko,
m³. ogn. Jacek Wo³oszczuk, st. sekc. Ar-
tur B³aszczyk.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e wymie-
nione awanse nie by³y jedyne w g³ub-
czyckiej komendzie. Na stopieñ starsze-
go stra¿aka, podczas uroczystej zmiany
s³u¿by awansowani zostali równie¿ stra-
¿acy: Andrzej Bli�nicki, Grzegorz Ciem-
ny, Andrzej Cykowski, Grzegorz Chrom-
niak, £ukasz Kiedycz, Waldemar Krów-
ka, Wojciech Nawara,  Bogumi³ Raczyñ-
ski, £ukasz Socha.

Po zakoñczeniu uroczysto�ci podod-

W dniu 29 czerwca br. na boisku spor-
towym w Lisiêcicach odby³y siê zawo-
dy po¿arnicze jednostek OSP z terenu

gminy G³ubczyce. W zawodach starto-
wa³y 24 dru¿yny, w tym: w grupie MDP
(M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze) - 6
dru¿yn ch³opiêcych i 2 dru¿yny dziew-
czêce, w grupie "A" (seniorzy) - 14 dru-
¿yn, w grupie "C" (Kobiece Dru¿yny
Po¿arnicze - KDP) - 2 dru¿yny. Poza
konkursem wystartowa³a równie¿ dru-
¿yna m³odzie¿owa - z Zawiszyc.

Najlepsze dru¿yny to w poszczegól-
nych kategoriach:

MDP ch³opiêce:
1. OSP Gadzowice, 2. OSP Zubrzyce,
3. OSP �ciborzyce Ma³e,
MDP Dziewczêce:
1. OSP Klisino, 2. OSP Zawiszyce,

GMINNE ZAWODY PO¯ARNICZE - LISIÊCICE

dzia³y przemaszerowa³y do siedziby Ko-
mendy Powiatowej PSP w G³ubczycach
przy ul. Ko³³¹taja, gdzie odby³o siê uro-
czyste po�wiêcenie stra¿nicy po remon-
cie i rozbudowie. Nastêpnie w �wietlicy
Komendy  dosz³o do podpisania umo-
wy polsko - czeskiej dotycz¹cej wspól-
nego programu pozyskania �rodków fi-
nansowych z Unii Europejskiej na za-
kup sprzêtu ratowniczego.

Uroczysto�æ zakoñczono zwiedza-
niem stra¿nicy oraz tradycyjn¹ stra¿ack¹
grochówk¹.

 Lucjan Lubaszka

Grupa "A":
1. OSP Bogdanowice I,
2. OSP Zubrzyce I,
3. OSP Kietlice,
Grupa "C":
1. OSP Lisiêcice,
2. OSP Chomi¹¿a.

Go�æmi zawodów by³y w³adze samo-
rz¹dowe gminy. Zawody by³y czynni-
kiem mobilizuj¹cym do podnoszenia
poziomu umiejêtno�ci i sprawno�ci dru-
¿yn OSP, zapoznania m³odzie¿y z zasa-
dami ochrony przeciwpo¿arowej,
zw³aszcza na wsiach. Najaktywniejszym
i najbardziej zaanga¿owanym stra¿a-
kom, dru¿ynom OSP odznaczenia i dy-
plomy wrêczali burmistrz, przewodni-
cz¹cy rady, prezes ZM-G OSP.

Józef Mróz
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15.01.08  VII PRZEGL¥D INSCENI-
ZACJI BO¯ONARODZENIOWYCH
"DO SZOPY, HEJ PASTERZE"
Uczestniczy³o w nim 13 zespo³ów z
przedszkoli, szkó³ podstawowych i gim-
nazjów naszej gminy. Jury w sk³adzie:
ks. Leszek Zarzycki, Wies³aw Janicki i

Józef Kaniowski, oceniaj¹c zespo³y,
stara³o siê dostrzec wszystkie mo¿liwe
walory przedstawieñ. St¹d  ka¿da gru-
pa zosta³a nagrodzona, a wykonawcy
posileni smako³ykami. W kategorii
przedszkoli  wyró¿niono:Przedszkole
nr3, nr1 i Zopowy. W�ród szkó³ pod-
stawowych nagrodzono: SP Go³uszo-
wice, SP Klisino, SP Zopowy,  SP w
Grobnikach, SP Lisiêcice, SP w Bogda-
nowicach, SP nr 1. W kat.Gimnazjum -
nr 1 i Gimnazjum w Lisiêcicach. Za ró¿-
norodno�æ elementów  teatralnych na-
grodzono Specjalny O�rodek Szkolno -
Wychowawczy. Przegl¹d na scenie
MOK prowadzi³a Beata Kaniowska.
Go�æmi  przegl¹du i wrêczaj¹cymi wy-
ró¿nienia byli:  pose³ Adam Krupa, bur-
mistrz Jan Krówka, sekretarz gminy Bo-
les³aw Buniak.

***

16.01.08 SPOTKANIE NOWOROCZ-
NE W£ADZ SAMORZ¥DOWYCH
GMINY Z KOMBATANTAMI
W spotkaniuw Urzêdzie Miejskim
uczestniczy³ pose³ Adam Krupa. Bur-

Z SERWISU TV G£UBCZYCE
mistrz, witaj¹c go�ci, poinformowa³ jed-
nocze�nie o najwa¿niejszych  proble-
mach gminy. Pose³ podzieli³ siê swoimi
pierwszymi do�wiadczeniami  i spo-
strze¿eniami z pracy sejmowej i  Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której jest
cz³onkiem. Komendant Hufca ZHP hm
Ryszard Kañtoch  poinformowa³ kom-
batantów o kalendarzu obchodów �wi¹t,
rocznic i uroczysto�ci  patriotycznych
w roku 2008. Z wielow¹tkowych licz-
nych  pytañ i wypowiedzi  kombatan-
tów widaæ by³o, jak  bliskie  s¹ im  spra-
wy gminy, czego dotycz¹ ich osobiste
problemy. W�ród ¿yczeñ dominowa³o
zdrowie, wola dalszej tak dobrej wspó³-
pracy.

***

19.01.08 KONCERT KOLÊD I PA-
STORA£EK VIOLI BRZEZIÑSKIEJ
Koncert ten to po wystêpie Turnioków
kolejne wielkie wspólne kolêdowanie.
Viola Brzeziñska z zespo³em przyjecha-
³a do  G³ubczyc na zaproszenie  pro-
boszcza ks. Micha³a �lêczka. Wykona-
³a kilkana�cie kolêd i pastora³ek w nie-
typowych aran¿acjach muzycznych.

***

20.01.08 KONCERT
NOWOROCZNY
zorganizowany przez
Pañstwow¹ Szko³ê
Muzyczn¹ I st. im. I.J.
Paderewskiego odby³
siê w sali widowisko-
wej MOK . Na pocz¹t-
ku zaprezentowali siê
uczniowie i nauczy-
ciele, wykonuj¹c kilka
utworów znanych kompozytorów. W
drugiej czê�ci widzowie mog³i kolêdo-
waæ wspólnie z ma³ymi artystami. Kon-
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cert zakoñczy³ wystêp wychowanków
Franciszkañskiego O�rodka Pomocy
Dzieciom, którzy zaprezentowali siê w
programie jase³kowym  Mieszkañcy
G³ubczyc jak zwykle nie zawiedli, sala
by³a wype³niona po brzegi. Otrzymali
za to podziêkowania i ¿yczenia od pro-
wadz¹cego koncert Adama Kopyto i o.
Jozafata.

* * *

10.03.08 DELEGACJA CZESKO-NIE-
MIECKA
Burmistrzowie G³ubczyc J. Krówka i M.
Mróz, przewodnicz¹cy RM K. Naum-
czyk, przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty
i Kultury K. Maler oraz sekretarz B. Bu-

niak przyjêli w Urzêdzie Miejskim dele-
gacjê z czeskiego Krnova.

Delegacji czeskiej przewodniczy³a
Starostka Krnova Renata Ramazanowa.
W�ród go�ci z Czech byli równie¿ przed-
stawiciele delegacji niemieckiej, ich mia-
sta partnerskiego, reprezentuj¹cy Zwi¹-
zek Wypêdzonych.

Delegacja niemiecka zaproponowa³a
naszym w³adzom wspó³pracê i bli¿sze
kontakty miêdzy tera�niejszymi a by³y-
mi mieszkañcami G³ubczyc.

***

19.04.08 PRZEGL¥D PIOSENKI
HARCERSKIEJ organizowany po raz
XI  przez Komendê Hufca ZHP odby³ siê
w go�cinnych progach Specjalnego
O�rodka Szkolno Wychowawczego.
Dwudniowa impreza by³a okazj¹ spotka-
nia wykonawców i autorów piosenek,

poznania nowych, przypomnienia sta-
rych przebojów z rajdów, zlotów, obo-
zów i festiwali oraz ich popularyzacji.
Wspó³organizatorami byli Stowarzysze-
nie Przyjació³ Harcerstwa, Miejski O�ro-
dek Kultury, Starostwo Powiatowe,
Urz¹d Miejski i Instruktorski Kr¹g Szko-
leniowy. Przegl¹d pokaza³, jak du¿o piêk-
nych, sympatycznych piosenek zna-
nych, �piewanych lub nuconych jest
autorstwa naszych opolskich harcerzy.

Przegl¹d zakoñczy³ Galowy Koncert
Laureatów, w czasie którego wrêczano
nagrody, dyplomy, wyró¿nienia, a któ-
remu przys³uchiwa³y siê w³adze samo-
rz¹dowe gminy i powiatu.

* * *

25.04.08 STRZELCY W�RÓD ̄ AN-
DARMÓW

W ostatnim czasie g³ubczyccy Strzel-

cy mieli zaszczyt braæ udzia³ w zajêciach
taktycznych oddzia³u ̄ andarmerii Woj-
skowej w Gliwicach. Zapoznali siê ze
sprzêtem, jakim dysponuje oddzia³ spe-
cjalny, (np. samochody pancerne, tzw.
"dziki"), ̄ andarmerii Wojskowej, z któ-
rego ¿o³nierze uczestniczyli w misji po-
kojowej w Kongo, a nied³ugo pojad¹
do Czadu.
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 Na poligonie æwiczyli pod okiem ¿an-
darmów, jak siê opanowuje budynki i
zabezpiecza pomieszczenia. Ka¿dy na
czas æwiczeñ otrzyma³ kamizelkê kulo-
odporn¹ i taktyczn¹, he³m kevlarowy,
gogle ochronne, ochraniacze na kola-
na i ³okcie oraz uzbrojenie - by³o co d�wi-
gaæ. Te elementy wyposa¿enia s¹ nie-
zbêdne w opanowywaniu tzw. technik
czyszczenia. Trzeba przyznaæ, ¿e zajê-
cia by³y ciekawe i wywar³y spore wra-
¿enie na æwicz¹cych, a przeprowadzi³a
je kompania wyje¿dzaj¹ca nied³ugo na
misje pokojowe do Bo�ni i Hercegowi-
ny.

Grzegorz Tobiasiñski
***

30.04.08 KONSTYTUCJA 3 MAJA
Uroczyste obchody upamiêtniaj¹ce

217 Rocznicê Uchwalenia Konstytucji 3
Maja z udzia³em pocztów sztandarowych
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, w³adz samorz¹do-
wych powiatu i gminy, zwi¹zków kom-

batanckich, dyrektorów szkó³, przedsta-
wicieli instytucji i zak³adów pracy, dele-
gacji harcerzy i m³odzie¿y odby³y siê przy
Pomniku ̄ o³nierza Polskiego 30 kwiet-
nia, aby mog³y uczestniczyæ w nich  dzie-
ci i m³odzie¿ szkolna z ca³ej gminy. W
czasie Apelu zebranym przybli¿y³ donio-
s³o�æ historyczn¹  tego wydarzenia bur-
mistrz Jan Krówka, wrêczono odznacze-
nia i podziêkowania, na zakoñczenie z³o-
¿ono kwiaty. Uroczysto�ci zorganizowa-
nej i prowadzonej przez KH ZHP  patro-

nowali Burmistrz G³ubczyc i Starosta Po-
wiatu, a akompaniowa³a orkiestra dêta
MOK.W niedzielê 3.05 odprawiona zo-
sta³a uroczysta Suma w ko�ciele para-
fialnym w intencji Ojczyzny. W�ród go-
�ci by³ kombatant, uczestnik walk o
Monte Casino, Leopold Bi³ozur z Argen-
tyny, któremu przewodnicz¹cy Rady
Przyjació³ Harcerstwa burmistrz Jan
Krówka wrêczy³ harcersk¹ odznakê.

***

8.05.08
63. ROCZNICA ZWYCIÊSTWA
89. ROCZNICA ZWI¥ZKU
INWALIDÓW WOJENNYCH

Zwyczajowo  od wielu ju¿ lat KH ZHP,
Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe
zapraszaj¹ w Rocznicê Zwyciêstwa  nad
Niemieckim Faszyzmem na uroczyste
spotkanie przy Pomniku ̄ o³nierza Pol-
skiego. Spotykaj¹ siê w³adze samorz¹-
dowe powiatu i gminy, m³odzie¿ szkol-
na, harcerze, mieszkañcy miasta, z po-

koleniem tych, którzy walczyli albo prze-
¿yli koszmar wojny i jej skutków. Ob-
chodzona jest jednocze�nie rocznica
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powstania Zwi¹zku Inwalidów Wojen-
nych. Jego historiê i rolê przypomnia³a
prezes Bronis³awa Olczak. Uroczysto�æ
zaczê³a siê po³udniowym biciem dzwo-
nów ko�cielnych, a zakoñczy³a z³o¿e-
niem kwiatów i spotkaniem kombatan-
tów z w³adzami przygotowanym przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 2.

***

10.05.08 STRA¯ACY W ZUBRZY-
CACH

W majow¹ sobotê do Zubrzyc zje-
cha³y siê delegacje wszystkich OSP z
terenu gminy, aby uczestniczyæ w ob-
chodach Dnia Stra¿aka.  Uroczysto�æ
rozpoczê³a siê msz¹ �w. w ko�ciele pw.
�w. Piotra i Paw³a. Tu zebranych powi-
ta³ ks. proboszcz  R. Polasz,  a  o. Marek
Pietrasik powiatowy kapelan stra¿aków
odprawi³ mszê w ich  intencji i wyg³osi³
kazanie. Po mszy  stra¿acy z pocztami
sztandarowymi  i orkiestr¹ dêt¹ na cze-
le przeszli na boisko. W obecno�ci
w³adz samorz¹dowych,  go�ci z zaprzy-
ja�nionego Krnova i przedstawicieli
Zarz¹du Okrêgowego PCK w Opolu kil-
ku stra¿aków za zaanga¿owanie i spo-
³eczn¹ dzia³alno�æ zosta³o odznaczo-
nych medalami "Za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa", a statuetki �w. Floriana otrzy-
mali Mariusz Gaw³owski i Kazimierz Za-
potoczny z Zubrzyc, Ryszard Gazda z
Grobnik, Roman Szpilki ze �ciborzyc
Ma³ych, Józef S³ocki z Chomi¹¿y i Zbi-
gniew Lukasiewicz z Klisina. Za ca³o-
kszta³t dzia³alno�ci oraz przygotowanie
tej uroczysto�ci podziêkowania i dy-
plom otrzymali OSP Zubrzyce i prezes
Mariusz Gaw³owski. Wrêczali nagrody
i wyró¿nienia burmistrz Jan Krówka,
przew. RM Kazimierz Naumczyk prezes
Zarz¹du MGZOSPRP Kazimierz Bernac-
ki. Przedstawiciele PCK wrêczyli OSP
Mokre nagrody i dyplomy za zajêcie I
miejsca, a OSP Zubrzyce V m. w akcji

krwiodawstwa pod has³em Ognisty
Ratownik- gor¹ca krew. Burmistrz wy-
soko oceni³ pracê i pomoc, jak¹ nios¹
stra¿acy mieszkañcom, nie tylko w wal-
ce z ogniem, ale i wod¹ oraz innymi zda-
rzeniami losowymi. Z³o¿y³ ¿yczenia dal-
szej tak dobrej wspó³pracy i sukcesów.
Oni s¹ te¿ wspó³organizatorami licznych
festynów, zawodów, uroczysto�ci gmin-
nych i ko�cielnych. Gospodarzem tej im-
prezy by³ Mariusz Gaw³owski  a ca³o�æ
prowadzi³ Komendant Gminny OSP Jó-
zef Or³owski.

Józef Mróz
* * *

10 - 11.05.08 DNI KWITN¥CYCH
BZÓW

Po raz kolejny zaktywizowa³y siê do

dzia³añ organizacje wiejskie Mokrego,
pod przewodnictwem pani so³tys Kry-
styny Zamojskiej. Pierwszy dzieñ �wiê-
towania to imprezy sportowo - rekreacyj-
ne - biegi o puchar burmistrza i nagrodê
starosty, wystêpy zespo³u Kropelki, fe-
styn i zabawa, przy zespole Milenium.

Go�æmi tego dnia by³y w³adze samo-
rz¹dowe, które wrêcza³y puchary i dy-
plomy zwyciêzcom. Drugiego dnia, po
nabo¿eñstwie majowym, odby³ siê pik-
nik i pe³na rekreacja na kocach, wspól-
nym �piewaniu piosenek biesiadnych i
ma³ym "conieco" z grilla. Organizato-
rzy dziêkuj¹ sponsorom za pomoc i
wsparcie.

***
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15.05.08
GO£USZOWICE - ROCKENHAUSEN

Szko³a Podstawowa w Go³uszowi-
cach prowadzi aktywn¹ wspó³pracê ze
szko³ami  w Irlandii i Hiszpanii w ramach
projektu Comenius. Ostatnio go�ci³a
przedstawicieli szko³y z miasta partner-

skiego G³ubczyc - Rockenhausen. Na
zdjêciu dyr. Lucyna Le¿añska z go�æmi
w Urzêdzie Miejskim

* * *

15.05.08 - ZWI¥ZEK INWALIDÓW
WOJENNYCH

W Klubie na Skrzy¿owaniu odby³o
siê walne zgromadzenie Zwi¹zku Inwa-
lidów Wojennych. Sprawozdanie  pre-
zes Bronis³awy Olczak z dzia³alno�ci
zwi¹zku wykaza³o, jak jest aktywny, jak¹

spe³nia rolê wychowawcz¹ i patrio-
tyczn¹ w �rodowisku oraz jakie s¹ po-
trzeby jego cz³onków. S³owa uznania
pod adresem Zarz¹du i zrzeszonych
cz³onków oraz ¿yczenia przede wszyst-
kim zdrowia wyrazi³ burmistrz Jan Krów-
ka  Okoliczno�ci powstania i historiê
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych przed-
stawi³a pani prezes  w 89 rocznicê jego
utworzenia na uroczysto�ci przy pomni-
ku ̄ o³nierza Polskiego.

***

17.05.08
ZWI¥ZEK STRZELECKI �STRZE-
LEC�

Organizacja Spo³eczno Wychowaw-
cza  z G³ubczyc zosta³a zaproszona na
obchody �wiêta  Stowarzyszenia �Pan-
cerny Skorpion�  w Opolu po³¹czone-
go z 64. rocznic¹ Bitwy o Monte Cassi-
no, w której bra³  udzia³ 4. pu³k przemia-
nowany na 5. Brygadê Pancern¹ �Skor-
pion�rozwi¹zan¹ pod koniec lat 90.Uro-
czysto�æ rozpoczêto Msz¹ �w. w inten-
cji ¿o³nierzy poleg³ych i zmar³ych, któ-
rzy tworzyli historiê �Skorpiona�Po
mszy  uczestnicy uroczysto�ci w ko-
lumnie  historycznych pojazdów woj-
skowych udali siê na cmentarz na Pó³-
wsi, by z³o¿yæ kwiaty na grobie p³k. Sta-
nis³awa G³iñskiego. W po³udnie przed
ratuszem z³o¿ono kwiaty przed tab³ic¹
pami¹tkow¹ Skorpionów, a  w ratuszu
w obecno�ci prezydenta  Opola Ryszar-
da Zembaczyñskiego, gen. Edwarda
Szwagrzyka i licznych go�ci g³ubczyc-
ka jednostka �Strzelec� w 15. rocznicê
powstania  otrzyma³a akt nadania imie-
nia  p³k. Stanis³awa G³iñskiego, pierw-
szego dowódcy 4. Pu³ku Pancernego
:Skorpion�. Akt nadania odebra³ do-
wódca jednostki strzeleckiej 3009
m³.insp. Grzegorz Tobiasiñski.

***
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21.05.08
�WIÊTY PO�WIÊCONY

�w. Jan Nepomucen  po kilkumie-
siêcznych zabiegach konserwator-
skich, w czasie których przestawio-
no mu na drugi brzeg Cyny postu-
ment, wróci³, pe³ni¹c swoj¹ funkcjê.
Strze¿e, jak dawniej, przeprawy przez
rzeczkê. Okoliczno�ci te sprawi³y, ¿e
ks. proboszcz M. �lêczek dokona³
po�wiêcenia figury.

* * *

21.05.08
ORGANY WYREMONTOWANE

Firma konserwatorska �Szczerba-
niak� z £odzi zakoñczy³a remont orga-

nów w ko�ciele parafialnym. Ko-
misja w sk³adzie: ks. Grzegorz Po-
�niak, Józef Chudala - organista z
katedry opolskiej, Andrzej Suto-
wicz - organmistrz, Anna Molen-
da z Urzêdu Konserwatorskiego
dokona³a odbioru prac. Koszt re-
montu wyniós³ ok. 190.000 z³.

***

X RACIBORSKI RAJD ROWERO-
WY �rodowisk Trze�wo�ciowych im.
Jana Paw³a II zago�ci³ do G³ubczyc.
Zgodnie z ubieg³oroczn¹ obietnic¹
spotkanie uczestników rajdu dooko³a
Polski z burmistrzem odby³o siê w ratu-
szu. Wieczorem natomiast spotkali siê
z g³ubczyckim �rodowiskiem trze�wo-
�ciowym w klubie AA. Rajd trwa³ 42 dni,
jego uczestnicy przejechali ok. 3500 km.

***

7.09.08
PO�WIÊCENIE ORGANÓW

�wiêto parafialne - odpust ku czci Na-
rodzenia NMP by³ jednocze�nie uro-
czysto�ci¹ po�wiêcenia po kapitalnym
remoncie organów w ko�ciele parafial-
nym. W czasie popo³udniowego nabo-
¿eñstwa ks. dr Grzegorz Po�niak - kie-
rownik Studium Muzyki Ko�cielnej Uni-
wersytetu Opolskiego po�wiêci³ orga-
ny. Parafianie wys³uchali koncertu or-
ganowego �wiatowej s³awy organisty
prof. Juliana Gembalskiego. Profesor
wysoko oceni³ troskê ks. proboszcza M.
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�lêczka o stan zabytkowych d³ugo eks-
ploatowanych organów, chojno�æ pa-
rafian, którzy nie szczêdzili ofiar na ten
cel, i staranno�æ firmy konserwatorskiej
z £odzi. Takie remonty jak ten przepro-
wadza siê raz na sto lat. Koncert profe-
sora by³ pierwszym z trzech z tej okazji.
Nastêpnego dnia zagra³a Gabriela Den-
der, uczennica profesora. Triadê kon-
certow¹ zakoñczy³ europejskiej s³awy
niemiecki wirtuoz Stefan Bajor. Koncer-
ty prowadzi³, wtajemni-
czaj¹c w muzykê orga-
now¹, grê na organach,
w skomplikowan¹, deli-
katn¹ materiê nowych,
odrestaurowanych orga-
nów g³ubczyczanin, ks.
Grzegorz.

***

ODWIEDZINY
Grupa dawnych miesz-

kañców dzisiejszego pogranicza g³ub-
czycko - krnovskiego mieszkaj¹ca obec-
nie w Niemczech zwiedzaj¹c miejsca
swojego urodzenia i wzrastania: Krnov
i okolice, odwiedzi³a równie¿ G³ubczy-
ce w towarzystwie starostki Renaty Ra-

mazanowej. Po spotkaniu z w³adzami
G³ubczyc zwiedzili miasto i podziwiali

odbudowany ratusz. Po ratuszu opro-
wadza³a go�ci dyrektor muzeum Barba-
ra Piechaczek, udzielaj¹c odpowiedzi na
liczne pytania go�ci zainteresowanych
histori¹ i odbudow¹ ratusza.

***

08.09.2008 CENTRALNE MUZEUM
JEÑCÓW WOJENNYCH W £AMBI-
NOWICACH - OPOLU WCZORAJ I
DZI�

Otwarta zosta³a w ratuszu miejskim
staraniem dyr. Barbary Piechaczek wy-
stawa p.t. "Centralne Muzeum Jeñców
Wojennych w £ambinowicach - Opolu
wczoraj i dzi�" zorganizowana przez
Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyc-

kiej. W otwarciu wysta-
wy uczestniczyli przed-
stawiciele w³adz samo-
rz¹dowych gminy i po-
wiatu, instytucji pu-
blicznych, dyrektorzy
szkó³. Wystawa ma
charakter edukacyjny
dla m³odzie¿y szkolnej,
prezentuje historiê po-
wstania obozu i doro-
bek badawczy mu-
zeum, które powsta³o

na jego bazie. Go�ci po wystawie opro-
wadza³a Patrycja Wardenga.
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Stowarzyszenie po¿ytku publicznego
im. Bronis³awy Adamskiej Absolwen-
tów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.

Adama Mickiewicza w G³ubczycach z
okazji otwarcia ratusza miejskiego po-
stanowi³o przygotowaæ projekt z dzie-
dziny kultury pod nazw¹ "G³ubczyckie
pejza¿e - plener i warsztaty malarskie".
Celem naszego pomys³u by³o promo-
wanie indywidual-
nej aktywno�ci
twórczej, tworze-
nie warunków do
u d o s t ê p n i e n i a
dóbr kultury, roz-
budzanie i zaspo-
kajanie potrzeb i
zainteresowañ kul-
turalnych miesz-
kañców naszego
regionu, edukacja
kulturalna i wycho-
wanie przez sztukê,
tworzenie warun-
ków dla rozwoju amatorskiego ruchu ar-
tystycznego oraz zainteresowania
sztuk¹, promowanie i propagowanie
zespo³owego uczestnictwa w kulturze.

G£UBCZYCKIE PEJZA¯E
PLENER I WARSZTATY MALARSKIE

Uczestnikami naszego projektu byli
uznani arty�ci malarze z Krakowa: Jani-
na Berdak, Stefan Berdak, Ma³gorzata

Turnau, Piotr Tur-
nau, Ewa Kalinow-
ska - Maæków i El¿-
bieta Nied�wiedzka
oraz m³odzi utalen-
towani uczniowie
szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgim-
nazjalnych z nasze-
go powiatu:
Agnieszka Junka,
Iwona B³a¿ków,
Maciej Cie�lak, Ka-
rol Majewski, Kor-
nelia Drozd, Anna

Dziuban, Aleksandra Jacheæ, Agniesz-
ka Kot, Anna Jewtuch, Magdalena
Majewska, Edyta Mazurek, Mateusz
�witaj, Jaros³aw Morawski, Weronika
Pi¹tkowska oraz Justyna �widziñska.

Zakupili�my odpowiednie materia³y

malarskie i przekazali�my uczestnikom
naszego projektu. W efekcie powsta³o
13 obrazów namalowanych farbami olej-
nymi i ponad 100 prac m³odych utalen-
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towanych uczniów naszych szkó³.
Wszystkie te prace zosta³y wystawio-
ne w sukiennicach naszego odbudowa-

nego ratusza. Wystawa czynna by³a od
18. czerwca do 15. wrze�nia. Z naszych
wyliczeñ wynika, ¿e odwiedzi³o j¹ po-
nad 10 tys. ludzi z ró¿nych stron �wiata
i Polski. Mieszkañcy naszego miasta i
regionu bardzo serdecznie wyra¿ali siê

o pomy�le. S¹ bardzo zainteresowani,
aby ratusz ¿y³ i mo¿na w nim i obok nie-
go organizowaæ ró¿ne uroczysto�ci,

wystêpy artystyczne,
wystawy i wernisa¿e.

Wspania³ym gestem
malarzy by³o pozostawie-
nie o�miu prac (obra-
zów) na pocz¹tek tworze-
nia zbioru dla ratuszowej
galerii. M³odzi nasi arty-
�ci równie¿ pozostawili
swoje prace celem wzbo-
gacenia naszej galerii.

Mamy nadziejê, ¿e tak
nawi¹zana wspó³praca z
malarzami artystami z
Krakowa i naszymi m³o-
dymi adeptami tej sztuki
bêdzie siê nadal rozwijaæ,
wzmacniaæ amatorski
ruch artystyczny, a

zw³aszcza umo¿liwi m³odzie¿y ¿ywy
kontakt ze sztuk¹ i wyszukiwanie m³o-
dych talentów.

(foto Jan Berdak)
 Jan Ba¿yñski
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Kiedy na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku po raz pierw-
szy przyjecha³am do G³ubczyc na uro-
czysto�æ rodzinn¹, oczarowa³ mnie dziw-
ny i dyskretny urok tego miasta.

U jego progu �wiêty Florian otoczo-
ny fontann¹ leniwie szemrz¹cej wody
pochyla³ g³owê przed nieznajom¹, nie

zaniedbuj¹c jednak czujno�ci, tym bar-
dziej, ¿e nagrzane gor¹cem kamienie a¿
ugina³y siê pod ciê¿arem roz¿arzonych
dachów.

Domy tu i ów-
dzie upiêkszone
secesj¹, zgrabny-
mi wie¿yczkami,
ceglane i koloro-
we tkwi³y przy
swoich ulicach w
migotliwym i ja-
skrawym od upa-
³u powietrzu.
P r z y s t a n ê ³ a m
oczarowana z³o-
tem nieba prze-
szytego strzeli-
stymi wie¿ami ko-
�cio³a. Zegar od-
mierza³ czas nad wyciszonym miastem.
Jego mieszkañcy kryli siê w swoich ogro-

MALARSKIE SKOJARZENIA
dach, zas³oniwszy kwadraty okien kwie-
cistymi storami, by zmusiæ do snu po-
koje przepe³nione pachn¹cym blaskiem
s³oñca.

Nas³uchuj¹c atmosferê miasta, prze-
mknê³o mi przez my�l, deja vu, ale nie
pamiêtam, kiedy to mog³o byæ mo¿liwe.

Rynek by³ pusty i tylko ruiny ratusza
wystawia³y swe tragiczne
oblicze �wiatu wo³aj¹c -
oto moja historia losu i
¿ycia, fizjonomia przemija-
nia. Chrapliwy od gor¹ca
g³os rozmywa³ siê w let-
nim dniu i nacicha³ w ko-
ronach pobliskich drzew
spragnionych nocy. Ile-
kroæ powraca³am do tego
miasta, za ka¿dym razem
ods³ania³o mi ono co� no-
wego, piêknego, podsy-
caj¹c moj¹ ciekawo�æ.

Wabik szczê�cia.
Wieczorami kiedy cienie sp³ywa³y z

umêczonych upa³em domów w g³êbo-

kiej ciszy budzi³y siê we mnie marzenia.
Daæ temu miastu co� od siebie, co� bar-
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dzo osobistego.
Zapragnê³am wto-
piæ siê w jego têt-
no, ws³uchiwaæ w
aksamitne brzmie-
nie chóru tak piêk-
nie, jak chwila wy-
tchnienia po
uci¹¿liwym znoju.

Latem ubieg³e-
go roku rozwinê-
³am wiêc przed
G³ubczyczanami
"Korowód" nama-
lowanych przez
siebie obrazów. Z ufno�ci¹ podzieli³am
siê swoimi przemy�leniami, têsknotami
i zadum¹. "Korowód" rodem z komedii
de l'arte, sennych skojarzeñ?. Mo¿liwe,
¿e pokaza³am go miastu ze szczero�ci¹ i
nadziej¹ na spe³nienie jednego ze swo-
ich marzeñ. Min¹³ rok. By³ upalny czerw-
cowy dzieñ, bujny w doros³¹ zieleñ par-
ku. Odwieczny nied�wied� cierpliwie

wpatrywa³ siê w okalaj¹cy go staw, cze-
kaj¹c a¿ utonie w nim s³oñce. U�mie-
chaj¹c siê do siebie, do s³oñca i do nie-
d�wiedzia, usiad³am na ocienionej
³awce. Ciep³y wiatr wplata³ w moje w³o-
sy delikatny szum powietrza. Przymknê-
³am powieki i w tej szczê�liwej chwili
przysz³o mi na my�l, ¿e jestem tutaj zno-

wu za przyczyn¹ braterskiej przyja�ni
mojego krakowskiego anio³a stró¿a z
herbowym anio³em G³ubczyc. Ponow-
nie mogê zachwycaæ siê iskrz¹cymi z³o-
tem pod b³êkitnym niebem polami rze-
pakowymi, znad których po raz pierw-
szy b³ysn¹³ nowo�ci¹ miedziany he³m
ratuszowej wie¿y. W tym samym czerw-
cu 2008 r. na scenie g³ubczyckich pej-
za¿y wraz z moimi przyjació³mi, malarza-
mi krakowskimi, mog³am tworzyæ dla
miasta. Piêkne plenerowe dni pachn¹-
ce rozbuja³ym kwieciem, osza³amiane
czerwieni¹ maków nastraja³y mnie ba-
�niowo i pobudza³y wyobra�niê. Z sen-
nej rzeczywisto�ci wy³oni³y siê anio³y,
które sportretowa³am na p³ótnach.
Nada³am im kszta³t i przes³anie. Sfrunê-
³y na dumne, nowo odbudowane �cia-
ny g³ubczyckiego ratusza. Mam nadzie-
jê, ¿e anio³y z obrazów "Z³ociste uro-
dzaje" i "Stró¿ rzepakowych ³anów"
d³ugo strzec bêd¹ ratuszowej galerii. To
mój prezent dla G³ubczyc i spe³nienie
kolejnego marzenia.

Ewa Kalinowska - Maæków
(na zdjêciu)
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I Plebiscyt Sportowy na najpopular-
niejszego sportowca, trenera, dzia³acza
sportowego oraz najwiêksze wydarze-
nie sportowe roku 2007 pod patrona-
tem Burmistrza G³ubczyc og³oszony

przez redakcjê G³osu
G³ubczyc zosta³ roz-
strzygniêty, a wyniki
og³oszone 27.03 w
MOK. Czytelnicy nade-
s³ali ponad 300 kupo-
nów. Listy nominowa-
nych do tytu³u "najpo-
pularniejszego" zapro-
ponowane przez kluby
sportowe i  poszerzane
przez  kibiców, sympa-
tyków i  czytelników
drukowane by³y w czterech numerach
G³osu. Uroczystego wrêczenia statu-
etek z dedykacj¹ i dyplomów dokona³
burmistrz Jan Krówka, przew. Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk i przew.
Komisji Sportu Jacek Naróg. Najwiêk-
szym wydarzeniem sportowym roku
2007 uznano Ogólnopolsk¹ Olimpiadê
M³odzie¿y. Uroczysto�æ u�wietni³y wy-
stêpy grupy m³odzie¿owej MOK przy-
gotowanej przez Józefa Kaniowskiego.
Na zakoñczenie rozlosowano nagrody
miêdzy uczestników plebiscytu.

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY:
1. Tomaszewska Kinga
2. Wacha Przemys³aw
3. Wsiaki Dawid
4. Karabin Przemys³aw

5. Wsiaki Marta
6. Stebniski Marek
7. Szpak Paulina
8. Hawel Rafa³
9. Wêgrzyn Angelika
9. Wojtkowska Agnieszka

TRENERZY:
1. Jano Daniel
2. Haracz Bo¿ena
3. Go³¹b S³awomir
4. Krawiec Przemys³aw
4. Wysoczañski Stanis³aw

SPO£ECZNI
DZIA£ACZE SPORTOWI
1. Naróg Jacek
2. Sza³agan Zdzis³awa
3. Tichanów Grzegorz
4. Walczak Andrzej
5. B¹k Adrian

PLEBISCYT SPORTOWY 2008

JanWac
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Corocznym zwyczajem u progu wa-
kacji zarz¹d Ludowego Klubu Sporto-
wego "Technik" organizuje spotkanie
podsumowuj¹ce miniony sezon spor-
towy. Tegoroczne  podsumowanie mia-

³o szczególny charakter, bo zwi¹zane
by³o z podsumowaniem okresu miêdzy-
olimpijskiego, a nawet du¿o wiêcej, bo
czasu, od kiedy badminton sta³ siê dys-
cyplin¹ olimpijsk¹, tj. od Igrzysk Olim-
pijskich w Barcelonie w 1992 roku. S³u-
¿y³ temu pokaz multimedialny przygo-
towany przez cz³onka za-
rz¹du Marka £ysakow-
skiego z wcze�niejszych
uroczysto�ci ¿egnania
olimpijczyków.

Pierwsze po¿egnanie
naszych pierwszych olim-
pijczyków przed  wyjaz-
dem na Igrzyska Olimpij-
skie   Barcelona  1992
odby³o siê na stadionie
miejskim w G³ubczycach. Trzy nasze  -
olimpijki - Bo¿ena Siemieniec - B¹k
(go�æ spotkania), Bo¿ena Wojtkowska
- Haracz i Katarzyna Krasowska ¿egna-
ne by³y przez dzia³aczy sportowych i
w³adze samorz¹dowe, w�ród których
byli: ówczesny prezes klubu Adam Kru-
pa, pó�niejszy wiceburmistrz, pó�niej-

PO¯EGNANIE OLIMPIJCZYKA
szy burmistrz, obecnie pose³ na sejm,
(go�æ spotkania) trener Ryszard Borek,
pó�niejszy trener kadry narodowej,
obecnie trenuje nam konkurencjê na
Cyprze. Z dzia³aczy Witold Sochacki,

Jan Koz³owski, Marian Ma-
siuk, z w³adz samorz¹dowych
burmistrz  Józef Pich i ówcze-
sny przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Wac oraz Bo¿e-
na Hasij - Domaga³a, dyrektor
Departamentu Sportu i nie-
oceniony nasz wierny  przy-
jaciel, cz³onek klubu, prezes
WZ LZS W³adys³aw Czaczka
(go�æ spotkania).

 Cztery lata pó�niej (Atlan-
ta 1996) reprezentowali nas

Katarzyna Krasowska i Ryszard Borek
jako trener kadry narodowej.

Kolejna olimpiada (Sydney 2000)
polsk¹ dru¿ynê olimpijsk¹ tworzyli Ka-
tarzyna Krasowska (po raz trzeci), Mi-
cha³ £ogosz , Robert Mateusiak i tre-
ner Ryszard Borek.

Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004 - po-
¿egnanie na hali sportowej ZOKIS i
podpisywanie  flagi olimpijskiej - Ro-
bert Mateusiak i  Przemek - nasz dzisiej-
szy go�æ specjalny, który bêdzie repre-
zentowa³  nasz klub, nasz kraj na Olim-
piadzie - Pekin 2008.  I to jest efekt
pracy klubu w okresie miêdzyolimpij-
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skim i wcze�niejszym. My�lê, ¿e fakty
te predystynuj¹ G³ubczyce do miana
stolicy polskiego badmintona. ¯ycze-
nia, gratulacje, prezenty, kwiaty od
w³adz samorz¹dowych gminy i powia-
tu (foto), honorowego prezesa WZ LZS,
OOZBad dla olimpijczyka Przemys³awa
Wachy nie przys³oni³y rocznego dorob-
ku zawodników Technika, który przed-
stawi³a prezes Zdzis³awa Sza³agan, a
by³o to - ujmuj¹c rzecz statystycznie -
zdobycie w sezonie 9 medali z³otych, 6
srebrnych i 7 br¹zowych. Zarz¹d Klu-
bu w poczuciu wdziêczno�ci za wspar-
cie i pomoc w szkoleniu dzieci i m³o-
dzie¿y w badmintonie, przygotowa³ po-
dziêkowania dla pana  pos³a, wojewo-
dy, marsza³ka, starosty, burmistrza, dyr.
ZOKIS prezesa WZ LZS, sponsorów,
poprzedniego zarz¹du, a dla  trenerów i
zawodników za trud, wysi³ek i wyniki
równie¿ nagrody. Spotkanie by³o tak¿e
okazj¹ wrêczenia srebrnych  medali za
wicemistrzostwo Polski. Go�cie, rodzi-

ce zawodników (foto), sympatycy bad-
mintona obejrzeli wystawê trofeów klu-
bowych, podziwiali umiejêtno�ci  naj-
m³odszych zawodników oraz pojedy-
nek z olimpijczykiem Przemys³awem
Wach¹, a na zakoñczenie uroczysto�ci
spotkali siê przy grilu.

ZARZ¥D LUDOWEGO KLUBU
SPORTOWEGO "TECHNIK"

SK£ADA SERDECZNE
PODZIÊKOWANIE

wszystkim, którzy wp³acili  1% podatku
na rzecz Klubu, wspieraj¹c tym samym
nasz¹ sztandarow¹ dyscyplinê sportu,
jak¹ jest badminton. Dziêki Pañstwa
pomocy mo¿emy obj¹æ wiêksz¹ ilo�æ
dzieci i m³odzie¿y szkoleniem sporto-
wym, a nasi zawodnicy rozs³awiaj¹ G³ub-
czyce i Polskê w Europie i �wiecie.
NR KRS: 0000131733

Prowadz¹cy spotkanie Jan Wac
Foto z olimpiady w Pekinie

na ok³adce kalendarza

Na zdjêciu od lewej: Bo¿ena Haracz - trener, olimpijka z Barcelony,
Jan Krówka - burmistrz, Zdzis³awa Sza³agan - Prezes LKS Technik,

Przemys³aw Wacha - olimpijczyk, Adrian B¹k - wiceprezes LKS do spraw
sportowych, Bo¿ena Siemieniec - B¹k - olimpijka z Barcelony,

Tadeusz Eckert - dyrektor LO
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POWITANIE OLIMPIJCZYKA
W sali kominkowej hotelu Domino

odby³o siê mi³e spotkanie Zarz¹du  Lu-
dowego Klubu Sportowego "Technik",

trenera i kierownika klubu z olimpijczy-
kiem, badmintonist¹, Przemys³awem
Wach¹ po jego powrocie z Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie. Zawodnik naszego
klubu podzieli³ siê wra¿eniami, spostrze-
¿eniami i interesuj¹cymi porównaniami
olimpiad w Atenach i Pekinie z wyra�n¹
przewag¹ Pekinu. Na pytanie, jak widzi

siebie w Londynie w 2012 roku bior¹c
pod uwagê postêp od Aten - 32 miej-
sce, do Pekinu - 9 miejsce na �wiatowej

li�cie rankingowej odpowiedzia³:
marzy mi siê podium, ale nie zape-
szajmy, jestem �wiadomy, ile wy-
maga to nadal systematycznej pra-
cy. Tego te¿  ¿yczy³a naszemu Prze-
mkowi  prezes Zdzis³awa Sza³agan,
wrêczaj¹c kwiaty przy powitaniu,
pogratulowa³a tytu³u najlepszego
polskiego badmintonisty i trzecie-

go miejsca na europejskiej li�cie ran-
kingowej oraz aby omija³y go kontuzje.
Spotkanie emitowa³a  Telewizja  G³ub-
czyce w G³ubczycach i Kietrzu dostêp-
na równie¿ w Internecie oraz w pa�mie
wspólnym Vectra - Media obejmuj¹cym
swoim zasiêgiem 67 miast w Polsce.

Jan Wac

Pani Mario, zwracam siê do mamy
Przemys³awa Wachy, pod jego ci¹g³¹
nieobecno�æ w kraju, jako osoby naj-
bli¿szej naszemu  olimpijczykowi, "mo-
nitoruj¹cej" go od pierwszych godzin
¿ycia - z czym kojarz¹ siê Pani liczeb-
niki - pierwszy, trzeci, jedenasty?
Je¿eli za tym pytaniem kryje Pan  Prze-
mka, to nie trudno mi odpowiedzieæ.
Zacznê od ostatnich dni.  Trzy razy
pierwszy w 37. Plebiscycie na najpopu-
larniejszego sportowca i trenera Opolsz-
czyzny  zorganizowanym przez NTO i
Radio Opole -  pierwszy jako sporto-
wiec, pierwszy jako badmintonista,
pierwszy jako g³ubczyczanin. Z przy-
jemno�ci¹ i wzruszeniem odbiera³am w
jego imieniu z r¹k Marsza³ka Wojewódz-
twa  to wyró¿nienie. Dodam, ¿e równie¿
jako pierwszy jest na li�cie rankingo-
wej polskich badmintonistów. Trzeci
jest na li�cie europejskiej. Jedenasty na

�wiatowej po olimpiadzie w Pekinie.
Wiem, ¿e jest Pani fank¹ tej dyscypliny
sportu (bo chyba nie kibick¹ ?!) i  ko-
lekcjonuje wszelkie informacje praso-
we o nim. Proszê o gar�æ takich, dla
czytelników G³osu G³ubczyc, nigdzie
nie drukowanych, bo z czasów kiedy
media nim siê jeszcze nie interesowa³y.
Urodzi³ siê 31.01.1981r. w G³ubczycach.
W wieku siedmiu lat poszed³ do Szko³y
Podstawowej nr 1 (dzisiejsze Gimnazjum
nr1) do klasy sportowej. Pierwsze kroki
w badmintonie stawia³ pod okiem Bar-
bary Pi¹tkowskiej i Ireny Dacyk. Pierw-
sze swoje sukcesy zacz¹³ odnosiæ w wie-
ku 11-12 lat pod kierunkiem trenera Ka-
rola Hawla. Wtedy wspólnie z kole¿an-
kami i kolegami tworzyli silny zespó³ (Ro-
man Walaszek, Mateusz Walaszek,
Krzysztof Lichwa, Barton W¹sik, Ange-
la Wêgrzyn, Agnieszka Naróg), zdoby-
waj¹c pierwsze medale i wyró¿nienia w

PIERWSZY, TRZECI, JEDENASTY
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kategorii m³odzika i juniora m³odszego.
W G³ubczycach zda³ te¿ maturê w Ze-
spole Szkó³ Mechanicznych.
W zgromadzonych materia³ach o Prze-
mku pokazywa³a mi Pani wydruki
m.in. z  Wikipedii wolnej encyklopedii
internetowej, ze strony Sports.pl, Re-
giopedii.pl encyklopedii regionalnej
Opolszczyzny, galerii Polacy na Igrzy-
skach Olimpijskich w Pekinie i cieka-
wostkê z Gazety Wyborczej "Mistrz
Polski w BOKSIE Przemys³aw Wacha
(LKS Technik) odniós³ dwa zwyciêstwa
i awansowa³��" ale wróæmy do jego
g³ubczyckich czasów i pierwszych
obiecuj¹cych sukcesów.
Pierwszy powa¿ny sukces Przemka to
start w Mistrzostwach Europy w Glas-
gow w Szkocji gdzie w wieku 17 lat zdo-
by³ wspólnie z Piotrkiem ¯o³¹dkiem
srebrny medal w debla i br¹zowy indy-
widualnie. By³y to pierwsze historycz-
ne dla Polski medale w Mistrzostwach
Europy Juniorów. Rok pó�niej  zdoby³
pierwsze Mistrzostwo Polski Seniorów
pokonuj¹c w finale wielokrotnego Mi-
strza Polski  Jacka Nied�wieckiego, by³o
to wielk¹ niespodziank¹. Graj¹c w�ród
seniorów trenerami jego byli Ryszard
Borek i Bo¿ena Haracz. W wieku 19 lat
otrzyma³ propozycjê grania w bunde-
slidze (jako pierwszy Polak) w klubie
Langenfeld w którym  wystêpuje do
dzisiaj graj¹c na pierwszej rakiecie.
Jak wygl¹da jego ¿ycie sportowe w
"monitoringu" jego mamy?
Jeste�my na bie¿¹co w ci¹g³ym kontak-
cie, �ledzê jego wszystkie wyjazdy na
turnieje i mistrzostwa. Ci¹g³e podró¿e
po dalekim i bardzo dalekim �wiecie i
dr¿ê o niego jak ka¿da matka, gdyby
mia³ ¿onê dr¿a³yby�my we dwie. Satys-
fakcjê daj¹ mi jego sukcesy. Dziêki czê-
stemu uczestnictwu w zawodach pod-
nosi swoje kwalifikacje. Od kilku lat jest
w  kadrze narodowej Polski która trenu-

je w O�rodku Przygotowañ Olimpijskich
w Warszawie.Wspólnie z  £ogoszem,
Mateusiakiem, Kostiuczyk i Augustyn
tworz¹ �cis³¹ czo³ówkê europejsk¹ i
�wiatow¹. Dziêki sportowym kontak-
tom pozna³ wielu ciekawych ludzi, zna-
ne osobisto�ci nie tylko ze �wiata spor-
tu ale i ¿ycia politycznego i kulturalne-
go. Zwiedzi³ wiele ciekawych zak¹tków
�wiata. Za wszystko p³aci swoj¹ wy-
trwa³¹ ciê¿k¹ prac¹ na treningach przy
pomocy wspania³ych trenerów.
Jak widzi Pani jego przysz³o�æ poza
sportow¹?
Skoñczy³ studia wychowania fizyczne-
go na poziomie licencjatu, kontynuuje
magisterium. Mimo licznych propozy-
cji przej�cia do innych klubów ( co
oczywi�cie wi¹¿e siê  z finansami) jest
wierny Technikowi, któremu tak wiele
zawdziêcza, ja to popieram i z tego siê
cieszê. Na temat innych jego osobi-
stych planów nie bêdê "sypaæ".
Jak najkrócej przedstawiæ jego najcen-
niejszy dorobek?
Siedmiokrotny indywidualny Mistrz
Polski, na poziomie Mistrzostw Europy
- 1 medal srebrny i 3 br¹zowe, dwukrot-
ny udzia³ w Mistrzostwach �wiata Se-
niorów (9-16), dwukrotny olimpijczyk
Ateny i Pekin (9-16)
Dziêkujê za rozmowê, gratulujê Pani i
Przemkowi, ¿yczê dalszych sukcesów.
Nie wspomnieli�my, ¿e od stycznia
2009 przejê³a  Pani  kierowanie biu-
rem klubu LKS TECHNIK.

Jan Wac
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W tym roku nasza pielgrzymka by³a
zorganizowana w celu uczczenia trzy-
dziestej rocznicy wyboru papie¿a Jana
Paw³a II. Ten jubileuszowy dla nas bieg
rozpoczêli�my w �wiêto Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej, a zakoñczyli�my w rocz-
nicê wyboru kardyna³a Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹. Tegoroczna ekipa
biegaczy, to: ks.
Norbert Mikler,
Barbara Wiosna
Polewka, Irene-
usz Wêgrzyn,
Damian Dobro-
wolski, Marian
Kawecki, Wie-
s³aw Janicki,
Krzysztof P³otek,
Wies³aw Wierzba,
Krzysztof  Ko³o-
dyñski.

Tradycyjnie,
rozpoczêcie biegu
nast¹pi³o w na-
szym ko�ciele pa-
rafialnym, podczas mszy �wiêtej odpra-
wionej przez ks. Roberta Skorniê  i  kon-
celebrowanej  przez ks. Norberta Mi-
klera. Na pocz¹tku mszy �w. swojego
b³ogos³awieñstwa udzieli³ nam ks. pro-
boszcz Micha³ �lêczek. Po mszy po¿e-
gnali�my siê z najbli¿szymi, bacznie ob-
serwowani przez redaktorów prasy, ra-
dia i telewizji, wyruszyli�my na trasê.

Zraszani padaj¹c¹ m¿awk¹, dobiegli-
�my do Roszowickiego Lasu, gdzie nie-
dawno proboszczem zosta³ ks. Norbert
Mikler. W�ród gor¹cego powitania nas
przez m³odzie¿ szkoln¹, grono nauczy-
cielskie i parafian nast¹pi³o uroczyste
przekazanie obrazu S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II od Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw-
³a II w Pietrowicach dla parafii Roszo-
wicki Las. Przy poprawiaj¹cej siê pogo-

X  PIELGRZYMKOWY BIEG WDZIÊCZNO�CI
dzie wyruszyli�my w kierunku Krako-
wa przez Wadowice, �gdzie wszystko
siê zaczê³o�, i Kalwariê Zebrzydowsk¹
gdzie rozpoczê³o siê Jego pielgrzymo-
wanie.

Po noclegu u oo. Karmelitów skiero-
wali�my siê na po³udnie, ¿eby odwie-
dziæ Lud�mierz, gdzie króluje Ga�dzina

Podhala i Zakopane. Wieczorem dotar-
li�my do Lewoczy na S³owacji, gdzie
strudzonym pielgrzymom umo¿liwili
nocleg oo.Franciszkanie z prowincji
krakowskiej.    W tym mie�cie, nastêp-
nego dnia, odwiedzili�my najstarsze
sanktuarium Maryjne na S³owacji, któ-
re odwiedzi³ Jan Pawe³ II  3.07.1995r. Po
odprawieniu mszy �w. udali�my siê na
po³udnie S³owacji. Po ca³odziennym
bieganiu znale�li�my siê w pobli¿u miej-
scowo�ci Hronsky Benadik. Nazwa
miejscowo�ci nie by³a przypadkowa, bo
ojcowie Pallotyni, a w �ród nich Pola-
cy, udzielili nam swojej go�ciny. Po po-
rannej mszy i krótkim zwiedzeniu ko-
�cio³a i kaplicy z Relikwi¹ Bo¿ej Krwi,
wyruszyli�my w kierunku Austrii, ¿eby
dotrzeæ do Mariazell, czyli cela Maryi.
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Tam w pobli¿u sanktuarium Matki Bo-
¿ej mieli�my zarezerwowany nocleg u
sióstr salezjanek. Tego wieczoru Wie-
siek Janicki musia³ wróciæ do domu, bo
rano mia³ dy¿ur w nowym miejscu pra-
cy. Po wygodnym i nietanim noclegu
uczestniczyli�my we mszy �wiêtej w jê-
zyku miejscowym. Po mszy ksi¹dz z
Polski opowiada³ nam o czêstych wizy-
tach Jana Paw³a II w tym miejscu. W
czasie biegu przez Austriê nie narzeka-
li�my na brak s³oñca i górek. Wieczo-
rem dotarli�my na po³udnie kraju i w
pierwszym napotkanym motelu spêdzi-
li�my noc. Rano autostrad¹ przejecha-
li�my do W³och i gdy znale�li�my bocz-
ne drogi, rozpoczêli�my "robienie kilo-
metrów". Po drodze uczestniczyli�my
w niedzielnej mszy �wiêtej w jêzyku w³o-
skim i polskim odprawianej w ko�ciele
na obrze¿u jakiego� miasteczka. Po mi-
niêciu Wenecji trzeba by³o rozgl¹daæ siê
za noclegiem. Damian rzuci³ pomys³,
¿eby odwiedziæ Rowigo - miasto w któ-
rym mieszka³ i tworzy³ Zbigniew Her-
bert. Kolejny szczê�liwy splot wydarzeñ
sprawi³, ¿e w pierwszym ko�ciele spo-
tkali�my ksiêdza, który pokaza³ nam
drogê i przekona³ franciszkanina, ¿eby
nas przenocowa³ w pomieszczeniu przy
klasztorze. Ten sukces zawdziêczamy
temu, ¿e Damian zna jêzyk francuski.

Rano obrali�my kierunek na Loretto i
Asy¿. Po sanktuarium �wiêtego Domu
sprawnie oprowadzi³ nas zakonnik z
Polski. Do Asy¿u dotarli�my wieczorem,
a nocowali�my w hoteliku na przedmie-
�ciach. Nazajutrz odwiedzili�my Bazy-
likê �w. Klary, gdzie odprawili�my mszê
�wiêt¹ i Bazylikê �w. Franciszka, któr¹
tak¿e czêsto odwiedza³ Jan Pawe³ II. Po
po³udniu skoñczy³y siê boczne drogi,
bo Rzym by³ ju¿ niedaleko, ale pozo-
sta³o nam do odwiedzenia jeszcze jed-
no miejsce czêstych odwiedzin nasze-
go Papie¿a. Droga do Montorelli wio-

d³a w�ród odludnych terenów miêdzy
górami. Po sanktuarium Matki Bo¿ej
£askawej oprowadzi³ nas ksi¹dz  ze
zgromadzenia Zmartwychwstania Pañ-
skiego - oczywi�cie nasz rodak. Warto
w te tereny jeszcze kiedy� zajrzeæ. Po
nocnym "zwiedzaniu" Rzymu znale�li-
�my nasz zarezerwowany hotel, prowa-
dzony przez siostry Klaryski.

�rodowa Audiencja Generalna na Pla-
cu �wiêtego Piotra by³a g³ównym za-
daniem na ten dzieñ. Uda³o nam siê sta-
n¹æ przy barierkach, przy których prze-
je¿d¿a³ papie¿ Benedykt XVI. Po zakoñ-
czeniu audiencji poszli�my zwiedzaæ
Rzym. Na drugi dzieñ rano odwiedzili-
�my kryptê Jana Paw³a II. Zdjêæ nie po-
zwalali robiæ, ale "Polak potrafi". Na-
stêpnie w�ród wielu grup pielgrzymko-
wych z Polski uczestniczyli�my we mszy
�wiêtej z okazji 30-tej rocznicy wyboru
Jana Paw³a II, odprawionej w Bazylice
�w. Piotra przez kardyna³a Dziwisza, a
koncelebrowanej przez wielu biskupów
i ksiê¿y z Polski. Po zakoñczeniu uro-
czysto�ci wyruszyli�my w drogê po-
wrotn¹. Prowadzeni Bo¿¹ Opatrzno�ci¹
szczê�liwie wrócili�my do domów.

Serdecznie dziêkujemy naszym rodzi-
nom i przyjacio³om za wsparcie ducho-
we i materialne.   Dziêkujemy Bogdano-
wi Kulikowi i Waldkowi Lankaufowi za
pomoc w "robieniu kilometrów", dyrek-
cji Szko³y Podstawowej w Roszowic-
kim Lesie za serdeczne przyjêcie naszej
grupy, firmie "TOSCA" , która - jak co
roku - wzbogaci³a  nasz jad³ospis pysz-
nymi serkami. Szczególne podziêkowa-
nia nale¿¹ siê  Prezesowi firmy BIS
MULTISERWIS z Krapkowic za op³a-
cenie wynajmu naszego busa.

G³ubczyce - Rzym 7-16.10.2008r.
                      Krzysztof Ko³odyñski

z uczestnikami biegu
Foto autora
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W czasie "Koncertu dla nauczycieli"
zaproszeni go�cie, nauczyciele, m³o-
dzie¿ mieli  okazjê obejrzeæ wystêp �wia-
towej klasy zespo³u tanecznego. By³a

to g³ubczycka premiera po jego powro-
cie z mistrzostw �wiata w tañcu i miê-
dzynarodowego festiwalu salsy, który

MISTRZOWIE �WIATA
odby³ siê w Nauders w Austrii.
Najcenniejszym w tym zdarzeniu jest to,
¿e cz³onkami zespo³u s¹ dzieci g³ubczyc-
kie æwicz¹ce w MOK pod kierunkiem
instruktorów Anny Tarka i Tomasza Na-
wrockiego z Opola prowadz¹cych tam
szko³ê Salsa Loca. G³ubczyccy tance-
rze - Judyta Pakulska, Estera Horody-
ska, Rafa³ Artymiak, Natalia Kawa i
Marta Wójcik przywie�li z mistrzostw
z³oty medal.  Artymiak i Kawa wywal-
czyli w swojej kategorii jeszcze br¹zo-
wy. Po gor¹co oklaskiwanym pokazie
na scenie MOK burmistrz i sekretarz
gminy wrêczyli tancerzom i instrukto-
rom podziêkowania, upominki i stanêli
do wspólnego zdjêcia.

Jan Wac

PUCHAR �WIATA
W dniach od 15 do 19.10.2008 r. w

Riva Del Garda odby³ siê Puchar �wia-
ta w Taekwondo ITF. W zawodach bra-
³o udzia³ oko³o 1200 zawodników z ca-
³ego �wiata. Klub Sportowy Taekwon-
do w G³ubczycach reprezentowa³y dwie
zawodniczki i dwóch zawodników. Pod-
opieczni trenera Daniela Jano - Marta
Wsiaki startowa³a w kategorii seniora
oraz Paulina Szpak, Dawid Wsiaki i Ma-
teusz H³ady³owicz w kategorii juniora.
Wspania³y wynik osi¹gnê³a Marta
Wsiaki zajmuj¹c III m w walkach w ka-

Dawid Wsiaki i Marta Wsiaki
po Pucharze �wiata

tegorii do 58 kg oraz Dawid Wsiaki zaj-
muj¹c II m w technikach specjalnych.
Niestety Paulina po kontuzji trafi³a na
dobrze dysponowan¹ zawodniczkê z
Wielkiej Brytanii przegrywaj¹c swoj¹
walkê, natomiast Mateusz w pierwszej
walce pokona³ zawodnika z Izraela i
uleg³ w nastêpnej.

 Daniel Jano
Foto ze zbiorów autora
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W latach 1917 - 1918, kiedy to kry-
stalizowa³y siê zrêby polskiej �wiado-
mo�ci pañstwowej, dzia³a³y zwi¹zki wo-
jenne powsta³e na terenach wszystkich
trzech zaborów. Do roku 1919 dzia³a³y
cztery organizacje: Centralny Zwi¹zek
Inwalidów Wojennych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Warszawie,  Gospodar-
czy Zwi¹zek Wielkopolskich Inwali-
dów Wojennych w Poznaniu, Zwi¹zek
Kalek, Wdów, Sierot i by³ych Wojsko-
wych w Gnie�nie, Krakowski Zwi¹zek
Inwalidów Wojennych w Polsce.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci de-
cyzj¹ Zjazdu Za³o¿ycielskiego, obradu-
j¹cego w dniach 12 - 19 kwietnia 1919 r.
w Warszawie, postanowiono powo³aæ
wspóln¹ organizacjê - Zwi¹zek Inwali-
dów Wojennych. Fundamentalna za-
sada przyjêta przez I Zjazd okre�la³a
pe³n¹ równo�æ ka¿dego inwalidy wo-
jennego wobec prawa. W uchwalonym
przez Zjazd Statucie  zawarto podsta-
wowe cele dzia³alno�ci Zwi¹zku:
 1) wywalczenie nale¿ytych praw mo-
ralnych i prawnych interesów inwali-
dów wojennych,
2) otoczenie opiek¹ najbardziej okale-
czonych i chorych inwalidów wojen-
nych,
3) otoczenie opiek¹ rodziny, wdów i
sierot po inwalidach wojennych.

 Cele te realizuje Zwi¹zek po dzieñ
dzisiejszy. D³uga jest lista zas³ug inwa-
lidów wojennych dla umi³owanej  Oj-
czyzny, której na imiê Polska. W³asn¹
krwi¹ dawali przyk³ad umi³owania Oj-
czystej Ziemi. Czynnie walczyli w obro-
nie niepodleg³o�ci w 1920 roku a tak¿e
w latach 1939 - 1945, walcz¹c w szere-
gach Wojska Polskiego na Wschodzie
i na Zachodzie, walcz¹c w szeregach
Armii Krajowej, Batalionach Ch³op-

89 ROCZNICA POWSTANIA
ZWI¥ZKU  INWALIDÓW WOJENNYCH

skich oraz w Armii Ludowej. Inwalidzi
wojenni to ci, którym wojna zabra³a naj-
piêkniejsze lata ¿ycia i okaleczy³a ich
na zawsze. Inwalidzi wojenni to ci, któ-
rych okupanci ze Wschodu i Zachodu
zabrali do ³agrów, na Syberiê,   do obo-
zów koncentracyjnych i na przymuso-
we roboty. Tam stracili swoje zdrowie,
a wielu nawet ¿ycie. Inwalidzi wojenni,
pomimo swojego kalectwa, z ogromn¹
si³¹ przyst¹pili do odbudowy zniszczo-
nego wojn¹ kraju po 1920 i po 1945 roku.
W grudniu 1950 roku Zwi¹zek uleg³
przymusowej likwidacji. Nast¹pi³ kolo-
salny regres w dziedzinie opieki nad in-
walidami wojennymi, a ca³y okres do
koñca 1956 roku charakteryzowa³ siê
znacznym zaniedbaniem naszego �ro-
dowiska. Dopiero w 1956 r. inwalidzi
wojenni zainicjowali reaktywowanie
Zwi¹zku. W listopadzie 1956r. zosta³ za-
rejestrowany pod nazw¹  Polski Zwi¹-
zek Inwalidów Wojennych, a 8 i 9 grud-
nia odby³ siê zjazd, na którym uchwalo-
no przywrócenie tradycyjnej nazwy
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e mijaj¹ lata - wszystko
przechodzi w zapomnienie. To, co dla
nas inwalidów, jest faktem, dla pokole-
nia, które przychodzi po nas, pozosta-
nie tylko histori¹. Z ka¿dym dniem nas
- weteranów - zostaje coraz mniej, od-
chodz¹ na wieczn¹ wartê.

  W dowód uznania za udzia³ w ¿yciu
Zwi¹zku Zarz¹d Okrêgowy w Opolu przy-
zna³ Krzy¿e Zas³ugi: Bronis³awie Olczak,
Józefowi Mielnikowi, Amelii Mamczar,
Marii ̄ wan, Eugeniuszowi Bieleckiemu,
Józefowi Boles³awowi Pi¹tkowskiemu,
Ryszardowi £awrynowiczowi.

Bronis³awa Olczak
Przemówienie przy pomniku w Dniu

Zwyciêstwa
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W 90. rocznicê odzyskania niepodle-
g³o�ci i w dzieñ otwarcia Powiatowego
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w nowej
jego siedzibie - ratuszu, 15 listopada
2008r. zosta³a równie¿ otwarta okolicz-
no�ciowa wystawa upamiêtniaj¹ca wy-
darzenia sprzed 90 lat.

Na wystawie tej znalaz³y siê ekspo-
naty z zasobów muzealnych, jak i wy-
po¿yczone, przechowywane w domach
i mieszkaniach g³ubczyczan pami¹tki
rodzinne i kolekcje.

W pierwszej gablocie mo¿na by³o
obejrzeæ  eksponaty zwi¹zane ze 123 -
letni¹ niewol¹, jak: "Pruskie Wiadomo-
�ci" z 1794r., informuj¹ce o trwaj¹cym
w Polsce powstaniu ko�ciuszkowskim;
�wiadectwo szkolne z gimnazjum w
Grodnie, wystawione w jêzyku rosyj-
skim dla polskiego ucznia Ksawerego

 W 90. ROCZNICÊ ODZYSKANIA
NIEPODLEG£O�CI

Dembickiego w okresie trwania powsta-
nia styczniowego w kwietniu 1863r.,
ocenzurowany tom dzie³ Adama Mic-
kiewicza z 1897r. ( na pustych stronach
ówczesny w³a�ciciel tej ksi¹¿ki piêknie
wykaligrafowa³ usuniête przez carsk¹
cenzurê fragmenty III czê�ci "Dziadów")
oraz polskie fotografie i dokumenty z
zaboru austriackiego (Galicji). W dru-
giej gablocie pokazane zosta³y elemen-
ty uzbrojenia, umundurowania i bank-
noty pañstw zaborczych. Wielu m³o-
dych Polaków musia³o s³u¿yæ w ar-
miach: rosyjskiej, niemieckiej i austro -
wêgierskiej i niejednokrotnie strzelaæ do
siebie.

Okres legionowy i marzenia o niepod-
leg³ej Polsce obrazowa³o ponad 50 ory-
ginalnych kart pocztowych z lat 1914 -
1918 o tre�ci legionowej i niepodleg³o-
�ciowej oraz znaczki, broszury, nalepki
na koperty, fotografie, wreszcie pami¹t-
ki zwi¹zane z postaci¹ Józefa Pi³sudskie-
go i Józefa Hallera oraz pierwsze bank-
noty niepodleg³ej Polski: polskie marki.

    Mimo up³ywu 90 lat i wygody ¿ycia
w pokoju, nie mo¿emy zapominaæ o dzie-
si¹tkach tysiêcy rodaków, którzy po-
�wiêcili swoje ¿ycie i zdrowie dla nie-
podleg³ej Ojczyzny. Wystawa w powia-
towym muzeum by³a skromnym, z³o¿o-
nym im ho³dem.

dr Katarzyna Maler
Foto ze zbiorów autorki

Ogólny widok wystawy

Wspomniane
�wiadectwo z

Grodna i
tomik dzie³

Mickiewicza

He³m francuski
typu "Adrian" z
okresu I wojny

�wiatowej,
noszony przez

polskich ¿o³nie-
rzy z "b³êkitnej"

armii Józefa
Hallera.
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Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci
obchodzone 11 listopada tylko w nie-
podleg³ej Polsce, tym razem w 90.
rocznicê  jej odzyskania.

Rocznicowe uroczysto�ci rozpocz¹³

koncert "BAGNET NA BROÑ"    w
MOK  w wykonaniu grupy m³odzie¿o-
wej prowadzonej przez Józefa Kaniow-
skiego (foto) oraz  Konkurs Piosenki
¯o³nierskiej.

"POLSKO CÓ¯E� TY ZA PA-
NI"�taki tytu³ nosi³ koncert dedyko-
wany naszym kom-
batantom  wykona-
ny  przez m³odzie¿
chóru Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego pod
dyr. T. Eckerta. Sala
widowiskowa wype³-
niona go�æmi, w�ród
których by³ pose³ A.
Krupa oraz komba-
tanci, harcerze, m³o-
dzie¿, delegacje
szkó³ i instytucji,  go-
r¹co oklaskiwa³a wykonawców piose-
nek od  "Przybyli u³ani" przez "Ostat-
niego mazura"  do  wspó³czesnych so-
lidarno�ciowych jak "Husarskie skrzy-
d³a" z repertuaru  D. Rinn,  wierszy  K.
I³³akowiczówny i E. Brylla. Nic dziwne-

NARODOWE �WIÊTO NIEPODLEG£O�CI
go, ¿e program ten - prezentowany
wcze�niej angielskiej polonii w Londy-
nie i innych miastach Anglii - bardzo
podoba³ siê, nie tylko g³ubczyckiej wi-
downi, o czym �wiadczy³ list  z podziê-

kowaniami i gra-
tulacjami od pre-
zydenta R. Ka-
czorowskiego.
List potwierdza³,
raz  jeszcze ¿e
nasz chór nie tyl-
ko promuje kultu-
rê muzyczn¹,  ale
jest równie¿ am-
basadorem na-
szej kultury za
granic¹. Z tej te¿

przyczyny i okazji XX lat dzia³alno�ci
otrzyma³ wyró¿nienie Rady Miejskiej w
postaci Honorowego Herbu G³ubczyc.
Nagrodê  wrêczyli  burmistrz, przewod-
nicz¹cy RM, przewodnicz¹ca Kapitu³y.
Uroczysty koncert po wcze�niejszej
Mszy �w. w intencji Ojczyzny i Apelu

przy Pomniku ̄ o³nierza Polskiego sta-
nowi³  te¿ piêkn¹ oprawê dla wrêczania
Honorowych Herbów zwi¹zkom kom-
batanckim "Sybirakom" i Inwalidom
Wojennym oraz d-cy 55. Batalionu Re-
montowego w Opolu za wspieranie i pa-
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tronat nad  Komend¹ Hufca ZHP (foto).
 Na zakoñczenie  czê�ci arty-

stycznej na scenie wyst¹pi³ teatr
"Kurczak" prowadzony i re¿yse-
rowany przez Waldemara Lan-
kaufa z grup¹ dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 2. Za przedsta-
wienie zaprezentowane g³ub-
czyckiej publiczno�ci teatr otrzy-
ma³  na ogólnopolskim przegl¹-
dzie w Brodnicy I miejsce. Insce-
nizacjê �wiat³a i ruchu, zakoñ-
czon¹  wymownymi elementami
patriotycznymi,   gor¹co oklaski-
wali równie¿ mieszkañcy  pogra-
nicza  na uroczystej wieczornicy
w  Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w
Pietrowicach.

 Uroczyste wieczornice odbywa³y siê
równie¿ po Narodowym �wiêcie w Szko-

le Podstawowej
w Klisinie (foto),
gdzie licznie
zgromadzonym
mieszkañcom
dzieci i m³odzie¿
szkolna zapre-
zentowa³y bo-
gaty program
s³owno - mu-
zyczny wzboga-
cony   historycz-
nymi archiwal-

nymi filmami pokazuj¹cymi  Naczelnika

Józefa Pi³sudskiego. Wieczór zakoñczy-
³o wspólne �piewanie  przy kawie i cia-

stach, ¿o³nierskich
i patriotycznych
pie�ni z przygoto-
wanych na tê oka-
zjê �piewników.
�piewanie trwa³o
jeszcze d³ugo po
odej�ciu  go�ci,
w�ród których
by³y w³adze samo-
rz¹dowe z pos³em.

Jan Wac
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"W imiê Boga w Trójcy �wiêtej Je-
dynego" tymi s³owami rozpoczyna³a siê
Konstytucja 3 Maja, któr¹ przed 217
laty uchwali³ Sejm Czteroletni.

 Tê  Ustawê Zasadnicz¹ deklarowa³
król Stanis³aw August  wraz ze stanami
skonfederowanymi za ca³kowicie
"�wiêt¹ i nie wzruszon¹, dopóki by na-
ród w czasie, prawem przypisanym, wy-
ra�n¹ wol¹ swoj¹ nie uzna³ potrzeby
odmienienia w niej jakiego artyku³u".

Jeste�my - pisz¹ twórcy Ustawy -
"wolni od hañbi¹cych obcej przemocy
nakazów, (�) cenimy dro¿ej nad ¿ycie,
nad szczê�liwo�æ osobist¹ - egzysten-
cjê polityczn¹, niepodleg³o�æ i wolno�æ
wewnêtrzn¹ narodu, którego los w rêce
nasze jest powierzony", chc¹c - jak pisz¹
dalej - "na b³ogos³awieñstwo na
wdziêczno�æ wspó³czesnych i przy-
sz³ych pokoleñ zas³u¿yæ mimo prze-
szkód, które w nas namiêtno�ci sprawo-
waæ mog¹, dla dobra powszechnego, dla
ugruntowania wolno�ci, dla ocalenia
ojczyzny naszej i jej granic, z najwiêksz¹
sta³o�ci¹ ducha niniejsz¹ Konstytucyjê
uchwalamy i tê ca³kowicie za �wiêt¹, za
niewzruszon¹ deklarujemy".

Szanowni zgromadzeni!
Przytoczone fragmenty preambu³y w

sposób dobitny ukazuj¹ podstawowe
zasady i warto�ci, na których zbudo-
wana zosta³a Konstytucja 3 Maja. Su-
werenno�æ, niepodleg³o�æ zewnêtrzna
i wolno�æ wewnêtrzna narodu - to war-
to�ci stanowi¹ce fundament dzie³a Sej-
mu Czteroletniego, a zarazem kanony
dzisiejszych demokratycznych pañstw.
Wówczas by³a to pierwsza europejska
ustawa zasadnicza, zawieraj¹ca zbiór
praw normuj¹cych funkcjonowanie
Rzeczypospolitej. By³a dokumentem,
odzwierciedlaj¹cym najszlachetniejsze
cechy Narodu.

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Konstytucja 3 Maja wywo³a³a w kra-

ju i zagranic¹ wiele przychylnych ocen.
A reformy w Polsce spotka³y siê z uzna-
niem na Zachodzie Europy.

Idee patriotów nie wesz³y jednak na
trwa³e w ¿ycie. Nie sta³o siê tak i zapew-
ne staæ siê tak jeszcze wówczas nie mo-
g³o. Z przyczyn tyle zewnêtrznych, ile
wewnêtrznych. W konkretnych histo-
rycznych warunkach, jakie panowa³y na
ziemiach Rzeczypospolitej w ostatnich
dziesi¹tkach lat XVIII wieku, ustawo-
dawstwo Sejmu Czteroletniego i dalsze
z nim zwi¹zane d¹¿enia by³y prze³omem
w politycznym ustroju pañstwa i zapo-
cz¹tkowa³y  reformy spo³eczne. Dlate-
go przez  nastêpne lata Konstytucjê
traktowano jako �wiêto�æ narodow¹,
jako dowód, ¿e w najbardziej nawet nie-
sprzyjaj¹cych warunkach, zdrowe si³y
Narodu wesz³y na drogi rozwoju, z któ-
rych zepchn¹æ ju¿ ich nie mog³y usilne
d¹¿enia zaborców.

Szanowni Pañstwo !
Podstawy Konstytucji 3 Maja daj¹

pocz¹tek wspó³czesnej demokracji i sta-
nowi¹ fundament nowoczesnych
pañstw. Zbli¿ona charakterem, tre�ci¹ i
form¹ do konstytucji 3 Maja konstytu-
cja Stanów Zjednoczonych Ameryki
przetrwa³a w niezmienionej postaci, jako
ustawa zasadnicza Stanów Zjednoczo-
nych do dnia dzisiejszego. Konstytu-
cja marcowa Rzeczypospolitej Polskiej
z 1921 roku czerpa³a pe³nymi gar�ciami
z idei Konstytucji 3 Maja.

Tymczasem w Polsce nowo¿ytnej,
obejmuj¹cej okres po II Wojnie �wiato-
wej oddanie ho³du Konstytucji 3 Maja,
sta³o siê aktem niepopularnym, a cza-
sem uznawanym za antypañstwowy, a
uczestnicy obchodów rocznic 3 majo-
wych byli �cigani przez bezpiekê.

Aktem odwagi cywilnej do 1989 r.
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POLSKO - CZESKIE PATROLE

by³o wywieszenie flagi narodowej w
dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

Prawdziwa niepodleg³o�æ nastaje
dopiero po czerwcowych wyborach
1989 . Powraca te¿ �wiêto narodowe 3
Maja. Mija strach przed wywieszeniem
flagi narodowej, powraca rado�æ �wiê-
towania z udzia³em coraz wiêkszych
rzesz spo³eczeñstwa, i co najwa¿niejsze
- �wiêtuj¹cych z w³asnej, nieprzymuszo-
nej woli.

Obecnie nasuwa siê refleksja odno-
sz¹ca siê do dzisiejszego ¿ycia politycz-
nego. Jak¿e staje siê potrzebne przy-
wo³anie idea³ów Konstytucji 3 Maja
jako wzorca dla polityków i dzia³aczy w
dzisiejszym pañstwie.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja mia-
³o zapobiec upadkowi Rzeczypospoli-

tej, by³o �rodkiem do zachowania nie-
podleg³o�ci. Dzisiaj �wiêtowanie rocz-
nicy jej uchwalenia jest umocnieniem
niepodleg³o�ci Rzeczypospolitej. Dla-
tego naszym obywatelskim obowi¹z-
kiem jest udzia³ w obchodach tej rocz-
nicy, za co Pañstwu z ca³ego serca dziê-
kujê i ¿yczê, aby czas, w którym ¿yjemy,
by³ czasem pokoju i sprawiedliwo�ci
spo³ecznej. Aby rz¹dz¹cy i rz¹dzeni mieli
poczucie wspó³odpowiedzialno�ci za
dalsze losy pañstwa. Aby�my uczest-
nicz¹c czy obserwuj¹c nasze ¿ycie po-
lityczne mogli powiedzieæ, ¿e "cenimy
dro¿ej nad ¿ycie, nad szczê�liwo�æ oso-
bist¹ - egzystencjê polityczn¹, niepod-
leg³o�æ i wolno�æ wewnêtrzn¹ narodu,
którego los w rêce nasze jest powierzo-
ny".

Przemówienie burmistrza
Jana Krówki

przy pomniku 3. maja 2008 r.

27. lutego 2008 r. Komisariacie Policji
w Krnovie (dawne przej�cie graniczne
w Pietrowicach) odby³a siê uroczysta
odprawa pierwszych wspólnych
patroli policyjnych z Polski i
Czech. W inauguracji tego przed-
siêwziêcia wziêli udzia³ m.in. Dy-
rektor Administracji Policji Okrê-
gu Pó³nocnomorawskiego w
Ostrawie p³k. dr Jaros³aw Skricil,
Zastêpca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Opolu insp.
Tadeusz Kulesza, Komendant Powiato-
wy Policji w Brutalu p³k. mgr Tomasz
Tuhy, Komendant Powiatowy Policji w
G³ubczycach podinsp. Czes³aw Doma-
radzki, przedstawiciele Policji przygra-
nicznej i ds. cudzoziemców CR, KWP w
Opolu oraz KPP w G³ubczycach.

Ta policyjna wspó³praca jest efektem
porozumienia podpisanego przez stro-
nê polsk¹ i czesk¹ 17. grudnia 2007 r.

Wspólne patrole policji polskiej i cze-
skiej bêd¹ patrolowaæ powiaty przygra-
niczne na Opolszczy�nie i granicz¹ce z

nimi tereny przygraniczne Republiki
Czeskiej.

Pierwszego dnia na pograniczu po-
wiatów G³ubczyce i Bruntal swoj¹
wspóln¹ pracê rozpoczê³y dwa patrole.
Jeden patrolowa³ ulice czeskiego Krno-
va, drugi - patrol ruchu drogowego -
operowa³ na drogach dojazdowych do
Krnova.

Jan Wac
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Kult �w. Jana Nepomucena dotar³ na
nasze ziemie z Czech. Jemu powierzono
patronowanie nad wielo-
ma wa¿nymi sprawami  i
opiekê nad mostami,  prze-
prawami rzecznymi, broda-
mi, stawami, �ród³ami. Nie-
dawno odrestaurowano,
przestawiono i po�wiêce-
no jego figurê przy mo�cie
na Psinie na ul. Moniusz-
ki w G³ubczycach. Tym ra-
zem byli�my �wiadkami
operacji demonta¿u rze�by
wraz z coko³em usytuowa-
nej na mo�cie przez Psinê
na ulicy �w. Jana Nepomu-
cena w Grobnikach, wpi-
sanej do Rejestru Zabyt-
ków. Trudnej operacji zde-
montowania mocno nad-
wyrê¿onej figury dokona-
li pracownicy firmy konserwatorskiej

Jacka Gryczewskiego z Sidziny k/Nysy.
Demonta¿ odby³ siê dziêki pomocy so³-
tysa P. Buczka, który u¿yczy³  ciê¿kiego
sprzêtu i oddelegowa³ pracowników do

pomocy. Figura wróci na miejsce po od-
restaurowaniu muru i  zabytkowego

mostku, a to nie bêdzie sprawa tania
ani prosta.
Koszt odnowie-
nia samej figury
wyniesie ok.18
000 z³, pokryje
go gmina. B¹d�-
my cierpliwi,
pierwszy krok
zosta³ zrobiony,
kamienny po-
s¹g ruszy³ z
miejsca, byæ
mo¿e po raz
pierwszy od po-
wstania. Opera-

cjê nadzorowa³a dyr. Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej, historyk sztuki Barbara
Piechaczek  (foto)

Jan Wac

GROBNICKI �W. JAN NEPOMUCEN
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Popularny  francuski  dziennik  La
Republique  z dat¹ 7.07.08r. po�wiêci³
okaza³y artyku³ wizycie  grupy Polaków
z G³ubczyc, opatruj¹c go dwoma zdjê-
ciami z uroczystego  powitania i spotka-
nia z w³adzami samorz¹dowymi w mero-
stwie Saint Remy sur Avre. Organizato-
rem  naszego, wy�mienicie przygotowa-
nego, pobytu we Francji  by³o stowa-
rzyszenie partnerskie �Comite de Jume-
lage Saint Remy sur Avre�. Wszyscy
cz³onkowie stowarzyszenia okazywali
wielkie zaanga¿owanie, równie¿ odczu-
wali�my troskê rodzin, które nas go�ci-
³y, za co jeste�my bardzo wdziêczni i zo-
bowi¹zani. Stowarzyszenie jest odpo-
wiednikiem  naszego Stowarzyszenia
Miast Partnerskich G³ubczyce - Saint
Remy, które w przysz³ym roku podejmie
rewizytê. Na czele ich stowarzyszenia
stanêli Joelle Silly, Michel Rachet, Chan-
tal Daniel, Pascale Roberge, Christiane
Valy,  Entienne Lefrancois oraz prezy-
dent stowarzyszenia, liderka i organiza-
torka poprzednich  wizyt  Josette Guille.

Na spotkaniach witana owacyjnie i
¿egnana serdecznie - niestety na wózku
inwalidzkim (fot.). Czas naszego poby-
tu szczelnie wype³nia³o zwiedzanie atrak-
cyjnych miejsc, poznawanie historii
Francji, obserwowanie zmian historycz-
nych i przemian, które nas jeszcze cze-
kaj¹. Mieli�my okazjê ogl¹daæ dawne go-

WIZYTA U PRZYJACIÓ£ W SAINT REMY
spodarstwa rolne, folwarki, zachowane
w niezmienionej postaci, a  które dzi�,
umiejêtnie  zagospodarowane, na nowo
pe³ni¹ swoje nowe funkcje, przyci¹gaj¹
turystów, zaspokajaj¹ lokalne potrzeby,
daj¹ zatrudnienie. W jednym z takich go-
spodarstw urz¹dzono muzeum pojazdów

retro - w dawnej oborze - wozy osobowe
luksusowe i zwyczajne, o specjalnym
przeznaczeniu, stra¿y po¿arnej, ambu-
lans szpitalny, motorowery, rowery, wózki
dzieciêce,  hulajnogi , od czasów rewo-
lucji pa�dziernikowej po roczniki naszych
pañ, ka¿dy ze szczegó³owym opisem, da-
nymi technicznymi, które niejednokrot-
nie budzi³y podziw. Na �cianach detale,
szyldy firm, obok manekiny w strojach
stosownych do pojazdu i epoki. Muzeum
prowadzi stowarzyszenie "Retro - Mo-
bile - Drouais", którego prezes  Jean Paul
Brunet by³ wspó³organizatorem naszej
wizyty. Innym gospodarstwem z  piêk-
nym ogrodem i parkiem dendrologicz-
nym zajmuje siê dwoje emerytów. Wokó³
starych zachowanych i zadbanych za-
budowañ  z wyposa¿eniem o charakte-
rze muzealnym, w których utworzyli rów-
nie¿ galeriê w³asnego malarstwa, rozci¹-
ga siê park z kilkuwiekowymi sekwoja-
mi, cedrami, niezwyk³ej wielko�ci buksz-
panami, cisami, kolekcjami ró¿,  perukow-
ców i innych ciekawostek botanicznych.
Sympatyczny gospodarz (fot.), przypo-
minaj¹cy nieco ogrodowego krasnala,
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oprowadzaj¹c nas po swojej krainie
szczê�cia, które daje mu  ca³oroczna tro-
ska  o ogród prowadzony w stylu an-
gielskim, nie rozstawa³ siê z sekatorem.
Na koniec wizyty zaoferowa³ pami¹tki,
by³a te¿ skarbonka. Podarowany nam
przewodnik "Normandie - Parcs & Jardi-
nes"  opisuje 126 takich parków i ogro-
dów w Normandii, w pobli¿u granicy,
której le¿y nasze St.Remy. Kolejny dzieñ
-  w dawnym folwarku, do którego za-
wie�li nas na grila hojni organizatorzy.
Najpierw poczêstunek na stoj¹co w jed-

nej z  wielkich stodó³ z dawnymi urz¹-
dzeniami, maszynami, ku�ni¹ i wielkim
klepiskiem zamienionym na parkiet do
tañczenia, potem przej�cie do drugiej
pe³ni¹cej funkcjê restauracji. Tam czeka-
³o obracaj¹ce siê na ro¿nie prosiê (po-
dobno 90 kg), które z odpowiednim ce-
remonia³em trafi³o na sto³y. Potem, je�li

kto� mia³ ochotê,
móg³ wróciæ na par-
kiet. Takich grup tu-
rystów  równoleg³e
obs³ugiwano kilka.
Podczas wizyty po-
znali�my nie tylko  go-
spodarstwa, folwarki
w nowej roli, trzeba
przyznaæ wielce po-
uczaj¹ce, ale  równie¿
per³ê architektury,
pañstwow¹ posia-
d³o�æ Chambord
(fot.), wpisan¹ na li-

stê �wiatowego dziedzictwa narodowe-
go UNESCO -  by³a to posiad³o�æ kró-
lów Francji, miejsce czasowego pobytu.
Przewodnik podaje j¹ jako przyk³ad prze-
sady we wszystkich  swych przejawach
- 156m d³ugo�ci, 56m wysoko�ci, 77 kla-
tek schodowych, 282 kominków, 426

komnat, otoczony murem o d³ugo�ci 32
km, do posiad³o�ci nale¿a³o 5440 ha. No-
watorskie dla Francji plany i rozwi¹zania
architektoniczne sugeruj¹, ¿e jednym z
twórców projektu móg³ byæ Leonardo
da Vinci przyby³y do Francji  na zapro-
szenie Franciszka I, inicjatora i pomys³o-
dawcy budowy zamku, pasjonata polo-
wañ. Nic dziwnego, ¿e zamek Chambord
jest "mekk¹" dla turystów, a jego admi-
nistracja skrzêtnie to wykorzystuje, pro-
ponuj¹c przeja¿d¿ki powozami, p³ywanie
barkami, pokazy wolty¿erki, smakowite
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posi³ki pod dostawionymi namiotami.
Oprócz poznawania historii, wspólnych
spotkañ integracyjnych, by³y jeszcze
spotkania w mniejszych gro-
nach rodzinnych z niespodzian-
kami, np.w postaci poczêstun-
ku z narodowych dañ Francu-
zów (¿abki i �limaczki - fot.) albo
piknik nad rzek¹ Avre z okazj¹
poznania nowej gry towarzy-
skiej na wolnym powietrzu -
bule. Niektórzy, mimo ograni-
czonego baga¿u, zakupili nie-
zbêdne do niej metalowe kule i
obiecali propagowaæ j¹ w G³ub-
czycach. W niedzielê organiza-
torzy dali do wyboru mszê �w. w ko�cie-
le w St. Remy lub zwiedzanie Pary¿a ze

msz¹ w ko�ciele
Sacre Ceur,  zwie-
dzanie katedry w
Chartre albo Di-
sney Land, czy
inne atrakcje.

W ostatni¹ noc,
tzw. zielon¹, go-
spodarze i rodziny
towarzyszy³y  nam
do chwili po¿egna-
nia przed wej�ciem
do autobusu  (ok.
3.00) by  odjechaæ
na lotnisko  De
Gaulla w Pary¿u, a

niektórzy towarzyszyli i tam. By³ to czas,
w którym najczê�ciej pada³y s³owa  mer-

si, mersi bocu, zapraszamy  do nas . Po
naszej stronie organizacj¹   wyjazdu  zaj-

mowa³ siê  zarz¹d stowarzysze-
nia, w szczególno�ci  prezes B.
Buniak, skarbnik K. Naumczyk,
sekretarz  B. Jung  oraz G.Kon-
dratów i ni¿ej podpisany, a prze-
wodnikiem jêzykowym  czyli
t³umaczem by³ Dariusz Wojcie-
chowski, im równie¿ w imieniu
uczestników nale¿y siê podziê-
kowanie.

Jan Wac
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Jak w ¿a³obnej
atmosferze, na
cmentarzu, nad
trumn¹, która za
chwil parê przy-
sypana zostanie
ziemi¹, mówiæ o
zmar³ym w duchu
g³êboko pojêtej
rado�ci? To nie

wesele, studniówka, bankiet, gdzie
wszyscy s¹ piêkni, bo gotowi do rado-
�ci. Rzecz w tym, ¿e dom, szko³a Ko-
�ció³ - po prostu ¿ycie - wcale albo w
niewielkim stopniu przygotowuj¹
¿ywych do rado�ci pogrzebu.

Tego dnia, gdy odprowadzali�my na
wieczny spoczynek Jana Koz³owskie-
go, mój rodzinny Kietrz by³ piêkniejszy
i my byli�my piêkniejsi. Owszem, tak¿e
dlatego, ¿e �wieci³o s³oñce, choæ od
G³ubczyc nadci¹ga³y granatowe chmu-
ry. By³o piêkniej, bo zgromadzili�my siê,
by po¿egnaæ piêknego cz³owieka. "Z

jakim przystajesz, takim siê stajesz" -
chcia³oby siê pomy�leæ o sobie w ta-
kich okoliczno�ciach. Patrzy³em na in-
nych. Wypiêknieli. Na tle starej pod-
stawówki i figury Maryjnej w rynku, w
³adnym ko�ciele pw. �w. Tomasza Apo-
sto³a, obok dawnego ogródka jorda-

O JANIE KOZ£OWSKIM
(zamiast nekrologu)

nowskiego i naszej szko³y, gimnazjum i
liceum, a potem ju¿ na cmentarzu - upo-
rz¹dkowanym, zadbanym, ale jakby
pozbawionym dawnego uroku. Tyle siê
pozmienia³o, choæ te same ulice. Wszy-
scy starsi, o dziwo - piêkniejsi.

Stojê nad trumn¹, patrzê w kierunku
szko³y. Tam, gdzie za murem cmentarza
by³o szkolne boisko, od 10 lat stoi du¿a
sala gimnastyczna. Jako� nie mo¿e mi
przys³oniæ bramki, w której widzê Pana
Profesora. Ma bramkarski dres, czapecz-
kê jak Lew Jaszyn albo Hubert Kostka i
jest nie mniej zwinny. Nie, nie by³ na-
uczycielem wuefu. By³ in¿ynierem, któ-
ry w Zasadniczej Szkole W³ókienniczej
uczy³ m³odzie¿ przedmiotów technicz-
nych (1962-74). Wspomaga³ dru¿ynê
nauczycieli, którzy po mêsku odpowia-
dali na wyzwanie rzucone przez uczniów
- reprezentantów szko³y. To by³y na-
prawdê mêskie, zaciête, bo presti¿owe
mecze. Podstawówka, zawodówka i li-
ceum ¿y³y tym naprawdê.

Pan Profesor by³ ojcem mojej
kole¿anki. Oczywi�cie, ¿e gra³a w
pi³kê�rêczn¹. Wtedy wszystkie
dziewczêta æwiczy³y, a w szczy-
piorniaka gra³y najlepsze (i
³adne). Oczywi�cie, ¿e by³a har-
cerk¹, a potem wodniaczk¹, bo
tato by³ harcmistrzem i ¿eglarzem
z krwi i ko�ci. Oczywi�cie, ¿e by³a
uzdolniona artystycznie, bo ro-
dzina Koz³owskich panowa³a w
Zak³adowym Domu Kultury. Pa-

miêtam dziadka - kierownika, dystyn-
gowanego jegomo�cia o przys³uguj¹-
cej mu powadze. A ³askawa ciocia Ola -
nie raz wpuszcza³a nas bez biletu na
poranek czy film o Winetou. Kole¿anka
wybra³a studia matematyczne, przecie¿
tato by³ �cis³owcem. M³odsza jej sio-
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stra jest nauczycielk¹ - jak tato. Naj-
m³odszy brat po Politechnice �l¹skiej
budowlañcem, in¿ynierem - jak tato. By³
znakomitym badmintonist¹, zawodni-
kiem Technika, sportowcem - jak tato.
M³ody Janek Koz³owski jako uczeñ
szko³y podstawowej, a potem licealista
w Kêpnie (tam po przesiedleniu z Kre-
sów wychowywa³ siê u wujostwa) osi¹-
ga³ czas 11s na 100 metrów i skaka³
7,28m w dal. Po maturze od 1951r. jako
student w Gliwicach te¿ uprawia³ sport.

Z dyplomem in¿yniera i w stopniu
kapitana rezerwy trafi³ do �wiêtoch³o-
wic (1955). Po dwóch latach wróci³ do
rodziców, do swoich, do Dzier¿ys³awia.
W �l¹skich Zak³adach Plu-
szu i Dywanów w Kietrzu
przyjêto m³odego in¿yniera
z otwartymi rêkoma. Tu  o¿e-
ni³ siê z Mari¹ i od 1959r.
mieszka³ do koñca swych
dni. By³ g³ównym in¿ynierem
ruchu, kierownikiem dzia³u
mechaniczno - energetycz-
nego do 1974r. Zamieszany
w jak¹� sprawê, choæ
oczyszczony z zarzutów, nie
wróci³ ju¿ do zak³adu. Dyrektor Mruk
zaprosi³ go do wspó³pracy w g³ubczyc-
kim Zespole Szkó³ Mechanicznych i
mianowa³ swym zastêpc¹ (1974-85). Po
nim zosta³ na osiem lat dyrektorem. Na
emeryturê odszed³ w 1995 roku.

Przypominam sobie eleganckiego
pana w garniturze ze skórzan¹ teczk¹
oczekuj¹cego na kietrzañskim rynku na
poranny autobus z przyczepk¹ (7.01)
relacji �ciborzyce Wielkie - G³ubczyce.
Nas - niesfornych, zaspanych m³o-
dzieñców zawstydza³ sw¹ punktualno-
�ci¹, kultur¹. Jaka� jasno�æ bi³a z jego
twarzy i duma. By³ po prostu mê¿czyzn¹
z klas¹ i w jego obecno�ci czu³o siê re-
spekt, motywuj¹cy do nienagannego
zachowania. I ja by³em dumny, ¿e z pa-

nem wicedyrektorem je¿d¿ê tym samym
autobusem. Pocz¹tkowo doje¿d¿a³ ma-
luchem i ledwo wyszed³ z gro�nego
wypadku pod Boguchwa³owem. On -
sportowiec unieruchomiony w gipsie
le¿a³ ponad pó³ roku. Wróci³ do szko³y.
Odt¹d wyra�nie utyka³, a w ostatnich
latach podpiera³ siê lask¹. Ta laska zu-
pe³nie nie pasowa³a do naszego druha,
sternika jachtowego, wspó³organizato-
ra ¿eglarstwa w naszym "Mechaniku",
wzorowego opiekuna ko³a Ligi Ochro-
ny Przyrody. Jak dzi� widzê go w krót-
kich spodenkach na obozie harcerskim
nad Wart¹ i na ¿aglach z Chor¹gwia-
nym O�rodku Wodnym w Turawie, na-

wet przy "maczkach" nad pietrowickim
zalewem. Widzê go z trosk¹ dogl¹daj¹-
cego krzewów i kwiatów wokó³ naszej
zadbanej szko³y. Pokazuje któremu� z
uczniów, do jakiego poziomu powinien
�ci¹æ ¿ywop³ot. Widzê go z aparatem
fotograficznym (brat by³ fotografem),
skrupulatnie ustawiaj¹cego obiektyw.
Miara, poziom, jako�æ to s³owa, które
dobrze go okre�la³y. Uczy³ mnie tylko
rok mechaniki - jednego z trudniejszych
przedmiotów. By³ wymagaj¹cy, zasad-
niczy, taktowny, konsekwentny, mo¿e
zbyt ch³odny. Z czasem coraz bardziej
wyrozumia³y, serdeczny. W 1986r. moc-
no prze¿y³ �mieræ ¿ony. Z wielk¹ trosk¹
zaj¹³ siê szczególnie wychowaniem i
wykszta³ceniem 11-letniego wówczas
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syna. Mieszkali razem w internacie. Syn
uczy³ siê w s¹siedniej "Trójce", potem
w technikum pod okiem ojca i rzetelnie
trenowa³ w Techniku. Ojciec zawiady-
wa³ "Mechanikiem" i udziela³ siê spo-
³ecznie. Od m³odzieñczych lat by³ au-
tentycznym dzia³aczem rozmi³owanym
w sporcie. Tym wielkim i tym lokalnym.
To on powo³a³ do ¿ycia gazetkê "Okoli-
ca" i zjedna³ sobie wspó³pracowników
(tak¿e w�ród uczniów i rodziców) do jej
wydawania w warunkach szkolnych.
Mia³a zasiêg rejonowy. Z jak¹ skrupu-
latno�ci¹ i rzetelno�ci¹ podawano w niej
wyniki, tabele sportowe, komentarze i
inne pozasportowe informacje. Bo ga-
zeta mia³a ambicje pisma o charakterze
spo³ecznym. Pan Dyrektor próbowa³
spe³niaæ w ten sposób swe pasje i spor-
towe, i spo³ecznikowskie.

Gdy przyby³ do Dzier¿ys³awia, mia³
25 lat i od razu zosta³ prezesem miejsco-
wego Or³a. W³a�ciwie do koñca ¿ycia
by³ mu wierny i do niego powraca³. By³
pó�niej prezesem W³ókniarza i z prze-
rwami dzia³a³ w nim prawie zawsze. An-
ga¿owa³ siê w dzia³alno�æ Technika
i zwi¹zku badmintona, w zwi¹zku pi³ki
no¿nej te¿ pe³ni³ wielorakie funkcje.

Naprawdê kocha³ ziemiê g³ubczyck¹

i g³êboko rozumia³ potrzebê zakorzenie-
nia, uto¿samiania siê z rodzinn¹ prze-
strzeni¹. On - urodzony w 1932 roku w
Rozdole - przepiêknie po³o¿onym mia-
steczku na po³udniowym krañcu Wy-
¿yny Podolskiej, w powiecie ¿ydaczow-
skim, w województwie stanis³awowskim
pragn¹³ prawdziwie kochaæ i tamten kraj
dzieciñstwa, i Dzier¿ys³aw, i Kietrz, i
G³ubczyce - Polskê w³a�nie.

Wiedzia³em, ¿e mia³by du¿o do opo-
wiedzenia. Prosi³em go telefonicznie o
"prêdki" tekst o jego harcerskiej, ¿eglar-
skiej przygodzie. W swej skromno�ci
przeprosi³, ¿e nie o sobie, ale o sprawie
i o innych pisz¹c, musi siê dobrze przy-
gotowaæ. Taktownie zas³ania³ siê cho-
rob¹. Nie wiedzia³em, ¿e to tak powa¿na
sprawa. Ale gdy spotkali�my siê w
¿eglarskim gronie i zobaczy³em nasze-
go Druha u�miechniêtego i �piewaj¹-
cego szanty, zapragn¹³em znów umó-
wiæ siê na powa¿ne rozmowy. Nie zd¹-
¿y³em. Odszed³ w cicho�ci wieczorem
12 maja 2008 roku. Jeszcze walczy³ o kil-
ka godzin, by umrzeæ nastêpnego dnia.
To data �mierci ¿ony, tak wa¿na dla nie-
go. O ¿onie my�la³ do koñca od 22 lat.
Do koñca by³y z nim doros³e dzieci. -
To bardzo inteligentny i twardy pacjent
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- mówi³a pielêgniarka. Umiera³ z godno-
�ci¹.

Oniemia³em, gdy córka Pana Jana
pokaza³a mi jeden z kilku tomów w³a-
snorêcznie przez niego wykonanej
"Monografii rodzi-
ny Koz³owskich z
Rozdo³u". Jakie¿
niezwyk³e, staranne
i bogate dzie³o jed-
nego cz³owieka, któ-
ry za ¿yciowe zada-
nie uzna³ zgroma-
dzenie materia³ów,
by w ró¿norodnej
ale spójnej formie
stworzyæ rodzinn¹
sagê. Widaæ, choæ-
by z pobie¿nego
ogl¹du, ¿e jego s³o-
wa: "Historia to �ród³o niezliczonych
biografii", "Historiê tworz¹ ¿yciory-
sy" nie s¹ martwymi ozdobnikami tego
dzie³a, ale wynikaj¹ z g³êbokiego rozu-
mienia �wiata. Jakie¿ �wiadectwo umi-
³owania ludzi i ojczystej ziemi. Autor tak
zwraca siê do potomnych: "Zawrotne
tempo wspó³czesnego ¿ycia, pogoñ za
potrzebami zapewniaj¹cymi w miarê
¿ycie stabilne przytêpiaj¹ pamiêæ o
minionych latach". W cicho�ci praco-
wa³ nad rodzinn¹ monografi¹, a my�l
Franza Kampehausa dodawa³a mu si³:
"Kto nie wie sk¹d przychodzi i komu
siebie zawdziêcza, ten nie odkryje te¿
dok¹d powinien i�æ". Gdy jaki� czas po
pogrzebie od mojej nauczycielki, a jego
m³odszej kole¿anki us³ysza³em zdanie:
"To by³ naprawdê sprawiedliwy cz³o-
wiek", ju¿ by³em pewny dok¹d poszed³.

Mottem jego pracy (mo¿e i ¿ycia) by³y
s³owa Arystotelesa: "Czas przyæmie-
wa pamiêæ o wszystkim z wyj¹tkiem
tego, co utwierdzi³a w sercach ludzkich
mi³o�æ, któr¹ przekazuj¹ sobie poko-
lenia".

Stojê nad grobem Druha, Profesora,
In¿yniera, Dyrektora, Sportowca, Bra-
ta, Ojca, Dziadka. Mam za plecami mur
cmentarny, za nim ³¹ki, na których przez
lata profesor Gedl z krakowskimi stu-

dentami prowadzi³ wykopaliska arche-
ologiczne, a my kopali�my w tej ziemi,
by zarobiæ na wakacje. Dalej Dzier¿y-
s³aw. Jeszcze dalej Morze �ródziemne.
My�lê, co po nas zostanie. Dziêkujê,
Panie Profesorze! Pan wybaczy, ¿e nie
odprowadzi³o Pana na spoczynek co
najmniej pó³ Dzier¿ys³awia, æwieræ Kie-
trza i jaka� przyzwoita czê�æ G³ubczyc.
Tak ju¿ jest. Gdyby swe twórcze ¿ycie
po�wiêci³ Pan tylko jednej z tych miej-
scowo�ci, kondukt by³by wiêkszy. Ale
dzie³o ¿ycia mniejsze. Ju¿ sam nie wiem.
Gdy widzê martwe budynki kietrzañ-
skiego "Weluru", które przedstawiaj¹
obraz nêdzy i rozpaczy, my�lê, ¿e serce
Pana In¿yniera bola³o nieporównywal-
nie bardziej.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Panu
trud piêknego ¿ycia, a Matka Bo¿a Po-
cieszenia z rozdolskiego ko�cio³a u�mie-
cha siê tak¿e do nas.

Wies³aw Janicki
Foto ze zbiorów rodzinnych
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Tu jest pamiêæ i tutaj �wieczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmar³y gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Joanna Kulmowa

Zaduszki. Dni pamiêci o tych, co ju¿
od nas odeszli. Tych, których ju¿ nie ma
w�ród nas. Odwiedzamy groby naszych
bliskich. Zapalamy znicze, sk³adamy
wieñce i kwiaty. Zastanawiamy siê nad
przemijaniem. Przywo³ujemy ulotne
wspomnienia. �wiêto Zmar³ych to do-
bry moment na refleksje, tak¿e nad w³a-
snym ¿yciem, nad przesz³o�ci¹, tera�niej-
szo�ci¹ i przysz³o�ci¹. Jest to moment
na wspomnienia, na dzielenie siê troska-
mi, k³opotami i rado�ci¹. Odwiedzili�my
g³ubczycki cmentarz, a na nim Tych, któ-
rzy odeszli z pi³karskiego �rodowiska, a
których wci¹¿ mamy w naszej pamiêci.
Odeszli na wieczne odpoczywanie�

Józef Grzeczny (1938-1965). Jeden z
wiêkszych talentów bramkarskich Polo-
nii. Odznacza³ siê szerok¹ sprawno�ci¹
fizyczn¹. Gra³ w pi³kê no¿n¹, siatkówkê,
koszykówkê... Ambitny, kole¿eñski i lu-
biany w �rodowisku sportowym. Tade-
usz Surówka (1908-1973). Aktywny
dzia³acz Polonii. Jeden ze wspó³za³o¿y-
cieli klubu. Wiceprezes OZPN w Opolu.
Sympatyczny cz³owiek pomagaj¹cy
wszystkim zawodnikom. Tadeusz Gor-
liñski (1934-1974). Dobry zawodnik i lu-
biany kolega. Ryszard Polek (1924-
1982). Jeden z pierwszych zawodników
"Polonii". Bardzo dobry szkoleniowiec,
który wyszkoli³ wielu zawodników. Je-
rzy Malinowski (1924-1983). Jeden z
cz³onków zarz¹du, wzorowy organiza-
tor klubowy. Józef Kostyk (1912-1987).
Kierownik dru¿yny, szanowany opie-
kun wspomagaj¹cy moralnie i ducho-
wo zawodników. Stanis³aw Kuczera

PAMIÊCI TYCH, CO ODESZLI
(1931-1991). Jeden z najlepszych gospo-
darzy klubu, lubi³ ³ad i porz¹dek w szat-
ni i na obiekcie. By³o Go widaæ i s³y-
chaæ. Antoni Pirch (1930-1992). Polo-
nia by³a dla niego ¿yciem, drugim do-
mem. Cz³owiek-instytucja. Nie by³o dla
niego sprawy nie do za³atwienia. Wspo-
maga³ bezinteresownie dzia³alno�æ klu-
bu. Marian Skaczy³o (1928-1989). Cz³o-
nek zarz¹du, opiekowa³ siê dru¿yn¹,
dba³ o sprzêt. Karol �migowski (zm.
1993). Jeden z pierwszych za³o¿ycieli
"Polonii" i jeden z pierwszych zawod-
ników. Trener nastêpnego pokolenia
pi³karzy. W³adys³aw Ciuk (1921-1994).

Jeden z pierwszych zawodników. Wier-
ny kibic "Polonii". Mieczys³aw Jaciów
(1921-1994). Cz³onek zarz¹du klubu,
wieloletni kibic do ostatnich chwil
¿ycia. Zbigniew S³ocki (1934-1994). Na-
uczyciel, trener, wychowawca wielu
pokoleñ.  Jeden z pierwszych bramka-
rzy, by³ lubiany w�ród zawodników. Po
zwyciêstwie nuci³ sobie "trzej przyja-
ciele z boiska, skrzyd³owy, bramkarz i
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³¹cznik" a byli to Or³owski-Czerner-Thi-
nel. Marian Karpiñski (1919-1995). Kie-
rownik dru¿yny dbaj¹cy o pi³karzy. Zbi-
gniew Mieszkalski (1954-1995). Dobry
zawodnik, lubiany przez kolegów, umia³
wszystkich rozweseliæ. Andrzej Zara-
da (1948-1995). Dzia³acz klubowy, kro-
nikarz, redaktor "Nowin Unii", gazety
g³ubczyckich Zak³adów Dziewiarskich
"Unia" w latach 70-tych. W³odzimierz
Michalak (1940-1998). Dzia³acz i kie-
rownik dru¿yny trampkarzy. Werner
Thinel (1939-1999). Mikroskopijne wa-
runki fizyczne, ale wielkie serce. S¹ tacy,
co pamiêtaj¹ do dzi� jego bramkê strze-
lon¹ no¿ycami przewrotk¹ z "Uni¹" Kê-
dzierzyn w latach 60-tych. Kazimierz
Sosnowski (1938-2000). Nauczyciel
szkolny, wychowawca, lubiany i szano-
wany przez m³odzie¿. Kazimierz Zabie-
rowski (1920-2001). Jeden z pierwszych
za³o¿ycieli klubu. Znakomity zawodnik,
wierny kibic i wspania³y kolega. Jan
Czerner (1938-2002). Jedyny pi³karz,
który w tamtych czasach ukoñczy³
AWF we Wroc³awiu. Trener II klasy. Na
mecz przyje¿d¿a³ za w³asne pieni¹dze.
By³ znakomitym arbitrem. Sêdziowa³
nawet II ligê. Sylwester Nidecki (1923-
2002). Wierny i zas³u¿ony prezes "Po-
lonii", oddany sercem i dusz¹. Nie by³o
dla niego rzeczy niemo¿liwych do zre-
alizowania. Micha³ Señ (1941-2002).
Bramkarz "Polonii". Zajmowa³ siê tak¿e
sêdziowaniem pi³ki no¿nej, koszyków-
ki, siatkówki. Aktywnie dzia³a³ w g³ub-
czyckim podokrêgu. Marian B³a¿ków
(1932-2003). Ambitny i ofiarny bramkarz.
Jan Kowalczyk (1953-2003). Sumienny,
kole¿eñski i lubiany przez kolegów za-
wodnik, kapitan "Polonii". W³adys³aw
S³ocki (1940-2004). Pi³karz, koszykarz.
Niezwykle towarzyski, dusza cz³owiek,
¿yczliwy wszystkim a przez to niezmier-
nie lubiany. Janusz Or³owski (1968-
2006). Syn Ludwika Or³owskiego popu-

larnego "Ludu". - Talent pierwszej
wody. Trenowa³em go z wielk¹ przyjem-
no�ci¹ - wspomina Stefan Señ. - Zawod-
nik nawet na I, II ligê. Odszed³ od nas
przedwcze�nie.

Cze�æ Ich pamiêci!
Robert Stebnicki

MODLITWA

Panie, gdy przed Tob¹ klêkam,
nigdy siê nie lêkam.

Ja przyznajê siê powoli,
szukam pomocy, kiedy serce boli.

Pogubi³am siê w ¿yciu ,
jest mi ciê¿ko i dr¹¿y mnie trwoga,

jednak wiem,
¿e nigdy mnie nie opu�ci,

MILOSIERNA MI£O�Æ BOGA.

W godzinê �mierci Twojej Panie,
niech Ciê ta mi³o�æ poruszy,

Ty zapalasz mi �wiat³o,
gdy jest ciemno w mej duszy.

Tak bardzo siê stara³am,
znowu mi nie wysz³o-

wszystko zapomnia³am.
Planowa³am dobro, a czyni³am z³o,

Panie Bo¿e, oddajê Ci jutro....

Jak Maryja, Dobra Matka,
zawsze ufna i pe³na nadziei

do koñca swoich dni.
Bowiem JEZUS ̄ yje!.

Przychodzi mimo zamkniêtych drzwi.

Wielkanoc 2008
Nina  Ratuszniak
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     Z tak¹ dewiz¹  kro-
czy³ przez krête �cie¿ki
¿ycia �p. ks. Kazimierz
Smyk - Salezjanin. Kro-
czy³ i w dniu 04.04.08 od-
szed³ do domu Ojca w 24.
roku kap³añstwa i 34.
roku �lubów  zakonnych.

 Rodzice ks. Kazimierza
- Maria i Franciszek Smy-
kowie pochodzili z kre-
sów wschodnich (woj. tarnopolskie).
Mama wywodzi³a siê z rodziny gospo-
darskiej, wielodzietnej (siedmioro ro-
dzeñstwa) utrzymywali siê z pracy w
gospodarstwie rolnym. Ojciec nato-
miast z rodziny rzemie�lniczej (m³ynarz)
mia³ dwoje rodzeñstwa - siostrê i brata.
W 1934r. pobrali siê i zamieszkali z ro-
dzicami matki, tam w 1935r. urodzi³a siê
najstarsza siostra Danuta, w wychowa-
niu i opiece której pomagali dziadko-
wie. Po wybuchu wojny pan Franciszek
zosta³ wcielony do wojska i wywiezio-

ny. Walczy³ w obronie Ojczyzny, by³
ranny, nie obcy by³ mu obóz w £ambi-

"OJCZE  W TWOJE RÊCE
ODDAJÊ DUCHA MOJEGO�"

nowicach i inne prze¿ycia.
Po �mierci rodziców pani¹
Mariê  z córk¹ wywieziono
do Niemiec, tam spotka³a
siê z mê¿em. Pan Franciszek
pracowa³ u bauera jako pie-
karz, tu urodzi³o siê kolejne
dwoje dzieci - 1943r. Fran-
ciszek, a w 1944 Rozalia. W
maju 1945r. po zakoñczeniu
wojny  przyjechali do Pol-

ski, do Bia³ej Prudnickiej, tam zamiesz-
kali i otworzyli piekarniê. W 1949 r. przy-
jechali do G³ubczyc i osiedlili siê tu  na
sta³e, tu pracowali, tu na ulicy Wodnej
przyszed³ na �wiat jako najm³odszy z
siedmiorga rodzeñstwa ks. Kazimierz.
Ju¿  jako ch³opiec bardzo lgn¹³ do ko-
�cio³a, lubi³ spêdzaæ wiele czasu przy
sprawowaniu obowi¹zków ko�ciel-
nych. Od 6. roku ¿ycia  by³ kandyda-
tem, a potem ministrantem w tutejszej
parafii Narodzenia NMP, tu przyj¹³
wszystkie sakramenty �wiête.  Po ukoñ-
czeniu szko³y podstawowej w 1969 r.
wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium Du-
chownego w Czêstochowie. Po ukoñ-
czeniu i z³o¿eniu egzaminu dojrza³o�ci
kontynuowa³ naukê w Wy¿szym Semi-
narium Diecezjalnym w Krakowie. Po
dwóch latach  studiów zmieni³ zdanie ,
poniewa¿ nie spe³ni³y siê jego oczeki-
wania zwi¹zane z zainteresowaniami re-
ligi¹, s³u¿b¹ liturgiczn¹ studiowaniem
¿ywotów �wiêtych.  W 1976r. postano-
wi³ wst¹piæ do Zgromadzenia Ksiê¿y
Salezjanów w Czerwiñsku n/Wis³¹. Tu
rozpoczê³o siê  jego ¿ycie zakonne , no-
wicjat, z³o¿enie �lubów zakonnych czy-
sto�ci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, stu-
dia teologiczne których ostatnie dwa
lata koñczy³ w L¹dzie n/Wart¹. Tam
otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie w 1984r.
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z r¹k bp.  Romana Andrzejewskiego.
Potem by³a praca duszpasterska na pla-
cówkach parafialnych  wiêkszych i
mniejszych wymagaj¹cych wiêkszego
wysi³ku, oddania siê pracy na wsi i w
miastach. ks. Kazimierz  nie ba³ siê pra-
cy , wykonywa³ j¹ z wielkim oddaniem,
szczególn¹ odpowiedzialno�ci¹ i skru-
pulatno�ci¹. Pracowa³ jako katecheta w
szko³ach, kapelan szpitalny, wiêzienny,
opiekun wielu grup i zgromadzeñ  mo-
dlitewnych przy parafiach, opiekun
klasztoru zakonnego. Oprócz bie¿¹cej
pracy duszpasterskiej  mia³ zajêcia z
dzieæmi, m³odzie¿¹ m³odsz¹ i akade-
mick¹, pielgrzymowa³, je�dzi³ na oazy
dzieciêce i m³odzie¿owe.  Praca Salezja-
nów szczególnie obejmuje opiek¹ m³o-
dzie¿ i dzieci nie maj¹ce oparcia w ni-
kim, pomagaj¹ jej w podjêciu nauki i star-
cie ¿yciowym. Ks. Kazimierzowi pracê
tê u³atwia³o to, ¿e by³ komunikatywny,
otwarty na ludzi, szczery, weso³y, za-
wsze s³u¿¹cy pomoc¹, dobrym s³owem,
wsparciem duchowym i u�miechem.
Ca³e swoje ¿ycie otoczony by³ kolega-
mi, przyjació³mi, lud�mi, którzy czekali
na jego dobre i serdeczne s³owo. By³
lubiany, otwarty na dialog i pomoc bli�-
nim, ka¿demu chcia³ i umia³ nie�æ po-

moc i pociechê. W
toku swojej pracy
znalaz³ czas, by
podj¹æ studia w
Krakowie, po któ-
rych otrzyma³ tytu³
misjonarza i g³osi³
misje �wiête  i reko-
lekcje w prowincji
p ó ³ n o c n o -
wschodniej Polski,
zlecane przez prze-
³o¿onych. Swoimi
rado�ciami, sukce-
sami dzieli³ siê z ro-
dzicami i rodzeñ-

stwem. Po �mierci rodziców przyje¿d¿a³
na urlop do rodziny, by³ bardzo z¿yty z
rodzeñstwem, zawsze przywióz³ rado�æ

i b³ogos³awieñstwo. Wszystkie rado�ci,
smutki i troski prze¿ywa³ razem. Ostat-
nie osiem lat pracowa³ w £odzi w para-
fii �w. Teresy i Jana Bosko, st¹d Pan
Bóg powo³a³ go do siebie. Taka by³a
wola Bo¿a.

 Na podstawie opracowania
siostry  ks. Kazimierza

Celiny Krzysztoñ
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Z okazji 95. rocznicy urodzin ks. bp.
A. Adamiuka w auli Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ub-
czycach w ramach Akademii My�li i
S³owa ks. prof.  Micha³  Ch³opowiec z

Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
we Wroc³awiu, uczeñ ks. Adamiuka i
absolwent Liceum wyg³osi³ wyk³ad
�Niektóre losy Zabu¿an jako t³o ¿ycia i
dzia³alno�ci ks. bpa Antoniego Adamiu-
ka. Ks. prof. przybli¿y³ t³o historyczne i
losy licznych ksiê¿y w�ród nich tê wy-
bitn¹ postaæ Ziemi G³ubczyckiej,  licz-
nie zgromadzonym s³uchaczom, w�ród
których byli �wiadkowie  tamtych  cza-
sów.  Prowadz¹cy spotka-
nie Wies³aw Janicki na
wstêpie powiedzia³ � nie
czekaj¹c na setn¹ rocznicê
urodzin, postanowili�my
pielêgnowaæ i utrwalaæ pa-
miêæ o ks. bp. Antonim,
gromadziæ i przekazywaæ
wiedzê m³odym o tym cz³o-
wieku wielce zas³u¿onym
dla opolskiego ko�cio³a.
Zebrani s³uchali wyk³adu
przy blasku �wiat³a ognia

betlejemskiego wniesionego przez har-
cerzy z komendantem R. Kañtochem,
oddali tym samym ho³d swojemu pa-
tronowi, którego imiê widnieje na sztan-
darze Komendy Hufca ZHP .Oni te¿

odwiedzaj¹  jego grób
na Górze �w. Anny, jako
wspó³za³o¿yciela pierw-
szych dru¿yn harcer-
skich po wojnie w  g³ub-
czyckim liceum. Ks.
Adamiuk w 1945r. przy-
jecha³ do G³ubczyc za
�swoimi� Zabu¿anami,
zatrzyma³ siê u oo. Fran-
ciszkanów.

Jako dziekan na po-
wojennych zgliszczach,
na nowo organizowa³
¿ycie religijne, duszpa-

sterskie i odbudowê ko�cio³ów. By³ jed-
nym z pierwszych nauczycieli liceum,
katechet¹ i wizytatorem, autorem pod-
rêcznika do  religii.  Z G³ubczyc powo-
³any zosta³ do pe³nienia pos³ugi bisku-
piej w Opolu. Jego pos³ugê kap³añsk¹
w dekanacie upamiêtnia tablica w ko-
�ciele parafialnym. W koñcowej  dys-
kusji i rozmowach (foto) �wiadkowie
wspominali ks. Antoniego, m.in. Stani-

95. ROCZNICA URODZIN
KS. BP. ANTONIEGO ADAMIUKA
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s³aw Tomczak swoje
kontakty z biskupem
w  trudnych czasach
powstawania Soli-
darno�ci i stanu wo-
jennego. Warto jesz-
cze dodaæ, ¿e w  Bra-
ciszowie w parku
jego imienia za³o¿o-
nym na prze³omie ty-
si¹cleci rosn¹ drzewka upamiêtniaj¹ce
dzieci urodzone w roku jubileuszowym
w gminie G³ubczyce.  Szpital Powiato-
wy w G³ubczycach i skwer przed klasz-
torem oo. Franciszkanów  nosz¹ rów-

nie¿ jego imiê. Na
skwerze stoi ka-
mienna  tablica z in-
skrypcj¹ �G³osi-
³em prawdê,
chcia³em wolno-
�ci, tak rozumia-
³em swoj¹ rolê�
ks. bp Antoni Ada-
miuk (1913-2000)

wdziêczni absolwenci LO 1947-1972,
przy której harcerze po porannej mszy
�w. w dniu urodzin (18.12) ogniem be-
tlejemskim zapalili znicz.

Jan Wac

Z inicjatywy Damiana Dobro-
wolskiego i Wies³awa Janickiego
w ramach Akademii My�li i S³o-
wa przy udziale �rodowiska lice-
alnego, jego absolwentów, kap³a-
nów naszego dekanatu, harcerzy
i kresowian rozpoczêto 18. Grud-
nia 2008 roku w dniu 95. urodzin
�.p.  ks. bpa Antoniego Adamiu-
ka  przygotowania do 100. rocz-
nicy. W ci¹gu najbli¿szych piê-
ciu lat zamierza siê w tych �rodo-
wiskach poprzez �wiadectwo
¿ycia i dzia³alno�ci kap³añskiej i
spo³ecznej ks. Antoniego, moc-
no zwi¹zanego z nami i ziemi¹
g³ubczyck¹, nie tylko wspominaæ
jego postaæ i dzie³o, ale nade
wszystko czerpaæ z jego posta-
wy i nauki inspiracje do kszta³to-
wania charakterów, zdrowych
obyczajów i praw spo³ecznych,

wychowania w wierze i patriotyzmie, w duchu umi³owania najpiêkniejszych cnót.
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Kilka dni z Herbertem to cykl wyk³adów i spotkañ zorganizowanych w ramach
Akademii My�il i S³owa w kilku miejscach naszego miasta w dniach od 17 do 21
listopada 2008 r.

W Roku Herbertowskim tak pomy�lano uczciæ 10. Rocznicê �mierci tego wy-
bitnego polskiego "ksiêcia poetów", dramaturga, eseisty, podró¿nika, znawcy
sztuki, artysty niezale¿nego i niez³omnego.

¯ywe zainteresowanie uczestników g³ubczyckich spotkañ z ¿yciem i twórczo-
�ci¹ Zbigniewa Herberta zachêci³o organizatorów do podobnych inicjatyw w
kolejnych latach.

Damian Dobrowolski

KILKA DNI Z HERBERTEM
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48-100 G³ubczyce, ul. Raciborska 36
tel. (077) 403 45 00, fax: (077) 403 45 99

www.galmet.com.pl  galmet@galmet.com.pl

OFERUJEMY:
u Elektryczne ogrzewacze wody
u Bojlery z wê¿ownic¹ c. o. poziome i pionowe
u Ekologiczne kot³y c. o. z zasobnikiem paliwa
u Kompletne systemy s³oneczne
u Pompy ciep³a

Produkcja u Sprzeda¿
Us³ugi u Transport u Serwis
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ul. Ko�ciuszki 24, 48 - 100 G³ubczyce
tel. 0603 852 625,

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,
równie¿ mnóstwo innych ciekawych programów.
Zapraszamy codziennie na trzygodzinne bloki
programowe, które nadajemy w godzinach:

 od 9.00 do 12.00, od 13.00 do 16.00
od 17.00 do 20.00, od 21.00 do 24.00

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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BUDOMEX Spó³ka z o.o.
ul. Raciborska 20, 48 - 100 G³ubczyce

tel. (077) 485 - 30 - 41 do 3, fax (077) 485 - 25 -21
www.budomex.com.pl      biuro@budomex.com.pl

G£UBCZYCKIE
PRZEDSIÊBIORSTWO
BUDOWLANE

PRODUKUJEMY:
OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO, SOSNOWEGO,
MAHONIOWEGO;
STOLARKÊ, TARCICÊ
I �LUSARKÊ;
PREFABRYKATY
¯ELBETOWE

WYKONUJEMY:
ROBOTY
OGÓLNOBUDOWLANE
I INSTALACYJNE

PROWADZIMY:
SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW
BUDOWLANYCH

�WIADCZYMY:
US£UGI SPRZÊTOWE
I TRANSPORTOWE
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Zarz¹d O�wiaty, Kultury i Sportu
48 - 100 G³ubczyce, ul. Olimpijska 1

tel./fax (077) 485-24-13, 485-76-81, 485-20-21

Camping nr 240 kat ***
w Pietrowicach
w województwie
opolskim

12 km od G³ubczyc oraz
1,5 km od 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.

NOWO�Æ
- CA£OROCZNY STOK NARCIARSKI
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oferuje:
MIÊDZYNARODOWE I KRAJOWE

PRZEWOZY OSÓB

Naprawy pojazdów mechanicznych
Wywa¿anie kó³
Monta¿ instalacji LPG
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. (077) 485 - 30 - 71, fax (077) 485 - 30 - 72

Sklep - zaopatrzenie (077) 485 - 26 - 95

Dworzec autobusowy (077) 485 - 26 - 96

e-mail: pksglub@op.onet.pl

http://www.pksglubczyce.biuletyn.info.pl

PRZEDSIÊBIORSTWO KOMUNI-
KACJI 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 077 485-21-51, 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

Bezalkoholowe Powitanie i Po¿egnanie Wakacji

       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. (077) 485 - 22 - 49,
tel./fax (077) 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 mieszkanio-
we, 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. (077) 485-27-21,
pogotowie wodoci¹gowe 994
tel. (077) 485 - 22 - 43,  (077) 485 - 22 - 41
Oczyszczalnia �cieków (077) 485 - 29 - 40
Dzia³ Sprzeda¿y Wody (077) 485 - 22 - 35
gwik@studiobit.pl
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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 (077) 485 22 42, (077) 485 22 45

gtbs_gl@poczta.onet.pl
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ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
tel. (077) 485 22 69, tel. (077) 485 64 94

POLECA:

us³ugi komunalne na
terenie miasta i gminy

wywóz nieczysto�ci

sprz¹tanie ulic i placów

sprzeda¿ oraz remont kontenerów i pojemników

pielêgnacja oraz zak³adanie terenów zielonych

wdra¿a segregacjê i zagospodarowanie odpadów
z tworzyw sztucznych i baterii
budowa i modernizacja chodników

sprzeda¿ kostki
brukowej POL BRUK

us³ugi transportowe

wynajem podno�nika
do 20 m
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NOTATKI:
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