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Vázeni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalsi ka-
lendář na rok 2018, v Aněmž je
hlavním tématem poválečy rozvoj
Země hlubčické. Naším cílem je
zabránit tomu, aby se na minulé
události zapomnělo, ale i to, aby-
chom je poznali podrobněji.
Současně nabizíme mnoho údajů i
z pritomnosti, v zájmu lepšiho
poznáni mésta Hlubčic a jeho okolí,
nasí malé vlasti, její historie, kultu-
ry, osvěty a hospdárstvi. Doufáme,
že kalendář splni nejen osvětovou a
informaci funkci.

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

Dalši již 25. kalendář (2018) bude
obsahovat nová témata vč. tech.
která jsme nemohli zařadit do
současného vydáni. Náměty a pro-
pozice pro tvorbu dalších kalendářů
zasílejte, prosim na nasi adresu:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Košciuszki 24
48-100 Glubczyce
tel.  +48 77 485 21 51
Všem, kteri nám pomohli pri

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

                          REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2018 vorbere-
itet. Wir präsentieren gleichfalls unse-
re reiche Gegenwart und regen Sie
dazu an, sich mit der Stadt und der
Stadtgemeinde, diesem kleinen He-
imatland, seiner Geschichte, Kultur,
Bildung und Wirtschaft besser ver-
traut zu machen.

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

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

Die nächste 25. Auflage des Kalen-
ders 2018  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. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
tel.  +48 77 485 21 51.
Allen, die uns bei dem Schaffen des

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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DRODZY CZYTELNICY!

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty piąty Kalendarz  na rok 2018,
w którym, tradycyjnie już, tematem dominującym jest powojenna hi-
storia naszej ziemi głubczyckiej. Celem tej publikacji jest bliższe jej
przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

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

Kolejny, XXVI już Kalendarz (2019 r.), obok kontynuacji niektó-
rych wątków, zawierać będzie nowe tematy, które nie znalazły się w
tym  wydaniu, a są godne uwagi.

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

Miejski Ośrodek Kultury   ul. Kościuszki 24,
48-100 Głubczyce, tel. 77 485  21  51.
lub  e-mail: janwac@o2.pl

Motywem przewodnim Kalendarza 2018 są nasze Ochotnicze Stra-
że Pożarne oraz  zaproszenie na „SZLAK JOANNITÓW  NA ZIEMI GŁUB-
CZYCKIEJ”

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

                                              W  imieniu redakcji
Jan Wac

        Kalendarz Głubczycki 2018
        dostępny również w internecie na stronie:
       www.TwojeGlubczyce.pl
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INWESTYCJE  ZREALIZOWANE
 W ROKU 2017 (W ZŁ)

L.p.Nazwa zadania/Wartość zadania/Środki zewnętrzne/Źródło finansowania

1.  Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulic Sobieskiego, Jana Pawła II,
      Plebiscytowej i Moniuszki wraz z budową ronda - 3 305 196,64/1 414 000,00/
                                                                                                         /PRGiPID WO
2.  Przebudowa ulicy Sienkiewicza 347 862,11
3.  Przebudowa Alei Śląskiej  - 1 389 253,39/1 800 000,00/RPO
4.  Przebudowa ul. Mickiewicza  wraz z przyległymi ulicami - etap II-  309 222,16
5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w  Gadzowicach -
                                                                                                      II etap -12 188,26
6. Droga dojazdowa do punktu poboru wody do celów p.poż w Głubczycach
                                                                                                        + PT 8 000,00
7. Wykonanie łapacza wód opadowych i utwardzenie nawierzchni na wlocie
     do drogi krajowej nr 38 w drodze gminnej  w Grobnikach - 32 607,77
8. Przebudowa wiaty przystankowej w miejscowości Widok - 12 932,23
9. Przebudowa nawierzchni drogi w działce numer 347/10 w Bogdanowicach
                                                                                                                 - 27 246,69
10. Rewaloryzacja parku miejskiego w Głubczycach- 3 598 886,36/2 350 000,00
                                                                                                                             RPO
11. Remont drogi wewnętrznej  z dojazdami bocznymi oznaczonej działką
       numer  137 w Radyni  - 178 716,36 + 20 000,00 (roboty dodatkowe)
12. Remont nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Pomorzowice -
                                                                                   269 663,42/260 000,00/ANR
13. Przebudowa przepustu w działce gminnej numer 462/1
                                                                          w Krzyżowicach -  -32 988,81
14. Remont chodnika przy drodze  w Nowej Wsi Głubczyckiej - 36 988,62
15. Utwardzenie placu postojowego przy ulicy Sudeckiej - 9 772,85
16. Odbudowa rowu przydrożnego oraz przebudowa urządzeń wodnych
                             przy drodze publicznej 108532O w Tarnkowej - 11 894,81
17. Wykonanie odwodnienia wewnętrznej drogi gminnej
                                                                     w Bernacicach Górnych - 8 193,55
18. Remont nawierzchni ulic Sportowej i Słonecznej w Zubrzycach - 150 909,11
19. Remont odwodnienia ulicy Pogodnej w Zubrzycach - 16 700,88
20. Remont elewacji i klatki schodowej oraz wymiana okien w budynku
                                                            mieszkalnym Plac Zgody 6 - 93 661,90
21. Remont budynku mieszkalnego ul. Bałuckiego 4 - 274 977,39
22. Wykonanie izolacji poziomej i wentylacji piwnic budynku przy
                                                                        ul. Kościuszki 6 - 16 740 ,00
23. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych - 117 179,52
24. Remont ulicy Gliwickiej w miejscowości Głubczyce - 57 786,31
25. Remont drogi gminnej oznaczonej działką numer 246/1 w Dobieszowie -

                                                                                                  39 967,28
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26. Remont dróg w miejscowości Zubrzyce - ulica Pogodna wraz z łącznikiem
                                                                    oraz drogi działka 845.-70 000,00
27. Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Sosnowiecka 3 - 21 192,94
28. Remont dróg transportu rolnego w miejscowości Kietlice - 26 765,60
                                                                      w miejscowości Równe -5 999,99
30. Remont przepustu w drodze gminnej oznaczonej działką 180/8
                                                                 w miejscowości Królowe - 15 272,97
31. Remont 2 przepustów o średnicy 60 cm i długości 6m w drogach polnych
               oznaczonych działkami 251 i 919 w miejscowości Równe - 6 400,00
32. Budowa boksu garażowego dla OSP w Klisinie Etap I - 158 000,00
33. Remont chodnika w ulicy Matejki w Głubczycach - 12 320,77
34. Remont nawierzchni drogi oznaczonej działkami numer 580/4 i 580/1
                                                                              w Braciszowie - 37 829,51
35. Remont nawierzchni dróg oznaczonych działkami numer 309 i 300/5
                                                                                      w Chomiąży - 25 979,64
36. Remont nawierzchni drogi oznaczonej działką numer 138
                                                                              w Ciermięcicach - 31 917,02
37. Remont nawierzchni drogi oznaczonej działką numer 18/111
                                                                          w Głubczyce Sady - 7 096,44
38. Remont nawierzchni ulicy Dolnej w Grobnikach - 33 278,49
39. Remont nawierzchni drogi oznaczonej działką numer 98
                                                                             w Lenarcicach - 22 415,62
40. Remont nawierzchni dróg wewnętrznych oznaczonych działkami numer
                                          1637/1, 1699/1 1684 i 1667 w Lisięcicach - 41 392,44
41. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w Krzyżowicach-
                                                                                                          - 11 575,16
42. Remont nawierzchni drogi oznaczonej działką numer 369
                                                                           w Pomorzowicach - 30 491,90
43. Remont nawierzchni dróg oznaczonych działkami numer 887 i 841
                                                                                        w Równem - 38 164,77
44. Remont nawierzchni dróg oznaczonych działkami numer 115 i 116
                                                                                    w Tarnkowej - 33 163,68
45. Remont nawierzchni placu przy świetlicy działka numer 84
                                                                               w Pielgrzymowie - 5 253,21
46. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głubczyce - 79 374,07
47. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z wymianą źródła
     ciepła, montażem odnawialnych żródeł energii i przydomowych
      oczyszczalni ścieków - 315 000
48. Roboty zduńskie - przestawienie pieców licowanych kaflami - 34 563,95
49.  Remonty lokali mieszkalnych - 91 041,96
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WYWIAD „O MŁODZIEŻY”
Z BURMISTRZEM GŁUBCZYC ADAMEM KRUPĄ

Red. Jan Wac.   W listopadowym  wywiadzie dla TV Pogranicze odpowiadał
Pan na list adresowany do TV,  którego nadawcą była "młodzież".  W liście
tym kilkakrotnie użyto sformułowania "że w Głubczycach nic się nie robi
dla młodzieży".  Chciałbym  podjąć ten wątek,  bo inny jest zasięg TV, a  inny
GG. Dlatego  proszę o ustosunkowanie się  do tego twierdzenia, odpowiadając
na moje pytanie - co robi się w Głubczycach z myślą o młodzieży?

Burmistrz  Adam Krupa: Rzeczywiście list (anonim) był podpisany  „mło-
dzież,” ale podejrzewam, że  napisała go "młodzież" z czasów, kiedy w Głubczy-
cach funkcjonował jeszcze Miejski Dom Kultury (MDK), bo od wielu, wielu lat
mamy Miejski Ośrodek Kultury (MOK), ale dzięki wywołaniu tego tematu, może-
my podyskutować, zakładając, że mamy na myśli młodzież szkolną w wieku gim-
nazjalnym i ponadgimnazjalnym, bo starsi to już dorośli - studenci lub pracujący,
a młodsi to dzieci. Szkoda, że nie padły w nim żadne propozycje, nawet kosztow-
ne lub trudne do zrealizowania przecież  życzenia nic nie kosztują, więc co sobie
żałować, wystarczyło  wykazać trochę chęci albo wyobraźni

. Przejdźmy do listu. Jedną z pożytecznych dziedzin życia młodzieży jest
sport zorganizowany i niezorganizowany.  Ten niezorganizowany można reali-
zować  w czasie wolnym indywidualnie lub grupowo na boiskach szkolnych -
Orlik obok Gimnazjum nr 1, nowym boisku  Szkoły Podstawowej nr 1, dołoży-
my w przyszłym roku nowe boisko  obok Szkoły nr 2. Boiska te po lekcjach  nie
są zamykane na kłódkę przez woźnego. Jest też dostępny kort tenisowy przy
ul. Parkowej. Jest już jedna siłownia, a będą następne w parku.

„Starsza młodzież” organizuje sobie sama np. Ligę szóstek piłkarskich i inne
turnieje, dla których spotyka się na treningach w wolnym czasie, korzystając z
Hali Sportowej ZOKiS

Dla zainteresowanych sportem zorganizowanym, wyczynowym, który pro-
wadzi do Igrzysk Olimpijskich mamy kluby: LKS Technik, LZS Karate, LKS
Taekwondo oraz  KS Polonia, w które Gmina inwestuje. Warto wiedzieć, że
nasza gmina zajęła I miejsce w powiecie  we współzawodnictwie sportowym.
Sporo imprez sportowych proponuje  na 2017 rok organizator sportu nasza
Olimpijka Bożena Bąk.

Młodzież domaga się dostępu do Internetu - jestem tym zaskoczony, 20 lat
temu nie dziwiłoby mnie to. Pomijając skomputeryzowane dość mocno społe-
czeństwo i szkoły, jest jeszcze dostęp przez telefony komórkowe, tablety
i inne...

Jeżeli są osoby mające problem z dostępem do internetu,  polecam kilka
stanowisk  z bezpłatnym dostępem i pomocą fachową w czytelni Miej-
sko-Gminnej Biblioteki. Dla niewtajemniczonych dodam, że mieści się w
Ratuszu na IIp.
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Dla mniej sprawnych dostęp ułatwia winda.  Być może młodzież odczuwa
brak dyskoteki w Głubczycach. Tu nie deklaruję organizowania dyskotek, bo
przede wszystkim nie jest to zadanie gminy. Po drugie, pamiętam lata, kiedy w
soboty odbywała się dyskoteka, to w niedzięlę rano Usługi Komunalne sprzą-
tały śmieci powysypywane na jezdnię z kubłów, a te pokopane zbierano po
mieście. Zakupione za pieniądze podatników, nie wytrzymały  kadencji.

Wiem też,że młodziż zrzeszona w szkołach miewa dyskoteki, co prawda pod
nadzorem, ale to dla wspólnego bezpieczeństwa, bo pewnych spraw nie moż-
na puszczać na żywioł, mogą się wymknąć spod kontroli.

Może młodzież chce się wyżywać muzycznie. Mamy w Głubczycach Pań-
stwową Szkołę Muzyczną, może wokalnie mamy chóry szkolne. Może teatralnie,
plastycznie lub w modelarstwie i paru innych dziedzinach. Polecam Miejski Ośro-
dek Kultury,  ul. Kościuszki 24. Można wyżywać się w ZHP, ZHR, jest jeszcze
Związek Strzelecki Strzelec. Być  może pominąłem jeszcze inne możliwości.

Może młodzież chciałaby popływać - jeśli będą chętni na basen w Szkole
nr2,  można udostępnić w określone dni i godziny. Jeśli ktoś ma większe po-
trzeby - w Kietrzu, Raciborzu, Krnovie.

JW. Panie Burmistrzu,  myślę, że mimo istniejących  już możliwości spę-
dzania wolnego czasu,  w nowym Budżecie Gminy na rok 2017 potrzeby
młodzieży    zostaną  dostrzeżone i znajdą się środki - powiedzmy - na zaspo-
kojenie jej  potrzeb.

AK. Na pewno uwzględnimy. Szkoda, że autorzy listu - anonimu - niczego
nie zaproponowali. Mmimo to przewidzieliśmy w Budżecie Gminy  na 2017:
m.in. w parku miejskim STREET WORKOUT za 55 000zł, siłownię FITNES za 30
000 zł, nowe boisko przy SP nr 2 za 600 000 zł oraz  dla młodszych plac zabaw za
150 000zł.

Wyczuwam  w liście  również nutę pretensji o bogato zorganizowane życie
towarzysko- rekreacyjnie dla osób starszych -  DDzP, Rada Seniorów - tak to
prawda, patrzę z podziwem na zaangażowanie tych ludzi w organizowanie
sobie  (proszę to podkreślić) wolnego czasu, jestem pełen uznania dla nich
i proszę wierzyć,  udział gminy jest w tym niewielki.

JW. Jak ocenia Pan końcówkę roku 2016?
AK. Oceniam dobrze, choć były problemy z terminowym
 zakończeniem niektórych inwestycji.
Jak Pan wie ,  zostałem zobowiązany przez mój Komitet Wyborczy do rozliczenia

się z programu wyborczego za minione dwa lata.
Kończąc, chciałbym pierwszy tegoroczny wywiad zakończyć życzeniami, aby

rozpoczynający się Nowy 2017 Rok był w każdej dziedzinie naszego życia lepszy niż
ten,  który przechodzi do historii.

JW. Dziękuję za rozmowę i życzę Panu Burmistrzowi tego samego.
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 Red. Głosu Głubczyc - Jan Wac.  Panie Burmistrzu,
kończy się kolejny rok, niedługo rozpocznie się Nowy.
Jaki był - w sferze samorządowej - 2017 rok, jakiego oczekuje Pan w 2018.
   Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa. Miernikiem jakości funkcjonowania sa-
morządu jest wielkość budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów jak       i
wydatków. O naszym budżecie ze spokojem mogę powiedzieć, że był zrówno-
ważony. Tym razem powiem, już z perspektywy końca roku, że również po
stronie planowanej i zrealizowanej był zrównoważony i zrealizowany. Co praw-
da na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze szczegółowego rozliczenia budżetu,
ponieważ wiele inwestycji o których informowaliśmy na bieżąco w GG, kończy
się i na rozliczenie trzeba poczekać. Budżet na rok 2018 został przyjęty przez
Radę Miejską na poziomie tegorocznym i należy sobie życzyć by dało się go
zrealizować bez problemu, a nawet z nawiązką. Nowością w 2018 roku jest "Bu-
dżet Obywatelski" w którym mieszkańcy Głubczyc mają do rozdysponowania w
formie składania wniosków, kwotę 200 tys. zł. Najważniejsze inwestycje w Gmi-
nie zaplanowane w budżecie na 2018 rok, podamy odrębnie.
    To co szczególnie cieszy, w mijającym roku, to fakt iż udało się nam pozy-
skać prawie 6 mln zł środków zewnętrznych ( UE, Budżet Państwa, ANR, WFOŚ).
Stało się to możliwe dzięki dobrej pracy całego urzędu i jednostek gminy,
zaangażowaniu większości pracowników. Procentuje też doświadczenie zdo-
byte w poprzednich latach.
Cieszy również fakt, że sporo osób prywatnych i organizacji pozarządowych
z naszej gminy skorzystało ze środków z funduszy europejskich, chociażby w
programach realizowanych przez LGD ,, Płaskowyż Dobrej Ziemi".
Relacje z realizowanych inwestycji, podawaliśmy  na bieżąco w GG i TV Pogra-
nicze więc nie będę do nich wracał. Mam nadzieję, że utrudnienia jakie powsta-
ły, za które jeszcze raz przepraszam odeszły w zapomnienie, razem                    z
groźnymi prognozami - likwidacji Biedronki, nieprzejezdnym rondem, tragedią
z dębami na  Al. Śląskiej i innymi, a wygoda, bezpieczeństwo, estetyka                            i
komfort życia mieszkańców pozostaną na stałe.
Chciałbym też podziękować tym wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy
w konstruktywny sposób przedstawiali problemy w trakcie prowadzonych
inwestycji, będąc swoistymi społecznymi inspektorami nadzoru na tych bu-
dowach.
    Dzięki nim udało się lepiej i mądrzej te inwestycje i remonty prowadzić.
Nowym zjawiskiem, które pojawiło się w 2017 r. w związku z inwestycjami były
występujące u wykonawców trudności  materiałowe i kadrowe, oraz postępu-
jący wzrost cen, ale na szczęście w przypadku naszej gminy nie zaważyło to na
terminowym wykonywaniu robót.
Pracownikom naszych spółek gminy - Usługi Komunalne i GWiK - należą się
szczególne słowa uznania za zaangażowanie przy  prowadzonych na terenie
gminy inwestycjach.

ROZMOWA  ROKU 2017
Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUPĄ
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Usługi Komunalne prowadziły bardzo ważną inwestycję,  rewitalizację parku
miejskiego. Roboty przez nich wykonane oceniam bardzo wysoko. GWiK z
kolei prowadził duże remonty sieci na ulicach  Mickiewicza, Sobieskiego, J.
Pawła II, Moniuszki, Sienkiewicza, al. Śląskiej poddawanych  remontom.  Z
drobnymi wyjątkami, prace wykonane zostały w terminie solidnie i bez  więk-
szych problemów. Co ważne - wykonując te ,, dodatkowe zadania" przez cały
rok spółka solidnie wywiązywała się ze swojego podstawowego obowiązku
jakim jest dostawa wody i odbiór ścieków z terenu naszej gminy. W mijającym
roku -co również cieszy- udało się wykonać sporo robót na obiektach oświa-
towych, w szkołach i przedszkolach  najlepszym tego  przykładem jest termo-
modernizacja Przedszkola Nr 1 w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego. Bez
większych problemów poradziliśmy sobie z reformą oświaty. Stało się tak dzię-
ki dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu  pracowników ZOKIS-u, dyrektorów i
nauczycieli naszych szkół.
 JW. Tymi optymistycznymi informacjami kończmy, ale nie zamykajmy pod-
sumowania 2017r.  Przejdźmy do planów/wizji nadchodzącego Roku 2018.
     AK. Szczegóły dotyczące  poszczególnych zadań Roku 2018, podajemy
odrębnie i jak powiedziałem będziemy relacjonować  na bieżąco w GG i TV
Pogranicze. Budżet na 2018r. jest moim zdaniem solidnie przygotowany. Nie
przewidujemy jakiś specjalnych fajerwerków związanych z rokiem wyborczym.
Będzie to kolejny budżet solidnej i spokojnej pracy, który naszą Gminę wzbogaci
o nowe potrzebne mieszkańcom remonty i inwestycje. W związku z obchodami
100-lecia odzyskania Niepodległości będzie więcej imprez o charakterze kultural-
no-rozrywkowym związanych z tym wydarzenie. Naszym zamiarem jest, aby były
rozłożone równomiernie w ciągu całego roku, a nie tylko z okazji Święta 11
listopada. Mam nadzieje, że  każdy mieszkaniec w tym programie znajdzie coś dla
siebie, co pozwoli mu godnie uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę.
Jeżeli mamy  mówić o zagrożeniach dla budżetu to największymi są te, o któ-
rych mówiłem już przy budżecie 2017 r. To wzrost cen i brak wykonawców.
Z  licznych zadań zaplanowanych na rok 2018 największy nacisk chciałbym
położyć na:- remont sali widowiskowej w MOK. Będzie on trudny od strony
wykonawczej, a wyłączenie sali w  obfitujący w wydarzenia rok, będzie na
pewno utrudnieniem dla pracowników MOK i mieszkańców. Dlatego chciał-
bym, aby remont został wykonany dobrze i szybko (co nie zawsze idzie w
parze), - wybudowanie dwóch nowych boisk dla Szkoły Nr 2.To zadanie nie
zostało wykonane w 2017r., a jest bardzo potrzebne uczniom tej szkoły.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Klisinie - realizowane przez GWiK. Będzie to
bardzo duża inwestycja i na pewno będzie dużo utrudnień dla mieszkańców
więc także służby gminne będą zaangażowane w  realizację tego zadania.
JW. Jak Pan postrzega przyszły rok z myślą o naszej Gminie?Jakie wizje/
życzenia / plany chciałby Pan realizować? O jakie zabiegać na kolejne lata?
AK. Oczywiście, o tym co będzie w kolejnych latach zadecydują najbliższe
wybory samorządowe,  a także  (niezależnie od wyborów) możliwości finanso-
we gminy,  możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
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INWESTYCJE   PLANOWANE
                                  NA ROK 2018
L.p.Nazwa zadania/Wartość zadania zł/Środki zewnętrzne/
                                                                                          /Źródło finansowania
1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Bogdanowicach na działkach
                                                               nr 856 i 927 (przy szkole) - 200 000,00
2. Remont nawierzchni drogi nr 145 (od mostu) w miejscowości Zopowy -
                                                                                               - 105 000,00
3. Remont nawierzchni placu „Mały Targ” przy ulicy Gdańskiej
                                                                                 w Głubczycach -150 000,00
4. Remont nawierzchni ulicy Reymonta  z ulicą Bończyka - 280 000,00
5. Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Browarnej - 105 000,00
6. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Nowego Rożnowa -50 000,00
7. Remont drogi w miejscowości Gadzowice -100 000,00

Szczególnie, jeżeli chodzi o środki z UE jestem pesymistą . W nowym rozdaniu
finansowym tych środków dla Polski będzie mniej, a tym samym będzie trud-
niej po nie sięgać. Trzeba będzie uważnie przyglądać się i być przygotowa-
nym, aby w razie pojawienia się mniejszych środków natychmiast po nie
sięgać. Z perspektywy moich lat i doświadczenia  w samorządzie  najważniej-
szym zadaniem dla nas będzie dokończenie budowy obwodnicy Głubczyc i
budowa obwodnicy Grobnik.
Jest to konieczne ponieważ budowana jest obwodnica Krnova, a po jej za-
kończeniu (za 4 lata) ruszy ruch samochodów ciężarowych przez Głubczyce i
Grobniki (droga krajowa nr 38).
Ponadto cała obwodnica Głubczyc w sposób istotny podniosłaby atrakcyj-
ność terenu inwestycyjnego, który Gmina  przy niej posiada, a w efekcie
pomogłoby w znalezieniu  inwestora dla tego terenu.
Cieszy mnie fakt, że w 2017 r. podnoszony przez Gminę problem budowy
obwodnic został życzliwie przyjęty przez GDDKiA Oddział Opole i są prowa-
dzone rozmowy  w Generalnej Dyrekcji w Warszawie na temat ich realizacji.
     Drugim poważnym problemem z którym  będę się mierzyć to rewitalizacja
naszych zasobów mieszkaniowych. Gmina posiada 30 budynków, które w
całości są naszą własnością, a które w większości wymagają kapitalnych  re-
montów. W ostatnich latach wyremontowaliśmy trzy  budynki, co  świadczy
o skali problemu. Na te zadania nie ma żadnych dofinansowań, musimy to
wykonać z własnych dochodów. Zapraszam po Nowym Roku, porozmawia-
my o szczegółach i prognozach na następne lata, a na najbliższy Rok 2018
jeszcze raz życzę wszystkim mieszkańcom, wszelkiej pomyślności.
JW. Dziękuję za optymistyczne  informacje i życzenia.
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8. Przebudowa dróg w ciągu ulic Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej,
Moniuszki, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi    z przebudową   skrzyżowania
   przy ulicy Grunwaldzkiej - część III ul. Królowej Jadwigi -150 000,00
9. Przebudowa  ciągu  ulic Warszawskiej, Krętej i Marka z przyległymi
                                                   terenami /3 430 000,00/1 715 000,00/RGIPD
10.  Przebudowa drogi w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach do drogi
                                                woj. nr 416  4 200 000,00/2 100 000,00/PRGIPD
11. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi
                                                                          ulicami - etap III - 400 000,00
12. Budowa ulicy Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą
                                                                         towarzyszącą - 100 000,00
13. Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowej w m. Bogdanowice z budową
                                                                kanalizacji deszczowej - 150 000,00
14. Przebudowa drogi oznaczonej działką numer 711 w Grobnikach
                                                                           (przy szkole) -150 000,00
15. Przebudowa drogi oznaczonej działkami 391/1 i 379/2
                                                                               w Nowej Wsi -90 000,00
16.  Przebudowa ulicy Tuwima w Głubczycach -150 000,00
17. Wykonanie drogi  w Lisięcicach dz. nr 1647/1- 120 000,00
18. Przebudowa ulicy Niepodległości  -170 000,00
19. Budowa drogi na działce numer 505 w Grobnikach ul. Wiejska -80 000,00
20. Remont budynku gminnego Staszica 3 -300 000,00
21.Marka 1 - remont konstrukcji schodów sklepienia, osuszenie,
                                                                            izolacja budynku - 150 000,00
22. Wymiana nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach 100 000,00
23. Budowa kolumbarium - 70 000,00
24. Rewitalizacja części Parku przy ul. Sobieskiego  - 265 000,00
25. Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne zw. z wymianą źródeł ciepła,
        montażem odnawialnych źródeł energii  i przydomowych oczyszczalni
        ścieków - 300 000,00
26. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głubczyce - 130 000,00
27. Przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie - 250 000,00
28. Remont świetlicy w miejscowości Ściborzyce Małe - 250 000,00
29. Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Opawica - 100 000,00
30. Remont schodów  prowadzących na cmentarz parafialny
                                                                                w Grobnikach - 50 000,00
31. Remont Pomnika Wdzięczności - Plac Zwycięstwa - 60 000,00
32. Wymiana instalacji na klatkach schodowych w budynkach
                                                                         ul. Kozielska 20, 20a - 30 000,00
33. Budowa komórek gospodarczych przy ul. Piastowskiej 1,
                                   budowa garaży przy ul. Niepodległości 3 -70 000,00
34. Wykonanie utwardzonej nawierzchni alejki na cmentarzu
                                                                        w Gołuszowicach - 30 000,00
35. Malowanie świetlicy  w Pietrowicach - 20 000,00
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Dla strony czeskiej, polskiej a przede wszystkim dla mieszkańców naszego
kraju, bo ta trasa jest najkrótszą trasą wiodącą z centrum Polski na południe.

Jest to też dla mnie kolejny argument w stronę naszych władz,  aby dokoń-
czyć budowę obwodnicy w Głubczycach. Tym bardziej, że jest planowany
i już prowadzony remont drogi krajowej nr 38

Pierwsze kroki do wybudowania obwodnicy w Krnovie poczyniono już w
1994 roku. Jednak dopiero teraz 9 sierpnia 2017 roku, uroczyście rozpoczęto
jej budowę. Prace mają trwać cztery lata. W ramach budowy zostanie wyko-
nanych 6 mostów i 4 estakady. Łączna długość tych mostów ma wynosić 701
metrów. Cała obwodnica będzie mieć prawie 8 km długości.

Michal Skalka, Urząd Miejski w Krnovie
- Kilka słów o obwodnicy. Długo czekaliśmy na nią. Załatwi to jeden pod-

stawowy problem, ponieważ Krnov zaczął być miastem zapchanym samocho-
dami. Natężenie ruchu w naszym mieście to prawie 13 000 aut na dobę. Ob-
wodnica wyprowadzi ten ruch poza miasto. Pojawi się także możliwość,  aby
w kierunku Głubczyc "na dobre" otworzyło się przejście graniczne dla samo-
chodów ciężarowych.

Oczekujemy, że Głubczyce dokończą swoją obwodnicę,  aby tranzyt był
trwały, płynny i bezproblemowy. Całość inwestycji przy budowie obwodnicy
Krnova będzie trwała 4 lata.
OBWODNICA  W  KRNOVIE
Oficjalna nazwa:
Silnice I/57 Krnov - SV obchvat, Długość obwodnicy: 7742 m
Przewidywane koszty budowli: 1 148 279 558,16 CZK, Inwestor: Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Dopravoprojekt
Brno a.s., G-Consult, spol. s r.o., Wykonawca: Zgrupowanie firm SILNICE.CZ
i AKTOR ATE, Termin zakończenia prac: Luty 2021
Zobacz więcej na: www.krnov.cz oraz www rsd.cz

Mateusz Kitka
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     Burmistrz Głubczyc Krupa Adam  deklaruje współpracę gminy przy opra-
cowaniu dokumentacji technicznej obwodnicy Głubczyc i Grobnik. Uważa, że
obwodnica Głubczyc nie może być zadaniem samorządu województwa, bo ich
ciąg komunikacyjny - droga 416 kończy się wcześniej i nie ma zupełnie argu-
mentów, żeby kawałek obwodnicy stanowiący połączenie ciągu drogi krajo-
wej nr 38 miał być zarządzany przez województwo.

     Z-ca Dyrektora GDDKiA Odział Opole Ireneusz Dyła
   potwierdza, że rzeczywiście od pewnego czasu jest możliwość wspólnego
finansowania zadań z samorządem gminnym i dobrze, że gmina taką współpra-
cę deklaruje, jednakże podkreśla, że plany GDDKiA są ukierunkowane na inne
priorytety, ze względu na zmierzone niskie natężenie ruchu, które jest argu-
mentem przeciw budowie obwodnicy.

     Radny Paweł Buczek podaje przykłady związane z natężeniem ruchu na
drogach podobnego typu. Jak się okazuje, co było zbadane, na innych dro-
gach w ruchu pojazdów stosunek samochodów osobowych do ciężarowych
to 1:3. Aktualnie na drodze numer 38 ten stosunek wynosi 1:24 bo ruch towa-
rowy jest ograniczony. Gdy to ograniczenie zostanie zniesione to przy współ-
czynniku 1:3 liczba pojazdów ciężarowych wzrośnie 8 krotnie i wówczas na
drodze 38 natężenie ruchu wzrośnie do wielkości 4600-5600 pojazdów na dobę.
I takiego natężenia ruchu trzeba się w przyszłości spodziewać. Argument o
braku natężenia ruchu jest więc nietrafiony, bo skoro nie ma drogi, to jak ma się
po niej odbywać ruch. Radny mówi również o utrudnieniach na drodze numer 38
w Grobnikach. Nawet przy tym ruchu, który obecnie jest, droga ta jest uciążliwo-
ścią dla mieszkańców, bo brak jest chodnika , a nierównym poboczem bardzo
trudno jest się poruszać pieszym. Temat jest zgłaszany od 15 lat i jak na razie nie
zrobiono żadnego kroku do przodu, by poprawić bezpieczeństwo osób korzysta-
jących z drogi.(...)

   Burmistrz Głubczyc Adam Krupa podkreśla, że rozwój tej części wojewódz-
twa opolskiego jest uzależniony od tras komunikacji drogowej zwłaszcza w
sytuacji, gdy ten teren został całkowicie pozbawiony połączeń kolejowych, na
razie gmina jeszcze radzi sobie, ale przyszłość i rozwój gminy zależą od budo-
wy obwodnicy i ta musi powstać. Burmistrz ponownie deklaruje współfinan-
sowanie przy realizacji tego zadania. Podaje również przykład urlopowego
wyjazdu do Włoch przez przejście w Kietrzu, a nie w Krnovie, bo tam jest
lepsze połączenie z autostradą A1, a przecież jeszcze lepszym połączeniem byłby
przejazd przez przejście  w Pietrowicach,  gdyby było odpowiednio przygotowane.

Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego A. Juchno
 apeluje do Dyrektora GDDKiA o zweryfikowanie planów budowy dróg, o
przekazanie stanowiska zwierzchnikom o potrzebie budowy obwodnicy Głub-
czyc i Grobnik, bo jej brak ogranicza rozwój powiatu.
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oraz Jarosława Reclika, wspaniałego gitarzysty. Koncert miał charakter spo-
kojny, sentymentalny, wprowadzał w zadumę. W sali widowiskowej zgroma-
dziło się ok 20 osób.

Dnia następnego gościliśmy również niesamowitych muzyków. Do Głub-
czyc przybył Piotr Wróbel - bardzo uznany, ceniony tekściarz, kompozytor,
gitarzysta, członek zespołu „Akurat”. Wystąpił z fantastyczną grupą muzy-
ków w składzie: Eugeniusz Kubat (kontrabas, śpiew), Dawid Broszczakowski
(fortepian, trąbka) oraz Mikołaj Stachura (instrumenty perkusyjne). Podczas
koncertu można było usłyszeć piosenki wzruszające oraz wywołujące uśmiech
na twarzy. Była to niepowtarzalna uczta muzyczna.

Na koncert przybyło 40 osób.
29 października odbył się VII Dzień Kresowy a w programie:
12:00 Uroczyste otwarcie Dnia Kresowego
12:30 I prelekcja -  prof. Stanisław Sławomir Nicieja
„Zadwórze – polskie Termopile”
13:30 II prelekcja  -  dr. Barbara Górnicka
14:00 Kresy w poezji – Zygmunt Kossowski
14:15 „Legenda o Powstaniu Lwowa” spektakl w reż. Waldemara Lankaufa

w wykonaniu dzieci z  Przedszkola Nr 1 w Głubczycach
15:00 „Na kresową nutę” - biesiada kresowa w reżyserii Marii Farasiewicz
w wyk. Grupy Estradowej MIRIAM MOK i Teatru TRADYCJA ZSM
W uroczystości wzięli udział zarówno mieszkańcy jak i zaproszeni goście

związani z kresami południowo-wschodnimi. Organizatorem imprezy był  prze-
wodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk , Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Płd-Wsch o. Głubczyce oraz LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi.

Listopad rozpoczęliśmy od koncertu duetu Philip Bracken (gitara, spiew)
oraz Jacka Mielcarka (klarnet, saksofon, duduk). Połączenie niesamowitego
głosu Philipa oraz brzemienia instrumentów wydobywanego przez Jacka Miel-
carka przeniosło słuchaczy w świat unikatowej muzyki na polskim rynku mu-
zycznym.  To było 3 listopada a już 4 -ego w sobotę o godzinie 18:00 można
było wysłuchać prawdziwej, rockowej muzyki, ponieważ na deskach sali wido-
wiskowej MOK wystąpił kapitalny zespół „Appleseed”. Muzycy z Poznania
dali z siebie wszystko za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności.

Po raz kolejny przenieśliśmy się w świat teatru, tym razem 5 listopada miał
miejsce „Wieczór teatralny” w reżyserii Waldemara Lankaufa. Młodzież z głub-
czyckiej grupy teatralnej wystąpiła w spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Młodzi aktorzy wykazali się prawdziwym profesjonalizmem, a w sali MOK-u
zgromadziło się ok 40 osób.

W dniach 6 oraz 8 listopada odbyła się 15. edycja programu integracyjnego
„Bez barier” w reżyserii Marii Farasiewicz. Pierwszego dnia odbył się program
z udziałem dzieci, drugiego zaś młodzieży i dorosłych. Tegoroczna edycja była
poświęcona głubczyczance Marlenie Sobol. Była to niezwykła lekcja toleran-
cji, akceptacji i zrozumienia.

7 listopada w ramach Głubczyckich Dni Kultury 2017 w auli Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego odbył się „Kon-
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Ks.Grzegorz Podburaczyński
O SIEDMIU

GRZECHACH  GŁÓWNYCH

PYCHA
To "wysokie mniemanie o sobie, zarozumiałość". Jest fałszywą oceną wła-

snej osoby. Człowiek pyszny zawsze stawia siebie ponad innych ludzi, nigdy
nie przyjmie łask Bożych, ponieważ grzech pychy zaślepia go i sprawia, że
nie jest w stanie ich przyjmować. Pyszny nie zna takich słów jak:  "proszę"
(dla niego jest to ujma na godności i honorze), "dziękuję" (nie widzi żad-
nych powodów, by dziękować) oraz "przepraszam" (nigdy nie przyzna się
do tego, że jest słaby i grzeszny).

W Piśmie Świętym pycha jest źródłem wszystkich grzechów: "Początkiem
pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpił sercem od swego
Stworzyciela, albowiem początkiem grzechu jest pycha". (Syr 10, 10-12).

Pycha sprawia, że w człowieku budzi się zazdrość i gniew.
Według św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, pycha jest "królową i matką

wszystkich wad". Odrywa ona człowieka od Boga i świata. Jej symbolem w
Biblii jest wieża Babel. Pycha popycha człowieka w otchłań, która sama w
sobie jest czymś tragicznym. Pyszny zawsze będzie człowiekiem oburzonym.

"Pysznym Bóg się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę". (Jk 4, 6)
"O ile wielki jesteś, o Tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana" (Syr 3, 18).
A  zatem przeciwieństwem pychy jest cnota pokory. Potwierdza to Jezuso-

wa przypowieść o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, aby się po-
modlić. Usprawiedliwiony został pokorny celnik, a nie wyniosły faryzeusz.

"Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony" (Łk 14, 1. 7-14)

"Osoba pyszna wierzy, że wszystko to, co robi, jest zrobione dobrze. Chce
panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia; ma zawsze
rację. Zawsze wierzy, że jej zdanie jest lepsze od zdania innych" (św. Jan
Maria Vianney).  "Wóz z cnotami ciągnie wyniosłość; wóz grzechów pokora.
Pierwszy podoba się człowiekowi i unieszczęśliwia; drugi podoba się Bogu
i uszczęśliwia" (św. Hilary).

"Pycha jest jak robak, który gryzie i sprawia, że tracimy zasługę wszyst-
kich naszych dobrych czynów.  Pycha sprawia, że brakuje nam miłości i
zapominamy o przebaczeniu. Ona wyobcowuje dusze naszych towarzyszy i
czyni nas nienawistnymi dla wszystkich czynów. Pycha i nieskromność są
dwiema głównymi wadami, które niszczą większość dusz" (św. Jan Bosko).

"Dla naszej pychy potrzeba prawdziwych upadków, które by nam pokaza-
ły jawnie, czym jesteśmy" (bł. Ojciec Honorat).

"Wyniosły ufa swoim siłom, dlatego upada; ale pokorny, który ufa jedynie
Bogu, nawet gdyby zaatakowały go najstraszliwsze pokusy, jest silny i nie
upadnie, mówiąc zawsze "Mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia" (św.
Alfons Maria Liguori).
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CHCIWOŚĆ
Według św. Anzelma chciwość to "wstrętna choroba duszy", zaś św. Tomasz

z Akwinu określa ją jako "nieumiarkowane pożądanie posiadania jakiej-
kolwiek rzeczy".

Księga Syracydesa wyraża się o chciwości w następujący sposób:
"Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskami,

przez nie zostanie oszukany. Wielu złoto doprowadziło do upadku, a zguba
ich stała się jawna. Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim
szaleją, a kto jest głupi, w nich uwięźnie.  Błogosławiony bogacz, którego
znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem". (Syr 31, 5-8)

Księga proroka Jeremiasza w taki oto sposób mówi o drugim grzechu
głównym: "Albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogar-
nęła żądza zysku:  od proroka do kapłana - wszyscy popełniają oszustwa.
Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko:

„Pokój, pokój”, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, ponieważ
postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą, dlatego upadną
wśród tych, co mają upaść, runą, gdy ich nawiedzę" - wyrocznia Pana".  (Jr
8, 10-12) Chciwość w tym fragmencie prowadzi do nieszczęścia.

Księga Przysłów stwierdza, że chciwość jest zgubna dla człowieka: "Taki
jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie". (Prz 1, 19)

Towarzyszkami  chciwości są: zdrada, podstęp, krzywoprzysięstwo oraz
brak litości i miłosierdzia. Chciwość prowadzi do niejednej zbrodni, niszczy
to, co szlachetne, uśmierca wzajemne zaufanie, a także spokój sumienia.
Chciwy to człowiek wiecznie niezadowolony; jego serce jest wypalonym
pustkowiem, gdyż sam swojej duszy odebrał światłość. Przeciwieństwami
chciwości są: szczodrobliwość, miłość i sprawiedliwość.

"Kim jest skąpiec? To ten, który żyje zawsze w ubóstwie ze strachu przed
ubóstwem. Skąpiec to ktoś, kto umiera dzisiaj z głodu w strachu, że jutro
będzie musiał z głodu umierać" (św. Bernard z Clairvaux).

"Kto uporczywie pilnuje zebranych skarbów, jest sknerą.
Kto lęka się nawet najmniejszego wydatku jest kutwą" (św. Augustyn).
"Skąpstwo to mól, który jak szatę, przegryza serce" (św. Efrem).
"Przypatrz się, człowiecze, naturze bogactwa. Czemu cię złoto tak niepo-

koi i nęci? . Kogo oszczędziła śmierć dla jego bogactwa? Kogo ominęła
choroba dla jego pieniędzy?  Dopóki trwa przy tobie bogactwo, ta podsta-
wa wojny, dla której kuje się oręż, dla której ostrzy się miecze? Z powodu
niego krewni nie znają przyrodzonych więzów, bracia spoglądają na siebie
morderczo; z powodu bogactwa pustkowia chowają morderców, morze kor-
sarzy, miasta dusicieli. Kto jest ojcem kłamstwa? Kto podrabiaczem fałszy-
wych dokumentów? Kto ojcem krzywoprzysięstwa? Czy nie bogactwo? Czy
nie zabieganie o nie? Co się z wami dzieje ludzie? Kto waszą własność
obraca przeciw wam na zasadzkę? Ma to być przecież pomoc w życiu, bo
pieniędzy nie dano wam jako zaopatrzenia do złego. Ma to być okup duszy,
a nie sposobność do jej zguby" (św. Bazyli Wielki).
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NIECZYSTOŚĆ
       Powyższy grzech jest zabójczy zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Prze-
ważnie kojarzony jest z nieczystością seksualną, cielesną, inaczej nazywa
się ją pożądaniem, jeśli jednak przyjrzymy się uważniej nauczaniu Jezusa, to
przekonamy się, że nieczystością jest każda popełniona nieprawość: "To, co
z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym.
     Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nie-
rządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni czło-
wieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka
nieczystym". (Mt 15, 18-20)
      O wielkiej godności ciała ludzkiego wspomina w swoim nauczaniu Apo-
stoł Narodów św. Paweł: "Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony
przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko
własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do
samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc
Boga w waszym ciele! (1 Kor 6, 18-20)
      Dzisiejszy przeerotyzowany świat, wszechobecny Internet oraz łatwy do-
stęp do treści lubieżnych sprawiają, że grzechy nieczystości są najczęściej
popełnianymi przez ludzi, niszczą osobowość i psychikę, wprowadzają in-
strumentalizm w pożyciu małżeńskim oraz są przyczyną wielu dramatów
i tragedii osobistych i rodzinnych.
       Należy zatem pielęgnować cnotę czystości, która jest przeciwieństwem
wszelkiej rozwiązłości, odkrywa na nowo osobowy wymiar drugiego czło-
wieka oraz czyni koronę stworzenia bytem szlachetnym, prawym i doskona-
łym. Nieczystość można pokonać pod warunkiem, że współpracuje się z Bo-
giem. Warto więc Jemu powierzać swoją cielesność i seksualność po to, aby
być po prostu człowiekiem szczęśliwym i wolnym.
       "Kto popełnia grzech nieczysty, ten dopuszcza się swego rodzaju święto-
kradztwa, bo znieważa członki Chrystusowe i świątynię Ducha Świętego,
jaką jest nasze ciało" (św. Jan Maria Vianney).
     "Naszą febrą jest nieczystość, naszą febrą jest pożądliwość ciała"
        (św. Ambroży z Mediolanu).
     "Jeżeli pożądliwość ciała cię gnębi i gwałtownie cię niepokoi, a może
swoją bezczynnością i opieszałością ten ogień w sobie rozpaliłeś, pamięcią
na ogień wieczny ten ogień pożądliwości ugasisz. Zaiste ten ogień pożądli-
wości do ognia wiecznego prowadzi" (św. Izydor Peluzjota).
        "Nie szanuje czystości człowiek, który okazuje wprawdzie wytrwałość
wobec zewnętrznych namiętności, ale nadyma się i pyszni tym, że potrafi
panować nad cielesnymi pragnieniami. Nie szanuje czystości ten, kto usiłuje
zachować swe ciało czystym od rozkoszy seksualnej, ale nad innymi rozko-
szami nie panuje" (św. Grzegorz z Nazjanzu).
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ZAZDROŚĆ
   Zacznijmy od pojęcia zazdrości w Piśmie Świętym
           W Księdze Mądrości Syracha czytamy: "Zły jest, kto zazdrosnym okiem
          patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych".
    Święty Paweł w Liście do Galatów przypomina, że zazdrość należy do
grzechów ciała, a ci, którzy się jej dopuszczają, do królestwa Bożego nie
wejdą: "Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd,
nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór,
zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam,
jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, króle-
stwa Bożego nie odziedziczą. (Ga 5, 19-21)
      Zazdrość czyni człowieka nieszczęśliwym, odbiera entuzjazm, doprowa-
dza do rozpaczy, niszczy relacje międzyludzkie, upokarza przyczynia się do
samobójstw i zabójstw. Najgorszy jej wymiar to tzw. "zazdrość obsesyjna",
zwana "zespołem Otella". Polega ona na nieustannym podejrzewaniu oraz
stałej i niewolniczej kontroli drugiego człowieka. Życie z osobą, która cier-
pi na zazdrość patologiczną jest istnym piekłem na ziemi.
      Osoby zazdrosne mają niskie poczucie własnej wartości, nachalnie
      wchodzą w związki, nie posiadają żadnych zainteresowań i pasji.
    Jak leczyć zazdrość?
1.  Uwierz w siebie i swoje możliwości.
2.  Idź pewnie przez życie.
3.  Dziękuj Bogu za to, co posiadasz i pamiętaj, że są tacy,
             którym na tym świecie jest gorzej niż tobie.
4.  W związku małżeńskim pamiętaj o zaufaniu.
5.  Nie zapomnij o miłości.
      "Z zawiści rodzi się nienawiść, szemranie, oczernianie, uciecha w przeciw-
nościach bliźniego, a utrapienie w jego pomyślności" (św. Grzegorz I Wielki).
      "Zawiść jest gorsza od wszelkich rodzajów zła. Ludzie przez nią objęci nie
mogą się wyswobodzić. Zranieni przez nią nie dochodzą do leczenia, nie po-
wracają do zdrowia. Zawiść to trucizna występków, jad zbrodni, matka grze-
chów, początek wad. Dobre rzeczy ogląda ten, kto jej nie zobaczy. Nie zna
rzeczy złych, kto jej nie pozna. Żyje ten, kto od niej ucieknie. Zawiści uniknąć
można ucieczką, nie da się jej przezwyciężyć walką" (św. Piotr Chryzolog).
"Również co do innych jeszcze [dwóch] wad głównych, tj. zazdrości [zawi-
ści] i lenistwa duchowego popełniają początkujący wiele niedoskonałości.
W materii zazdrości [zawiści] wielu z nich doznaje udręczenia, widząc do-
bro duchowe innych. Jest to dla nich bolesne, że inni wyprzedzają ich na
drodze doskonałości. Nie chcą, by tamtych chwalono, gdyż smucą się wi-
dząc cnoty innych. Niejednokrotnie, nie mogąc znieść tych pochwał, zaprze-
czają im ile mogą i umniejszają ich znaczenie. Solą, jak się to mówi, w oku
jest im i dręczy ich to, że nie ich chwali się, lecz innych. Chcieliby bowiem
znaleźć uznanie we wszystkim. Usposobienie takie nie jest zgodne z miło-
ścią, która, jak mówi św. Paweł, "weseli się z prawdy" (2Kor 13,6).
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NIEUMIARKOWANIE W JEDZENIU I PICIU
   Któż z nas nie lubi sobie dobrze zjeść lub poprzez napój zaspokoić swoje
pragnienie? Niestety, coraz częściej wielu ludzi zapomina o zwykłym umia-
rze. Okazuje się, że stare powiedzenie "Co za dużo, to niezdrowo" wciąż do
niektórych nie dociera i zdaje się być rzucaniem grochem o ścianę.
    Bóg, stwarzając świat, przeznaczył niektóre rośliny i zwierzęta na pokarm
dla człowieka. Problem polega jednak na tym, że wciąż człowiek korzysta z
tych dobrodziejstw w sposób nieroztropny, co kończy się niejednokrotnie
poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią.
    Księga Syracydesa tak oto wypowiada się na temat powyższego grzechu:
"Zająłeś miejsce przy stole suto zastawionym? Nie otwieraj nad nim gardzie-
li i nie wołaj: "Jakże wiele na nim!" Pamiętaj, że źle jest mieć oko chciwe.
Cóż między rzeczami stworzonymi gorszego nad takie oko, które z powodu
każdej rzeczy napełnia się łzami. Po to, co ktoś sobie upatrzył, nie wyciągaj
ręki i nie pchaj się wraz z nim do półmiska! Jedz, co leży przed tobą, jak
człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy. Przez dobre wycho-
wanie pierwszy zaprzestań [jedzenia], nie bądź nienasycony, byś kogo nie
zraził. (Syr 31, 17nn)
     Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu prowadzi do wielu bardzo niebez-
piecznych i zagrażających życiu chorób psychicznych, takich jak: anoreksja
czy bulimia.   A zatem, trzeba w pewnym momencie po prostu powiedzieć
sobie DOŚĆ! oraz zacząć praktykować  cnotę umiarkowania. Na pewno
pomogą w tym: modlitwa, spotkania przy rodzinnym stole, uczenie dobrych
manier w kwestii jedzenia i picia oraz traktowanie chleba powszedniego
z należnym mu szacunkiem.
     "Ten, kto panuje nad brzuchem, zmniejsza namiętności, opanowany zaś
przez pokarmy, powiększa przyjemności. […] Wiele drewna roznieca wielki
płomień, zaś mnóstwo pokarmów karmi pożądliwość. […] Żądza pokarmów
zrodziła nieposłuszeństwo, a słodkie kosztowanie wypędziło z raju. Obfitość
pokarmów sprawia rozkosz podniebieniu, karmi jednak robaka nieumiar-
kowania, który nie śpi. […] Zaniedbana ziemia rodzi osty, a umysł żarłoka
wypuszcza pędy obrzydliwych myśli". (Ewagriusz z Pontu)
      "Trzeba nadto wiedzieć, że na pięć sposobów kusi nas wada łakomstwa.
Niekiedy bowiem uprzedza czas potrzeby; nieraz tego czasu nie uprzedza,
ale stara się o wyszukane pokarmy. Kiedy indziej wymaga, aby starannie
przygotowano to, co jest do spożywania. Bywa, że godzi się ona z właści-
wym czasem i jakością pokarmów, ale w samej ilości ich przyjmowania
wykracza poza miarę należytego posiłku. Nieraz to, czego pragnie, jest
nawet pospolitego gatunku, ale jeszcze gorzej się grzeszy przez samą łap-
czywość niezmiernego pożądania. /.../
 . Tak więc trzeba to spożywać, czego szuka konieczność natury, a nie co
podsuwa pożądliwość jedzenia. Ale jest to wielki wysiłek, aby temu popędo-
wi i czegoś udzielić, i czegoś odmówić; nie dając, opanować łakomstwo,
a dając posilić naturę". (św. Grzegorz I Wielki)
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GNIEW
 Gniew nie zawsze jest czymś złym. Kiedy zagłębimy się w karty Pisma Święte-
go, to przekonamy się, że w niejednym miejscu natrafimy na pojęcie "świętego
gniewu"  (np. Jezus wypędzający przekupniów i bankierów ze świątyni).
     Gniew jest uzasadniony wtedy, gdy, po pierwsze człowiek spotyka się
z krzywdą, której doznają osoby Bogu ducha winne, cierpiące, a zatem gdy
mamy do czynienia z atakiem na cnotę miłości. Po drugie, o dobrym gniewie
możemy mówić wtedy, gdy uwidacznia się niesprawiedliwość, po trzecie zaś,
gdy ktoś profanuje to, co jest święte.
     Kiedy zatem gniew jest grzechem? Wtedy, gdy jego przyczyną jest chęć
odegrania się na drugim człowieku. Gniewu nigdy nie należy kierować prze-
ciwko osobie, lecz przeciw temu, co złe.
     Po trzecie gniew jest zły, gdy przeradza się w nienawiść, doprowadza do
agresji oraz sprawia, że z naszych ust wypływają złorzeczenia i przekleństwa.
       Należy zatem pielęgnować w sobie wszelką łagodność i cierpliwość oraz
kontrolować emocje. Trzeba także poznać samego siebie, a w tym na pewno
pomogą nam modlitwa oraz dobrze wykonany rachunek sumienia.
     Warto zatem pozwolić Bogu w nas działać:
    "Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawie-
dliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Miej
ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją
drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość
zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe". (Ps 37, 1-6)
        "Skoro bowiem ten afekt, odepchnąwszy raz rozwagę, sam obejmie wła-
danie nad duszą, zezwierzęca zupełnie człowieka i nie pozwala mu być czło-
wiekiem, bo już nie ma pomocy ze strony rozumu. Czym mianowicie u jadowi-
tych zwierząt jest jad, tym u podnieconych staje się gniew. /.../. Przez gniew
języki stają się nieokiełznane a usta niestrzeżone i ręce niepowściągliwe;
zuchwalstwa, obelgi, złorzeczenia, ciosy i niezliczone inne rzeczy są potom-
stwem gniewu i gwałtowności. /.../. Gniew jest jakimś krótkotrwałym szaleń-
stwem. Rozgniewani przecież rzucają się nieraz w jawną zgubę, nie troszcząc
się w zapale zemsty o siebie samych, /.../. Jeżeli skłonimy gniew, aby nie
wyprzedzał rozwagi, ale będziemy się najpierw starać o to, aby nigdy nie
wybiegał przed zastanowienie się i będziemy go raczej trzymać jak okieł-
znanego przez nas konia, posłusznego rozumowi /.../. Część gniewna naszej
duszy jest bowiem potrzebna do wielu dzieł cnoty, gdy jak jakiś żołnierz, zło-
żywszy u wodza  broń, chętnie niesie nakazaną pomoc i jest sprzymierzeńcem
rozumu w walce przeciw grzechowi. Albowiem gniew jest ścięgnem duszy,
dającym jej napięcie do rozpoczęcia dobrych czynów". (św. Bazyli Wielki)
"Gniew jest jakimś krótkotrwałym szaleństwem. Przez gniew języki stają się
nieokiełznane, a usta niestrzeżone i ręce niepowściągliwe; zuchwalstwa,
obelgi, złorzeczenia, ciosy i niezliczone inne rzeczy są potomstwem gniewu i
gwałtowności" (św. Bazyli Wielki).
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LENISTWO
     Omawiając powyższy grzech, warto zacząć od Pisma Świętego. Natchnio-
ne księgi wypowiadają się o nim w sposób następujący: "Jak długo, leniw-
cze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz? Trochę snu i trochę drzema-
nia, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włó-
częga i niedostatek - jak biedak żebrzący. (Prz 6, 9-11)
    "Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niedbała. (Prz 19, 15)
   "Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak:
     Kto nie chce pracować, niech też nie je!" (1 Tes 3, 10)
      Lenistwo to skłonność do unikania jakiegokolwiek zajęcia.
       Samo w sobie działa na człowieka w sposób destrukcyjny:
*  człowiek staje się obojętny na wszystko
*  wprowadza człowieka w stan żałosnego wygodnictwa
*  doprowadza do depresji
*  niszczy więź z Bogiem i bliźnimi.
     A  zatem "módl się i pracuj", gdyż praca uszlachetnia człowieka, a leni-
stwo zastąp gorliwością i solidnością w wykonywaniu swoich obowiązków.
    "Lenistwo jest upadkiem miłości i zarzewiem występków cielesnych".
     (św. Tomasz z Akwinu)
    "Powinniśmy przerastać siebie w sobie samym, żeby nie poddawać się
lenistwu" (św. Jan Paweł II)
     "Nic nie jest gorsze od lenistwa, nic gorszego od bezczynności: dlatego
Bóg nałożył na nas obowiązek pracowania. Wszystkiemu bowiem szkodzi
lenistwo, samym nawet członkom ciała". (św. Jan Chryzostom)
"Bezczynność jest największym wrogiem, z którym musimy ciągle walczyć.
Nic bardziej nie męczy skazanych w piekle, niż myśl, że przeżyli w bezczynno-
ści ten czas, który Bóg dał im, aby osiągnęli zbawienie. (św. Jan Bosko).
"Jesteśmy z natury tak ociężali i leniwi, a nasz umysł jest tak bardzo ograni-
czony i niepojęty, że jest nam to przeszkodą w pojmowaniu Ciebie Boże"
(św. Hilary).
"Kto działa jak obojętny, jest bliski upadku" (św. Jan od Krzyża).
"Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej siły, jak wtedy, kiedy pozostajemy
w bezczynności" (św. Franciszek Salezy).
"Dusza, która żyje obojętnie, nie myśli wcale z tego się wydźwignąć,
 bo wierzy, że jest w porządku z dobrym Bogiem" (św. Jan Maria Vanney)
"Zawsze wykonuj jakąś pracę, aby szatan nigdy nie znalazł cię bez zajęcia"
(św. Girolamo)
"Strzeżcie się bezczynności, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, po-
nieważ wtedy szatan najbardziej zwykł nas atakować" (św. Filip Nereusz).
                                                                     Ks. Grzegorz Podburaczyński
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CO NOWEGO  W SPECJALNYM
OŚRODKU  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka"

                                                                          Jan Paweł II

Nowy Rok to nowe wyzwania, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Rok 2017 rozpoczęliśmy z "wielkim przytupem" i w wirze pracy. Uczniowie brali
udział w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Bożonarodzeniowych,
gdzie zajęliśmy I miejsce. Nasze "Jasełka" przedstawialiśmy także pensjona-
riuszom Domu Opieki "Spokojna Przystań" w Chomiąży, siostrom zakonnym
de Notre Dame i parafianom z Parafii Równe. Styczeń to miesiąc, w którym
obchodzimy również święto wszystkich babć i dziadków. Na coroczne spotka-
nie z nimi zaprosiliśmy nasze ukochane babcie i dziadków oraz seniorów z
Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Chrobrego w Głubczycach. Spotkanie
obfitowało w wiele uśmiechów i wzruszeń oraz program artystyczny z "Jaseł-
kami", kolędami, wierszami i piosenkami na cześć gości.

Kolejne wydarzenia, w których braliśmy udział, to imprezy artystyczne, w
których uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recy-
tatorskie: m. in. XVII Przegląd Twórczości Artystycznej w Leśnicy, XI Festiwal
"Pod Gołym Niebem" w Zawadzkiem czy "Barwy Romskiego Szczęścia"- kon-
kurs taneczno-wokalny w ramach Konkursu Artystycznego Kultury Romskiej
w Prudniku i Przegląd twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Bez Barier"
MOK w Głubczycach. Nasze uczennice reprezentowały też szkołę w III Woje-
wódzkim  Konkursie Recytatorskim "Słowem Malowane"- "Na sportową nutę"
w Opolu gdzie uczennica klasy IIIsp. Marysia Cieśla zajęła IIm.

Rok 2017 obfitował także w imprezy organizowane w naszej szkole, np.:
"Dzień Integracji Rodziny", gdzie dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w za-
bawach, pląsach i konkurencjach sportowych oraz wspólnym grillu, "Dzień
Integracji Romskiej", który ukazał nam tradycje, kulturę, zwyczaje i dawne
życie Romów, a zakończył się wspólną zabawą przy ognisku.

Cykliczny VII już "Dzień Integracji" w tym roku  "Na cygańską nutę" ukazał
naszym zaproszonym gościom z przedszkoli i szkół podstawowych życie, zwy-
czaje i tradycje kulturowe ich romskich kolegów.

Oprócz tego w ramach lekcji plenerowych uczniowie brali udział w zajęciach
warsztatowych z przyrody, które odbyły się w "Stajni na Warszawskiej",
a prowadził je leśnik z nadleśnictwa Prudnik. Uczniowie nauczyli się rozpozna-
wać podstawowe gatunki drzew, dowiedzieli się ciekawostek o życiu leśnych
zwierząt i zasadach przebywania i zachowania się w lesie.

W grudniu organizowaliśmy III Wojewódzkie Spotkania Integracyjne "Cho-
inka wśród nas," na których razem z zaproszonymi gośćmi ze szkół z Opolsz-
czyzny i  Głubczyc, przy dźwiękach kolęd, wykonywaliśmy łańcuchy i ozdoby
choinkowe, którymi potem wspólnie udekorowaliśmy choinkę.

Nasi uczniowie są także utalentowani plastycznie i bardzo lubią brać udział
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NASZA SZKOŁA

 SPORTEM  STOI!
06 kwietnia 2017 roku  w  sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego odbył się XI Opolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad
Specjalnych.

W zawodach wzięło udział pięćdziesięciu zawodników  z 12 klubów: Delfinek
- Kadłub, Tęcza - Grodków, Marzenie - Praszka, Strzygły - Strzelce Opolskie
Mix Team Sokoły - Nowe Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra - Opole, Pan-
tery - Czarnowąsy, Promyk - Głogówek, Leśne Skrzaty - Zawadzkie oraz go-
spodarze - Jeżyk  Głubczyce.

Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie województwa opolskiego
przy Zespołach Szkół Specjalnych, Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach
Terapii Zajęciowej.

Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy z Głubczyc zajęli następujące
miejsca: w kategorii chłopców 12-15 lat - I miejsce Kamil Mirga, w kategorii
chłopców 16-21 lat - I miejsce Jakub Bielski, III miejsce Mateusz Jacheć, w
kategorii chłopców 22< - III miejsce Sebastian Wilczyński

30 maja 2017 roku w Krapkowicach odbył się Regionalny Turniej Piłki Noż-
nej Olimpiad Specjalnych. W zawodach wzięło udział 7 drużyn. Klub "Jeżyk"
działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym reprezentowa-
li następujący uczniowie: Sebastian Wilczyński, Jakub Bielski, Robert Bilik,
Andrzej Kopczyński, Piotr Bielski, Kamil Mirga.

Po zaciętych zmaganiach nasi uczniowie wywalczyli I miejsce.
Następnego dnia odbył się Turniej Piłki Nożnej drużyn zunifikowanych

Olimpiad Specjalnych. W zawodach tych udział wzięli zawodnicy klubów
Olimpiad Specjalnych województwa opolskiego. Zawodnicy zrzeszeni w Olim-
piadach Specjalnych grali z partnerami szkół ponadgimnazjalnych. Turniej zo-
stał rozegrany systemem każdy z każdym. Po zaciętych zmaganiach najlepszą
drużyną okazali się zawodnicy z Głubczyc. Pierwsze trzy zespoły zostały ude-
korowane medalami. Dzięki zwycięstwu uczniowie zakwalifikowali się na XVIII
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich i Zunifikowanych  Olim-
piad Specjalnych, który odbył się 13-16 września 2017 roku w Bydgoszczy. W
turnieju wzięło udział 11 drużyn zunifikowanych i 9 drużyn żeńskich z 12 Od-
działów Regionalnych Olimpiad Specjalnych, w których zagrało 200 zawodni-
ków, wspieranych przez 56 trenerów oraz 54 wolontariuszy.

Po zaciętych zmaganiach uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego wraz z partnerami z Liceum Ogólnokształcącego z Głubczyc
wywalczyli II miejsce.

04 października 2017 roku na stadionie Polonii Głubczyce odbył się VIII
Opolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych. Organizatorem zawo-
dów był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głubczycach. W za-
wodach wzięło udział 37 zawodników z 7 klubów: Głogówka, Opola, Strzelec
Opolskich, Zawadzkiego, Kup, Czarnowąs oraz Głubczyc.

Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach 500, 1000 oraz 5000 metrów.
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Nasz ośrodek reprezentowali: Wiktoria Mirga - I miejsce na 1000 m w katego-

rii 12-15 lat, Patrycja Hołda - I miejsce na 1000 m w kategorii 16-21 lat, Kamil
Mirga - I miejsce na 1000 m w kategorii 12-15 lat, Jakub Bielski - I miejsce na
1000 m w kategorii 16-21 lat, Tomasz Pospiech - II miejsce na 1000 m w kategorii
16-21 lat, Paweł Łazuta - I miejsce na 5000 m w kategorii 22 lata i więcej, Kamil
Sadło - I miejsce na 500 m - rowery trzykołowe, Przemysław Pasternak - II
miejsce na 500 m - rowery trzykołowe.

Po tak udanych startach mamy nadzieję, że będziemy reprezentować woje-
wództwo opolskie na zawodach ogólnopolskich.

Dariusz Szałagan

CO SŁYCHAĆ W PDP
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Głubczycach to miejsce nauki dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.  Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli
gimnazjum i pragną kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata z moż-
liwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Program nauczania w Szkole Przy-
sposabiającej do Pracy obejmuje różne dziedziny życia. Są to m.in. gospodar-
stwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, rękodzieło, majsterkowanie,
szycie, dekorowanie, zajęcia na terenach zielonych. Wszystkie zajęcia opierają
się na indywidulanych programach edukacyjnych, które dostoswane są do
potrzeb uczniów tak, aby po ukończeniu tego typu szkoły byli jak najbardziej
samodzielni i potrafili zadbać o własne środowisko domowe.

 Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają również możliwość za-
poznania się z różnymi profesjami w ramach zajęć z preorientacji zawodowej.
Odwiedzają miejsca pracy, zapoznają się ze specyfiką danego zawodu, a nie-
jednokrotnie mają szansę spróbowania własnych sił w drobnych pracach.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy biorą czynny udział w róż-
nych atrakcyjnych zajęciach, wycieczkach, zawodach sportowych, przeglą-
dach artystycznych, programach profilaktycznych, warsztatach kulinarnych.
Od września 2016 r. realizowana jest Innowacja Programu Edukacyjnego pt.
"Coś z niczego - wykorzystanie materiałów naturalnych i surowców wtórnych
do prac plastyczno-dekoratorskich", dzięki której uczniowie biorą udział w
atrakcyjnych zajęciach prowadzonych zarówno na terenie naszego Ośrodka,
jak i również w innych placówkach (m.in. w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Głubczycach, z którym prowadzimy współpracę).

Dodatkowymi, atrakcyjnymi i ważnymi w procesie edukacji uczniów Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Głubczycach, są zajęcia hipo-
terapii. Dzięki naszym sponsorom odbywają się one 3 razy w tygodniu i dają
możliwość rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez obcowanie ze zwie-
rzętami.

Edyta Wolny
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rozbudzanie u dzieci pasji do majsterkowania, pobudzenie wyobraźni i kre-
atywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych. Poza tym uczniowie mo-
gli też zwiększyć wiedzę ekologiczną. Dzieci pod okiem nauczycieli i specjali-
stów z Castoramy wykonywały samodzielnie własne zabawki z drewna, przy-
gotowywały ozdoby do domu, konstruowały użyteczne przedmioty  i sadziły
rośliny. Dzięki wspólnemu majsterkowaniu uczniowie dowiedzieli się, jak na co
dzień dbać o środowisko i troszczyć się o swoje najbliższe otoczenie.

PROJEKTY  FUNDACJI ORANGE:
 "Bezpiecznie tu i tam" - to projekt trwający wiosną 2017 r., którego celem

było podniesienie kompetencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeń-
stwa w Internecie.  Byliśmy jedną  z 403 szkół w Polsce.  W działaniach uczest-
niczyło ponad 100 000 dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dzieci wyko-
nywały prace plastyczne i literackie, a rodzice i opiekunowie realizowali inter-
netowy kurs, dzięki któremu dowiedzieli się, jak stawić czoła internetowym
zagrożeniom i pomóc dzieciom w świadomym korzystaniu z cyfrowego świata.

"MegaMisja" - to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawo-
wych realizowany w naszej placówce od jesieni 2017 r. w ramach zajęć lub na
świetlicy szkolnej. Adresowany jest do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6 -10
lat. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli,
wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Ma służyć temu, by najmłodsi byli
bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów. Mega Misja daje
solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym
dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

PROJEKTY  PROMUJĄCE  CZYTELNICTWO:
Dane statystyczne  z ostatnich lat wskazują, że młodzi ludzie nie czytają

żadnych książek - nawet obowiązkowych lektur. W wielu rodzinach nie ma
zwyczaju wspólnego spędzania czasu, czytania i opowiadania książek małemu
dziecku. Zaniechanie tego, a także brak pozytywnych wzorców ze strony do-
rosłych powoduje, że dzieci coraz częściej oglądają telewizję oraz przesiadują
przy komputerze, a czynność czytania kojarzy im się z czymś trudnym i nud-
nym. W związku z taką sytuacją w szkole realizowany jest projekt "Poczytaj-
My". Jest to ogólnopolski program, który realizujemy wspólnie z Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest wspólne czytanie książek, słuchanie
audiobooków, a także oglądanie adaptacji dzieł literackich. Zajęcia mają wy-
wołać przyjemne skojarzenia związane z procesem czytania, Zaspokoić potrze-
bę : akceptacji, bycia zauważonym; doznanie sukcesu  i   podniesienie własnej
wartości, a także rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności i odkrywania
nowych rzeczy. Zajęcia trwają od wiosny 2017r. W ramach tego projektu utwo-
rzono też klub czytelniczy, przygotowywane były regularne spotkania czytel-
nicze dla dzieci z przedszkola i szkoły. Wspólne czytanie książek było szansą
do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych. Wiosną i jesienią
2017 r. szkoła w Gołuszowicach wzięła też udział w ogólnopolskiej akcji maso-
wego czytania (której organizatorem jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w
szkole") pod hasłem  "Jak nie czytam. Jak czytam!". W ten sposób promowa-
liśmy czytanie książek wśród dzieci i młodzieży.
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"AKTYWNE  WAKACJE 2017"

 -  to projekt promujący aktywne spędzanie czasu wolnego i zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży, który organizujemy od wielu lat wraz ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice dla dzieci z okoli-
cy w wieku 7 - 13 lat. W ramach tego przedsięwzięcia w lipcu 2017 przeprowa-
dzono warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, grę terenową,
zajęcia plastyczno - techniczne i twórcze, gry i zabawy ruchowe, a także zajęcia
dotyczące ochrony przyrody. Odbyła się także wycieczka do kina Helios w
Kędzierzynie - Koźlu i wycieczka krajoznawcza do Pszczyny. Odwiedziliśmy
Pokazową Zagrodę Żubrów, gdzie odbyła się specjalna lekcja edukacji przy-
rodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Zwiedziliśmy też miasto i Mu-
zeum Zamkowe w Pszczynie. Udział w zajęciach projektowych pozwolił twór-
czo rozwinąć się dzieciom i wykształcił umiejętności przydatne w dorosłym
życiu.

"ŚNIADANIE  DAJE MOC"
- W listopadzie 2017 r. wraz z innymi szkołami na terenie całej Polski przystą-

piliśmy do akcji promującej zdrowe odżywianie wśród najmłodszych uczniów.
Program edukacyjny "Śniadanie daje moc" oparty jest o 12 zasad zdrowego
odżywiania i promuje bardzo ważny posiłek w ciągu dnia, jakim jest śniadanie.
Dzięki tej akcji zwiększyła się świadomość naszych młodych wychowanków w
zakresie zdrowego odżywiania. Dla dzieci taka forma promocji (wspólne przy-
gotowywanie śniadania na sali gimnastycznej wraz z nauczycielami, rodzicami
i zaproszonymi gośćmi) stanowiła nie tylko atrakcyjną formę zdobywania wie-
dzy, ale też świetną zabawę.

PASOWANIE  NA  UCZNIA
-Tradycją naszej szkoły jest to, że w uroczysty sposób przyjmujemy uczniów

klasy pierwszej do naszej wspólnoty. Pierwszaki składają wówczas uroczyste
ślubowanie i występują przed szkolną publicznością. Do tej uroczystości
uczniowie  przygotowywali się pod okiem wychowawczyni - pani mgr Małgo-
rzaty Świerc już od pierwszych dni września 2017. Poznawali też swoje prawa i
obowiązki, integrowali się i zapoznali z zasadami zachowania panującymi w
szkole. Dnia 08.11.2017 r. nadszedł wreszcie długo wyczekiwany dzień. Dzieci
w strojach galowych zaprezentowały przed kolegami, rodzicami, nauczyciela-
mi i zaproszonymi gośćmi specjalny program artystyczny. Pokazały także, że
są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami szkoły w Gołuszowicach. Ślu-
bowanie odbyło się przy sztandarze szkolnym i było wielkim przeżyciem dla
wszystkich obecnych. Uroczystość zakończyła się wręczeniem pierwszakom
pamiątkowych dyplomów, wspólnym zdjęciem i życzeniami od pani dyrektor i
społeczności uczniowskiej. Tego dnia nie brakowało emocji i na pewno zapad-
nie on w pamięci wszystkich na długo.
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Barbara Mróz, Martyna Marciniszyn, Kamila Bednarczuk,  Martyna Marcini-
szyn III m - walki, Natalia Katańska  III m - walki, Jakub Brewus III m - walki.
Łącznie zdobyliśmy 13 medali, 5 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych

Open Barcelona Taekwondo
Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce i ZS w Pietrowicach wrócili z międzynaro-

dowego turnieju Open Barcelona Fuji Mae Cup, zdobywając 5 medali.
W Barcelonie w dniu 18.03.2017 r wystartowało łącznie 375 zawodników

z siedmiu państw: Izraela, Francji, Portugalii, Irlandii, Kanady,  Polski i Hiszpa-
nii. Na starcie w Centre Esportiu Municipal Olímpics nie zabrakło medalistów
mistrzostw Europy i Świata. Niezawodnie spisali się nasi seniorzy Karolina
Konik i Bartosz Słodkowski wygrywając swoje kategorie wagowe w walkach.
To był trzeci ważny turniej sprawdzający przed Mistrzostwami Europy i Świa-
ta. Bardzo dobrze zaprezentowali się także juniorzy, zdobywając 3 medale.
Jakub Brewus I miejsce - walki pow. 75 kg, Wiktoria Konik III miejsce - walki
pow. 65 kg i Barbara Mróz - III m walki do 50 kg.

Open Dutch 2017 Taekwondo
W dniach 28-29.01.2017 w Best koło Eindhoven (Holandia) odbył się mię-

dzynarodowy turniej Taekwondo Open Dutch. Startowało w nim 600 zawodni-
ków z Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii, Norwegii, Belgi, Francji, Niemiec, Pol-
ski, Nowej Zelandii, Argentyny i Holandii. Wspaniały występ zawodników
trenera Daniela Jano LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice zaowocował dwoma
złotymi medalami. Karolina Konik zajęła I m w walkach do 62 kg i Bartosz
Słodkowski I m w walkach pow. 85 kg. Był to pierwszy w tym roku turniej
sprawdzający przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata Taekwondo w Ir-
landii.

Roma Open Taekwondo 2017
W dniach 24 - 25.02.2017 r. w Rzymie  (Włochy)  odbył się prestiżowy mię-

dzynarodowy turniej Roma Open. Wystartowało w nim 470 zawodników z 12
państw. LKS Sparta Głubczyce reprezentowali Nasi Kadrowicze: Karolina Ko-
nik i Bartosz Słodkowski.  Wspaniały start Karoliny Konik w kategorii Elite Pro
w walkach do 62 kg zaowocował I miejscem i w kategorii Grand Champion I m,
podobnie Bartosz Słodkowski w kategorii Elite Pro w walkach + 85 kg zdobył I
miejsce i w kategorii Grand Champion również był pierwszy. W kategorii Grand
Champion mogli startować tylko zawodnicy, którzy wygrali swoje kategorie
wagowe. Po wspaniałym starcie Nasi zawodnicy przywieźli 4 złote medale i 2
puchary Grand Champion.

Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo
W dniach 26-28 w maju 2017 roku w Ciechanowie odbyły się XXX Mistrzo-

stwa Polski Seniorów Taekwondo.  Reprezentacja LKS Sparta Głubczyce i ZS
w Pietrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak,
Daria Baran, Olga Jabłońska, Natalia Katańska, Wiktoria Konik, Kamila Bed-
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SPOTKANIE  PO LATACH
To była niezwykła impreza, na pomysł zorganizowania której wpadli Andrzej

Lachowski i Wiesław Mieszkalski - Poloniści z krwi i kości. Udało im się zapro-
sić do udziału w spotkaniu w sobotę 8. lipca kilkudziesięciu byłych trenerów i
zawodników Polonii z różnych dekad. Najstarsi z nich występowali w latach
50-tych i 60-tych. Niektórzy na głubczyckim stadionie pojawili się po wielu
latach. Nie zabrakło zawodników spoza Głubczyc m.in. Andrzej Lachowski
(Anglia), Piotr Machura (Niemcy), Marek Mokrzycki i Zbigniew Poźniak (Opo-
le), Janusz Korcalla (Grodków) czy Ryszard Ulański (Racibórz). W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciel władz miasta, Kazimierz Naumczyk oraz pre-
zes klubu Polonia Marek Curyło.

Spotkanie rozpoczęto od chóralnego odśpiewania hymnu Polonii sprzed lat:
"Marsz, marsz Polonio Ty wierny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w
głubczyckiej gospodzie"… Minutą ciszy uczono zmarłych nieobecnych piłka-
rzy, trenerów i działaczy, o których koledzy pamiętają do dnia dzisiejszego.
Wszystkich powitał jeden z pomysłodawców imprezy Wiesław Mieszkalski: -
Cieszę się, że udało nam się dzisiaj w jednym miejscu zebrać tylu kolegów. Miło
was widzieć i mam nadzieję, że to nie ostatnie takie nasze spotkanie i odbędą
się kolejne. Niektórzy z nas nie widzieli się od bardzo dawna. Teraz jest ku temu
okazja. Po zainteresowaniu widać, że to dobry i potrzebny pomysł. Następnie
przy gromkich oklaskach przedstawił wszystkich obecnych na sali.

Spotkanie byłych Polonistów zbiegło się w czasie z awansem głubczyckiej
Polonii do III ligi. Były więc liczne sentymentalne wspomnienia nawiązujące
do poprzednich przygód głubczyckiego klubu w tej klasie rozgrywkowej, w
których występowali niemal wszyscy obecni na spotkaniu ((lata 1960-1963,
1982/1983, 1985/1986). Wszyscy z  zainteresowaniem przeglądali zdjęcia w
przygotowywanej do druku pozycji "Dzieje Polonii Głubczyce" opracowy-
waną przez niżej podpisanego.

Miło zobaczyć piłkarzy i trenerów, którzy tworzyli piłkarską historię głub-
czyckiego klubu. To spotkanie pokazuje, że Polonia to miejsce, które łączy
ludzi na całe życie i warto  takie spotkania  nadal organizować. Gmina Głubczy-
ce  będzie wspierać finansowo klub w III lidze - podsumował imprezę Kazimierz
Naumczyk.

Czas spędzony w miłej atmosferze uczestnicy zakończyli deklaracją o kolej-
nym spotkaniu w pierwszą sobotę lipca przyszłego roku.

Do zobaczenia!
Robert "Poloniusz" Stebnicki

Foto: Szymon Popczyk
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W 17 dotychczas rozegranych turniejach triumfowało 6 zespołów: Straż Gra-

niczna (2000, 2001, 2007, 2010), Służby Graniczne (2002, 2004), Policja (2003,
2008, 2011, 2016), Straż Miejska (2005, 2006, 2014), Zakład Karny (2009, 2012,
2013) oraz Straż Pożarna (2015). Bez tytułu z rywalizujących w ostatnich turnie-
jach zespołów pozostają już tylko Weterani.

Organizatorem XVIII Mistrzostw Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
była Powiatowa Straż Pożarna w Głubczycach przy współudziale głubczyckie-
go ZOKiS-u. W turnieju udział wzięło ponownie 5 drużyn - Służba Więzienna,
Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Weterani - które rozegrały ze sobą
10 spotkań. Mecze były niezwykle zacięte, o czym świadczą uzyskane wyniki
(5 spotkań zakończonych wygraną zaledwie jedną bramką) i liczba zdobytych
bramek (w tegorocznym turnieju strzelono najmniej bramek w historii - 21,
tj. 2,1 bramki na mecz). Jak zwykle funkcjonariusze prezentowali wysoki po-
ziom sportowy, wszak wielu z nich nadal występuje na trawiastych boiskach,
reprezentując liczne kluby naszego powiatu (m.in. Polonia Głubczyce, Orzeł
Branice). Na koniec zmagania głubczyckich "mundurówek" w 2017 roku za-
kończyły się zwycięstwem - po raz drugi w ciągu ostatnich 3 lat - zespołu
STRAŻY POŻARNEJ, który nie przegrał żadnego spotkania.

WYNIKI: Straż Pożarna - Policja 1-0, Straż Graniczna - Weterani 0-1, Zakład
Karny - Straż Pożarna 1-4, Policja - Weterani 0-1, Straż Graniczna - Zakład
Karny 0-0, Straż Pożarna - Weterani 5-0, Policja - Zakład Karny 1-1, Straż Gra-
niczna - Straż Pożarna 0-1, Weterani - Zakład Karny 2-2, Policja - Straż Granicz-
na 2-1.

KOLEJNOŚĆ: 1. Straż Pożarna, 2. Weterani, 3. Policja, 4. Zakład Karny, 5.
Straż Graniczna.

SKŁAD zwycięskiej Straży Pożarnej (na zdjęciu): Wiesław Szymański - Mi-
chał Beleć, Andrzej Bliźnicki, Marek Broszko, Dawid Hadaczek, Łukasz Kac-
przak, Kacper Krukowski, Mateusz Mikler, Przemysław Rydzak, Marcin Stu-
pek, Adam Toporowski.

Nagrody indywidualne: Wiesław Szymański - najlepszy bramkarz, Kacper
Krukowski - król strzelców (5 bramek).

Zawody w roli sędziów-rozjemców poprowadzili Wiesław Bieniasz i Kasjan
Bieniasz.

Za rok kolejny XIX turniej głubczyckich służb mundurowych, który zorgani-
zują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach…

                     Robert Stebnicki,  Foto: Janusz Skwarek
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MIŁOŚĆ

"Miłość niejedno ma imię" -
Przed wiekami poeta rzekł,

Miłość to rzecz najpiękniejsza,
Jakże bogatą ma treść!

…
Miłość to dar od Boga,
Miłość - esencja dobra.
Miłość to głębia ducha

Miłość - cały świat porusza.
Miłość to uczucia smak,

Miłość - niebiański znak.
Miłość to nieustanne dawanie,

Miłość - walka z przeciwnościami.
Miłość to zmysłowości głębia,

Miłość - ducha potęga.
Miłość to wielka łaska,

Miłość - przywilej człowieka.
Miłość to spełnienie

 i zjednoczenie,
Miłość - ciągłe oczekiwanie.

Miłość to otwarte serce,
Miłość - radość i rozterki.
Miłość to ból i cierpienie,

Miłość - wiecznie pragnienie.
Miłość to smutek i żal,
Miłość - pożądanie ciał.

Miłość to codzienność i kłopoty,
Miłość - rozstania i powroty.
Miłość to wielkie szczęście,

Miłość - błogosławione zamęście.
Miłość to ty i ja,

Miłość - nasz intymny świat.

 Maria Farasiewicz
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10. OTWARTE SERCA

21.  marca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury  miała miej-
sce dziesiąta, jubileuszowa edycja koncertu charytatywnego.

 OTWARTE SERCA Z OKAZJI 1. DNIA WIOSNY.
Koncert, który na dobre wkomponował się w krajobraz kulturalny Głubczyc

i stał się  tradycją naszego lokalnego środowiska, zorganizowany został po raz
kolejny przez Marię Farasiewicz   i Zespół Szkół Mechanicznych we współpra-
cy z MOK, przy współudziale zaprzyjaźnionych szkół, czyli Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W tym roku do akcji dobroczynnej dołą-
czyła także Szkoła Podstawowa Nr 2 .

Koncert ten, jak zwykle zresztą, prowadziła jego inicjatorka i reżyserka, wspo-
mniana już Maria Farasiewicz.  Celem tegorocznej edycji  jakże szlachetnego
przedsięwzięcia było wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomo-
cy Dzieciom, a zebrane ofiary  przekazano na remont Ośrodka.

Zebrana ogółem kwota to 6.067,70 zł! A pochodzi z tzw. zbiórek koleżeńskich
w w/w placówkach oświatowych i  kwesty przed samym koncertem w MOK
(2.306,70zł). Warto tu podkreślić, że głubczycki Mechanik zebrał 2400zł, prze-
prowadzając zbiórkę wśród uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników
szkoły. Należałoby przy tej okazji wspomnieć, że akcja dobroczynna OTWAR-
TE SERCA trwała od 27. lutego do 21. marca br. na terenie wspomnianych
szkół, a koncert  stanowił niejako jej finał i podsumowanie.

Wróćmy do koncertu. Wypełniona niemal po brzegi widownia. Wśród pu-
bliczności włodarze naszego miasta i powiatu, radni różnych szczebli samorzą-
dowych, ojcowie i bracia franciszkanie, podopieczni  FOPDz….i rzesze ludzi
dobrej woli. W trzygodzinnym zgoła, ambitnym programie bogactwo treści i
formy jak i urzekająca, wiosenna scenografia z żywymi zwierzątkami!

Najpierw ciepłe przywitanie i widowisko wiosenno-idylliczne Grupy Estradowej
MOK oraz teatru TRADYCJA ZSM w realizacji Anety Brewus, Natalii Chaszczew-
skiej, Marii Farasiewicz, Witolda Derenia, Kamila Kaźmierczaka oraz Wiesława
Staszewskiego przy akompaniamencie klawiszowym Mariana Bażyńskiego.

Potem żywiołowa choreografia zespołu tanecznego HAWAJKI SP Nr 2 pod
kier. Mirosławy Masiuk. Następnie gorące rytmy salsy - indywidualne i w
duecie - w wykonaniu gimnazjalnej grupy tancerek Opolskiej Szkoły Tańca
ROYAL DANCE CENTER Tomasza Nawrockiego - filia MOK, czyli: Oliwii
Prus, Luizy Lelińskiej i Marysi Artymiak.

Tymczasem wspaniały występ wokalny tegorocznych maturzystów. Obda-
rzonej niezwykłym głosem Kamili Klein (LO) i hip-hopowca - Kamila Kaźmier-
czaka (ZSM).

Tuż po nich PSM I stopnia. Oto skrzypcowe, indywidualne mini-koncerty
sióstr: Małgosi  i Marty Kubów przy akompaniamencie fortepianowym ich
mamy - Agnieszki Jagli-Kubów, a następnie urocze występy najmłodszych
uczestników, czyli 8-letniego Antosia Kopyto i niewiele starszego Dominika
Kaczorowskiego, grających na ksylofonie przy wtórze zespołu "Kadra BAND",
który tworzą ich ojcowie, a mianowicie Adam Kopyto - akordeon i Marcin



130

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2018
Kaczorowski - gitara basowa oraz Tomasz Rawski - perkusista .

Jest też niespodzianka! Oto na scenie pojawia się gwiazda wieczoru, zaledwie
17-letnia, świetnie zapowiadająca się sopranistka - Julita Ziółko (tak, tak, nie-
przypadkowa zbieżność nazwisk…),  by przenieść widza w świat opery i operet-
ki. Hipnotyzuje swym "anielskim" śpiewem. Musi być bis!

Kolejną artystyczną niespodziankę tego baśniowego wręcz wieczoru stano-
wi występ at hoc akordeonowego duetu z Kijowa. Przybyli na zaproszeni.
Igora Byhalca znakomici muzycy (Stiepan Piskir i Andrej Fesenko) oczarowują
widownię wirtuozowskim wykonaniem ukraińskiego i polskiego folkloru. Jest
więc kolejny bis!

Wielką atrakcją koncertu jest niewątpliwie jakże zmysłowy pokaz taneczny
grupy starszej, licealnej Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE CENTER -
filia MOK. Utytułowani tancerze zniewalają publiczność występem. Solo i w
duecie. I znów króluje salsa. Jest też jazz i modern.Oto Natalia Kawa i Judyta
Pakulska, które zaledwie dwa dni przed koncertem we francuskim Lyonie zdo-
były złoty medal w salsa - duet, a wcześniej wicemistrzostwo Polski. Zmysło-
wość, uroda, wdzięk, elastyczność ciała, barwne kostiumy oszałamiają pu-
bliczność! Widowiskowo prezentują się także panowie: Rafał Artymiak i Mi-
chał Wysocki; wspaniali tancerze salsy. Jest na co popatrzeć!

Punkt kulminacyjny koncertu. Przekazanie na ręce O. Pawła Tarnowskiego -
dyrektora FOPDz. kwot zebranych podczas akcji dobroczynnej i koncertu
OTWARTE SERCA.

O. Paweł ciepłe słowa wdzięczności kieruje do organizatorów, współorgani-
zatorów przedsięwzięcia, występujących i wszystkich darczyńców - ludzi do-
brej woli.Nie może tu zabraknąć stosownych dyplomów - podziękowań.  A
otrzymują je:

*za pomoc w organizacji akcji i koncertu charytatywnego OTWARTE SER-
CA: dyrektor Zbigniew Ziółko i pracownicy MOK, dyrektor ZSM - Jan Łata,
wicedyrektor ZSM - Ilona Klepacka, dyrektor LO - Tadeusz Eckert, wicedyrek-
tor LO - Iwona Skibińska, dyrektor ZSCKR - Bogusław Chochowski, wicedy-
rektor ZSCKR - Dorota Wierzba, dyrektor SP Nr 2 - Ewa Błażków, wicedyrektor
SP Nr 2 - Mariusz Kruk, koordynator akcji w LO - Barbara Zaleb, koordynator
w SP Nr 2 - Katarzyna Drzewicka-Sołtys, dyrektor PSM I stopnia - Adam
Kopyto, nauczycielka ZSM - Violetta Maciej, opiekun tancerzy - Grażyna Pa-
kulska, wolontariusze - Maciek Gwaj i Karol Fedorowicz (kl. I il ZSM)

*za wsparcie zbiórki: Grono Pedagogiczne i pracownicy ZSM, Obywatelski
Komitet Głubczyce (OKoG)  i Starostwo Powiatowe

*za pomoc informatyczną: Agnieszka Korczyńska i Grażyna Zaworska - na-
uczycielki ZSM

*za patronat medialny: Marian Pospiszel - TV Pogranicze, Jan Wac - Głos
Głubczyc i Mateusz Kitka - portal twojeglubczyce.pl

*za pomoc akustyczno-techniczną: Krzysztof Skwarek, Dawid Szulborski.
*za wspaniały występ - wszyscy wyżej wymienieni artyści i ich opiekuno-
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Ponadto podziękowania otrzymują: Adam Kamiński - cukiernia "Kamilka"

(sponsor słodkiego poczęstunku), Krystyna Czorniej i Firma DARKOM (kwiaty
i elementy dekoracyjne na scenę) Hobby sklep - artykuły zoologiczne (ptaki,
króliczki, klatki dla zwierzątek na potrzeby scenografii), Władysław Malewicz
(za użyczenie ptactwa domowego i  rodziny króliczej na scenę), Zbigniew
Kostuś (warzywa  jako element dekoracji), Dorota Wierzba, Jacek Ziółkowski
oraz młodzież ZSCKR (przygotowanie poczęstunku w klubie "Na skrzyżowa-
niu")

Szczególne wyrazy wdzięczności za inicjatywę, zaangażowanie i zorganizo-
wanie po raz kolejny akcji charytatywnej i koncertu  OTWARTE SERCA Ojciec
Dyrektor FOPDz kieruje pod adresem Marii Farasiewicz, życząc jej zdrowia i sił
tak potrzebnych      w pracy społecznikowskiej. Jeszcze ukłon w stronę  Eli
Zenfler - plastyczki MOK za wsparcie scenograficzne urzeczywistniające wizje
reżyserki oraz wyrazy wdzięczności dla ekipy dźwiękowo-technicznej, czyli
Piotra Kałka i Dawida Konapackiego (MOK). Pora na finał! I wybrzmiewa w
nim od lat dziesięciu ten sam sztandarowy utwór, czyli "Wiosna" z repertuaru
"Skaldów". Cała widownia włącza się do wspólnego śpiewu. O. Paweł także.

A potem spotkanie w klubie "Na skrzyżowaniu", kawa, herbata, ciasto i …
długie, kuluarowe rozmowy do późna. A jest co wspominać! Tyle się wszak
wydarzyło tego pełnego wrażeń i emocji wieczoru.

Należy także powiedzieć, że tego dnia dla uczniów głubczyckich szkół po-
nadgimnazjalnych biorących udział w akcji dobroczynnej, o której tu mowa, w
świetlicy ZSM  odbył się znakomity koncert młodzieżowego zespołu  rocko-
wego "Sound wave", w skład którego wchodzą absolwenci PSM I stopnia,
obecnie uczniowie klas pierwszych LO. A są to: Piotr Szmit - gitara prowadzą-
ca,  Krzysztof Fuhs - akordeon i wokal, Daniel Stawarz - gitara rytmiczna,
Antek Wołoszyn - perkusja oraz Mateusz Atłachowicz - wokal. Żywiołowo
reagująca, zachwycona widownia nie szczędziła braw zespołowi, który wystą-
pił w wiosennej scenerii autorstwa nauczycielek: Alicji Ozimek i Elżbiety Śmi-
dody. Były miłe słowa i podziękowania, a także dyplomy i symboliczny upomi-
nek. Występ "Sound wave" w murach MECHANIKA to przykład prawdziwej,
międzyszkolnej integracji.

Reasumując, koncert charytatywny OTWARTE SERCA i poprzedzająca go
akcja dobroczynna to żywa lekcja zrozumienia, ofiarności, wrażliwości i otwar-
cie się na potrzeby innych.

Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu WWW.twojeglubczyce.pl
oraz w poprzednim Głosie Głubczyc.Koncert OTWARTE SERCA, zarejestro-
wany przez TV Pogranicze dostępny będzie  na antenie TV oraz na YouTube.

Redakcja ZSM
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ORGANISTA Z DYPLOMEM

1 lipca br. w Bazylice pw. Św. Rodziny w Branicach miało miejsce niecodzien-
ne wydarzenie. Odbył się tam egzamin dyplomowy organistowski Macieja
Alberta - mieszkańca wsi Mokre - absolwenta Diecezjalnego Instytutu Muzyki
Kościelnej w Opolu.

Komisja egzaminacyjna składająca się z profesorów tej uczelni: Beaty i Al-
freda Bączkowiczów oraz Anny Sikory oceniała najpierw oprawę muzyczną
mszy św., a następnie prawie godzinny koncert organowy w wykonaniu egza-

minowanego.
Wybrzmiały w nim

kompozycje Jana Se-
bastiana Bacha, Ma-
riana Sawy, Flora Pe-
etersa, Gustawa Ro-
guskiego, Louisa
Vierne'a oraz pieśni
religijne w opraco-
waniu Alfreda Bącz-
kiewicza i Maxa Re-
gera. Maciek Albert
został wysoko oce-

niony przez komisję,  a z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę bardzo dobrą!
Były wielkie emocje, gratulacje, ciepłe słowa uznania, liczne podziękowania.
Nie brakowało też wzruszeń! W uroczystej mszy św., sprawowanej przez ks.
proboszcza Alojzego Nowaka i znakomitym koncercie uczestniczyli bliscy Ma-
cieja, jego rodzina, przyjaciele, nauczyciele, ks. Krzysztof Cieślak - proboszcz
parafii Równe, znajomi oraz wierni  przybyli do bazyliki na wieczorną Euchary-
stię. Warto przypomnieć, że Maciek Albert ma zaledwie 18 lat! To uczeń III
klasy technikum informatycznego głubczyckiego MECHANIKA i akompania-
tor w teatrze TRADYCJA ZSM. Od ósmego roku życia jest organistą w koście-
le parafialnym w Równem i trzech kościołach filialnych we wsiach: Mokre,
Dobieszów i Pielgrzymów. Pięcioletnie studia organistowskie zrealizował w
cyklu czteroletnim, co tylko potwierdza jego niezwykły talent, pasję i kunszt
artystyczny. Wcześniej ukończył Państwową Szkolę Muzyczną I st. w Głub-
czycach w klasie fortepianu pani Lilianny Eckert.

Maćka Alberta można zwać mistrzem organów. Z wielką łatwością i subtel-
nością, a także energią i głębią wydobywa z nich różnorodne brzmienia. Nada-
je im kształt i barwę… Jego możliwości i umiejętności wokalne także zasługują
na uwagę. Słucha się go z przyjemnością. A do licznych gratulacji adresowa-
nych do Maćka dołączamy życzenia zdrowia i wszelakiego dobra!

Maćku, jesteśmy z ciebie dumni!
Maria Farasiewicz
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     W dniach 17-21 marca odbył się, będący tradycją w naszej szkole, zorgani-
zowany przez polonistki Konkurs Mickiewiczowski, w którym klasy drugie
konkurowały ze sobą w kategoriach: poezja śpiewana, inscenizacja i album.
     Dnia 25 kwietnia 2017 r. w czytelni Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Głubczycach, odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych z Głubczyc, którzy wzięli udział w VII edycji konkursu pt.
"Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach". Organizatorami poprzednich
edycji (od 2009 r.) były dwie instytucje : Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach. W tym roku dołączył
do nich również głubczycki Miejski Ośrodek Kultury.
     Tegoroczny konkurs, w odróżnieniu od poprzednich, literackich, miał formę
plastyczną. Młodzież miała przygotować prace, dotyczące wspomnień głub-
czyckich Kresowian, techniką dowolną. Uroczystość poprowadziła nauczy-
cielka historii i wos w ZSO w Głubczycach, Katarzyna Maler. Zaproszeni go-
ście, uczniowie i nauczyciele  mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną o
szczególnych miejscach na Kresach, przedstawioną przez uczniów klasy II b
ZSO, Bartłomieja Biernackiego i Filipa Wójcika. Mogli także wysłuchać utwo-
rów "Tylko we Lwowi" i "Sokoły"  w wykonaniu licealnej "Wesołej Kapeli
Lwowskiej", w składzie: Anna Hamerla z II b - skrzypce, Krzysztof Fuhs z I a -
akordeon i Bartosz Trynda z II a - mandolina. Do kapeli dołączyli spontanicz-
nie jako wokaliści: Maria Farasiewicz - polonistka i animatorka kultury z Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Głubczycach i dyrektor ZSO Tadeusz Eckert.
     Nagrody, które ufundowali: biblioteka miejska i MOK, wręczyli: kierownik
Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Tomasz Seń, przewodniczący Rady
Miejskiej w Głubczycach i zarazem wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Głubczyce, Kazimierz Naum-
czyk oraz dyr. Tadeusz Eckert. "Kalendarze Głubczyckie" dostarczył redaktor
naczelny "Głosu Głubczyc" Jan Wac, a piękne dyplomy, plakaty i zaproszenia
wykonał pracownik biblioteki miejskiej Lesław Jabłoński.
     Oceny prac dokonała trzyosobowa komisja, w składzie: dyrektor Powiato-
wego Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara Piechaczek, kierownik biblioteki
miejskiej Jolanta Górak oraz plastyk z MOK Elżbieta Zenfler.
     Nagrodzone zostały następujące osoby:
Alicja Kwiatkowska z Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - I m.
Edyta Klimczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących - II miejsce
Magdalena Sadło z Zespołu Szkół Mechanicznych - III miejsce  Ponadto
 wyróżnione zostały prace: Wiktorii Konik z ZSM i Kamili Tarnawskiej z ZSO.
     Nauczycielami, którzy wsparli radą i pomocą swoich uczniów, byli: Renata
Korus i Janina Źrebiec z ZSCKR, Maria Farasiewicz i Andrzej Seń z ZSM oraz
Stanisława Wiciak i Katarzyna Jasińska - Kaliwoda z ZSO.
     Kolejne sukcesy przynieśli nam nasi sportowcy. Uczeń klasy I d, Kordian
Kobylnik, jest bardzo utalentowanym zawodnikiem LKS "Technik" i wielo-
krotnym medalistą Mistrzostw Polski w badmintonie w kategorii juniorów
młodszych. Kordian wygrał również niejeden prestiżowy turniej i jest uczest-
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nikiem zgrupowań Polskiej Kadry Narodowej. Do licznych jego osiągnięć
można także dodać ostatnio wywalczone zwycięstwo w XXIII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, która odbyła się w dniach 26-28
maja 2017 r. w Babimoście na ziemi lubuskiej. Kordian tam zwyciężył i otrzymał
złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski w grze pojedynczej. Trenerami młodego
zawodnika są: Bożena Haracz i Przemysław Krawiec.
     24 stycznia 2017 r. w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w grach indy-
widualnych w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła nasza uczennica Natalia
Kawa, a II Laura Berestecka. W grach indywidualnych chłopców I miejsce
zajął Kacper Kretek, II Dawid Turski, a III Kamil Kaźmierczak. W grach po-
dwójnych dziewcząt wygrały Natalia Kawa i Laura Berestecka, a chłopców II
miejsce zajęli Kacper Sozański i Dawid Turski. W klasyfikacji ogólnej nasza
szkoła zajęła I miejsce. Trenerem tenisistów stołowych jest Piotr Naumczyk.
    Dnia 9 lutego 2017 r. w naszej hali sportowej odbył się Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty Głubczyckiego. Wzięło w
nim udział 6 drużyn, w tym jedna z Krnova. Wygraliśmy ten turniej po zaciętej
walce. Nasza drużyna trenowana przez Ewę Pigulską  zagrała w następującym
składzie: Mateusz Atłachowicz, Wojciech Bury, Dominik Górecki, Marcin Ku-
rek, Jakub Lejczak, Mariusz Przysiężniuk, Michał Szczepański, Dawid Turski i
Wojciech Żłobicki.
     W środę, 5 kwietnia 2017 r. po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w naszej
szkole wykładowców z uczelni w ramach "Latającego Uniwersytetu Śląskie-
go". Interesujące wykłady dla młodzieży poprowadzili: dr hab. Agnieszka Bab-
czyńska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na temat "Jak wytre-
sować pająka" i dr hab. Armand Cholewka z Zakładu Fizyki Medycznej - "Wy-
brane techniki diagnostyczne w medycynie". Pan dr Jacek Francikowski z
Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii zorganizował ciekawe zajęcia
warsztatowe z wybranych zagadnień fizjologii człowieka. Uczniowie podczas
tych zajęć mieli możliwość wykonać spirometrię i badanie EKG z wykorzysta-
niem sprzętu pomiarowego. Młodzież wysoko oceniła spotkanie z naukowca-
mi Uniwersytetu Śląskiego za ciekawe i inspirujące doświadczenie. Organiza-
torką tego spotkania była nauczycielka biologii i podstaw przedsiębiorczości
Beata Seń.
     W tym roku szkolnym w naszym liceum przeprowadzono również akcje
związane z wolontariatem - na rzecz Fundacji "Mam Marzenie",  na Opolskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla dzieci Niewidomych we Wrocławiu (organizatorką była nauczycielka religii
Justyna Burzyńska z uczniami). Ponadto grupa naszych uczniów udzielała się
jako wolontariusze w Stowarzyszeniu "Tacy Sami".
    Tegoroczny XIV Festiwal Młodości - "Licealia" odbył się w Święto Kon-
stytucji 3 maja, pod patronatem Starosty Powiatu Głubczyckiego, Burmistrza
Głubczyc i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Tym razem tema-
tem przewodnim były legendy polskie. Uczniowie klas pierwszych, przebrani
m. in. w stroje góralskie i krakowskie, przemaszerowali w korowodzie (w asy-
ście licealnej grupy rowerowej) z podwórza liceum na Rynek, gdzie - tak jak w
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ubiegłym roku - rozlokowali się członkowie i sympatycy stowarzyszenia "Tacy
Sami", którzy sprzedawali ciasto i przetwory domowe, aby pozyskać środki na
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach „Kącika edukacyjnego”,   na-
uczycielki fizyki i chemii wraz ze swoimi podopiecznymi wykonywały doświad-
czenia naukowe. Nie zabrakło pokazów ratownictwa medycznego.
     Po powitaniu gości przez dyrektora ZSO Tadeusza Eckerta, w sali Pod Anio-
łem wystąpił gościnnie Big Band Ogniska Muzycznego PSM w Głubczycach,
pod kierunkiem absolwenta naszej szkoły, mgr. Leszka Kościółka.
    Widzowie mieli również okazję obejrzeć mistrzowski pokaz salsy w wykona-
niu podopiecznych szkoły tańca Tomasza Nawrockiego, Natalii Kawy z klasy
II c i Michała Wysockiego z I b. Następnie wszyscy przenieśli się na Rynek,
gdzie cztery klasy pierwsze zaprezentowały swoje pokazy happeningowe  zwią-
zane z legendami polskimi. W ten szczególny dla Polaków dzień  nie zabrakło
odtańczonego przez młodzież poloneza. Festiwal Młodości zakończył występ
licealnego zespołu rockowego "Sound Wave", który tworzą: Mateusz Atła-
chowicz z I c - wokal, Piotr Szmit z I c - gitara, Daniel Stawarz z Gimnazjum nr 1
- gitara, Krzysztof Fuhs z I a - akordeon i Antoni Wołoszyn, również z I a -
perkusja. Chłopcy wykonali utwory zespołów: ACDC, IRA i Wilki.
     Przypomnijmy, "Licealia" to sposób prezentowania dorobku szkoły oraz
talentów artystycznych młodzieży szkolnej, powiązany z radosną zabawą i
działalnością charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych.
     W dniach 8-12 maja 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach pod opieką nauczycieli - Anny Siwiec i Piotra Naumczyka  po raz
kolejny wzięli udział w projekcie międzynarodowym w ramach polsko-niemiec-
kiej współpracy. Projekt ten odbywał się pod hasłem "Reformacja" i był reali-
zowany w Rockenhausen i okolicy. Celem wyjazdu była integracja młodzieży i
nauczycieli oraz poznanie ruchu religijno-polityczno-społecznego zapocząt-
kowanego przez Marcina Lutra w XVI w., mającego na celu odnowę chrześci-
jaństwa. Podczas pobytu polska grupa odwiedziła "Nanstein Castle" znajdu-
jący się w Landstuhl i Bad Munster am Stein-Ebernburg w Nadrenii Palatyna-
cie. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili niemieckim kolegom
prezentację, która dotyczyła reformacji w Polsce. Spędzili oni razem z Niemca-
mi dużo czasu wolnego. Przełamywali bariery językowe, poznawali tamtejsze
zwyczaje i dobrze się bawili.
     Takich, jak powyższe, ciekawych wydarzeń w życiu ZSO, było o wiele wię-
cej, lecz nie sposób je tu wszystkie wymienić. Pozostaje więc sobie życzyć, by
przyszły rok szkolny obfitował w równie  wiele cennych inicjatyw, sukcesów i
wydarzeń, ale tylko tych budujących i wesołych.

                                                                                Katarzyna Maler
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     Nasza siedziba to  ponad 100m2 powierzchni, a w  niej   cztery  w pełni
wyposażone gabinety terapeutyczne, jedenastu specjalistów,  takich jak: lo-
gopedzi,  psycholodzy,  pedagodzy, terapeuci dzieci autystycznych i asperge-
ra, terapii ręki,  terapii  ruchowej, terapii grupowej muzycznej, teatralnej, pla-
stycznej, treningu  umiejętności społecznych. Nasi podopieczni korzystają z
hipoterapii i terapii w wodzie. W tym roku przed turnusem rechabilitacyjnym
była  półkolonia w stadninie koni,  dzięki trójce przedsiębiorczych głubczy-
czan   i środkom z funduszu inicjatyw obywatelskich, których operatorem było
opolskie centrum wspierania inicjatyw obywatelskich.
   Nie od dziś wiadomo że zwierzęta mają zbawienny wpływ na ludzi a już szcze-
gólnie na dzieci niepełnosprawne.  Pięć  dni uśmiechu naszych dzieci -  czy
może być lepszy widok?I  to bez gier komputerowych, bez telewizora, za to gry
i zabawy na świeżym powietrzu.    Były też: majówka w stadninie koni, licealia
organizowane przez nasze liceum, piękna współpraca z sołectwem Bogdano-
wice, bal charytatywny, impreza letnia na stadionie w Bogdanowicach itd.
Wszystko po to, aby znaleźć sprzymierzeńców do prowadzenia rehabilitacji w
miejscu zamieszkania naszych dzieci,  w Głubczycach, miasteczku z wielkim
potencjałem.
     W trakcie tych pięciu  lat braliśmy udział w takich konkursach, jak: reklama
dzieciom TVP (dwie edycje), fundacja przyjaciółka na wieloprofilową terapię      i
zakup pomocy do terapii, (dwie edycje),  konkursy, budżet obywatelski i tłumy,
które swoim podpisem wsparły nas dając świadectwo  istoty naszej działalności,
fundacja elektrownia Opole i środki na terapię grupową i hipoterapię.
    Wcześniej  wsparły  nas także fundacja "Rosa" z Wrocławia, fundacja PKO,
kurier św. Mikołaja fundacji przyjaciółka, pcpr w ramach środków pfron trzy
razy, raz na dzień dziecka, dwa razy na  turnus. Sponsorują nas także Gmina
Głubczyce corocznie, pierwszy rok na konsultację z lekarzami i mini konferen-
cje, raz na zajęcia w siedzibie stowarzyszenia  i trzy razy na turnus rehabilita-
cyjny, fundacja Górażdże  i wiele innych. Wydaliśmy 2500 egzemplarzy ksią-
żeczki - bajki z akceptacją niepełnosprawności w tle - napisanej przez Pana
Zbigniewa Zająca, jednego z rodziców  naszego stowarzyszenia.
   W tym roku szukamy dobrej duszy, która pomoże nam osłodzić naszym dzie-
ciom tegorocznego Mikołaja. Jeśli ktoś chciałby pomóc Mikołajowi, to zapra-
szamy. Nasza działalność to też działalność edukacyjno-wychowawcza,  bo jak
inaczej nazwać wolontariat,  jeśli nie nauką młodzieży tolerancji. Pragniemy
podziękować dyrekcji szkół ponad gimnazjalnych z naszego powiatu, które
bardzo chętnie zgadzają się na nasze spotkania  z młodzieżą, a następnie przy-
chodzą z nią do stowarzyszenia.   Niektórzy zostają z nami,  jako wolontariusze.
Zapraszamy, bawcie się razem z nami. Szukamy informatyka z pomysłami do
prowadzenia naszej strony. Może ktoś znajdzie na to czas?
 Od tego roku podatkowego nasze Stowarzyszenie otrzymało status Organi-
zacji Pożytku  Publicznego, co oznacza, że można na naszą rzecz dokonywać
odpisu 1% z podatku, nasz KRS to 0000124416.  ZAPRASZMY do naszej
siedziby - ul. B.Chrobrego 22, tel.  512438433.             Krzysztof Hajda
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   W tegorocznej edycji BEZ BARIER wystąpiło ok. 300 wykonawców! Od
przedszkolaków po osoby dorosłe.  Przybyli tu także, po raz kolejny,reprezen-
tanci Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie k. Wrocławia oraz artyści z
czeskiego Krnova. Oj, działo się, działo!
   BEZ BARIER to swoisty festiwal integracji. Od lat cieszy się uznaniem, zain-
teresowaniem i popularnością. To prawdziwa lekcja zrozumienia, przyjaźni i…
miłości!
   Integracja na scenie prawdziwa, szczera, autentyczna. A w życiu codzien-
nym? Jeszcze wiele barier do pokonania. Zwłaszcza tych mentalnych…
   W 15. jubileuszowym festiwalu BEZ BARIER wystąpili: grupy- "Kubusie
Puchatki", "Przyjaciele Krzysia" i "Tygryski" z Publicznego Przedszkola nr 2  z
Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach pod kier. Magdaleny Szafrańskiej,
Anny Semczuk i Elżbiety Naszkiewicz; podopieczni stowarzyszenia TACY
SAMI pod kier. Magdaleny Szafrańskiej; klasa II integracyjna SP nr1 pod kier.
Małgorzaty Szuszkowskiej i Kariny Kowalskiej; Ojciec Urban Adam Bąk z
dziećmi Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, milusińscy z PICCOLI-
NO pod kier. Renaty Ostrowskiej  i Iwony Junki; podopieczni placówki inter-
wencyjno-opiekuńczej "Gniazdo"  pod kier. Barbary Antoszczyszyn, jak i re-
prezentacja Domu Dziecka w Krasnym Polu pod kier. Eweliny Kraft i Joanny
Tokarczyk; zespół taneczny "Euphoria" SP nr3 pod kier. Mirosławy Masiuk;
reprezentanci SP w Lisięcicach pod kier. Urszuli Wojciechowskiej i Izabeli Łaty,
dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pod kier.
Joanny Cieślik, Agnieszki Seń i Ilony Kwaśnik; Małgosia i Marta Kubów z
akompaniującą im mamą - Agnieszką Jaglą-Kubów , klasa 7d integracyjna i
gimnazjaliści SP nr 3 pod kier. Ireneusza Szkwarka, Bernadety Basińskiej i
Elżbiety Majcher, Ks. Krzysztof Cieslak - proboszcz parafii Równe; wspomnia-
ni wcześniej goście ze Strzelina pod kier. Marii Cimkiewicz; muzycy z Krnova
pod kier. Libora Unczowskiego, tancerze Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance
Center Tomasza Nowackiego filia MOK pod kier. Grażyny Pakulskiej: Natalia
Kawa, Michał Wysocki, Luiza Lelińska, Oliwia Prus, Paulina Piekarz, Rafał
Artymiak i jego siostra Marysia; ponadto: mieszkańcy DPS-u Klisino filia Kietrz
pod kier. Sylwii Nowak; przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Nowych Gołuszowicach (Aleksandra Kantyka ,Bożena Całka, Bogdan
Stroka) pod kier. Ewy Bartusik ; Klasa 4 oraz grupa gimnazjalistów ZS w Pietro-
wicach pod kier. Barbary Starczewskiej oraz Marceliny Podgórskiej, a także
młodzież szkół ponadgimnazjalnych  i absolwenci: Dominika Sozańska (ZSO),
Aleksandra Pabian (ZSM), Maciej Albert (ZSM), Kamil Kaźmierczak (absol-
went ZSM); Marian Bażyński (organy) oraz Tomasz Mirga (skrzypce).
Przygotowanie poczęstunku dla gości i asysta: młodzież ZSCKR pod kier.
Anety Dudasz  - Jakubczyńskiej; wicedyrektor - Dorota Wierzba.
   Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pracownicy MOK oraz Krzysztof Rzym,
Maciej Gwaj, Oskar Seemann, Damian Zieliński (ZSM).
Już za rok, kolejna, 16.edycja festiwalu integracyjnego BEZ BARIER.
                                                                           Zapraszamy!

Redakcja ZSM
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BIESZCZADY I LWÓW
Na trasie z Głubczyc do Lwowa znalazły się jeszcze inne miejsca, m.in. Ty-

niec, Łagiewniki, Strachocina, Komańcza, Przemyśl i w drodze powrotnej Łań-
cut. Pierwszy dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy u benedyktynów
w Tyńcu. Opactwo z XI w. - jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w
Polsce. Było przez wieki ważnym ośrodkiem piśmienniczym i naukowym. Z
daleka widoczne, wznosi się na stromej skale wapiennej w zakolu Wisły. Urze-
ka swoim pięknem. Z tym miejscem kojarzy się: benedyktyńska praca - żmud-
na, drobiazgowa, mozolna… benedyktyńska XVI wieczna nalewka na bazie 21
ziół. Ojciec Leon Knabit - najpopularniejszy współczesny benedyktyn.

Po przejściu przez dwie bramy wchodzimy na plac klasztorny. Tu już czekał
na nas przewodnik. Klasztor jest odnowiony. Odbudowane zostało skrzydło
południowe, w którym znajduje się muzeum. Do zwiedzania udostępnione są jedy-
nie gotyckie krużganki, pochodzące z 2 poł. XV w. oraz kościół. W Tyńcu mieszka
obecnie 40 mnichów żyjących wg benedyktyńskiej reguły. "Módl się i pracuj".

Znani z mozolnej, niezwykle dokładnej pracy, słynęli w przeszłości jako kopi-
ści. Przepisywali starożytne dzieła. Oglądaliśmy taką księgę. To arcydzieło
sztuki pisarskiej. 1000 lat historii drzemie w tych murach. Mnisi głoszą rekolek-
cje, pracują naukowo. Z ich inicjatywy powstała tzw. Biblia Tysiąclecia. Na
terenie opactwa są wydawnictwo,  hotel, restauracja. Prowadzą gospodar-
stwo na własne potrzeby. W przyklasztornym  sklepie można nabyć przysma-
ki: konfitury, miody, marynaty, wina, nalewki i wiele innych produktów opar-
tych na tradycyjnych recepturach pochodzących z polskich i zagranicznych
klasztorów benedyktyńskich.

Z Tyńca jest blisko do Krakowa Łagiewnik. Klasztor Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia powstał pod koniec XIX w. we wsi Łagiewniki pod
Krakowem, jako fundacja Aleksandra Lubomirskiego. Jedno skrzydło zabudo-
wań klasztornych przeznaczono na Dom Miłosierdzia dla dziewczyn potrzebu-
jących opieki. Centralne miejsce zajmuje kaplica klasztorna św. Józefa z łaskami
słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. W głównym ołtarzu widnieje figura
Matki Bożej Miłosierdzia. Po lewej stronie prezbiterium, w ołtarzu bocznym
umieszczony został cudowny obraz "Jezu, ufam Tobie". Poniżej w białym, mar-
murowym sarkofagu znajdują się doczesne szczątki św. Faustyny, a w poręczy
klęcznika relikwie. Szczególnym wyrazem wdzięczności za wysłuchanie próśb są
liczne wota dziękczynne, ułożone dekoracyjnie w symboliczne obrazy.

1 listopada 1992 r. kard. Macharski nadał kaplicy zakonnej  oficjalny tytuł
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Z tego sanktuarium transmitowana jest nie-
dzielna msza św. Po kanonizacji św. Faustyny, zaistniała potrzeba budowy
nowej świątyni. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny z Golgoty. 5 lat póź-
niej, 17 sierpnia 2002 r. w czasie ostatniej pielgrzymi, papież konsekrował nową
świątynię i w niej zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Świątynia ma swoją
symbolikę. Warto jej poświęcić więcej uwagi. Potężna i oryginalna Bazylika
Bożego Miłosierdzia, wg architekta prof. Cenckiewicza, ma kształtem przypo-
minać łódź płynącą po morzach współczesnego świata. Bezpieczna łódź -
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VII PIKNIK INTEGRACYJNY  W NOWYCH GOŁUSZOWICACH.

9. września  już po raz siódmy bawiliśmy się na pikniku integracyjnym w
Nowych Gołuszowicach. Jak co roku i tym razem głównym celem pikniku była
zbiórka publiczna dla chorego dziecka z powiatu głubczyckiego. W tym roku
bohaterem imprezy był 17-letni Dawid Herbut z Posucic (gm. Branice). U Dawi-
da rozpoznano bardzo rzadką chorobę Niemann - Pik typu C. Leczenie Dawida
jest bardzo drogie.

 Organizatorzy (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach,
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego Naprzeciw oraz
sołectwo Nowe Gołuszowice) zadbali, aby przybyłym na piknik nie zabrakło
atrakcji, a także możliwości wsparcia chorego chłopca. Przygotowano ponad
tysiąc cegiełek, z których każda zawierała ciekawe fanty, dzieci mogły skorzystać
z zabaw z animatorem kultury, a także z licznych rozgrywek sportowych. Dzięki
uprzejmości WORD Opole wszyscy obecni mogli skorzystać z symulatorów
wypadków samochodowych i nauczyć się prawidłowej reakcji w razie niebezpie-
czeństwa na drodze. Swoją obecnością zaszczycili nas również: zespól tańca
nowoczesnego "Impuls" z Branic, zespół SZAG, również z Branic, wokalistka
Marta Mansfeld z Rudy Śląskiej, młodzież ze studia piosenki "Akord" działają-
cego przy MOK w Głubczycach, raper Bader, wokalistka Aleksandra Kantyka,
Mateusz Jacheć z recitalem na trąbce, zespół Slow i wielu innych artystów.
Natomiast młodzież z Zespołu Szkół z Pietrowic Głubczyckich oraz Klubu Spor-
towego Sparta uświetniła uroczystość pokazem Taekwondo.

Organizatorów imprezy dzielnie wspierali wolontariusze, którym bardzo dzię-
kujemy. W tym roku, tak jak w poprzednim, silną grupą okazała się klasa  II A z
LO w Głubczycach z panią wychowawczynią Katarzyną Kaliwodą oraz mło-
dzież z pokazem pierwszej pomocy, również z głubczyckiego liceum, pod kie-
rownictwem pani Jolanty Kruk. Oprócz przeprowadzenia konkurencji sporto-
wych część klasy uświetniła imprezę występem zespołu instrumentalno-wo-
kalnego.

Kulminacyjnym punktem programu była aukcja na rzecz Dawida. W ramach
aukcji można było wygrać: lot widokowy ufundowany przez firmę Morawiec z
Głogówka, pudełko SPA, w którym znajdował się m.in. zegarek męski, zabawę
sylwestrową dla dwóch osób na Sali w Nowych Gołuszowicach, ufundowany
przez firmę Los Amigos, kosz smakołyków, którego sponsorem była firma Ja-
błoński z Czerwonkowa, torty i wiele innych.

Dawid wraz z rodzicami był obecny prawie przez cała imprezę, z czego bardzo
się cieszymy. Wyjątkowym prezentem obdarzył go pan Paweł Buczek, który
przekazał bilet dla Dawida i jego rodziców na mecz ZAKSY Kędzierzyn- Koźle,
a prezes stowarzyszenia Naprzeciw pan Robert Wyrwalec dołożył do tej nie-
spodzianki piłkę z autografami tej drużyny. Dawid jest wielkim kibicem siat-
kówki i bardzo ucieszyły go te prezenty, na jego twarzy pojawił się szeroki
uśmiech. Kwota zebrana w dniu pikniku to: 22 277,16 zł.

Wszystkim, którzy nam pomogli swoją obecnością i pracą, a także material-
nie, bardzo dziękujemy!

     Ewa Bartusik
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ŚP. STANISŁAW BRZEŹNIAK

      W dniu 29 listopada 2017 r. w Nysie odszedł na
wieczny spoczynek Wielki Mistrz. Mistrz sporto-
wego pióra. Jego relacje ze sportowych aren na-
szego regionu towarzyszyły nam przez wiele lat.
Dzięki Jego tekstom na zawsze pozostały ślady do-
konań głubczyckich sportowców wielu dyscyplin.
Był obecny na niemal wszystkich imprezach spor-
towych. Miał swój niepowtarzalny styl pisania. Nikt
nie pisał o głubczyckim sporcie tak dobrze, tak
dużo i tak trafnie jak On. Ani przed Nim, ani po
Nim…
Stanisław Brzeźniak urodził się 10 lipca 1933 r. w

niewielkiej wiosce Kolonia Szczerbacka w powiecie Końskie. Okupację spędził
na ziemi kieleckiej w pobliżu Lasów Koneckich, gdzie były największe oddziały
partyzanckie. Na Opolszczyznę przyjechał w 1945 r., tuż po wyzwoleniu i zna-
lazł się w powiecie niemodlińskim, gdzie dwa tygodnie wraz z innymi repatrian-
tami spędził na stacji kolejowej w Graczach. Później zamieszkał wraz z matką w
Tłustorębach. W 1952 r. przeniósł się do Koźla. Rok później rozpoczął działal-
ność na niwie sportowej jako członek Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu
Piłki Nożnej w Kędzierzynie oraz jako sędzia okręgowy tenisa stołowego. Pro-
wadził sekcję tenisa Odry Koźle, później Ruchu Steblów, Unii Blachownia
Śląska, która kilkakrotnie była mistrzem Opolszczyzny i walczyła nawet o awans
do I ligi krajowej. Przez trzy lata był prezesem Odry Koźle. Aktywnie działał w
zarządzie Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Opolu, gdzie był preze-
sem i przewodniczącym wydziału szkolenia. Działał także w opolskich okręgo-
wych związkach siatkówki i tenisa ziemnego.
Działalność dziennikarską Stanisław rozpoczął w listopadzie 1953 r., kiedy jego
pierwsze publikacje ukazały się na łamach "Trybuny Opolskiej". Były to arty-
kuły o tematyce miejskiej Koźla. W 1956 r. napisał pierwsze artykuły w dziale
sportowym "Trybuny Opolskiej". W okresie swojego pobytu w Koźlu był
redaktorem naczelnym miesięcznika "Głos Koźla" i tygodnika "Nowiny Ko-
zielskie". Jako korespondent sportowy publikował artykuły w wielu redak-
cjach, takich jak "Sport", "Sport Śląski", "Gazeta Opolska", "Tygodnik Opol-
ski", "Dziennik Zachodni", "Skrzydlata Polska", "Zielony Sztandar", "Kurier
Polski", "Łączność", "Przegląd Sportowy", "Tempo", "Trybuna Opolska (Od-
rzańska)", "Nowa Trybuna Opolska".
Już jako mieszkaniec naszych Głubczyc, dokąd przeniósł się z Koźla w 1980
roku, Stanisław współpracował z regionalnymi wydawnictwami "Głos Głub-
czyc", "Przegląd Powiatowy", "Tygodnik Głubczycki", "Echo Gmin", "Kalen-
darz Głubczycki".
W życiu zawodowym pracował we wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Bu-
dowlanych (1979-1988). W 1991 r. przeszedł na rentę. Otrzymał liczne odzna-
czenia i wyróżnienia: Brązowy Herb Głubczyc, Złota Odznaka Polskiego Związku

i
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Tenisa Stołowego, Złota Odznaka Ludowych Zespołów Sportowych, Złota
Odznaka Polskiego Związku Badmintona i Medal 25-lecia PZBad, Srebrna
Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej.
      Ostatnie swoje artykuły Stanisław tworzył dla tygodnika "Echo Gmin".
Teksty pisał zawsze na swojej wysłużonej maszynie do pisania, w której brako-
wało już kilku liter i które odbijały się pustym miejscem na kartce papieru. Obce
Stanisławowi były nowoczesne techniki medialnego przekazu. Był człowie-
kiem pióra z zupełnie innej epoki, dlatego niepowtarzalnym i unikalnym.
Czynne dziennikarstwo Stanisław zakończył wraz z likwidacją tygodnika "Echo
Gmin"… Pożegnał wówczas także nasze głubczyckie sportowe areny. Już bez-
powrotnie. Zszedł z dziennikarskiej sceny w ciszy i z dala od sportu, który
bardzo kochał i któremu poświęcił dużą część swojego życia.
Okres współpracy ze Stanisławem to chwile, gdy na łamach regionalnych pe-
riodyków sportowych wspólnie propagowaliśmy głubczycki sport i spędzali-
śmy razem wiele czasu. Wspominam to jako dobrą naukę sztuki dziennikar-
skiej. Stanisław zawsze wtedy mówił do mnie, że widzi mnie jako swojego
następcę. Nic się jednak takiego nie wydarzyło. Nie jest tak prosto i łatwo
dorównać Wielkiemu Mistrzowi i raczej jest to niemożliwe. Wraz z Jego odej-
ściem zakończyła się bezpowrotnie pewna epoka sportowego dziennikarstwa
w Głubczycach. Nikt nie pisał o głubczyckim sporcie tak dobrze, tak dużo i tak
trafnie jak On.  Ani przed Nim, ani po Nim…
      Odpoczywaj w spokoju, Staszku… Zapewne piszesz dzisiaj swoje kolejne
teksty o Lidze Szóstek Archaniołów lub innych wyczynach w sportowym
Niebie na swojej nowej maszynie do pisania…

                                                                 Robert Stebnicki
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Jest taka osoba w naszym Ośrodku,
Której szczególne należą się dzięki,
Pani Bożenka Wojnarska
 - nasza druga mama,
Od lat dwudziestu
 z tym miejscem związana.

Pełna ciepła i miłości,
Otacza nas swoją opieką;
Zawsze cierpliwa i zaangażowana,
Wyrozumiała, dobra i jakże oddana!

We Franciszkańskim Ośrodku
 jest od zarania;
Prowadzi księgowość,
 zna się na wszystkim,
Pamięta o urodzinach,
świętach, wigilii,
Sprawia, że stajemy się lepsi!

Artystyczną ma duszę - to prawda,
Potrafi zrobić coś z niczego!
Zdobyła potrzebne kwalifikacje,
Doskonaliła się dla dobra naszego.

Pracowita niczym mrówka,
Pilnuje, by dzieci nie były głodne;
Zawsze obecna, zawsze blisko,
Nawet w chorobie nie myśli o sobie.

Jest tutaj od samego początku,
To bijące serce Ośrodka!,
Ojcowie dyrektorzy się zmieniają,
A Pani Bożenka jest nieprzemijająca.

Uczy nas czytać, pisać, rachować,
Poświęca swój czas
 i życie prywatne.
Jesteśmy wdzięczni
 tej wspaniałej kobiecie,
Za to, że jest i podąża za nami!

Zapobiegliwa, rzetelna, mądra,
Nikomu nie odmawia pomocy.
To dobry duch naszego Ośrodka,
Pełen ciepła i życzliwości.

Warto też wspomnieć przy tej okazji
O pewnej Pani matematyczce,
Co edukuje nas w tym przedmiocie,
Charytatywnie - to oczywiste!
 Mowa tu o Pani Kasi Wac;
Ona to bowiem - od lat niestrudzenie,
Przemierza rowerem sporą odległość,
By dzielić się wiedzą
i doświadczeniem.

 Nie bez przyczyny nagrodzono
 ją Herbem Głubczyc;
To wyróżnienie zaszczytnie i piękne,
Wszak jej zaangażowanie
w nasze nauczanie
Przynosi efekty i jest szlachetne.

 Wszystkie więc Panie
 oddane Ośrodkowi,
Zasługują na słowa
 wdzięczności i uznanie!
Życzymy im dużo zdrowia,
 radości moc,
Spełnienia marzeń
 i żadnych trosk!
                          Maria Farasiewicz

DLA PAŃ Z FOPDz   
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OJCOM DYREKTOROM, PRACOWNIKOM,

 WSPÓŁPRACOWNIKOM FOPDz
Z OKAZJI  20-LECIA PLACÓWKI

Za dwadzieścia lat owocnej działalności,
Za aktywną pracę opiekuńczo-wychowawczą
w lokalnej społeczności;
Za troskę o dzieci i młodzież,
Za dobre serce otwarte na oścież;
Za edukację, stworzenie "drugiego domu",
Za filantropię i pomoc w rozwiązywaniu problemów;
Za miłość i dobro czynione dookoła,
Za duchową strawę i głębię wiary Jezusowej;
Za pomoc dla maluczkich i potrzebujących,
Za wolontariuszy bliźniego dostrzegających;
Za dbałość o godną egzystencję,
Za właściwe do drugiego człowieka podejście;
Za życzliwość i empatię do współbrata,
Za złoty środek i carpe diem w odbiorze świata;
Za edukację i wzorce zachowania,
Za dzieci i młodzieży rozwój, o nich starania;
Za rekreację, wypoczynek, pielgrzymki,
Za szereg przedsięwzięć i dobre uczynki;

Za ogólnoludzkie wartości, miłość Ojczyzny,
Za budowanie więzi, tradycję, umiłowanie kultury;
Za małe i duże projekty,
Za rozbudowę ośrodka i troskę o jego potrzeby;
Za współpracę z lokalnym środowiskiem,
Za pokonywanie trudności, dbałość o wszystko!
Za wspólne wigilie, święta, uroczystości,
Za rzeczy codzienne i tak wiele radości!
Za solidaryzm z głubczyckimi szkołami,
Za wyciągniętą dłoń i umiejętność gospodarowania;
Za uczestnictwo w programie BEZ BARIER,
Za integrację z człowiekiem niepełnosprawnym;
Za posługę i społecznictwo,
Za dzieło Św. Franciszka i jego dziedzictwo;
Za dwie dekady istnienia,
Za szlachetne dzieło, które trwa i się spełnia

Dziękujemy"
                                                                                      Maria Farasiewicz
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go? Trudno powiedzieć. Czasem jest tak, że ludzie wolą rywalizować na pozio-
mie powiedzmy, mistrzostw Polski. I wcale nie mają ambicji wyjść gdzieś dalej.
A wiadomo, że jak już narodzi się poważna organizacja, zaczną się: rywalizacja
na serio, starania o wyniki i dysproporcje. Przestaje to być tylko działalność
rekreacyjna, a zaczyna się wielki sport. Ja byłem w grupie, która dążyła do
utworzenia związku. W 1974 roku dostaliśmy zgodę na powołanie Centralnej
Komisji Badmintona. A ponieważ jeszcze cały czas trwały spory o nazwę -
kometka czy badminton - wystąpiliśmy do prof. Witolda Doroszewskiego o
rozstrzygnięcie. Niektórzy uważali, że nazwa "kometka" jest polska, bo wymyślił
ją Polak, Fazanowicz. Ale w rzeczywistości okazało się, że to słowo pochodzenia
greckiego. Badminton jest słowem angielskim. Prof. Doroszewski dał taką oto
wykładnię: z dwóch słów obcojęzycznych - kometka i badminton - lepiej używać
nazwy badminton. Pochodzi ona od pałacu księcia Beauforta właśnie w posia-
dłości Badminton. To jest nazwa międzynarodowa, używana wtedy w 56 krajach
na świecie. Dlaczego więc akurat my mielibyśmy mieć odmienną?
         Centralna Komisja Badmintona miała już bardzo mocne cechy związku, z
tym że jeszcze bez związkowych uprawnień. Zgodę na powołanie Polskiego
Związku Badmintona dostaliśmy trzy lata później. Spotkanie założycielskie
odbyło się 29. maja 1977 roku przy okazji zawodów badmintonowych w Głub-
czycach. Dziewięć klubów, które wiodły prym, podpisało dokument, że stają
się członkami założycielami. Parę miesięcy trwały sprawy formalne, układa-
nie statutów, opracowywanie dokumentów. Polski Związek Badmintona został
powołany 7 listopada 1977 roku. Miałem przyjemność być przewodniczącym
Centralnej Komisji Badmintona, a następnie pierwszym prezesem Polskiego
Związku Badmintona. Pełniłem tę funkcję przez 14 lat, a po mnie przez kolejne
14  lat prezesem była  Jadwiga Ślawska a od 1992 roku moja żona Jadwiga
Ślawska-Szalewicz, czyli w sumie kierowaliśmy związkiem przez 28 lat. Dlacze-
go Jadwiga? To proste, chodziło o ciągłość myśli. Oboje wiedzieliśmy, po co
na przykład organizujemy zawody dla maluczkich, potem średnich i co trzeba
robić, by wyczynowa gra była na coraz wyższym poziomie.
       Wszystkiego uczyliśmy się od początku. Przez pierwsze lata w TKKF-ie
graliśmy, mówiąc wprost, idiotycznie, bo lotką plastikową o zupełnie innym
ciężarze w stosunku do piórkowej, którymi grała już wtedy reszta świata. Gdy
zetknęliśmy się z badmintonem, wszyscy już grali piórem. Z czasem było coraz
lepiej. Zaczęliśmy mozolnie budować badminton w Polsce. Oczywiście Głub-
czyce były numerem 1. Warto dodać, że początek lat 70. to szalenie ciekawy
okres. Zanim jeszcze powstał związek, w 1972 roku odbył się pierwszy kurs
instruktorów w Świeradowie. Bardzo wielu kolegów do dziś działających w
badmintonowym środowisku kończyło tamten kurs. Byliśmy dorosłymi ludź-
mi, pracującymi, spotykaliśmy się wieczorem towarzysko i umawialiśmy się, że
chociaż nie mamy pieniędzy ani zezwolenia, zrobimy ligę w Polsce. I raptem się
okazało, że było to możliwe. W drużynowych mistrzostwach Polski startowały
drużyny z 24 krajów. Trzeba było mieć pewną odwagę, żeby porwać się na
organizowanie takiej imprezy. Wiadomo, że myśmy nic nie robili na lewo, ale o
wszystko musieliśmy zadbać sami. I udawało się, nikt się z nikim nie pobił, nikt
nie protestował.
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      Gdy doszło do powołania Polskiego Związku Badmintona, nastąpiło tąp-
nięcie, jeżeli chodzi o liczby. Po pierwsze, grających, po drugie, ognisk głównie
TKKF-u i klubów. Bo już wtedy istniał na przykład klub Technik, który potem
był Polonią, następnie Unią, a w końcu LKS Technikiem Głubczyce. Stało się
to, o czym wspomniałem na początku - gdy chodziło wyłącznie o rekreację, grę
hobbystyczną dla wszystkich, to mnóstwo ludzi się garnęło do badmintona.
Natomiast kiedy trzeba było ująć grę w organizacyjne ramy, zdobywać pienią-
dze, prowadzić regularny trening, entuzjazm opadł. Całość tych zdarzeń po-
zwoliłem sobie opisać w książce "Historia badmintona w Polsce".
      Niestety, nie odbiliśmy się od tamtego tąpnięcia do tej pory. Licencjono-
wanych zawodników grających w badmintona jest obecnie 1600-2000, a w
piłkę nożną gra 300 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, że w TKKF-ie na impre-
zach typu spartakiady potrafiliśmy jednego roku mieć 460 tysięcy uczestni-
ków w jednych zawodach. A po kilku latach liczba zawodników spadła do
1600,  właściwie w ogóle nie ma czego porównywać (śmiech). To tąpnięcie to
oczywiście był szok.
Kometka zdobywała szaloną wprost popularność mimo że grało się jeszcze
drewnianą rakietą. W latach 70. jak ktoś otwierał bagażnik, to okazywało się, że
każdy woził dwie rakietki, bo wszyscy grali gdzie się dało. Czy znali przepisy, to
jest inna para kaloszy. Wszyscy odbijali. Kometka to było takie właśnie luźne
odbijanie, bez przepisów, bez wymiarowego boiska.
Związek natomiast musiał doprowadzić do tego, żeby pojawiły się korty. Roz-
kładane korty ważyły 150 kilogramów. Do ich zwijania potrzebny był widlak,
magazyn do przechowywania, czyli należało zbudować infrastrukturę. Wiele
klubów nigdy nie miało własnych wykładzin, jedynie namalowane boiska na
salach gimnastycznych w szkołach.
Kolejna rzecz to szkolenia. W tych pierwszych kadencjach musieliśmy ścią-
gnąć do Polski ogromną liczbę trenerów zza granicy, żeby wyszkolili naszych.
Początkowo głównie korzystaliśmy z kadry z NRD, bo oni byli przy granicy i
dużo wcześniej mieli przepisowy badminton, a nawet szkoły sportowe. Potem
przyjeżdżali do nas Anglicy, Duńczycy i Niemcy, ale już ci z RFN-u. Sprowadzi-
liśmy nawet pięciu Chińczyków. Wszystko zaczęło się od naszego wyjazdu do
Chin. Chińczycy bardzo ładnie nas przyjęli. Przejechaliśmy wtedy z młodzie-
żową drużyną - dziś to pięćdziesięciolatkowie - całe Chiny, 15 tysięcy kilome-
trów. Gdy Bożena  Siemieniec z kraju, o którym oni nawet nie słyszeli, wygrała
z nimi jeden mecz, Chińczycy przeżyli szok. Stwierdzili po tym meczu, że skoro
mamy takich zawodników jak Bożena, to oni nam pomogą. I faktycznie pomo-
gli. Gdy w 1982 roku był stan wojenny i nie odbywały się u nas żadne imprezy
z udziałem ludzi z zachodnich krajów, na mistrzostwa Polish Open w badminto-
nie przyjechały do Polski drużyny z 12 krajów. Powody były dwa - po pierwsze
przyjeżdżali do nas Chińczycy, po drugie zawody pokazywało się w telewizji
po 4-6 godzin dziennie. Takie to były czasy.
Obecność zawodników z tylu krajów, oczywiście, nie mistrzów świata, bo mi-
strzowie świata już wtedy zarabiali ciężkie dolary, była ważna, dlatego że nasi
badmintoniści mogli się z nimi oswoić, zobaczyć, jak wygląda gra, zachowania,

               
        

          
       

          
            

              
           

           
             

           
          
          

        
            

              
          

         
            

        
           

           
          

            
              

             
             

           
           
          

           
         

         
          

        
        

          
           

          
           

         
         

           
         



              
           

            
           
            

         
          

         
        

                
         

            
         
           

            
  

         
            

             
           

     
          
          
       

         
   

         
          

            
         

            
          
         
           
             

            
           

               
           

             
          

       
          

           
          

261

JUBILEUSZE
inne - dla nas dziwne, żywienie. W latach 90. to już była era mojej żony, zawod-
nicy prowadzeni w szkołach mistrzostwa sportowego, zdobyli pierwsze meda-
le na mistrzostwach Europy juniorów. Wiadomo, co dalej. Skoro medale zdo-
bywają juniorzy, to po jakimś czasie również seniorzy.
Mnóstwo ciekawych rzeczy można by opowiadać o tym, jak myśmy pracowali
z zawodnikami. To przecież były czasy, kiedy wyjeżdżało się za granicę i czło-
wiek miał całe 4 dolary na dzień do wydania, bo więcej nie wolno było wziąć.
Nasi młodzi zawodnicy z miejscowości typu  Głubczyce spotykali się z młody-
mi Duńczykami, którzy mieli duże  pieniądze wielką kasę, byli obyci, rozbawie-
ni. Gdy nasz zawodnik wchodził na kort i widział rywala z Zachodu już miał
sztywne nogi i zestresowany nic nie potrafił zagrać.. Robiliśmy więc na przy-
kład kursy tańca podczas zgrupowań kadry narodowej, po dwie godziny dzien-
nie, uczyliśmy zachowania, w tym na przykład jedzenia przy szwedzkim stole.
Naszych zawodników początkowo przytaczał duży wybór wędlin, sera czy
innych potraw podczas posiłków. Albo mówili, że nie ma co jeść, co znaczyło,
że nie ma tego, co zwykle jadali, albo objadali się przed meczem i potem były
kłopoty. Uczyliśmy się wszystkiego krok po kroku, aż doszliśmy do złotego
medalu mistrzostw Europy w 2001 roku. Podkupiliśmy Białorusinom grającą u
nas od lat Nadię Kostiuczyk, dziś Nadię Ziębę i razem z Kamilą Augustyn
zdobyły złoty medal, zresztą świetnie prowadzone przez Klaudię Majorową.
Ona rewelacyjnie prowadziła przez 12 lat kadrę narodową. Co dwa lata nasi
juniorzy i seniorzy zdobywali medale. A trzeba wiedzieć, że awansowali od 6.
grupy. Przepisy wówczas obowiązywały inne niż teraz, nie można było przyje-
chać i zdobyć mistrzostwa Europy. Trzeba było się wspinać po kolei. Jak się
grało w 6. grupie i wygrywało się grupę i baraż na tych samych zawodach z
ostatnim z grupy piątej, można było awansować do grupy piątej. I tak co dwa
lata przechodzić o oczko wyżej. Na starcie trzeba było liczyć 10 lat do tytułu
mistrza. I nasi zawodnicy pod kierunkiem Klaudii Majorowej po kolei doszli do
1. grupy. A później już zmieniono przepisy. Teraz wszyscy mogą zdobyć tytuł.
W latach 2008 i 2010 zdobyliśmy tytuł wicemistrza Europy drużyn męskich,
medale w seniorach, o juniorach już wcześniej mówiliśmy. Dodam, że nasi pano-
wie trenerzy bardzo byli zdenerwowani, że Klaudia Majorowa została trenerką
kadry. Mieli problem z tym, że kobieta sterowała polskim badmintonem...
Wracając do mnie, odszedłem z Polskiego Związku Badmintona w 1991 roku,
gdy zostałem prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To było bardzo
ciekawe zajęcie. Oczywiście, cały czas towarzyszyłem Jadwidze. Zresztą, do
dzisiaj mamy ten układ. Najpierw ja byłem w latach 1987-1989 wiceprezyden-
tem Europejskiej Unii Badmintona, a następnie w latach 2004 - 2007 Jadwiga
pełniła tę funkcję. Znajomości, które mamy, do dzisiaj owocują. Niestety, po-
przedni dwaj prezesi nie bardzo chcieli z nich korzystać. Dali się zdominować
zawodnikom, a to niestety, bardzo utrudnia pracę i utrzymanie właściwych
proporcji. Jeżeli zawodnicy zaczynają sterować prezesem, to z reguły kończy
się źle. Trzymają nogi na szyi wszystkim młodym zawodnikom, żeby broń Boże
im nie zagrozili, w efekcie zupełnie rozsypała się cała kadra.
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Historia

dawna i niedawna

100 lat niepodleg³oœci
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- bawiliśmy się zupełnie dobrze - zwłaszcza że kilku starszych gości starało
się zręcznie zatuszować całe zajście. Po obiedzie poproszono moją żonę, sły-
sząc, że dobrze śpiewa, do fortepianu. Zaśpiewała kilka piosenek polskich,
oczywiście po polsku, znów ku oburzeniu hakatystów, którego jednakże po
spożyciu dobrego obiadku na zewnątrz nie okazali. Epilog tego obiadu był
taki, że stary baron Welczek napisał list do mojej teściowej, z którą od dawna
był zaprzyjaźniony, wyrażając w nim swe oburzenie na "zięcia" i przestrzega-
jąc ją przed skutkami złego wrażenia, jakie wywarła na obecnych polska zupa
i polskie pieśni".
     Poza Kazimierzem Raszewskim, na służbę w garnizonie głubczyckim zosta-
li skierowani jeszcze dwaj Polacy: hrabia Stefan Sumiński i Feliks Leo Alek-
sander Poniński herbu Łodzia, z Wrześni. Hrabia Stefan Sumiński, ur. 29
października 1860 r. w Zbójnie, pow. rypiński (dziś w woj. kujawsko - pomor-
skim), będąc na służbie w pułku zielonych huzarów Goetzena, podczas ma-
newrów cesarskich dwukrotnie był ordynansem przy cesarzu Wilhelmie II.
W 1902 r. opuścił armię niemiecka w randze rotmistrza, a w 1919 r. został
dyrektorem Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie. Zmarł 25 listopada
1930 r. w Ugoszczu i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Oborach w
powiecie lipnowskim. O Ponińskim autorka tego artykułu nie znalazła żad-
nych innych informacji.
     Wracając do wspomnień Kazimierza Raszewskiego. Podczas służby garni-
zonowej w Głubczycach, w tym mieście przyszło na świat dwoje jego dzieci:
Lambert (ur. 18 marca 1893 r.) i córka Izabela (ur. 13 lipca 1895 r.). Wychowy-
wały je polskie niańki. Pewnego dnia jedna z niań przyszła do domu Raszew-
skich z płaczem, ponieważ została wraz z dziećmi obrzucona kamieniami za
mówienie po polsku.
     Mimo postępującej germanizacji, między oficerami polskimi i niemieckimi
istniały jednak stosunki koleżeńskie. Po śmierci dowódcy pułku głubczyc-
kiego, płk. von Zieglera - Klipphausen, nowym dowódcą został płk Hans
Wilhelm Georg von Bornstedt, którego żona o nazwisku Żychlińska była
zniemczona Polką. Ten nowy dowódca cieszył się sympatią całego korpusu
oficerskiego. Do Głubczyc lubił wówczas przyjeżdżać z Wrocławia generał -
książę von Meiningen, szwagier Wilhelma II, wraz ze swoją małżonką Char-
lottą. Razem oglądali wszystkie tamtejsze przedstawienia pułkowe. Książę
chętnie odwiedzał również batalion strzelców austriackich w Karniowie
(Krnov). Również huzarzy z Głubczyc utrzymywali stosunki towarzyskie z
oficerami z Karniowa. Raszewski wspomina pewne zabawne wydarzenie to-
warzyskie z głubczyckiego okresu swojej służby:
     "Jeden z moich kolegów pułkowych von Studnitz zaprosił pewnego dnia
trzech swoich przyjaciół austriackich, a nie mogąc wskutek służby sam pójść
na dworzec, prosił mnie o zastąpienie go. Przybywszy na dworzec, przestra-
szyłem się, widząc że zamiast trzech spodziewanych gości przyjechało aż
dwudziestu kilku i to z najróżniejszych okolicznych garnizonów, jak również
z Opawy i Krakowa. Oficerowie ci przyjechali w odwiedziny do kolegów w
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Jägerndorf [Krnov], a ci niewiele myśląc oraz chcąc się zabawić - zabrali [ich]
ze sobą do Głubczyc. Zawiozłem gości do mego mieszkania kawalerskiego,
gdyż jeszcze nie byłem w tym czasie żonaty i zaalarmowałem koło oficerskie.
Urządziliśmy dla nich naprędce w kasynie [dziś na miejscu tego kasyna znaj-
duje się pub "Atmosfera"] przyjęcie. Aby ich uraczyć, poczęstowaliśmy ich
szampanem z porterem, a na pytanie, jak im ten napój smakuje, twierdzili, że to
doskonałe ciemne piwo. W rezultacie tak się popili, ze trzeba było wnosić ich
do powozów, a stamtąd do wagonów, gdyż nie mieli dłuższego urlopu i musieli
wracać do garnizonów. Byli to bardzo mili oficerowie, z którymi wesoło spędzi-
liśmy kilka godzin".
     Sam Kazimierz Raszewski w 1895 r. został mianowany porucznikiem i pod-
czas manewrów cesarskich musiał się zameldować Wilhelmowi II. Następnie
został przeniesiony na służbę do Raciborza. Gdy otrzymał rozkaz uczenia ofi-
cerów języka rosyjskiego, poprosił dowódcę o urlop na wyjazd do Kijowa, w
celu nauczenia się tego języka. Po powrocie w 1896 r., został przeniesiony do
pułku brązowych huzarów, do Oławy. W 1901 r. został rotmistrzem, w 1913 r.
majorem, a w 1918 r. podpułkownikiem. Przed wybuchem I wojny światowej
otrzymał kolejne przeniesienie, tym razem do 16 pułku huzarów w Szlezwiku.
Podczas I wojny walczył na froncie zachodnim we Francji i na wschodnim, na
Litwie i Łotwie. Po upadku cesarstwa w Niemczech, przyjechał do niepodległej
Polski i po krótkim wypoczynku u brata Gustawa w Jasieniu, zameldował się na
służbę u generała Dowbora - Muśnickiego, który mu zlecił formowanie 3 Pułku
Ułanów Wielkopolskich w Gnieźnie. Gdy Kazimierz wykonał to zadanie, w
marcu 1919 r. został szefem wywiadu wojskowego Naczelnej Rady Ludowej w
Poznaniu. Otrzymał też wymarzony w latach młodzieńczych awans na polskie-
go generała. Został również prezesem Towarzystwa Wyścigów Konnych i
osobiście zaprosił w Warszawie na wyścigi w Poznaniu, samego naczelnika
Józefa Piłsudskiego, któremu początkowo - jako monarchista - był nieprzy-
chylny. Naczelnik to zaproszenie przyjął. 10 września 1919 r. gen. Raszewski
został dowódcą Okręgu Generalnego Pomorze. Wziął udział w wojnie polsko -
bolszewickiej - w ofensywie wileńskiej i kijowskiej, a ponieważ zawiódł jako
dowódca operacyjny, gen. Kazimierz Sosnkowski skierował go do dowodze-
nia Grupa Operacyjną Pomorze. Następnie został dowódcą Okręgu Korpusu
VII w Poznaniu. W 1925 r. został awansowany na generała broni. Emeryturę
spędził w Poznaniu. Utrzymywał kontakty z kolegami z armii niemieckiej i jeź-
dził na ich zjazdy koleżeńskie. Po wybuchu II wojny światowej, został w 1939
r. uwięziony przez gestapo i zwolniony dopiero w 1941 r. Zmarł niedługo po
wyjściu z więzienia - 17 stycznia 1941 r. i został pochowany na Cmentarzu
Górczyńskim w Poznaniu.
     Gustaw Raszewski, po zdaniu matury w Głubczycach, studiował rolnictwo
na uniwersytetach w Halle i Monachium, a w 1889 r. przejął po ojcu majątek
ziemski w Jasieniu, który zmodernizował. W 1929 r. majątek ten obejmował 395
ha. Poza zarządzaniem majątkiem, Gustaw publikował swoje artykuły w prasie
rolniczej i patronował wielkopolskim kółkom rolniczym. Zmarł 13 marca 1931 r.
i został pochowany w Starych Oborzyskach, pow. kościański. Otrzymał Krzyż
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Komandorski Orderu Polonia Restituta. Dziś mieszkańcy Starych Oborzysk
w Święto Niepodległości składają wieńce i kwiaty na jego grobie.
     I tak oto Głubczyce położone na Górnym Śląsku, stały się ważnym miejscem
kształcenia i wychowania niemałej liczby Polaków z Wielkopolski, którzy w róż-
ny sposób, poprzez pracę organiczną lub działalność na polu medycznym czy
wojskowym, przyczynili się do odbudowy wymarzonej, niepodległej Polski.

Katarzyna Maler
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1920, nr 3 z 12 grudnia 1920 r.
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W: Jubileusz 70-lecia liceum 25-26 września 2015 r. [biuletyn].
Raszewski K., Wspomnienia z własnych przeżyć do końca roku 1920, Po-
znań b. d. w.
Roszkowski W., Gustaw Raszewski. W: Internetowy Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. XXX, 1987.
Sroka S. T., Stefan Antoni Grzegorz Sumiński. W: Internetowy Polski Słow-
nik Biograficzny, t. XLV, 2007-2008.
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OSTATNI WAWRZYN

GENEZA I DZIEJE WALK NA GÓRNYM ŚLĄSKU
OD STYCZNIA DO MAJA 1945 R.

(Fragmenty książki Georga Guntera, opisującego walki o Głubczyce
i powiat)

(…) W ciągu dnia (21.03 1945) stało się bowiem jasne, że
przeciwnik koncentruje swe wysiłki w rejonie Głubczyc, pra-
gnąc z pomocą wszystkich dostępnych sił przełamać nie-
miecką obronę  w kierunku na południe, na Opavę i mo-
rawską Ostravę. I już rankiem o godz. 5:00, sowiecka artyle-
ria huraganowym ogniem  ostrzegała  niemieckie pozycje w
rejonie Włodzienina  i Nowej Wsi Głubczyckiej. O godz.
9:00 pancerna sowiecka lawina "wychodząca z wąwozów w
rejonie Nowej Wsi Głubczyckiej" dotarła do płaskowyżu na

północ od Włodzienina. Rosyjski atak spotkał się z kontratakiem niemieckich
czołgów atakujących szerokim frontem przez Jędrychowice na południe od
Włodzienina. W krótkim czasie rosyjskie natarcie zostało rozbite,  a pole walki
usiane płonącymi wrakami czołgów. (…)

Przybyła 2 dni wcześniej do Karniowa (Krnov) szwabsko-bawarska XVII
Dywizja Pancerna otrzymała 22 marca rozkaz rozpoczęcia natarcia z pozycji
wyjściowych przez Włodzienin   w kierunku Głubczyc. (…) Przeprowadzone
22. marca z wielkim impetem natarcie grupy bojowej XVII Dywizji Pancernej,
utknęło w końcu w miejsu, i to "pomimo zniszczenia pod Bogdanowicami 59
czołgów T-54". Nieprzyjaciel ściągnął w ten rejon liczne jednostki pancerne.
W wielu miejscach dochodziło do walki wręcz. W końcu utracono kontrolę
nad przebiegiem bitwy. (…)

Płonęła położona 3 km na wschód od Głubczyc - wieś Grobniki. Głubczyce
ostrzeliwane były ogniem sowieckich "katiusz". Na bliskie już upadku miasto,
ciągnęły z północnego wschodu silne sowieckie jednostki pancerne, z pie-
chotą siedzącą na pancerzach pojazdów. Znajdujące się na wschód od Głub-
czyc niemieckie oddziały cofały się. Na następny dzień wyznaczony był kontr-
atak. Miał to być pamiętny dzień. Jeszcze straszniejszy i znaczony jeszcze
bardziej morderczymi walkami, aniżeli ów 22 marca, kiedy to Rosjanie na wschód
od Głubczyc oraz wokół Osoblahy utracili łącznie 143 czołgi. (…) Rosjanie
natomiast dodatkowo jeszcze nasilili swój idący z połnocnego-zachodu
z kierunku Nowej Wsi Głubczyckiej i Bogdanowic nacisk na lewą flankę unie-
ruchomionego, niemieckiego zgrupowania. Na potrzeby kontrataku przeciw-
nik ściągnął dodatkowe siły piechoty, jak również mobilną broń przeciwpan-
cerną i ciężką broń piechoty. Pierwsze natarcie zostało zatrzymane ogniem
obrońców. Zniszczono wówczas sporo sowieckich dział przeciwpancernych,
a piechota poniosła poważne straty. Przeciwnik nie dał jednak za wygraną
i "jakiś czas później" uderzył ponownie - tym razem z dodatkowym wsparciem
pancernym. Również i ten atak zdołali Niemcy odeprzeć. Tak samo jak i trzeci
atak, mający miejsce tuż po poprzednim. Ppor. Baier relacjonuje: "moje nisz-
czyciele czołgów zniszczyły wówczas 4 czy 5 nieprzyjacielskich czołgów. Je-
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den z moich wozów bojowych, ostrzelany został z południa i uszkodzony przez
niemiecką armatę przeciwpancerną". Ppor. Baier: "o zmierzchu Rosjanie zaata-
kowali po raz czwarty. Tym razem już nie z flanki jak poprzednio, ale wprost na
południe, na Włodzienin. Przez przerwy w  ścielącej się na polach mgle, zauwa-
żyć mogłem czołgi idące we wciąż nowych, wielkich grupach. Ich liczba pora-
żała. Mogło to być daleko ponad 100 nieprzyjacielskich maszyn. Jeszcze raz
udało się nam niektóre z nich zniszczyć. Ja sam tego dnia, osobiście odstrzeli-
łem 7 czołgów". Ówczesny ppor. strzelców narciarskich Siegfried Bucher wspo-
mina w swojej relacji: "Rzadko zdarzało mi się uczestniczyć w boju, w którym
szala powodzenia przechylałaby się w podobny sposób. To na jedną, to na
drugą stronę". Dla niemieckich oddziałów zmotoryzowanych i pancernych
liczyło się teraz jedno: być jednocześnie wszędzie tam, gdzie Rosjanie właśnie
zmasowanymi siłami usiłują przełamać linię obrońców. Na południe od Głub-
czyc trudno już było mówić o stałych, wyraźnie rozgraniczonych odcinkach
frontu. (…) Nastał dzień i stało się dokładnie tak, jak tego oczekiwał ppor.
Baier: "Nieprzyjaciel ruszył swymi czołgami z Włodzienina. Jakieś 20 wozów
bojowych pokonało szczyt wzgórza i właśnie zeń zjeżdżało, kiedy porucznik
przez radio dał swym Jagdpanzerom rozkaz: "ogień swobodny!". W krótkim
czasie stalowy sowiecki klin, rozniesiony został najdosłowniej na strzępy. Dla
jednych ta scena była "niesamowita", dla innych straszna. Ppor. Baier widział,
"niektóre sowieckie czołgi trafiane były jednocześnie z 3 stron i po prostu
rozpadały się. Podczas trwającego jedynie sekundy ostrzału, zniszczone  zo-
stało wszystko, co tylko przekroczyło wierzchołek wzgórza". Potem nastała
cisza. "Całe pole usłane było szczątkami: oderwane wieże, lufy armatnie, silni-
ki, porozrywane kadłuby - jedno, wielkie rumowisko". Około godz. 11:00 miał
miejsce drugi atak. Również i tym razem przy udziale ok. 20 czołgów. Znowu
sforsowały one wierzchołek wzgórza i wjechały w pułapkę, z której nie wydo-
stał się ani jeden. "Po południu, ok. godz. 15:00 - trzeci  atak". Z samobójczym
zapamiętaniem, spróbowali Sowieci po raz trzeci  szczęścia. W tym samym
miejscu. I znowu nikt nie przeszedł przez ogień niemieckiego rygla. I znowu
"oderwane wieże, lufy armatnie, silniki, porozrywane kadłuby". Jeśli istniała
"bezduszna obojętność", o której to gen. Kurt Dittmar wspominał w rozmowie
z Lidellem Hartem, bezduszna obojętność czerwonoarmistów, przewyższająca
jeszcze ich fatalizm - to tu właśnie przypuszczenie takie wydawało się potwier-
dzać. Sceny takie nie były obce weteranom walk toczonych w Rosji: "z uporem
graniczącym z otępieniem, ponawiali oni swe ataki wciąż w jednym i tym sa-
mym miejscu. Kiedy w miejscu tym stoi 10 karabinów maszynowych, a kolejne
fale atakujących koszone są seryjnym ogniem, Rosjanie atakują ponownie.
Krzyczą "Urra!" i padają. Gen. von Tippelskirch twierdził natomiast, iż "na
Rosjanach wrażenie robił nieoczekiwanie silny, energiczny opór". "Po raz  czwar-
ty  Rosjanie już nie zaatakowali", relacjonuje dalej ppor. Baier. "Wobec tego,
podjechałem z moimi Jagdpanzerami do wzgórza od wschodu, podjąłem krótki
wywiad za jego wierzchołek, niszcząc w efekcie jeszcze  dwa sowieckie czołgi,
stojące przy wjeździe do Włodzienina. Szacować można, że łącznie zniszczyli-
śmy na południe od Włodzienina 60 czołgów. Był to jedynie szacunek, jako, że
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ULICA KOCHANOWSKIEGO

Był taki czas, gdy przemierzałam tę ulicę codziennie, od jej początku do
samiuśkiego końca, od kościoła parafialnego, w którego pobliżu był mój dom,
do pomnika robotnika, zwanego przez miejscowych przekornie chłopem. Przeko-
ra pozorna, były to bowiem czasy sojuszu robotniczo-chłopskiego i chłoporo-
botnik pięknie wpisywał się w obowiązującą ideologię.

Stoi sobie zresztą do dziś, (foto Jan Wac) dzierżąc w spracowanej dłoni kielnię i
znosząc cierpliwie kolejne pokolenia wdrapujących się na jego cokół młodocia-
nych mieszkańców grodu.Wędrowałam ulicą najczęściej do szkół, najpierw jako
uczennica podstawówki i liceum, później, po kilkuletniej przerwie, jako  nauczyciel-
ka. Trudno zresztą nie przechodzić tamtędy, skoro stanowi ona główną, że tak to
odważnie ujmę, arterię miasteczka przecinając je ze wschodu na zachód na zgrabne
połówki.

Fragment ulicy, który mocno utkwił mi w pamięci wcale nie należy do tych
najpiękniejszych. Odważę  się wręcz zaryzykować tezę, że im dalej na zachód i
na wschód od tego miejsca tym ładniej. Nie jest moim zamiarem jednak pokazy-
wanie czegoś, co piękne. Piękne znajdźcie sobie sami, a ja, cóż wędruję po
przeszłości.

Tam, gdzie teraz jest apteka otwarto w latach siedemdziesiątych jeden z
pierwszych samoobsługowych sklepów w mieście. Nazwano go szumnie De-
likatesami, o czym informował ogromny napis nad witrynami. Ze sprzedawa-
nych tam delikatesów pamiętam czekoladę w proszku w pięknych puszkach
oraz papierosy na wagę. Papieroski musiały być tanie, bo cieszyły się dużym
zainteresowaniem klientów. Pakowano je do brązowych papierowych torebek,
nie wiadomo dlaczego nazywanych szarymi. Były też, te papierosy, zaskakują-
co różnorodne: od piętnastocentymetrowych po malusieńkie ogryzki na jed-
nego sztacha. Pani ekspedientka nie pozwalała wybrzydzać, pakowała wszyst-
ko jak leci. Ot, taka gierkowska loteria tytoniowa.

Parę kroków dalej, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki była księgarnia.
Dwie ogromne witryny wypełnione książkami kusiły niezmiennie. Nie sposób
się było nie zatrzymać i to dwa razy dziennie, idąc i wracając ze szkoły. Szerokie
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WIZYTA  U WRÓŻKI

Kiedy ma się prawie dwanaście lat, wie się o świecie zdecydowanie najwię-
cej. Opalona istota w przykrótkiej sukience (bo jakoś tak się przez te wakacje
urosło), z dorodnymi strupami na kolanach i w białych tenisówkach odrestau-
rowanych pieczołowicie z pomocą białej kredy wszystko o świecie wie i zdecy-
dowanie wie najlepiej.

Zna jego ciekawe miejsca - od zionących stęchłym chłodem mrocznych piw-
nic po pokryty dziurawą papą, rozpalony od upału dach. Świat nie ma przed
nią żadnych tajemnic począwszy od drogi na Racibórz, gdzie można spróbo-
wać bogatych w ołów czereśni po budzący grozę, ale i nieodpartą ciekawość
cmentarz przy Wrocławskiej, od  Świątyni Dumania po stodołę Marysi, w
której można radośnie zjeżdżać na tyłku po pachnącym sianie, a potem ździe-
bełka tego szczęścia przynieść do domu we włosach. Świat prawie dwunasto-
latki jest szczęśliwy i prosty, bo jest mały, bardzo mały. Dokładnie tak mały, jak
jej rozumek i jak rozumek ukochanego przez nią bohatera literackiego.

A jeśli nawet, a jeżeli, a nie daj Boże czegoś nie wie, to z pewnością będzie
wiedziała jej koleżanka. Koleżanka? Najbliższy ktoś w tym świecie! Takie alter
ego tylko w zielonych gumowych japonkach. Z wysiłkiem rozerwie brudnymi
rękami najtwardsze jabłko, żeby się podzielić. Miękki od upału batonik "Mu-
rzynek" przywodzący swą nazwą pamięć solonych Murzynów w beczkach z
"Króla Maciusia", sprawiedliwie przegryzie na pół i wręczy twoją część sma-
kołyku. Błyskawicznie, klapiąc japonkami, przemierzy korytarze świętującej
niedawno rozpoczęcie roku szkolnego "dwójki"  w poszukiwaniu akurat w tym
momencie kochanego przez ciebie na zawsze Mietka, a potem Karola i pana
Jacka z wuefu, podczas gdy ty usychasz z miłości przy przeciekającym rezer-
wuarze w dziewczęcej ubikacji na pierwszym piętrze, nie mając odwagi sama
spojrzeć na bóstwo.

Powrót ze szkoły do domu jest w tym świecie momentem najważniejszym,
najmilszym ale i naznaczonym nadciągającym nieuchronnie kataklizmem. Naj-
ważniejszym, bo jest okazja, żeby podsumować i ocenić wszystko, co w szkole
się wydarzyło, pomijając oczywiście wszystko, co było na lekcjach. To co na
lekcjach pozostawić należy spragnionym wieści rodzicom. Zawsze pytali: Co
w szkole? I zawsze słyszeli: Nic! I o dziwo ta odpowiedź ich satysfakcjonowa-
ła. "Nic" oznaczało bowiem, że nie było nieszczęścia, a nieszczęścia właśnie
szanowni antenaci obawiali się najbardziej.

Bohaterki tej opowieści, czyli Alina i ja, wychodząc ze szkoły poświęcały
całą swą uwagę jedynie tym fascynującym sprawom, które działy się na prze-
rwach. Najmilszy zaś czas powrotu ze szkoły był dlatego, że wreszcie żaden
dzwonek nie przerywał bezlitośnie synchronicznego lizania lodów kakaowych
w kubku i można było stać do woli pod kościołem, przekładając z prawego na
lewe ramię i odwrotnie ciężką szkolną torbę, i rozmawiać. Sielankę mąciła jed-
nak zbliżająca się nieuchronnie perspektywa rozstania. W domach czekały
obiady i inne prozy życia.

A rozstanie było wtedy, przed laty dość radykalne - żadnych komórek, face-
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booków a nasza klasa była po prostu na pierwszym piętrze szkoły.

- Wiesz, że u nas jest wróżka? - zapytała Alina pewnego dnia, opierając z ulgą
torbę o przykościelne ogrodzenie.

Proste, krótkie zdanie pytające, a  przewróciło mój świat do góry nogami,
przeorało do fundamentów, obróciło w pył i gruzy to, co wydawało się tak stałe,
jak obecność w szkole pana od fizyki, człowieka obdarzonego najwyraźniej koń-
skim zdrowiem, który swą nieobecnością nigdy nas nie uszczęśliwił i zawsze, z
uporem i konsekwentnie, wtłaczał nam go głów jakieś dziwne prawidła.

- Wróżka? - zapytałam głupio i zaraz zapachniało wokół tajemnicą i przygodą.
Taka wróżka w naszym świecie to było coś. - I ona wróży? - zadałam kolejne
inteligentne pytanie.

- Nooo. - Ala postanowiła najwyraźniej dostosować się do poziomu dysku-
sji. - Ewa mi powiedziała - dodała, schrupawszy lodowy wafelek do końca.

- Pójdziemy do niej? Może się dowiemy, kiedy ta z matmy pójdzie na emery-
turę i przestanie nas gnębić.

- Głupia jesteś! - Ala potwierdziła swój osąd energicznie pukając się w czoło.
- Wróżki się pyta o ważne sprawy. Ile będziesz miała dzieci i kiedy wyjdziesz za
mąż, i czy ci brunet wyjdzie z kart.

Ilość dzieci, jak i  data zawarcia związku małżeńskiego były mi wonczas
najzupełniej obojętne, zaintrygował mnie jednak ten wychodzący z kart bru-
net. Byłam świeżo po obejrzeniu "Szejka" z Rudolem Valentino i u progu trwającej
do dziś fascynacji starym kinem, więc bruneta ujrzałam pod postacią Rudolfa
właśnie, który był brunetem brunetów, taki Italiano vero. A ponieważ szejk w
jednej scenie wychodził z namiotu, ten  mój Valentino z wyobraźni wychodził z
domku z kart. Chciałam to zobaczyć! Czy się ten domek rozleci, czy nie?

- Kiedy idziemy? - zgłosiłam gotowość
- Nie, no coś ty. jeszcze mi powie, że umrę - obruszyła się koleżanka.
- A jak ci nie powie, to nie umrzesz? - wściekłam się.
Zawsze tak było, coś tam powiedziała, ja nabrała ochoty, a moja Alunia

wtedy - wolta.
Mijały dni, upalny wrzesień zmienił się w złociście mglisty październik, teni-

sówki i japonki ustąpiły miejsca białym lakierkom, raniącym pięty niemiłosier-
nie i stukającym po szkolnych posadzkach. Cała żeńska część szkoły stukała z
czerwonymi, oklejonymi plastrem stopami, bo w czasach stałych przejścio-
wych trudności w zaopatrzeniu ludności tylko takie buty były w obuwniczym
na Ratuszowej.

 Potem pokazano te nasze lakierki w Dzienniku Telewizyjnym jako przykład
tak zwanego bubla.

Nie wiem, może to październikowa nostalgia, a może jakaś inna przyczyna
sprawiła, że Ala sama zaczęła nagle mówić o wróżce. W zasadzie Rudolf Valen-
tino wyłaniający się z domku z kart wywietrzał mi już z głowy, ale tak długo o
tym mówiła, że wreszcie zgodziłam się z nią pójść.

Mając prawie dwanaście lat, człowiek nie jest indywidualistą, wszystko robi
się w parach, tak więc żadna z nas nie wyobrażała sobie takiej wyprawy solo.

Dzień był chłodny, pachnący dymem z ogródków, już zdecydowanie jesien-
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ZEGAREK Z PLACU JÓZEFA

Czy istnieje w moim miasteczku jeszcze Plac św. Józefa?
Plac w samym sercu miasta kiedyś, dawno temu, tak się nazywał.  Podczas

jednej z mych rozlicznych, słynnych już wśród znajomych, peregrynacji po
świecie dzieciństwa  przesnułam się po tym placu kilkakrotnie wypatrując ta-
bliczki z nazwą. Znalazłam  rozsłonecznioną Ratuszową, przemknęłam po dają-
cej już o tej porze dnia zbawienny cień ulicy Emilii Plater, dotarłam do 22 Lipca,
która uzyskała przed laty chlubą nazwę Jana Pawła II, a Placu Józefa nie zala-
złam. Odszedł w historię znacznie bardzie dobitnie niż ta moja 22 Lipca. Po niej
zostały budynki i ludzie, tylko nazwa straciła swoje słusznie minione brzmie-
nie. Z Placu Józefa nie zostało nic.

A przecież były tam domy, w których mieszkali znani mi ludzie, zza uchylo-
nych okien sączyła się muzyka, a na sznurach suszyło się w letnie słoneczne
dni pranie, otulając okolicę świeżym zapachem. To z bramy białego domu wy-
biegał Michał z zardzewiałą pompką i świszczącym tym urządzeniem pompo-
wał koła stareńkiego roweru.

- Ma mo, a Mi  chał je dzie do Grooo bnik? - zawodziła zadzierając głowę mała
dziewczynka, siostra Michała, dzieląc swą wypowiedź sprawnie i konsekwent-
nie na sylaby

- Michał, ty nie jedź do Grobnik! - odpowiadała donośnym, nie znoszącym
sprzeciwu głosem kobieta z okna drugiego piętra. Czyniła to z prędkością
karabinu maszynowego.

- Ja nie jadę do Grobnik - odpowiadał spokojnie, flegmatycznie wręcz chudy
nastolatek.

Przez chwilę było cicho, ale rodzinny dialog zdołał mnie już obudzić w ciepły
wakacyjny poranek. Wstałam i wyjrzałam na podwórko, na Plac Józefa właśnie
i na wątłą postać Michała w oddali.

- Mamo, a Michał jedzie do Grooobnik!
- Michał! Ty nie jedź do Grobnik!
- Ja nie jadę do Grobnik...
I tak jeszcze kilka razy: skandowanie, karabin maszynowy i znudzony bas

wspierany przez jęki rowerowej pompki. Zostało mi w pamięci na dziesięciole-
cia i sprawia, że uśmiecham się sama do siebie. Niby tylko trzy krótkie zdania,
a ileż potrafiły powiedzieć o osobach dramatu.

Jeden z domów był już wtedy opuszczoną ruiną. Chciałoby się napisać
"opuszczony przez Boga i ludzi". Ale to nieprawda. Małe ludziki w koloro-
wych, kretonowych sukienkach i białych podkolanówkach zaczynających się
tuż pod zdobiącymi opalone kolana strupami żółciutkimi od jodyny zaludniały
stary dom w każde popołudnie.

 Jak się tam pięknie bawiło w chowanego. Pamiętam okno ze zwisającą na
zardzewiałym zawiasie  resztką  okiennej ramy cichutko skrzypiącej na wietrze,
z którego można było zaglądać do gabinetu dentystycznego w sąsiednim blo-
ku. Ilu dziewczyńskich zwierzeń wysłuchały wytarte drewniane schody, na
których przesiadywało się godzinami.

Mieszkający po sąsiedzku Bóg również nie opuścił tego miejsca. Czuwał, by
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żadna belka nie spadła młodocianym eksploratorom na głowę, żeby trzeszczą-
ce deski nie załamały się pod butami noszącymi ideologicznie słuszną nazwę -
pionierki, które nosiliśmy wszyscy i to przez większą część roku, marząc o
adidasach.

Był też na Placu Józefa siermiężny plac zabaw; dwie huśtawki i piaskownica,
śmietnik, garaż i trzepak. Na wielkim, zaniedbanym trawniku grywało się w dwa
ognie i badmintona, jak głosiła wersja oficjalna. Na co dzień były to gry w tata
wariata i paletki.

Kiedyś posadzono na placu drzewka. Rosły sobie krótko, bo miejscowa
zasmarkana przyszłość socjalistycznej ojczyzny wyrwała drzewka z korzenia-
mi, a te które nieszczęśliwie miały zbyt silne korzenie zostały połamane. Jedno
tylko drzewko ocalało za sprawą pana Jana z Ratuszowej.

Starszy pan miał takie postanowienie życiowe, żeby malusieńką sadzonkę
uchronić prze niszczycielskimi zapędami okolicznych wyrostków.

Drzewko szczęściarz rosło pod balkonem obrońcy przyrody, któremu najwy-
raźniej bardzo się marzył obiecywany w przyszłości cień i szum soczystego
listowia.

Otoczył człowiek delikatną roślinkę gustownym płotkiem, postawił obok
ławeczkę, na której siadywał z przerwami na pracę i czynności pielęgnacyjne
przy drzewku. Czasami chodził spać, a wtedy przyczajone za węgłem wyrostki
cichaczem zbliżały się do drzewka.

 Wtedy pan Jan wyskakiwał z korytarza swojego domu z bojowym okrzy-
kiem na ustach i w stroju mniej lub bardziej niedbałym w zależności od pory
ataku, i pustymi lub zbrojnymi w kij rękami drzewka bronił.  I obronił! Rosło
potem długie lata ciesząc oczy mieszkańców.

Obserwowałam tę heroiczną walkę sąsiada patrząc z okna mojego pokoju po
drugiej stronie podwórka i przyznam, że starszy pan miał większy wpływ na
mój stosunek do przyrody niż wszystkie szkolne Ligi Ochrony Przyrody, Gre-
enpeace i Zieloni razem wzięci. Pan Jan był dla mnie chodzącym przykładem, a
właściwie to biegającym z kijem i okrzykiem, do naśladowania.

Mama Michała oddała kiedyś panu Janowi zegarek do naprawy. Nie wiem
dlaczego, pamiętam przecież, że nie był zegarmistrzem. Najpewniej cieszył się
na Placu Józefa ogromnym szacunkiem i zaufaniem sąsiadów. Coś jednak z
naprawą czasomierza nie wyszło. Nie wyszło do tego stopnia, że mama Micha-
ła potkawszy na podwórku córkę pana Jana swym charakterystycznym, nie
znoszącym sprzeciwu tonem tak ową naprawę podsumowała:

-Twój ojciec zna mur naprawić, a nie dzugarek!
I tak sobie myślę, daleka już od dzieciństwa i od Placu Józefa, że tę naszą

ojczyznę to naprawić trzeba.  Jednak wszyscy ci, którzy tak władzy pożądają i
wreszcie ją zdobywają, znają mur naprawić, a państwo to przecież skompliko-
wany dzugarek.

                                                                               Barbara Sośnica Czekała
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HISTORIA POWIATOWEGO
 ZARZĄDU DROGOWEGO

W GŁUBCZYCACH
W zbiorach archiwalnych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Politycznych w Głubczycach, mającego swoją siedzibę w internacie Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, znajduje się interesujący maszynopis,
którego autorem jest Teofil Marcol. Przedstawia on problemy związane ze sta-
nem dróg w powiecie głubczyckim, zniszczonych podczas działań wojennych
w 1945 r. oraz odbudowę tych dróg, wiaduktów kolejowych i mostów, od lipca
1945 do czerwca 1946 r. Ponieważ informacje na ten temat nigdy nie były
publikowane, poniżej zostaną przytoczone obszerne fragmenty tego maszy-
nopisu, dotyczące odbudowy dróg na obszarze dzisiejszej gminy Głubczyce.
Poza drobnymi poprawkami, treść zostanie przytoczona zgodnie z oryginałem,
łącznie ze spolszczoną pisownią nazwisk niemieckich.

***
"Historia Powiatowego Zarządu Drogowego i mojej pracy z tym związanej,

wyłącznie mojej, nie dotyczy to innych, choć nieraz jestem zmuszony trochę
wspomnieć od 1945 r. w Głubczycach, przy późniejszej zmianie na Rejon Dróg
Publicznych, następnie Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, zaś obecnie
Zarząd Drogowy.

Po zakończonej wojnie, 30 czerwca 1945 r. zostałem skierowany do Głubczyc
przez wojewodę śląsko-dąbrowskiego, generała Zawadzkiego oraz naczelnika
Wydziału Komunikacyjno - Budowlanego, dr. inż. Kaufmana, w celu odbudo-
wy dróg i mostów jako drogomistrz, nr legitymacji służbowej 17053, którą do
dziś posiadam. W dniu 1 lipca 1945 r. zgłosiłem się u starosty [głubczyckiego]
Tadeusza Kopczyńskiego, po przedłożeniu skierowania otrzymałem pismo do
Urzędu Mieszkaniowego (kierownikiem był Paweł Kiełbasa). Mieszkanie otrzy-
małem przy ul. Pszczelnej nr 3, na piętrze pokój z kuchnią, zaś na parterze
mieszkał właściciel z rodziną. Po uporządkowaniu mieszkania i załatwieniu for-
malności, zameldowałem staroście, wyrażał niesamowitą radość, mówiąc: -
nareszcie mam już dwóch fachowców, drugim Karol Olejniczak z Katowic, któ-
ry dwa dni wcześniej przyjechał. Przyjęto też trzeciego, Antoniego Figlera z
Niewiadomia, pow. Rybnik. Starosta zapoznał nas z kierownikiem zarządu jesz-
cze nieistniejącego prawdę mówiąc, był to inż. Kaznowiecki. W starostwie na
parterze był pokój, gdzie na razie urzędowaliśmy razem, było to skromne jak na
cztery osoby, ale co było robić, przyniesiono stół i parę krzeseł, no i było też
biurko i szafa. Próbowali nas zapoznać z potrzebami powiatu, ale nikt dokład-
nie nie wiedział, jakie są faktyczne potrzeby, mówiono ogólnie, że drogi znisz-
czone w 80 %, mosty zawalone, po prostu nieprzejezdne, a jednak jak można
było się zorientować, nie bardzo się na tym znali. Teren przydzielono nam na
mapie, gdyż nie było się czym dostać w teren, zaś na rowerach panowie ci byli
za wygodni. Otrzymałem teren północno - zachodni od Głubczyc - Opawica -
Mokre - Braciszów - Ciermięcice - Zubrzyce - Włodzienin - Nowa Wieś - do
Głubczyc z powrotem oraz przyległe drogi, jak do Zopowy, Krzyżowic. Było to
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około 112 km. W tym czasie nazwa była Głąbczyce. Olejniczak otrzymał teren
północny do Racławic włącznie. Była to Sekcja nr 1, zaś moja nr 2. Sekcja nr 4
była w Baborowie obywatela Figlera. Następnie nową nr 3 w Nasiedlu, do
której przyjęto do pracy ob. Cichałę, o której napiszę nieco później.

Tak oto był podzielony jak na razie powiat głubczycki, w biurze pracował
kierownik, ja i Olejniczak, pozostałych dwóch nie wzywano w ogóle, gdyż było
to za daleko, mieli jednak zadanie organizowania służby drogowej dróżników
(jednak niewiele się tam robiło, my zaś rysowaliśmy mapy z niemieckich na
polskie nanosiliśmy polskie nazwy, chociaż było dużo śmiechu z tym, gdyż
nazwy kilkakrotnie zmieniono). Zacząłem się denerwować, ciekawość nie dała
mi żyć, jaki to właściwie teren, jakie potrzeby. Kazano nam czekać na ludzi,
których nie było do kilofa, byli szabrownicy i złodzieje, wreszcie zdecydowali-
śmy się na wyjazd na własnych rowerach […] Pojechaliśmy razem na mój teren
w kierunku Mokre - Dobieszów - Równe, z powrotem do Głubczyc. Przejecha-
liśmy około 35 km, zobaczyliśmy teren. Zrobiłem sobie parę notatek ważniej-
szych robót, które powinny być niezwłocznie rozpoczęte, materiał częściowo
leżał na poboczach, tłuczeń i piasek już zarośnięty trawą. Zmordowani i zado-
woleni poszliśmy spać. Rano już zameldowałem staroście i kierownikowi o
tym, co zauważyliśmy. Jakie było wielkie zdziwienie, że się odważyliśmy na
własną rękę pojechać w teren, gdyż w tym czasie było naprawdę bardzo nie-
bezpiecznie, ale o tym napiszę nieco później. Nadmieniam tylko, że było wszę-
dzie pełno wojska pijanego rosyjskiego, a nawet polskich żołnierzy razem z
nimi. Wszędzie było słychać strzelaninę na wiwat, że wojna się skończyła, ale
nie brakowało wypadków. Następnego dnia pojechaliśmy w teren Olejniczaka.
Tak samo wykonał sobie kilka notatek z potrzeb na swoim terenie. Rano zamel-
dowaliśmy staroście i kierownikowi, jednak na rozpoczęcie robót nie wyrazili
zgody, ja jednak byłem nieustępliwy, zagroziłem, że jeśli nie uzyskam zgody,
wracam do Katowic i zamelduję wojewodzie. Na to starosta: - macie teren,
róbcie, ale chciałbym was powiadomić, że już mamy mechaników, będą remon-
tować samochód do przewozu materiałów i ludzi. Było to tajemnicą, gdzie ten
samochód, jak się okazało, że nie jeden, ale dwa, marki Dodge albo podobnie,
już nie bardzo pamiętam. Samochody były prawdopodobnie sprawne, od woj-
ska. Rano wyjechały na próbę, my zaś czekaliśmy do wieczora, ale samochody
już nie wróciły. Koło Krakowa zatrzymała je milicja. Ani samochodów ani me-
chaników. Byli też inni mechanicy, ale od maszyn do szycia.

Po tygodniu został przydzielony przez wojewodę inż. Ryś, rodak z Cieszyna.
Został zastępcą kierownika, zresztą - nie na długo. Po zapoznaniu się z warun-
kami, podziękował za pracę, nawet usiłował mnie ze sobą zabrać. Odjechał, ja
jednak zostałem, uważałem, że nie po to tu zostałem skierowany, żeby sobie
dowolnie zmieniać pracę. Miałem też propozycję do milicji, także nie skorzysta-
łem. Wojewoda się na mnie nie zawiódł. Warunki były naprawdę bardzo cięż-
kie, ale nie szukałem lekkiego chleba, wyżywienie było bardzo marne, tak praw-
dę mówiąc chodziło się głodno. Stołówka mieściła się w piwnicy starostwa,
rzadko się z niej korzystało, gdyż prawie nigdy nie zdążyłem na czas rowerem
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z budowy, a kiedy się wróciło, była już albo zamknięta albo wszystko było
zimne, co gorsza, kupić nie było gdzie ani też za co, był jeden sklep na ul.
Słowackiego, a właścicielem był bardzo dobry człowiek o nazwisku Sołtysik.
Znał trochę nasze warunki, dawał nam chleb bez pieniędzy do czasu otrzy-
mania wypłaty. Pieniądze na wypłatę kierownik zdefraudował 220 000 zło-
tych. Wprawdzie jego zamknęli, ale my dalej byliśmy bez pieniędzy, kiedy już
ten chleb mieliśmy załatwiony, to zaś nie było niczego do chleba. O maśle
czy smalcu można było jedynie pomarzyć. Następnego dnia znów posze-
dłem do starosty, powiedziałem, że tak dalej pracować nie sposób. Pocieszał
jedynie, że będzie lepiej i na razie obiecał paczkę UNRRY, którą za parę dni
otrzymaliśmy. Starosta uradowany powiadomił nas, że ma już ludzi i wkrótce
rozpocznie się robota, chłopy jak dęby, powiada, pokazali jakieś zaświadcze-
nie napisane ręcznie po rosyjsku, zamazane, że starosta nie mógł przeczytać.
Czytali po swojemu, ale wystarczyło mi tylko popatrzeć na tych robotników,
wiedziałem wszystko! Ale nic nie mówiłem. Myślałem - niech starosta się
cieszy, jak się trochę urządzą, to zacznie się robota. Rzeczywiście zaczęli od
ogródka. Likwidacja min znajdujących się rzekomo w ziemi. Mieli ze sobą
pręty o średnicy 12 oraz starą blachę. Po minie straszyli ludzi, kazali zamykać
okna, zasłaniać po to, żeby nikt nie widział co tam wykopują. Nieraz nawet
się udało wykopać skrzynię z porcelaną, a nawet kryształy. Jak skończyli
ogród, zabrali się za piwnice. Kobiety przynosiły bimber za to, ze narażają
swoje życie dla ludzi. Nawet nocleg mieli zapewniony, gdyż nie wszyscy
mężowie wrócili z wojny. Były nawet takie, co poleciały do księdza, zaniosły
pieniądze na mszę za tych, co to narażają swoje życie. Jak byli już gotowi,
zniknęli jak kamfora, zostały tylko druty i blacha po minie, którą się później
dzieci bawiły. Kiedy się dowiedziała władza, byli bardzo speszeni, a ja już
miałem tego serdecznie dość. Zameldowałem staroście, że rozpoczynam ro-
botę na własną rękę. Rano, następnego dnia pojechałem w kierunku na
Mokre, przed wiaduktem kolejowym stał budynek, stoi tam do dziś. Nie był
zamknięty. Otworzyłem i zawołałem, ale nikt się nie odezwał. Zaciekawiło
mnie jednak jedno - piec był ciepły. Pomyślałem - ktoś tutaj przebywa, ale
nikt się nie odzywał. Pojechałem dalej do Kolonii Mokre. Tam się dowiedzia-
łem, że w Radyni jest człowiek, który zna się na robotach drogowych. Poje-
chałem do wioski i znalazłem nie drogowca, lecz piekarza, który podczas
wojny pracował przy budowie dróg, o nazwisku Gilge, zaś w domu, o którym
wspomniałem, mieszka brat - ten prawdziwy drogowiec. Obaj wyrazili zgodę
na rozpoczęcie robót. Pojechałem dalej do Pietrowic, dalej do Chomisza,
obecnie Chomiąża. Tam dowiedziałem się, że w Łączkach (obecnie Krasne
Pole), mieszka stary dróżnik, ale jeszcze przy zdrowiu. Odszukałem go, wyra-
ził zgodę na dalszą pracę. Nazwisko Jan Ganz. Od niego się dowiedziałem, że
w następnej wiosce - Lenarcicach - mieszka także były dróżnik o nazwisku
Jałernik [Jauernig]. Odszukałem go. Wyraził zgodę na rozpoczęcie roboty na
drodze, gdzie pracował. Pojechałem do wioski Opawica. Tam zmęczony po-
prosiłem u sołtysa o nocleg. Przyjęto mnie bardzo serdecznie po wylegity-
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mowaniu się. Zjadłem kolację, położyłem się spać. Rano wyruszyłem z powro-
tem do Głubczyc. Po drodze spotkałem człowieka słabo mówiącego po polsku.
Zapytałem, czy może zna kogoś, kto pracował przy robotach drogowych. Po-
wiedział, że w wiosce Dobieszów także mieszka dróżnik o nazwisku Fiszer.
Także wyraził zgodę pracować dalej jako dróżnik, ten zaś podał mi nazwisko
następnego dróżnika Wencla. To już pasowało, był to sukces. Pojechałem,
odnalazłem go, wyraził zgodę na rozpoczęcie robót. Bardzo ważne było to, że
oni wszyscy posiadali własny sprzęt, jak taczka, kilof, łopata, ubijak. To był
naprawdę sukces. Dalej, udało mi się zwerbować następnych dróżników, jak
Kolenda z Zopów, Kosturek z Braciszowa oraz Bajer z Zubrzyc. Poza tym
zgłosiło się jeszcze dwóch ludzi, jeden mieszkaniec Głubczyc, ob. Barczuk oraz
ob. Marceli Szewerniak. Po zameldowaniu staroście i kierownikowi PZD, nie
mogli znaleźć słów uznania za mój wysiłek i chęć do pracy. W gmachu staro-
stwa szkolono szybko wójtów do gmin. Gmina Mokre - Kolonia otrzymała
wójta o nazwisku Henryk Bartoszek, górnik z zawodu. Był to człowiek trudny
do określenia, bezwzględny, pogromca miejscowej ludności, dwulicowiec.
Został później zamknięty. Więcej do Mokrego nie wrócił, ale to tylko na margi-
nesie. Aby jednak rozpocząć robotę na większą skalę, potrzebni byli robotni-
cy. Tymczasem w biurze nastały zmiany. Po zamknięciu kierownika, na jego
miejsce przyszedł tech. Eugeniusz Kwiatkowski, później inżynier. Zastępcą
został Stanisław Trywiański. Utworzono nowy dział: Wydział Powiatowy, któ-
ry miał za zadanie opiekę nad drogami powiatowymi. Drogi w powiecie dzieliły
się na państwowe i powiatowe. Sekretarzem tego nowego wydziału był - o ile
pamiętam - ob. Tustanowski. W związku z tym praca była bardzo skompliko-
wana, gdyż robotnicy dróg państwowych byli opłacani z kasy państwowej, a
drogi powiatowe z kasy terenowej. Opiszę to nieco później. Ja dalej werbowa-
łem robotników, tak więc z obowiązku zameldowałem staroście i kierownikowi,
że rozpoczynam już robotę. Materiał był częściowo na poboczach jeszcze sprzed
wojny, jak piasek, tłuczeń, zaś resztę dowożono furmankami na szarwark z
kamieniołomów Nowej Cerekwi. Wójt nakładał obowiązki na sołtysów, ci zaś
wyznaczali rolników do wyjazdu po materiał. To wszystko trzeba było widzieć.
Obraz nędzy i rozpaczy. Furmanki łączyły się razem w Mokrem, Opawice, Le-
narcice, Krasne Pole, Chomiąża, Pietrowice. Było to nawet wskazane, gdyż
nawiasem mówiąc, bardziej bezpieczne, no i pomagali sobie nawzajem. Wyzna-
czony musiał jechać, a że nieraz nie miał czym, wójta to nie obchodziło. Po
uformowaniu się kolumny, nie wiadomo, czy trzeba było płakać czy też się
śmiać. Takiego czegoś nie widziałem w życiu. Konie kulawe, niepodkute, uprząż
powiązana sznurkami, drutami, kto co miał, poduszki na koniach, po prostu
worki ze słomą, lejce - powrózki różnego kalibru i koloru. Był to sznur wozów
do 20 furmanek. Trasa przez Ciermięcice, Zubrzyce, Włodzienin, Wojnowice,
N. Cerekiew do kamieniołomów. Po paru kilometrach część wozów się już roz-
sypała, które trzeba było przeładować na wozy lepsze i wracać do domu, zaś ci
co zajechali na miejsce, po załadowaniu trochę tłucznia, pod ciężarem po paru
kilometrach także po prostu się rozleciały. Były też jeszcze inne przeszkody, jak
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banda uzbrojonych złodziei, którzy napadali i zabierali konie albo wymieniali
na jeszcze gorsze. Było tez tak, że rolnik wrócił na piechotę do domu bez
wozu i koni. To co działo się na drodze, nie da się opisać. Ja nie byłem w
stanie pomóc, nieraz jechałem osobiście rowerem na przedzie i nie pozwoli-
łem na bezprawie, ale było też i tak, że kilku pijanych rosyjskich żołnierzy
napadło na mnie i zabrali mi rower, jednak przy pomocy WOP i milicji, rower
ten udało się jeszcze odebrać. Miejscowa ludność była zupełnie bezradna.
Po osiedleniu się rolników ze Wschodu trochę się ustabilizowało, chociaż
nie obyło się bez gwałtów. Miejscowi rolnicy, w większości wdowy albo
samotne jeszcze kobiety, które posiadały jedną lub dwie krowy, nie mogły
powiększyć swojego stada, gdyż pan wójt miał zapisane dokładnie, które
krowy są cielne, zaś po ocieleniu kilka dni cielę to zabierano na ubój. Nie
będę opisywał, jak ci ludzie żyli i co jedli zaraz po wojnie.

Aby odbudować dwa mosty w Kolonii Mokre do Pietrowic, byłem zmu-
szony sobie sam wszystko zorganizować. Nie było też materiału. W terenie
byłem już prawie dobrze zorientowany. Wiedziałem, gdzie materiał można
było uzyskać, w pasie granicznym były zapory przeciwczołgowe, które nada-
wały się na mosty, zwłaszcza dłużyce, nie było ich w dostatecznej ilości, ale
można (wyjaśnienie - jako dróżnik został zatrudniony Władysław Zięba,
który mieszka w Pietrowicach Głubczyckich, który brał udział w wyżej wy-
mienionych robotach) było roboty rozpoczynać przynajmniej na połowie
drogi, tak, aby rolnicy mogli przejeżdżać, ale jednak były przeszkody, gdyż
zapory były częściowo jeszcze zaminowane. Własnymi rękami wydobywa-
łem drewniane miny, a także talerzowe przeciwczołgowe no i różne żelastwa,
pancerfausty i różne niewypały moździerzowe. Wszystko to powynosiłem
na jedną kupę, po zameldowaniu u wójta i placówce WOP, nieraz czekałem
jeszcze parę dni na przyjazd saperów. Do tych robót mostowych zatrudni-
łem starych dróżników miejscowych, i tak bracia Gilge - Gantz - Jałernik -
Fryc Gerhard, no i pomocy udzielały kobiety. Na drogach rozpoczynałem
roboty przy pomocy ludzi wyznaczonych przez wójta i sołtysów, były to
przeważnie kobiety. Na drodze z Równego do Dobieszowa i dalej, do skrzy-
żowania Radynia, dróżnik Flejszic otrzymał trzech robotników: Szmer Wil-
helm Szarlert Józef - Wagner Frytz, wszyscy z Dobieszowa. Roboty te były
prowadzone na tej samej drodze , tylko że od tej drogi do Mokrego i Piel-
grzymowa oraz do Opawicy. Dróżnik Kolenda otrzymał 10 robotników (ko-
biety wyznaczone do szarwarku: Hedwig Machinek - Helena Juda - Magda
Ulman - Herug Anna - Elżbieta Hekiel - Maria Ebert - Elżbieta Kopp - Anna
Kopp - Aniela Kopp - Maria Wilner, wszystkie z Zopowych. Dróżnik Bar-
czuk otrzymał siedmiu robotników: Elisabeth Hekel, Hedwig Lilka, Olga Ju-
rel, Wilhelm Lichtblau, Franciszek Urbach, Józef Scheithauer, Henryk Bartu-
sik, robotnicy ci byli z Mokrego, Pietrowic i Braciszowa. Dróżnik Marceli
Szewerniak otrzymał 17 robotników, mieszkańcy z Bogdanowic (Edward
Rymer, Magda Bajer, Maria Till, Elza Kofman, Elza Benchord, Berta Heidrich,
Hedwig Heidrich, Hedwig Selmer, Gerhard Nitsch, Kurt Kubera, Josef Wol-
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lbert, Józef Zecer, Konstanty Zelman, Józef Szerner, Edward Feig, Józef Selcer,
Kazimiera Partyka. Roboty były wykonywane od Głubczyc do Włodzienina -
skrzyżowania Nowa Wieś oraz do wioski Zubrzyce.

Dróżnik Kosturek otrzymał sześciu robotników: Anna Popp, Jadwiga Griner,
Anna Ludwig, Anna Szonder, Gertruda Majer, Alfred Griner. Ludzie ci byli z
Braciszowa.

Dróżnik Wencel otrzymał dwóch robotników - Ryszard Bernard i Paweł An-
drys. Pracowali na drodze z Głubczyc do Równego. Była to największa liczbo-
wo sekcja drogowa wykonująca roboty na prawie całym obszarze w granicach
sekcji. Drogi te były najbardziej zniszczone, prawie nieprzejezdne, gdyż tutaj
właśnie Niemcy stawiali największy i ostatni opór, oprócz tego Rosjanie ścią-
gali rozbite czołgi bez gąsienic na jedno miejsce, wozy pancerne bez kół, tego
nie da się opisać, to trzeba było widzieć. Rowy pobocza w większości były
jeszcze zaminowane. Od Dobieszowa do Opawicy w lesie w km wyciągnąłem
pięć min talerzowych przeciwczołgowych, przy pomocy dróżnika Flejszica uło-
żyłem je pod świerkiem na skraju lasu, aby nie doszło do wypadku, następnie
miałem zamiar zameldować na placówce WOP. Niestety nie zdążyłem. Zosta-
łem zatrzymany przez patrol. Dowódca kapral chciał mnie aresztować, głupio
dopytywał, co ja chciałem z tym zrobić. Po wylegitymowaniu spisał protokół i
odjechali. Ja zaś za parę dni otrzymałem pochwałę.

Praca była niesamowicie niebezpieczna, gdyż nie było drogi, gdzie nie było
niewypałów, a pancerfausty leżały stosami. Jeszcze gorzej było z minami, prze-
ciwpiechotne cementowe, zarośnięte trawą, połączone cieniutkim niewidocz-
nym drucikiem, a żeby wykonać swoje zadanie, byłem zmuszony wejść do
rowu, gdyż każdy przepust musiał być zbadany, opisany z jakiego materiału jest
zbudowany, dokładnie pomierzony, długość - szerokość i wysokość, no i jakiej
naprawy wymaga. Nigdy nie wiedziałem, czy wrócę do domu, na dodatek głod-
ny, gdyż chleba suchego nie było, zaś co do chleba, to lepiej nie wspominać.

Kiedy już się uporałem z najgorszymi robotami, otrzymałem nowe zadanie:
rozbiórka wiaduktu nad koleją w Bernacicach, który groził zawaleniem, uszko-
dzony przez bombę w czasie nalotu. Razem z kierownikiem Kwiatkowskim i
oficerem WP, rozminowaliśmy go do reszty, do pomocy otrzymałem parowóz,
wagony - platformy do załadowania gruzu, który był wywożony w stronę
Baborowa. Pociąg dojeżdżał do Głubczyc do zawalonego wiaduktu, pasażero-
wie przesiadali się na pociąg po drugiej stronie, stojący w kierunku Baborów -
Racibórz. Ludzi otrzymywałem od sołtysów. 42 osoby, przeważnie kobiety z
Bernacic, zresztą nie wiem, skąd przypędzono tych ludzi pracujących przy
rozbiórce wiaduktu w Bernacicach: Anna Ludwig, Maria Szink, Anna Pozwa,
Berta Bajer, Monika Greczel, Anna Griner, Maria Kluger, Magdalena Griner,
Anna Fuks I, Anna Fuks II, Maria Malina, Elżbieta Moch, Jadwiga Pajkert,
Maria Popp I, Maria Popp II, Marta Szynk, Leopold Mende, Maria Fuks, Leon
Bernard, Maria Szyjner, Herbert Greczel, Anna Dobroschke, Maria Stradula,
Elżbieta Purschke, Elżbieta Richter, Maria Griner, Anna Griner, Maria Moch,
Maria Purschke, Ginter Wihweger, Maria Speich, Leon Purschke, Marta Szyj-
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ner, Maria Griner, Bregida Lilka, Oskar Lorenc, Maks Sojka. Była to brygada
pracująca na szarwark, do całkowitego usunięcia gruzu. Nazwiska w/w miesz-
kańców były spisane przeze mnie, osobiście podane przez pracujących. W
tym czasie pociągi dojeżdżały od Głubczyc do wiaduktu, pasażerowie przesia-
dali się do pociągu stojącego po drugiej stronie, w kierunku do Raciborza, z
robót tych posiadam jeszcze zdjęcia, które załączam [nie ma ich w archiwum,
KM]. Jednocześnie praca przy remontach posuwała się naprzód oraz naprawa
wiaduktu w Mokrem oraz przepustu na drodze Głubczyce - Mokre w km 10.
Była to wyrwa po bombie na jezdni. Materiał był dalej dowożony na szarwark.
We wsi Krzyżanowice [Gołuszowice] mieszkał sołtys znany jako dobry gospo-
darz, mający najładniejsze konie i nowy wóz, przydzielone prawdopodobnie
przez rosyjską komendanturę. Był to człowiek na każde zawołanie, mówiący
także po polsku. Pewnego razu zatrudniła go placówka WOP do przewożenia
sprzętu z Chomiąży do Opawicy. Po zakończonej pracy wracał do domu. Było
to już wieczorem. 3 km od Głubczyc został zastrzelony, zaś konie z wozem
zniknęły. Nasuwało mi się pytanie, dlaczego nie wyznaczono koni na miejscu
w Opawicy? Lub z innej pobliskiej wioski? Tego jednak nikt nie potrafił mi
wytłumaczyć. Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, aby pokazać, jak niebez-
piecznie było pracować w terenie. Nigdy nie wiedziałem, czy wrócę do domu.
Niezależnie od tych prac zawodowych, pracowałem jeszcze społecznie jako
przewodniczący Związku Pracowników Drogowych, później Związek Zawo-
dowy Transportowców i Drogowego i Lotniczego, przez 18 lat. Byłem też
członkiem Zarządu Okręgu tegoż związku w Katowicach, a później w Opolu. W
zarządzie powiatowym nastały kolejne zmiany. Sekcje zostały pozmieniane, ja
jednak kończyłem swoje roboty rozpoczęte, w dalszym ciągu dokonywałem
pomiarów przepustów i mostów, gdyż w biurze było ich brak, jak już wspo-
mniałem, wszystkie mosty i przepusty były jeszcze częściowo zaminowane,
poza tym m. in. granaty, pancerfausty, pociski moździerzowe i artyleryjskie,
niewypały. Nikt tymi rzeczami się nie zajmował, były ważniejsze sprawy, ja ile
mogłem, to starałem się unieszkodliwić. Była słoma, stosy różnorodnego chru-
stu, suchych gałęzi poznosiłem na kupę, z dala podpalałem i szybko się odda-
lałem na rowerze. Po niedługim czasie nastawał piekielny wybuch, zadowolo-
ny, że trochę tego żelastwa zniszczyłem, ale w końcu dałem sobie spokój. Parę
dni później pojechałem na drogę Głubczyce - Opawice do dróżnika Flajszica na
kontrolę oraz dokonać dalszych pomiarów przepustów. Dróżnik poprosił mnie,
żebym mu pozwolił na zatrudnienie syna, w zamian chciał urlopu na remont
domu. Ja nie wyraziłem zgody, gdyż syn nie był robotnikiem i ubezpieczonym.
Powiedziałem tylko, że nie chcę o tym wiedzieć. Nie wiedziałem, że syn już jest
przy ojcu, ale na czas mojej obecności syn ukrył się w lesie. Dlaczego to zrobił
dróżnik, dlatego, żeby szybciej wykonać zadane roboty. Pojechałem dalej, może
dwa kilometry. Naraz usłyszałem piekielny wybuch. Zawróciłem z powrotem.
Tego co zobaczyłem, nie zapomnę do śmierci. Syn pomagał zasypywać rowy
strzeleckie. W rowie, kilkanaście metrów od ojca, ale w innym kierunku, nie
zauważył min betonowych połączonych cieniutkimi drucikami przeciw piecho-
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łany w 1512 roku synod gnieźnieński nakazał ogrodzenie cmentarza murem,
parkanem drewnianym lub okopanie rowem.  A lokalne rozporządzenia bisku-
pów z XVI wieku zalecały, żeby fundusze na ogrodzenie cmentarzy i ich utrzy-
manie pochodziły, ze składek wiernych, zaś za porządek na cmentarzach odpo-
wiadać mieli  proboszczowie parafii,  na których cmentarz się znajdował. Sy-
nod chełmiński w 1583 r. uzupełnił  powinności wobec cmentarzy biskupów i
księży, nakazując w bramach cmentarnych montowanie krat metalowych bądź
drewnianych. Prawo kanoniczne z III wieku przyznało  pochówek w kościele
osobom konsekrowanym, dobroczyńcom-budowniczym kościoła i ich  rodzi-
nom, kolatorom na urzędzie i ich rodzinom. W  XVIII w. najpierw we Francji na
polecenie cesarza Napoleona I, zakazano z przyczyn sanitarnych pochówków
przykościelnych. Potem ta praktyka rozszerzyła się na całą Europę, również i
na Polskę. Prawo państwa pruskiego i prawo kościelne  pozwalało zamożnym
szlachetnie urodzonym właścicielom ziemskim, na pochówki w obrębie swoich
zabudowań mieszkalnych. Warunek był jeden, że będzie to grobowiec muro-
wany. Z prawa tego skorzystał Friedrich Wilhelm Bernhard v. Prittwitz, kiedy w
styczniu 1815r. zmarła jego żona, Karolina Fryderyka z domu Bernard. Fredrch
wzniósł dla niej piękną neogotycką kaplicę. 2 października 1843 r. zmarł sam
Friedrich Wilhelm Bernard v Pittwitz.  Został pochowany obok swojej małżon-
ki, Karoliny,  w Grobnikach. Neogotycka kaplica-grobowiec istnieje do dnia
dzisiejszego. Forma zewnętrzna kaplicy nie uległa od czasu budowy istotnym
zmianom. Natomiast wnętrze zostało całkowicie zdewastowane. Pierwotnie
wnętrze kaplicy wieńczyła imitacja sklepienia krzyżowo-żebrowego. Sklepie-
nie wykonane było z klepek drewnianych z nałożoną na nie warstwą tynku
sufitowego Sufit pomalowano na niebiesko  ze złotymi gwiazdkami.  W wyniku
nieszczelności dachu sklepienie zawaliło się w latach siedemdziesiątych XX
wieku. W czasie pokrywania dachu kościoła blachą, ks. Porwoll wykonał w
kaplicy płaski sufit i pokrył  dach blachą cynkową. Degradacja kaplicy postę-
powała jednak nadal, a odkryta krypta przedstawiała opłakany stan, grożąc
zawaleniem kaplicy. Dlatego ks. Dłużniewski nakazał zalanie krypty betonem.
Wyposażenie kaplicy stanowił ołtarz składający się ze stosunkowo prostej
drewnianej mensy i nadstawy w postaci krzyża i klęczących figurek św. Domi-
nika i św. Karoliny, patronów pochowanych w niej arystokratów. Po inwenta-
rzu wewnętrznym kaplicy, który składał się z ołtarza i klęcznika, pozostał jedy-
nie neogotycki krzyż, który proboszcz ks. Pielka odrestaurował i umieścił przy
ołtarzu watykańskim kościoła parafialnego w Grobnikach. Po założeniu cmen-
tarza, kaplicę włączono w jego obręb.

Obecny cmentarz został założony w połowie XIX wieku, po kasacji zakonu
joannitów i  ustanowieniu parafii w Grobnikach . Do kasacji zakonu, pochówki
mieszkańców Grobnik   obywały się  na cmentarzu przykościelnym w Bernaci-
cach. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt,  iż kościół p.w. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela był częścią założenia pałacowo-ogrodowego komandorii. Ponadto
nie był to kościół. parafialny, a  zakonny, w którym posługę kapłańską  sprawo-
wali księża administratorzy.

Pierwsza prośba  o założenie cmentarza wokół kościoła  została złożona do
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władz kościelnych w Ołomuńcu i landrata w Głubczycach w 1844 r. Prośba ze
względów sanitarnych została odrzucona. Ponowną prośbę parafianie złożyli
w 1847 r., tym razem została rozpatrzona pozytywnie. Po założeniu murowane-
go ogrodzenia i bram  pierwszego pochówku na cmentarzu dokonano w 1850r.
W 1905 r. cmentarz  w części południowej i częściowo wschodniej, otrzymał
założenie parkowe łączące w sobie funkcje grzebalne   z  parkowymi. Część
parkową stanowiły aleje i klomb kwiatowy.  Aleje obsadzono lipami, a na klom-
bie posadzono cztery tuje. Małą architekturę stanowiły figura Chrystusa Spra-
wiedliwego (Błogosławiącego)i pomnik Pamięci Poległych w czasie Wielkiej
Wojny (1914-1918). Aleja główna  tej części cmentarza  biegnie z zachodu na
wschód (od zamurowanej  bramy do studni). Dwie pozostałe, z północy na
południe.  Aleje krzyżują się pod kątem prostym, tworząc szachownicę, składa-
jącą się z  sześciu kwartałów grzebalnych. Pomnik Chrystusa  ustawiono  w
połowie alei pomiędzy  kwartałem II a IV. Aby podkreślić  parkowy charakter
alei,  przed figurą, po bu jej stronach, ustawiono kamienne ławeczki. Fundato-
rem figury był wielce zasłużony dla szkolnictwa w Grobnikach  nauczyciel
Anton Neugebauer. Nauczyciel ten wzbogacił się na handlu ziemią. Zdobyte
w ten sposób pieniądze przeznaczył na fundację na rzecz  rozbudowy i utrzy-
mania dotychczasowych budynków szkolnych, których był założycielem. Wło-
żony przez niego do fundacji kapitał początkowy wynosił 400 talarów. W na-
stępnych latach przekazał fundacji  800 talarów i 1200 talarów. W 1887 r. po-
wstał   nowoczesny, służący do dziś budynek szkolny, mieszczący cztery duże
klasy, dwa mieszkania dla nauczycieli oraz dwuizbowe mieszkanie dla woźne-
go („szkoła czerwona"). Dwa lata  później tj. w  1889 r. dokonano gruntownego
remontu dotychczasowej szkoły, dzięki czemu posiada on sześć przestron-
nych klas. A wszystko to było możliwe dzięki fundacji Neugebauera. Nauczy-
ciel,  dobroczyńca i fundator został pochowany  na końcu alei za figurą  Spra-
wiedliwego (Błogosławiącego) Chrystusa. Grób fundatora był skromny, mimo
że zajmował całą szerokość alei. Składał się z trzech prostokątnych kwater,
wydzielonych niewielkim kamiennym krawężnikiem. Najszersza była kwatera
środkowa, pośrodku której umieszczono pod niewielkim kątem alabastrową
prostokątną tablicę z wyrytym imieniem, nazwiskiem i dwulinijkowym  epita-
fium.  Zewnętrzne kwatery obsadzano bratkami  w kolorze granatowym, środ-
kową  białymi. Grób  w niezmienionej formie przetrwał do lat 70. XX wieku. Po
wojnie, grobem opiekowała się na prośbę  proboszcza ks. dr. Kiczki,  pani
Wolna. W latach siedemdziesiątych tablicę skradziono, a zaniedbany grób
ostatecznie zlikwidowano w latach osiemdziesiątych.

Weterani I wojny światowej  z Grobnik w 1920 r. założyli organizację komba-
tancką "Stahlhelm" (Stalowy hełm) : Bund der Frontsoldaten (Związek Żołnie-
rzy Frontowych).  Z inicjatywy tej organizacji w 1925 r. wszystkim tym, którzy
zginęli bądź zaginęli w czasie działań wojennych, wystawiono okazały pomnik.
Prace nad pomnikiem powierzono artyście rzeźbiarzowi " Szkoły Monachij-
skiej",  Paulowi Ondruschowi  z Głubczyc. Pomnik składa się z okazałego
wysokiego postumentu,  na którym wyryto nazwiska poległych grobniczan.
Na postumencie artysta umieścił grupę rzeźbiarską, opłakującą Chrystusa Ukrzy-
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Klisino, wieś położona na północnym krańcu powiatu głubczyckiego przy
drodze na Opole, została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1245 r.
jako Clyzino i zdaniem Henryka Borka jest to nazwa dzierżawcza, pochodząca
od imienia Kliś. W dokumentach z XV w. pojawiły się formy nazewnicze Glesin
i Glezin, w 1679 r. Glesen i w 1775 r., używana przez Niemców do 1945 r., forma
nazewnicza Glaesen (Gläsen).

Okolice Klisina były zaludnione od epoki neolitycznej. Na przylegającym
do przysiółka Klisinko (Klein Gläsen - kolonia założona w 1790 r. przez barona
von Gruttschreibera, przy majątkowym browarze i młynie) wzgórzu Auberge,
podczas orania, rolnicy znajdowali skorupy naczyń i toporki neolityczne. Miesz-
kańcy Klisina nazywali to wzgórze również Kirchlabarg (Góra Kościelna) lub
Rochusberg (Góra Rocha), a w 1884 r. na tym miejscu założyli nowy cmentarz.
W 1910 r. na tym wzgórzu znaleziono resztki wypalonych i ozdobionych na-
czyń glinianych i popiołu i sądzono wówczas, że były to pozostałości dawne-
go cmentarzyska urnowego. Jesienią 1922 r. i w 1923 r., przeprowadził tam
wykopaliska archeologiczne znany wówczas badacz prehistorii, baron von
Richthofen i znalazł inne ślady osadnictwa neolitycznego. W 1929 r. rolnik
Franz Hampf podczas orania pola na tej samej Górze Rocha, znalazł urny, któ-
rych część była dobrze zachowana. Znaleziska te zostały zabrane do muzeum
we Wrocławiu. Nie było to pierwsze tego rodzaju odkrycie tego rolnika. Wcze-
śniej już przekazywał takie urny do muzeów we Wrocławiu, Bytomiu i Głubczy-
cach. W 1933 r. w Klisinku nastąpiło kolejne odkrycie, tym razem na gruncie K.
Obsta, na którym podczas prac ziemnych znaleziono resztki kości i glinianą
urnę, która się stłukła podczas jej wydobywania. W 1939 r. murarz August
Schäfer podczas kopania dołu, znalazł gliniane skorupy dwóch naczyń, zali-
czonych przez archeologów do kultury jordanowskiej.

Pewien dokument, wystawiony 12 kwietnia 1245 r. w Raciborzu, dotyczył
zamiany przez księcia opolskiego Mieszka II Otyłego wsi Szonów i Klisino z
klasztorem cystersów w Lubiążu, na wsie Kazimierz, Loncowitz (?) i Komorno,
położone przy granicy z Morawami. Na wypadek jego śmierci, pierwsze dwie
wymienione wsie miały pozostać przy klasztorze.

W 1255 r. biskup ołomuniecki Bruno von Schauenburg, odebrał księciu opol-
skiemu kilka majątków, wśród nich Klisino "w Polsce" i podarował je swojemu
wiernemu stolnikowi - rycerzowi Herbordowi von Fullenstein, który mieszkał
na zamku Fulštejn koło Osoblahy w Czechach i zasłużył się w walce z Władysła-
wem opolskim. Przyczyną tego były straty, jakie biskup poniósł w 1253 r. w
związku z najazdem księcia Władysława opolskiego na dobra biskupie.

Pod koniec XIII w. wieś stała się własnością panów, tytułujących się "z
Klisina". Panowie ci byli również wójtami dziedzicznymi w pobliskim Głogów-
ku, w którego herbie znajdują się elementy ich herbu, nazywanego Larysza -
Glezyna. Według tradycji, panowie ci pochodzili z Tyrolu i przybyli w XIII w.
na Śląsk w orszaku św. Jadwigi, a w późniejszym czasie, z tego rodu wyodręb-
niły się dwa inne: Fragstein i Larisch. W 1279 r. został odnotowany Arnold z

Z DZIEJÓW KLISINA
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Klisina, w 1289 r. bracia Ekhard i Konrad z Klisina, w 1311 r. syn Arnolda,
Gotfryd - wójt w Klisinie; w 1329 r. Egidius z Klisina jako kaznodzieja w Nysie,
w 1368 r. Larisch von Glesen - jako świadek w dokumencie księcia Konrada II
kozielskiego. W 1370 r. właścicielem Klisina był rycerz Gunzelin, który był
również  posiadaczem folwarku Ściborzyce Małe. W 1371 r. Laris von Glezin
został wymieniony jako świadek w dokumencie wystawionym przez książąt
niemodlińskich. W 1380 r. w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka
niemodlińskiego jako świadkowie zostali podani Guenczel von Glesyn i Czep-
man Glesin. W 1393 r. w dokumentach figurują: Mikulasch von Glesen, w 1406
r. Burghard Glesin, w 1410 r. Bernard von Glesyn, w 1418 r. Cippo, w 1420 r.
Heynge von Glesyn - jako wójt dziedziczny Wróblina, w 1422 r. Henryk i Do-
besz z Klisina, w 1423 r. Nicol Larisch von Glesin, w 1433 r. Heincz von Glesin
i w 1434 r. Hanuss Glesen. W XV w. przedstawiciele rodu z Klisina przeprowa-
dzili się do Naczęsławic.

W 1439 r. Klisino posiadał Hans Glaras, w 1539 r. Marcin Mochowski, w
1585 r. Władysław von Tschetschaw, a po nim jego synowie: Krzysztof, Balta-
zar, Jan i Jerzy. Tschetschaw to stary ród śląski, który dodawał sobie nazwisko
Mettich, a główną jego siedzibą była Łąka Prudnicka. Ród ten miał w herbie
zielonego lwa w srebrnym polu, a w klejnocie srebrne koło młyńskie i trzy
pawie pióra. Takie herby z inskrypcjami możemy dziś zobaczyć nad wejściami
do kościoła w Klisinie (w 1591 r. zbudowali go wyżej wymienieni bracia Tschet-
schaw) i w Ściborzycach Małych (w latach 1601- 1602 wybudowali go ci sami
właściciele).

W 1597 r. w Klisinie zmarł Fryderyk von Reichenbach, koniuszy biskupów
wrocławskich.

Około połowy XVII w. powstał obecny pałac klisiński, rzekomo na miejscu
starego grodu otoczonego wałem (R. Weber podaje, że pałac zaczęto wznosić
w 1590 r., kiedy to postawiono czworoboczny budynek z dziedzińcem w środ-
ku, a ukończenie nastąpiło w połowie XVII w. Por. R. Weber, Schlesisches
Schlösser, Bd. 2, Dresden - Breslau 1900). Podczas reformacji w 1630 r., staro-
sta księstwa wrocławskiego i głogowskiego Jan Bernard von Herberstein,
kupił skonfiskowane ewangelickim właścicielom Klisino oraz Ściborzyce Małe
i Zubrzyce. W 1656 r. polecił urządzić w klisińskim zamku kaplicę, w której
miejscowy proboszcz odprawiał nabożeństwa, za co otrzymywał rocznie 20
talarów, sześć achtli piwa, sześć sągów drewna i dwie fury siana lub potrawu.
Zmarł w 1685 r., prawdopodobnie nie mając męskiego potomka.

W II połowie XVII w. majątek Klisino należał do rodu de Cobb, który był
przedstawicielem starej czeskiej szlachty. Poza Klisinem posiadał on Ściborzy-
ce Małe. 16 sierpnia 1653 r. Wolfgang Fryderyk von Cobb, syn pułkownika
cesarskiego Filipa Jakuba i baronowej Julianny de Tige, sam będący oficerem
cesarskim, otrzymał tytuł barona Rzeszy, a 24 kwietnia 1673 r. hrabiego czeskie-
go. Jego żoną była Julianna Franciszka baronowa Trautisch zu Drahotusch, z
którą miał dwóch synów i dwie córki.

19 stycznia 1721 r., w pałacu w Klisinie, urodził się hrabia Franciszek Lu-
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dwik Henckel von Donnersmarck, pan na Kałuszowcu, jeden z ośmiu synów
hrabiego Karola Józefa Erdmanna Henckela von Donnersmarck i hrabiny Ma-
rii Józefy von Brunetti. Pałac należał wówczas do jego babki, wspomnianej
hrabiny Julianny Maksymiliany von Cobb. Pozostała siódemka rodzeństwa
również przyszła na świat w Klisinie. Sama Julianna zmarła latem 1729 r. w
wieku 78 lat w Klisinie, tak samo w 1740 r. matka hrabiego, Maria Józefa. On
sam zakończył swoje krótkie, 47-letnie życie, 7 maja 1768 r. w Halembie.

W 1731 r. jako właściciel Klisina został odnotowany hrabia Karol Józef
Henckel von Donnersmarck. Po przejęciu Śląska przez Prusy, Fryderyk Wielki
mianował tego hrabiego nadprezydentem Śląska, lecz ten pozostał wierny
Habsburgom i wyjechał do Wiednia. Majątek Klisino został skonfiskowany
przez władze pruskie i w 1748 r. przekazany właścicielowi Hulczyna, Janowi
Adamowi von Gruttschreiberowi. Ten, aby odwdzięczyć się za to królowi Prus,
kazał swojemu jedynemu synowi, Adamowi Janowi Gruttschreiberowi, wstą-
pić na służbę do pruskich kirasjerów Geslera. Będąc już oficerem, w 1762 r.
Adam Jan, powrócił do domu jako inwalida wojenny. Zakupił potem majątki
Hulczyn, Krawarz i Wódkę. Jego włości, w których skład wchodziły również:
Radunia koło Gliwic i Czepielowice koło Brzegu, odziedziczył jego, urodzony w
1769 r. syn, Józef Adam, właściciel Klisina, Trzeboszowic, Szombierek, Bobrka
i Orzegowa. W 1805 r. sprzedał on Hulczyn baronowi Emanuelowi von Spons.
Zmarł w 1845 r.

W 1751 r. zmarła w Klisinie Barbara Paula von Schertz z Mladecka i Bratřiko-
vic, żona Jana Józefa Burgwitza, dziedzica Radunii i Štitiny. Ich córka, Maria
Józefa Dominika (ur. w 1712 r.), poślubiła w 1735 r. Jana barona von Gruttschre-
ibera. Po pożarze zamku w 1758 r., baron v. Gruttschreiber odbudował go jako
okazały dwupiętrowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem.

W 1813 r. Klisino kupił Anton Forni, głubczycki rajca i kupiec, którego
ojciec pochodził z Mediolanu, a teściem był założyciel pierwszego w Głubczy-
cach sierocińca, kupiec Johann Karl Hofmann (tablica z brązu, upamiętniająca
Hofmanna, znajduje się w przedsionku kościoła parafialnego w Głubczycach),
a sam Anton Forni zmarł w 1835 r. i został pochowany w głubczyckim kościółku
przy dzisiejszej ul. Sobieskiego. Klisino odziedziczył jego syn, Richard Forni, a
po jego śmierci w grudniu 1847 r., przejęli je spadkobiercy Fornich. Richard
Forni wyznaczył w swoim testamencie kwotę, za którą na Górze Rocha w Kli-
sinku, miał być zbudowany grobowiec dla jego rodziny, zaś nad nim kaplica do
użytku publicznego (Capella publica). Rzeczywiście, na tym miejscu wykona-
no murowany grobowiec, lecz zmarły właściciel majątku długo nie zaznał w nim
spokoju. W styczniu 1848 r. ktoś dokopał się do tego grobowca, rozbił jego
sklepienie i trumnę, z której skradł srebrne ostrogi przyczepione do butów
nieboszczyka. Sprawą zajęły się odpowiednie urzędy. Niestety brakuje infor-
macji na temat poszukiwania, ewentualnie znalezienia sprawcy. Nie powstała
również kaplica publiczna.

W 1859 r. właściciel majątku Kazimierz, dyrektor ziemski Aleksander von
Prittwitz, kupił majątek Klisino za 96 tys. talarów i przekazał go swojemu syno-
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szosy ku Pomorzowicom czterorzędowa aleja lipowa, będąca dziś zabytkiem
przyrody. W parku dziś można nadal podziwiać posadzone przez przedwojen-
nych właścicieli stare drzewa, m. in. jarząb szwedzki, orzech czarny, tulipano-
wiec amerykański. Do majątku należała bażanciarnia w dolinie rzeki Osobłogi,
w której hodowano bażanty i sarny. W samym pałacu jeszcze w okresie mię-
dzywojennym znajdowała się kronika, w której najstarsze zapisy były z XVI
wieku, a prowadził ją każdorazowy kapelan zamkowy. Niektórych stron brako-
wało. Nie wiadomo co się z nią stało.

Po II wojnie światowej pałac w Klisinie stracił swój dawny, piękny wystrój.
Zniknęły elementy wyposażenia, w tym ozdobne piece kaflowe. W budynku
tym przez krótki czas funkcjonowała szkoła rolnicza (1948-1949), poza tym
pełnił on rolę świetlicy wiejskiej (odbywały się w nim m. in. zabawy ludowe).
W latach 1965-1971 pałac w Klisinie został odrestaurowany ze środków resor-
tu zdrowia i opieki społecznej. Wzmocniono jego mury, wymieniono ściany
działowe, wykonano stropy, sklepienia, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, upo-
rządkowano dziedziniec wewnętrzny. Roboty te wykonało Rejonowe Przed-
siębiorstwo Remontowo - Budowlane w Głogówku. Czy wówczas zdjęto umiesz-
czony nad wewnętrznym portalem herb barona Gruttschreibera, nie wiadomo.
Początkowo w pałacu, który stał się Państwowym Domem Pomocy Społecznej w
Klisinie, umieszczono około 20 pacjentów. Po roku była ich już ponad setka. Na
terenie parku znajdowała się pomajątkowa stodoła, która się zawaliła w latach 60.
Na jej miejscu w 1995 r. postawiono dom administracyjny, poświęcony przez arcy-
biskupa opolskiego Alfonsa Nossola.

W 1996 r. w pałacu, wyremontowano pomieszczenie na kaplicę zakładową.
10 czerwca 2001 r. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie w uroczysty sposób
obchodził swoje trzydziestolecie. W 2014 r. wymieniono pokrycie dachu i część
stolarki okiennej. Tyle na temat samego pałacu.

W 1818 r. Klisino zostało oderwane od powiatu głogóweckiego (który
władze pruskie zlikwidowały) i włączone do powiatu głubczyckiego. W 1783 r.
we wsi oraz w majątku Klisino, żyło 540 mieszkańców, w 1845 r. 880 (w tym 870
katolików i 10 protestantów), w 1861 r. 1016 (w tym 1003 katolików i 13 prote-
stantów), w 1880 r. 1126 (1050 Niemców i 76 Słowian), w 1890 r. 976, w 1910 r.
892 (883 katolików, i 9 protestantów), w 1929 r. 770, a w 1938 r. 944. Jeżeli chodzi
o rozwarstwienie majątkowe, w 1783 r. mieszkało tam 20 kmieci (zamożnych
rolników), 23 zagrodników (małorolnych) i 22 komorników (bezrolnych, utrzy-
mujących się z pracy u właścicieli gruntowych). W 1914 r. było 14 chłopów, 46
zagrodników i 51 komorników. W 1780 r. w Klisinie zamieszkanych było 68 domów,
w 1845 r. 139, a w 1910 r. 131.

Pieczęć gminna przedstawiała nawiązujące do niemieckiej nazwy wsi lustro
(Glas = szkło) i dwa lemiesze.

W 1883 r. powstała biegnąca przez Klisino szosa, prowadząca do Pomorzo-
wic i Szonowa, a rok później zbudowano szosę biegnącą do Racławic Śląskich.
W 1882 r. otwarto tu agencję pocztową, a w 1898 r. uruchomiono połączenie
telefoniczne. W 1903 r. została zorganizowana miejscowa ochotnicza straż
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pożarna. W 1896 r. przy młynie w Klisinku powstała śluza, której budowa
kosztowała 40 tys. marek. W 1903 r. zniszczyła ją powódź. Kolejna śluza kosz-
towała 60 tys. marek. W 1772 r. w Klisinku zbudowano browar majątkowy,
który w 1864 r. zakupił August Schmidt, a w 1889 r. Alois Rother. Zbudował on
nową piwnicę - lodownię, a w 1896 r. swój dom mieszkalny. Blisko browaru
znajdowała się gorzelnia, którą zamknięto w 1845 r.

Pan von Eicke w 1908 r. przyczynił się do założenia spółki, produkującej
płatki kartoflane, do której przyłączyli się niektórzy rolnicy z Klisina, Szonowa,
Pomorzowic, Ściborzyc Małych i Racławic Śląskich. W tym samym roku zosta-
ła zbudowana fabryczka płatków przy szosie na Racławice Śląskie. W 1930 r.
Towarzystwo Ziemskie kupiło od von Eickego 400 mórg roli, na których zało-
żyło 10 gospodarstw dla rzemieślników i dwa dla rolników. Przed Bożym Naro-
dzeniem 1930 r., ci nowi osadnicy, założyli towarzystwo wodociągowe i otrzymali
od Towarzystwa Ziemskiego nową elektryczną stację pomp. Pompa ta w ciągu
godziny nabierała 8 tys. litrów wody.

Klisino w latach 1591, 1758, 1812 i 1840 nawiedziły pożary. W latach 1847,
1852 i 1855 były silne gradobicia. W 1903 r. wylała rzeka Osobłoga i zalała
Klisino i okolice. Woda porwała m. in. kolasę z mieszkańcami Lisięcic, którzy
chcieli się udać na dworzec kolejowy w Racławicach Śląskich. Na szczęście
wóz zatrzymał się na krzakach, konie wydostały się na brzeg, a ludzie zostali
wyciągnięci z wody z pomocą sznura ciągniętego przez mieszkańców Klisina.
Chłopi za straty spowodowane powodzią nie otrzymali od państwa ani zapo-
mogi ani ulgi podatkowej. Państwo opłaciło jedynie budowę śluzy (zniszczoną
starą śluzę wysadzili saperzy z Nysy), którą wykonali robotnicy sezonowi
pochodzący z Włoch.

W 1930 r. mieszkańców majątku Klisino podejrzewano o tyfus. Kilka osób
zabrano na obserwację do szpitala i podjęto dezynfekcję. Również kilku uczniów
zwolniono z lekcji i pozostawiono wówczas w domu.

Gdy wybuchła I wojna światowa (1914-1918), wielu mężczyzn z Klisina zostało
powołanych do wojska niemieckiego. Sam właściciel majątku rotmistrz von Eic-
ke, pojechał na własnym koniu do Głogowa, by zgłosić się do tamtejszej jednost-
ki brązowych huzarów. Podczas tej wojny zginęło 47 żołnierzy z Klisina.

Jak już wspomniano, dnia 28 września 1920 r., grupa około 40-50 osób, napa-
dła na pałac von Eickego w Klisinie. O napad ten władze niemieckie posądzały
komunistów. W okresie nazistowskim trafili do obozów koncentracyjnych
członkowie KPD (Komunistyczna Partia Niemiec) - Karl Albrecht i Erich Arndt
z Klisina.

Od maja 1944 r., do momentu zbliżenia się frontu w 1945 r., w Klisinie istnia-
ło 30-osobowe komando jeńców radzieckich ze Stalagu 344, którzy pracowali
przymusowo w rolnictwie. Jeńcy ci byli zakwaterowani w prywatnym magazy-
nie.

W styczniu 1945 r. na oczach mieszkańców Klisina, konwojenci zastrzelili
kilku wyczerpanych żołnierzy radzieckich podtrzymywanych w kolumnie mar-
szowej przez kolegów.
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Podczas II wojny światowej zginęło 71 żołnierzy niemieckich pochodzących

z Klisina.
17 marca 1945 r., po uprzednim ostrzale artyleryjskim, z kierunku wschod-

niego nastąpił atak piechoty radzieckiej na tę wieś. Przed tym ostrzałem więk-
szość ludności cywilnej (oprócz około 60 osób) opuściła wieś i przez Osobla-
hę, Pitarne i Bruntal, dotarła w okolice Budweisu. Spośród ewakuowanych,
powróciło do Klisina około 75 % osób. Pozostali udali się na Zachód lub
zginęli. Podczas walk o Klisino, Kietlice, Ściborzyce Małe i Szonów w marcu
1945 r., zginęło 219 żołnierzy radzieckich.

Po wojnie, we wsi osiedlili się polscy przesiedleńcy, głównie z powiatu tar-
nopolskiego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Byli to w dużej
mierze mieszkańcy okolic Kamionki Strumiłowej, Przemyślan, Złoczowa, Ra-
dziechowa. W 1946 r. zostali wysiedleni Niemcy.

W 1957 r. w Klisinie została zorganizowana Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna składająca się z 11 członków. W 1990 r. liczyła już 156 członków, następ-
nie ich liczba stopniowo malała. Obecnie jest ich dwudziestu, a sama spółdziel-
nia posiada 380 ha ziemi. Obecnym prezesem jest Józef Stanisławski.

Kościół  w Klisinie
Klisino, w odróżnieniu od większości miejscowości powiatu głubczyckiego,

należących do diecezji ołomunieckiej  należało wraz ze Ściborzycami Małymi,
Dziećmarowem i Biernatowem, do diecezji wrocławskiej. Kościół w tej wsi został
wymieniony po raz pierwszy w 1447 r. i był drewniany. Klisino już przed refor-
macją było parafią. W latach 1530-1650 mieszkańcy wyznawali luteranizm. Z
tamtego okresu są znani dwaj pastorzy, powołani na urzędy przez Baltazara von
Mettich na Klisinie: Balthasar Moppitz, który urodził się na ziemi głubczyckiej i
został ordynowany w 1585 r. w Wittenberdze oraz Agidius Koswigius z Marien-
burga w Miśni, który wcześniej działał m. in. w Kłodzku, Budziszynie i Prudniku.
Został ordynowany w 1590 r., również w Wittenberdze.

W 1591 r. spłonął wspomniany, stary drewniany kościół w Klisinie wraz z
częścią wsi. W następnym roku, ówczesny właściciel majątku Władysław von
Tschetschaw, kazał zbudować kościół z cegły. Z północnej strony nowej bu-
dowli znalazła się zakrystia, a nad nią chór do modlitwy. Od strony południowej
znajdowała się kaplica.

W 1679 r. została przeprowadzona wizytacja kościoła p.w. Podwyższenia
św. Krzyża w Klisinie, po której napisano w protokole, że został on zbudowany
w 1592 r. i nie jest konsekrowany. Przy Ukrzyżowanym (chodzi o krucyfiks
ołtarzowy) znajdowały się posągi czterech Ewangelistów. Dopiero w 1656 r. do
wsi ponownie przybył ksiądz katolicki, a Ściborzyce Małe stały się filią parafii
Klisino. W 1898 r. Ściborzyce stały się oddzielną parafią. Sama parafia Klisino
należała do archiprezbiteriatu Głogówek.

W 1866 r. parafianie postanowili wybudować nowy kościół, ponieważ do-
tychczasowy był za mały i wymagał poważnego remontu. Przeszkodą w tym
zamiarze stała się wojna prusko - austriacka, która wybuchła w tym samym
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Ze starego kościoła, jak już wspomniano,  pozostała wieża. Nad wejściem do

kruchty znajduje się tablica inskrypcyjna, wspominająca ufundowanie kościoła
przez Władysława von Tschetschaw w 1591 r. i ozdobiona jego herbem. Za-
chowano również stary grobowiec dziedziców. W prezbiterium starego ko-
ścioła znajdowały się płyty nagrobne, które po zbudowaniu nowego, wmuro-
wano w wewnętrzny mur kruchty. Są to płyty: Władysława von Tschetschaw
- Mettich, zmarłego w 1585 r., z płaskorzeźbioną postacią brodatego rycerza w
zbroi; Fryderyka von Reichenbach, koniuszego biskupów wrocławskich, zmar-
łego w 1597 r., również z przedstawieniem brodatego rycerza w zbroi i z kryzą na
szyi; Jana Bernarda von Herberstein, starosty księstwa wrocławskiego i gło-
gowskiego, zmarłego w 1685 r., z dwoma ozdobnymi kartuszami herbowymi
oraz Wolfganga Fryderyka barona de Cobb, ufundowana przez jego córkę
Juliannę Maksymilianę baronową Henckel, z końca XVII lub I połowy XVIII w.
Zapisy w księgach kościelnych zaczynały się od 1738 r.

Za posługi proboszcza ks. Franza Klose (1816-1821), za zgodą urzędową prze-
topiono w Nysie pięć miedzianych i cynowych trumien z grobowca dziedziców
i wykonano z nich osiem lichtarzy dla ołtarza głównego.

Podczas kulturkampfu proboszcz ks. Guttmann często ukrywał przez kilka dni
na swojej plebanii księży, którzy "podpadli" władzom pruskim i organizował im
ucieczkę przez granicę prusko - austriacką do Austrii.

Poza ołtarzami, kościół w Klisinie posiada również inne zabytkowe elementy
wyposażenia. Obraz Naigrawania z datą 1494, jest XVII/ XVIII-wieczną kopią
obrazu późnogotyckiego, który dawniej znajdował się w kościele dominikanek
we Wrocławiu. Podobne repliki można zobaczyć w kilku innych kościołach na
Śląsku. Poza tym w kościele znajdują się m. in. obrazy Madonny Różańcowej i
św. Rocha, namalowane przez śląskiego malarza Josepha Fahnrotha (1838-1895).

Kościół otacza stary cmentarz, na którym zachowało się niewiele nagrobków.
Drugi cmentarz, założono w 1848 r. na Górze Rocha w Klisinku, na której dawniej
stał kościółek pielgrzymkowy. W XVIII w., na świętego Rocha (16 sierpnia),
pielgrzymowały tam na odpust procesje z orkiestrami z sąsiednich wsi oraz z
miejscowości położonych w pobliskiej monarchii habsburskiej (Osoblaha,
Fulštajn, Pitarně, Zottig). Najpierw procesje te podążały pod pałac, gdzie odby-
wało się nabożeństwo, następnie modląc się i śpiewając, pielgrzymi szli Drogą
Krzyżową do Klisinka. Tam na Górze Rocha miało miejsce końcowe nabożeń-
stwo z kazaniem i błogosławieństwem. Na początku XIX w. pielgrzymki ustały,
ponieważ jeden z właścicieli majątku - protestant, kazał zlikwidować przydrożne
stacje Drogi Krzyżowej (miały to być obrazy zawieszone na drzewach), kośció-
łek i domek eremitów. Drewniany obraz z ołtarza tego kościółka przeniesiono
wówczas do kościoła parafialnego w Klisinie. Wymontowane piszczałki organo-
we z kościółka znajdowano potem w niejednym domu w Klisinku. Potem plac na
Górze Rocha został wyrównany i założono na nim wspomniany cmentarz. Z
powodu braku utwardzonej drogi, pogrzeby na nim odbywały się latem, a zimą
na starym cmentarzu. Jak wcześniej wspomniano, na cmentarzu św. Rocha po-
chowano byłego właściciela majątku, Ryszarda Forni.
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W 1855 r. z północnej strony cmentarza przykościelnego została wybudo-

wana plebania. Rola parafialna proboszcza obejmowała 8, 69 ha ziemi.
W 1910 r. w niedzielę złodzieje włamali się na plebanię podczas nabożeń-

stwa, jednak nie potrafili otworzyć sejfu. Przeszukali więc wszystkie skrzynie
i szafy i odeszli bez łupu.

W 1923 r. złodzieje włamali się do kościoła, otworzyli tabernakulum i ukra-
dli z niego wartościowe naczynia mszalne. Poza tym porozrzucali przez ołta-
rzem hostie i zabrali z zakrystii różne szaty mszalne.

Podczas działań wojennych w 1945 r., wieża kościelna otrzymała kilka tra-
fień pociskami artyleryjskimi. Po wojnie parafię Klisino połączono z parafią
Szonów. Odtąd też proboszcz rezydował w Szonowie i ex currendo obsługi-
wał parafię Klisino. Tak też jest obecnie. Ks. Kazimierz Gaworski z parafiana-
mi, postarał się o usunięcie zniszczeń wojennych. Dach kościelny został po-
kryty papą, a wieża blachą, pozyskaną z rozbiórki garażu plebanii. Postarał się
również o kielich mszalny z darów amerykańskich. Kupił dla kościoła mon-
strancję, puszkę, żłóbek i paramenty. Ks. Franciszek Kalisz polecił wyremon-
tować sklepienie kościoła i założyć instalację elektryczną, natomiast ks. Emil
Ojczyk postarał się o zakup dwóch dzwonów. W okresie stalinowskim pań-
stwo chciało odebrać kościołowi w Klisinie plebanię i urządzić w niej przed-
szkole. Plebanię zamieszkiwali ludzie. Przysłany do parafii jako administrator
ks. Brunon Domagała, postarał się o to, by nie oddać tego budynku państwu
i urządzić w nim mieszkanie duchownego. W 1960 r. z plebanii wyprowadziła
się ostatnia rodzina. Rok później kościół otrzymał dach z eternitu, a jego
wieża została pokryta nową blachą. Odnowione zostało ogrodzenie cmenta-
rza przykościelnego. Niestety z otoczenia kościoła zniknęła opisana w katalo-
gu zabytków z 1961 r. murowana bramka późnorenesansowa z około 1600 r., z
przejściem zamkniętym półkoliście.

Duszpasterzami parafii Klisino byli: w 1656 r. ks. Bartholomeus Cibis, 1731
ks. Josef Köhler, 1749-1766 ks. Hauke, 1766-1769 ks. Johann Knabe, 1769-
1816 ks. Johann Kramplitsch, 1816-1821 ks. Franz Klose, 1821-1847 ks. Anton
Krehl, 1847-1859 ks. Theodor Rott, 1859-1901 ks. Reinhold Guttmann, 1901-
1936 ks. Bernard Jansch, 1936-1946 ks. Erich Brückner, 1945 ks. Antoni Ada-
miuk - wikariusz substytut ex currendo z Szonowa, 1946-1954 ks. Kazimierz
Gaworski - wikariusz substytut ex currendo z Szonowa, o. Filip (Willibald)
Lepiarczyk OFM, oraz proboszczowie: 1956-1959 ks. Franciszek Kalisz, 1959-
1961, ks. Brunon Domagała, ks. Emil Ojczyk, ks. Augustyn Potempa, ks. Sta-
nisław Pielesz, 1977-2013 ks. Walenty Kozioł, 2013-2017 ks. Witold Knop. W
2017 proboszczem został ks. Andrzej Majcherek.

Szkoły w Klisinie
Pierwsza szkoła w Klisinie powstała po wojnie 30-letniej (1618-1648), po

zakończeniu reformacji. Był to budynek jednopiętrowy. Parter był murowany,
a na drewnianym piętrze znajdowała się sala lekcyjna oraz niewielkie mieszka-
nie nauczycielskie. W informacji z 1731 r. jest podane, że nauczyciel z Klisina
otrzymywał co roku od każdego kmiecia korzec zboża, a od każdego zagrod-



  
         
         

           
         

     
           

          
        

          
         

          
           
          

           
          
         

         
          

           
        

            
           

           
        

         
            

  
          

          
          

         
           
          

          
        

           
          

     

  
         
        

          
            

           

299

HISTORIA
nika pół korca. Za dzwonienie w kościele na niepogodę, dodatkowo otrzymy-
wał cztery korce żyta i dwie ćwiertnie jęczmienia. Za grę na organach 4 talary
rocznie. Na św. Szczepana i w Wielki Czwartek mógł sobie obejść wieś i zebrać
od każdego kmiecia po jednym srebrnym groszu, od zagrodników i komorni-
ków po dwa grajcary, a od właściciela majątku Klisino 1 guldena. Podczas
drugiego obchodu, nauczyciel otrzymywał jajka. Poza tym dostawał trzecią
część rocznych dochodów proboszcza. Poza obowiązkami szkolnymi i kościel-
nymi, nauczyciel miał zobowiązania wobec dziedzica. Musiał śpiewać podczas
nabożeństw odbywających się w kaplicy zamkowej, za co otrzymywał rocznie
4 talary, dwie ćwiertnie żyta, 4 sągi drewna i 2 kopy chrustu. Mógł wypasać
dwie krowy na chłopskich gruntach. Dopiero w 1822 r. gmina przyznała na-
uczycielowi 1,86 ha pola.

W 1878 r. szkoła w Klisinie była 3-klasowa, a pracowało w niej dwóch na-
uczycieli. W 1906 r. przeprowadzono generalny remont tego budynku. Zlikwi-
dowano pokój nauczyciela pomocniczego, żeby powiększyć mieszkanie kie-
rownika szkoły. Nauczyciel pomocniczy musiał sobie wynająć izbę u gospoda-
rzy we wsi. Istniały wówczas dwie fundacje na zakup ubrań dla ubogich
uczniów. Pierwszą, w wysokości 41 talarów, ufundował w 1821 r. proboszcz ks.
Franz Klose, a drugą, w wysokości 100 talarów, radca prawny Gottfried Willisch
w 1838 r.

Kierownikami szkoły w Klisinie byli: 1775-1805 Gottfried Aulich, 1805-1848
Johann Köhler, 1849- 1874 Anton Weidlich, 1874-1893 Albert Macha, 1893-
1914, ?-1925 Josef Hampf, 1925-1929 Zloch, 1929 Heisig - kierownik szkoły w
Szonowie, 1930-1937 Dittel (zmarł w Głubczycach w 1939 r.), 1937-1945 Willy
Blaschke. Inspektorami szkolnymi byli: do 1874 r. miejscowi proboszczowie,
1874-1894 dziedzic von Prittwitz, 1894-1903 królewscy inspektorzy szkolni, od
1903 r. proboszcz. W 1939 r. w szkole w Klisinie pracowało trzech nauczycieli:
Willy Blaschke, Alfons Güttler i Angela Drobik. Było wówczas 139 uczniów.

Po II wojnie światowej w Klisinie osiedliła się ludność polska, głównie z
Kresów Wschodnich II RP. W latach 1945-1950 organizowała tam oświatę
Maria Stańkowska, która się urodziła 11 listopada 1912 r. w Bohorodczanach,
woj. stanisławowskie, w 1933 r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Stani-
sławowie, lecz dopiero w 1938 r. podjęła pracę w szkole powszechnej w Pere-
myku w woj. wołyńskim. W 1939 r. została kierowniczką szkoły w Dąbrowie. Po
zakończeniu pracy w Klisinie, była kierowniczką Referatu Szkolnictwa Podsta-
wowego w Wydziale Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Głubczycach, a
w 1960 r. przeprowadziła się do Opola, gdzie podjęła pracę w Szkole Podstawo-
wej nr 8. Otwarta w zniszczonym przez działania wojenne budynku, polska
szkoła podstawowa w Klisinie, w 1945 r. była placówką siedmioklasową. Na-
ukę rozpoczęło w niej około stu uczniów pod kierunkiem wspomnianej kierow-
niczki i dwóch innych nauczycielek - Marii Czeskiej i Ireny Chomętowskiej.
Dzieci uczyły się wówczas w systemie dwuzmianowym, ponadto wieczorami w
szkole tej odbywały się kursy dla dorosłych -analfabetów i funkcjonowały
teatrzyk oraz zespół taneczny. W 1950 r. kierowniczką szkoły została Irena
Chomętowska. Po niej sprawowali tę funkcję: w latach 1952-1958 jej mąż Mie-
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czysław Piątkiewicz, 1958-1966 Władysław Adamowski, 1966-1976 Michał Ba-
saraba, 1977-1984 Stanisław Knihinicki, 1984-1989 Krystyna Ruzik, 1989- Ma-
ria Dębska.

W 1960 r. szkoła otrzymała dodatkowe pomieszczenia w budynku po Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej, w którym poza klasami, urządzono miesz-
kania nauczycielskie. W latach 1960-1963 odbywały się tam również kursy
przysposobienia rolniczego i kursy eksternistyczne dla dorosłych.

W 1977 r., po kapitalnym remoncie, budynek stał się siedzibą Państwowe-
go Domu Dziecka, a jego dyrektorem został dotychczasowy kierownik szkoły
Michał Basaraba. Pozostawiono w nim dwie sale lekcyjne. W 1992 r. szkoła się
stała placówka sześcio-, a w 1994 r. ośmioklasową. Obwód szkolny obejmował
dzieci z Klisina i Pomorzowic, a samej szkole w Klisinie, podlegała jako filia,
szkoła trzyklasowa w Pomorzowicach.

W 1994 r. szkoła klisińska otrzymała od Rady Sołeckiej budynek byłego
Domu Ludowego w celu urządzenia w nim sali gimnastycznej i dwóch klas.
Obecną jej dyrektorką jest Teresa Zakrzyk.

W samym pałacu w latach 1948-1949 mieściła się szkoła rolnicza, którą na-
stępnie przeniesiono do Izbicka.

Katarzyna Maler
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W marcu 2018 r. minie 625 lat męczeńskiej śmierci św. Jana Nepomucena,
generalnego wikariusza Pragi, stolicy Czech.

Przyszły święty Jan Welflin urodził się w miejscowości Pomuk (późniejsza
nazwa miejscowości to Nepomuk), 80 km od Pragi. Nie jest znana dokładna
data jego urodzin, prawdopodobnie urodził się miedzy 1340 a 1350 rokiem. Był
synem miejscowego sędziego Welflina. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z
roku 1370, gdzie został ujęty w praskich dokumentach kurii biskupiej jako
kleryk, zatrudniony w charakterze notariusza. W 1380 r.  przyjął święcenia
kapłańskie i otrzymał probostwo  przy kościele św. Galla (Gawła) w Pradze. W
roku 1381 rozpoczyna studia prawnicze na praskim uniwersytecie, następne
lata to studia prawnicze w Padwie we Włoszech. W 1387 r. powrócił do Pragi
jako doktor prawa kanonicznego. Został mianowany kanonikiem przy kolegia-
cie św. Idziego, a dwa lata później również kanonikiem przy kościele świętych
Piotra i Pawła w Wyszehradzie. Stąd jednak arcybiskup Pragi Jan z Jensteina
powołał przyszłego męczennika na swojego wikariusza generalnego.

W omawianym czasie królem Czech był Wacław IV Luksemburski (syn Ka-
rola IV Luksemburskiego i Anny Świdnickiej), którego drugą żoną była Zofia
Bawarska. Nepomucen bywał zapraszany na dwór królewski, rozstrzygał spo-
ry i uczynił wiele dobrego dla swoich wiernych. Przyszły święty, będąc za-
stępcą arcybiskupa, został spowiednikiem królowej. W 1393 r. powstał spór
między królem a arcybiskupem Pragi o wybranie opata klasztornego w Kladru-
bach. Jan, będąc mediatorem w sprawie, został uwięziony przez porywczego
króla (razem z innymi prałatami) około 10 marca 1393 r. i poddany torturom. Po
przesłuchaniu król wypuścił uwięzionych kapłanów, a zatrzymał Jana z Nepo-
muka, który został poddany dalszym ciężkim, wyszukanym torturom. Według
relacji, brał w nich udział sam król.  Według innych kronikarzy, król zatrzymał
Jana Nepomucena, ponieważ kapłan ośmielił się wypominać królowi jego na-
łogi oraz  nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi  królowej Zofii (król podejrze-
wał żonę o zdradę).

W nocy z 20 na 21 marca 1393 r. martwe, skatowane ciało kapłana zrzucono z
Mostu Karola w Pradze do Wełtawy.

Lud Pragi wyłowił ciało kapłana z rzeki i pochował w praskim kościele św.
Franciszka. Kiedy król opuścił stolicę, ludzie przenieśli ciało Jana Nepomuce-
na na Hradczany do katedry św. Wita, gdzie spoczywa do dziś.

Pani Iwona Scheer podaje: "po kilkuset latach 13 czerwca 1972 r. otwarto
trumnę i szczątki św. Jana poddano badaniom, co pozwoliło na wyciągnięcie
nowych wniosków dotyczących szczegółów męczeństwa. Stwierdzono, że śmierć
Jana Nepomucena nastąpiła nie, jak sądzono dotychczas przez utopienie w Wełta-
wie, ale na skutek tortur zadanych podczas przesłuchiwań owej nieszczęsnej nocy".

Wg podań, gdy ciało męczennika wpadło do rzeki, to wokół jego głowy
ukazała się aureola złożona z pięciu gwiazd . Na Moście Karola w Pradze, w
1683r. w miejscu zrzucenia Jana Nepomucena przez katów do Wełtawy, posta-
wiono odlaną z brązu figurę świętego.

GŁUBCZYCKI   ŚW. JAN   NEPOMUCEN            
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OSP  ŚCIBORZYCE  MAŁE

Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach Małych powstała 10.05.1946 r.
Pierwczym założycielem był Antoni Dąbrowski , natomiast w skład ówczesne-
go zarządu wchodzili Antoni Dąbrowski  (naczelnik OPS), Michał Niedźwiedź
(prezes OSP), Bolesław Drozd  (sekretarz OSP), Wilhelm Deginder (skarbnik
OPS), Walenty Bal  (gospodarz OSP).

Po osiedleniu się we wsi Ściborzyce Małe wyżej wymienieni  postanowili na
zebraniu z gromadzkim założyc Ochotniczą Straż Pożarną. Stopniowo i syste-
matycznie werbowano kolejnych członków, których stan w 1947 roku wynosił
22 osób. OSP była najaktywniejszą organizacją we wsi. Za dobrą pracę na
rzecz zabezpieczenia przeciw pożarowego w 1949 roku, otrzymano motopompę
M 200, co było dużym osiągnięciem. Strażacy brali czynny udział we wszyst-
kich akcjach gaśniczych na naszym terenie a także w każdych zawodach uzy-
skując bardzo dobre wyniki.

W 1954 roku otrzymano motopompę M 800. W latach 60-tych brano czynny
udział w budowie remizy  i domu ludowego . Wielu mieszkańców we wsi Ścibo-
rzyce Małe zostało wyszkolonych w zakresie strażaka-ochotnika I stopnia.

W roku 1965 byli to Jan Borek , Gliwa , Franciszek Piotr  Dąbrowski , Walenty Bal
. Natomiast w 1971 w szeregi OSP wstąpili: Tadeusz Leżański, Stanisław Husak,
Stanisław Kuryś, Eugeniusz Bubiak , Władysław Obacz , Jan Krechowicz, Włady-
sław Łapczyński, Tomasz Przerwanek , Józef Smoter, Józef Bandyszak.

Nasza ściborzycka jednostka od początku założenia należy do bardzo ak-
tywnych w gminie Głubczyce. Na przestrzeni lat, liczba młodych członków
powiekszyła się dwukrotnie. Rokiem przełomowym były lata, kiedy dostaliśmy
samochód bojowy. Był on naszą wizytówką i dumą. W latach 80. do OSP
wstąpili:  Andrzej Baran, Andrzej Chyła , JerzyJakieła,  Jacek Jakieła, Grzegorz
Rybiński, Andrzej  Szczepanowski, Ludwik Zakrzyk,  Krzysztof Zawada, Grze-
gorz  Zawadzki, Grzegorz Pawłusiów, Edward Bradel.

Wraz z nowymi naborami tworzyły się poszczególne sekje seniorów i mło-
dzieży. Strażacy brali czynny udział w akcjach gaśniczych  w okolicznych
wsiach, a także pomagali powodzianom.

W 2001 roku zmienił się skład zarządu i członków OSP: Kazimierz Kochański
(prezes OSP),  Piotr  Bandyszak (naczelnik), Andrzej Maciaszczyk  (sekretarz),
Dariusz Borysiewicz  (skarbnik), Ryszard Wilczyński  (gosopodarz). Wyłoniona
zostala także Komisja Rewizyjna: Zbigniew Przerwanek  (przewodniczący), Ta-
deusz Pawłusiów  (zastępca), Andrzej Maciaszczyk (sekretarz), Grzegorz Pawłu-
siów  (członek). Na czas obecny OSP Ściborzyce Małe zasila 26 członków.

W uznaniu zasług jednostka otrzymała nowy samochód bojowy Star 244.
Dotychczasowy wiekowy wóz został oddany do muzeum jako eksponat.
11.05.2002 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborzycach Ma-

łych otrzymała również sztandar. W tym dniu odbyło się również 50. lecie
straży w kościele parafialnym  Św. Trójcy w Ściborzycach Małych.

W obecny skład zarządu wchodzą: Zbigniew Przerwanek  (członek organu
nadzoru), Tadeusz  Pawłusiów  (Członek organu nadzoru), Pior Bandyszak
(członek organu nadzoru), Grzegorz Pawłusiów (członek zarządu), Tadeusz
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W 1979 roku rozpoczęto budowę remizo-świetlicy przy wydatnej pomocy i

w czynie społecznym, mieszkańców wsi i pracowników PGR w Zopowych.
Prace przy budowie remizy i Domu Strażaka zostały zakończone otwarciem 20
VII 1980 r. Uroczystość  odbyła się przez odsłonięcie tablicy pamiątkowej
i przekazaniu OSP nowego wozu bojowego z wyposażeniem. W związku z
otwarciem Domu Strażaka odznaczono medalami i listami pochwalnymi wielu
strażaków i mieszkańców, którzy wyróżnili się w  działalności OSP Zopowy.
Ponieważ stara motopompa pracowała od sierpnia  1961r. i zaczynała odma-
wiać posłuszeństwa, Rejonowy Komendant Straży Pożarnej w Głubczycach
przydzielił OSP w roku 1980 nową motopompę.

28 czerwca  1981 r. w Zopowych odbyły się zawody strażackie na szczeblu
miejsko-gminnym, w których brało udział 20 sekcji straży pożarnych. 17 maja
1986r. odbyła się uroczystość nadania jednostce OSP sztandaru ufundowane-
go przez społeczeństwo. 5 stycznia  1990 r.  spełnione zostało wieloletnie
marzenie jednostki,  otrzymała nowy wóz bojowy. Następne 10 lat przebiegało
bez większych remontów, jednostka OSP stale była doposażana nowym sprzę-
tem bojowym i mundurami.

W 1995 r. jednostka została doceniona i włączona w struktury Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co podniosło jej rangę oraz stan jej wyposa-
żenia. W  2001r. dokonano kapitalnego remontu strażnicy i Domu Strażaka
przez mieszkańców wsi.

Rok 2002 jest rokiem szczególnym dla zopowskiej jednostki OSP. 12 maja
Ochotnicza Straż Pożarna w Zopowych obchodziła jubileusz 50-lecia powsta-
nia, któremu towarzyszyło poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz liczne od-
znaczenia. Podsumowania dorobku półwiecza zopowskiej straży, bo powstałej
na wniosek Kazimierza Zaremby w XI 1952 r. dokonał prezes Ryszard Musiał.
Jubileusz stał się okazją, by wspomnieć wszystkich zasłużonych, a żyjących
wyróżnić i nagrodzić.

W 2004 roku został dobudowany drugi boks garażowy oraz wykonana prze-
budowa wcześniej zajmowanych pomieszczeń. Wydzielone zostało pomiesz-
czenie biurowe oraz toaleta z prysznicem. Wszystkie prace wykonywane były
z wielkim zaangażowaniem w czynie społecznym przez członków OSP Kazimie-
rza Jurkowskiego oraz wsparciu gminy Głubczyce jednostka otrzymała fabrycz-
nie nowe auto bojowe. Był to średni samochód ratowniczo gaśniczy Merce-
des Atego AF1325 zabudowany przez firmę P.S. Szczęśniak, samochód ten do
dziś  służy  OSP Zopowy.

W 2011 roku jednostka pozyskała samochód Ford Transit z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Opolu w celu przystosowania go do działań ratowniczych.
Dzięki pozyskanym od sponsora materiałom lakierniczym ochotnicy własnymi
siłami przemalowali auto na barwy strażackie. Strażacy wykonując samodziel-
nie naprawy oraz zabudowę wewnętrzną pojazdu dostosowali  pojazd do dzia-
łań przeciwpowodziowych i podobnych.

W 2016 roku dzięki podjęciu własnego projektu jednostka zakupiła kamerę
termowizyjną. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w jednostce ochotniczej
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Ochotnicza Straż Pożarna w Klisinie
Nr KRS 0000034267
NIP 7481465519
REGON 531612108
Rok założenia 1903. Reaktywacja rok 1948.

OSP jest spadkobiercą idei i marzeń pioniera ochotniczego pożarnictwa Bo-
lesława Chomicza i wierna strażackim tradycjom. Podejmuje działania zmierza-
jące do zapewnienia właściwego wizerunku strażaków, którzy służąc pod sztan-
darami Świętego Floriana z godnością i honorem reprezentują polskie pożar-
nictwo. Na nas współcześnie żyjących spoczywa obowiązek pielęgnowania
pamięci i kształtowania właściwych postaw w następnych pokoleniach straża-
ków oraz zapewnienia bezpiecznego życia współczesnemu człowiekowi.

Charakterystyka OSP
OSP Klisino posiada punkt alarmowania. Wyposażenie i wyszkolenie umoż-

liwia podjęcie działań ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów,  ratownictwa
technicznego i drogowego. Liczy 24 członków zwyczajnych i 3 wspierających.
Nie posiada własnej strażnicy. Obecna strażnica jest użyczeniem RSP Klisino.
Posiadamy samochód ratowniczo - gaśniczy lekki z 1984 roku, motopompę
szlamową, agregat prądotwórczy jednofazowy, węże tłoczne i ssawne, radio-
stację samochodową i nasobną.

Zarząd OSP
Dh Wiesław Micek - prezes,
Dh Zbigniew Łukasiewicz - naczelnik, Dh Stanisław Podstawka - skarbnik,

Dh Krzysztof Halikowski - gospodarz, Dh Artur Podstawka - sekretarz,
Dh Jakub Podstawka - kronikarz, Dh Stanisław Hanuszewski - członek,
Dh Mateusz Kopeć - członek, Dh Rafał Rusin - przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Dh Marcin Motak - sekretarz KR, Dh Marek Kopeć - członek KR.

Prezydium Zarządu Głównego w 2011 roku nadało  OSP Klisino
"Złoty Znak Związku".
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego nadało  OSP Klisino sztandar. (foto>>>)
Od 1 września 2012 roku jesteśmy organem prowadzącym Szkołę Podsta-

wową i dwa oddziały przedszkolne.
W latach 2016-17 korzystając z dotacji MSWiA i Gminy Głubczyce jednostka

zakupiła prądownicę turbo, pilarkę spalinową i ubrania specjalne.
Dzięki staraniom Zarządu OSP i radnego Rady Miejskiej, burmistrz  Adam

Krupa podjął decyzję o budowie w 2017 roku boksu garażowego przy
świetlicy wiejskiej w Klisinie.
Dokończenie budowy nastąpi w 2018 roku, za co dziękujemy.

                                                                                         Prezes Wiesław Micek
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