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MEDAL PAMIĄTKOWY
100-lecie odzyskania niepodlegości

Drodzy Czytelnicy!

Miniony 2018 rok, był rokiem 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę i 25. rocznicy wydania 
pierwszego Kalendarza Głubczyckiego. Kontynuując 
tę inicjatywę przygotowaliśmy dla Was dwudziesty 
szósty Kalendarz na 2019 rok, w którym tradycyjnie już 
tematem dominującym jest powojenna historia naszej ziemi 

głubczyckiej. Prezentujemy również bogatą współczesność i zachęcamy 
do lepszego poznania miasta i gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, kultury, 
oświaty, sportu, gospodarki oraz jej historii dawnej i niedawnej. Mamy nadzieję, 
że Kalendarz spełni funkcję nie tylko informacyjną, ale i promocyjną. Celem 
tej publikacji jest bliższe jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

Interesującym okazał się archiwalny zbiór 25 wydań Kalendarzy podczas 
badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym Kresowian, dr Barbary 
Górnickiej-Naszkiewicz, autorki książki „PAMIĘĆ POKOLEŃ Tradycja 
kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego”, w której cytowane 
są ponad 200 razy. Książkę wydało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 
we Wrocławiu.

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

W imieniu redakcji,

Jan Wac
Redaktor Naczelny
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SAMORZ¥D

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

w państwie i na świecie w roku 2019 życzy
redakcja  Kalendarza Głubczyckiego

* * *
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH

Pokoj a smíření v rodině, ve společenství,
 ve státě i ve světě
v roce 2019 přeje

redakce Hlubčického Kalendáře.
* * *

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

Gemeinschaft, Land und auf der ganzen Welt
im Jahr 2019 wünscht Ihnen

Redaktion  des Leobschützer Kalenders
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VázŽ eni  přátelě,

Připravili jsme pro Vás dalši ka-
lendář na rok 2019, v němž je
hlavním tématem poválečny rozvoj
Země hlubčické. Naším cílem je
zabránit tomu, aby sezapomnělo na
minulé události, ale i to, abychom je
podrobněji poznali.  Současně na-
bizíme hodne informaci ze
současnosti  v zájmu lepšiho poznáni
mésta Hlubčice a jeho okolí, naší
malé vlasti, jeho historie, kultury,
osvěty a hospdářstvi. Doufáme, že
kalendář splni nejen osvětovou a in-
formačni funkci.

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

Dalši již 27. kalendář (2020) bude
obsahovat nová témata včetne  tech.
která jsme nemohli zařadit do
současného vydáni. Náměty a pro-
pozice pro tvorbu dalších kalendářů
zasílejte prosim na nasi adresu:

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

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

                          REDAKCE

Liebe Leser !

Wir haben für Sie den folgenden
Kalender für das Jahr 2019 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 27. Auflage des Kalen-
ders 2020  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:

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

Kalenders geholfen haben, sprechen
wir herzlichen Dank ans.

REDAKTION
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SAMORZ¥D

DRODZY CZYTELNICY!

Przygotowaliśmy dla Was dwudziesty szósty Kalendarz  na rok 2019,
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.

Motywem przewodnim Kalendarza 2019 jest
100 - lecie odzyskania niepodległości przez  Polskę.

Kolejny, XXVII już Kalendarz (2020 r.), obok kontynuacji
niektórych wątków, zawierać będzie nowe tematy, które nie
znalazły się   w tym  wydaniu, a są godne uwagi.
Liczymy na  naszych współredaktorów  i czytelników.
Uwagi i propozycje prosimy nadsyłać na adres:

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

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

                                              W  imieniu Redakcji
                                              Redaktor Naczelny

Jan Wac

        Kalendarz Głubczycki 2019
        dostępny w internecie na stronie:

           www.glubczyce.pl
       www.sbc.org.pl
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LUTY

DZIEŃ  MYŚLI
BRATERSKIEJ
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SOŁTYSI  U BURMISTRZA
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MISTERIUM  MĘKI  PAŃSKIEJ
- ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

  N. GOŁUSZOWICE >>>str.100=>
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"SIEJĄC KWIATY…." PROJEKT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROBNIKACH
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X  WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I  PIEŚNI
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XIII ŚWIATOWY ZJAZD WICYNIAN
- NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA

1 sb

2 nd

3 pn

4 wt

5 śr

6 cz

7 pt

8 so

9 nd

10 pn

11 wt

12 śr

13 cz

14 pt

15 so

CZERWIEC

17

SAMORZ¥D

10 LAT PMZG >>> str.243=>

CZERWIEC
16 nd

17 pn

18 wt

19 śr

20 cz

21 pt

22 so

23 nd

24 pn

25 wt

26 śr

27 cz

28 pt

29 so

30 nd
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XIII ŚWIATOWY ZJAZD WICYNIAN
- NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA

1 sb

2 nd

3 pn

4 wt

5 śr

6 cz

7 pt

8 so

9 nd

10 pn

11 wt

12 śr

13 cz

14 pt

15 so

CZERWIEC

17

SAMORZ¥D

10 LAT PMZG >>> str.243=>

CZERWIEC
16 nd

17 pn

18 wt

19 śr

20 cz

21 pt

22 so

23 nd

24 pn

25 wt

26 śr

27 cz

28 pt

29 so

30 nd
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LIPIEC

1 pn

2 wt

3 śr

4 cz

5 pt

6 so

7 nd

8 pn

9 wt

10 śr

11 cz

12 pt

13 so

14 nd

15 pn

>>>
str. 50/
144
=>

19

SAMORZ¥D

LIPIEC

16 wt

17 śr

18 cz

19 pt

20 so

21 nd

22 pn

23 wt

24 śr

25 cz

26 pt

27 so

28 nd

29 pn

30 wt

31 śr

GOŚCIE Z PARTNERSKIEGO
ZBARAŻA (UKRAINA)
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LIPIEC

1 pn

2 wt

3 śr

4 cz

5 pt

6 so

7 nd

8 pn

9 wt

10 śr

11 cz

12 pt

13 so

14 nd

15 pn

>>>
str. 50/
144
=>

19

SAMORZ¥D

LIPIEC

16 wt

17 śr

18 cz

19 pt

20 so

21 nd

22 pn

23 wt

24 śr

25 cz

26 pt

27 so

28 nd

29 pn

30 wt

31 śr

GOŚCIE Z PARTNERSKIEGO
ZBARAŻA (UKRAINA)
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SIERPIEÑ

PARTNERSTWO
 Z SAINT REMY
(FRANCJA )
WIZYTA   W
AMBASADZIE RP
W  PARYŻU

1 czw

2 pt

3 so

4 nd

5 pn

6 wt

7 śr

8 cz

9 pt

10 so

11 nd

12 pn

13 wt

14 śr

15 cz

>>> str.54=>

21

SAMORZ¥D

SIERPIEÑ

HARCERSKA
AKCJA
LETNIA

STANICA
ŚCIBO-
RZYCE
 MAŁE

16 pt

17 so

18 nd

19 pn

20 wt

21 śr

22 cz

23 pt

24 so

25 nd

26 pn

27 wt

28 śr

29 cz

30 pt

31 sb

>>> str.98=>
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20

SIERPIEÑ

PARTNERSTWO
 Z SAINT REMY
(FRANCJA )
WIZYTA   W
AMBASADZIE RP
W  PARYŻU

1 czw

2 pt

3 so

4 nd

5 pn

6 wt

7 śr

8 cz

9 pt

10 so

11 nd

12 pn

13 wt

14 śr

15 cz

>>> str.54=>

21

SAMORZ¥D

SIERPIEÑ

HARCERSKA
AKCJA
LETNIA

STANICA
ŚCIBO-
RZYCE
 MAŁE

16 pt

17 so

18 nd

19 pn

20 wt

21 śr

22 cz

23 pt

24 so

25 nd

26 pn

27 wt

28 śr

29 cz

30 pt

31 sb

>>> str.98=>
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WRZESIEÑ

40 LAT
OD

 MATURY
 W

 ZESPOLE
SZKÓŁ

 MECHA-
NICZNYCH

1 nd

2 pn

3 wt

4 śr

5 cz

6 pt

7 so

8 nd

9 pn

10 wt

11 śr

12 cz

13 pt

14 so

15 nd

23

SAMORZ¥D

WRZESIEÑ

AULA  IM. FRANCISZKA FREJA  W  LO

16 pn

17 wt

18 śr

19 cz

20 pt

21 so

22 nd

23 pn

24 wt

25 śr

26 cz

27 pt

28 so

29 nd

30 pn
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22

WRZESIEÑ

40 LAT
OD

 MATURY
 W

 ZESPOLE
SZKÓŁ

 MECHA-
NICZNYCH

1 nd

2 pn

3 wt

4 śr

5 cz

6 pt

7 so

8 nd

9 pn

10 wt

11 śr

12 cz

13 pt

14 so

15 nd

23

SAMORZ¥D

WRZESIEÑ

AULA  IM. FRANCISZKA FREJA  W  LO

16 pn

17 wt

18 śr

19 cz

20 pt

21 so

22 nd

23 pn

24 wt

25 śr

26 cz

27 pt

28 so

29 nd

30 pn
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PA�DZIERNIK

40. ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA
WOJTYŁY  NA PAPIEŻA  JANA  PAWŁA  II

1 wt

2 śr

3 cz

4 pt

5 sb

6 nd

7 pn

8 wt

9 śr

10 cz

11 pt

12 sb

13 nd

14 pn

15 wt

16 śr

25

SAMORZ¥D

PA�DZIERNIK

INTEGRACJA  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

17 cz

18 pt

19 sb

20 nd

21 pn

22 wt

23 śr

24 cz

25 pt

26 sb

27 nd

28 pn

29  wt

30 śr

31 cz

>>> str.118=>
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24

PA�DZIERNIK

40. ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA
WOJTYŁY  NA PAPIEŻA  JANA  PAWŁA  II

1 wt

2 śr

3 cz

4 pt

5 sb

6 nd

7 pn

8 wt

9 śr

10 cz

11 pt

12 sb

13 nd

14 pn

15 wt

16 śr

25

SAMORZ¥D

PA�DZIERNIK

INTEGRACJA  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

17 cz

18 pt

19 sb

20 nd

21 pn

22 wt

23 śr

24 cz

25 pt

26 sb

27 nd

28 pn

29  wt

30 śr

31 cz

>>> str.118=>
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LISTOPAD

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
100 - LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI >>> str.243=>

1 pt

2 so

3 nd

4 pn

5 wt

6 śr

7 cz

8 pt

9 so

10 nd

11 pn

12 wt

13 śr

14 cz

15 pt

16 so

27

SAMORZ¥D

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI >>> str. 215=>

LISTOPAD
17 nd

18 pn

19 wt

20 śr

21 cz

22 pt

23 so

24 nd

25 pn

26 wt

27 śr

28 cz

29 pt

30 so
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LISTOPAD

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
100 - LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI >>> str.243=>

1 pt

2 so

3 nd

4 pn

5 wt

6 śr

7 cz

8 pt

9 so

10 nd

11 pn

12 wt

13 śr

14 cz

15 pt

16 so

27

SAMORZ¥D

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI >>> str. 215=>

LISTOPAD
17 nd

18 pn

19 wt

20 śr

21 cz

22 pt

23 so

24 nd

25 pn

26 wt

27 śr

28 cz

29 pt

30 so
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GRUDZIEÑ

 ZŁOTY JUBULEUSZ >>> str.258=>

1 nd

2 pn

3 wt

4 śr

5 cz

6 pt

7 so

8 nd

9 pn

10 wt

11 śr

12 cz

13 pt

14 so

15 nd

29

SAMORZ¥D

GRUDZIEÑ

SZOP-
KA

16 pn

17 wt

18 śr

19 cz

20 pt

21 so

22 nd

23 pn

24 wt

25 śr

26 cz

27 pt

28 so

29 nd

30 pn

31 wt
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GRUDZIEÑ

 ZŁOTY JUBULEUSZ >>> str.258=>

1 nd

2 pn

3 wt

4 śr

5 cz

6 pt

7 so

8 nd

9 pn

10 wt

11 śr

12 cz

13 pt

14 so

15 nd

29

SAMORZ¥D

GRUDZIEÑ

SZOP-
KA

16 pn

17 wt

18 śr

19 cz

20 pt

21 so

22 nd

23 pn

24 wt

25 śr

26 cz

27 pt

28 so

29 nd

30 pn

31 wt
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Chcesz na bieżąco mieć kontakt z
informacjami Gminy Głubczyce? A
może chcesz zgłosić zauważony pro-
blem w terenie?
Od teraz możesz to zrobić w prosty
sposób. Wystarczy pobrać i zainsta-
lować darmową aplikację na telefon.
Gmina Głubczyce stała się posiada-
czem aplikacji na smartfony dającej
użytkownikom wiele ciekawych moż-
liwości. Począwszy od dostępu do
kalendarza wydarzeń, harmonogramu
wywozu odpadów po ostrzeżenia i
możliwość przesłania informacji o za-
uważonym problemie (np. nielegalnym
wysypisku śmieci, awarii oświetlenia
ulicznego, dewastacji mienia itp.).
Aktualności, wydarzenia i powiado-
mienia
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp
do gminnych aktualności i wydarzeń,
informacji z Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (BIP). Dzięki niej otrzymasz
powiadomienia o sytuacji kryzysowej
czy terminie wywozu odpadów.
Mapa potrzeb - zgłaszanie problemów
Aplikacja w bardzo prosty sposób
pozwala na zgłaszanie różnych proble-
mów czy usterek. Może to być np. nie-

WIELOZADANIOWA  APLIKACJA  MOBILNA
GMINY GŁUBCZYCE

bezpieczne miejsce, awaria oświetle-
nia ulicznego, problem z wywozem od-
padów czy dzikie wysypisko śmieci.
Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób
zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowa-
nia i wyślij zgłoszenie. Gotowe!
Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni także o terminie
odbioru poszczególnych odpadów,
poinformuje o zasadach prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, powia-
domi o aktualnościach związanych z
tą tematyką.
Moduły dostępne w aplikacji:
* aktualności,
* wydarzenia
* powiadomienia push
* wyszukiwarka zasobów lokalnych
* ulubione treści, * integracja z BIP
* kalendarz wywozu odpadów z po-
wiadomieniami
* mapa potrzeb  (wygodne wysyłanie
zgłoszeń)
* integracja z Regionalnym Systemem
Ostrzegania

Możesz zeskanować  kod QR (w od-
powiedniej aplikacji) i pobrać pro-
gram.

31

SAMORZ¥D

GMINA
Samorz¹d

OBOWIĄZEK I POWINNOŚĆ

Urna wyborcza cię wzywa młody,
dojrzały i sędziwy człecze,
Wszak to twój obowiązek i powinność przecie;
A rozumnie wybieraj swoich kandydatów,
Możesz za ich przyczyną uczynić lepszym świat ten;
A będzie ich na każdym szczeblu bez liku,
Niech ci serce podpowie, któremu zaufać;
W twoich to rękach los Małej Ojczyzny,
Województwa, powiatu, wreszcie miasta i gminy;
Decydujesz tedy o losie swej krainy,
Miły panie, miła pani, chłopaku, dziewczyno;
Nie zapominaj o tych, którzy dobro czynią,
Otwierają swe serce i o bliźnim myślą.

Maria Farasiewicz



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

30

Chcesz na bieżąco mieć kontakt z
informacjami Gminy Głubczyce? A
może chcesz zgłosić zauważony pro-
blem w terenie?
Od teraz możesz to zrobić w prosty
sposób. Wystarczy pobrać i zainsta-
lować darmową aplikację na telefon.
Gmina Głubczyce stała się posiada-
czem aplikacji na smartfony dającej
użytkownikom wiele ciekawych moż-
liwości. Począwszy od dostępu do
kalendarza wydarzeń, harmonogramu
wywozu odpadów po ostrzeżenia i
możliwość przesłania informacji o za-
uważonym problemie (np. nielegalnym
wysypisku śmieci, awarii oświetlenia
ulicznego, dewastacji mienia itp.).
Aktualności, wydarzenia i powiado-
mienia
Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp
do gminnych aktualności i wydarzeń,
informacji z Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (BIP). Dzięki niej otrzymasz
powiadomienia o sytuacji kryzysowej
czy terminie wywozu odpadów.
Mapa potrzeb - zgłaszanie problemów
Aplikacja w bardzo prosty sposób
pozwala na zgłaszanie różnych proble-
mów czy usterek. Może to być np. nie-

WIELOZADANIOWA  APLIKACJA  MOBILNA
GMINY GŁUBCZYCE

bezpieczne miejsce, awaria oświetle-
nia ulicznego, problem z wywozem od-
padów czy dzikie wysypisko śmieci.
Wybierz kategorię zgłoszenia, zrób
zdjęcie, naciśnij przycisk lokalizowa-
nia i wyślij zgłoszenie. Gotowe!
Kalendarz wywozu odpadów
Aplikacja przypomni także o terminie
odbioru poszczególnych odpadów,
poinformuje o zasadach prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, powia-
domi o aktualnościach związanych z
tą tematyką.
Moduły dostępne w aplikacji:
* aktualności,
* wydarzenia
* powiadomienia push
* wyszukiwarka zasobów lokalnych
* ulubione treści, * integracja z BIP
* kalendarz wywozu odpadów z po-
wiadomieniami
* mapa potrzeb  (wygodne wysyłanie
zgłoszeń)
* integracja z Regionalnym Systemem
Ostrzegania

Możesz zeskanować  kod QR (w od-
powiedniej aplikacji) i pobrać pro-
gram.
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SAMORZ¥D

GMINA
Samorz¹d

OBOWIĄZEK I POWINNOŚĆ

Urna wyborcza cię wzywa młody,
dojrzały i sędziwy człecze,
Wszak to twój obowiązek i powinność przecie;
A rozumnie wybieraj swoich kandydatów,
Możesz za ich przyczyną uczynić lepszym świat ten;
A będzie ich na każdym szczeblu bez liku,
Niech ci serce podpowie, któremu zaufać;
W twoich to rękach los Małej Ojczyzny,
Województwa, powiatu, wreszcie miasta i gminy;
Decydujesz tedy o losie swej krainy,
Miły panie, miła pani, chłopaku, dziewczyno;
Nie zapominaj o tych, którzy dobro czynią,
Otwierają swe serce i o bliźnim myślą.

Maria Farasiewicz
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WYBORY BURMISTRZA GŁUBCZYC,
Na poszczególnych kandydatów na Burmistrza Głubczyc

oddano następujące liczby głosów ważnych:
1) KRUPA Adam KWW OKOG * * * 5 8 3 0
2) MRÓZ Mariusz Józef  KW RAZEM DLA GŁUBCZYC * * * 1 6 6 5
3) SŁODKOWSKA Elżbieta Regina  KW PIS  * * * 2 0 7 5
Razem * * * 9 5 7 0
Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych
wymagana dla wyboru burmistrza wynosi - 4786.
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na burmistrza został wybrany,
 KRUPA Adam zgłoszony przez KWW OKOG

PODZIĘKOWANIE
DZIĘKUJĘ MIESZKAŃCOM GMINY ZA LICZNY UDZIAŁ

W WYBORACH I GŁOSY POPARCIA
DLA MNIE I MOICH KANDYDATÓW DO RADY GMINY I POWIATU.

DLA MNIE TO WIELKI ZASZCZYT
ORAZ OGROMNE ZOBOWIĄZANIE I MOTYWACJA

DO DALSZEJ WYTĘŻONEJ PRACY NA KOLEJNE PIĘĆ LAT.
                                                                                                          Adam Krupa

                                                                                          Burmistrz Głubczyc

RADA MIEJSKA
SŁODKOWSKA Elżbieta Regina z listy nr 10 KW PIS
OGAR Jan Stanisław z listy nr 10 KW PIS
KRUPA Adam z listy nr 20 KWW OKOG
NAUMCZYK Kazimierz z listy nr 20 KWW OKOG
ZWARYCZ Rafał  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
MONASTERSKI Marek z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
KOWALCZYK Bartosz Paweł z listy nr 10 KW PIS
PIWOWAR Ryszard  z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
WOŁOSZYN Edward z listy nr 20 KWW OKOG
PIECHACZEK Barbara Teresa z listy nr 20 KWW OKOG
SERWETNICKI Zbigniew  z listy nr 21 KW NASZA ZIEMIA GŁ.
GŁOGOWSKI Czesław Antoni z listy nr 10 KW PIS
WYSOCZAŃSKI Jan z listy nr 20 KWW OKOG
KOCOŃ Adam  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
BUCHANIEC Adam z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ.
GAWŁOWSKI Mariusz z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
TKACZ Ryszard z listy nr 10 KW PIS
MAJEWSKI Paweł z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁ.
ROBAK Wiesław  z listy nr 20 KWW OKOG
BUCZEK Paweł Władysław z listy nr 20 KWW OKOG
PODSTAWKA Agnieszka z listy nr 22 KW MIESZK ZIEMI GŁ.

33

SAMORZ¥D

RADA POWIATU
BAC Leszek  z listy nr 10 KW PIS
BERNACKI Wojciech z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
CZECHOWICZ Artur z listy nr 10KW PIS
FARASIEWICZ Maria z listy nr 16 MIESZKAŃCY POWIATU GŁ.
GORZKO Radosław z listy nr 16 MIESZK. POWIATU GŁ.
JASION Jan z listy nr 16 KWW MIESZK. POWIATU GŁ.
JUCHNOAnita zlisty nr 17 KWW POW.WSPÓLNOTA .SAM.
KOZINA Józef z listy nr 16 KWW MIESZK.POWIATU GŁ.
KRUPA TADEUSZ z listy nr 17 POW. WSPÓLN. SAM.
KULIK Bogdan z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ.
NASZKIEWICZ Jerzy z listy nr 10 KW PIS
OGNISTY Tomasz z listy nr 10 KW PIS.
PODKÓWKA Marian z listy nr 10 KW PIS
POSPISZYL Benedykt z listy nr 18 KW MIESZK. ZIEMI GŁ.
RUDZIŃSKI Rartosz z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
SAPA Irena z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
SOCZYŃSKI Piotr z listy nmr 15 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 - ZIÓŁKO ZBIGNIEW

 - KOALI CJA OBYWATELSKA - 7359 GŁOSÓW

JESIENNE RÓŻE

Jesienne róże kwitną w mym ogrodzie,
Jesienne róże pełne blasku i urody;

Jesienne róże w majestacie barw,
Jesienne róże mają swój urok i czar;
Jesienne róże rozprawiają o miłości,

Jesienne róże szepczą czule w swej dostojności;
Jesienne róże pełne sentymentu i nostalgii,

Jesienne róże kołyszą się w rytm tanga.

                                   Maria Farasiewicz



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

32

WYBORY BURMISTRZA GŁUBCZYC,
Na poszczególnych kandydatów na Burmistrza Głubczyc

oddano następujące liczby głosów ważnych:
1) KRUPA Adam KWW OKOG * * * 5 8 3 0
2) MRÓZ Mariusz Józef  KW RAZEM DLA GŁUBCZYC * * * 1 6 6 5
3) SŁODKOWSKA Elżbieta Regina  KW PIS  * * * 2 0 7 5
Razem * * * 9 5 7 0
Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych
wymagana dla wyboru burmistrza wynosi - 4786.
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na burmistrza został wybrany,
 KRUPA Adam zgłoszony przez KWW OKOG

PODZIĘKOWANIE
DZIĘKUJĘ MIESZKAŃCOM GMINY ZA LICZNY UDZIAŁ

W WYBORACH I GŁOSY POPARCIA
DLA MNIE I MOICH KANDYDATÓW DO RADY GMINY I POWIATU.

DLA MNIE TO WIELKI ZASZCZYT
ORAZ OGROMNE ZOBOWIĄZANIE I MOTYWACJA

DO DALSZEJ WYTĘŻONEJ PRACY NA KOLEJNE PIĘĆ LAT.
                                                                                                          Adam Krupa

                                                                                          Burmistrz Głubczyc

RADA MIEJSKA
SŁODKOWSKA Elżbieta Regina z listy nr 10 KW PIS
OGAR Jan Stanisław z listy nr 10 KW PIS
KRUPA Adam z listy nr 20 KWW OKOG
NAUMCZYK Kazimierz z listy nr 20 KWW OKOG
ZWARYCZ Rafał  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
MONASTERSKI Marek z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
KOWALCZYK Bartosz Paweł z listy nr 10 KW PIS
PIWOWAR Ryszard  z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
WOŁOSZYN Edward z listy nr 20 KWW OKOG
PIECHACZEK Barbara Teresa z listy nr 20 KWW OKOG
SERWETNICKI Zbigniew  z listy nr 21 KW NASZA ZIEMIA GŁ.
GŁOGOWSKI Czesław Antoni z listy nr 10 KW PIS
WYSOCZAŃSKI Jan z listy nr 20 KWW OKOG
KOCOŃ Adam  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
BUCHANIEC Adam z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ.
GAWŁOWSKI Mariusz z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
TKACZ Ryszard z listy nr 10 KW PIS
MAJEWSKI Paweł z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁ.
ROBAK Wiesław  z listy nr 20 KWW OKOG
BUCZEK Paweł Władysław z listy nr 20 KWW OKOG
PODSTAWKA Agnieszka z listy nr 22 KW MIESZK ZIEMI GŁ.
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RADA POWIATU
BAC Leszek  z listy nr 10 KW PIS
BERNACKI Wojciech z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
CZECHOWICZ Artur z listy nr 10KW PIS
FARASIEWICZ Maria z listy nr 16 MIESZKAŃCY POWIATU GŁ.
GORZKO Radosław z listy nr 16 MIESZK. POWIATU GŁ.
JASION Jan z listy nr 16 KWW MIESZK. POWIATU GŁ.
JUCHNOAnita zlisty nr 17 KWW POW.WSPÓLNOTA .SAM.
KOZINA Józef z listy nr 16 KWW MIESZK.POWIATU GŁ.
KRUPA TADEUSZ z listy nr 17 POW. WSPÓLN. SAM.
KULIK Bogdan z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ.
NASZKIEWICZ Jerzy z listy nr 10 KW PIS
OGNISTY Tomasz z listy nr 10 KW PIS.
PODKÓWKA Marian z listy nr 10 KW PIS
POSPISZYL Benedykt z listy nr 18 KW MIESZK. ZIEMI GŁ.
RUDZIŃSKI Rartosz z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
SAPA Irena z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
SOCZYŃSKI Piotr z listy nmr 15 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 - ZIÓŁKO ZBIGNIEW

 - KOALI CJA OBYWATELSKA - 7359 GŁOSÓW

JESIENNE RÓŻE

Jesienne róże kwitną w mym ogrodzie,
Jesienne róże pełne blasku i urody;

Jesienne róże w majestacie barw,
Jesienne róże mają swój urok i czar;
Jesienne róże rozprawiają o miłości,

Jesienne róże szepczą czule w swej dostojności;
Jesienne róże pełne sentymentu i nostalgii,

Jesienne róże kołyszą się w rytm tanga.

                                   Maria Farasiewicz
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głubczycach

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Głubczycach
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SŁODKOWSKA Elżbieta Regina, lat 43, zam. Głubczyce
2. KRUPA Andrzej Jan, lat 46, zam. Głubczyce
3. PICH Janina Rozalia, lat 64, zam. Głubczyce
4. HAUTZ Agnieszka Aleksandra, lat 43, zam. Głubczyce
5. DUDA Tomasz Marek, lat 31, zam. Głubczyce
6. PRZYBYLSKI Jacek Bronisław, lat 58, zam. Braciszów
7. KRUSZYŃSKI Paweł Łukasz, lat 35, zam. Głubczyce
8. OGAR Jan Stanisław, lat 60, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. MRÓZ Mariusz Józef, lat 49, zam. Głubczyce
2. WIECHA Marek Zenon, lat 51, zam. Głubczyce
3. DROGOMIRECKA Zofia, lat 52, zam. Głubczyce
4. DĄBROWA Dariusz Piotr, lat 44, zam. Głubczyce
5. SĄSIADEK Agnieszka Teresa, lat 40, zam. Głubczyce
6. PALKA Andrzej Marcin, lat 32, zam. Głubczyce
7. KRUK Tomasz Sebastian, lat 42, zam. Głubczyce
8. KOWALCZYK Anna Karolina, lat 37, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. KRUPA Adam, lat 64, zam. Głubczyce
2. NAUMCZYK Kazimierz, lat 68, zam. Głubczyce
3. GRABUŃCZYK Marcin Paweł, lat 30, zam. Głubczyce
4. SERAFIN Tomasz Marek, lat 36, zam. Głubczyce
5. PYRCZAK Anna Wanda, lat 52, zam. Głubczyce
6. KULIŃSKA Iwona Elżbieta, lat 54, zam. Głubczyce
7. KOSIOROWSKA-WITEK Marzanna Katarzyna, lat 40, zam.Głubczyce
8. LENARTOWICZ Katarzyna, lat 47, zam. Głubczyce
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. ZWARYCZ Rafał Damian, lat 46, zam. Głubczyce
2. DRUŻYŃSKI Stanisław, lat 68, zam. Głubczyce
3. BĄK Bożena Maria, lat 52, zam. Głubczyce
4. ŁAPUŃKA Ireneusz Marian, lat 49, zam. Głubczyce
5. MAKSYMOWICZ Violetta Grażyna, lat 37, zam. Głubczyce
6. KOMARNICKI Artur Michał, lat 30, zam. Głubczyce
7. TICHANÓW Liliana, lat 67, zam. Głubczyce
8. KUŹNIK Maciej Jerzy, lat 47, zam. Głubczyce
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. JUNKA Ryszard Stanisław, lat 60, zam. Głubczyce
2. MONASTERSKI Marek, lat 58, zam. Głubczyce
3. KULIK Renata Anna, lat 48, zam. Głubczyce
4. ANTOSZCZYSZYN Adam Antoni, lat 47, zam. Głubczyce
5. DAŃCZUK-KILARSKA Katarzyna Joanna, lat 37, zam. Głubczyce
6. DZIEŻA Łukasz, lat 40, zam. Głubczyce
7. SZPAK Ryszard Jan, lat 65, zam. Głubczyce
8. LINCZEWSKA Agnieszka Agata, lat 27, zam. Głubczyce

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOWALCZYK Bartosz Paweł, lat 32, zam. Głubczyce
2. LENARTOWICZ Józef Edward, lat 59, zam. Głubczyce
3. BEDNARZ Jacek Grzegorz, lat 39, zam. Głubczyce
4. PECZKIS Karolina, lat 35, zam. Głubczyce
5. CZORNIEJ Krystyna Grażyna, lat 49, zam. Głubczyce
6. GAJDA Wiktoria Weronika, lat 20, zam. Głubczyce
7. POTWORA Bogusław Jan, lat 57, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. PIWOWAR Ryszard Bogusław, lat 58, zam. Głubczyce
2. MALIK Rafał Piotr, lat 43, zam. Głubczyce
3. SKOWROŃSKA Krystyna Leona, lat 59, zam. Głubczyce
4. KLAPETEK Artur Wiktor, lat 59, zam. Głubczyce
5. OLCHOWIK Anita Monika, lat 32, zam. Głubczyce
6. ŁOSYK Barbara Elżbieta, lat 44, zam. Głubczyce
7. STANIEK Zbigniew Marek, lat 54, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. WOŁOSZYN Edward, lat 76, zam. Głubczyce
2. PIECHACZEK Barbara Teresa, lat 50, zam. Głubczyce
3. ECKERT Tadeusz, lat 56, zam. Głubczyce
4. KRUK Mariusz, lat 44, zam. Grobniki
5. SKRZYP Angelika, lat 27, zam. Głubczyce
6. PIETRZAK Elżbieta Anna, lat 54, zam. Głubczyce
7. TOMASZEWSKA Jolanta Maria, lat 46, zam. Głubczyce
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. BACHRYJ Jan, lat 65, zam. Głubczyce
2. KOŁODYŃSKI Dariusz Kazimierz, lat 31, zam. Głubczyce
3. SKRZEKUT Jerzy Lech, lat 68, zam. Głubczyce
4. FURTAK Bronisława Krystyna, lat 58, zam. Głubczyce
5. SERWETNICKI Zbigniew Przemysław, lat 39, zam. Głubczyce
6. RADECKA Joanna Irena, lat 48, zam. Głubczyce
7. MACEDOŃSKA Anida Joanna, lat 51, zam. Głubczyce
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Głubczycach

z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Głubczycach
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SŁODKOWSKA Elżbieta Regina, lat 43, zam. Głubczyce
2. KRUPA Andrzej Jan, lat 46, zam. Głubczyce
3. PICH Janina Rozalia, lat 64, zam. Głubczyce
4. HAUTZ Agnieszka Aleksandra, lat 43, zam. Głubczyce
5. DUDA Tomasz Marek, lat 31, zam. Głubczyce
6. PRZYBYLSKI Jacek Bronisław, lat 58, zam. Braciszów
7. KRUSZYŃSKI Paweł Łukasz, lat 35, zam. Głubczyce
8. OGAR Jan Stanisław, lat 60, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. MRÓZ Mariusz Józef, lat 49, zam. Głubczyce
2. WIECHA Marek Zenon, lat 51, zam. Głubczyce
3. DROGOMIRECKA Zofia, lat 52, zam. Głubczyce
4. DĄBROWA Dariusz Piotr, lat 44, zam. Głubczyce
5. SĄSIADEK Agnieszka Teresa, lat 40, zam. Głubczyce
6. PALKA Andrzej Marcin, lat 32, zam. Głubczyce
7. KRUK Tomasz Sebastian, lat 42, zam. Głubczyce
8. KOWALCZYK Anna Karolina, lat 37, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. KRUPA Adam, lat 64, zam. Głubczyce
2. NAUMCZYK Kazimierz, lat 68, zam. Głubczyce
3. GRABUŃCZYK Marcin Paweł, lat 30, zam. Głubczyce
4. SERAFIN Tomasz Marek, lat 36, zam. Głubczyce
5. PYRCZAK Anna Wanda, lat 52, zam. Głubczyce
6. KULIŃSKA Iwona Elżbieta, lat 54, zam. Głubczyce
7. KOSIOROWSKA-WITEK Marzanna Katarzyna, lat 40, zam.Głubczyce
8. LENARTOWICZ Katarzyna, lat 47, zam. Głubczyce
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. ZWARYCZ Rafał Damian, lat 46, zam. Głubczyce
2. DRUŻYŃSKI Stanisław, lat 68, zam. Głubczyce
3. BĄK Bożena Maria, lat 52, zam. Głubczyce
4. ŁAPUŃKA Ireneusz Marian, lat 49, zam. Głubczyce
5. MAKSYMOWICZ Violetta Grażyna, lat 37, zam. Głubczyce
6. KOMARNICKI Artur Michał, lat 30, zam. Głubczyce
7. TICHANÓW Liliana, lat 67, zam. Głubczyce
8. KUŹNIK Maciej Jerzy, lat 47, zam. Głubczyce
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. JUNKA Ryszard Stanisław, lat 60, zam. Głubczyce
2. MONASTERSKI Marek, lat 58, zam. Głubczyce
3. KULIK Renata Anna, lat 48, zam. Głubczyce
4. ANTOSZCZYSZYN Adam Antoni, lat 47, zam. Głubczyce
5. DAŃCZUK-KILARSKA Katarzyna Joanna, lat 37, zam. Głubczyce
6. DZIEŻA Łukasz, lat 40, zam. Głubczyce
7. SZPAK Ryszard Jan, lat 65, zam. Głubczyce
8. LINCZEWSKA Agnieszka Agata, lat 27, zam. Głubczyce

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOWALCZYK Bartosz Paweł, lat 32, zam. Głubczyce
2. LENARTOWICZ Józef Edward, lat 59, zam. Głubczyce
3. BEDNARZ Jacek Grzegorz, lat 39, zam. Głubczyce
4. PECZKIS Karolina, lat 35, zam. Głubczyce
5. CZORNIEJ Krystyna Grażyna, lat 49, zam. Głubczyce
6. GAJDA Wiktoria Weronika, lat 20, zam. Głubczyce
7. POTWORA Bogusław Jan, lat 57, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. PIWOWAR Ryszard Bogusław, lat 58, zam. Głubczyce
2. MALIK Rafał Piotr, lat 43, zam. Głubczyce
3. SKOWROŃSKA Krystyna Leona, lat 59, zam. Głubczyce
4. KLAPETEK Artur Wiktor, lat 59, zam. Głubczyce
5. OLCHOWIK Anita Monika, lat 32, zam. Głubczyce
6. ŁOSYK Barbara Elżbieta, lat 44, zam. Głubczyce
7. STANIEK Zbigniew Marek, lat 54, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. WOŁOSZYN Edward, lat 76, zam. Głubczyce
2. PIECHACZEK Barbara Teresa, lat 50, zam. Głubczyce
3. ECKERT Tadeusz, lat 56, zam. Głubczyce
4. KRUK Mariusz, lat 44, zam. Grobniki
5. SKRZYP Angelika, lat 27, zam. Głubczyce
6. PIETRZAK Elżbieta Anna, lat 54, zam. Głubczyce
7. TOMASZEWSKA Jolanta Maria, lat 46, zam. Głubczyce
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. BACHRYJ Jan, lat 65, zam. Głubczyce
2. KOŁODYŃSKI Dariusz Kazimierz, lat 31, zam. Głubczyce
3. SKRZEKUT Jerzy Lech, lat 68, zam. Głubczyce
4. FURTAK Bronisława Krystyna, lat 58, zam. Głubczyce
5. SERWETNICKI Zbigniew Przemysław, lat 39, zam. Głubczyce
6. RADECKA Joanna Irena, lat 48, zam. Głubczyce
7. MACEDOŃSKA Anida Joanna, lat 51, zam. Głubczyce
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. CISOWSKI Kazimierz Jan, lat 65, zam. Głubczyce
2. KMIECIK Janusz Piotr, lat 54, zam. Głubczyce
3. IDZIAK Jarosław Marek, lat 55, zam. Głubczyce
4. KROWICKA Beata Jadwiga, lat 53, zam. Głubczyce
5. WÓJCIK Roman Ryszard, lat 67, zam. Głubczyce
6. PRZYSIĘŻNIUK Edyta Zuzanna, lat 47, zam. Głubczyce
7. SEMENIUK Marta Grażyna, lat 38, zam. Głubczyce

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GŁOGOWSKI Czesław Antoni, lat 61, zam. Zopowy
2. OLEJNIK Stanisław Edward, lat 63, zam. Gadzowice
3. POPIEL Janina, lat 69, zam. Chróstno
4. ZAMOJSKI Piotr Krzysztof, lat 32, zam. Mokre
5. KOMOROWSKA Roksana Ewa, lat 28, zam. Nowy Rożnów
6. KRUSZYŃSKA Joanna Wanda, lat 29, zam. Głubczyce
7. FILIPCZAK Elwira Agnieszka, lat 37, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. BIEGUS Bogusława, lat 60, zam. Bogdanowice
2. ADAMCZYK Sylwester Robert, lat 42, zam. Nowe Gołuszowice
3. WILK Joanna Danuta, lat 51, zam. Mokre
4. KOMARNICKI Jan Zygmunt, lat 50, zam. Równe
5. KARACZYN Jan Marian, lat 60, zam. Dobieszów
6. RUCKA Jadwiga Teresa, lat 61, zam. Gołuszowice
7. MŁOT Małgorzata, lat 55, zam. Zopowy
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. WYSOCZAŃSKI Jan, lat 64, zam. Równe
2. GORCZYCA Marek Władysław, lat 57, zam. Bogdanowice
3. FEDOROWICZ Krzysztof Józef, lat 52, zam. Braciszów
4. SOBOLEWSKA Anna Bernadeta, lat 45, zam. Zopowy
5. MAMCZUR Ewa, lat 40, zam. Gołuszowice
6. NAWARA Marzena, lat 45, zam. Gadzowice
7. SOBOLEWSKI Zbigniew, lat 58, zam. Zopowy Osiedle
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. KUPINA Kazimierz, lat 59, zam. Gadzowice
2. KOCOŃ Adam Jerzy, lat 61, zam. Nowy Rożnów
3. MIELCZAREK-KHAWLA Dagmara Izabela, lat 50, zam. Mokre-K
4. DERKACZ Mieczysław, lat 61, zam. Nowe Gołuszowice
5. KARCEWICZ Barbara, lat 60, zam. Opawica
6. CZARNUCH Patrycja Joanna, lat 35, zam. Nowe Gołuszowice
7. POTWORA Jacek Walenty, lat 48, zam. Mokre
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. BUCHANIEC Adam, lat 51, zam. Nowa Wieś Głubczycka
2. GAWŁOWSKI Mariusz, lat 46, zam. Zubrzyce
3. DZIEŻA Józef, lat 66, zam. Mokre-Kolonia
4. WITUŁA Renata Genowefa, lat 39, zam. Krasne Pole
5. PICZAK Iwona Maria, lat 36, zam. Krzyżowice
6. GRZĄDZIEL Dominika Adriana, lat 26, zam. Zopowy-Osiedle
7. BREWUS Władysław, lat 73, zam. Chomiąża

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TKACZ Ryszard, lat 59, zam. Grobniki
2. PODSTAWKA Wioletta Anna, lat 31, zam. Zawiszyce
3. CHABIN Mateusz Andrzej, lat 33, zam. Debrzyca
4. PALKA Mirosław Jan, lat 43, zam. Pomorzowice
5. OTRZĄSEK-MOJZYK Jolanta, lat 66, zam. Lisięcice
6. SZLAGOR Klaudia, lat 18, zam. Głubczyce
7. FUŁAWKA Artur, lat 52, zam. Sławoszów
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. MAJEWSKI Paweł, lat 34, zam. Lisięcice
2. MAĆKO Jacek, lat 52, zam. Głubczyce
3. BEZPALKO-KOSZ Agnieszka Anna, lat 33, zam. Grobniki
4. PATEREK Artur Stanisław, lat 46, zam. Głubczyce
5. WILDE-PODSTAWKA Katarzyna, lat 42, zam. Lwowiany
6. WIKTOR Ewa Elżbieta, lat 42, zam. Widok
7. PRASK Grzegorz Wojciech, lat 41, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. ROBAK Wiesław, lat 58, zam. Pomorzowice
2. BUCZEK Paweł Władysław, lat 39, zam. Grobniki
3. BUCZMA-POLLOK Jadwiga Teresa, lat 56, zam. Radynia
4. GRANDA Rafał Mateusz, lat 34, zam. Widok
5. GACKI Andrzej Jerzy, lat 47, zam. Lisięcice
6. SZKURŁAT Barbara Agata, lat 48, zam. Królowe
7. ŁUKASIEWICZ Elżbieta, lat 56, zam. Klisino
Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. CIECHANOWSKI Tadeusz Jakub, lat 67, zam. Klisino
2. PODSTAWKA  Agnieszka, lat 39, zam. Głubczyce-Sady
3. RACZKOWSKA Monika Ewa, lat 38, zam. Grobniki
4. LITWIN Jerzy, lat 55, zam. Zawiszyce
5. MICEK Teresa, lat 58, zam. Klisino
6. NOWAK Krzysztof Czesław, lat 61, zam. Głubczyce
7. PODSOBIŃSKI Daniel Damian, lat 40, zam. Debrzyca
                                         Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                   w Głubczycach Tadeusz Wojciechowski
Czcionką pogrubioną zaznaczono wybranych radnych Rady Miejskiej
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. CISOWSKI Kazimierz Jan, lat 65, zam. Głubczyce
2. KMIECIK Janusz Piotr, lat 54, zam. Głubczyce
3. IDZIAK Jarosław Marek, lat 55, zam. Głubczyce
4. KROWICKA Beata Jadwiga, lat 53, zam. Głubczyce
5. WÓJCIK Roman Ryszard, lat 67, zam. Głubczyce
6. PRZYSIĘŻNIUK Edyta Zuzanna, lat 47, zam. Głubczyce
7. SEMENIUK Marta Grażyna, lat 38, zam. Głubczyce

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GŁOGOWSKI Czesław Antoni, lat 61, zam. Zopowy
2. OLEJNIK Stanisław Edward, lat 63, zam. Gadzowice
3. POPIEL Janina, lat 69, zam. Chróstno
4. ZAMOJSKI Piotr Krzysztof, lat 32, zam. Mokre
5. KOMOROWSKA Roksana Ewa, lat 28, zam. Nowy Rożnów
6. KRUSZYŃSKA Joanna Wanda, lat 29, zam. Głubczyce
7. FILIPCZAK Elwira Agnieszka, lat 37, zam. Głubczyce
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. BIEGUS Bogusława, lat 60, zam. Bogdanowice
2. ADAMCZYK Sylwester Robert, lat 42, zam. Nowe Gołuszowice
3. WILK Joanna Danuta, lat 51, zam. Mokre
4. KOMARNICKI Jan Zygmunt, lat 50, zam. Równe
5. KARACZYN Jan Marian, lat 60, zam. Dobieszów
6. RUCKA Jadwiga Teresa, lat 61, zam. Gołuszowice
7. MŁOT Małgorzata, lat 55, zam. Zopowy
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. WYSOCZAŃSKI Jan, lat 64, zam. Równe
2. GORCZYCA Marek Władysław, lat 57, zam. Bogdanowice
3. FEDOROWICZ Krzysztof Józef, lat 52, zam. Braciszów
4. SOBOLEWSKA Anna Bernadeta, lat 45, zam. Zopowy
5. MAMCZUR Ewa, lat 40, zam. Gołuszowice
6. NAWARA Marzena, lat 45, zam. Gadzowice
7. SOBOLEWSKI Zbigniew, lat 58, zam. Zopowy Osiedle
Lista nr 21 - KWW NASZA ZIEMIA GŁUBCZYCKA
1. KUPINA Kazimierz, lat 59, zam. Gadzowice
2. KOCOŃ Adam Jerzy, lat 61, zam. Nowy Rożnów
3. MIELCZAREK-KHAWLA Dagmara Izabela, lat 50, zam. Mokre-K
4. DERKACZ Mieczysław, lat 61, zam. Nowe Gołuszowice
5. KARCEWICZ Barbara, lat 60, zam. Opawica
6. CZARNUCH Patrycja Joanna, lat 35, zam. Nowe Gołuszowice
7. POTWORA Jacek Walenty, lat 48, zam. Mokre
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Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. BUCHANIEC Adam, lat 51, zam. Nowa Wieś Głubczycka
2. GAWŁOWSKI Mariusz, lat 46, zam. Zubrzyce
3. DZIEŻA Józef, lat 66, zam. Mokre-Kolonia
4. WITUŁA Renata Genowefa, lat 39, zam. Krasne Pole
5. PICZAK Iwona Maria, lat 36, zam. Krzyżowice
6. GRZĄDZIEL Dominika Adriana, lat 26, zam. Zopowy-Osiedle
7. BREWUS Władysław, lat 73, zam. Chomiąża

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TKACZ Ryszard, lat 59, zam. Grobniki
2. PODSTAWKA Wioletta Anna, lat 31, zam. Zawiszyce
3. CHABIN Mateusz Andrzej, lat 33, zam. Debrzyca
4. PALKA Mirosław Jan, lat 43, zam. Pomorzowice
5. OTRZĄSEK-MOJZYK Jolanta, lat 66, zam. Lisięcice
6. SZLAGOR Klaudia, lat 18, zam. Głubczyce
7. FUŁAWKA Artur, lat 52, zam. Sławoszów
Lista nr 19 - KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
1. MAJEWSKI Paweł, lat 34, zam. Lisięcice
2. MAĆKO Jacek, lat 52, zam. Głubczyce
3. BEZPALKO-KOSZ Agnieszka Anna, lat 33, zam. Grobniki
4. PATEREK Artur Stanisław, lat 46, zam. Głubczyce
5. WILDE-PODSTAWKA Katarzyna, lat 42, zam. Lwowiany
6. WIKTOR Ewa Elżbieta, lat 42, zam. Widok
7. PRASK Grzegorz Wojciech, lat 41, zam. Głubczyce
Lista nr 20 - KWW OKOG
1. ROBAK Wiesław, lat 58, zam. Pomorzowice
2. BUCZEK Paweł Władysław, lat 39, zam. Grobniki
3. BUCZMA-POLLOK Jadwiga Teresa, lat 56, zam. Radynia
4. GRANDA Rafał Mateusz, lat 34, zam. Widok
5. GACKI Andrzej Jerzy, lat 47, zam. Lisięcice
6. SZKURŁAT Barbara Agata, lat 48, zam. Królowe
7. ŁUKASIEWICZ Elżbieta, lat 56, zam. Klisino
Lista nr 22 - KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
1. CIECHANOWSKI Tadeusz Jakub, lat 67, zam. Klisino
2. PODSTAWKA  Agnieszka, lat 39, zam. Głubczyce-Sady
3. RACZKOWSKA Monika Ewa, lat 38, zam. Grobniki
4. LITWIN Jerzy, lat 55, zam. Zawiszyce
5. MICEK Teresa, lat 58, zam. Klisino
6. NOWAK Krzysztof Czesław, lat 61, zam. Głubczyce
7. PODSOBIŃSKI Daniel Damian, lat 40, zam. Debrzyca
                                         Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                   w Głubczycach Tadeusz Wojciechowski
Czcionką pogrubioną zaznaczono wybranych radnych Rady Miejskiej
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PORZĄDEK I PRZEBIEG  I SESJI RADY MIEJSKIEJ
   VIII KADENCJI (2018-2023)

ZWOŁANEJ PRZEZ
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU - 20.11.2018

1. Otwarcie Sesji - radny senior, Edward Wołoszyn.
2. Powołanie sekretarza obrad - Bartosz Kowalczyk, najmłodszy radny.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
     - T. Wojciechowski - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
     - ślubowanie przyjął radny senior.
5. Stwierdzenie kworum - 20 radnych.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej - radni Barbara Piechaczek,
      Rafał Zwarycz, Paweł Majewski.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk.
8. Wybór zastępców Przewodniczącego Rady
      - Edward Wołoszyn, Rafał Zwarycz.
9. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi
     i złożenie przez niego  ślubowania -
     Tadeusz Wojciechowski - Przewodniczący MKW.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Radni Rady Miejskiej, na zdjęciach od lewej:  Ryszard Piwowar, Paweł Ma-
jewski, Marek Monasterski, Paweł Buczek, Mariusz Gawłowski, Agnieszka
Podstawka, (Adam Buchaniec nieobecny) Barbara Piechaczek, Wiesław Ro-
bak, Jan Wysoczański, Katarzyna Lenartowicz (w miejsce Adama Krupy)  Zbi-
gniew Serwetnicki, Adam Kocoń, Ryszard Tkacz, Elżbieta Słodkowska, Bar-
tosz Kowalczyk, Czesław Głogowski, Jan Ogar.
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Inauguracja I Sesji Rady Miejskiej ( u góry od lewej)
 Barbara Piechaczek, Wiesław Robak, Rafał Zwarycz, Edward Wołoszyn,

Kazimierz Naumczyk, Bartosz Kowalczyk, Jan Wysoczaski,
Katarzyna Lenartowicz

niżej - Ślubowanie Burmistrza Adama Krupy,
obok zastepca burmistrza Kazimierz Bedryj,

Skarbnik Gminy - Jerzy Wachowiak,
Sekretarz Gminy -  Anna Hauptman Głogiewicz.
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ROZMOWA Z BURMISTRZEM
ADAMEM KRUPĄ

Red. Głosu Głubczyc-Jan Wac:
Panie Burmistrzu, skończył się ko-
lejny rok, rozpoczął się nowy. Jaki
był - w sferze samorządowej - 2017
rok,  jakiego oczekuje Pan w 2018?

Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa.
Miernikiem jakości funkcjonowania
samorządu jest wielkość budżetu gmi-
ny zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków. O naszym budżecie ze
spokojem mogę powiedzieć, że był
zrównoważony. Tym razem powiem,
już z perspektywy końca roku, że rów-
nież po stronie planowanej i zrealizo-
wanej był zrównoważony i zrealizowa-
ny. Co prawda na dzień dzisiejszy nie
mamy jeszcze szczegółowego rozlicze-
nia budżetu, ponieważ wiele inwesty-
cji, o których informowaliśmy na bie-
żąco 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 zreali-
zować bez problemu, a nawet z na-
wiązką. Nowością w 2018 roku jest
"Budżet Obywatelski", w którym
mieszkańcy Głubczyc mają do roz-
dysponowania w formie składania
wniosków, kwotę 200 tys. zł.

To, co szczególnie cieszy w mijają-
cym roku, to fakt iż udało się nam po-
zyskać prawie 6 mln zł środków ze-
wnętrznych ( UE, Budżet Państwa,
ANR, WFOŚ). Stało się to możliwe
dzięki dobrej pracy całego urzędu
i jednostek gminy, zaangażowaniu
większości pracowników. Procentuje
też doświadczenie zdobyte w po-
przednich latach.

Cieszy również fakt, że sporo osób
prywatnych i organizacji pozarządo-

wych z naszej gminy skorzystało ze
środków z funduszy europejskich,
chociażby w programach realizowa-
nych przez LGD ,, Płaskowyż Dobrej
Ziemi".

Relacje z realizowanych inwestycji
podawaliśmy  na bieżąco w Głosie
Głubczyc i TVPogranicze, więc nie
będę do nich wracał. Mam nadzieję, że
utrudnienia, jakie w związku z tym w
mieście  powstały, za które jeszcze raz

przepraszam odeszły w zapomnienie,
razem z groźnymi prognozami - likwi-
dacji "Biedronki", nieprzejezdnym
rondem, tragedią z dębami na  Al. Ślą-
skiej i innymi, a wygoda, bezpieczeń-
stwo, estetyka i komfort życia miesz-
kańców pozostaną na stałe.

Chciałbym też podziękować tym
wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy w konstruktywny sposób
przedstawiali problemy w trakcie pro-
wadzonych inwestycji, będąc swo-
istymi społecznymi inspektorami nad-
zoru na tych budowach.

Dzięki nim udało się lepiej i mądrzej
te inwestycje i remonty prowadzić.
Nowym zjawiskiem, które pojawiło się
w 2017 r.  w związku z inwestycjami
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były występujące u wykonawców
trudności  materiałowe i kadrowe
oraz postępujący wzrost cen, ale na
szczęście, w przypadku naszej gmi-
ny nie zaważyło to na terminowym
wykonywaniu robót.

Pracownikom na-
szych gminnych spół-
ek (Usługi Komunalne
i GWiK) należą się
szczególne słowa uzna-
nia za zaangażowanie
przy  prowadzonych na
terenie gminy inwesty-
cjach.

Usługi Komunalne prowadziły bar-
dzo ważną inwestycję,  rewitalizację
parku miejskiego. Roboty przez nich
wykonane oceniam bardzo wysoko.
GWiK z kolei prowadził duże remonty
sieci na ulicach Mickiewicza, Sobie-
skiego, Jana Pawła II, Moniuszki,
Sienkiewicza, Al. Śląskiej poddając je
remontom.  Z drobnymi wyjątkami,
prace wykonane zostały w terminie
solidnie i bez  większych problemów.
Co ważne, wykonując te "dodatkowe
zadania", przez cały rok spółka solid-
nie wywiązywała się ze swojego pod-
stawowego obowiązku, jakim jest do-
stawa wody i odbiór ścieków z tere-
nu naszej gminy. W mijającym roku -
co również cieszy - udało się wyko-
nać sporo robót na obiektach oświa-
towych. Najlepszym tego przykładem
jest termomodernizacja Przedszkola
Nr 1  przy ul. Kochanowskiego. Bez
większych problemów poradziliśmy
sobie z reformą oświaty. Stało się tak
dzięki dużemu zaangażowaniu i zro-
zumieniu  pracowników ZOKIS-u, dy-
rektorów i nauczycieli naszych szkół.

 JW. Tymi optymistycznymi infor-
macjami kończmy, ale nie zamykaj-
my podsumowania 2017r. Przejdźmy

do planów/wizji nad-
chodzącego Roku
2018.

Szczegóły doty-
czące poszczegól-

nych zadań Roku 2018, podaliśmy w
styczniowym GG i, jak powiedziałem
będziemy relacjonować  na bieżąco w
GG i TV Pogranicze. Budżet na 2018r.
jest moim zdaniem solidnie przygoto-
wany. Nie przewidujemy jakiś specjal-
nych 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 wię-
cej imprez o charakterze kulturalno-
rozrywkowym związanych z tym wy-
darzeniem. Naszym zamiarem jest, aby
były  rozłożone równomiernie w ciągu
całego roku, a nie tylko z okazji Święta
11 listopada. Mam nadzieję, że każdy
mieszkaniec w tym programie znajdzie
coś dla siebie, co pozwoli mu godnie
uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę.

Jeżeli mamy  mówić o zagroże-
niach dla budżetu, to największymi
są te, o których mówiłem już przy
budżecie 2017 r. - to wzrost cen i brak
wykonawców.
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Z licznych zadań zaplanowanych na

rok 2018 największy nacisk chciałbym
położyć na:

- remont sali widowiskowej w MOK.
Będzie on trudny od strony wyko-
nawczej, a wyłączenie sali w obfitują-
cy w wydarzenia rok, będzie na pew-
no utrudnieniem dla pracowników
MOKi mieszkańców. Dlatego chciał-
bym, aby remont został wykonany do-
brze i szybko (co nie zawsze idzie w
parze),

- wybudowanie dwóch nowych bo-
isk dla Szkoły Nr 2. To zadanie nie zo-
stało wykonane w 2017r., a jest bardzo
potrzebne uczniom tej szkoły.

- Budowa kanalizacji sanitarnej
w Klisinie - realizowane przez
GWiK. Będzie to bardzo duża in-
westycja i na pewno będzie dużo
utrudnień dla mieszkańców, więc
także służby gminne będą zaanga-
żowane w  realizację tego zadania.

 Z inwestycji poprawiających wize-
runek miasta, będzie to przebudowa
przez Starostwo dworca autobusowe-
go na centrum przesiadkowe, co już się
zaczyna.

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 naj-
bliższe wybory samorządowe, a także
(niezależnie od wyborów) możliwości
finansowe gminy,  możliwości pozy-
skania środków zewnętrznych.

Szczególnie jeżeli chodzi o środki
z UE jestem pesymistą. W nowym
rozdaniu finansowym tych środków
dla Polski będzie mniej, a tym samym
będzie trudniej po nie sięgać. Trze-
ba będzie uważnie przyglądać się i

być przygotowanym, aby w razie po-
jawienia się mniejszych środków na-
tychmiast po nie sięgać. Z perspek-
tywy moich lat i doświadczenia w sa-
morządzie  najważniejszym zadaniem
dla nas będzie dokończenie budowy
obwodnicy Głubczyc i budowa ob-
wodnicy Grobnik.

Jest to konieczne, ponieważ budo-
wana jest obwodnica Krnova, a po jej
zakończeniu (za 4 lata) ruszy ruch sa-
mochodów ciężarowych przez Głub-
czyce i Grobniki (droga krajowa nr 38).

Ponadto cała obwodnica Głubczyc
w sposób istotny podniosłaby atrak-
cyjność terenu inwestycyjnego, któ-
ry gmina przy niej posiada, a w efekcie
pomogłoby w znalezieniu inwestora
dla tego terenu.

Cieszy mnie fakt, że w 2017 r. pod-
noszony przez gminę problem budo-
wy obwodnic został życzliwie przyję-
ty przez GDDKiA Oddział Opole i są
prowadzone rozmowy w Generalnej
Dyrekcji w Warszawie na temat ich re-
alizacji.

Drugim poważnym problemem, z któ-
rym 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 wyremon-
towaliśmy trzy budynki, co  świadczy
o skali problemu. Na te zadania nie ma
żadnych dofinansowań, musimy to wy-
konać z własnych dochodów. Zapra-
szam po Nowym Roku, porozmawiamy
o szczegółach i prognozach na następ-
ne lata, a na najbliższy Rok 2018 jesz-
cze raz życzę wszystkim mieszkańcom,
wszelkiej pomyślności.

JW. Dziękuję za optymistyczne  in-
formacje i życzenia
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11 listopada. Mam nadzieję, że każdy
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Jeżeli mamy  mówić o zagroże-
niach dla budżetu, to największymi
są te, o których mówiłem już przy
budżecie 2017 r. - to wzrost cen i brak
wykonawców.
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Z licznych zadań zaplanowanych na
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GMINA GŁUBCZYCE
WYRÓŻNIONA TYTUŁEM

"LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO 2018"
Nasza gmina została zauważona

i doceniona na arenie krajowej. 24
i 25 września br. uczestniczyliśmy
w VI Polskim Kongresie Przedsię-
biorczości w Poznaniu. Wydarzenie
zgromadziło ponad tysiąc uczestni-
ków z całej Polski.

Najważniejszym celem kongresu
było stworzenie platformy porozumie-
nia i wymiany doświadczeń dla pol-
skich przedsiębiorców, naukowców,
samorządowców oraz administracji
centralnej. Motywem przewodnim te-
gorocznej edycji wydarzenia było ha-
sło "Nowoczesna gospodarka - kapi-
tał dla przyszłości".

W inauguracji wydarzenia wzięła
udział Jadwiga Emilewicz - minister
przedsiębiorczości i technologii. Gmi-
nę Głubczyce reprezentował Wicebur-
mistrz Głubczyc Pan Kazimierz Bedryj,
odbierając tytuł "Lidera Rozwoju Re-
gionalnego 2018".

W ramach kongresu odbyło się bli-
sko 30 paneli dyskusyjnych, w ramach
których podejmowane były najistot-
niejsze kwestie związane z rozwojem
ekonomicznym i społecznym, jak m.in.
rozwój regionalny w perspektywie

2014-2020, rynek mieszkaniowy w Pol-
sce, współpraca biznesu oraz samo-
rządów, poziom polskich innowacji,
rola uczelni wyższych w kształtowa-
niu rynku pracy, wyzwania rynku ener-
getycznego, społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, czy komercjalizacja ba-
dań.

 Lider Rozwoju Regionalnego to pre-
stiżowy ogólnopolski program, które-
go laureatami zostają firmy i miasta
działające dla polepszenia warunków
mieszkańców lokalnej społeczności,
które skutecznie pozyskują fundusze
unijne i krajowe na inwestycje, reali-
zując je sprawnie a przy tym nie zapo-
minając o wielu innych potrzebach
mieszkańców.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalne-
go trafia do miast, gdzie widać pozy-
tywne zmiany w otoczeniu, dzięki re-
alizacji wielu kluczowych projektów.
Jest to także efekt naszych działań ma-
jących na celu przygotowanie terenów
inwestycyjnych oraz promocji gminy
w mediach w celu pozyskania inwe-
storów. - mówi wiceburmistrz - Kazi-
mierz Bedryj.
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Rywalizowali-

śmy z gminami z
całej Polski. Je-
steśmy podbu-
dowani tym wy-
różnieniem i zmo-
tywowani do
dalszej pracy.
Jest to efekt
współpracy bur-
mistrza, Rady
Miejskiej, spółek
i instytucji gmin-
nych oraz pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Głub-
czycach. Podczas kongresu nagrodzo-
no najprężniej działające polskie firmy i
instytucje, które otrzymały wyróżnie-
nia przyznawane przez Polską Agencję
Przedsiębiorczości. Pierwszy dzień kon-
gresu zwieńczyła gala, w ramach której
przyznane zostały nagrody (m.in. dla
Gminy Głubczyce) specjalne - Ikona
Przedsiębiorczości dla Zygmunta So-
lorza, twórcy Telewizji Polsat, Ikona Na-
uki dla prof. Macieja Chorowskiego,
dyrektora Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz Ikona Samorządu, którą
otrzymał Wadim Tyszkiewicz - prezy-
dent Nowej Soli.

Podczas kongresu funkcjonowała
strefa wystawiennicza, w ramach któ-
rej polscy przedsiębiorcy, naukowcy
oraz samorządowcy mogli promować
swoje usługi, produkty oraz tereny in-
westycyjne. Organizatorzy zaprosili do
strefy wystawienniczej  między inny-
mi firmę Volkswagen Poznań, FANUC
Polska, Politechnikę Poznańską, Wiel-
kopolskie Centrum Zaawansowanych
Technologii, PORSCHE czy Woje-
wództwo Zachodniopomorskie.

VI Polski Kongres Przedsiębiorczo-
ści odbył się pod patronatem honoro-
wym Parlamentu Europejskiego, Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju, Mi-
nisterstwa Energii, Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, Mini-
sterstwa Zdrowia, Wojewody Wielko-
polskiego, Polskiej Agencji Inwesty-
cji i Handlu, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Ambasada Brytyjskiej
w Polsce, Ambasada Republiki Fede-
ralnej Niemiec w Polsce Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego, Polskiej
Izby Ekologii, Krajowego Punktu Kon-
taktowego Programów Badawczych
Unii Europejskiej, Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich,
Konferencji Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych, Związku Miast Pol-
skich,  Związku Powiatów Polskich,
Polskiej Izby Informatyki i Telekomu-
nikacji, Wielkopolskiego Związku
Przedsiębiorców Lewiatan.

Mateusz Kitka
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12 maja 2018 odbyła się w Mokrem
Kolonii  miła uroczystość poświęce-
nia  nowej świetlicy przez ks. Krzysz-

tofa Wójtowicza proboszcza  parafii
pw. św. Jana Nepomucena w Braciszo-
wie. "Niech Duch Boży towarzyszy
Wam podczas podejmowania decyzji
w czasie spotkań sołeckich" - życzył
ks. proboszcz.

W uroczystości uczestniczyli:  bur-
mistrz Głubczyc Adam Krupa, jego z-
ca Kazimierz Bedryj,  przewodniczący
Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
radny Rady Powiatu Bogdan Kulik -
jednocześnie dyr. Zespołu Szkół w Pie-
trowicach, radny Rady Miejskiej Ma-
riusz  Gawłowski jednocześnie -  sołtys
Zubrzyc oraz mieszkańcy z seniorką wsi
Ireną Churas

Burmistrz,  powierzając  świetlicę
w opiekę sołectwu,  a  do użytku
mieszkańcom  wsi, wy-
raził wolę, aby każda
wieś  miała takie miej-
sce,  nie tylko na ze-
brania wiejskie, ale i
towarzyskie,  albo ro-
dzinne uroczystości.
Ta świetlica, którą dziś
Wam oddajemy, dzięki
staraniom wielu osób
tu obecnych, spełnia,

SPOŁECZNOŚĆ MOKREGO KOLONII
OTRZYMAŁA NOWĄ ŚWIETLICĘ

mam nadzieję, te oczekiwania i niech
Wam dobrze służy. Na pamiątkę tego
wydarzenia wręczył sołtysowi  Józe-

fowi Dzieży - "moto-
rowi" całego przed-
sięwzięcia - upomi-
nek. Sołtysowi, któ-
ry na wstępie uro-

czysto-
ści, wi-
t a j ą c
gości,
z a p o -
znał  z
historią
obiektu
i starań o jego ożywienie. Zaprosze-
ni goście i mieszkańcy docenili funk-
cjonalność i zalety tego obiektu pod-
czas inauguracyjnego pierwszego
spotkania integracyjnego. Relacje z
uroczystości:

TVPogranicze -Marian Pospiszel,
portal Twoje Głubczyce.pl - Mateusz
Kitka, Głos Głubczyc - niżej podpisa-
ny.                                             Jan Wac
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   10. edycja prestiżowego konkursu
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa Opolskiego to okazja do
pokazania, jak zmieniają się miejsco-
wości naszego regionu, a przestrzeń
wokół nas staje się bardziej przyja-
zna dla mieszkańców. To już 10 lat
konkursu i 172 realizacje z całego
regionu zgłoszone do Konkursu w po-
przednich latach,  a 42 z nich zyskały
prestiżowe nagrody i wyróżnienia - po-
wiedział marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła podczas uroczy-
stego finału  i wręczania nagród i wy-
różnień  26. wrzesnia 2018 r. Bur-
mistrz Adam Krupa po raz drugi od-
bierał nagrodę   w tym konkursie.
    Wyróżnione przestrzenie publicz-
ne to  wizytówki aktywnych, lokal-
nych społeczności, gospodarności
samorządowców, dbałości i zaradno-
ści o przestrzeń wokół nas. Nagra-
dzane inwestycje świadczą o tym, że
włodarze gmin coraz bardziej dbają o
wysoki poziom planowania i projek-

towania przestrzeni publicznej. Promujemy przestrzeń publiczną przyjazną
dla ludzi i najlepsze inwestycje, kształtujące ład przestrzenny, dzięki któ-
rym mieszkańcom żyje się lepiej. Zgłoszenia konkursowe oceniała  komisja,
w której pracowali samorządowcy, a przede wszystkim eksperci - architek-
ci, urbaniści i planiści. Komisja oceniła ich wpływ na poprawę jakości życia
mieszkańców, integrację społeczną i wizerunek województwa, sprzyjanie
kontaktom międzyludzkim, wartość użytkową i estetyczną przestrzeni.

                              Opr. Jan Wac
na podst. http://www.przestrzen.opolskie.pl/
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WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018
ROZSTRZYGNIĘTY: NAGRODZONA
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jednocześnie dyr. Zespołu Szkół w Pie-
trowicach, radny Rady Miejskiej Ma-
riusz  Gawłowski jednocześnie -  sołtys
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staraniom wielu osób
tu obecnych, spełnia,

SPOŁECZNOŚĆ MOKREGO KOLONII
OTRZYMAŁA NOWĄ ŚWIETLICĘ

mam nadzieję, te oczekiwania i niech
Wam dobrze służy. Na pamiątkę tego
wydarzenia wręczył sołtysowi  Józe-

fowi Dzieży - "moto-
rowi" całego przed-
sięwzięcia - upomi-
nek. Sołtysowi, któ-
ry na wstępie uro-

czysto-
ści, wi-
t a j ą c
gości,
z a p o -
znał  z
historią
obiektu
i starań o jego ożywienie. Zaprosze-
ni goście i mieszkańcy docenili funk-
cjonalność i zalety tego obiektu pod-
czas inauguracyjnego pierwszego
spotkania integracyjnego. Relacje z
uroczystości:

TVPogranicze -Marian Pospiszel,
portal Twoje Głubczyce.pl - Mateusz
Kitka, Głos Głubczyc - niżej podpisa-
ny.                                             Jan Wac
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Najwyższe odznaczenie partnerskiej
gminy Głubczyce  dla Michaela Cull-
mana, burmistrza Związku Gmin Roc-
kenhausen oraz Christiana Angne,
radnego i Przewodniczącego Towarzy-
stwa Przyjaźni Mieszkańców

Höchste Auszeichnung der Part-
nergemeinde Glubczyce für Ver-
bandsbürgermeister Michael Cull-
mann und den Beigeordneten und
Vorsitzenden des Freundeskreises
Christian Angne. Im Rahmen des
Partnerschaftsbesuches vom 31.05.
bis 4.06. 2018 in der polni-
schen Partnergemeinde Glub-
czyce (Leobschütz) wurden
dem Verbandsbürgermeister
Michael Cullmann sowie
dem Beigeordnete Christian
Angne die höchsten Ausze-
ichnung der polnischen Ge-
meinde den "HONOROWY
HERB GLUBCZYCE" (Eh-
renwappen von Glubczyce)
verliehen...

W czasie wizyty w partnerskiej
w gminie Głubczyce, w dniach 31.05-
04.06.2018r, burmistrz Michael Cullman i
radny Christian Angne, zostali odzna-
czeni Honorowym Herbem Głubczyc,
najwyższym odznaczeniem Miasta i
Gminy Głubczyce.

W „Balu Integracyjnego” przygoto-
wano uroczyste wręczenie Honorowe-
go Herbu Głubczyc. W swojej lauda-
cji burmistrz  Głubczyc Adam Krupa
wspominał początki Partnerstwa Gmin
zainicjowane w 2003 roku przez swo-
jego poprzednika, Kazimierza Jurkow-
skiego oraz ówczesnego niemieckie-
go burmistrza Karla-Heinza Seebalda.

Wiele obustronnych odwiedzin i kon-
taktów w sposób ciągły wzmocniło re-

PARTNERSTWO ROCKENHAUSEN - GŁUBCZYCE
lacje i wzajemne poznanie. W osobie
Michaela Cullmana mamy partnera, któ-
ry nas wspomaga nie tylko z racji pia-
stowania funkcji urzędowej lecz rów-
nież jako osoba prywatna. Duże zna-
czenie dla niego ma to, że relacje part-
nerskie rozwinęły się również między
młodzieżą szkolną i Strażą Pożarną co
wróży dobrze na przyszłość. W osobie
Christiana Angne objawia się ktoś, kto
zainicjował powstanie partnerstwa, któ-
re dzięki jego wielkiemu zaangażowa-
niu nadal trwa i się rozwija.

W  powstaniu i ugruntowaniu oby-
dwu Stowarzyszeń Mieszkańców,
ogromne zasługi ma Przewodniczący
Christian Angne oraz jego polski part-
ner Bolesław Buniak, który ze szcze-
gólnym zaangażowaniem dba o rozwój
relacji partnerskich, towarzyskich i kul-
turowych między mieszkańcami na-
szych gmin i przygotowuje wspaniałe
programy wizyt.

W uznaniu zasług dla Partnerstwa
Miast i Gmin Głubczyce – Rockenhau-
sen, Kapituła „Honorowego Herbu
Głubczyc” w osobie Przewodniczącej
dr Barbary Piechaczek oraz  przewod-
niczącego Rady Miejskiej  Kazimierza
Naumczyka, przyznała Michaelowi
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Cullmanowi i Christianowi Angne naj-
wyższe odznaczenie Miasta i Gminy
Głubczyce Honorowy Herb Głub-
czyc”, który został wręczony również
w obecności burmistrza  Adama Kru-
py.

W swoim podziękowaniu, burmistrz
Michael Cullman podkreślił ogromne
znaczenie w „Partnerstwie Miast„
wzajemnych kontaktów międzyludz-
kich: „ludzie, którzy sobie nawzajem
pomagają, rozmawiają ze sobą, razem
świętują i szanują się wzajemnie – nie
strzelają do siebie . To jest fundament
(rdzeń) dzisiejszej Europy”.

Z żadnym miastem spoza Pfalzu nie
ma tak częstych wzajemnych kontak-
tów i wizyt, jak z miastem partnerskim
Głubczyce. Cieszy nas nawiązana więź
z młodzieżą i strażą pożarną. Do hasła
przewodniego strażaków: „ratować i
chronić” - możemy jeszcze dopisać –
łączyć, i to jest właśnie sens współ-
pracy partnerskiej. I to właśnie powin-
no być mottem przewodnim dla wiel-
kiej polityki. Z żadnym państwem w
całej Europie nie mają Niemcy takich
relacji jak z Polską, mimo różnic poli-
tycznych, na płaszczyźnie narodowej,
gospodarczej czy kulturalnej.

Christian Angne, radny i przewod-
niczący „ Stowarzyszenia Niemiecko-
Polskiego”, otrzymanie odznaczenia
uznał jako ogromny zaszczyt dla sie-

bie. Jest to uznanie ogromnego zan-
gażowania i wspólnej pracy w duchu
partnerstwa czy to z polskiej, czy nie-
mieckiej strony. Szczególne podzięko-
wania za wkład w powstanie (w 2011
roku)  i rozwój „Stowarzyszenia Miesz-
kańców Miast Partnerskich” należą się

Bolesławowi Buniakowi. Dzięki współ-
pracy z nim Partnerstwo działa w du-
chu porozumienia  i przyjaźni między
naszymi nacjami. Jest to zaszczyt dla
przewodniczących, ale jednocześnie
oznacza też  i obowiązek dbania o przy-
szłość.

Tłum. Bronisława Furtak

Na  zdjęciu str. poprzednia od le-
wej: Przewodniczący RM  Kazimierz
Naumczyk, Burmistrz Michael Cull-
man, Przew. Kapituły  „Honorowego
Herbu Głubczyc” dr Barbara Piecha-
czek, Radny Związku Gmin Rocken-
hausen Christian Angne i Burmistrz
Adam Krupa.

Na zdjęciu u góry  - drogowskazy
do miast partnerskich Głubczyc:

Zbaraż, Sait Remy sur Avre, Krnov,
Albrechtice, Rusin, Rockenhasen.

   Na zdjęciu z prawej - drogowskaz
„do siebie” - prezent/pamiątka od
partnerskiego miasta po wizycie w
Głubczycach.
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W kategorii I "Najestetyczniejsza
posesja z budynkiem jednorodzinnym
wybudowanym w ostatnich 10 latach"
Do powyższej kategorii przystąpiły 3
posesje.
Komisja przyznała 3 nagrody:
1. m. Maria Smyczek Bernacice  - 58
pkt, 2. m. Paweł Żywina  Pomorzowice
- 41 pkt, 3. m. Jacek Jankowski Głub-
czyce, - 39 pkt
W kategorii II "Najestetyczniejsza
posesja z budynkiem  jednorodzin-
nym wybudowanym powyżej 10 lat
temu"
Do powyższej kategorii przystąpiło 10
posesji.
Komisja przyznała 5 nagród, w związ-
ku z miejscami I i II zajętymi ex aequo.
1. Janusz Kaczmarek Pomorzowice -
60pkt, 1. Barbara Karcewicz Opawica
- 60 pkt, 2. Joanna Antosz  Pietrowice
- 53 pkt, 2. Grzegorz Rosiak Pomorzo-
wice  - 53 pkt, 3. Adam Kocoń  Nowy
Rożnów  - 50 pkt
W kategorii III "Najestetyczniejszy
balkon" -
 Do tej kategorii nie było zgłoszeń.

KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ POSESJĘ
W GMINIE GŁUBCZYCE

W kategorii IV "Najestetyczniejsza
posesja z budynkiem wielorodzinnym
lub innym obiektem publicznym" - do
tej kategorii przystąpiły 3 posesje.
Komisja przyznała 3 nagrody.
1. Wspólnota Mieszkaniowa Pomorzo-
wice 9A - 44 pkt, 2. Wspólnota Miesz-
kaniowa Pomorzowice 9 - 34 pkt, 3.
Wspólnota Mieszkaniowa ul. War-
szawska 24 - 16 pkt
W kategorii V "Najestetyczniejsze
Sołectwo", zgodnie z regulaminem
konkursu, komisja przyznała nagro-
dę organizacji Dożynek w 2020 roku
dla najestetyczniejszego sołectwa -
Pomorzowice - 589 pkt.(W 2019r. do-
żynki w Głubczycach)  Do tej kategorii
przystąpiły dwa sołectwa. Sołectwo
Nowy Rożnów nie spełniło warunków
regulaminu (brak wymaganej liczby
zgłoszeń indywidualnych). W związ-
ku z tym nie zostało sklasyfikowane.
Sklasyfikowano jedno  sołectwo - Po-
morzowice - 589 pkt.

foto M. Kitka
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foto M. Kitka
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DOŻYNKI GMINNE "GADZOWICE 2018"
Tegoroczne Dożynki Gminne "Ga-

dzowice 2018" przeszły do wspo-
mnień, dobrych wspomnień organiza-
torów, mieszkańców i gości. Prze-

szkodą organizacyjną nie był na-
wet brak własnego kościoła dla od-
prawienia Mszy św. Dziękczynnej
za tegoroczne plony ani własnego
boiska.

Ale od czego są dobrzy sąsiedzi?
Zaangażowanie i zapał mieszkań-

ców Gadzowic najpierw w "Kon-
kursie na najestetyczniejszą wieś"
zaowocowały poprawą estetyki wsi,
potem  prawem do ich organizacji do-
żynek  i przywilejów z tym związanych
- dodatkowe nowe inwestycje w infra-
strukturę wsi - chodnik i nowy asfalt
we  wsi, oświetlenie drogi do Gołu-

szowic/kościoła  - przyda się również
w porze jesienno-zimowej  i inne licz-
ne mniej widoczne roboty doczekały
się realizacji booooo! - DOŻYNKI!
Niektórzy twierdzą: szkoda, że są tyl-
ko raz w roku.

Korowód dożynkowy uformowany
obok świetlicy wiejskiej  w Gadzowi-
cach przemaszerował do sąsiednich
Gołuszowic,  by w tamtejszym, rów-
nież  odmalowanym  kościele św. Mar-
cina  złożyć Ofiarę Mszy św. Dzięk-

czynnej celebrowanej  przez ks. pro-
boszcza Wojciecha Modelskiego i
ks.dziekana Mariana Stokłosę , z po-
święceniem koron żniwnych. W dro-
dze powrotnej korowód prowadzony
przez orkiestrę dętą i mażoretki  zatrzy-
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mał się na boisku szkolnym, gdzie do
23:59 (wg programu) trwała impreza
dożynkowa, Konferansjerkę prowadzili
Zbigniew Ziółko dyr. MOK i Monika
Komarnicka.

Na program złożyły się: oficjalne
otwarcie dożynek,  powitanie gości  i
wystąpienie burmistrza Głubczyc Ada-
ma Krupy. List od premiera Mateusza
Morawieckiego  odczytał przedstawi-
ciel wojewody - Jerzy Naszkiewicz.
Potem część artystyczno - rozrywko-
wo - gastronomiczno - taneczna, w któ-
rej - zaprezentowały się  MAŻORET-
KI z Branic,  orkiestra  PLANIA z Raci-
borza, młodzież  gołuszowickiej Szko-
ły Podstawowej. Były też występy lo-
kalnych artystów:  ONLY-M, Grupa Es-
tradowa "MIRIAM" MOK, pod kier.
Marii Farasiewicz oraz zapowiadane
Gwiazdy Wieczoru -"PLAYBOYS" i
"IVAN KOMARENKO".

W tzw. międzyczasie  zazwyczaj wrę-
czano wyróżnionym rolnikom lub pra-
cownikom rolnictwa resortową hono-
rową odznakę  "Zasłużony dla Rolnic-
twa" ustanowioną w 1996r. a  nada-
waną przez Ministra  Rolnictwa,  tym
razem wnioski burmistrza "nie uzyska-
ły akceptacji" i w zamian wręczono
Statuetki i "Podziękowania w uznaniu
zasług dla rozwoju wsi i aktywizacji lo-
kalnej społeczności". Otrzymali je: He-
lena Ciemny, Maciej Cichobłaziński,
Edward Żywina, Daniel Gawłowski,
Adam Tyburczy, Grzegorz Ciemny.

Ogłoszono wyniki  konkursu na naj-
ładniejszą koronę żniwną 1m.-1000,00zł
- Bogdanowice, 2m.-700,00 zł - Zubrzy-
ce, 3m.- 400,00 zł - Zawiszyce oraz trzy
wyróżnienia po 200,00 zł - Równe, Ber-
nacice Górne i Zawiszyce.

Gabrieli i Maciejowi Cichobłazińskim
wręczono  Puchar zdobyty w Konkur-
sie Agroliga 2018.
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Ogłoszono również tegoroczne wy-
niki  Konkursu na Najestetyczniejszą
posesję i Wieś w Gminie oraz  gospo-
darza  dożynek 2019 - Głubczyce, 2020
- Pomorzowice. Imprezę zakończyły
tańce w rytm zespołu Los Amigos.
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ECHA  DOŻYNEK  GMINYCH  "GADZOWICE 2018"
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    Chciałbym jako sołtys Gadzo-
wic podziękować wszystkim,
którzy poświęcili chociaż minu-
tę swojego cennego czasu na or-
ganizację dożynek gminnych
w Gadzowicach.

  Wszystkim osobom  i firmom, które udzieliły wsparcia finansowego lub
rzeczowego na organizację tych dożynek, są to: Bank Spółdzielczy w Głub-
czycach,  Firma Top Farm Głubczyce, Zakład Urządzeń Grzewczych Elek-
tromet Wojciech Monika Jurkiewicz,  Fundacja Galmet,  Zakład ASA,  Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe Agrocomplex Grzegorz Kobeluch, PPH
Kosmed Zbigniew Leżański, Sklep Medyczny Damed, Spółdzielnia Mleczar-
ska Głubczyce, Mieszkańcy Sołectwa Gadzowice. Władzom Samorządowym
z burmistrzem Adamem Krupą na czele oraz zastępcą Kazimierzem Bedry-
jem za wkład w poprawę infrastruktury wsi oraz wszelkie inne prace na-
prawcze w obrębie sołectwa Gadzowice.
 Miejscowym  mediom: Telewizji Pogranicze i redaktorowi Głosu Głubczyc
za medialne wsparcie  i uwiecznienie chwil z dożynek. Korzystając z okazji
chciałbym jeszcze pogratulować gospodarzowi dożynek 2019, które odbędą
się w Głubczycach oraz  w 2020r. w sołectwie  Pomorzowice.
    Życzę przysłowiowych „potu, krwi i łez”, aby uroczystość była tak udana
jak w Gadzowicach, a nawet lepsza!!!
Szczególne podziękowania kieruję do Komitetu Organizacyjnego (str 60)

                                                                     Grzegorz Ciemny - sołtys

OBSŁUGA DOŻYNEK
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NAGRODZENI W KONKURSIE NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ
POSESJĘ I WIES W GMINIE GŁUBCZYCE

KOMITET ORGANIZACYJNY DOŻYNEK
Kazimierz Naumczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej,
Adam Krupa - burmistrz Głubczyc, Kazimierz Bedryj-z-ca
burmistrza, Zbigniew Ziółko dyr. MOK, ks.Wojciech Mo-
delski - proboszcz parafii Gołuszowice, Grzegorz Ciemny -

sołtys Gadzowic, Anna Kurtasz -członek Rady Sołeckiej, Kazimierz Kupina -
radny  Rady Miejskiej, Beata Ciemny - KGW, Bernadeta Ciemny - KGW, Stani-
sław Szczerbak - prezes Usług Komunalnych, Mariusz Rubczyński - prezes
GWiK,  Jarosław Horodecki - naczelnik WKI UM, Paweł Sitko - inspektor WRPiR
UM, Mateusz  Kitka - referent WRPiR UM, Bogusław Chruściel - funkcjona-
riusz Straży Miejskiej, Beata Pasternak dyr. Szkoły Podstawowej w Gołuszowi-
cach,  Maria Farasiewicz - kier. „MIRIAM” MOK, Jan Wac - red. GG.
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IX FESTIWAL MIAST CITTASLOW
26 maja, w Lidzbarku (woj. warmiń-

sko - mazurskie) odbył się IX Festi-
wal Miast Cittaslow.

W imprezie tej wzięło udział 25 miast
zrzeszonych w tej międzynarodowej
organizacji, która skupia małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców). Organiza-
cja ta zajmuje się wspieraniem różno-
rodności kulturowej, ochroną środo-
wiska, promocją lokalnych produktów,
oraz dążeniem do poprawy jakości
życia ich mieszkańców.

Miasto Głubczyce od po-
nad roku jest członkiem tej
organizacji, dlatego też na IX
Festiwal pojechała również
reprezentacja naszego mia-
sta i gminy. Przewodniczący
RM Kazimierz Naumczyk,

przewodniczący GRS - Janusz
Peczkis oraz panie z KGW  w
Pomorzowicach i przedstawi-
ciele ŚDS z Nowych Gołuszo-
wic, którzy godnie reprezen-
towali nasze miasto i gminę
na tym wydarzeniu.

W ramach festiwalu,
oprócz promowania swoich
miast na wystawach ręko-
dzieła artystycznego oraz de-
gustacjach regionalnych
produktów, odbywały się
występy artystyczne z po-
szczególnych miejscowości.

Ewa Bartusik
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Jan Wac: Zbliża się  koniec bieżą-
cej, siódmej już kadencji samorządu
terytorialnego. Która to jest kaden-
cja dla Pana - pytam burmistrza
Głubczyc Adama Krupę.

Jak wyglądał Pana pierwszy
krok w politykę samorządową
i początki kariery politycznej?
Z jakich partii lub  z czyim po-
parciem  startował Pan do wybo-
rów?

Burmistrz Adam Krupa:
Ta obecna kadencja, to moja

trzecia w samorządzie gminnym. W
latach 2002-2006 byłem zastępcą bur-
mistrz K. Jurkowskiego. W latach
2006-2007 byłem burmistrzem. Pod
koniec 2007  głosami przede wszyst-
kim mieszkańców naszej gminy zo-
stałem wybrany posłem na Sejm RP
VI kadencji. Obecnie w kadencji 2014
- 2018 pełnię funkcję burmistrza Głub-
czyc. W wyborach samorządowych
startowałem z Komitetów Obywatel-
skich, a dokładnie z Obywatelskiego
Komitetu Głubczyc.

JW:  Jest Pan rodowitym głubczy-
czaninem, ale proszę przybliżyć
młodszym mieszkańcom swoją syl-
wetkę.

AK:  Po ukończeniu studiów, w la-

ROZMOWA  Z BURMISTRZEM  ADAMEM KRUPĄ
NA KONIEC VII KADENCJI

tach 1979- 1984 pracowałem  w Zakła-
dach Piwowarskich w Głubczycach,
gdzie od 1981 r. - po powrocie z woj-

ska (podchorążówka) byłem głównym
energetykiem. Pod koniec 1984r. zde-
cydowałem się na działalność pry-
watną, w rzemiośle i do 2002r. prowa-
dziłem zakład elektroinstalacyjny. Te
lata  pracy w rzemiośle tak naprawdę
mnie ukształtowały, nauczyły pracy,
odpowiedzialności, rzetelności, a tak-
że współpracy z ludźmi z różnych śro-
dowisk. Była to prawdziwa szkoła
życia.  W tym też czasie rozpocząłem
swoją działalność społeczną w samo-
rządzie rzemieślniczym w naszym głub-
czyckim Cechu Rzemiosł, w Spółdziel-
ni Rzemieślniczej i Izbie Rzemieślniczej
w Opolu.  Było to wtedy liczne środo-
wisko, a kontakty i przyjaźnie tego okre-
su podtrzymuję do dnia dzisiejszego.

Moją  pasją społeczną  była działal-
ność w  badmintonie w Techniku Głub-
czyce. Byłem prezesem Klubu w cza-
sach, gdy odnosił on wielkie sukcesy
sportowe w kraju i za granicą, ale też
w czasie zmian ustrojowych, co wy-
magało sporego wysiłku od wszyst-
kich, zawodników, trenerów i działa-
czy, aby klub się utrzymał.   Z zawod-
nikami, trenerami i działaczami klubu
utrzymuję kontakt do dziś, bo jestem
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w dalszym ciągu członkiem
Technika Głubczyce. Szczegól-
nie wspominam  pierwszy wyjazd
naszych na olimpiadę do  Barce-
lony. Było to ogromne wydarze-
nie nie tylko dla trenera  R. Bor-
ka, zawodniczek  K. Krasowskiej,
B. Haracz, B. Bąk, ale i całego
Klubu i sporego grona miesz-
kańców naszej gminy, którzy
bardzo licznie przybyli na po-
żegnanie na Stadion Polonii.
Był to pierwszy start polskich
badmintonistów na Igrzyskach
Olimpijskich. Od tamtego cza-
su  nasi startowali na  kolejnych olim-
piadach. Przemawianie wtedy  do tak
dużego audytorium sprawiło mi sporo
trudności. O wiele lepiej  już mi poszło
przy wyjeździe naszego kolejnego olim-
pijczyka Przemysława Wachy.

JW: Jakie inne jeszcze funkcje
społeczne, honorowe Pan jako bur-
mistrz  pełni?

AK:  Od 2006r. jestem przewodni-
czącym Rady Przyjaciół Harcerstwa
i przez te lata samorządowca wspiera-
łem i nadal wspieram  naszych harce-
rzy Związku Harcerstwa Polskiego.
Uważam, że organizacja ta wykonała
gigantyczną pracę na rzecz naszego
społeczeństwa i w powiecie.  Należy
jej się uznanie i szacunek. Kiedy spo-
tykam się z kolegami samorządowca-
mi z innych powiatów  to zazdroszczą

nam, że mamy taki Hufiec. My-
ślę, że większość mieszkańców
naszej gminy docenia osiągnię-

cia naszych harcerzy w zakresie wy-
chowania patriotycznego naszej mło-
dzieży  i organizacji czasu wolnego.
Bez harcerzy nasze uroczystości  gmin-
ne czy państwowe byłyby znacznie
uboższe. Za to jak już wspominałem,
naszej Komendzie ZHP z dh. R. Kań-
tochem na czele, zuchom i harcerzom
należy się uznanie i szacunek.

Przez lata pracy w  samo-
rządzie związany jestem
również ze środowiskiem
strażaków ochotników. By-
łem przez lata w Zarządzie
Gminnym OSP, a ostatnio peł-
nię funkcję prezesa  Oddziału
Powiatowego OSP. W naszej
gminie mamy liczny oddział

strażaków ochotników  (15 jednostek,
w tym trzy w Krajowym Systemie Ra-
townictwa), na których mieszkańcy
zawsze mogą liczyć w trudnych mo-
mentach.

Jednostki OSP są ważnym elemen-
tem życia społecznego w sołectwach
także w czasie różnego rodzaju akcji
i uroczystości gminnych, państwo-
wych i religijnych. Należy też podkre-
ślić bardzo dobrą współpracę ochot-
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ROZMOWA  Z BURMISTRZEM  ADAMEM KRUPĄ
NA KONIEC VII KADENCJI
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ników    z naszą jed-
nostką powiatową
straży państwowej.

JW: Jak ocenia
Pan kończącą się ka-
dencję?

AK: Kadencję oce-
niam pozytywnie. Udało się wykonać
dużo zadań inwestycyjnych, remon-
towych i zrobiliśmy to, nie zadłużając
gminy, jak to nierzadko dzieje się w
niektórych  gminach w kraju. W cią-
gu kadencji zadłużenie spadło o ok.
1mln zł i jest na poziomie 20% w sto-
sunku do dochodów budżetowych
(minister finansów dopuszcza wskaź-
nik 60%) co -  myślę, plasuje nas wy-
soko w kraju.

Pracowaliśmy rzetelnie, systema-
tycznie i bez zrywów,  przez lata, udało
się też pozyskać sporo środków ze-
wnętrznych z budżetu państwa i Unii
Europejskiej.  Efekty tych działań wi-
dać w mieście i na naszych wioskach.
(nie będę wyliczał, bo  informowaliśmy
na bieżąco w Głosie Głubczyc) Dobrze
też układała się współpraca z radnymi,
którzy też mają swój duży udział w róż-
nych dokonaniach.

Uaktywniły się też lokalne stowa-
rzyszenia dzięki czemu było sporo
inicjatyw oddolnych zarówno w go-
spodarce (przede wszystkim w po-

zyskiwan iu środków
unijnych), jak  i społecz-
nych, kulturalnych. Dzię-
ki działaniom naszych
wspólnot mieszkanio-
wych i  Spółdzieln i
Mieszkaniowej poprawi-

ła się estetyka budynków w mieście.
Było też sporo sukcesów sporto-
wych na poziomie krajowym i mię-
dzynarodowym nie tylko w badmin-
tonie, ale i w karate, taekwon-do i
piłce nożnej.

JW: Gdyby tak "znienacka" przed-
łużono obecną kadencję  o następne
cztery lata, jakie widziałby Pan ko-
lejne potrzebne miastu i gminie in-
westycje,  zmiany?

AK: Potrzeb i pomysłów  jest dużo.
Postaram się  przedstawić je progra-
mie wyborczym w najbliższym czasie.
Większą uwagę zwrócimy na remonty
zasobu mieszkaniowego i budownic-
twa mieszkaniowego.  Liczę też na pod-
powiedzi ze strony mieszkańców. Np.
na podpowiedź na FB o zwiększenie
kwoty do dyspozycji mieszkańców
w Budżecie Obywatelskim - na pewno
podwoimy. Nie mam czasu na polemi-
ki na FB z fałszywymi informacjami/
plotkami np. na temat diet radnych,
takie informacje dostępne są dla osób
posługujących się internetem,  na stro-
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nie www.glubczyce.pl.  Podob-
nie jak odpowiedź na pytanie -
gdzie można spotkać Burmistrza
- ale tu podpowiem - w każdy
poniedziałek  jestem do dyspo-
zycji, nie tylko mieszkańców
gminy, ale i z odległych stron -
można umówić się telefonicznie
- czekam. Jeszcze jedno. Bulwer-
sująca sprawa zrywania nowe-
go asfaltu na ul. Mickiewicza to
dowód na to, że służby gminne
czuwają nad jakością robót i wy-
dawaniem pieniędzy z budżetu
gminy. Firma w ramach gwaran-
cji musiała na swój koszt popra-
wić nawierzchnię.

  Dziękuję za rozmowę
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W kwietniowym ogólnopolskim dodatku do
Dziennika Gazety Prawnej "Forum Przedsiębiorczości"
ukazał się artykuł na temat terenów inwestycyjnych, zachęcający
potencjalnych inwestorów do lokowania swojego kapitału
w naszym mieście
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Przebudowa budynku byłego dwor-
ca kolejowego w Głubczycach

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT
BUDOWLANYCH SPORZĄDZIŁ:
INWESTOR. WARTOŚĆ KOSZTO-
RYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU
VAT: 5 347 569,58 zł, PODATEK VAT:
(23%) 1 229 941,00 zł

ADRES INWESTYCJI: zlokalizowa-
na na działce o nr ew. 738/25, DATA
OPRACOWANIA: 2016-12-03, BRAN-
ŻE: budowlana; snitarna; elektryczna

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORY-
SOWA ROBÓT: 6 577 510,58 zł, SŁOW-
NIE: sześć milionów pięćset siedem-
dziesiąt siedem tysięcy pięćset dzie-
sięć i 58/100 zł

Projekt realizowany jest przez war-
szawską spółkę UAVAV ma na celu
uruchomienie kompleksu handlowo -
usługowego STACJA GŁUBCZYCE,
dla mieszkańców Głubczyc i regionu,
w tym pobliskich (5km) Czech.

Całość inwestycji obejmuje restau-
rację zabytkowego dworca PKP w Głub-
czycach oraz wybudowanie nowocze-
snego, korespondującego z nim archi-
tektonicznie i funkcjonalnie budynku
biurowo-usługowego na tej samej
działce, znajdującej się w odległości

STACJA GŁUBCZYCE
OFERTA KOMERCJALIZACJI

jednego kilometra od centrum miasta.
Inwestycja wspierana jest faktem

uruchamiania w tym miejscu przez wła-
dze miasta i powiatu CENTRUM
PRZESIADKOWEGO.

Dworzec PKP, na który po latach
wracają pociągi, przebudowywany
i rozbudowywany przez władze sa-
morządowe Dworzec Autobusowy,
oraz stworzenie w sąsiedztwie in-
frastruktury parkingowej PARK &
RIDE zbiegnie się z generalnym re-

montem i przebudową budynku by-
łego dworca PKP Głubczyce oraz
budowę nowego, trzykondygna-
cyjnego budynku od strony za-
chodniej dawnego dworca, stano-
wiącego projekt centrum handlo-
wo-biurowo-użytkowego STACJA
GŁUBCZYCE. Oba budynki zo-
staną wyposażone w ruchome
schody oraz windy, a ich wnętrza
zaaranżowane tak, by najlepiej słu-
żyć swojemu handlowo – usługo-
wemu przeznaczeniu.

Na parterze dawnego dworca po la-
tach pojawi się znów m.in. kasa bileto-
wa PKP, a część nowego budynku
będzie wynajęta przez władze powiatu
głubczyckiego na biura. Zamiar uru-
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chomienia kompleksu handlowo - usłu-
gowego jest efektem przekonania in-
westora o łączeniu przez klientów za-
kupów z rozrywką, a w tym miejscu
dodatkowo z podróżami.

W świetle nowych przepisów o
ograniczeniu i wreszcie zakazie han-
dlu w niedzielę, koncept STACJA
GŁUBCZYCE kierowany jest do miesz-
kańców okolic, w tym mieszkańców
Czech oraz podróżnych korzystają-
cych z Centrum Przesiadkowego. Re-
alizowany przez Powiat Głubczycki
projekt uwzględnia budowę w bezpo-

średnim sąsiedztwie dworca PKP du-
żego parkingu, mającego pomóc zre-
alizować zasadę „Park & Ride”, wy-
wodzącą się z idei przekierowywania
transportu samochodowego podróż-
nych pracujących w większych miastach
do środków komunikacji publicznej. Na
istniejące na dworcu tory powracają
pociągi, a Dworzec Autobusowy tętni
życiem niezmiennie od lat.

Wszystko to sprawi, że kompleks
stanie się kluczowym elementem wę-
zła komunikacyjnym regionu.

  Na podst. konceptu opr. Jan Wac

foto Jan Wac
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czycach oraz wybudowanie nowocze-
snego, korespondującego z nim archi-
tektonicznie i funkcjonalnie budynku
biurowo-usługowego na tej samej
działce, znajdującej się w odległości

STACJA GŁUBCZYCE
OFERTA KOMERCJALIZACJI

jednego kilometra od centrum miasta.
Inwestycja wspierana jest faktem

uruchamiania w tym miejscu przez wła-
dze miasta i powiatu CENTRUM
PRZESIADKOWEGO.

Dworzec PKP, na który po latach
wracają pociągi, przebudowywany
i rozbudowywany przez władze sa-
morządowe Dworzec Autobusowy,
oraz stworzenie w sąsiedztwie in-
frastruktury parkingowej PARK &
RIDE zbiegnie się z generalnym re-

montem i przebudową budynku by-
łego dworca PKP Głubczyce oraz
budowę nowego, trzykondygna-
cyjnego budynku od strony za-
chodniej dawnego dworca, stano-
wiącego projekt centrum handlo-
wo-biurowo-użytkowego STACJA
GŁUBCZYCE. Oba budynki zo-
staną wyposażone w ruchome
schody oraz windy, a ich wnętrza
zaaranżowane tak, by najlepiej słu-
żyć swojemu handlowo – usługo-
wemu przeznaczeniu.

Na parterze dawnego dworca po la-
tach pojawi się znów m.in. kasa bileto-
wa PKP, a część nowego budynku
będzie wynajęta przez władze powiatu
głubczyckiego na biura. Zamiar uru-
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chomienia kompleksu handlowo - usłu-
gowego jest efektem przekonania in-
westora o łączeniu przez klientów za-
kupów z rozrywką, a w tym miejscu
dodatkowo z podróżami.

W świetle nowych przepisów o
ograniczeniu i wreszcie zakazie han-
dlu w niedzielę, koncept STACJA
GŁUBCZYCE kierowany jest do miesz-
kańców okolic, w tym mieszkańców
Czech oraz podróżnych korzystają-
cych z Centrum Przesiadkowego. Re-
alizowany przez Powiat Głubczycki
projekt uwzględnia budowę w bezpo-

średnim sąsiedztwie dworca PKP du-
żego parkingu, mającego pomóc zre-
alizować zasadę „Park & Ride”, wy-
wodzącą się z idei przekierowywania
transportu samochodowego podróż-
nych pracujących w większych miastach
do środków komunikacji publicznej. Na
istniejące na dworcu tory powracają
pociągi, a Dworzec Autobusowy tętni
życiem niezmiennie od lat.

Wszystko to sprawi, że kompleks
stanie się kluczowym elementem wę-
zła komunikacyjnym regionu.

  Na podst. konceptu opr. Jan Wac

foto Jan Wac
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"Ślubuję uroczyście jako radny
pracować dla dobra i pomyślności
gminy, działać zawsze zgodnie z pra-
wem oraz z interesem gminy i jej
mieszkańców, godnie i rzetelnie re-
prezentować swoich wyborców, trosz-
czyć się o ich sprawy oraz nie szczę-
dzić sił dla wykonania zadań gminy".

Takie ślubowanie 30 radnych zło-
żyło 7 czerwca 1990 roku po odegra-
niu Hymnu Państwowego na począt-
ku inauguracyjnej sesji Rady Gminy
Głubczyce. Otwierający sesję, prze-
wodniczący Terytorialnej Komisji Wy-
borczej, sędzia Krzysztof  Chruszczew-
ski, przekazał prowadzenie obrad rad-
nemu Janowi Wacowi jako jednemu z
seniorów, czuwając jednocześnie nad
prawidłowością obrad. Trudno było
oprzeć się refleksji, że oto naprawdę
rozpoczął się nowy okres w dziejach
naszego kraju i naszej lokalnej spo-
łeczności, szczególnie, gdy dzieci z
głubczyckich przedszkoli składały
życzenia radnym i obecność ich mó-
wiła wręcz, że to, co obecna i przyszłe
kadencje wypracują,  będzie dla tego
młodego pokolenia i jego następców.

Na wniosek seniora radni chwilą
ciszy uczcili pamięć tych wszystkich,
którzy ponieśli ofiarę za dzisiejsze
początki demokracji.

W punkcie zgłaszanie kandydatur
na przewodniczącego Rady Gminy,
radny Józef Pich przedstawił kandy-
daturę radnego Jana Waca, a radny
Dariusz Kaśków kandydaturę radnej
Anny Lipińskiej. W głosowaniu taj-
nym 21 radnych opowiedziało się za
pierwszą, a 9 za drugą kandydaturą.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ
SAMORZĄDU GMINNEGO

   I SESJA RZECZYPOSPOLITEJ GŁUBCZYCKIEJ …
I KADENCJI  1990-1994

Przebieg sesji w tym dniu wskazuje
na trafność wyboru Jana Waca (KO "S")
na funkcję przewodniczącego rady na-
szej gminy.   Jego zaangażowanie, zadzi-
wiająca znajomość zagadnień działalno-
ści samorządowej, rokują sprawne i wła-
ściwe działanie całej rady gminy.

W kolejności, o złej sytuacji finan-
sowej budżetu gminy oraz o zadaniach
w toku, na których sfinalizowanie bra-
kuje pieniędzy - poinformował pełnią-
cy obowiązki naczelnika Jan Bażyński
w swym sprawozdaniu z realizacji bu-
dżetu do końca maja. Zwrócił też uwa-
gę na narzucony przez poprzednią radę
reżim oszczędnościowy, który dał moż-
liwość startu nowej radzie z 10-procen-
towym zapasem sum nie wydatkowa-
nych, a zaplanowanych w okresie
pierwszego półrocza. W zarysie radni
mieli możliwość poznania zasobów i
wielkości mienia komunalnego.

Następnie zgłoszono kandydatów do
Sejmiku Samorządowego: S. Tomcza-
ka, Z. Bilińskiego, B. Chochowskiego.
W głosowaniu tajnym kandydaci
otrzymali kolejno: 23, 14 i 17 głosów.

Nasz limit miejsc do Sejmiku wynosi
dwie osoby i wobec tego naszymi  re-
prezentantami będą Stanisław Tom-
czak (KO "S" ) i  Bogusław Chochow-
ski (niezal.)

Rada przyjęła, że powoła trzech za-
stępców przewodniczącego rady, po-
wierzając im jednocześnie przewod-
nictwo stałym komisjom resortowym.
Tego samego dnia, lecz na drugiej se-
sji ze zgłoszonych kandydatur rad-
nych D. Kozłowskiego, Z. Bilińskie-
go, J. Jakubowa. J. Skoumala, Z. Ziół-
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ko i J. Węgrzyna również w głosowa-
niu tajnym, zastępcami przewodniczą-
cego rady gminy i jednocześnie prze-
wodniczącymi stałych komisji wybra-
no radnych: Dariusza Kozłowskiego,
Jacka Skoumala i Zbigniewa Ziółko
wszyscy z KO "S".

Stałe komisje ukonstytuują się na
następnych sesjach.

W oparciu o ustawę samorządową,
określono konieczność powołania do-
raźnych komisji. Wybrano ich przewod-
niczących, którzy zobowiązani zostali
do ustalenia właściwych składów oso-
bowych i przedstawienia do powoła-
nia na odpowiednich sesjach; i tak: -
komisję statutowo-regulaminową do
opracowania  m. innymi statutu i regu-
laminu rady gminy i urzędu gminy z prze-
wodniczącym D. Kaśkowem,

- komisję inwentaryzacyjną dla zin-
wentaryzowania mienia komunalnego
z przewodniczącym J. Pichem

- komisję  prawa lokalnego dla prze-
prowadzenia inwentaryzacji dokumen-
tów lokalnego prawa z przewodni-
czącą Anną Lipińską.

Łącznie na sesji tej podjęto 12
uchwał, z których warto wymienić

treść niektórych.
Uchwalono, że wybrany burmistrz

zatrudniany będzie na podstawie sto-
sunku pracy oraz  że jego wyboru do-
kona się w dniu 7 czerwca br. czyli tego
samego dnia, lecz na drugiej odrębnej,
poświęconej temu celowi sesji.

Panu Stanisławowi Maleńczykowi
oraz pani Józefie Gajewskiej powie-
rzono obowiązki realizacji aktów sta-
nu cywilnego.

Uchwalono wysokość jednej diety
w kwocie 21.000 zł. (21.000,00zł po
denominacji= 21,00PLN) Sugestie
niektórych radnych o zrezygnowa-
nie z diet w drodze uchwały więk-
szość radnych odrzuciła, proponu-
jąc indywidualne podejmowanie
tego typu aktów.

Zdecydowano o oficjalnej nazwie,
która brzmi "Rada Gminy Głubczy-
ce". Po przyjęciu tej uchwały większo-
ścią głosów padały spóźnione głosy
o konieczności wprowadzenia do na-
zwy określenia i miasta i gminy.
Uchwały nie wycofano i całe szczę-
ście

   J.G. "Nasze Głubczyckie Sprawy"
                             nr 8 z 16.06.1990r.

Po ostatniej sesji Rady Miejskiej I kadencji
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"Ślubuję uroczyście jako radny
pracować dla dobra i pomyślności
gminy, działać zawsze zgodnie z pra-
wem oraz z interesem gminy i jej
mieszkańców, godnie i rzetelnie re-
prezentować swoich wyborców, trosz-
czyć się o ich sprawy oraz nie szczę-
dzić sił dla wykonania zadań gminy".

Takie ślubowanie 30 radnych zło-
żyło 7 czerwca 1990 roku po odegra-
niu Hymnu Państwowego na począt-
ku inauguracyjnej sesji Rady Gminy
Głubczyce. Otwierający sesję, prze-
wodniczący Terytorialnej Komisji Wy-
borczej, sędzia Krzysztof  Chruszczew-
ski, przekazał prowadzenie obrad rad-
nemu Janowi Wacowi jako jednemu z
seniorów, czuwając jednocześnie nad
prawidłowością obrad. Trudno było
oprzeć się refleksji, że oto naprawdę
rozpoczął się nowy okres w dziejach
naszego kraju i naszej lokalnej spo-
łeczności, szczególnie, gdy dzieci z
głubczyckich przedszkoli składały
życzenia radnym i obecność ich mó-
wiła wręcz, że to, co obecna i przyszłe
kadencje wypracują,  będzie dla tego
młodego pokolenia i jego następców.

Na wniosek seniora radni chwilą
ciszy uczcili pamięć tych wszystkich,
którzy ponieśli ofiarę za dzisiejsze
początki demokracji.

W punkcie zgłaszanie kandydatur
na przewodniczącego Rady Gminy,
radny Józef Pich przedstawił kandy-
daturę radnego Jana Waca, a radny
Dariusz Kaśków kandydaturę radnej
Anny Lipińskiej. W głosowaniu taj-
nym 21 radnych opowiedziało się za
pierwszą, a 9 za drugą kandydaturą.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ
SAMORZĄDU GMINNEGO

   I SESJA RZECZYPOSPOLITEJ GŁUBCZYCKIEJ …
I KADENCJI  1990-1994

Przebieg sesji w tym dniu wskazuje
na trafność wyboru Jana Waca (KO "S")
na funkcję przewodniczącego rady na-
szej gminy.   Jego zaangażowanie, zadzi-
wiająca znajomość zagadnień działalno-
ści samorządowej, rokują sprawne i wła-
ściwe działanie całej rady gminy.

W kolejności, o złej sytuacji finan-
sowej budżetu gminy oraz o zadaniach
w toku, na których sfinalizowanie bra-
kuje pieniędzy - poinformował pełnią-
cy obowiązki naczelnika Jan Bażyński
w swym sprawozdaniu z realizacji bu-
dżetu do końca maja. Zwrócił też uwa-
gę na narzucony przez poprzednią radę
reżim oszczędnościowy, który dał moż-
liwość startu nowej radzie z 10-procen-
towym zapasem sum nie wydatkowa-
nych, a zaplanowanych w okresie
pierwszego półrocza. W zarysie radni
mieli możliwość poznania zasobów i
wielkości mienia komunalnego.

Następnie zgłoszono kandydatów do
Sejmiku Samorządowego: S. Tomcza-
ka, Z. Bilińskiego, B. Chochowskiego.
W głosowaniu tajnym kandydaci
otrzymali kolejno: 23, 14 i 17 głosów.

Nasz limit miejsc do Sejmiku wynosi
dwie osoby i wobec tego naszymi  re-
prezentantami będą Stanisław Tom-
czak (KO "S" ) i  Bogusław Chochow-
ski (niezal.)

Rada przyjęła, że powoła trzech za-
stępców przewodniczącego rady, po-
wierzając im jednocześnie przewod-
nictwo stałym komisjom resortowym.
Tego samego dnia, lecz na drugiej se-
sji ze zgłoszonych kandydatur rad-
nych D. Kozłowskiego, Z. Bilińskie-
go, J. Jakubowa. J. Skoumala, Z. Ziół-
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ko i J. Węgrzyna również w głosowa-
niu tajnym, zastępcami przewodniczą-
cego rady gminy i jednocześnie prze-
wodniczącymi stałych komisji wybra-
no radnych: Dariusza Kozłowskiego,
Jacka Skoumala i Zbigniewa Ziółko
wszyscy z KO "S".

Stałe komisje ukonstytuują się na
następnych sesjach.

W oparciu o ustawę samorządową,
określono konieczność powołania do-
raźnych komisji. Wybrano ich przewod-
niczących, którzy zobowiązani zostali
do ustalenia właściwych składów oso-
bowych i przedstawienia do powoła-
nia na odpowiednich sesjach; i tak: -
komisję statutowo-regulaminową do
opracowania  m. innymi statutu i regu-
laminu rady gminy i urzędu gminy z prze-
wodniczącym D. Kaśkowem,

- komisję inwentaryzacyjną dla zin-
wentaryzowania mienia komunalnego
z przewodniczącym J. Pichem

- komisję  prawa lokalnego dla prze-
prowadzenia inwentaryzacji dokumen-
tów lokalnego prawa z przewodni-
czącą Anną Lipińską.

Łącznie na sesji tej podjęto 12
uchwał, z których warto wymienić

treść niektórych.
Uchwalono, że wybrany burmistrz

zatrudniany będzie na podstawie sto-
sunku pracy oraz  że jego wyboru do-
kona się w dniu 7 czerwca br. czyli tego
samego dnia, lecz na drugiej odrębnej,
poświęconej temu celowi sesji.

Panu Stanisławowi Maleńczykowi
oraz pani Józefie Gajewskiej powie-
rzono obowiązki realizacji aktów sta-
nu cywilnego.

Uchwalono wysokość jednej diety
w kwocie 21.000 zł. (21.000,00zł po
denominacji= 21,00PLN) Sugestie
niektórych radnych o zrezygnowa-
nie z diet w drodze uchwały więk-
szość radnych odrzuciła, proponu-
jąc indywidualne podejmowanie
tego typu aktów.

Zdecydowano o oficjalnej nazwie,
która brzmi "Rada Gminy Głubczy-
ce". Po przyjęciu tej uchwały większo-
ścią głosów padały spóźnione głosy
o konieczności wprowadzenia do na-
zwy określenia i miasta i gminy.
Uchwały nie wycofano i całe szczę-
ście

   J.G. "Nasze Głubczyckie Sprawy"
                             nr 8 z 16.06.1990r.

Po ostatniej sesji Rady Miejskiej I kadencji
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III SESJA RADY MIEJSKIEJ
(cytaty z protokołów sesji)
 Kontynuować w miarę posiadanych

środków następujące zadania:
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi

Królowe
- budowa świetlicy we wsi Równe,
- budowa sali gimnastycznej w Szko-

le Podstawowej Nr 2,
- uzbrojenie terenu Marchlewskie-

go - Wrocławska,
-  budowa wodociągu Gołuszowice

-Gadzowice-Równe.
Szczegółowe możliwości pozyskania

środków finansowych burmistrz Maj-
kowski  zobowiązał się przedstawić na
następnej sesji. Po dniu 30. czerwca
na wniosek Komisji Rady, Zarządu
Gminy lub całej Rady należy dokonać
zmian w budżecie (...).

Radny  Dariusz Kozłowski  poin-
formował, że oszczędności w PGKiM,
w wysokości l mld 300 mln złotych to
kwota, którą na razie nie można dys-
ponować, należy się zastanowić, na co
środki te przeznaczyć. Są zadania roz-
poczęte, w trakcie realizacji, na które
w chwili obecnej brakuje już środków,
sala gimnastyczna w Szkole  Nr 2,  pra-
ce są rozpoczęte, 65% wykonanych,
przerwanie robót spowoduje poniesie-
nie dodatkowych kosztów.

Drugą inwestycją jest budowa sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 4 w Głubczycach,  prace przy tej
inwestycji są  w fazie końcowej.

Jeżeli chodzi o działki przy ul.
Marchlewskiego - Wrocławska  na-
leży je podzielić i sprzedać w takim
stanie w jakim obecnie się znajdują.

PROBLEMY KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ
SAMORZĄDU GMINNEGO

  III SESJA RADY GMINY - 15. 06. 1990R.
bowiem uzbrojenie tych działek spo-
woduje wzrost ich ceny, w obecnym
stanie kupno działki wyniesie 40 mln
złotych. Powinien być zapis w pro-
tokole, czy inwestycje rozpoczęte
należy realizować, czy przerwać.

Brakuje środków finansowych na re-
alizację niektórych zadań,  lecz nieza-
sadnym byłoby przerwanie tych robót.

Zawnioskował, żeby na dzisiejszej
sesji dokonać wyboru Sekretarza
i Skarbnika Gminy, oraz ustalić herb
naszego miasta, proponuję powrócić
do herbu starego, który widnieje na
murach Ratusza, ustalić należy rów-
nież insygnia Przewodniczącego Rady
i Burmistrza (...).

Radny Tadeusz Gauda stwierdził, że
odbudowa ratusza powinna się odbyć
przy pomocy ludzi bogatych, należy
nawiązać kontakty z osobami, które tu
kiedyś mieszkały.

Proponuje, żeby nie zabierać od
Przedsiębiorstwa GKiM kwoty w wy-
sokości l mld 300 mln złotych, lecz
zmusić je do zagospodarowania wła-
ściwego parku miejskiego, oczyszcze-
nia rzeki, doprowadzenia do właściwe-
go stanu lasu komunalnego.

Jeżeli chodzi o teren Marchlew-
skiego -Wrocławska należy działki
sprzedać w takim stanie, w jakim się
obecnie znajdują, nie robić nikomu pre-
zentów, osoba, która będzie się budowa-
ła, sama postara się o wykonanie prac
zbrojeniowych. Pełne uzbrojenie tych
działek spowoduje wysokie podrożenie i
brak chętnych do kupna (...)
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IV SESJA  RADY GMINY  -

21.06.1990R.
Radny T. Gauda- ile kosztowałaby

komputeryzacja  Urzędu?
Skarbnik - do tej pory Rada nie mo-

gła sobie pozwolić na zakup kompu-
terów, jednak zakup komputera pozwo-
liłby na zmniejszenie zatrudnienia
w Urzędzie,

T. Gauda -czy nie lepiej byłoby za-
inwestować  w to, wziąć np. kredyt na
zakup takiego komputera,  należy za-
jąć się również kulturą naszego spo-
łeczeństwa, w parku znajdują się uję-
cia wodne, w tej chwili jest tam jedno
wysypisko nieczystości, koszt zaku-
pu pojemnika jest wysoki, ludzi nie
stać na kupno, śmieci wysypują do
parku.

Radny T. Falkowski - Spółdzielnia
Mleczarska nie wypłaca rolnikom
pieniędzy za mleko. Warunkuje to
wpłaceniem wkładu członkowskiego,
który prawdopodobnie został pod-
wyższony do 300 tys. zł

Przew. Rady -  na jedną z sesji po-
proszę  szefów zakładów i przedsię-
biorstw, zostaną omówione sprawy
dotyczące naszego miasta i gminy

Rada podjęła Uchwałę Nr 31/90
w sprawie wysokości diety dla Prze-
wodniczącego Rady, w wysokości 750
tys. zł miesięcznie  (750 000,00zł po de-
nominacji = 75,00PLN)

V SESJA  RADY  GMINY
25. 06. 1990R.
Pan Kurek Władysław prezes

OSM - (... ) Zmiany i przetasowania  w
Spółdzielni są główną przyczyną nie-
korzystnej sytuacji ... skup obniżył się
z uwagi na to, że Kombinaty Rolne

Kietrz i Głubczyce znalazły odbiorców
na Górnym Śląsku. Sprawy kredytów
sprawiły, że na 369 Spółdzielni na tere-
nie kraju 326 znalazło się w krytycznej
sytuacji, dlatego wypłaty za dostar-
czone mleko nie są realizowane od lu-
tego i marca. Spółdzielnia  zmuszona
była do zaciągnięcia kredytu  880mln
zł. Spadek spożycia tłuszczu spowo-
dował powstanie nadmiernych  zapa-
sów masła. Przechowywane jest
w chłodni państwowej, za co płaci 20
mln  zł miesięcznie. 28 marca odbyło
się Walne Zebranie Spółdzielni. Przed-
stawiciele uzgodnili wysokość wkładu
na 100 tys. zł od członka,  to powinno
wystarczyć, lecz Bank podwyższył od
300-500 tys. zł, blokując kredyty. Spół-
dzielnia wystąpiła do Ministerstwa  Fi-
nansów,  ale sprawę pozostawiło Spół-
dzielni. Spółdzielnia nie blokuje wypłat,
lecz żaden z Banków nie ma możliwości
kredytowania, rolnikom wypłaca się z
bieżących środków....

Burmistrz przedstawił sprawy do
pilnego rozstrzygnięcia

Plac Józefa - wykwaterowanie 2 ro-
dzin, sprawa targowiska miejskiego,
sklepu przy składzie opałowym, loka-
lizacja Biura Pracy, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Solidarności SI,  wykwate-
rowanie instytucji i organizacji z budyn-
ku po PZPR, sprawa Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, ZOZ - pralnia, oddz. chirurgiczny,
Przychodnia Rejonowa,  biblioteki wiej-
skie, wykwaterowanie rodzin z budyn-
ku klasztoru…

  koniec I księgi protokołów
       Opr. Jan Wac
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III SESJA RADY MIEJSKIEJ
(cytaty z protokołów sesji)
 Kontynuować w miarę posiadanych

środków następujące zadania:
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi

Królowe
- budowa świetlicy we wsi Równe,
- budowa sali gimnastycznej w Szko-

le Podstawowej Nr 2,
- uzbrojenie terenu Marchlewskie-

go - Wrocławska,
-  budowa wodociągu Gołuszowice

-Gadzowice-Równe.
Szczegółowe możliwości pozyskania

środków finansowych burmistrz Maj-
kowski  zobowiązał się przedstawić na
następnej sesji. Po dniu 30. czerwca
na wniosek Komisji Rady, Zarządu
Gminy lub całej Rady należy dokonać
zmian w budżecie (...).

Radny  Dariusz Kozłowski  poin-
formował, że oszczędności w PGKiM,
w wysokości l mld 300 mln złotych to
kwota, którą na razie nie można dys-
ponować, należy się zastanowić, na co
środki te przeznaczyć. Są zadania roz-
poczęte, w trakcie realizacji, na które
w chwili obecnej brakuje już środków,
sala gimnastyczna w Szkole  Nr 2,  pra-
ce są rozpoczęte, 65% wykonanych,
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inwestycji są  w fazie końcowej.

Jeżeli chodzi o działki przy ul.
Marchlewskiego - Wrocławska  na-
leży je podzielić i sprzedać w takim
stanie w jakim obecnie się znajdują.

PROBLEMY KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ
SAMORZĄDU GMINNEGO

  III SESJA RADY GMINY - 15. 06. 1990R.
bowiem uzbrojenie tych działek spo-
woduje wzrost ich ceny, w obecnym
stanie kupno działki wyniesie 40 mln
złotych. Powinien być zapis w pro-
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alizację niektórych zadań,  lecz nieza-
sadnym byłoby przerwanie tych robót.

Zawnioskował, żeby na dzisiejszej
sesji dokonać wyboru Sekretarza
i Skarbnika Gminy, oraz ustalić herb
naszego miasta, proponuję powrócić
do herbu starego, który widnieje na
murach Ratusza, ustalić należy rów-
nież insygnia Przewodniczącego Rady
i Burmistrza (...).
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odbudowa ratusza powinna się odbyć
przy pomocy ludzi bogatych, należy
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Przedsiębiorstwa GKiM kwoty w wy-
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skiego -Wrocławska należy działki
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obecnie znajdują, nie robić nikomu pre-
zentów, osoba, która będzie się budowa-
ła, sama postara się o wykonanie prac
zbrojeniowych. Pełne uzbrojenie tych
działek spowoduje wysokie podrożenie i
brak chętnych do kupna (...)
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21.06.1990R.
Radny T. Gauda- ile kosztowałaby
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liłby na zmniejszenie zatrudnienia
w Urzędzie,

T. Gauda -czy nie lepiej byłoby za-
inwestować  w to, wziąć np. kredyt na
zakup takiego komputera,  należy za-
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V SESJA  RADY  GMINY
25. 06. 1990R.
Pan Kurek Władysław prezes
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Po zmianach ustrojowych w Pol-
sce na początku lat dziewięćdziesią-
tych i wprowadzeniu samorządów
powstała potrzeba budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Należa-

ło zmieniać mentalność dorosłych
mieszkańców i kształcić rozumienie
środowiska lokalnego dzieci i mło-
dzieży. Z racji zawodu i funkcji stara-
łem się tym zajmować w pracy  z mło-
dzieżą szkolną.

W 1998 r. odwiedził mnie w Liceum
Ogólnokształcącym młodszy kolega
Jan Wac, w rozmowie wspomniał o
spotkaniu grupy osób członków
Obywatelskiego Komitetu  Obrony
Opolszczyzny (OKOOP). Zapropono-
wał, abym wziął udział w tym spotka-
niu. Po zastanowieniu się postanowi-
łem w tym uczestniczyć, poznać
uczestników,  zorientować się, jakie
plany ma to stowarzyszenie, kim są
jego członkowie. Okazało się, że więk-
szość to moi koledzy, dobrzy znajo-

JAK WSZEDŁEM
DO SAMORZĄDU GMINNEGO

mi, poważni ludzie. Celem tego gre-
mium było działanie na rzecz naszego
głubczyckiego środowiska społecz-
nego.

Po kolejnych spotkaniach wyra-
ziłem zgodę na kan-
dydowanie     w wy-
bora ch  do Ra dy
Miejskiej  Głub-
czyc. Zostałem rad-
nym Ra dy Miej-
skiej w kadencji
1998-2002 r. Obec-
na kaden cja  jest
moją czwartą. W ka-
dencji 2002-2006
byłem przewodni-
czącym Rady Miej-
skiej. W kolejnych
wiceprzewodniczą-
cym. W pracy zawo-
dowej jako nauczy-
ciel byłem trzy lata

instruktorem fizyki, chemii i mate-
matyki Powiatowego Ośrodka Me-
todycznego,  11 lat byłem wicedy-
rektorem szkoły, 21 lat dyrektorem,
w tym od 1985 do 2002 r. dyrekto-
rem Liceum Ogólnokształcącego w
Głubczycach. Przez 30 lat byłem
prezesem Koła Pszczelarzy w Głub-
czycach. Od 10 lat jako prezesSto-
warzszenia Miłśników Lwowa i
Kresów Południowo-Wschodnich
oddziału w Głubczycach  zajmuję
się działalnością środowiska kreso-
wian. Od 30 lat pomagam w prowa-
dzeniu chóru LO. Uczestniczę w
pracach organizacyjnych konkur-
sów chóralnych i koncertów.

Nasze stowarzyszenie Obywatelski
Komitet Głubczyc  (obecnie OKoG),
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obchodząc 20-lecie działalności może
mieć satysfakcję ze zmian, jakie nastą-
piły w tym czasie w mieście i gminie.
Duża zasługa w tym sukcesie to praca

kolejnych burmistrzów - Kazimierza
Jurkowskiego, Jana Krówki i Adama
Krupy (członka OKoG) oraz  Skarbni-
ka gminy Jerzego Wachowiaka czuwa-
jącego nad finansami, czyli budżetem
gminy. Docenić należy zgodną współ-
pracę radnych Rady Miejskiej i pra-
cowników Urzędu Miejskiego. Uwa-
żam, że działalność naszego stowarzy-
szenia jest przykładem realizacji pod-
stawowej zasady pracy samorządu,
jaką jest "zasada pomocniczości".
Wiele ważnych inwestycji i zadań, któ-
re zostały zrealizowane, to przykład
właściwego wykorzystania funduszy
zewnętrznych przez samorząd gminy.

Moim zdaniem kierunek działania
powinien być kontynuowany. Do za-
dań w zakresie infrastruktury należy
czynić starania o dokończenie obwod-

nicy Głubczyc, stanowiącej połącze-
nie z Czechami. Rewitalizacja kolej-
nych zakątków miasta. Jednym z naj-
ważniejszych zadań jest sprawa two-
rzenia warunków do życia w naszej
gminie dla ludzi młodych. Miejsca pra-
cy, żłobki, przedszkola, możliwości
spędzania wolnego czasu z rodzinami.
Ze względów demograficznych (sta-
rzenie się mieszkańców) rozwijać nowe
formy opieki nad ludźmi starszymi za-
równo w sferze bytowej, jak  i w zakre-
sie rekreacji w zorganizowanych do
tego miejscach i wspólnego spędza-
nia wolnego czasu bez barier architek-
tonicznych i innych.

Edward Wołoszyn
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Pod takim hasłem 03.01.2011
w Sali Papieskiej na Jasnej Górze
spotkali się samorządowcy z całej
Polski.

Było to kolejne spotkanie radnych,
wójtów, burmistrzów, prezydentów,
starostów, marszałków, tym razem
u progu IV kadencji.

Przywieźli ze sobą
nawet   z najdalszych
części Polski swoje
troski i problemy lo-
kalne,  aby przez
ws t a wi e n n i c t wo
Matki Boskiej Czę-
stochowskiej prosić
o Boże błogosła-
wieństwo dla ich
pracy. Poświęcili również czas na
dyskusję   o tym, co najważniejsze,
o teraźniejszości i przyszłości Pol-
ski. Łączyły ich wspólne problemy,
przeświadczenia, że Ojczyznę trze-
ba  budować od dołu (po próbach
budowy od góry) w myśl zasady po-
mocniczości, według wskazań spo-
łecznej nauki Kościoła. Wymiana
poglądów jak ten cel realizować, jest
niezbędna na początku kadencji.

Wysłuchali też prelekcji o.Mariana
Lubelskiego - przeora Jasnej Góry -
"Tutaj zawsze byliśmy wolni".

LIDERZY LOKALNI
NADZIEJĄ III RZECZYPOSPOLITEJ

Dyrektor Biura Związku Miast Pol-
skich Andrzej Porawski przybliżył po-
stacie św. Tomasza More - patrona
polityków i  św. Kingi - patronki samo-
rządu terytorialnego. Redaktor naczel-
ny tygodnika "Niedziela" ks. infułat
dr Ireneusz Skubiś postawił refleksyj-
ne pytanie "Quo vadis Poloniae". Siła

wspólnoty samorządowej - liderzy
lokalni nadzieją III RP przedstawił
Tadeusz Wrona prezydent Często-
chowy. Na zakończenie samorzą-
dowcy uczestniczyli we Mszy św.
w kaplicy cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, cele-
browanej przez metropolitę często-
chowskiego ks. abp. Stanisława No-

waka, połączoną z zawierzeniem obec-
nej kadencji samorządu Matce Bożej.
Samorządowcy zebrani na Jasnej Gó-
rze podpisali list skierowany do Ojca
Świętego, informujący o zawierzeniu
Matce Bożej polskiego samorządu te-
rytorialnego (foto).  W spotkaniu obok
przewodniczącego Rady Miejskiej
Edwarda Wołoszyna, burmistrza Ka-
zimierza Jurkowskiego, sekretarza B.
Buniaka uczestniczyła grupa radnych:
J. Wysoczański, T. Ciechanowski, A.
Imiełowski, K. Naumczyk.

 Jan Wac
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Z arząd Oddziału Miejsko-Gminne-
go Związku Ochotniczej Straży Pożar-
nej Rzeczypospolitej Polskiej w Głub-
czycach

Straż pożarna w Głubczycach może
poszczycić się długą i bogatą tradycją.
Należy ona do najstarszych straży po-
żarnych na Górnym Śląsku. W 2014 roku
obchodziliśmy jej 160 lecie, istnieje więc
już 164 lata. Jej powstanie wynikało z po-
trzeby, kilka większych oraz niezliczona
ilość małych pożarów wymuszała orga-
nizację takich struktur.

Straż Pożarna jaką oglądamy dzisiaj
to, można powiedzieć, nowoczesne
przedsiębiorstwo z zarządzaniem per-
sonelem, sprzętem, tworzeniem różne-
go rodzaju map zagrożeń i ryzyka oraz
planów działania, z szeregiem szkoleń,
ćwiczeń i profilaktyki.

Najbardziej widoczną i kojarzoną jest
Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej przy ulicy Kołłątaja 4, ale
nie o niej tu mowa. Ponieważ nasza
gmina należy do jednych z najwięk-
szych w Polsce, straż zawodowa nie

RYS JEDNOSTEK OSP GMINY GŁUBCZYCE.

miałaby technicznych możliwości, aby
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
jej mieszkańcom. Przyczyniło się to (w
ogólnym skrócie) do utworzenia w po-
szczególnych wsiach Ochotniczych
Straży Pożarnych. Niektóre z jednostek
mogą poszczycić się ponad stuletnią
działalnością.Nie wszystkie jednak
wytrzymały próbę czasu. Zmiany
ustrojowe, trudny rynek pracy czy
dotykający wszystkich niż demogra-
ficzny zrobiły swoje, wiele ulegało sa-
morozwiązaniu.
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Pod takim hasłem 03.01.2011
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LIDERZY LOKALNI
NADZIEJĄ III RZECZYPOSPOLITEJ
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 Jan Wac
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Obecnie na terenie gminy Głubczy-
ce działa 15 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: Bogdanowice, Cho-
miąża, Gadzowice, Grobniki, Kietlice,
Klisino, Lisięcice, Mokre, Nowa Wieś
Głubczycka, Pietrowice, Równe, Ści-
borzyce Małe, Zawiszyce, Zopowy,
Zubrzyce, z których trzy (Grobniki,
Równe, Zopowy) działają w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Strażaków z tych jednostek możemy
zobaczyć nie tylko przy gaszeniu poża-
rów, ale również przy zagrożeniach po-
wodziowych, podtopieniach, wiatroło-
mach, wypadkach komunikacyjnych,
oraz wszelkiego rodzaju innych zdarze-
niach gdzie potrzebna jest szybka i pro-
fesjonalna pomoc. Nasi strażacy zajmują
się również organizacją zawodów Spor-
towo-Pożarniczych, na których mają
okazję zweryfikować swoje umiejętno-
ści i sprawność w "zdrowym" współza-
wodnictwie czy widowiskowych i wy-
jątkowych zawodach prądopiłki na sta-

wie łabędzim w głubczyckim parku. Jed-
na z jednostek prowadzi działalność edu-
kacyjną tzw. Szkołę Stowarzyszeniową,
inna - działalność gospodarczą. Straża-
ków zobaczyć możemy także w czasie
obchodów świąt państwowych i uro-
czystości rocznicowych organizowa-
nych przez władze miasta.

Tą bardzo szeroką formą działalno-
ści i poświęcenia strażacy przyczy-
niają się do zapewnienia nam, miesz-
kańcom gminy większego poczucia
bezpieczeństwa, a także aktywnie
wpisują się w życie kulturalne nasze-
go regionu, dając przy tym dobry
przykład dzieciom i młodzieży, której
w szeregach jednostek jest coraz wię-
cej.

Życzmy więc wszystkim strażakom
dalszej energii do pracy na rzecz na-
szej społeczności, jak najmniej wyjaz-
dów do akcji, a kiedy już będą, szczę-
śliwego powrotu.

Adam Tromsa

DZIEŃ STRAŻAKA 2004
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      24.stycznia 2018r. nastąpiło podpi-
sanie umowy przez dyr. SP ZOZ w
Głubczycach Adama Jakubowskiego
z Marszałkiem Województwa Andrze-
jem Bułą  na realizację przedstawione-
go projektu. Podpisanie i wymiana
dokumentów odbyła się  w obecności
władz samorządowych gminy, powia-
tu, Rady Społecznej. Szczegóły pro-
jektu informatyzacji  SP ZOZ  przed-
stawił  zebranym i mediom z-ca dyr.
ds administracyjno-technicznych
Tomasz  Janyk.  Marszałek Woje-
wództwa  A. Buła otrzymał na pa-
miątkę  książkę " Służba  Zdrowia w
Głubczycach w latach 1945-1975"
autorstwa  dr Katarzyny Maler
Całkowita wartość projektu
2652 002,54 zł brutto,  wartość
dofinansowania 2 253 156,65 zł
brutto.Termin realizacji: 18
miesięcy. W ramach projektu zo-
staną zrealizowane zadania:

1. Modernizacja serwerowni, w ra-
mach której, pomieszczenie serwerow-
ni dostosowane zostanie do wymo-
gów bezpieczeństwa przetwarzanych
i przechowywanych danych medycz-
nych oraz zapewnienia ciągłości dzia-
łania. (...)
2. Zakup sprzętu w ramach którego
zakupionych zostanie 60 komputerów,

WDROŻENIE E-USŁUG W SP ZOZ
drukarki, przełączniki sieciowe, serwery,
macierz dyskowa, serwer do kopii zapa-
sowych, wielofunkcyjna zapora siecio-
wa, tablety medyczne oraz zestawy do
telemedycyny (ciśnieniomierz, gluko-
metr, pulsyksometr, EKG, tablet)
3.  Zakup oprogramowania, w ramach
którego  wdrożone zostanie dziewięć
e-usług z niezbędnym oprogramowa-
niem:

a) e-rejestracja - moduł ma umożliwić
pacjentom  wybór i zarezerwowanie ter-

minu wizyty do wybranego lekarza/po-
radni przez Internet. Pacjent będzie miał
również  możliwość podglądu informa-
cji o najbliższym wolnym terminie przy-
jęć do poradni oraz  możliwość anulo-
wania zarezerwowanej wizyty.
b) e-wynik dla pacjenta -  Moduł
umożliwi dostęp pacjentom do wy-
ników badań wykonanych w naszej
jednostce za pośrednictwem Interne-
tu. Po zalogowaniu się do systemu

pacjent będzie miał możliwość wynik
odczytać, pobrać lub wydrukować.
c) e-dokumentacja - Moduł umożliwi
pacjentom złożenie elektronicznego
wniosku o udostępnienie dokumenta-
cji medycznej za pobyt szpitalny lub
wizytę ambulatoryjną przez Internet.
Po wydaniu dokumentacji będzie do-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

78

Obecnie na terenie gminy Głubczy-
ce działa 15 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: Bogdanowice, Cho-
miąża, Gadzowice, Grobniki, Kietlice,
Klisino, Lisięcice, Mokre, Nowa Wieś
Głubczycka, Pietrowice, Równe, Ści-
borzyce Małe, Zawiszyce, Zopowy,
Zubrzyce, z których trzy (Grobniki,
Równe, Zopowy) działają w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Strażaków z tych jednostek możemy
zobaczyć nie tylko przy gaszeniu poża-
rów, ale również przy zagrożeniach po-
wodziowych, podtopieniach, wiatroło-
mach, wypadkach komunikacyjnych,
oraz wszelkiego rodzaju innych zdarze-
niach gdzie potrzebna jest szybka i pro-
fesjonalna pomoc. Nasi strażacy zajmują
się również organizacją zawodów Spor-
towo-Pożarniczych, na których mają
okazję zweryfikować swoje umiejętno-
ści i sprawność w "zdrowym" współza-
wodnictwie czy widowiskowych i wy-
jątkowych zawodach prądopiłki na sta-

wie łabędzim w głubczyckim parku. Jed-
na z jednostek prowadzi działalność edu-
kacyjną tzw. Szkołę Stowarzyszeniową,
inna - działalność gospodarczą. Straża-
ków zobaczyć możemy także w czasie
obchodów świąt państwowych i uro-
czystości rocznicowych organizowa-
nych przez władze miasta.

Tą bardzo szeroką formą działalno-
ści i poświęcenia strażacy przyczy-
niają się do zapewnienia nam, miesz-
kańcom gminy większego poczucia
bezpieczeństwa, a także aktywnie
wpisują się w życie kulturalne nasze-
go regionu, dając przy tym dobry
przykład dzieciom i młodzieży, której
w szeregach jednostek jest coraz wię-
cej.

Życzmy więc wszystkim strażakom
dalszej energii do pracy na rzecz na-
szej społeczności, jak najmniej wyjaz-
dów do akcji, a kiedy już będą, szczę-
śliwego powrotu.

Adam Tromsa

DZIEŃ STRAŻAKA 2004

79

SAMORZ¥D

      24.stycznia 2018r. nastąpiło podpi-
sanie umowy przez dyr. SP ZOZ w
Głubczycach Adama Jakubowskiego
z Marszałkiem Województwa Andrze-
jem Bułą  na realizację przedstawione-
go projektu. Podpisanie i wymiana
dokumentów odbyła się  w obecności
władz samorządowych gminy, powia-
tu, Rady Społecznej. Szczegóły pro-
jektu informatyzacji  SP ZOZ  przed-
stawił  zebranym i mediom z-ca dyr.
ds administracyjno-technicznych
Tomasz  Janyk.  Marszałek Woje-
wództwa  A. Buła otrzymał na pa-
miątkę  książkę " Służba  Zdrowia w
Głubczycach w latach 1945-1975"
autorstwa  dr Katarzyny Maler
Całkowita wartość projektu
2652 002,54 zł brutto,  wartość
dofinansowania 2 253 156,65 zł
brutto.Termin realizacji: 18
miesięcy. W ramach projektu zo-
staną zrealizowane zadania:

1. Modernizacja serwerowni, w ra-
mach której, pomieszczenie serwerow-
ni dostosowane zostanie do wymo-
gów bezpieczeństwa przetwarzanych
i przechowywanych danych medycz-
nych oraz zapewnienia ciągłości dzia-
łania. (...)
2. Zakup sprzętu w ramach którego
zakupionych zostanie 60 komputerów,

WDROŻENIE E-USŁUG W SP ZOZ
drukarki, przełączniki sieciowe, serwery,
macierz dyskowa, serwer do kopii zapa-
sowych, wielofunkcyjna zapora siecio-
wa, tablety medyczne oraz zestawy do
telemedycyny (ciśnieniomierz, gluko-
metr, pulsyksometr, EKG, tablet)
3.  Zakup oprogramowania, w ramach
którego  wdrożone zostanie dziewięć
e-usług z niezbędnym oprogramowa-
niem:

a) e-rejestracja - moduł ma umożliwić
pacjentom  wybór i zarezerwowanie ter-

minu wizyty do wybranego lekarza/po-
radni przez Internet. Pacjent będzie miał
również  możliwość podglądu informa-
cji o najbliższym wolnym terminie przy-
jęć do poradni oraz  możliwość anulo-
wania zarezerwowanej wizyty.
b) e-wynik dla pacjenta -  Moduł
umożliwi dostęp pacjentom do wy-
ników badań wykonanych w naszej
jednostce za pośrednictwem Interne-
tu. Po zalogowaniu się do systemu

pacjent będzie miał możliwość wynik
odczytać, pobrać lub wydrukować.
c) e-dokumentacja - Moduł umożliwi
pacjentom złożenie elektronicznego
wniosku o udostępnienie dokumenta-
cji medycznej za pobyt szpitalny lub
wizytę ambulatoryjną przez Internet.
Po wydaniu dokumentacji będzie do-



KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

80

stępna do pobrania i wydrukowa-
nia na koncie pacjenta.
d)  e-wynik dla podmiotów zleca-
jących - Moduł umożliwi podmio-
tom zlecającym pacjentom wyko-
nanie badań diagnostycznych w na-
szej placówce w ramach kontraktu z
NFZ na dostęp do wyników badań
przez Internet.
e) EDM dla personelu medycznego -
Moduły umożliwią personelowi me-
dycznemu na kompleksowe prowa-
dzenie dokumentacji medycznej pa-
cjentów w formie elektronicznej. Sys-
tem będzie zintegrowany z pracow-
niami, dzięki czemu personel będzie
miał dostęp do wyników i opisów
badań w chwili ich wykonania. Moduł
będzie zintegrowany z e-usługami dla
pacjentów, co umożliwi pacjentom
dostęp do aktualnych wyników ba-
dań w chwili ich wykonania.
f) e-konsultacje lekarskie - moduł
umożliwi na zlecanie oraz wykonywa-
nie  zewnętrznych oraz wewnętrznych
konsultacji pomiędzy personelem le-
karskim.
g) Elektroniczny obieg dokumentów
- Moduł elektronicznego obiegu do-
kumentów ma na celu usprawnienie
przepływu dokumentów zewnętrz-
nych oraz wewnętrznych pomiędzy
jednostkami szpitala (częścią admini-
stracyjną, szpitalem, POZ i AOS oraz
pracowniami).

h) E-powiadomienia - Moduł automa-
tycznie powiadomi pacjenta o zbliża-
jący się terminie wizyty oraz innych
zdarzeniach medycznych (np. terminie
badania, dostępności udostępnionej
dokumentacji). Moduł ma powiada-
miać pacjenta za pomocą trzech  kana-

łów komunikacji:
SMS, email oraz
wiadomość sys-
temowa dostęp-
na na koncie pa-
cjenta w syste-
mie.

i) E-telemedycyna - moduł e-teleme-
dycyny   wraz zakupionym sprzętem
pozwoli na wykonywanie badań przez
pacjenta w domu i przesyłanie ich do
systemu w szpitalu. Wyniki badań
dostępne będą dla lekarzy w celu ana-
lizy oraz diagnostyki. Aplikacja zain-
stalowana na tablecie/telefonie dla
pacjenta przeanalizuje pomiar i poin-
formuje pacjenta o przekroczeniu nor-
my dla danego badania.
4. Wdrożenie - w ramach zadania zo-
stanie dokonane wdrożenie oraz insta-
lacja zakupionego sprzętu oraz opro-
gramowania w celu zapewnienia dzia-
łań zaplanowanych w ramach projek-
tu przewidzianych funkcjonalności
oraz ich integracjii  z parametryzacją
oprogramowania.
5. Szkolenie - W ramach zadania prze-
prowadzone zostaną szkolenia dla pra-
cowników, obejmą obsługę systemu,
prowadzenie dokumentacji medycznej
w wersji elektronicznej oraz bezpie-
czeństwo przetwarzanych danych
medycznych.

            Jan Wac
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Na refleksyjna nutę
Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania;

Nowe wyzwania, nowe obowiązki,
Nowe twarze i nowe działania

Ubrane w litanię człowieczeństwa.
 Odkrywasz się na nowo, ciągle uczysz;

Ofiarujesz to, co masz cennego:
Wiedzę, talent, doświadczenie, otwarte serce i uśmiech -

Wreszcie siebie samego.
Dostrzegasz w drugim człowieku brata;

Czynisz dobro, gdy wokół wiele zła.
Nie zapominasz o potrzebujących,

Brzemię choroby i cierpienia niosących.
Masz w sobie empatię, życzliwość;

Radość dziecka, łzy wzruszenia i... tkliwość.
Upadasz z pokorą i podnosisz się zwycięsko;

Wiara w Opatrzność i bliźnich to twa siła wielka!
"Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" -

Powie starorzymski poeta;
Niech się staną maksymą codzienności,

W której nie brak trosk i kłopotów!
Zamykasz pewien etap życia;

Czas na podsumowanie.
Tak naprawdę liczy się tylko miłość:

Do Boga, ludzi i siebie nawzajem.
Prezesem, dyrektorem, radnym się bywa;

Wiele by można tu rzec…
Otwórz się więc na nową rzeczywistość,

A dostrzeżesz w niej bogatą treść!
Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania.

A życie toczy się dalej i dyktuje nowe zadania.
Tyle się wokół nas dzieje i dziać będzie,

 Bądź więc zawsze człowiekiem
i niech człowiek w tobie zwycięży!

                                                 Maria Farasiewicz
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Na refleksyjna nutę
Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania;

Nowe wyzwania, nowe obowiązki,
Nowe twarze i nowe działania

Ubrane w litanię człowieczeństwa.
 Odkrywasz się na nowo, ciągle uczysz;

Ofiarujesz to, co masz cennego:
Wiedzę, talent, doświadczenie, otwarte serce i uśmiech -

Wreszcie siebie samego.
Dostrzegasz w drugim człowieku brata;

Czynisz dobro, gdy wokół wiele zła.
Nie zapominasz o potrzebujących,

Brzemię choroby i cierpienia niosących.
Masz w sobie empatię, życzliwość;

Radość dziecka, łzy wzruszenia i... tkliwość.
Upadasz z pokorą i podnosisz się zwycięsko;

Wiara w Opatrzność i bliźnich to twa siła wielka!
"Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" -

Powie starorzymski poeta;
Niech się staną maksymą codzienności,

W której nie brak trosk i kłopotów!
Zamykasz pewien etap życia;

Czas na podsumowanie.
Tak naprawdę liczy się tylko miłość:

Do Boga, ludzi i siebie nawzajem.
Prezesem, dyrektorem, radnym się bywa;

Wiele by można tu rzec…
Otwórz się więc na nową rzeczywistość,

A dostrzeżesz w niej bogatą treść!
Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania.

A życie toczy się dalej i dyktuje nowe zadania.
Tyle się wokół nas dzieje i dziać będzie,

 Bądź więc zawsze człowiekiem
i niech człowiek w tobie zwycięży!

                                                 Maria Farasiewicz
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        OJCZYZNO NASZA – POLSKO
Ojczyzno Nasza – Ty – któraś się tysiąc pięćdziesiąt lat temu
"Chrztem Polski" odrodziła,
"Ty",  któraś jak Jezus Chrystus  – cierpienie i krzyż  na sobie nosiła.
Ojczyzno nasza – jak Ciebie cenić,  każdy Polak powinien wiedzieć.

Polsko – Ojczyzno – Matko nasza;
nie wolno nam nigdy z założonymi rękoma siedzieć;
bronić Ciebie zawsze musimy  – wiary naszej i polskiej mowy
i nawet życie oddać za Ciebie – każdy Polak powinien być gotowy.

Ojczyzno nasza z krajobrazem przydrożnych krzyży kaszki rzek
 zdobiących naszą polską ziemię, które od tysiąca
pięćdziesięciu lat oznajmują światu, że tutaj są polskie chrześcijańskie korzenie.

Ziemio polska przeplatana zbożem rozmaitym, pozłacana
 przenicą, owsem, jęczmieniem i żytem.
Bóg Cię obdarował dobrami wszelakimi,
byś mogła żywić lud polski żyjący na tej ziemi.

Ojczyzno nasza opleciona rzekami, jak niebieską wstążką,
które od gór do morza nieustannie dążą.
Ojczyzno nasza piękniejąca z dnia na dzień uroczymi miastami i wioskami.
Ojczyzno nasza ciesząca się nowoczesnymi pięknymi drogami.

Ojczyzno nasza cieszymy się i cierpimy zawsze razem z Tobą.
Ojczyno nasza – Matko nasza obyś już zawsze "była wolna"
nie odstąpiła od wiary w Jezusa i kroczyła "właściwą drogą".

                                                            Franciszka  Delanowska

NIEPODLEGŁA POLSKA

Po latach niewoli – Polska zmartwychwstała,
swoją niepodległość zaborcom wyrwała.

Nasi pradziadowie krew swą przelewali,
niepodległość Polski dla nas odzyskali.

Niepodległa piękna dzisiaj Polska cała,
za wolną ojczyznę naszym przodkom chwała.

Niepodległą Polską wszyscy się cieszymy,
dziś setną rocznicę wolnej Polski czcimy!

                                          Franciszka Delanowska
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10. 11. 2018
AKT ODSŁONIĘCIA

I POŚWIĘCENIA
 POMNIKA

ŚW. JANA PAWŁA II
Dla upamiętnienia największego z Po-

laków,  świętego Jana Pawła II, który
wskazywał światu drogę życia w praw-
dzie i miłości, a narodowi polskiemu
otworzył bramy wolności.

W 40. rocznicę wyboru kardynała Ka-
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w 100.
rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę, z inicjatywy i staraniem
społeczności  Ziemi Głubczyckiej na
większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny

wznosimy pomnik  świętego Jana Pawła II  w naszym mieście,  jako drogo-
wskaz dla nas wszystkich. Na cokole umieszczamy słowa z homilii Ojca
Świętego wygłoszone we Wrocławiu w 1997 r. podczas Kongresu Euchary-
stycznego:  „Wolność jest człowiekowi dana  i  zadana”.

Wolność, o której mówił Papież, jest powołaniem każdego chrześcijanina.
Papież z posągu wskazuje nam na Kościół, bo Kościół jest i zawsze był

Stróżem Wolności.  Apostoł Paweł w Liście do Galatów pisał:
„Ku Wolności wyzwolił nas Chrystus” [Ga, 5,1-12].
Obaj wielcy mężowie napominają nas, że chrześcijanin ma obowiązek wol-

ność podejmować  w sposób twórczy i odpowiedzialny.
O wolność trzeba mu się troszczyć i wolność trzeba  zdobywać każdego

dnia! Odsłaniamy w dniu dzisiejszym monument - wotum społeczności na-
szego miasta za pontyfikat umiłowanego Papieża – Polaka, naszego Ojca
i Nauczyciela. Stanowić on będzie widzialny znak pamięci i zarazem wyraz
hołdu, dumy i wdzięczności.  Jednocześnie niech  trwale wzywa  do pielęgno-
wania nauki  świętego Jana Pawła II. Niech krzepi nasze serca i porusza
sumienia. Niech daje pokój, siłę i nadzieję. Niech pozostanie trwałym drogo-
wskazem dla naszego miasta i regionu.  A  pamięć o św. Janie Pawle II
i wartościach, które głosił i  w nas zaszczepił, będzie obecna na zawsze.

Niech będzie trwała niczym spiż monumentu wyrzeźbionego przez artystę,
Pana profesora Czesława Dźwigaja.

Odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II w obecności mieszkańców
miasta i zaproszonych gości dokonali: Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc,
Michał Ślęczek – ks. proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny, Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz – członkowie Spo-
łecznego Komitetu  Budowy Pomnika św. Jana Pawła II,

(foto K. Gawęcki)

(foto K. Gawęcki)
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Pomnik poświęcił ks.  biskup Paweł Stobrawa.
Dokonano tego 10 listopada 2018, w przeddzień Stulecia Odzyskania przez

Polskę Niepodległości. W tym czasie biskupem Rzymu był Ojciec Święty
Franciszek, Ordynariuszem Diecezji Opolskiej – ks. biskup Andrzej Czaja,
Wojewodą Opolskim - Adrian Czubak, Marszałkiem Województwa Opolskiego
– Andrzej Buła, Starostą Głubczyc – Józef Kozina.

Treść niniejszego aktu podpisali: Ks. biskup - Paweł Stobrawa, Burmistrz
Głubczyc -  Adam Krupa,  Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Na-
umczyk, Ks. proboszcz Parafii Narodzenia NMP -  Michał Ślęczek,

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika św. Jana Pawła II  -
Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz.

Akt  po zamknięciu w metalowej tubie uroczyście wmurowano w funda-
menty pomnika. Odpisy aktu zdeponowano w Powiatowym Muzeum Ziemi
Głubczyckiej, Urzędzie Miejskim, Parafii Narodzenia NMP.

GŁUBCZYCE 10 LISTOPADA ROKU PAŃSKIEGO 2018

                                               CZESŁAW DŹWIGAJ
Urodził się 18 czerwca 1950 w Nowym Wiśniczu, gdzie ukończył Liceum

Plastyczne. W  latach  1972-1977 studiował  rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, w której obecnie jest profesorem.  Spod jego dłuta wyszło kilka-
dziesiąt  pomników ( na całym  świecie),   w tym ponad 50 Jana Pawła II  i wiele
realizacji małych form, między innymi poświęconych także polskiemu papieżo-
wi.

Jest człowiekiem otwartym i gościnnym, z wielkim zaangażowaniem opowia-
dającym o swoich zrealizowanych dziełach, bardzo skupionym  na uwagach i
sugestiach inwestorów dzieł, nad którymi pracuje. To sprawia, że jego realiza-
cje „papieskie” są różnorodne i zaświadczają o wyjątkowości Karola Wojtyły
– papieża  i  Wielkiego Polaka. (na zdjęciu przy mikrofonie)
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              KALENDARIUM  BUDOWY POMNIKA
Idea powstania pomnika Jana Pawła II w Głubczycach ewoluowała kilka lat.

Jej realizacja udała się Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika św. Jana
Pawła II, który założyli 21.03.2018 r.: Krzysztof  Gawęcki, Dariusz Kozłowski
i Rafał Zwarycz, mieszkańcy Głubczyc. Intencją przewodnią Komitetu było:

„Utworzenie w Głubczycach pomnika upamiętniającego postać św. Jana
Pawła II  z okazji 40. rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły na
urząd Biskupa Rzymu oraz w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Jan Paweł II jako jeden z najbardziej wpływowych przywódców
świata, a zarazem Papież, swoją postawą i posługą wywarł wielki wpływ na
bieg wydarzeń w Polsce, Europie  i na świecie.”

Pomnik stanowić będzie wotum wdzięczności mieszkańców Ziemi Głubczyc-
kiej a zarazem upamiętniać będzie postać wielkiego Polaka, pierwszego Papie-
ża z naszego kraju. Przypominać ma Osobę, która w jakże wyraźny sposób
podtrzymywała i upowszechniała tradycję narodową, pielęgnowała polskość
oraz wniosła znaczący wkład w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej Polaków.”

Członkowie Komitetu zwrócili się do Burmistrza Głubczyc o możliwość usta-
wienia pomnika na  Placu Armii Krajowej. Propozycja Komitetu spotkała się
z pozytywną reakcją Burmistrza Adama Krupy i Radnych Rady Miejskiej. Po-
rozumienie   zawarto 21.03.2018 r.  pomiędzy Komitetem Budowy Pomnika,
a Gminą Głubczyce, w którym podzielono obowiązki inwestycji. Gmina Głub-
czyce zobowiązała się udostępnić teren, dopełnić formalności związanych
z budową pomnika, zagospodarować teren i wznieść postument pod pomnik
oraz po  jego odsłonięciu  dbać o pomnik i jego otoczenie. Zadaniem Komitetu
było dokonanie wyboru pracowni artystycznej i projektu pomnika,  sfinanso-
wanie jego wykonania,  transport i montaż. Dla realizacji powyższych celów
Komitet Budowy  ogłosił zbiórkę publiczną  i zgromadził konieczne środki
finansowe.

O wyborze wykonawcy pomnika św. Jana Pawła II, prof. Czesława Dźwigaja,
zaważyła znajomość jego wcześniejszych dzieł.

Koncepcja pomnika została wypracowana wspólnie z członkami Komitetu
i ks. Michałem Ślęczkiem, proboszczem parafii Narodzenia NMP.   Koszt figury
Św.Jana Pawła II wyniósł 105 000 zł, a jego wykonanie zawdzięczamy wielkiej
hojności głubczyczan, mieszkańców gmin ościennych  oraz  firm miejscowych.
Remont otoczenia i cokół sfinansowała Gmina Głubczyce, przeznaczając na to
120 000 zł.

Projekt zagospodarowania placu i fundamentu z cokołem opracowała
 - mgr inż. Aneta Toporowska,częśc elektryczną - inż. Krzysztof Kunicki.
Całość autoryzował -  mgr inż. arch. Piotr Bykowski.
Prace ziemne wykonane przez pracowników Usług Komunalnych
 z - Janem Śnieżkiem na czele.
Obłożenie cokołu płytami granitowymi
oraz pomoc przy montażu pomnika na cokole - Piotr Zabawa.



84

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

Pomnik poświęcił ks.  biskup Paweł Stobrawa.
Dokonano tego 10 listopada 2018, w przeddzień Stulecia Odzyskania przez

Polskę Niepodległości. W tym czasie biskupem Rzymu był Ojciec Święty
Franciszek, Ordynariuszem Diecezji Opolskiej – ks. biskup Andrzej Czaja,
Wojewodą Opolskim - Adrian Czubak, Marszałkiem Województwa Opolskiego
– Andrzej Buła, Starostą Głubczyc – Józef Kozina.

Treść niniejszego aktu podpisali: Ks. biskup - Paweł Stobrawa, Burmistrz
Głubczyc -  Adam Krupa,  Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Na-
umczyk, Ks. proboszcz Parafii Narodzenia NMP -  Michał Ślęczek,

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika św. Jana Pawła II  -
Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz.

Akt  po zamknięciu w metalowej tubie uroczyście wmurowano w funda-
menty pomnika. Odpisy aktu zdeponowano w Powiatowym Muzeum Ziemi
Głubczyckiej, Urzędzie Miejskim, Parafii Narodzenia NMP.

GŁUBCZYCE 10 LISTOPADA ROKU PAŃSKIEGO 2018

                                               CZESŁAW DŹWIGAJ
Urodził się 18 czerwca 1950 w Nowym Wiśniczu, gdzie ukończył Liceum

Plastyczne. W  latach  1972-1977 studiował  rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, w której obecnie jest profesorem.  Spod jego dłuta wyszło kilka-
dziesiąt  pomników ( na całym  świecie),   w tym ponad 50 Jana Pawła II  i wiele
realizacji małych form, między innymi poświęconych także polskiemu papieżo-
wi.

Jest człowiekiem otwartym i gościnnym, z wielkim zaangażowaniem opowia-
dającym o swoich zrealizowanych dziełach, bardzo skupionym  na uwagach i
sugestiach inwestorów dzieł, nad którymi pracuje. To sprawia, że jego realiza-
cje „papieskie” są różnorodne i zaświadczają o wyjątkowości Karola Wojtyły
– papieża  i  Wielkiego Polaka. (na zdjęciu przy mikrofonie)
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              KALENDARIUM  BUDOWY POMNIKA
Idea powstania pomnika Jana Pawła II w Głubczycach ewoluowała kilka lat.

Jej realizacja udała się Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika św. Jana
Pawła II, który założyli 21.03.2018 r.: Krzysztof  Gawęcki, Dariusz Kozłowski
i Rafał Zwarycz, mieszkańcy Głubczyc. Intencją przewodnią Komitetu było:

„Utworzenie w Głubczycach pomnika upamiętniającego postać św. Jana
Pawła II  z okazji 40. rocznicy powołania kardynała Karola Wojtyły na
urząd Biskupa Rzymu oraz w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Jan Paweł II jako jeden z najbardziej wpływowych przywódców
świata, a zarazem Papież, swoją postawą i posługą wywarł wielki wpływ na
bieg wydarzeń w Polsce, Europie  i na świecie.”

Pomnik stanowić będzie wotum wdzięczności mieszkańców Ziemi Głubczyc-
kiej a zarazem upamiętniać będzie postać wielkiego Polaka, pierwszego Papie-
ża z naszego kraju. Przypominać ma Osobę, która w jakże wyraźny sposób
podtrzymywała i upowszechniała tradycję narodową, pielęgnowała polskość
oraz wniosła znaczący wkład w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej Polaków.”

Członkowie Komitetu zwrócili się do Burmistrza Głubczyc o możliwość usta-
wienia pomnika na  Placu Armii Krajowej. Propozycja Komitetu spotkała się
z pozytywną reakcją Burmistrza Adama Krupy i Radnych Rady Miejskiej. Po-
rozumienie   zawarto 21.03.2018 r.  pomiędzy Komitetem Budowy Pomnika,
a Gminą Głubczyce, w którym podzielono obowiązki inwestycji. Gmina Głub-
czyce zobowiązała się udostępnić teren, dopełnić formalności związanych
z budową pomnika, zagospodarować teren i wznieść postument pod pomnik
oraz po  jego odsłonięciu  dbać o pomnik i jego otoczenie. Zadaniem Komitetu
było dokonanie wyboru pracowni artystycznej i projektu pomnika,  sfinanso-
wanie jego wykonania,  transport i montaż. Dla realizacji powyższych celów
Komitet Budowy  ogłosił zbiórkę publiczną  i zgromadził konieczne środki
finansowe.

O wyborze wykonawcy pomnika św. Jana Pawła II, prof. Czesława Dźwigaja,
zaważyła znajomość jego wcześniejszych dzieł.

Koncepcja pomnika została wypracowana wspólnie z członkami Komitetu
i ks. Michałem Ślęczkiem, proboszczem parafii Narodzenia NMP.   Koszt figury
Św.Jana Pawła II wyniósł 105 000 zł, a jego wykonanie zawdzięczamy wielkiej
hojności głubczyczan, mieszkańców gmin ościennych  oraz  firm miejscowych.
Remont otoczenia i cokół sfinansowała Gmina Głubczyce, przeznaczając na to
120 000 zł.

Projekt zagospodarowania placu i fundamentu z cokołem opracowała
 - mgr inż. Aneta Toporowska,częśc elektryczną - inż. Krzysztof Kunicki.
Całość autoryzował -  mgr inż. arch. Piotr Bykowski.
Prace ziemne wykonane przez pracowników Usług Komunalnych
 z - Janem Śnieżkiem na czele.
Obłożenie cokołu płytami granitowymi
oraz pomoc przy montażu pomnika na cokole - Piotr Zabawa.
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Postać siedząca na tronie przedstawiająca św. Jana Pawła II wykonana zo-
stała z brązu,  ustawiona na postumencie na planie prostokąta o ściętych
narożnikach, nieco szerszym niż plinta (podstawa) pomnika obłożonym czer-
wonym granitem („Bohus red”). Całość umieszczona jest na niskim cokole
z płaszczyzną  z przodu nieznacznie wysuniętą, wykonaną z szarego granitu.

W założeniu artystyczno-ideowym pomnik św. Jana Pawła II  nawiązuje do
postaci św. Piotra znajdującej się w Bazylice św. Piotra w Rzymie.  Pomnik
przedstawia Jana Pawła II w wieku dojrzałym, siedzącego na tronie. Papież
w lewej ręce trzyma ferulę (pastorał zakończony krucyfiksem), a prawą ma
uniesioną nieco do góry - w geście tzw. "błogosławiącym". Postać ma lewą
stopę wysuniętą do przodu, poza kraj plinty i widoczną w połowie spod alby.
Prawa stopa jest znacznie cofnięta, z widocznym czubkiem buta. Papież odzia-
ny jest w strój nieszporny złożony z alby przewiązanej w pasie sznurem i kapy,
na głowie ma infułę (mitra).

Pastorał przypisywany Janowi Pawłowi II, który często towarzyszył papie-
żowi, należał wcześniej do  Pawła VI. Na infule artysta umieścił symbole czte-
rech  ewangelistów - jako symbol Ewangelii powierzonej i głoszonej przez
następcę Piotra. Kapa spięta jest klamrą z przedstawieniem Du-
cha Świętego w postaci gołębicy a w jej rogach umieszczonych
zostało 7 kropli symbolizujących 7 darów Ducha Świętego. Na
kapie umieszczono lilijki - symbol NMP. Na piersiach świętego,
poniżej klamry, znajduje się krzyż łaciński zawieszony na łań-
cuszku. Tron złożony jest z siedziska, wysokiego zaplecka za-
kończonego łukiem pełnym  i bocznych podłokietników. Z tyłu
na całej powierzchni płaskorzeźba z herbem Jana Pawła II.

Zamysłem artysty jest stopniowanie emocji i hierarchizacja poszczególnych
elementów kompozycji. Najwyżej rzeźbiarz umieścił krucyfiks (męka Chrystu-
sa Zwycięzcy, odkupienie), nieco niżej na infule  symbole 4 ewangelistów -
Ewangelia. Poniżej nich święty Jan Paweł II- głowa Kościoła Rzymskokatolic-
kiego i wielki zwolennik ekumenii, który swoje życie i losy świata zawierzył
NMP (symbole lilii). Wsparty na krzyżu Papież ma głowę zwróconą w stronę
kościoła parafialnego i błogosławi nam.  Z tyłu na plincie odlano napis:

„Pomnik ten wzniesiono w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły
na Stolicę Pio-
trową    z inicjaty-
wy i staraniem
społeczności Głub-
czyc na większą
chwałę Boga i na-
szej Ojczyzny”

 oraz umieszczo-
no herb Głubczyc.
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Postać z brązu
dobrze kore-
sponduje z ka-
miennym coko-
łem, który
w swojej grania-
stej strukturze
zawiera odcienie
szarości i przy-
gaszonej czer-
wieni. Wspo-
mniana czerwień
łagodzi przejście
od koloru meta-

lu brązu do szarości, która dominuje w urządzeniu alejek placu. Na cokole
umieszczone zostały  napisy. Na ścianie frontowej postumentu:

"Wolność jest człowiekowi dana i zadana,
 św. Jan Paweł II, 1920, 1978, 2005”.

 Natomiast z tyłu cokołu znajduje się dedykacja :
„Największemu z rodu Polaków w setną rocznicę

odzyskania niepodległości przez Polskę, 1918-2018”.

Całość kom-
pozycji sankcjo-
nuje układ tere-
nu a skala jego
planu daje wy-
starczającą mo-
numentalność.
Stąd niewysoki
p o s t u m e n t
i wielkość posta-
ci, która jest
tyko nieznacznie
większa od natu-
ralnych ludz-
kich rozmiarów
(ok. 2,5 m w po-

stawie stojącej).  Postać Wielkiego Polaka, dojrzałego papieża nie ma sakrali-
zować planu. Każdy może podejść i pomyśleć, może odmówić modlitwę, matka
z dzieckiem może przysiąść na ławce pod drzewem i odpocząć.

                                                            Barbara Piechaczek,  zdjęcia Jan Wac
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     Zdjęcia Jan Wac
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Serdecznie zapraszamy rodziny na
wydarzenie patriotyczne 1918 Nie-
podległa Polska - głosiły plakaty za-
chęcające do rodzinnego spędzenia
wolnego w podwójnie świąteczne   po-
południe 15. sierpnia przed ratuszem
w Głubczycach.

Dzieci bawiły się świetnie,  uczest-
nicząc w przedstawieniu teatralnym
"Pyza na ścieżkach historii" prezen-
towanym przez aktorów  „Teatru Pana
O” z Poznania.  Poznali jednocześnie
historię Polski od najdawniejszych
pradziejów  i  czasów Lecha Czecha
i Rusa, legendarne założenie pierw-
szej stolicy, rodowód godła, początki
państwowości, poprzez jej upadek
i rozbiory do odzyskania niepodległo-
ści, a wszystko w formie rozmowy/
opowieści sędziwego dziadka z  fi-
glarną wnuczką.

Przedstawienie zakończyło wspól-
ne zdjęcie rozbawionych dzieci z ak-
torami/ wykonawcami przedstawie-
nia. Tego popołudnia głubczyczanie

1918  NIEPODLEGŁA  POLSKA
i ich goście mieli jeszcze okazję wy-
słuchać dwóch koncertów- Piotra
Goliata Nieobecni?" oraz "Wolna
i niepodległa" Tego popołudnia na
Rynku były jeszcze inne atrakcje m.in.
Diorama grupy rekonstrukcyjno- hi-
storycznej, "Góry Opawskie", Towa-

rzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami oferowało różne
smakołyki  za "wrzutkę" do
skarbonki na rzecz pomocy
chorej dziewczynce i inne
imprezy towarzyszące.

Tego dnia przed południem  harcerze
KH ZHP,  delegacje władz samorządo-
wych, kombatantów, szkół i przedszkoli
i innych instytucji, stowarzyszeń,
z racji DNIA WOJSKA POLSKIEGO
uczestniczyli  we Mszy św. już o godz.
9.45, - po której przed pomnikiem zło-
żyli kwiaty ze względu na późniejszy
wyjazd harcerzy na obchody Święta
Wojska Polskiego do Opola.  Nato-
miast o godz. 11.00  odprawiona zo-
stała suma za parafian, w rocznicę BI-
TWY WARSZAWSKIEJ (CUDU
NAD WISŁĄ)  w roku 1920 -  w inten-
cji  naszej Ojczyzny, a także naszych
wspólnot kombatanckich (z racji DNIA
WOJSKA POLSKIEGO) oraz za zmar-
łych w obronie wolności Ojczyzny.

          Jan Wac
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
uczestnicy  Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Gołuszowi-
cach wzięli udział w jasełkach, któ-

re zostały wysta-
wione na scenie
M i e j s k i e g o
Ośrodka Kultu-
ry w Głubczy-
cach. W przygo-
towaniu i realiza-
cji  projektu brał
czynny udział

Pan Walde-
mar Lankauf.
Przedstawie-
nie zostało
zrealizowane
w ramach
p r o j e k t u :
"Razem je-
steśmy na
w s p ó l n e j

JASEŁKA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

drodze - zostań wolontariuszem,  zmie-
niaj świat i siebie" w ramach I edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Opolskiego.

W dniu 21 grudnia 2017r. zor-
ganizowano spotkanie wigilij-
ne. Swoją obecnością za-
szczyciły  nas rodziny naszych
uczestników oraz zaproszeni
goście wśród których byli min.
wicemarszałek Województwa

Opolskiego Roman Kolek,  radny Sej-
miku Wojewódzkiego  Zbigniew Ziół-
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ko, władze samorzą-
dowe powiatu, Po-
wiatowego Urzędu
Pracy, władze samo-
rządowe gmin two-
rzących powiat, kie-
rownicy Ośrodków
Pomocy Społecznej
oraz media. Ceremo-
niał towarzyszący
wieczerzy poprowa-
dził ks. proboszcz pa-
rafii Gołuszowice.
M i ł y m
akcentem
świątecz-
n e g o
spot ka -
nia było
wręcze-
nie upo-
m i n k u
Państwu
Marii i
Rysz ar -
d o w i
Pruszow-
skim,  którzy  obchodzili 50. rocznicę ślubu. Uczestnicy i pracownicy również
złożyli serdeczne życzenia i wręczyli upominek.

Ewa Bartusik



100

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
uczestnicy  Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Gołuszowi-
cach wzięli udział w jasełkach, któ-

re zostały wysta-
wione na scenie
M i e j s k i e g o
Ośrodka Kultu-
ry w Głubczy-
cach. W przygo-
towaniu i realiza-
cji  projektu brał
czynny udział

Pan Walde-
mar Lankauf.
Przedstawie-
nie zostało
zrealizowane
w ramach
p r o j e k t u :
"Razem je-
steśmy na
w s p ó l n e j

JASEŁKA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

drodze - zostań wolontariuszem,  zmie-
niaj świat i siebie" w ramach I edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Opolskiego.

W dniu 21 grudnia 2017r. zor-
ganizowano spotkanie wigilij-
ne. Swoją obecnością za-
szczyciły  nas rodziny naszych
uczestników oraz zaproszeni
goście wśród których byli min.
wicemarszałek Województwa

Opolskiego Roman Kolek,  radny Sej-
miku Wojewódzkiego  Zbigniew Ziół-

101

WSPÓ£CZESNOŒÆ
ko, władze samorzą-
dowe powiatu, Po-
wiatowego Urzędu
Pracy, władze samo-
rządowe gmin two-
rzących powiat, kie-
rownicy Ośrodków
Pomocy Społecznej
oraz media. Ceremo-
niał towarzyszący
wieczerzy poprowa-
dził ks. proboszcz pa-
rafii Gołuszowice.
M i ł y m
akcentem
świątecz-
n e g o
spot ka -
nia było
wręcze-
nie upo-
m i n k u
Państwu
Marii i
Rysz ar -
d o w i
Pruszow-
skim,  którzy  obchodzili 50. rocznicę ślubu. Uczestnicy i pracownicy również
złożyli serdeczne życzenia i wręczyli upominek.

Ewa Bartusik



102

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

8 lutego 2018r.  w Szkole Podstawo-
wej w Klisinie odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. To naj-
piękniejsze dni w roku. W tych dniach
babcie  i dziadkowie obdarzani są
szczególnymi dowodami miłości.
Zaproszeni dziadkowie licznie przy-

byli, aby podziwiać występy swoich
wnucząt. Dla kochanych gości rodzi-
ce przygotowali poczęstunek w po-
staci ciasta, kawy i  herbaty, a dzieci
wspaniały program artystyczny.  Uro-
czystość rozpoczęła Pani Teresa, która
serdecznie przywitała przybyłych
gości i złożyła  życzenia wszystkim
babciom i dziadkom. W  pięknie ude-

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  W KLISINIE

korowanej sali gimnastycznej dzieci
pod kierunkiem  wychowawczyń
przedstawiły  piękny program arty-
styczny. W większości były to wzru-
szające wiersze i piosenki okoliczno-
ściowe, związane tematycznie z tym-
że świętem. Oprócz montażu słowno
- muzycznego, szanowni goście obej-
rzeli także pokazy taneczne w wyko-
naniu dzieci oddziału przedszkolne-
go i uczniów.  Występ bardzo się po-
dobał, o czym świadczyły gromkie
brawa.
Atmosfera tej uroczystości była
wspaniała, podziękowaniom ze stro-
ny gości nie było końca. Dzieci po-
czuły się prawdziwymi gospodarzami
naszej placówki. Poprzez wiersz, pio-
senkę i taniec mogły wyrazić kocha-
nym babciom i dziadkom, swoje uczu-
cia za trud włożony w ich wychowa-
nie. Spotkanie upłynęło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Szczęśliwe
i uśmiechnięte twarze Babć i Dziad-
ków po raz kolejny ukazały nam, jak
ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile z wnukami.

          M. Przybysławska
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Stało się tradycją, że grupa star-
szaków z oddziału przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Klisinie odwiedza mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej. Tak też
było i w tym roku.

1. lutego 2018r. przejęte, ale pełni
dumy przedszkolacy przedstawiły
mieszkańcom zaprzyjaźnionego
Domu swój program. Była insceniza-
cja "Rzepki", recytacja wierszy, pio-
senka o dziadku, gra na instrumen-
tach no i oczywiście tańce. Występy
dzieci zostały nagrodzone gromkimi

DZIEŃ BABCI  DZIADKA W DPS
brawami, a pani Gabrysia tradycyjnie
zadbała też o słodki poczęstunek.

A żeby nie było przykro pracują-
cym tam babciom, zostały zaproszo-
ne do tańca przy piosence "Babciu,
droga babciu powiedz mi…"

To był wyjątkowy dzień, pełen
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i
rozpromienione twarze "dziadków" uka-
zały nam, jak ważne są takie spotkania.
A dzieci od najmłodszych lat uczą się
wrażliwości i szacunku w stosunku do
chorych i starszych ludzi.

                 T.Micek
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6. stycznia  w święto Objawienia
Pańskiego w wypełnionym po brzegi
kościele o.o. Franciszkanów w Głub-
czycach odbył się koncert kolęd i pa-
storałek "Z orszakiem Trzech Kró-
li" w reż. Marii Farasiewicz, a w wy-
konaniu Grupy Estradowej MIRIAM-
MOK  i teatru TRADYCJA ZSM.

W tym muzycznym przedsięwzięciu
wystąpili m.in.:
wokalistka jazzo-
wa - Ewa Szmit-
Chawa  i Tomasz
Wierzba - bary-
ton. Żywy akom-
paniament two-
rzyli: Marian Ba-
żyński (organy) i
Tomasz Mirga
(skrzypce). Ze-
spół przybył tu po
raz kolejny na za-
proszenie o.
Gwardiana - Aure-
liusza Kułakiewi-
cza, by w scenerii franciszkańskiej
szopki złożyć Bożej Dziecinie swoje
dary, czyli barwny program poetyc-
ko-muzyczny, wyśpiewać jej chwałę,
oddać pokłon i cześć.

W ponadgodzinnym, jakże boga-
tym treściowo, koncercie wybrzmiały
utwory śpiewane i wierszowane,
w tym także autorstwa Marii Farasie-
wicz, napisane na tę okoliczność.
Dominowały współczesne pastorałki,
lecz nie mogło zabraknąć tradycyj-
nych kolęd.Widowiskowy charakter
występu, ciekawe aranżacje muzycz-

Z ORSZAKIEM
TRZECH KRÓLI

ne (stylizacja góralska, rytmy regee,
country, walc i inne), tematyczna sce-
nografia i rekwizyty wytworzyły spe-
cyficzny nastrój i klimat w świątyni.
Odbiorcy nie kryli radości i wzruszeń!
Byli wśród nich włodarze naszego
miasta, powiatu, radni różnych szcze-
bli, goście z Republiki Czeskiej, Ukra-
iny, mieszkańcy miasta, a także pobli-

skich miejscowo-
ści,  których O.
Gwardian ciepłymi
słowami powitał.

Wysoki poziom
koncertu został
doceniony i nagro-
dzony gromkimi
brawami i owacja-
mi na stojąco.

Przełożony klasz-
toru ciepłymi sło-
wy podziękował
wykonawcom za
znakomity występ
i już zaprosił na na-

stępny.
W przedsięwzięciu, o którym tu

mowa, poza wyżej wymienionymi wy-
stąpili również: Maria Farasiewicz,
Beata Krzaczkowska, Witold Dereń,
Filip Plata i Mietek Zając. Nad nagło-
śnieniem i oprawą techniczną czuwał
Krzysztof Rzym (ZSM).Obszerna fo-
torelacja Mateusza Kitki na portalu
tvglubczyce.pl.i fanpageu teatru Tra-
dycja.

Redakcja ZSM
foto z jasełek Środowiskowego

Domu Samopomocy w MOK
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Grudzień i styczeń to miesiące do-
rocznych spotkań opłatkowych róż-
nych środowisk. Jedno z nich miało
charakter szczególny. To spotkanie
opłatkowe Kresowian ziemi głubczyc-
kiej. Zorganizowane zostało przez To-
warzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich od-
dział Głubczyce pod przewodnictwem
prezesa Edwarda Wołoszyna i jego za-
stępcę-Kazimierza Naumczyka, a pro-
wadzone przez moją osobę odbyło się

27 stycznia 2018 r. w sali balowej
Hotelu Domino. Wzięło w nim
udział ponad sto osób!

Wśród licznie zgromadzonych
gości nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli organizacji krajowych i wo-
jewódzkich. Wśród nich wyróżnić na-
leży prezydenta Światowego Kongre-
su Kresowian -Jana Skalskiego z By-
tomia czy wiceprezesa zaprzyjaźnio-
nego Stowarzyszenia Kresowian z K-
Koźla - Mieczysława Habudę. Wła-
dze samorządowe reprezentował nasz
burmistrz-Adam Krupa, notabene,
także Kresowiak.

Warto też wspomnieć o obecności
dr nauk humanistycznych- Barbary
Górnickiej-Naszkiewicz, której praca
doktorska, ,,obroniona" w paździer-

NOWOROCZNE SPOTKANIE KRESOWIAN
niku  2017  roku, nosi tytuł ,,Dziedzic-
two kulturowe głubczyckich Kreso-
wian".

Noworoczną uroczystość uświetnił
swym wystąpieniem gość specjalny,
prof. Stanisław Sławomir Nicieja, pro-
mujący przy tej okazji X tom swej
,,Kresowej Atlantydy” i inne publi-
kacje dotyczące historii Kresów II RP.

Skoro opłatek to i obecność kapela-
na Kresowiaków- ks. Adama Szubki-
proboszcza parafii Bogdanowice i ku-

stosza Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej z Monasterzysk.

Najpierw przywitanie przez preze-
sa Edwarda Wołoszyna, potem oko-
licznościowe przemówienia gości,

wreszcie symboliczne przełamanie się
opłatkiem, życzenia, lampka szampana,
smaczne kresowe jadło i długie, kulu-
arowe rozmowy, wspólne fotografie…

Punkt kulminacyjny spotkania sta-
nowił niewątpliwe koncert żeńskiego
zespołu wokalnego ELEGIA z miejsco-
wości Sarny na Wołyniu. W jego
wykonaniu można było usłyszeć pięk-
ne ukraińskie kolędy, polskie pieśni
ludowe, a także światowe przeboje,
oczywiście w języku ukraińskim.

Chórzyści, o których tu mowa, dzia-
łają przy kościele garnizonowym Kor-
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pusu Ochrony Pogranicza we wspo-
mnianych Sarnach.  Ubrani  w cieka-
we, stylizowane stroje, przybyli na tę
noworoczną  uroczystość ze swoim
opiekunem - polskim księdzem Wła-
dysławem Łukasiewiczem przy okazji
koncertowania po Opolszczyźnie.

Tego świątecznego wieczoru nie mo-
gło zabraknąć nutki poetyckiej. Recyto-
wane przez Podolanina - Zygmunta Ko-
sowskiego wiersze jego autorstwa, były
swoistą podróżą sentymentalną na Kre-
sy. Przepełnione bólem i goryczą wywo-
łały wiele emocji   i wzruszeń!

Prężnie działające głubczyckie To-
warzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd-Wsch. od szeregu lat orga-
nizuje owe spotkania opłatkowe czy

tzw. Dni Kresowe. Lecz to nie wszyst-
ko! Patronuje bowiem licznym przed-
sięwzięciom   kulturalnym, historycz-
nym, jak i  konkursom (literacki, pla-
styczny, itp.). Zarząd tego stowarzy-
szenia inicjuje  pielgrzymki na Kresy,
gromadzi materiały historyczne, archi-
wizuje je, a przede wszystkim kulty-
wuje i popularyzuje tradycje kreso-
we; czci pamięć przodków bestialsko
pomordowanych przez banderow-
ców, a co najistotniejsze, zaszczepia
w młodym pokoleniu miłość do Kre-
sów - ziemi praojców.

Ocala od zapomnienia!
Maria Farasiewicz

Kresowianka  z dziada,
pradziada
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Kresy nostalgiczne,
Kresy sentymentalne
Przez Głubczyckie Towarzystwo
Miłośników Lwowa…
Od lat wielu popularyzowane.

Poezją, pieśnią czczone,
otoczone kultem;
W obrazach przywoływane,
Malowane akwarelą i na płótnie.

Kresy idylliczne, także refleksyjne;
Te pełne zadumy,
Jak też przepełnione goryczy piołunem.
W sferze sakrum i profanum istniejące;
We łzach naszych praojców
Za dawną Rzeczpospolitą tęskniących.

Kresy w losach Polaków
wypędzonych z Ojczyzny;
W symbolicznej grudce ziemi,
W wierze przodków,
ich miłości i nadziei.

Kresy wciąż żywe w głosie
,,Lwowskiej Fali'';
W dialogach Szczepka i Tońka,
W humorze,
który przetrwał całe pokolenia.

Kresy wskrzeszone
 w opłatkowych spotkaniach;
W świątecznych
i noworocznych życzeniach,
W spojrzeniu wstecz
 i odwiecznym marzeniu.

Maria Farasiewicz
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"Muzeum Piastów Śląskich w
Brzegu, mając na uwadze troskę o
historyczne dziedzictwo kresowe,
dążenie do ochrony pamięci histo-
rycznej budowanej przez niejedno-
krotnie  dramatyczne doświadczenia
Mieszkańców Kresów II Rzecz-
pospolitej, którzy  po zakończe-
niu działań wojennych przybyli
na Śląsk, osiedlili się w miej-
scowościach na terenie Opolsz-
czyzny, Dolnego Śląska, podję-
ło decyzję o gromadzeniu kolek-
cji pod nazwą  ARCHIWUM
KRESOWE."

Tymi słowami  dyr. Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu  Da-
riusz  Byczkowski  przedstawił przed-
stawicielom środowisk kresowych
ziemi głubczyckiej i prudnickiej pro-
pozycję  współpracy prowadzącej do
realizacji tej idei. Spotkanie z inicjaty-
wy Edwarda Wołoszyna  prezesa  Sto-
warzyszenia Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. miało miejsce w
gabinecie Burmistrza Głubczyc, a jego
druga robocza część  prowadzona
przez  Barbarę Piechaczek  dyr. Po-
wiatowego  Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej w ratuszu, gdzie poznaliśmy wię-
cej szczegółów.  "Nasze Muzeum bar-
dzo chętnie przyjmie do zbiorów ar-
chiwalia, fotografie, dokumenty, dzie-
ła sztuki, wyroby rzemieślnicze, itp.
przedmioty zabytkowe przywiezione
tu z opuszczonych domów na Kre-
sach. Chętnie też skopiujemy archi-

TWORZYMY ARCHIWUM KRESÓW
walia a  oryginały oddamy  właścicie-
lom. Przekazywanie obiektów czy też
kopiowanie odbywałoby się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie nor-
mami prawnymi.  Zasoby Archiwum
Kresowego służyłyby badaniom na-

ukowym  oraz ekspozycjom muzeal-
nym. Zyskałyby status dóbr kultury
materialnej. W związku z tym, uprzej-
mie prosimy o powiadomienie o na-
szej inicjatywie Mieszkańców, którzy
być może, zechcieliby podjąć współ-
pracę  z brzeskim Muzeum w groma-
dzenie tego zespołu przedmiotów za-
bytkowych."  - poszerzyła informacje
Teresa Piasecka  starszy kustosz - kie-
rownik  Działu Oświatowego i Wy-
dawnictw . Do grona instytucji z któ-
rymi nawiązano już  kontakty należą
min.: Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo -Wschod-
nich w Brzegu  i Głubczycach, Insty-
tut Lwowski w Warszawie, red, nacz.
"Rocznika Lwowskiego" w Warsza-
wie. Propozycja z naszej strony zgro-
madzenia  w tym  Archiwum zbioru
publikacji książkowych głubczyckich
autorów, a dotyczących losów kreso-
wian i problematyki kresowej  oraz za-
wartych w Kalendarzach Głubczyc-
kich , spotkała się z życzliwym przyję-
ciem. W tym momencie pojawił się
problem, że nakłady niektórych pu-
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blikacji są  już  wyczerpane np."
Dzieje Głubczyc do 1742 roku" Kata-
rzyny Maler, komplet Kalendarzy
Głubczyckich i liczyć możemy  tylko
na   ofiarodawców z własnych biblio-
teczek. Na zakończenie  spotkania

jego  uczestnicy zwiedzili nasze Mu-
zeum i stanęli do pamiątkowej foto-
grafii przed makietą  średniowiecz-
nych Głubczyc. Od  lewej -  dyr. Mu-
zeum Ziemi  Prudnickiej dr Wjciech
Dominiak, dyr. PMZG dr  Barbara Pie-
chaczek,  Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu reprezentowały - panie:
starszy kustosz Małgorzata Młynar-

ska starszy kustosz Teresa Piasecka
kier. Działu Oświatowego i Wydaw-
nictw, dyr. MPŚ w Brzegu  Dariusz
Byczkowski  za  Ryszardem  Brzeziń-
skim  kresowianinem  z Pielgrzymo-
wa,   prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Lwowa  i Kresów Płd-Wsch.
Edward Wołoszyn, red. nacz. Głosu
Głubczyc Jan Wac,  fotografował hi-
storyk Muzeum  w Prudniku Marcin
Wiszniewski.

Osoby zainteresowane współpracą
mogą się kontaktować z dyr.  Muzeum
Barbarą  Piechaczek  osobiście w Mu-
zeum w Ratuszu, Rynek 1 lub telefo-
nicznie 77 485 0193

              Jan Wac
ZNAM KRESY

Znam Kresy z opowieści babci;
Dzień rozpoczęty i zakończony Maziarnią -

Gmina Kamionka Strumiłowa, powiat Busk,
A tu młody wikary - ksiądz Antoni Adamiuk.

Znam Kresy z opowieści babci;
Codzienność wtopioną w rytm przyrody;

Pole, las i dziadek Władek - leśniczy;
Zginął młodo, przez banderowców zamordowany.

Znam Kresy z opowieści babci,
Która w czasie pożogi zrodziła dziecię;
Moją mamę - małą Stasię, rocznik'43;

Poniewierka, tułaczka, przyjazd na obcą ziemię.
Znam Kresy z opowieści babci -
Ból, żal, łzy i nadzieję na powrót;

Od ponad ćwierć wieku na tamtym świecie,
A ja sercem wciąż odczuwam jej tęsknotę.

                           Maria Farasiewicz



108

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

"Muzeum Piastów Śląskich w
Brzegu, mając na uwadze troskę o
historyczne dziedzictwo kresowe,
dążenie do ochrony pamięci histo-
rycznej budowanej przez niejedno-
krotnie  dramatyczne doświadczenia
Mieszkańców Kresów II Rzecz-
pospolitej, którzy  po zakończe-
niu działań wojennych przybyli
na Śląsk, osiedlili się w miej-
scowościach na terenie Opolsz-
czyzny, Dolnego Śląska, podję-
ło decyzję o gromadzeniu kolek-
cji pod nazwą  ARCHIWUM
KRESOWE."

Tymi słowami  dyr. Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu  Da-
riusz  Byczkowski  przedstawił przed-
stawicielom środowisk kresowych
ziemi głubczyckiej i prudnickiej pro-
pozycję  współpracy prowadzącej do
realizacji tej idei. Spotkanie z inicjaty-
wy Edwarda Wołoszyna  prezesa  Sto-
warzyszenia Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. miało miejsce w
gabinecie Burmistrza Głubczyc, a jego
druga robocza część  prowadzona
przez  Barbarę Piechaczek  dyr. Po-
wiatowego  Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej w ratuszu, gdzie poznaliśmy wię-
cej szczegółów.  "Nasze Muzeum bar-
dzo chętnie przyjmie do zbiorów ar-
chiwalia, fotografie, dokumenty, dzie-
ła sztuki, wyroby rzemieślnicze, itp.
przedmioty zabytkowe przywiezione
tu z opuszczonych domów na Kre-
sach. Chętnie też skopiujemy archi-

TWORZYMY ARCHIWUM KRESÓW
walia a  oryginały oddamy  właścicie-
lom. Przekazywanie obiektów czy też
kopiowanie odbywałoby się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie nor-
mami prawnymi.  Zasoby Archiwum
Kresowego służyłyby badaniom na-

ukowym  oraz ekspozycjom muzeal-
nym. Zyskałyby status dóbr kultury
materialnej. W związku z tym, uprzej-
mie prosimy o powiadomienie o na-
szej inicjatywie Mieszkańców, którzy
być może, zechcieliby podjąć współ-
pracę  z brzeskim Muzeum w groma-
dzenie tego zespołu przedmiotów za-
bytkowych."  - poszerzyła informacje
Teresa Piasecka  starszy kustosz - kie-
rownik  Działu Oświatowego i Wy-
dawnictw . Do grona instytucji z któ-
rymi nawiązano już  kontakty należą
min.: Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo -Wschod-
nich w Brzegu  i Głubczycach, Insty-
tut Lwowski w Warszawie, red, nacz.
"Rocznika Lwowskiego" w Warsza-
wie. Propozycja z naszej strony zgro-
madzenia  w tym  Archiwum zbioru
publikacji książkowych głubczyckich
autorów, a dotyczących losów kreso-
wian i problematyki kresowej  oraz za-
wartych w Kalendarzach Głubczyc-
kich , spotkała się z życzliwym przyję-
ciem. W tym momencie pojawił się
problem, że nakłady niektórych pu-

109

WSPÓ£CZESNOŒÆ

blikacji są  już  wyczerpane np."
Dzieje Głubczyc do 1742 roku" Kata-
rzyny Maler, komplet Kalendarzy
Głubczyckich i liczyć możemy  tylko
na   ofiarodawców z własnych biblio-
teczek. Na zakończenie  spotkania

jego  uczestnicy zwiedzili nasze Mu-
zeum i stanęli do pamiątkowej foto-
grafii przed makietą  średniowiecz-
nych Głubczyc. Od  lewej -  dyr. Mu-
zeum Ziemi  Prudnickiej dr Wjciech
Dominiak, dyr. PMZG dr  Barbara Pie-
chaczek,  Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu reprezentowały - panie:
starszy kustosz Małgorzata Młynar-

ska starszy kustosz Teresa Piasecka
kier. Działu Oświatowego i Wydaw-
nictw, dyr. MPŚ w Brzegu  Dariusz
Byczkowski  za  Ryszardem  Brzeziń-
skim  kresowianinem  z Pielgrzymo-
wa,   prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Lwowa  i Kresów Płd-Wsch.
Edward Wołoszyn, red. nacz. Głosu
Głubczyc Jan Wac,  fotografował hi-
storyk Muzeum  w Prudniku Marcin
Wiszniewski.

Osoby zainteresowane współpracą
mogą się kontaktować z dyr.  Muzeum
Barbarą  Piechaczek  osobiście w Mu-
zeum w Ratuszu, Rynek 1 lub telefo-
nicznie 77 485 0193

              Jan Wac
ZNAM KRESY

Znam Kresy z opowieści babci;
Dzień rozpoczęty i zakończony Maziarnią -

Gmina Kamionka Strumiłowa, powiat Busk,
A tu młody wikary - ksiądz Antoni Adamiuk.

Znam Kresy z opowieści babci;
Codzienność wtopioną w rytm przyrody;

Pole, las i dziadek Władek - leśniczy;
Zginął młodo, przez banderowców zamordowany.

Znam Kresy z opowieści babci,
Która w czasie pożogi zrodziła dziecię;
Moją mamę - małą Stasię, rocznik'43;

Poniewierka, tułaczka, przyjazd na obcą ziemię.
Znam Kresy z opowieści babci -
Ból, żal, łzy i nadzieję na powrót;

Od ponad ćwierć wieku na tamtym świecie,
A ja sercem wciąż odczuwam jej tęsknotę.

                           Maria Farasiewicz



110

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

 10. stycznia 2018r. w Studenckim
Centrum Kultury w Opolu odbył się
Opolski Przegląd Muzyczny "Śpie-
wamy Kolędy, pastorałki  i pieśni
świąteczne"

W konkur-
sie tym wzię-
li udział
ucz n i owi e
Z e s p o ł u

Szkół Mechanicznych
w Głubczycach: Filip
Plata i Maciej Albert.
Obaj znaleźli się w gro-
nie laureatów. Filip
zdobył nagrodę
główną, czyli GWIAZ-
DĘ BETLEJEMSKĄ, a
Maciek wyróżnienie.
Pierwszy z nich zaśpie-
wał pastorałkę "Ma-
leńki Jezu", a drugi
utwór "Święty czas".
Warto podkreślić, że
towarzyszył im żywy
akompaniament kla-
wiszowy w wykona-
niu właśnie Maćka
Alberta.

Profesjonalne jury na czele z prof.
dr hab. Anną Pobóg -Lenartowicz -
prezes Opolskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa  Historycznego-
wysoko oceniło talent i walory mu-
zyczne naszych młodych artystów,
nad którymi opiekę artystyczną spra-

W GRONIE LAUREATÓW
wuje Maria Farasiewicz - instruktor-
ka teatru TRADYCJA, w którym nasi
laureaci działają. Ponadto otrzymała
podziękowanie i dyplom GWIAZDY
BETLEJEMSKIEJ za rozwijanie twór-
czej aktywności uczniów, ich talentów
oraz wrażliwości na polską kulturę i tra-
dycję.

Filip Plata i Maciej Albert to ucznio-
wie technikum informatycznego głub-

czyckiego MECHA-
NIKA. Drugiej i trze-
ciej klasy. W wyjeź-
dzie do Opola towa-
rzyszył im kierownik
internatu - Marek
Jargon. Uczestni-
cząc konkursie re-
prezentowali nie tyl-
ko szkołę, ale gminę
i powiat głubczycki.

Opolski Przegląd
Muzyczny to woje-
wódzka impreza kul-
turalna, której przy-
świeca hasło: "Jestem
Polakiem i kocham
swój kraj". A patronat
nad nią sprawują:
Wojewoda Opolski,
Kuratorium Oświaty
w Opolu, Opolskie
Stowarzyszenie Pa-
mięci Narodowej,
Polskie Towarzystwo

Historyczne, Stowarzyszenie Opolszczy-
zna Śpiewa, Wszechnica "Solidarno-
ści", Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3
Opole i inne.  Gratulujemy zwycięzcom i
ich instruktorce, życząc dalszych suk-
cesów artystycznych oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

                    Redakcja ZSM
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ZAGRAJ MI PIĘKLNY CYGANIE II
     W pierwszą niedzielę lata, 24 czerwca br., w amfiteatrze przy ul. Kocha-

nowskiego w Głubczycach odbyła się druga edycja jakże barwnego, 1,5-go-
dzinnego widowiska muzyczno-tanecznego pt. "Zagraj mi piękny Cyganie II"
w reżyserii Marii Farasiewicz, według jej scenariusza.

Wystąpiły w nim połączone siły trzech zespołów: Grupa Estradowa MI-
RIAM MOK, teatr TRADYCJA ZSM oraz zespół romski TERNE CIERCHENIE
prowadzony przez Bronisławę Mirgę przy Towarzystwie Kulturalno-Społecz-

nym Romów.
Akom pa-

niowali: Ma-
rian Bażyński
(instrumenty
k l a w i s z o -
we),Tomasz
M i r g a
(skrzypce,)
i Wiesław
Wierzba (gi-
tara, tambu-
ryn).

 Występ zaanonsował dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko
Mimo zagadkowej i zmiennej pogody publiczność dopisała!    A wśród niej

byli włodarze naszego miasta i powiatu, radni różnych szczebli samorządo-
wych i oczywiście miłośnicy muzyki cygańskiej, którzy wypełnili amfiteatr
i otaczający park. W jego malowniczej scenerii wybrzmiały niegdysiejsze
i współczesne pieśni cygańskie ilustrowane tańcem romskim, a przeplatane
stosowną poezją. Urzekająca, tematyczna scenografia "Stajni na Warszaw-
skiej" dodała autentyczności widowisku. Można było poczuć klimat i atmosfe-
rę dawnych obozowisk i taborów cygańskich. Nie mogło też zabraknąć praw-
dziwego konia i palącego się nieopodal ogniska.

Żywiołowo reagująca widownia dała się ponieść cygańskim, gorącym ryt-
mom. Brawom nie było końca. Musiał więc być bis! Integracyjny charakter
programu dopełnił utwór "Jedno jest niebo dla wszystkich".

W spektaklu muzycznym wystąpili: Maria Farasiewicz, Beata Krzaczkow-
ska, Karolina Sobczyk, Witold Dereń, Mietek Zając, wspomniani akompania-
torzy jak i grupa dzieci, młodzieży i dorosłych głubczyckich Romów.

To kulturalne wydarzenie na bieżąco w czasie trwania występu udostępniała
na swym profilu facebookowym Krystyna Koziara. TVPogranicze zarejestro-
wała program i wkrótce go wyemituje. Będzie też dostępny na YouTube TVPo-
granicze.   Zdjęcia na str.112

Redakcja ZSM
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 10. stycznia 2018r. w Studenckim
Centrum Kultury w Opolu odbył się
Opolski Przegląd Muzyczny "Śpie-
wamy Kolędy, pastorałki  i pieśni
świąteczne"

W konkur-
sie tym wzię-
li udział
ucz n i owi e
Z e s p o ł u

Szkół Mechanicznych
w Głubczycach: Filip
Plata i Maciej Albert.
Obaj znaleźli się w gro-
nie laureatów. Filip
zdobył nagrodę
główną, czyli GWIAZ-
DĘ BETLEJEMSKĄ, a
Maciek wyróżnienie.
Pierwszy z nich zaśpie-
wał pastorałkę "Ma-
leńki Jezu", a drugi
utwór "Święty czas".
Warto podkreślić, że
towarzyszył im żywy
akompaniament kla-
wiszowy w wykona-
niu właśnie Maćka
Alberta.

Profesjonalne jury na czele z prof.
dr hab. Anną Pobóg -Lenartowicz -
prezes Opolskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa  Historycznego-
wysoko oceniło talent i walory mu-
zyczne naszych młodych artystów,
nad którymi opiekę artystyczną spra-

W GRONIE LAUREATÓW
wuje Maria Farasiewicz - instruktor-
ka teatru TRADYCJA, w którym nasi
laureaci działają. Ponadto otrzymała
podziękowanie i dyplom GWIAZDY
BETLEJEMSKIEJ za rozwijanie twór-
czej aktywności uczniów, ich talentów
oraz wrażliwości na polską kulturę i tra-
dycję.

Filip Plata i Maciej Albert to ucznio-
wie technikum informatycznego głub-

czyckiego MECHA-
NIKA. Drugiej i trze-
ciej klasy. W wyjeź-
dzie do Opola towa-
rzyszył im kierownik
internatu - Marek
Jargon. Uczestni-
cząc konkursie re-
prezentowali nie tyl-
ko szkołę, ale gminę
i powiat głubczycki.

Opolski Przegląd
Muzyczny to woje-
wódzka impreza kul-
turalna, której przy-
świeca hasło: "Jestem
Polakiem i kocham
swój kraj". A patronat
nad nią sprawują:
Wojewoda Opolski,
Kuratorium Oświaty
w Opolu, Opolskie
Stowarzyszenie Pa-
mięci Narodowej,
Polskie Towarzystwo

Historyczne, Stowarzyszenie Opolszczy-
zna Śpiewa, Wszechnica "Solidarno-
ści", Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3
Opole i inne.  Gratulujemy zwycięzcom i
ich instruktorce, życząc dalszych suk-
cesów artystycznych oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

                    Redakcja ZSM
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ZAGRAJ MI PIĘKLNY CYGANIE II
     W pierwszą niedzielę lata, 24 czerwca br., w amfiteatrze przy ul. Kocha-

nowskiego w Głubczycach odbyła się druga edycja jakże barwnego, 1,5-go-
dzinnego widowiska muzyczno-tanecznego pt. "Zagraj mi piękny Cyganie II"
w reżyserii Marii Farasiewicz, według jej scenariusza.

Wystąpiły w nim połączone siły trzech zespołów: Grupa Estradowa MI-
RIAM MOK, teatr TRADYCJA ZSM oraz zespół romski TERNE CIERCHENIE
prowadzony przez Bronisławę Mirgę przy Towarzystwie Kulturalno-Społecz-

nym Romów.
Akom pa-

niowali: Ma-
rian Bażyński
(instrumenty
k l a w i s z o -
we),Tomasz
M i r g a
(skrzypce,)
i Wiesław
Wierzba (gi-
tara, tambu-
ryn).

 Występ zaanonsował dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko
Mimo zagadkowej i zmiennej pogody publiczność dopisała!    A wśród niej

byli włodarze naszego miasta i powiatu, radni różnych szczebli samorządo-
wych i oczywiście miłośnicy muzyki cygańskiej, którzy wypełnili amfiteatr
i otaczający park. W jego malowniczej scenerii wybrzmiały niegdysiejsze
i współczesne pieśni cygańskie ilustrowane tańcem romskim, a przeplatane
stosowną poezją. Urzekająca, tematyczna scenografia "Stajni na Warszaw-
skiej" dodała autentyczności widowisku. Można było poczuć klimat i atmosfe-
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Redakcja ZSM
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.. .zorganizowanego 21 marca
w Miejskim Ośrodku Kultury  przez
jego pomysłodawczynię - Marię Fa-
rasiewicz  i Zespół szkół Mechanicz-
nych we współpracy z MOK przy
współudziale Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących,  SP  Nr 2
oraz PSM I st.  Dochód z koncertu i
poprzedzającej go akcji dobroczynnej
OTWARTE SERCA  został przezna-
czony na remont Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom.

Zebrana kwota to  5.890 zł
 Podczas uroczystej gali została
 przekazana na ręce  O. Urbana
Adama Bąka - dyrektora Ośrodka.
Na ogólną sumę składają się: ZSM-
główny darczyńca - 2440 zł,
kwesta przed koncertem - 1716 zł,
pozostali darczyńcy - 1733 zł
O. Urban wszystkim ofiarodawcom
składa serdeczne  "Bóg zapłać".

11  EDYCJA KONCERTU CHARYTATYWNEGO
OTWARTE SERCA...
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Z początkiem lutego, nasz Francisz-
kański Ośrodek Pomocy Dzieciom
wzbogacił się o nową salkę do zajęć
socjoterapeutycznych. Socjoterapia
to metoda leczenia zaburzeń psy-
chicznych polegająca na wykorzysty-
waniu oddziaływań natury społecznej.
Na zajęcia socjoterapeutyczne mogą i
powinny uczęszczać dzieci, które mają
zdiagnozowane  zaburzenia w zacho-
waniach typu nadpobudliwość rucho-
wa, agresja, zahamowania, niska sa-
moocena, nieśmiałość, strach przed
relacjami z rówieśnikami.  Zajęcia so-
cjoterapeutyczne mają za zadanie
wspomagać dzieci w rozwoju i przyj-
mowaniu, rozumieniu rzeczywistości
przez realizację celów rozwojowych,
edukacyjnych i terapeutycznych. W
naszym głubczyckim Ośrodku, które-
go głównym zadaniem jest prowadze-
nie świetlicy socjoterapeutycznej, re-
alizowany jest autorski program socjo-
terapeutyczny "Pedagogika miłości",
który prowadzi o.Urban Adam Bąk
OFM.

Socjoterapia naszego Ośrodka pole-
ga na traktowaniu każdego z miłością
i szukania w nim dobra, tak jak robił
to Jezus Chrystus. Dlatego każdego
dnia w Ośrodku wychowankowie
uczą się znajdować w sobie dobro i

NOWA  SALKA DO SOCJOTERAPII W
FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

odkrywać co dobrego spotyka ich w
życiu oraz zdobywają umiejętności

nazywania swoich emocji i traktowa-
nia wszystkich z szacunkiem.  Rów-
nież codziennie uczymy się odnaleźć
w sobie coś dobrego, co w danym
dniu było naszym sukcesem i z czego
jesteśmy dumni.
Dlatego tak ważne jest, by do odby-

wanych rozmów i pracy z
dziećmi były przygotowane
jak najlepsze warunki. Dzięki
całej społeczności głubczyc-
kiej, władzom kościelnym, za-
konnym, gminnym i powiato-
wym, ale przede wszystkim
dzięki ludziom dobrego serca
- przyjaciołom naszego Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Pomo-

cy Dzieciom, którzy modlitwą i ofiarą
wspierają nas każdego dnia, a szcze-
gólnie przy okazji zbiórek w kościo-
łach czy podczas różnych koncertów
charytatywnych na rzecz Ośrodka,
udało się wyremontować salę, która



114

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

115

WSPÓ£CZESNOŒÆ

Z początkiem lutego, nasz Francisz-
kański Ośrodek Pomocy Dzieciom
wzbogacił się o nową salkę do zajęć
socjoterapeutycznych. Socjoterapia
to metoda leczenia zaburzeń psy-
chicznych polegająca na wykorzysty-
waniu oddziaływań natury społecznej.
Na zajęcia socjoterapeutyczne mogą i
powinny uczęszczać dzieci, które mają
zdiagnozowane  zaburzenia w zacho-
waniach typu nadpobudliwość rucho-
wa, agresja, zahamowania, niska sa-
moocena, nieśmiałość, strach przed
relacjami z rówieśnikami.  Zajęcia so-
cjoterapeutyczne mają za zadanie
wspomagać dzieci w rozwoju i przyj-
mowaniu, rozumieniu rzeczywistości
przez realizację celów rozwojowych,
edukacyjnych i terapeutycznych. W
naszym głubczyckim Ośrodku, które-
go głównym zadaniem jest prowadze-
nie świetlicy socjoterapeutycznej, re-
alizowany jest autorski program socjo-
terapeutyczny "Pedagogika miłości",
który prowadzi o.Urban Adam Bąk
OFM.

Socjoterapia naszego Ośrodka pole-
ga na traktowaniu każdego z miłością
i szukania w nim dobra, tak jak robił
to Jezus Chrystus. Dlatego każdego
dnia w Ośrodku wychowankowie
uczą się znajdować w sobie dobro i

NOWA  SALKA DO SOCJOTERAPII W
FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

odkrywać co dobrego spotyka ich w
życiu oraz zdobywają umiejętności

nazywania swoich emocji i traktowa-
nia wszystkich z szacunkiem.  Rów-
nież codziennie uczymy się odnaleźć
w sobie coś dobrego, co w danym
dniu było naszym sukcesem i z czego
jesteśmy dumni.
Dlatego tak ważne jest, by do odby-

wanych rozmów i pracy z
dziećmi były przygotowane
jak najlepsze warunki. Dzięki
całej społeczności głubczyc-
kiej, władzom kościelnym, za-
konnym, gminnym i powiato-
wym, ale przede wszystkim
dzięki ludziom dobrego serca
- przyjaciołom naszego Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Pomo-

cy Dzieciom, którzy modlitwą i ofiarą
wspierają nas każdego dnia, a szcze-
gólnie przy okazji zbiórek w kościo-
łach czy podczas różnych koncertów
charytatywnych na rzecz Ośrodka,
udało się wyremontować salę, która



116

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019
służy do zajęć socjoterapeutycz-
nych. Nowo pomalowane ściany,
wyposażenie salki w łóżko, stoliki,
pluszaki czy obrazy, to wszystko
sprawia, że przebywanie w tej sali
jest wielką radością dla dzieci, któ-
re czują się tu wspaniale, i w tak
przystosowanym dla nich otocze-
niu, łatwiej podejmują refleksją nad
sobą samym. Również w naszej
salce oprócz zajęć socjoterapeu-
tycznych odbywają się korepety-
cje, gdzie trudności w nauce na co
dzień odczuwane przez naszych
podopiecznych, łatwiej znajdują
swoje rozwiązania. Zajęcia w
Franciszkańskim Ośrodku Pomocy
Dzieciom odbywają się zabudowa-
niach klasztornych ojców francisz-
kanów, w dawnym budynku Gim-
nazjum Książęcego, zbudowanym
w roku 1752. Ponad 250 letni bu-
dynek wymaga ciągłych remontów
i napraw, aby jak najlepiej służyć
swemu obecnemu zadaniu, jakim
jest służba dzieciom. Dlatego
wszystkim ludziom o wielkim ser-
cu, którzy od tylu lat wspierają dzie-
ło pomocy dzieciom, pragniemy
wyrazić wdzięczność i podziękowa-
nia oraz zapewnić o naszej modli-
twie - raz w miesiącu w intencji
wszystkich naszych dobrodziejów,
ofiarodawców i sponsorów jest
odprawiana Msza św., a także
pamiętamy o Was w codzien-
nej modlitwie. Niech nasza
wspólna praca przyczyni się
do pomocy dzieciom w ich
prawidłowym rozwoju oraz
odkrywania w sobie dobra i
akceptacji siebie.

o. Urban Adam Bąk OFM
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 27.03.2018 r. w Miejskim Ośrodku
Kultury odbył się spektakl, który był
kolejnym działaniem realizowanym w
ramach projektu "RAZEM JESTE-
ŚMY NA WSPÓLNEJ DRODZE ZO-
STAŃ WOLONTARIUSZEM - ZMIE-
NIAJ ŚWIAT I SIEBIE" z pierwszej
edycji budżetu obywatelskiego mar-
szałka województwa opolskiego. Było
to przedstawienie pasyjne dotyczące
Świąt Wielkiej Nocy. Brali w nim udział
uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Gołuszowi-

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
cach. Przybyli zaproszeni goście,
uczniowie szkół oraz mieszkańcy Do-
mów Pomocy Społecznej. Widzowie
byli bardzo zadowoleni, co okazali  po
spektaklu gorącymi brawami na sto-
jąco. Spektakl przygotowany był  przy
współpracy z Waldemarem  Lankufem.
Następnie zaproszeni goście, pra-
cownicy i uczestnicy udali się na Śnia-
danie Wielkanocne do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Nowych
Gołuszowicach, które odbyło się w
miłej i przyjaznej atmosferze.

                          Ewa Bartusik
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17 LAT BEZ BARIER
       W dniach  6. i 7. listopada 2018 w auli Liceum Ogólnokształcącego
odbyła się 17. edycja festiwalu integracyjnego BEZ BARIER,
wkomponowanego w Głubczyckie Dni Kultury.

   Pierwszego dnia z udziałem dzieci, a drugie-
go młodzieży i dorosłych. To szlachetne przedsięwzięcie po raz kolejny zosta-
ło zorganizowane przez jego pomysłodawczynię - Marię Farasiewicz przy współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz głubczyckimi szkołami średnimi. Myśl
przewodnią programu stanowiło biblijne przykazanie miłości bliźniego.
      „Razem na scenie we wspólnocie, niepełnosprawni i zdrowi. Tu niepełno-
sprawność nie jest ułomnością, a staje się wartością. Tu wszyscy są tacy
sami!" - podkreśla Maria Farasiewicz, prowadząca program. Podczas tych
integracyjnych wieczorów aula "ogólniaka" wypełniona była po brzegi. Na
widowni przedstawiciele władz różnych szczebli. Ponadto dyrektorzy szkół,
przedszkoli, reprezentanci stowarzyszeń, organizacji, osoby duchowne, na-
uczyciele, wychowawcy, opiekunowie, dzieci, młodzież (liczna reprezentacja
ZSM), seniorzy, rodzice, lokalne i wojewódzkie media, etc. Słowem sympatycy
idei integracji i solidaryzmu  z tymi, dla których los nie był łaskawy, bo obar-
czył brzemieniem niepełnosprawności czy też nieuleczalnej choroby.
     A na scenie bogactwo treści i formy: inscenizacje, tematyczne piosenki,
recytacje, występy taneczne czy muzyka klasyczna.
Tegoroczna edycja BEZ BARIER dedykowana była dwuletniej Mai Bubiak ze
Ściborzyc Małych oraz dziewięcioletniej Lilii Balickiej-Sikorze z Bogdanowic.
Obie zmagają się z dysfunkcjami dziecięcego porażenia mózgowego, a znane
są lokalnemu środowisku z reportaży TV Pogranicze.
   Festiwal BEZ BARIER to także apel o pomoc i wsparcie dla nich. Wzruszają-
cym momentem koncertu było wystąpienie matek dziewczynek, czyli Moniki
Sabatowicz i Agnieszki Balickiej-Sikory, które podzieliły się refleksjami na te-
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mat niełatwej walki  z chorobą swych dzieci. Z
kolei Lilia skierowała do publiczności swój
wierszyk. Były łzy, emocje i ogromne brawa!
Warto również wspomnieć o fakcie wręczenia
wyróżnień. Oto wiceprezes Stowarzyszenia
TACY SAMI - Krzysztof  Hajda uhonorował
panów: Krzysztofa Gawęckiego i Krzysztofa
Tkacza statuetkami "Honorowego Członka

Stowarzyszenia", dziękując tym samym za pomoc i wieloletnie  działania na
rzecz niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji BEZ BARIER wystąpiło ponad
300 wykonawców! Od przedszkolaków po osoby dorosłe. To prawdziwa lekcja
zrozumienia, przyjaźni i… miłości!   Integracja na scenie: prawdziwa, szczera,
rzeczywista. Lecz w życiu codziennym jeszcze wiele barier do pokonania…
W 17. festiwalu BEZ BARIER wystąpili: starszaki oraz grupa "Przyjaciele Krzy-
sia" z Publicznego Przedszkola nr 2 z oddz. Integracyjnymi pod kier. Elżbiety
Naszkiewicz; klasa IV C SP nr1 z oddz. Integracyjnymi pod kier. Renaty River i
Malwiny Olchowy; podopieczni stowarzyszenia TACY SAMI pod kier. Mag-
daleny Szafrańskiej; przedszkolaki z PICCOLINA pod kier. Edyty Pasik; dzieci
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom wraz z O. Urbanem  Adamem
Bąkiem; Emilia Kownacka oraz klasa III SP w Lisięcicach pod kier. Agnieszki
Walków i Urszuli Wojciechowskiej; dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wycho-
wawczego (Mał-
gosia Bielska, Na-
talia Kusiak, Mate-
usz Jacheć i Dawid
Herbut) pod kier.
Joanny Cieślik i
Agnieszki Seń;
placówka opie-
kuńczo-wycho-
wawcza "Gniaz-

do" pod kier. Iwony Lipińskiej; zespół romski
"Terne Cierchenie" pod kier. Bronisławy Da-
nuty Mirgi; Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Nowych Gołuszowicach z terapeutką
Ewą Bartusik (fr. "Brzydkiego kaczątka w reż.

Waldemara Lankaufa"); ks. proboszcz parafii Równe - Krzysztof Cieślak (sło-
wo Boże); Klasa VIII D SP nr3 pod kier. Artura Krupy i Ireneusza Szkwarka;
Małgosia Kubów (skrzypce) z PSM I st. przy akompaniamencie mamy - Agnieszki
Jagli-Kubów; reprezentacja DPS Klisino filia Kietrz (Gabrysia Kluska i Mirela Jan-
kowska) pod kier.  Sylwii Nowak; Dominik Wąsik - uczeń "Rolniczaka"; Paulina
Piekarz, Oliwia Prus i Dominika Haładus - tancerki Opolskiej Szkoły Tańca Tomasza
Nawrockiego filia MOK pod kier. Grażyny Pakulskiej; duet - rodzeństwo: Ewa
Szmit-Chawa z bratem Piotrem (LO); Przedstawiciele MECHANIKA: Aleksandra
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17 LAT BEZ BARIER
       W dniach  6. i 7. listopada 2018 w auli Liceum Ogólnokształcącego
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widowni przedstawiciele władz różnych szczebli. Ponadto dyrektorzy szkół,
przedszkoli, reprezentanci stowarzyszeń, organizacji, osoby duchowne, na-
uczyciele, wychowawcy, opiekunowie, dzieci, młodzież (liczna reprezentacja
ZSM), seniorzy, rodzice, lokalne i wojewódzkie media, etc. Słowem sympatycy
idei integracji i solidaryzmu  z tymi, dla których los nie był łaskawy, bo obar-
czył brzemieniem niepełnosprawności czy też nieuleczalnej choroby.
     A na scenie bogactwo treści i formy: inscenizacje, tematyczne piosenki,
recytacje, występy taneczne czy muzyka klasyczna.
Tegoroczna edycja BEZ BARIER dedykowana była dwuletniej Mai Bubiak ze
Ściborzyc Małych oraz dziewięcioletniej Lilii Balickiej-Sikorze z Bogdanowic.
Obie zmagają się z dysfunkcjami dziecięcego porażenia mózgowego, a znane
są lokalnemu środowisku z reportaży TV Pogranicze.
   Festiwal BEZ BARIER to także apel o pomoc i wsparcie dla nich. Wzruszają-
cym momentem koncertu było wystąpienie matek dziewczynek, czyli Moniki
Sabatowicz i Agnieszki Balickiej-Sikory, które podzieliły się refleksjami na te-
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Pabian, Dominika Łabińska  oraz klasa 1A technikum ekonomicznego; Mietek
Zając - aktor teatru TRADYCJA.
   Pomoc organizacyjno-akustyczna: dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko i jego
pracownicy; dyrektor LO - Krzysztof Tokarz i obsługa tej szkoły; uczniowie i
absolwenci ZSM: Krzysztof Rzym, Dominika Jurkiewicz, Damian Zieliński,
Kacper Żelazny, Robert Poźniak, Dawid Boroński, Patryk Andruszczyszyn oraz
Kamil Farasiewicz; Marian Bażyński; Asysta prowadzącej - Patrycja Farasie-
wicz; Słodycze dla dzieci - Irena Sapa (członek Zarządu Powiatu); Słodki po-
częstunek - Adam Kamiński;
Relacja na żywo na portalu Facebook (Maria Farasiewicz) - Dominika Jurkie-
wicz i Krzysztof Rzym;
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na Facebook'u twojeglubczyce.pl. TV
Pogranicze zarejestrowała ów program i w stosownym czasie go wyemituje.
Maria Farasiewicz składa serdeczne podziękowania wszystkim występującym,
ich opiekunom artystycznym, księżom, wspaniałej widowni oraz zaangażowa-
nym    w pomoc i organizację tej dorocznej imprezy, a szczególnie nieocenione-
mu Krzysiowi Rzymowi.
                                          Z pozdrowieniami - Redakcja ZSM

"KREW DAREM ŻYCIA"
    Takie hasło przyświecało jesiennemu poborowi krwi, który odbył się 24
października 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
To już 15. edycja tego jakże szlachetnego przedsięwzięcia organizowanego w
MECHANIKU  w ramach akcji " Młoda krew ratuje życie" przy współpracy z
głubczyckim Klubem HDK PCK i prezes zarządu - Elżbietą Kubal.
Po raz kolejny  świetlica szkoły zamieniła się w swoiste ambulatorium wypeł-
nione specjalistyczną kadrą medyczną z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Chętnych do oddania krwi było wielu. 40
osób z ZSM i 5 z zewnątrz. Tymczasem zarejestrowanych zostało 29, z czego

krew mogły oddać tylko 23 osoby. Ogółem zebra-
no 10,35l krwi!
Nad przebiegiem akcji czuwały panie: szkolna koor-
dynatorka - Beata Lehun oraz rejestrująca krwio-
dawców - nieoceniona pani Helena Kubal.

Wszystkim, którzy w pięk-
nym geście człowieczeń-
stwa ofiarowali swoją krew
składamy serdeczne podzię-
kowania.
Każda kropla życiodajnego
płynu ma wartość wielką.
"Oddając krew, dodajesz
nadziei".
Maria Farasiewicz - rzecz-
nik idei czerwonokrzyskiej
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W GRONIE NAGRODZONYCH
     19 października 2018 r. w Studenckim Centrum
Kultury Uniwersytetu Opolskiego miało miejsce
Regionalne Święto Edukacji. To doroczna uro-
czystość zorganizowana przez Departament Edu-
kacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego
w Opolu.
    W czasie podniosłej gali Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego - Andrzej Buła wraz z wice-
marszałkiem - Stanisławem Rakoczym wręczył
nagrody w kilku kategoriach przyznane przez Za-
rząd Województwa.

   W gronie laureatów znalazło się pięć
osób związanych z ziemią głubczycką. Nagrodą
Marszałka za szczególne osiągnięcia w dziedzi-

nie rozwoju i upowszechniania edukacji zostali uhonorowani: Maria Farasie-
wicz - nauczycielka języka polskiego w głubczyckim MECHANIKU oraz Bog-

dan Kulik - dy-
rektor Zespołu
Szkół w Pietro-
wicach.
Z kolei w kate-
gorii "Prymus
O p ol s z c z y-
zny" nagro-
dzony został
uczeń kl.  V
Szkoły Podsta-
wowej nr 2  -
Tomasz Witek.

   Ponadto stypendium doktoranckim Marszałka Województwa za dorobek
naukowy została nagrodzona pochodząca z Głubczyc Justyna Koziarska -
absolwentka Zespołu Szkół Mechanicznych, obecnie doktorantka mechaniki
na Politechnice Opolskiej
    Nagrodą Marszałka za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej wyróżniony został Benedykt Pospiszyl - dyrektor Ze-
społu Szkół Medycznych w Branicach.
   Podczas uroczystości, w imieniu nagrodzonych i własnym, głos zabrała Maria
Farasiewicz, dziękując przy tym burmistrzowi Adamowi Krupie za nominowa-
nie jej osoby do tej prestiżowej nagrody.
   Gratulujemy uhonorowanym, dołączając życzenia dalszych sukcesów, zdro-
wia i wszelkiej pomyślności.
                                                                                     Redakcja ZSM
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Tegoroczne gminne uroczystości
Dnia Strażaka odbyły się 11 maja 2018
r.  na  głubczyckim Rynku przed ratu-
szem.  Obchody rozpoczęły się od
przemarszu defilady ulicami miasta od
Starostwa Powiatowego  do klaszto-
ru o.o.Franciszkanów. Po uroczystej

mszy świętej uczestnicy udali się
pod  pomnik św. Floriana, aby zło-
żyć kwiaty,  następnie przemasze-
rowali pod Ratusz gdzie odbył się
uroczysty apel.

Strażacy, którzy na co dzień niosą
pomoc poszkodowanym  nie tylko
przez ogień ale i wodę lub w wypad-
kach komunikacyjnych, niejednokrot-
nie w trudnych i niebezpiecznych wa-
runkach. Z okazji święta swojego pa-
trona - św. Floriana  mieli okazję za-
prezentować się  mieszkańcom Głub-
czyc  w  swoich  mundurach galo-
wych, pokazać  zdyscyplinowanie
i  swój  sprzęt bojowy którym się po-
sługują.

W uroczystości wzięli udział przed-

DZIEŃ STRAŻAKA
stawiciele władz samorządowych gmi-
ny, powiatu i województwa, oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP, Ko-
mendy Powiatowej PSP oraz  innych
instytucji współpracujących i wspie-
rających jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Uwagę zwracali „stra-

żacy” młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych,  którzy
„stanowią gwarancję odmła-
dzania kadr i szeregów stra-
żackich       w przyszłości”  -
jak powiedział w swoim wy-
stąpienie Burmistrz Głub-
czyc Adam Krupa również
w mundurze strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka w

uznaniu zasług odznaczeni  i wy-
różnieni zostali:
"ZA ZASŁUGI DLA WOJE-
WÓDZTWA OPOLSKIEGO"
1. dh Władysław Brewus

 s. Michała
2. dh Ryszard Gazda s. Józefa
ZŁOTYM MEDALEM ZA
 ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Ryszard Bydłowski s. Zbigniewa
BRĄZOWYM MEDALEM ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Tomasz Surmiński s. Jana, 2. Sła-
womir Kierdal s. Mikołaja 3. Damian
Gawłowski s. Stanisława, 4. Maciej
Kamiński s. Romana 5. Kamil Ptak s.
Ryszarda, 6. Bogusław Dudzik s. Sta-
nisława
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ODZNAKĄ
,,WZOROWY STRAŻAK"
1. Arkadiusz Kępa s. Jerzego, 2. Ma-
rek Świniarski s. Feliksa 3. Dawid
Chryczyk s. Mirosława, 4. Marek
Kopeć s. Ireneusza 5. Mateusz Ko-
peć s. Ireneusza, 6. Mateusz Marko
s. Piotra 7. Rafał Stecko s. Rudolfa,
8. Paweł Rębisz s. Marka
ZA WSPARCIE
I PRZYCHYLNOŚĆ
 NA RZECZ OSP
1. dh Daniel Vitek, 2. dh Piotr Soczyń-
ski, 3. dh Bogdan Kulik 4. dh  Adam
Tromsa
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Dnia Strażaka odbyły się 11 maja 2018
r.  na  głubczyckim Rynku przed ratu-
szem.  Obchody rozpoczęły się od
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DZIEŃ STRAŻAKA
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żacy” młodzieżowych dru-
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Ryszarda, 6. Bogusław Dudzik s. Sta-
nisława
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ODZNAKĄ
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05.12.2017 w miejscowości Lisię-
cice Strażacy Ochotnicy uruchomi-
li pierwszy w powiecie publicznie do-
stępny defibrylator AED. (http://fun-
dacjaratujzycie.eu/mapa/)

To proste urządzenie ratujące życie
jest dostępne w podgrzewanej
kapsule  na frontowej ścianie
remizy OSP, co pozwala na ca-
łoroczne przechowywanie na
zewnątrz. Dzięki podłączeniu
skrzynki do lokalnego systemu
powiadamiania strażacy  mogą
reagować na każde otworzenie
kapsuły z AED. Jest to innowa-
cyjne rozwiązanie w skali kraju.

 W ramach przekazania urzą-
dzenia do publicznego dostępu od-
było się szkolenie dla ponad 100
mieszkańców wsi. Strażacy już byli
szkoleni. Zorganizowane przez straża-
ków szkolenie miało na celu przybliże-
nie zasad pierwszej pomocy w Nagłym
Zatrzymaniu Krążenia (NZK). Podczas
szkolenia przypomniano zasady pierw-
szej pomocy oraz opowiedziano o moż-
liwościach zainstalowanego na straż-
nicy OSP urządzenia AED.

Defibrylator został przekazany jed-
nostce przez Fundację Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Defibryla-
tor  uroczyście odsłonięty i poświę-
cony został przez
ks. proboszcza
parafii.

PIERWSZY W POWIECIE
W szkoleniu udział wzięli mieszkań-

cy wsi Lisięcice Proboszcz parafii
Marian Stokłosa, burmistrz Głubczyc
Adam Krupa oraz przedstawiciele lo-
kalnych mediów.

                 Marcin Podstawka

Więcej informacji:
Skrzynka z matą grzewczą: http://
rotaid.com/ , AED: https://maxhar-
ter.com/defibrylatory
UczymyPierwszejPomocy.pl
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18 lipca 2018 roku odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawczo – wybor-
cze w Oddziale Rejonowym Polskie-
go Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Głubczycach. Mimo nie-
sprzyjającej aury (lało jak z cebra)
frekwencja członków nadspodziewa-
nie dopisała (ponad 43%),wśród  za-
proszonych gości był  wiceburmistrz
Kazimierz Bedryj.

Wybory rozpoczęła przewodniczą-
ca Halina Sak. Przedstawiła sprawoz-
danie        z
działalności
Zarządu za
okres minio-
nej kadencji.
N a j w a ż -
niejszą kwe-
stią w minio-
nej kadencji
było wyro-
bienie “w
cz łonkach
Związku po-
czucia przy-
należności
do organiza-
cji. Tego, aby
członkowie  czuli się jak goście i przy-
jaciele, a nie jak petenci, potrzebni je-
dynie do opłacania składek. Z satys-
fakcją stwierdziła, iż udało się tego
dokonać, dzięki czemu wiele osób
otworzyło się przed kolegami “i wy-
zbyło tremy. Członkowie potrafią się
z siebie śmiać i żartować, chętnie biorą
udział“ w konkursach i proponowa-
nych zabawach.

Szczegółowo przedstawiła wyniki
organizowanych imprez, do których
należą: spotkania przedświąteczne,
wycieczki krajowe i zagraniczne, wy-

MAMY NOWY ZARZĄD
jazdy do teatru i operetki, wczasy wy-
poczynkowo – rehabilitacyjne nad
polskim morzem, także w górach,
wczasy wypoczynkowe zagraniczne,
zabawy taneczne, ogniska, wyjazdy
do wód termalnych itp. Prowadzone
były zajęcia edukacyjne z psycholo-
giem, adwokatem, dietetykiem, po-
licją, przedstawicielami banku. Odbyły
się także praktyczne zajęcia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz cy-
kliczne spotkania mające na celu tre-

ning naszego umysłu. Odbyły się 80
godzinne  kursy komputerowe zakoń-
czone certyfikatem.  We wszystkich
w/w imprezach i spotkaniach udział
wzięło łącznie  6515 osób.

Nasi członkowie mają możliwość
uczestniczyć (2 razy w tygodniu) w
zajęciach gimnastycznych na pływal-
ni i na sali gimnastycznej dzięki wspar-
ciu  Burmistrza Adama Krupy. Podzię-
kowała również za pomoc i wsparcie
panu staroście Józefowi Kozinie.

Zaapelowała do zgromadzonych
aby rozważnie wybierali swoich przed-
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stawicieli do Zarządu Związku gdzie
powinny trafić osoby, które będą za-
angażowane  codzienną pracą, będą
wykazywały się  inicjatywą i  wspiera-
ły prace prezydium.

Kolejnym punktem zebrania było
przedstawienie przez skarbnika panią
Leokadię Bycinę sprawozdania fi-
nansowego oraz przez przewodniczącą
komisji rewizyjnej panią Danutę Kraw-
czyk sprawozdania z prac w/w komisji.

Po wysłuchaniu sprawozdań udzie-
lono ustępującemu zarządowi abso-
lutorium, za okres 2013 – 2018. Za
udzieleniem  absolutorium głosowali
wszyscy obecni członkowie.

W przerwie zebrania głos zabrał
wiceburmistrz pan Kazimierz Bedryj.
Podziękował “za dotychczasową pra-
cę Zarządu na rzecz swoich członków,
seniorom podziękował za zaangażo-
wanie w sprawy lokalne naszego mia-
sta i gminy oraz życzył nam i władzom
gminy dalszej dobrej współpracy.

Po krótkiej przerwie potrzebnej do
uprawomocnienia się walnego zebra-
nia przystąpiono do zgłaszania kan-
dydatów na delegatów. Zgłoszono 20
osób, dwie osoby w trakcie wyraża-
nia zgody na kandydowanie wycofa-

ły swój udział. Ostatecznie wybrano
17 kandydatów z najwyższą liczbą
głosów. Wybrani kandydaci na dele-
gatów w obecności przewodniczące-
go i sekretarza zebrania przeszli do sali
obok dla odbycia zjazdu delegatów i
spośród siebie, w głosowaniu jaw-
nym, dokonali wyboru Zarządu, któ-
ry się niezwłocznie ukonstytuował.

Skład Zarządu przedstawia się na-
stępująco:

Prezydium Zarządu: przewodni-
cząca Halina Sak, zastępca przewod-
niczącej Barbara Dawidowicz, skarb-
nik Leokadia Bycina, sekretarz Jani-
na Dembicka.

Członkowie Zarządu: Halina  Ba-
nach, Bobrowicz Karol, Kopczyński
Franciszek, Kowalski Janusz, Sabina
Marcin, Sąsiadek Mieczysław.

Komisja Rewizyjna: przewodniczą-
ca Danuta Krawczyk, członkowie –
Zofia Kozłowska i Dorota Turniak.

Całemu Zarządowi życzymy na
nową kadencję realizacji zamierzeń i
planów wynikających ze statutu ku
zadowoleniu naszych członków.

Halina Banach
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Związek Emerytów i Rencistów
ZNP w Głubczycach mimo niezbyt
dużej liczby członków jest  bardzo ak-
tywny . W czerwcu nasze członkinie
brały udział w XII Ogólnopolskim Raj-
dzie Pieszym organizowanym przez
Dolnośląską Sekcję Emerytów i Ren-
cistów ZNP. Rajd popularyzuje cie-
kawe zakątki kraju. W
tym roku w imprezie
uczestniczyło 264 eme-
rytowanych nauczycie-
li i pracowników oświa-
ty.  Członkinie Naszej
sekcji już po raz czwarty
uczestniczyły w rajdzie.
Wcześniej  rajdy orga-
nizowane były w Karpa-
czu, Polanicy Zdrój i dwa
razy w Szklarskiej Porę-
bie. Tegoroczny   Rajd
trwał trzy dni.  Organi-
zatorzy  zaplanowali
wiele atrakcji : zwiedza-
nie Szklarskiej Poręby, wypad w góry
z przewodnikami, spotkanie przy ogni-
sku z zabawą. Wypad w góry był tak
zaplanowany  by każdy z uczestni-
ków miał do wyboru  trasę odpowied-
nią dla siebie, a tras do wyboru było
sześć . Nasza grupa wybrała trasę na
Szrenicę.  Kolejką wjechałyśmy na
szczyt  będący na terenie Karkonow-
skiego  Parku Narodowego. Ze szczy-
tu Szrenicy rozciąga się wspaniały
widok na polską i czeską stronę. Tra-
sy w Parku są bardzo dobrze utrzy-
mane i dobrze oznaczone. Schodząc
z gór zielonym szlakiem doszłyśmy do
schroniska pod Łebskim Szczytem,
następnie żółtym do centrum Szklar-

OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

skiej Poręby. Dziesięć kilometrów dało
się nam we znaki ale nie przeszkodzi-
ło nam dobrze się bawić na wieczor-
nym grillu z tańcami. Nikt nie żałował
nóg i zabawa trwała do późnych go-
dzin. W następnym dniu po spotka-
niu z władzami miasta, reprezentanci
sekcji przedstawili swoje krótkie pro-

gramy artystyczne. Na-
sza grupa reprezento-
wana przez:  L. Biłozur,
M. Masiuk,   Z. Pio-
trowską,  A. Rogulą, Z.
Śliwińską,  przedstawi-
ła  humorystyczny
wiersz "Dziadek", scen-
kę "Maryna gotuj pie-
rogi". Występ zakoń-
czyłyśmy piosenką
"Wspomnienie"  Wy-
stępy wszystkich grup
były na wysokim pozio-
mie. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy

otrzymali dyplomy i puchary. Wszy-
scy uczestnicy rajdu  postanowili
spotkać się  co  najmniej w tym sa-
mym składzie za rok w kolejnym pięk-
nym zakątku Naszego Kraju. Koń-
cząc, chciałabym zachęcić wszystkich
emerytów  nauczycieli i pracowników
oświaty by dołączyli do nas. Koło
Emerytów zbiera się raz w miesiącu.

Biuro ZNP znajduje się w Domu
Nauczyciela przy ulicy Kościuszki
i  jest czynne w poniedziałki i piątki
od godziny 9.00-13.00. Telefon do pani
Prezes Grażyny Raczek 725 451 995.
Serdecznie zapraszamy

     Alicja Rogula
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OGÓLNOPOLSKI RAJD PIESZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

skiej Poręby. Dziesięć kilometrów dało
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gramy artystyczne. Na-
sza grupa reprezento-
wana przez:  L. Biłozur,
M. Masiuk,   Z. Pio-
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Śliwińską,  przedstawi-
ła  humorystyczny
wiersz "Dziadek", scen-
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rogi". Występ zakoń-
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Emerytów zbiera się raz w miesiącu.

Biuro ZNP znajduje się w Domu
Nauczyciela przy ulicy Kościuszki
i  jest czynne w poniedziałki i piątki
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Prezes Grażyny Raczek 725 451 995.
Serdecznie zapraszamy

     Alicja Rogula
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Robert "Poloniusz" Stebnicki: -
 W swoje kolejne 1-majowe urodziny
zawitałeś do rodzinnych Głubczyc.
Na długo?
Krzysztof Pyziak: - Powodem moje-
go przyjazdu była komunia naszego
syna Janka. Komunia w Bogdanowi-
cach odbyła się w dniu moich uro-
dzin. Dlaczego nie w Łodzi - ponie-
waż tutaj jest nasza najbliższa rodzi-
na. Wyjeżdżamy jednak już w piątek,

bo syn gra w Łódzkiej Akademii Fut-
bolu w sobotę z… Widzewem Łódź.
Jak widać, kontynuuje moją pasję do
futbolu…
Robert "Poloniusz" Stebnicki: -
Opowiedz o swoich związkach z głub-
czycką Polonią, która praktycznie jest
Twoim jedynym klubem, nie licząc
epizodu w Orle Dzierżysław. Można
więc nazwać Cię Polonistą z krwi i
kości. Czy Ty czujesz się takim wła-
śnie POLONISTĄ?
Krzysztof Pyziak: - Pierwszym moim
trenerem był Henryk Pindur, który w
1985 roku rozpoczął pracę z trampka-
rzami. potem trafiłem do kadry Opolsz-

TANIEC POLONIUSZA Z GWIAZDAMI:
HAMLET NA BOISKU - KRZYSZTOF PYZIAK

czyzny razem z Markiem Mickiem,
gdzie trenowali nas Józef Zwierzyna i
Juliusz Mariański. Rzeczywiście w Po-
lonii występowałem od początku swo-
jej piłkarskiej przygody aż do rozpoczę-
cia studiów w Łodzi, a nawet jeszcze w
ich trakcie przyjeżdżałem na mecze Po-
lonii. Myślę, że spokojnie mogę czuć
się Polonistą. To mój jedyny klub, któ-
ry w sercu moim pozostanie na zawsze.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy

zobaczymy Cie-
bie jeszcze w ko-
szulce głubczyc-
kiej Polonii? Może
w meczu z okazji
jubileuszu Polonii
lub w trakcie spo-
tkań po latach za-
wodników Polo-
nii?
Krzysztof Py-
ziak: - Mam na-
dzieję. Jeśli zdro-
wie pozwoli i bę-
dzie do tego oka-
zja. A z tego co

słyszałem od Poloniusza wiem, że
klub przygotowuje spotkanie byłych
głubczyckich zawodników. Jeśli do-
stanę sygnał i będę mógł, stawię się
na 100%…
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy
śledzisz aktualne losy głubczyckiej
Polonii?. Wiesz w której lidze wystę-
puje i jak sobie radzi?
Krzysztof Pyziak: - Mam stały kon-
takt ze szwagrem Tomkiem Czyżowi-
czem, który na bieżąco relacjonuje
mecze Polonii. Wiem, że sytuacja dru-
żyny jest bardzo trudna, ale taka jest
piłka. Trzymam zawsze mocno za Po-
lonię kciuki!
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Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy
w jakiś sposób łączysz dzisiaj aktor-
stwo z piłką nożną?
Krzysztof Pyziak: - Grałem przez długi
okres w Reprezentacji Artystów Pol-
skich. Niestety z powodu obowiązków
rodzinnych musiałem ograniczyć swój
udział w tych meczach. Mam nadzieję,
że wkrótce wrócę do RAP-u.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Jak
to się stało, że zostałeś aktorem, prze-
cież początkowo studiowałeś coś zu-
pełnie innego?
Krzysztof Pyziak: - Studiowałem
technologię żywności      i żywienia
człowieka we Wrocławiu, wcześniej
próbowałem dostać się na akademię
medyczną. Zawsze moją pasją było
jednak aktorstwo. Zaszczepił mi ją mój
nauczyciel języka polskiego Wiesław
Janicki - notabene także mój trener w
juniorach młodszych Polonii. W szko-
le podstawowej prowadził on "Prawie
Teatr Pod 14-tką". W trakcie studiów
we Wrocławiu zdawałem dwukrotnie
na studia aktorskie. Za trzecim razem
zdałem pomyślnie w Łodzi, gdzie
mieszkam i pracuję do dnia dzisiejsze-
go.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy
bardziej pociąga Ciebie aktorstwo fil-
mowo-telewizyjne czy jednak deski
teatru?
Krzysztof Pyziak: - Pociąga mnie ak-
torstwo i nie ma dla mnie znaczenia,
czy jest to teatr, film czy serial. Ja to
po prostu kocham. Tym żyję.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - W
jakich rolach widzisz siebie najbardziej
- komediowych czy raczej dramatycz-
nych?

Krzysztof Pyziak: - To trudne pyta-
nie. Wszystko jest uzależnione od
tego, jakie propozycje otrzymuję. Jako
profesjonalny aktor nie boję się żad-
nych wyzwań. Reżyserzy, z którymi
pracuję twierdzą, że mam szerokie
emploi. Staram się nie zamykać na
określony typ ról i poszerzać dotych-
czasowe doświadczenia z mojej karie-
ry a tym samym szukać nowych wy-
zwań.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: -
Gdzie najczęściej można aktualnie zo-
baczyć Krzysztofa Pyziaka - aktora z
Głubczyc?
Krzysztof Pyziak: - Najczęściej na
deskach Teatru Nowego w Łodzi,
mojego macierzystego teatru. Gościn-
nie występuję w Teatrze Małym w
Manufakturze, także w Łodzi. Uważ-
ni głubczyccy widzowie zapewne
śledzą moje losy    w roli kucharza w
cieszącym się dużą popularnością se-
rialu historycznym "Korona królów".
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy
w rodzinnych Głubczycach, gdzie się
pojawiasz, jesteś rozpoznawalny?
Rozdajesz autografy, robisz sobie sel-
fie ze swoimi fanami?
Krzysztof Pyziak: - Wydaje mi się,
że jestem rozpoznawalny. W końcu
jestem z Głubczyc. Na ekranie gram
różne role, zmieniam się, więc nie
wszyscy muszą mnie na mieście roz-
poznawać. Ale mam grono osób, z
którymi się spotykam i dla nich jestem
właśnie tym Krzyśkiem - piłkarzem,
aktorem, kolegą i człowiekiem z Głub-
czyc…
       Robert "Poloniusz" Stebnicki
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Tak jak sobie przed rokiem obie-
cali, tak też zrobili. Ponownie doszło
do spotkania byłych działaczy, trene-
rów i piłkarzy głubczyckiej Polonii.
Tym razem grono znacznie się po-
szerzyło a wśród uczestników nie
zabrakło tych, którzy dla klubu zro-
bili wiele.

W zorganizowaniu imprezy jedne-
go z pomysło-
dawców tego
projektu Wiesła-
wa Mieszkalskie-
go, pod nieobec-
ność drugiego -
Andrzeja La-
chowskiego -
wspierał niżej
podpisany. Obaj
dokonali nie lada
sztuki, gdyż licz-
ba osób, które
odpowiedziały
na zaproszenie
przeszła najśmielsze oczekiwania. Na
spotkanie, które odbyło się    w sobo-
tę 15 września 2018 r. udało się zapro-
sić niemal 60 byłych działaczy, trene-
rów i zawodników głubczyckiego klu-
bu z różnych dekad. Najstarsi
z uczestników występowali w bar-
wach Polonii jeszcze w latach 50-tych
i 60-tych a niektórzy z tych młod-
szych mają nadal czynny związek
z piłką na boisku lub na ławce trener-
skiej. Wśród zebranych nie zabrakło
prezesów głubczyckiego klubu,
w gronie których pojawili się Janusz
Bednarczyk, Ryszard Majkowski, Jan
Śnieżek, Edward Grzeczny, Tomasz
Czyżowicz, Dariusz Kozłowski, Ma-
rek Curyło…

SPOTKANIE PO LATACH
EDYCJA DRUGA 2018

Realizacja spotkania odbyła się przy
aktywnej pomocy obecnego prezesa
Polonii Marka Curyło oraz kierowni-
ka klubu Wojciecha Kruszyńskiego.

Wśród licznie zgromadzonej wi-
downi impreza rozpoczęła się "Me-
czem Gwiazd Polonii". Najdłużej pra-
cujący w roli trenerów Polonii selek-
cjonerzy Stefan Seń i Jan Śnieżek do

gry desygnowali 20 zawodników. Po-
mimo przedmeczowej prośby
o "oszczędzanie kości", po gwizdku
sędziego wszyscy o tym zapomnieli.
Nikt nie odstawiał nogi i każdy chciał
udowodnić, że nie przez przypadek
występował przez lata w barwach
głubczyckiego klubu. Wśród zawod-
ników ekipy Stefana Senia żwawo po-
ruszał się 72-letni Józef Chudecki,
z którym trener występował onegdaj
wspólnie na boisku. Wtórowali mu
pozostali zawodnicy. Wynik tej we-
wnętrznej "batalii" nie miał znaczenia,
jednak odnotujmy, że mecz zakończył
się zwycięstwem "młodszej" ekipy
Jana Śnieżka, która po bramkach Józ-
ka "Muchy" Włoszczyńskiego i Wieś-
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ka "Wiery" Frydryka wygrała 2-0. W
związku z faktem, że zawody prowa-
dził w podwójnej roli arbitra i selek-
cjonera Jan Śnieżek, zarządził on w
duchu fair play rzuty karne, które za-
kończyły się polubownym remisem 5-
5. Jedną z "11-tek" wykorzystał naj-
droższy piłkarz w dziejach Polonii
Wojciech Małocha, który w grudniu
1993 r. za kwotę ówczesnych 200 mln
zł przeszedł z głubczyckiego klubu do
Widzewa Łódź. Teraz Wojtek zagrał
ponownie na naszym miejskim stadio-
nie po… 24 latach.

Polonia I: Adam Sawicki - Józef Sta-
chera, Józef Chudecki, Wiesław

Mieszkalski, Ryszard Ulański, Stani-
sław Wysoczański, Marek Monaster-
ski, Marek Zagrobelny, Adam Kazi-
mierz Leszczyński, Andrzej Bożęcki.
Selekcjoner: Stefan Seń.

Polonia II: Marek Broszko - Dariusz
Macedoński, Wiesław Janicki, Wie-
sław Frydryk, Tomasz Czyżowicz, Jó-
zef Włoszczyński, Dariusz Przybylski,
Marek Malewicz, Mirosław Góralski,
Wojciech Małocha. Selekcjoner: Jan
Śnieżek.

Tuż po zakończeniu meczu i szyb-
kiej wizycie pod prysznicem rozpoczę-
to świętowanie spotkania w "Pubie
Polonia". Podobnie jak przed rokiem
najpierw odśpiewano hymn Polonii

sprzed lat: "Marsz, marsz Polonio, Ty
wierny narodzie, odpoczniemy po
swej pracy w głubczyckiej gospo-
dzie"… Później wszystkich zebranych
powitał i przedstawił Wiesław Miesz-
kalski. Z inicjatywy Józefa Chudec-
kiego minutą ciszy uczono zmarłych
nieobecnych działaczy, trenerów i pił-
karzy, których koledzy pamiętają do
dnia dzisiejszego.

- Cieszę się, że udało się zorganizo-
wać po raz drugi takie spotkanie. Tym
bardziej, że dopisała nam dość nie-
spodziewanie frekwencja. Do tego
kilku kolegów z boiska zechciało za-
grać po raz kolejny w koszulce naszej

Polonii w "Meczu Gwiazd", który był
pomysłem Roberta, autora "Poloniu-
sza". Dzisiejsza druga edycja poka-
zuje, że są osoby, które chętnie wra-
cają do minionych lat Polonii i znaj-
dują czas na spotkanie po wielu la-
tach. Cieszę się zwłaszcza z wizyty
tych kolegów, którzy przyjechali do
nas spoza Głubczyc. Mam nadzieję,
że będziemy nadal kontynuować na-
sze spotkania w przyszłości - podsu-
mował Wiesław Mieszkalski. Czas
spędzony w miłej atmosferze uczest-
nicy zakończyli oczywiście deklaracją
o kolejnym spotkaniu  w trzeciej edy-
cji "Spotkania po latach".

                          Do zobaczenia!
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zabrakło tych, którzy dla klubu zro-
bili wiele.

W zorganizowaniu imprezy jedne-
go z pomysło-
dawców tego
projektu Wiesła-
wa Mieszkalskie-
go, pod nieobec-
ność drugiego -
Andrzeja La-
chowskiego -
wspierał niżej
podpisany. Obaj
dokonali nie lada
sztuki, gdyż licz-
ba osób, które
odpowiedziały
na zaproszenie
przeszła najśmielsze oczekiwania. Na
spotkanie, które odbyło się    w sobo-
tę 15 września 2018 r. udało się zapro-
sić niemal 60 byłych działaczy, trene-
rów i zawodników głubczyckiego klu-
bu z różnych dekad. Najstarsi
z uczestników występowali w bar-
wach Polonii jeszcze w latach 50-tych
i 60-tych a niektórzy z tych młod-
szych mają nadal czynny związek
z piłką na boisku lub na ławce trener-
skiej. Wśród zebranych nie zabrakło
prezesów głubczyckiego klubu,
w gronie których pojawili się Janusz
Bednarczyk, Ryszard Majkowski, Jan
Śnieżek, Edward Grzeczny, Tomasz
Czyżowicz, Dariusz Kozłowski, Ma-
rek Curyło…

SPOTKANIE PO LATACH
EDYCJA DRUGA 2018

Realizacja spotkania odbyła się przy
aktywnej pomocy obecnego prezesa
Polonii Marka Curyło oraz kierowni-
ka klubu Wojciecha Kruszyńskiego.

Wśród licznie zgromadzonej wi-
downi impreza rozpoczęła się "Me-
czem Gwiazd Polonii". Najdłużej pra-
cujący w roli trenerów Polonii selek-
cjonerzy Stefan Seń i Jan Śnieżek do

gry desygnowali 20 zawodników. Po-
mimo przedmeczowej prośby
o "oszczędzanie kości", po gwizdku
sędziego wszyscy o tym zapomnieli.
Nikt nie odstawiał nogi i każdy chciał
udowodnić, że nie przez przypadek
występował przez lata w barwach
głubczyckiego klubu. Wśród zawod-
ników ekipy Stefana Senia żwawo po-
ruszał się 72-letni Józef Chudecki,
z którym trener występował onegdaj
wspólnie na boisku. Wtórowali mu
pozostali zawodnicy. Wynik tej we-
wnętrznej "batalii" nie miał znaczenia,
jednak odnotujmy, że mecz zakończył
się zwycięstwem "młodszej" ekipy
Jana Śnieżka, która po bramkach Józ-
ka "Muchy" Włoszczyńskiego i Wieś-
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ka "Wiery" Frydryka wygrała 2-0. W
związku z faktem, że zawody prowa-
dził w podwójnej roli arbitra i selek-
cjonera Jan Śnieżek, zarządził on w
duchu fair play rzuty karne, które za-
kończyły się polubownym remisem 5-
5. Jedną z "11-tek" wykorzystał naj-
droższy piłkarz w dziejach Polonii
Wojciech Małocha, który w grudniu
1993 r. za kwotę ówczesnych 200 mln
zł przeszedł z głubczyckiego klubu do
Widzewa Łódź. Teraz Wojtek zagrał
ponownie na naszym miejskim stadio-
nie po… 24 latach.

Polonia I: Adam Sawicki - Józef Sta-
chera, Józef Chudecki, Wiesław

Mieszkalski, Ryszard Ulański, Stani-
sław Wysoczański, Marek Monaster-
ski, Marek Zagrobelny, Adam Kazi-
mierz Leszczyński, Andrzej Bożęcki.
Selekcjoner: Stefan Seń.

Polonia II: Marek Broszko - Dariusz
Macedoński, Wiesław Janicki, Wie-
sław Frydryk, Tomasz Czyżowicz, Jó-
zef Włoszczyński, Dariusz Przybylski,
Marek Malewicz, Mirosław Góralski,
Wojciech Małocha. Selekcjoner: Jan
Śnieżek.

Tuż po zakończeniu meczu i szyb-
kiej wizycie pod prysznicem rozpoczę-
to świętowanie spotkania w "Pubie
Polonia". Podobnie jak przed rokiem
najpierw odśpiewano hymn Polonii

sprzed lat: "Marsz, marsz Polonio, Ty
wierny narodzie, odpoczniemy po
swej pracy w głubczyckiej gospo-
dzie"… Później wszystkich zebranych
powitał i przedstawił Wiesław Miesz-
kalski. Z inicjatywy Józefa Chudec-
kiego minutą ciszy uczono zmarłych
nieobecnych działaczy, trenerów i pił-
karzy, których koledzy pamiętają do
dnia dzisiejszego.

- Cieszę się, że udało się zorganizo-
wać po raz drugi takie spotkanie. Tym
bardziej, że dopisała nam dość nie-
spodziewanie frekwencja. Do tego
kilku kolegów z boiska zechciało za-
grać po raz kolejny w koszulce naszej

Polonii w "Meczu Gwiazd", który był
pomysłem Roberta, autora "Poloniu-
sza". Dzisiejsza druga edycja poka-
zuje, że są osoby, które chętnie wra-
cają do minionych lat Polonii i znaj-
dują czas na spotkanie po wielu la-
tach. Cieszę się zwłaszcza z wizyty
tych kolegów, którzy przyjechali do
nas spoza Głubczyc. Mam nadzieję,
że będziemy nadal kontynuować na-
sze spotkania w przyszłości - podsu-
mował Wiesław Mieszkalski. Czas
spędzony w miłej atmosferze uczest-
nicy zakończyli oczywiście deklaracją
o kolejnym spotkaniu  w trzeciej edy-
cji "Spotkania po latach".

                          Do zobaczenia!
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W II edycji "Spotkania po latach"

uczestniczyli: Janusz Bednarczyk, Jan
Blicharz, Andrzej Bożęcki, Marek
Broszko, Józef Chudecki, Kazimierz
Cisowski, Marek Curyło, Tomasz Czy-
żowicz, Wiesław Frydryk, Grzegorz
Golinowski, Wiesław Graboń, Edward
Grzeczny, Ireneusz Haras, Andrzej
Janicki, Wiesław Janicki, Zbigniew
Korbecki, Ryszard Kowalczykowski,
Kazimierz Kozibroda, Dariusz Ko-
złowski, Jerzy Lachowski, Zbigniew
Lenartowicz, Adam Kazimierz Lesz-
czyński, Zbigniew Leżański, Dariusz
Macedoński, Piotr Machura, Zbi-
gniew Maczuga, Ryszard Majkowski,
Marek Malewicz, Wojciech Małocha,
Mieczysław Medyński, Wiesław
Mieszkalski, Marek Mokrzycki, Ma-

rek Monasterski, Ludwik Orłowski,
Jarosław Płóciennik, Jerzy Pochwała,
Zbigniew Poźniak, Dariusz Przybyl-
ski, Jan Przemyślański, Marian Rub-
czyński, Adam Sawicki, Stefan Seń,
Zbigniew Skoczylas, Bonifacy Solorz,
Jerzy Stachera, Józef Stachera, Wie-
sław Szatanik, Jerzy Szter, Edward
Szymanek, Jan Śnieżek, Grzegorz
Wacław Tichanów, Ryszard Ulański,
Ryszard Węglarz, Stanisław Wiecha
I, Józef  Włoszczyński, Stanisław Wy-
soczański, Marek Zagrobelny, An-
drzej Zawistowski.

Ja też tam byłem i z Polonistami
świetnie się bawiłem!

Robert "Poloniusz" Stebnicki
Foto 1: Szymon "Pozytyw"
Popczyk Foto 2: Tomasz Kotwica

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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 Organizatorem gminnej uroczysto-
ści  w   tym roku była
Szkoła Podstawowa  nr 2
Szkoła gościła w swych murach na-
uczycieli i pracowników oświaty oraz
władze samorządowe gminy. Zapre-
zentowała gościom piękny program,
na który składały się muzyka (duet
gitarowy Martyny Dołhan i Julii Dra-
twy z kl.VII), taniec (polka warszaw-
ska przygotowana przez Barbarę
Pawluś), śpiew chóralny „Czas nas
uczy pogody” przygotował Witold
Walków  oraz spektakl Grupy „Kor-
czaki”pod kier. Waldemara Lankau-
fa. W przerwach burmistrz Głubczyc
wręczał nagrody, dyplomy mianowa-
nia oraz podziękowania i upo-
minki odchodzącym na emery-
tury.  Były też podzięwania
ZHP i ZNP  Uroczystość za-
kończył wspólny poczęstu-
nek.

NAGRODY BURMISTRZA
Szk. P. nr 1: Bożena  Wiciak -
dyrektor, Dorota Krupa, Beata
Sobczak - nauczyciele
Szk. P. nr 2: Ewa Błażków - dy-
rektor, Mariusz  Kruk - wice-
dyrektor, Aneta Podleśny, Syl-
wia Bartosiewicz - nauczyciele
Szk. P. nr 3: Bożena Majka -
dyrektor, Maria Bernacka - wi-
cedyrektor,  Grażyna Dubiel,
Krystyna Potwora, Urszula Ro-
manowicz - Rakoczy, Grażyna
Skowron - nauczyciele
Z. Sz. Pietrowice: Bogdan  Ku-
lik - dyrektor, Mariola Bedryj -
wicedyrektor,  Marcelina Pod-
górska - nauczyciel
Sz. P. Lisięcice: Tadeusz Woj-
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ciechowski - dyrektor, Lucyna Leżań-
ska - wicedyrektor, Marta Klimek - na-
uczyciel
Przedszkole  nr 1: Anna Pyrczak
- dyr.,  Dorota Sobol  wicedyrektor.
Przedszkole  nr 2: Joanna Radecka -
dyrektor
Przedszkole  nr 3: Anna Komplikowicz
Serwetnicka - dyrektor, Aldona Grzyw-
na - nauczyciel
Ryszard Kańtoch - Komendant Hufca
ZHP
ŚLUBOWANIE  I WRĘCZENIE
PRZEZ BURMISTRZA
DYPLOMÓW NA
UCZYCIELOM MIANOWANYM:
Monika Podstawka i Piotr Olejnik
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Prof.dr hab.Marian Gryboś
jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego

im A. Mickiewicza w Głubczycach, rocznik 1964
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Prof.dr hab.Marian Gryboś
jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego

im A. Mickiewicza w Głubczycach, rocznik 1964
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Wyróżnienie indywidualne Fair
Play 2017 w kategorii  Całokształt
kariery sportowej i godne życie po
jej zakończeniu dla  zawodnika  lub
zawodniczki,  którzy  wyróżnili  się

postawą  fair  play  w  sporcie  i
godnym życiem po zakończeniu ka-
riery sportowej (osobistym, zawo-
dowym, w działaniach na rzecz mło-
dzieży uprawiającej sport itp.).

Ryszard  Borek - zawodnik, a   na-
stępnie   trener   badmintona

Od  początku  związany  z  klubem
w  Głubczycach  (najpierw  Unia,  a
po  zmianach  nazwy  –  Polonia  i
Technik).  W  trakcie  wieloletniej  pra-
cy  szkoleniowej  przyczynił  się  do
zdobycia  przez podopiecznych  24
tytułów  Drużynowego  Mistrza  Pol-
ski  oraz  ponad  450  medali  na  Indy-
widualnych Mistrzostwach Polski.

WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE
 FAIR PLAY 2017 POLSKIEGO KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO DLA RYSZARDA BORKA

W latach 1981– 2004  pełnił  funk-
cję  trenera  kadry  narodowej  Pol-
skiego  Związku  Badmintona.      W
tym  czasie jego  zawodnicy  zdobyli
trzy  brązowe  medale podczas  Mi-

strzostw  Europy  Seniorów  oraz
jeden  srebrny  i  dwa  brązowe
na  Mistrzostwach Europy Junio-
rów. Był trenerem reprezentacji
na igrzyskach olimpijskich w
Atlancie (1996), Sydney (2000) i
Atenach (2004). Następnie, do
2009 roku, pracował  z kadrą na-

rodową Cypru, a potem został tre-
nerem klubu Morfotikos Nikozja.

W 1977 roku był współzałoży-
cielem Polskiego Związku Bad-
mintona. Całą energię poświęcał
rozwojowi  polskiego  badmin-
tona  zarówno  jako  trener,  jak  i
działacz  sportowy.  Obecnie  jest
na  emeryturze,  ale  pełni  funk-

cję  wiceprezesa  LKS  Technik  Głub-
czyce;  jest  też  czynnym  trenerem-
konsultantem.  Jego  działalność,  za-
angażowanie, ale przede wszystkim
postawa moralna zostały docenione
przez Kapitułę Kolegium Sędziów
PZBad. poprzez przyznanie mu w 2002
roku związkowej nagrody Fair Play.

                                                 BB
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Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana
Pawła II jest bardzo ważnym wyda-
rzeniem dla  Zespołu Szkół w Pie-
trowicach,  ten po raz pierwszy  odbył
się18 maja -  w dniu urodzin św. Jana
Pawła II

Niezwykła postać Wielkiego Papie-
ża Polaka niezmiennie inspiruje do
sięgania po jego lub inne dzieła o cha-
rakterze religijnym. Przegląd odbywa
się w dwóch kategoriach: recytacja   i
poezja śpiewana.     Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w pietrowic-
kim kościele pod przewodnictwem
Ordynariusza Opolskiego ks. bisku-
pa Andrzeja Czai, po której nastąpiła
Gala w murach pietrowickiej szkoły w
której wystąpili:
W kategorii - poezja śpiewana
1.Zespół Wokalny  Pietrowice
2. Zespół Wokalny Tarnów Opolski
3. Anna Jabubczyk Leśnica
4. Maria Kaniowska Głubczyce
5. Dorota Gronowicz Kietrz
6. Kacper Trela  Otmuchów
7. Katarzyna Kopera Pietrowice
8. Magda Gumienna Opole
9. Paulina Rzeźnik Racibórz
10. Maciej Albert Głubczyce
11. Kamila Klein Opole
12. Daniel Kogut Mokre

X WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI
ŚW. JANA PAWŁA II

W kategorii - recytacja
1. Kamil Katolik  Kietrz
2. Julia Szymańska Łubniany
3. Inga Kaśków Głubczyce
4. Magdalena Wabnic Pietrowice
5. Maciej Bartusik Nysa
6. Monika Sabatowicz Ściborzyce M.

Po prezentacji młodych artystów
nastąpiło wręczenie nagród zakupio-
nych dzięki środkom z Urzędu Mar-
szałkowskiego  w Opolu, Starostwa
Powiatowego,  Kuratorium Oświaty
w Opolu, MOK  w Głubczycach, Za-
rządu regionu NSZZ Solidarność w
Opolu.

Nagrody wręczali Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty, Zbigniew
Ziółko radny Sejmiku Wojewódzkie-
go, Adam Krupa burmistrz Głubczyc,
Kazimierz Bedryj wiceburmistrz Głub-
czyc, Piotr Pakosz  Przewodniczący
NSZZ "Solidarność" województwa
opolskiego.

 Izabela Rostowska
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angażowanie, ale przede wszystkim
postawa moralna zostały docenione
przez Kapitułę Kolegium Sędziów
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Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana
Pawła II jest bardzo ważnym wyda-
rzeniem dla  Zespołu Szkół w Pie-
trowicach,  ten po raz pierwszy  odbył
się18 maja -  w dniu urodzin św. Jana
Pawła II

Niezwykła postać Wielkiego Papie-
ża Polaka niezmiennie inspiruje do
sięgania po jego lub inne dzieła o cha-
rakterze religijnym. Przegląd odbywa
się w dwóch kategoriach: recytacja   i
poezja śpiewana.     Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w pietrowic-
kim kościele pod przewodnictwem
Ordynariusza Opolskiego ks. bisku-
pa Andrzeja Czai, po której nastąpiła
Gala w murach pietrowickiej szkoły w
której wystąpili:
W kategorii - poezja śpiewana
1.Zespół Wokalny  Pietrowice
2. Zespół Wokalny Tarnów Opolski
3. Anna Jabubczyk Leśnica
4. Maria Kaniowska Głubczyce
5. Dorota Gronowicz Kietrz
6. Kacper Trela  Otmuchów
7. Katarzyna Kopera Pietrowice
8. Magda Gumienna Opole
9. Paulina Rzeźnik Racibórz
10. Maciej Albert Głubczyce
11. Kamila Klein Opole
12. Daniel Kogut Mokre

X WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI
ŚW. JANA PAWŁA II

W kategorii - recytacja
1. Kamil Katolik  Kietrz
2. Julia Szymańska Łubniany
3. Inga Kaśków Głubczyce
4. Magdalena Wabnic Pietrowice
5. Maciej Bartusik Nysa
6. Monika Sabatowicz Ściborzyce M.

Po prezentacji młodych artystów
nastąpiło wręczenie nagród zakupio-
nych dzięki środkom z Urzędu Mar-
szałkowskiego  w Opolu, Starostwa
Powiatowego,  Kuratorium Oświaty
w Opolu, MOK  w Głubczycach, Za-
rządu regionu NSZZ Solidarność w
Opolu.

Nagrody wręczali Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty, Zbigniew
Ziółko radny Sejmiku Wojewódzkie-
go, Adam Krupa burmistrz Głubczyc,
Kazimierz Bedryj wiceburmistrz Głub-
czyc, Piotr Pakosz  Przewodniczący
NSZZ "Solidarność" województwa
opolskiego.

 Izabela Rostowska
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W dniu 7 marca 2018r. w sali "Pod
Aniołem" głubczyckiego ratusza od-
było się spotkanie w ramach "Głub-
czyckiego Partnerstwa Lokalnego na
rzecz ożywienia społeczno - gospo-
darczego i tworzenia miejsc pra-
cy w powiecie głubczyckim".
Tradycyjnie na rozpoczęciu
warsztatów nie mogło zabrak-
nąć akcentu artystycznego -
tym razem przed zebranymi
wystąpił zespół wokalny Szko-
ły Podstawowej z Bogdanowic.

Dwie solistyki wraz dwunastoosobo-
wym chórkiem wprowadziły nas w
świat muzyki filmowej oraz twórczo-
ści Anny German. Następnie oficjal-
nego rozpoczęcia warsztatów doko-
nała Danuta Frączek Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy.

Było to już XV spotkanie warszta-
towe, którego głównym tematem była
aktywna rola pracodawcy wspierają-
cego kształcenie zawodowe na lokal-
nym rynku pracy. Na warszta-
tach zaprezentowane zostały
m.in. doświadczenia oraz ocze-
kiwania uczniów dotyczące re-
alizacji praktyk zawodowych.

Temat kształcenia zawodo-
wego poruszył w swojej pre-
zentacji Jan Łata - Dyrektor Ze-

SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH
GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO

społu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach, który omówił zagadnienia
związane z programem nauczania re-
alizowanym w ZSM oraz przedstawił
projekty, w których uczestniczą

uczniowie szkoły. Do poruszanego
tematu nawiązał w swoim wystąpie-
niu Józef Kamiński - Starszy Cechu
Rzemiosł Różnych w Głubczycach,
który przedstawił narastający pro-
blem występującego braku uczniów
w określonych zawodach a w kon-

sekwencji prowadzący do ich zanika-
nia z lokalnego rynku pracy.

Kolejnymi prelegentami były: Kse-
nia Domerecka oraz Mirella Rybecz-
ka-Kuźnik reprezentujące Głubczycką
Komendę Ochotniczych Hufców Pra-
cy. Panie przedstawiły zasady funk-
cjonowania OHP oraz realizowane
przez jednostkę kształcenie zawodo-
we na terenie powiatu.

Kształcenie zawodowe, koordyna-
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cja i współpraca z pracodawcami - pre-
zentację pod takim tytułem przedstawił
delegowany pracownik Opolskiego Ku-
ratora Oświaty Jacek Łukaszczyk - z-ca
Koordynatora ds. Kształ-
cenia Zawodowego.

Podczas warsztatów
zostały przedstawione i
omówione wyniki bada-
nia ankietowego prze-
prowadzonego pośród
uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu
powiatu głubczyckiego.
Badanie dotyczyło do-
świadczeń posiadanych
przez uczniów oraz ich
preferencji w zakresie
praktycznej nauki zawo-
du. Wyniki omówiła Ka-
rolina Droździel - Dorad-
ca Zawodowy, pracow-
nik Powiatowego Urzędu
Pracy. Kolejnym prele-
gentem była Małgorzata Kulesza - Do-
radca Instytucjonalny, która przedsta-
wiła prezentację dotyczącą najczęściej
poszukiwanych pracowników z terenu
powiatu głubczyckiego na podstawie
analizy ofert pracy składanych przez
pracodawców w roku 2017.

Jako ostatni swoją prelekcję doty-
czącą zawodów nadwyżkowych oraz
deficytowych przedstawił Krzysztof
Duraj - pracownik Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Opolu.

Na zakończenie moderator
spotkania warsztatowego Ja-
dwiga Olszowska- Urban zapro-
siła uczestników do wspólnej
pracy warsztatowej, która doty-
czyła postrzegania wzajemnych
potrzeb i oczekiwań środowisk
pracodawców oraz uczniów. Or-
ganizatorem oraz koordynato-

rem XV warsztatów był Powiatowy
Urząd Pracy w Głubczycach.

W spotkaniu wzięło udział 110
osób, które reprezentowały środo-

wiska pracodawców, lokalnych za-
kładów pracy, szkół, instytucji za-
wodowo zajmujących się rynkiem
pracy oraz władze samorządowe
gmin i powiatu.

XVspotkanie warsztatowe w ra-
mach  Głubczyckiego Partnerstwa
Lokalnego podsumowała i zakoń-
czyła Dyrektor PUP Danuta Frączek.

tekst i fotoPUP
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7 marca 2018r. w  ratuszu odbyło
się spotkanie w ramach „Głubczyc-
kiego Partnerstwa Lokalnego
na Rzecz Ożywienia Społeczno – Go-
spodarczego i Tworzenia Miejsc Pra-
cy w Powiecie Głubczyckim”.  Za-
kład Karny w Głubczycach reprezen-
tował por. Bartłomiej Kawulok, rzecz-
nik prasowy Dyrektora głubczyckie-
go zakładu.

Było to już XIV spotkanie warszta-
towe, z głównym tematem: „Wspiera-
jący pracodawca w kształceniu zawo-
dowym na lokalnym rynku pracy”.
Organizatorem oraz koordynatorem
spotkania był Powiatowy Urząd Pra-
cy w Głubczycach.

Głubczycka jednostka penitencjar-
na od wielu lat współpracuje ze śro-

WSPIERAJĄCY PRACODAWCA
dowiskiem lokalnym w tej tematyce.
Kieruje skazanych do prac na rzecz
podmiotów samorządowych i pry-
watnych przedsiębiorców. Nieodpłat-
nie na rzecz samorządu lokalnego
w roku 2017 w Zakładzie Karnym
w Głubczycach zatrudniono 147 osa-
dzonych. Wypracowali oni 14 795
godzin, co stanowi wartość 192 332,50
zł. W roku 2017 skazani wykonywali
prace odpłatne w ramach podpisa-
nych umów z kontrahentami ze-
wnętrznymi. Średnio było zatrudnio-
nych 20,75 skazanych, co stanowi
22,2% ogólnej populacji osadzonych
zatrudnionych w tutejszym zakładzie.

Tekst: por. Bartłomiej Kawulok,
Fot: mł. chor.

Radosław Krzysztofek
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WIZYTA  RODZIN, STRAŻAKÓW I WŁADZ
 Z  ROCKENHAUSEN  W GŁUBCZYCACH

Tegoroczna, ósma  już wizyta
(31.05-4.06)   rodzin  z  Rockenhausen
w ramach wymiany partnerskiej
z  Głubczycami   poszerzona była
o grupę strażaków  współpracujących
z naszymi  OSP i przedstawicieli tam-
tejszych samorządowców. Po przyjeź-
dzie w godzinach przedwieczornych
wizytę rozpoczęła kurtuazyjna wymia-
na  powitań  gości w Sali pod Anio-

łem w Rratuszu -  przez burmistrza
Głubczyc Adama Krupę  i  burmistrza
Rockenhausem  Michaela Cullmana,
oraz prezesów Stowarzyszeń Bolesła-
wa Buniaka i Cristiana Angne. Po tym

małe przyjęcie i przejęcie gości przez
rodziny goszczące. Dzień następny,
zgodnie z sugestiami gości, spędzili-
śmy wspólnie rekreacyjno - integra-
cyjnie w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym "Gościnna Zagroda"  Pań-
stwa  Zenobii i Mieczysława Lipiń-
skich w Przysieczy. Rzeczywiście go-
ścinni gospodarze wypełnili nam czas
nie tylko kulinariami, ale i przejazdem

karetą, którą powoził osobiście pan
Mieczysław  - głubczyczanin pełen
werwy i humoru  oraz występem re-
gionalnego  folklorystycznego zespo-
łu z Przysieczy. Następny dzień to
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spotkanie z prehistorią w Krasiejowie
wśród dinozaurów. Niedziela "Dzień
Rodzinny"  zajęcia indywidualne w
małych grupach np. zwiedzanie Opo-
la, kawka przy grających fontannach,
wzgórze uniwersyteckie i pamiątko-
we zdjęcia ze znanymi osobistościa-
mi świata piosenki. Inni poznawali
Nysę albo zwiedzali zamek w Mosz-
nej. Tegoroczny program przybliżał
gościom Opolszczyznę.  Wieczorem
pożegnalne kameralne  spotkanie go-
ści i rodzin goszczących,  samorzą-
dowców, strażaków, którzy realizowali
własny program. Miłym akcentem
spotkania było wręczenie "Honoro-
wych Herbów Głubczyc" burmistrzo-
wi Rockenhausen i Cristianowi An-
gne - prezesowi Stowarzyszenia
Mieszkańców Miast Partnerskich
Rockenhausen - Głubczyce.. Była to
jednocześnie stosowna chwila na
dzielenie się refleksjami. "Ponownie
przeżyliśmy cudowne chwile z Wami
- powiedział urmistrz Rockenhausen.
Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy
za zaangażowanie Was wszystkich, a
szczególnie za gościnność. Dziękuję
również strażakom, którzy z nami przy-
jechali, żeby pogłębiać współpracę i
przyjaźń. Do tej pory ze strażakami ko-
jarzyły się słowa  "ratować, ochraniać,

pomagać" teraz dochodzi słowo
"łączyć",  bo przyczyniacie się do po-
łączenia  naszych krajów. To też jest
wielka, ważna usługa, bo ludzie, któ-
rzy są ze sobą połączeni nie są wro-
gami. Chciałby jeszcze podziękować

za to wyróżnienie "Herbem". Jest to
dla mnie pierwsza nagroda, którą
otrzymałem jako burmistrz. Z kolei
burmistrz Głubczyc  wysoko ocenił
naszą partnerską współpracę, która
nie pozostała na szczeblu władzy,
a przeniosła się na rodziny, młodzież
szkolną, ochotnicze straże. Nasi stra-
żacy nie pozostali dłużni wobec swo-
ich gości. Prezes  ZG OSP  Adam Bu-
chaniec wręczył swojemu partnerowi
statuetkę św. Floriana. Podziękował
za otrzymane dwa  strażackie wozy
bojowe. Była też wzajemna wymiana
upominków między strażakami oraz
rodzinami. Wspólny toast krojenie
tortu partnerskiego przez burmistrzów
i prezesów zakończyły oficjalną część
spotkania.

Poniedziałek rano  pożegnanie przy
autobusie ze spontanicznym śpiewem
"Sierra Sierra Madre del Sur,/ Sierra Sier-
ra Madre,/HO-HO Sierra Sierra Madre
del Sur,/ Sierra Sierra Madre". i zbioro-
wym tańcem pozostawiło niezapo-
mniane wrażenia. Do zobaczenia za
rok.

Jan Wac
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Pierwsze spotkanie młodzieży w
Rockenhausen  niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkich. Czasem
jeden  jedyny tydzień może wiele
uczynić.

To się właśnie zdarzyło na pierw-
szym spotkaniu młodzieży w Rocken-
hausen w dniach 22 - 28 czerwca
2018r.  Przez cały tydzień młodzież
z Rockenhausen i jej rówieśnicy
z trzech miast partnerskich: z Rognac
we Francji, z Głubczyc w Polsce oraz
z Krk w Chorwacji, mieli możliwość
wzajemnego poznania się w ramach
projektu ”Erasmus”, którego motto
brzmiało: „YOUrope -Twoja Europa”.

W spotkaniu, które zaincjował bur-

mistrz Miasta Karl-Heinz Seebald,
wzięło udział 60 młodych osób,12
opiekunów i 3 tłumaczy. Głównymi or-
ganizatorami byli Johanna Goerzen,
referentka ds. młodzieży w Miejskim
Domu Młodzieży (Centrum dla Dzieci
i Młodzieży), Christian Angne czło-
nek Rady Związku Gmin oraz członek
Rady Miasta Gerd Fuhrmann. Przy-
gotowanie projektu kosztowało
wszystkich wiele pracy i wymagało
dużej cierpliwości. Przygotowania go-
spodarzy i planowanie trwały już od

CZTERY KRAJE – CZTERY KULTURY
JEDEN WSPÓLNY TYDZIEŃ

października 2017r. „Ten nakład pra-
cy ze wszech miar się opłacił,
a efekty przerosły nasze oczekiwania
- mówi Johanna Goerzen. „Tydzień
Młodzieży” może stać się symbolem
wielokulturowej wspólnoty.

Wspólnie grano, wspólnie śpiewa-
no, dyskutowano i opowiadano o
sobie. Z obcych sobie - stali się przy-
jaciółmi. Takie właśnie było przesła-
nie: zapoczątkowanie przez młodych,
niwelowanie uprzedzeń, ukazanie ko-
rzyści ze wspólnej Europy, umożliwie-
nie dyskusji i wymiany poglądów na
aktualne tematy i wydarzenia. Każdy
z poszczególnych dni był poświęco-
ny innemu tematowi.

Poniedziałek
rozpoczęto inte-
raktywnymi zaję-
ciami pod nazwą
„Rajd fotograficz-
ny”, po południu
odwiedzano miej-
sca w których
działały  różne
stowarzyszenia
jak np. cyrk mło-
dzieżowy „Peppe-
roni”, klub teniso-

wy czy też grupa taneczna „RoHau”.
Wieczorem, swoją prezentacje przed-
stawiła  grupa z miasta partnerskiego
Rognac.

Wtorek poświęcono trudnemu te-
matowi: „Bezrobocie wśród mło-
dych”. W Szkole Zawodowej młodzi
mogli wziąć  udział w warsztatach pod
nazwą „ Binarny System Kształcenia”
lub „Praktyka Międzynarodowa”. Na
zakończenie dnia zwiedzano zakłady
pracy takie jak: IGR, Audient czy
ewangelicki warsztat diakoniczny
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”Zoar”. Wieczorem można było się
ochłodzić w miejscowym Kompleksie
Kąpielowym, gdzie młodzi mogli pływać
do 22.00, grilować     i wspólnie muzy-
kować. „Wszyscy byli zachwyceni” -
mówi Fuhrmann. „Wytworzył się taki
nastrój, że osobne wcześniej grupki jed-
noczyły się, aż powstała jedna wspól-
na grupa”.

Motto dla trzeciego dnia brzmiało
„System Polityczny” i grupa młodzie-
ży zwiedziła Urząd Magistratu w Mo-
guncji (Mainz). Młodzi mieli możli-
wość zapoznania się z systemem sa-
morządowym    w Rheinland-Pfalz.
Wieczorem zaprezentowała się grupa
„Karate i Taekwon-Do” z partnerskie-
go miasta Głubczyce.

W czwartek motto brzmiało: „Inte-
gracja uchodźców” i w związku z tym
zaproszono uchodźców z Erytrei i
Somalii, którzy opowiedzieli co ich
zmusiło do ucieczki. „Przede wszyst-
kim obawa przed  zmuszaniem do służ-
by wojskowej, nawet jeśli nie masz 18
lat” - mówi Goerzen. „Jeśli się nie zgo-
dzisz, mogą cię nawet zastrzelić”. Mło-
dzież wysłuchała  w skupieniu tych
poruszających zwierzeń i po gwarnych
dyskusjach wszyscy byli jednego zda-
nia - gdy ludzie znajdą się w takich sy-
tuacjach, to należy im się pomoc. Wie-
czorem przyszła kolej na prezentację
chorwackiej młodzieży z Krk.

Piątek stał pod znakiem „wspólne-
go kształtowania przyszłości”. Po
wspólnym nabożeństwie ekumenicz-
nym w parku zamkowym, wszyscy
uczestnicy dyskutowali nad tym, co
im przyniósł tydzień z projektem
„YOUrope -Twoja Europa”. Wszyscy
byli zgodni co do tego, że w przyszłym
roku chętnie znowu by się spotkali.

„Byłoby pięknie, gdyby z tej impre-
zy wynikło nowe partnerstwo między

Krk , Rognac i Głubczycami -mówi
Goerzen. „Tegoroczne, pierwsze spo-
tkanie młodzieży mogłoby zapocząt-
kować cykliczne spotkania w każdym
z kolejnych miast partnerskich .

W piątek 27 lipca 2018 r. w parku
zamkowym w Rockenhausen , zorga-
nizowano wieczór pożegnalny, który
został przygotowany również przez
członków Niemiecko - Polskiego Sto-
warzyszenia Mieszkańców Miast
Partnerskich.

Na imprezę zaproszono  także miesz-
kańców miasta. Na stołach były kuli-
narne smakołyki z poszczególnych
miast partnerskich, przygotowane
przez profesjonalnego kucharza Thor-
stena Trosta. Nie zabrakło tańców i
śpiewu, dziewczęta  z Rognac zatań-
czyły taniec z pomponami, a chór z
polskiej grupy umilił nam czas muzyką.
A jeszcze dla urozmaicenia, z muzyką
narodową wielu krajów, wystąpił ze-
spół „Shaian” z Kaiserslautern, któ-
rego członkami są uchodźcy z różnych
stron świata. Burmistrz Cullman po-
dziękował  wszystkim organizatorom
i pomocnikom którzy od początku do
końca przejawiali ogromne zaangażo-
wanie w pracy nad Programem. Do
młodzieży zwrócił się z zawołaniem,
aby razem budowali i zadbali o nasz
wspólny dom - Europę .

W sobotę, w dzień pożegnania,
można było zauważyć jak silne więzi
nawiązane zostały pomiędzy mło-
dzieżą w przeciągu tego tygodnia. „I
łezka niejedemu zakręciła się w oku,
ale przecież znów się spotkamy” -
mówiła Goerzen. Jakby nie było, bur-
mistrz z Rognac zaprosił nas już na
przyszły rok do Francji...

Christian Angne
Tłum. Bronisława Furtak
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W MOK I PRZED RATUSZEM
14.01.2018r. w całej Polsce odbył się

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, który w tym roku odbył
się pod hasłem "Dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków".
W związku z tym w Głubczycach w
ramach tego przedsięwzięcia od godz.
13:00 odbywał  się blok imprez pod
ratuszem (foto niżej), następnie od
godz. 17:00 w MOK.

Na deskach sali widowiskowej
MOK zaprezentowały się dzieci ze
studio piosenki "Akord" Ewy Maleń-
czyk, które  z "Big Bandem" Głubczyc-
kiego Towarzystwa Muzycznego dzia-
łającego przy PSM pod kierownic-
twem Leszka Kościółka pokazały nie-
samowity kunszt muzyczny. Dzieci
śpiewały kolędy oraz piosenki o te-
matyce świątecznej.

Drugim elementem występów była
prezentacja zespołu "Old Befa", który
prężnie działał 25 lat temu, a teraz na

nowo wkracza do świata muzyki. Pa-
nowie zaprezentowali się m.in.w takich
utworach jak: "Anna" zespołu Blac-
kout, czy "W sadzie rajskich jabłoni"
zespołu Klan. Z instrumentów wy-
brzmiewały fantastyczne dźwięki, któ-
re z połączeniem głosu wokalisty do-
starczały słuchaczom niesamowitych
emocji.  W imprezie w Miejskim Ośrod-
ku Kultury wzięło udział ok. 100 osób.

Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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 22 lutego 2018r. w "Sali pod Anio-
łem" w Ratuszu Miejskim KH Związ-
ku Harcerstwa Polskiego   świętowa-
ła Dzień Myśli Braterskiej. W spotka-
niu uczestniczyli nie tylko harcerze,
ale również przedstawiciele zaprzyjaź-

n i o n y c h
służb mun-
dur owych :
10. Opolskiej
Brygady Lo-
gistycznej,
Ś l ą s k i e g o
Oddziału Straży Granicznej, KP Poli-
cji, KPP Straży Pożarnej i Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.
Towarzyszyły nam piosenki harcer-
skie, przygrywane przez dh. Józefa
Kaniowskiego oraz  naszych harce-
rzy, dzięki czemu mieliśmy zapewnioną

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
prawdziwie harcerską atmosferę. Na
dopełnienie tego wydarzenia zorga-
nizowaliśmy również ognisko, które
nie tylko pozwoliło się ogrzać w ten
zimowy dzień,  ale również było pięk-
nym symbolem harcerstwa.

Z okazji Dnia
Myśli Braterskiej
wyr óż n i l i śm y
również Instruk-
tora Roku - Dh.
Urszulę Wojcie-
chowską, Groma-
dę Zuchową
Roku - "Wesołe
Nutki" z Kietrza,
Drużynę Roku -
"Iskry" z Lisięcic

oraz Drużynę Starszoharcerską Roku
- "Tropiciele" z Głubczyc.

Honorowym Gościem tego spotka-
nia był również ppłk Wiesław Zawi-
ślak, który z rąk  Przewodniczącego
Rady Przyjaciół Harcerstwa Adama
Krupy za długoletnią współpracę

otrzymał pamiątkową statuetkę
"Dar Serca". Podziękowania
otrzymały również druhny
i druhowie ze Sztabu Akcji Zi-
mowej.

W roku 2018 Senat Rzeczpo-
spolitej Polskiej przyjął uchwałę
ustanawiającą rok 2018 Rokiem
Harcerstwa, podkreślając tym
samym uznanie zasług Polskie-
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go Harcerstwa oraz przyszłej jego roli
w wychowaniu młodego pokolenia.
Ponadto w roku 2018 Związek Har-
cerstwa Polskiego obchodzi swoje
100-lecie. W dniach 1-2 listopada
1918r.  przedstawiciele wszystkich
ośrodków harcerskich powstałych na
ziemiach polskich spotkali się na Zjeź-
dzie, podczas którego uchwalili zjed-
noczenie organizacji harcerskich w je-
den Związek Harcerstwa Polskiego.

Na uroczystej zbiórce
odbyło się również Podsu-
mowanie Harcerskiej Akcji
Zimowej. Od 15-26.01 od-
bywała się Harcerska Ak-
cja Zimowa. Komenda Huf-
ca ZHP wspólnie z zuchami, harce-
rzami, instruktorami oraz nauczycie-
lami zapewniła dzieciom  Gminy Głub-
czyce możliwość aktywnego spędza-
nia czasu podczas ferii zimowych.
W programie przewidziano zawody
sportowe, basen, gry, konkursy, za-

bawy oraz spotkania ze służbami
mundurowymi. Dużo radości
uczestnikom sprawiło również
wspólne pieczenie kiełbasek, a
jedną z największych atrakcji były
wyjazdy na lodowisko do Pszowa,

w których codziennie uczestniczyło
ok. 50 osób. Tegoroczna Akcja Zima
nie byłaby możliwa,  gdyby nie wspar-
cie i zaangażowanie wielu osób, któ-
rym z tego miejsca pragniemy podzię-
kować. To właśnie dzięki nim na tere-
nie naszego powiatu mają miejsce ta-
kie inicjatywy i przedsięwzięcia. Skła-
damy serdeczne podziękowania całe-
mu Sztabowi HAZ, instruktorom
ZHP, nauczycielom, dyrektorom
szkół, służbom mundurowym: 10

Opolskiej Brygadzie Logistycznej,
Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicz-
nej, Policji,  Straży Pożarnej i Zarzą-
dowi MGZ OSP RP.

Patronat medialny nad całym wy-
darzeniem objęły lokalne media.

Dh. Joanna Herbut
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14. lutego 2018r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym p.w. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny
w Głubczycach harcerze z Komendy
Hufca Związku Harcerstwa Polskie-
go  zaciągnęli wartę honorową z oka-
zji 76. Rocznicy Powołania Armii
Krajowej.

Obchody odbywały się przed Ta-
blicą Pamiątkową Armii Krajowej,
gdzie harcerze wraz z przedstawicie-

76. ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ
lami władz samorządowych, służb
mundurowych, związków kombatanc-
kich, dyrektorów szkół, zakładów pra-
cy i instytucji  złożyli wiązanki kwia-
tów i znicze. Podczas uroczystości
przypomiano   historię  Armii Krajo-
wej przygotowaną przez uczennicę
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz modli-
twa poprowadzona przez ks. probosz-
cza głubczyckiej parafii Michała
Ślęczka.

Po uroczystości harcerze udali się
przed tablicę pamiątkową bp. Anto-
niego Adamiuka, patrona naszego
Hufca, aby w tym miejscu również zło-
żyć wiązanki kwiatów.

Dh. Joanna Herbut
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Podczas spotkania harcerze zacią-
gnęli wartę honorową a montaż słow-
no-muzyczny wykonali uczniowie z
Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.
J. Paderewskiego w Głubczycach.
Podczas uroczystości  Jan Skalski
prezes Światowego Kongresu Kreso-
wian oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski -  (foto)orędownik sprawy upa-
miętnienia ludobójstwa Ormian w ra-

mach podziękowania otrzymali lilij-
kę harcerską i miniaturkę herbu Głub-
czyc za wieloletnią współpracę z Ko-
mendą Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach.

Na zakończenie uroczystości zosta-
ły złożone kwiaty przed tablicą pamięci
ofiar  zbrodni w Hucie Pieniackiej

Dh. Joanna Herbut,
fot. Mateusz Kitka

W dniu 4.03.2018r. harcerze z Ko-
mendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego z Bogdanowic, Baborowa
i Głubczyc wzięli udział w uroczysto-
ściach w Babicach upamiętniających
74 rocznicę mordu dokonanego na

mieszkańcach Huty Pieniackiej.
Mieszkańcy całej Opolszczyzny od-
dali cześć ofiarom ukraińskich nacjo-
nalistów, którzy 28 lutego 1944 roku
napadli na wieś i wymordowali około
1000 osób polskiego pochodzenia. W
uroczystości udział wzięli nasi harce-
rze, lokalne władze samorządowe Ba-
borowa i Głubczyc, przedstawiciele
Związków Kombatanckich, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia "Patriotyczny
Kędzierzyn Koźle", Poczty Sztanda-
rowe, a także mieszkańcy Babic.

HUTA PIENIACKA
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Żołnierze Wyklęci to bohaterowie anty-
komunistycznego podziemia, którzy w obro-
nie niepodległego bytu Państwa Polskiego
walczyli przeciwstawiając się sowieckiej agre-
sji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycz-
nemu. Wielu z nich poległo w obronie Ojczy-
zny z bronią w ręku, inni zostali zamęczeni w
więzieniach długotrwałymi przesłuchaniami i
torturami.

1 marca 2018r. o godz. 12.00 w kościele
parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w  Głubczycach nasi harcerze
zaciągnęli honorową wartę przed tablicą
upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej.
Podczas krótkiego apelu przybliżono doko-
nania członków niepodległościowego pod-
ziemia. Następnie  władze samorządowe gmi-
ny i powiatu, przedstawiciele służb mundu-
rowych, instytucji i zakładów pracy, dyrek-
torzy szkół, zuchy i harcerze oraz młodzież
szkolna złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
znicze przed Tablicą Pamiątkową. Na zakoń-
czenie obchodów minutą ciszy uczczono
pamięć Żołnierzy Niezłomnych.

Po obchodach Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych  w Głubczycach
udaliśmy się do Strzelec Opolskich na Cmen-
tarz Komunalny, aby uczcić pamięć prof. inż.
Kazimierza Czarnieckiego, skazanego na
karę śmierci 27.03.1950r. za "usiłowanie zmia-
ny przemocą ustroju Państwa Polskiego".
Na cmentarzu Jan Wac, redaktor naczelny
Głosu Głubczyc, przedstawił życiorys i in-
formacje związane z życiem Kazimierza Czar-
nieckiego. Dla nas harcerzy prof. Czarniec-
ki był Żołnierzem Niezłomnym. W tym miej-
scu również złożyliśmy kwiaty i znicze
wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej, zastępcą burmistrza Głubczyc,
dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i delegacją młodzieży szkoły,
w której niegdyś uczył prof. Czarniecki                                                ZHP

1 MARCA HARCERZE  KH ZHP UCZESTNICZYLI
 W OBCHODACH NARODOWEGO DNIA

PAMIĘCI  ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.
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1 MARCA
ODDAJEMY HOŁD NIE

TYLKO
ŻOŁNIERZOM,

ALE  WSZYSTKIM
RODAKOM
\WYKLĘTYM

PRZEZ
KOMUNISTÓW*

Obchodząc dziś, 1 marca,
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, po od-

daniu  im hołdu w kaplicy kościoła parafialnego
w Głubczycach,  stanęliśmy tu w Strzelcach Opol-
skich na cmentarzu  nad grobem nauczyciela  Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Głubczycach  prof.
inż.  Kazimierza Czarnieckiego,  który , co prawda,
nie był żołnierzem, ale był  niezłomnym i wyklętym,
skazanym nie tylko na karę śmierci, ale i na zapo-
mnienie, wymazanie z pamięci. (foto  inż. K. Czar-
niecki)

Jak doszło do odkrycia i przywrócenia
 pamięci o prof. K. Czarnieckim?
Podczas organizowanych  co pewien czas  zjazdów

absolwentów w naszym Liceum Ogólnokształcącym,
pojawiały się szeptane informacje,  że w tej szkole
podobno  pracował nauczyciel, który został skazany
na karę śmierci, ale nikt nie potrafił tego  potwierdzić,
podać nazwiska, wskazać rodziny,  nie było go też w
żadnym spisie nauczycieli tej szkoły, ani biuletynach
przygotowanych na spotkania absolwentów.

Przygotowując zjazd poprosiłem  z-cę dyr. Tade-
usza Skrzypa, szkolnego kolegę klasowego, aby
poszperał w szkolnym archiwum, może tam coś znajdzie… Po kilku dniach
dzwoni: znalazłem teczkę akt osobowych, ale jest pusta… a na okładce ktoś
ołówkiem napisał „wystąpił ze szkoły”. Tak zdobyliśmy jego nazwisko, datę
i miejsce urodzenia.  Na tę  informację  zamieszczoną  w Kalendarzu Głubczyc-
kim trafił pracownik - historyk Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Dariusz  Misiejuk  i poinformował mnie w 2009 roku, że w  zbiorach dokumen-
tów IPN znalazł  akta takiego człowieka. Stąd mamy bogate źródłowe, jedno-
cześnie porażające informacje o losach prof. Czarnieckiego i jego uczniów. Do
dalszych poszukiwań śladów prof. Czarnieckiego włączył się Marian Pospi-
szel, właściciel TVG/Pogranicze,  pojechał z kamerą do Strzelec i odnalazł grób,
przed którym stoimy. W ub. roku  pan  Marian ufundował dodatkową tablicę.

PROF. KAZIMIERZ CZARNECKI
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w której niegdyś uczył prof. Czarniecki                                                ZHP

1 MARCA HARCERZE  KH ZHP UCZESTNICZYLI
 W OBCHODACH NARODOWEGO DNIA

PAMIĘCI  ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.
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1 MARCA
ODDAJEMY HOŁD NIE

TYLKO
ŻOŁNIERZOM,

ALE  WSZYSTKIM
RODAKOM
\WYKLĘTYM

PRZEZ
KOMUNISTÓW*

Obchodząc dziś, 1 marca,
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, po od-

daniu  im hołdu w kaplicy kościoła parafialnego
w Głubczycach,  stanęliśmy tu w Strzelcach Opol-
skich na cmentarzu  nad grobem nauczyciela  Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Głubczycach  prof.
inż.  Kazimierza Czarnieckiego,  który , co prawda,
nie był żołnierzem, ale był  niezłomnym i wyklętym,
skazanym nie tylko na karę śmierci, ale i na zapo-
mnienie, wymazanie z pamięci. (foto  inż. K. Czar-
niecki)

Jak doszło do odkrycia i przywrócenia
 pamięci o prof. K. Czarnieckim?
Podczas organizowanych  co pewien czas  zjazdów

absolwentów w naszym Liceum Ogólnokształcącym,
pojawiały się szeptane informacje,  że w tej szkole
podobno  pracował nauczyciel, który został skazany
na karę śmierci, ale nikt nie potrafił tego  potwierdzić,
podać nazwiska, wskazać rodziny,  nie było go też w
żadnym spisie nauczycieli tej szkoły, ani biuletynach
przygotowanych na spotkania absolwentów.

Przygotowując zjazd poprosiłem  z-cę dyr. Tade-
usza Skrzypa, szkolnego kolegę klasowego, aby
poszperał w szkolnym archiwum, może tam coś znajdzie… Po kilku dniach
dzwoni: znalazłem teczkę akt osobowych, ale jest pusta… a na okładce ktoś
ołówkiem napisał „wystąpił ze szkoły”. Tak zdobyliśmy jego nazwisko, datę
i miejsce urodzenia.  Na tę  informację  zamieszczoną  w Kalendarzu Głubczyc-
kim trafił pracownik - historyk Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Dariusz  Misiejuk  i poinformował mnie w 2009 roku, że w  zbiorach dokumen-
tów IPN znalazł  akta takiego człowieka. Stąd mamy bogate źródłowe, jedno-
cześnie porażające informacje o losach prof. Czarnieckiego i jego uczniów. Do
dalszych poszukiwań śladów prof. Czarnieckiego włączył się Marian Pospi-
szel, właściciel TVG/Pogranicze,  pojechał z kamerą do Strzelec i odnalazł grób,
przed którym stoimy. W ub. roku  pan  Marian ufundował dodatkową tablicę.

PROF. KAZIMIERZ CZARNECKI
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kl. syna urzędnika Wydziału Powia-
towego, kawalera, bez majątku, nie-
karanego,  3) Samela Ryszarda (dane
osobowe podobne),  4) Hipnera Ar-
tura (dane jw.), 5) Pożniaka Mariana
(jw.), 6) Karpa Jacka (jw.),  7) Wołosz-
czuka Andrzeja (jw.)

Sąd uznał: osk. Czarnieckiego Ka-
zimierza winnym, że od połowy maja
1949r. do 22 czerwca 1949r. w Głub-
czycach brał udział w nielegalnej gru-
pie organizacyjnej, mającej na celu
"usiłowaną zmianę przemocą ustroju
Państwa Polskiego" (…) i za to skazał
na  karę śmierci z utratą (…) praw pu-
blicznych  i obywatelskich praw ho-
norowych na zawsze i przepadkiem
całego mienia skazanego.  - osk. Ma-
siuka Tadeusza na karę trzech lat wię-
zienia, osk. Samela Ryszarda i Hipne-
ra Artura na kary po dwa lata więzie-
nia oraz Pożniaka  Mariana, Karpa
Jacka, i Wołoszczuka Andrzeja na
kary po jednym roku więzienia, orze-
kając w stosunku do wszystkich  utra-
tę praw publicznych i honorowych
praw obywatelskich na okres jedne-
go roku z przepadkiem całego mienia
skazanych (…)"

Po uroczystości na cmentarzu
w której, obok wiceburmistrza K. Be-
dryja i przewodniczącego RM K. Na-
umczyka,  uczestniczący w niej  dyr.
Liceum  Krzysztof Tokarz  zadeklaro-
wał, że od 1 marca przyszłego roku
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych  odbywać się będzie
w szkole apel poświęcony pamięci
profesora i uczniów tej szkoły.

Art. na podstawie przemowy do
młodzieży harcerskiej i licealnej przy
grobie prof. K. Czarnieckiego,

1 marca 2018 w Strzelcach Opol-
skich.  foto Jan Wac, Mateusz Kitka

Dziś  po latach zapomnienia przy-
wracamy pamięć o nauczycielu, któ-
ry w wieku 43 lat został skazany na
karę śmierci, zamienioną na jego proś-
bę  na 15 lat więzienia, gdzie po trzech
latach zmarł i tu został zakopany,  bo
trudno nazwać pogrzebem to jego
ostatnie pożegnanie.

Jeżeli kogoś sprawa bardziej  zain-
teresuj, polecam, „Kalendarz  Głub-
czycki  2010”, (dostępny we  wszyst-
kich bibliotekach szkolnych) oraz pro-
gram telewizyjny "Skazany na śmierć"
emitowany w TVG/Pogranicze,  a
uczniów LO poinformuję,  że przeka-
zaliśmy do izby pamięci szkoły całą
dokumentację z IPN. Stało się to  przy
okazji odsłonięcia kamiennej tablicy
poświęconej prof. Czarneckiemu
w holu szkoły na Ip.  Obok tablicy upa-
miętniającej pierwszych nauczycieli:
prof. Cecylię Czopeńko, Bronisławę
Adamską i bpa Antoniego Adamiuka

Za  co  sąd wojskowy  skazał pro-
fesora   K. Czarnieckiego i jego
uczniów na śmierć i więzienie?

WYROK nr 189/50 Dnia 27 marca
1950r.  (fragmenty)  Sąd Rejonowy w
Katowicach na sesji wyjazdowej w
Koźlu ..rozpoznał w dniach 22 i 23
marca 1950r. sprawę:

1)  Czanieckiego Kazimierza s.To-
masza i Katarzyny  ur. 18.12.1907r. w
Ostrowie (b. tarnopolskie) ostatnio
zam. w Głubczycach, Polaka, z ukoń-
czoną Politechniką Lwowską (dy-
plom inż. Wydziału Rolniczo- Leśne-
go) ostatnio nauczyciela Szkoły Ogól-
nokształcącej Koedukacyjnej w Głub-
czycach,  syna rolnka, (6 ha ziemi or-
nej w Gajach Wielkich k.Tarnopola),
żonatego, bezdzietnego, bez majątku,
niekaranego, 2) Masiuka Tadeusza
(…) ucznia szkoły ogólnokształcącej
koedukacyjnej, z wykształceniem 8-
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WŁADYSŁAW  ZAREMBA
to kolejna

postać - po
prof. inż. Ka-
z i m i e r z u
Czarniec-
kim, nauczy-
cielu w powo-
jennym głub-
czyckim Li-
ceum Ogól-
nokształcą-
cym, skaza-

nym na karę śmierci  - która wydoby-
ta z zapomnienia i mrocznej tragicz-
nej, powojennej  historii doczekała  się
upamiętnienia w Głubczycach w cza-
sie uroczystości Ogólnopolskiego
Święta Ludowego 19.06.2011

Inskrypcja na kamiennej tablicy,
poświęconej tego dnia, spoczywają-
cemu na cmentarzu w Boguchwało-
wie pow. Głubczyce Władysławowi
Zarembie,  pochodzi  z Jego listu do
nieznanego adresata i najlepiej odda-
je charakter tego człowieka - wierność
swoim ideom. "Pragnieniem moim
jest jedynie, by kiedyś, nawet po mo-
jej śmierci, nie spluwano na moje na-
zwisko".  "Kamień Pamięci" z tablicą
i  tą inskrypcją  stanął  na skwerze
przed klasztorem oo franciszkanów,
obok wcześniejszego, upamiętniają-
cego bpa Antoniego  Adamiuka.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
nastąpiło po sumie, w niedzielę
19.06.2011r. podczas  uroczystości
Ogólnopolskiego Święta Ludowego.
(...)

19 czerwca 2011r. przeżywaliśmy
w Głubczycach Ogólnopolskie Świę-
to Ludowe. W 2011 mija 65 lat od po-
wołania przez Władysława Zarembę,

działacza ludowego w Polsce i na emi-
gracji, struktur  Polskiego Stronnic-
twa Ludowego na Ziemi Głubczyckiej.

Z tej to okazji postanowiono przy-
wrócić  pamięć i uczcić tego wielkie-
go człowieka wydaniem publikacji  "65
LAT POLSKIEGO STRONNICTWA
LUDOWEGO NA ZIEMI GŁUB-
CZYCKIEJ",  a tym samym  spełnić
Jego życzenie:  "by historia nie zapo-
mniała o mej pracy i wysiłku dla Oj-
czyzny od najmłodszych lat"

- odsłonić i  poświęcić na placu bp.
Antoniego Adamiuka  Kamień Pamię-
ci z tablicą:

Władysławowi Zarembie (1902-
1972) Głubczyckiemu i podolskie-
mu działaczowi Stronnictwa Ludo-
wego i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, Sybirakowi, bliskiemu
współpracownikowi Stanisława Mi-
kołajczyka  Premiera Rządu Rzeczy-
pospolitej  na emigracji, z którym
po II wojnie światowej dzielił los
uciekiniera  przed prześladowaniami
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

- przekazać Powiatowemu Muzeum
Ziemi Głubczyckiej historycznego,
pochodzącego z 1946r.  sztandaru
Polskiego Stronnictwa Ludowego po-
święconego przez ks. Antoniego Ada-
miuka z odniesieniem:

Królowo Korony Polskiej,
Błogosław Pracy Ludu,
Żywią i Bronią
(...)
 Nieprzypadkowo nasza droga

z kościoła parafialnego do Rynku,
przed ratusz, gdzie odbędą się zasad-
nicze uroczystości, prowadzi ulicą,
a właściwie uliczką Zakonną. Nie-
przypadkowo zatrzymaliśmy się w
tym miejscu,  przy placu bp. Antonie-

PRZYWRACANIE PAMIĘCI
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kl. syna urzędnika Wydziału Powia-
towego, kawalera, bez majątku, nie-
karanego,  3) Samela Ryszarda (dane
osobowe podobne),  4) Hipnera Ar-
tura (dane jw.), 5) Pożniaka Mariana
(jw.), 6) Karpa Jacka (jw.),  7) Wołosz-
czuka Andrzeja (jw.)

Sąd uznał: osk. Czarnieckiego Ka-
zimierza winnym, że od połowy maja
1949r. do 22 czerwca 1949r. w Głub-
czycach brał udział w nielegalnej gru-
pie organizacyjnej, mającej na celu
"usiłowaną zmianę przemocą ustroju
Państwa Polskiego" (…) i za to skazał
na  karę śmierci z utratą (…) praw pu-
blicznych  i obywatelskich praw ho-
norowych na zawsze i przepadkiem
całego mienia skazanego.  - osk. Ma-
siuka Tadeusza na karę trzech lat wię-
zienia, osk. Samela Ryszarda i Hipne-
ra Artura na kary po dwa lata więzie-
nia oraz Pożniaka  Mariana, Karpa
Jacka, i Wołoszczuka Andrzeja na
kary po jednym roku więzienia, orze-
kając w stosunku do wszystkich  utra-
tę praw publicznych i honorowych
praw obywatelskich na okres jedne-
go roku z przepadkiem całego mienia
skazanych (…)"

Po uroczystości na cmentarzu
w której, obok wiceburmistrza K. Be-
dryja i przewodniczącego RM K. Na-
umczyka,  uczestniczący w niej  dyr.
Liceum  Krzysztof Tokarz  zadeklaro-
wał, że od 1 marca przyszłego roku
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych  odbywać się będzie
w szkole apel poświęcony pamięci
profesora i uczniów tej szkoły.

Art. na podstawie przemowy do
młodzieży harcerskiej i licealnej przy
grobie prof. K. Czarnieckiego,

1 marca 2018 w Strzelcach Opol-
skich.  foto Jan Wac, Mateusz Kitka

Dziś  po latach zapomnienia przy-
wracamy pamięć o nauczycielu, któ-
ry w wieku 43 lat został skazany na
karę śmierci, zamienioną na jego proś-
bę  na 15 lat więzienia, gdzie po trzech
latach zmarł i tu został zakopany,  bo
trudno nazwać pogrzebem to jego
ostatnie pożegnanie.

Jeżeli kogoś sprawa bardziej  zain-
teresuj, polecam, „Kalendarz  Głub-
czycki  2010”, (dostępny we  wszyst-
kich bibliotekach szkolnych) oraz pro-
gram telewizyjny "Skazany na śmierć"
emitowany w TVG/Pogranicze,  a
uczniów LO poinformuję,  że przeka-
zaliśmy do izby pamięci szkoły całą
dokumentację z IPN. Stało się to  przy
okazji odsłonięcia kamiennej tablicy
poświęconej prof. Czarneckiemu
w holu szkoły na Ip.  Obok tablicy upa-
miętniającej pierwszych nauczycieli:
prof. Cecylię Czopeńko, Bronisławę
Adamską i bpa Antoniego Adamiuka

Za  co  sąd wojskowy  skazał pro-
fesora   K. Czarnieckiego i jego
uczniów na śmierć i więzienie?

WYROK nr 189/50 Dnia 27 marca
1950r.  (fragmenty)  Sąd Rejonowy w
Katowicach na sesji wyjazdowej w
Koźlu ..rozpoznał w dniach 22 i 23
marca 1950r. sprawę:

1)  Czanieckiego Kazimierza s.To-
masza i Katarzyny  ur. 18.12.1907r. w
Ostrowie (b. tarnopolskie) ostatnio
zam. w Głubczycach, Polaka, z ukoń-
czoną Politechniką Lwowską (dy-
plom inż. Wydziału Rolniczo- Leśne-
go) ostatnio nauczyciela Szkoły Ogól-
nokształcącej Koedukacyjnej w Głub-
czycach,  syna rolnka, (6 ha ziemi or-
nej w Gajach Wielkich k.Tarnopola),
żonatego, bezdzietnego, bez majątku,
niekaranego, 2) Masiuka Tadeusza
(…) ucznia szkoły ogólnokształcącej
koedukacyjnej, z wykształceniem 8-
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kim, nauczy-
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jennym głub-
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ceum Ogól-
nokształcą-
cym, skaza-

nym na karę śmierci  - która wydoby-
ta z zapomnienia i mrocznej tragicz-
nej, powojennej  historii doczekała  się
upamiętnienia w Głubczycach w cza-
sie uroczystości Ogólnopolskiego
Święta Ludowego 19.06.2011

Inskrypcja na kamiennej tablicy,
poświęconej tego dnia, spoczywają-
cemu na cmentarzu w Boguchwało-
wie pow. Głubczyce Władysławowi
Zarembie,  pochodzi  z Jego listu do
nieznanego adresata i najlepiej odda-
je charakter tego człowieka - wierność
swoim ideom. "Pragnieniem moim
jest jedynie, by kiedyś, nawet po mo-
jej śmierci, nie spluwano na moje na-
zwisko".  "Kamień Pamięci" z tablicą
i  tą inskrypcją  stanął  na skwerze
przed klasztorem oo franciszkanów,
obok wcześniejszego, upamiętniają-
cego bpa Antoniego  Adamiuka.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
nastąpiło po sumie, w niedzielę
19.06.2011r. podczas  uroczystości
Ogólnopolskiego Święta Ludowego.
(...)

19 czerwca 2011r. przeżywaliśmy
w Głubczycach Ogólnopolskie Świę-
to Ludowe. W 2011 mija 65 lat od po-
wołania przez Władysława Zarembę,

działacza ludowego w Polsce i na emi-
gracji, struktur  Polskiego Stronnic-
twa Ludowego na Ziemi Głubczyckiej.

Z tej to okazji postanowiono przy-
wrócić  pamięć i uczcić tego wielkie-
go człowieka wydaniem publikacji  "65
LAT POLSKIEGO STRONNICTWA
LUDOWEGO NA ZIEMI GŁUB-
CZYCKIEJ",  a tym samym  spełnić
Jego życzenie:  "by historia nie zapo-
mniała o mej pracy i wysiłku dla Oj-
czyzny od najmłodszych lat"

- odsłonić i  poświęcić na placu bp.
Antoniego Adamiuka  Kamień Pamię-
ci z tablicą:

Władysławowi Zarembie (1902-
1972) Głubczyckiemu i podolskie-
mu działaczowi Stronnictwa Ludo-
wego i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, Sybirakowi, bliskiemu
współpracownikowi Stanisława Mi-
kołajczyka  Premiera Rządu Rzeczy-
pospolitej  na emigracji, z którym
po II wojnie światowej dzielił los
uciekiniera  przed prześladowaniami
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

- przekazać Powiatowemu Muzeum
Ziemi Głubczyckiej historycznego,
pochodzącego z 1946r.  sztandaru
Polskiego Stronnictwa Ludowego po-
święconego przez ks. Antoniego Ada-
miuka z odniesieniem:

Królowo Korony Polskiej,
Błogosław Pracy Ludu,
Żywią i Bronią
(...)
 Nieprzypadkowo nasza droga

z kościoła parafialnego do Rynku,
przed ratusz, gdzie odbędą się zasad-
nicze uroczystości, prowadzi ulicą,
a właściwie uliczką Zakonną. Nie-
przypadkowo zatrzymaliśmy się w
tym miejscu,  przy placu bp. Antonie-
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go Adamiuka. Na tym placu stoi już
kamień z tablicą upamiętniającą po-
stać księdza Adamiuka, który w 1945
roku po przyjeździe do Głubczyc zna-
lazł schronienie w tym klasztorze
przed którym stoimy. Organizował
życie religijne w powojennych Głub-
czycach i dekanacie, był dziekanem,
katechetą m.in. w Liceum Ogólno-
kształcącym.

 Jemu najstarsi absolwenci ufun-
dowali tę tablicę z inskrypcją:

Głosiłem prawdę,
chciałem wolności.
Tak rozumiałem swoją rolę.
To ks. Adamiuk,  późniejszy biskup

opolski,  poświęcił ten  pierwszy po-
wojenny sztandar PSL, ukryty póź-
niej na wiele lat w tym klasztorze
przez Władysława Zarembę.

Na tym  placu po jego rewitalizacji
stawiane  będą  w przyszłości następ-
ne kamienie pamięci, powstanie tu
taki mały głubczycki Panteon upa-

miętniający osoby  wielce zasłużone
dla ziemi głubczyckiej, nie tylko w
okresie powojennym

Wróćmy jednak myślami do tego,
drugiego  kamienia pamięci, przed
którym stoimy, jak przed drugą stacją
drogi męczeństwa narodu polskie-
go  do wolności. Kamienia który ma
upamiętniać postać Władysława Za-
remby, organizatora struktur Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego na
Ziemi Głubczyckiej (...)

Zapewniam Cię, Władysławie, że
tak się stanie,  więcej,  za chwilę na
twoje słowa  padną krople wody
święconej

Wcześniej proszę panią wicemar-
szałek Sejmu RP, wiceprezes PSL
Ewę Kierzkowską w towarzystwie
panów Stanisława Rakoczego posła
na Sejm RP, jednocześnie prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego PSL oraz  pre-
zesa Zarządu  Powiatowego  Kazimie-
rza Pyziaka o odsłonięcie tablicy
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MOJE WSPOMNIENIA
(fragmenty)

WŁADYSŁAW ZAREMBA
Redakcja naukowa, wstęp i opraco-

wanie: Dariusz Misiejuk

W dniu 28 października 1947 r.
w nocy, gdy spałem głębokim snem,
pod opieką dwóch ubeków z karabi-
nami, przyjechało po mnie autem
trzech ubeków,  przewożąc mnie
do  Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa w Głubczycach przy
ul. Stalina. Tam spędziłem pół
nocy, wcześnie rano, jeszcze
było ciemno, zajeżdża auto z trze-
ma oficerami U.B., każą mi się
szybko ubierać. Ubieram się w
zimowe buty i futro, by się na
wszelki wypadek zabezpieczyć,
na zimę, jeśli się będzie jeszcze żyło.
Nie wiem nic gdzie powiozą. Jedzie-
my przez wieś mego zamieszkania.
(chodzi o Boguchwałów, gdzie na
cmentarzu spoczywa Władysław Za-
remba) Mam uczucie i czuję się osa-
motniony, nie wiem,  gdzie mnie będą
wywozić i na jak długo, czy  życia mi
nie odbiorą. Przejeżdżając koło do-
mów moich Siostrzyczek,  myślami już
tylko żegnam się z nimi. Rzuciłem my-
ślami także na moje gospodarstwo, w
które to tyle pracy włożyłem, a praco-
wałem dzień i noc. Gdzie w pierwszych
dniach [za] moje łóżko była podłoga
w młynnicy. Żegnam myślami ludzi ze
wsi, z którymi tak miło i przyjemnie
spędziłem ten czas. Przejeżdżając wieś
jakoś dziwnie i smutno mi w oczach
wyglądała, gdy patrzyłem przez okno
auta. A dziś w otoczeniu oficerów bez-
pieki jedzie się do więzienia, a może
i w las, by zamordować mnie. Jak zwy-
kle na jesieni ranek był smutny, tuma-

ny chmur zwisają nad wsią, która była
jeszcze bez życia, zapracowani ludzi-
ska odpoczywają snem.

Myśli nie opuszczają mnie, biegną
szybko z miejsca na miejsce, co bę-
dzie z moją gospodarką, jeśli Pan Bóg
pozwoli wrócić. Chociaż nadziei na
powrót prawie,  że  nie było. Przypo-
mniał mi się smutny dzień 10 lutego

i zsyłka nas na Sybir. Dziesiątego lu-
tego 1939 roku  żegnałem zagony w
powiecie podhajeckim, dziś żegnałem
się z zagonami w powiecie głubczyc-
kim, myśli żegnają lud śląski, który 600
lat oczekiwał i walczył o wyzwolenie
i przyłączenie Śląska do Polski. (...)

ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA
W dniu 3 czerwca 1948 r. z rana

wchodzi do celi strażnik, Zaremba jest
wezwany na przesłuchanie, ubierać
się, wstawać z pryczy. Słabym głosem
odpowiadam, że ja już nie mam siły
i nie będę wstawał, ani na przesłucha-
nia nie pójdę, bo nie mam już siły.
Strażnik wykrzykuje „ubierać się”,
a ja ani słowa nie odzywam się, niech
sobie robi co chce. Wyszedł z celi, za
chwilę przychodzi porucznik,  bym
wstał, a on mi pomoże się ubrać i zajść
do windy. Wstałem, ubrał mnie, za-
wołał strażnika. Wynieśli mnie po
schodach z piwnicy i wywieźli mnie
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go Adamiuka. Na tym placu stoi już
kamień z tablicą upamiętniającą po-
stać księdza Adamiuka, który w 1945
roku po przyjeździe do Głubczyc zna-
lazł schronienie w tym klasztorze
przed którym stoimy. Organizował
życie religijne w powojennych Głub-
czycach i dekanacie, był dziekanem,
katechetą m.in. w Liceum Ogólno-
kształcącym.

 Jemu najstarsi absolwenci ufun-
dowali tę tablicę z inskrypcją:

Głosiłem prawdę,
chciałem wolności.
Tak rozumiałem swoją rolę.
To ks. Adamiuk,  późniejszy biskup

opolski,  poświęcił ten  pierwszy po-
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niej na wiele lat w tym klasztorze
przez Władysława Zarembę.

Na tym  placu po jego rewitalizacji
stawiane  będą  w przyszłości następ-
ne kamienie pamięci, powstanie tu
taki mały głubczycki Panteon upa-

miętniający osoby  wielce zasłużone
dla ziemi głubczyckiej, nie tylko w
okresie powojennym

Wróćmy jednak myślami do tego,
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go  do wolności. Kamienia który ma
upamiętniać postać Władysława Za-
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Ziemi Głubczyckiej (...)

Zapewniam Cię, Władysławie, że
tak się stanie,  więcej,  za chwilę na
twoje słowa  padną krople wody
święconej

Wcześniej proszę panią wicemar-
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Ewę Kierzkowską w towarzystwie
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na Sejm RP, jednocześnie prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego PSL oraz  pre-
zesa Zarządu  Powiatowego  Kazimie-
rza Pyziaka o odsłonięcie tablicy

161

WSPÓ£CZESNOŒÆ

MOJE WSPOMNIENIA
(fragmenty)

WŁADYSŁAW ZAREMBA
Redakcja naukowa, wstęp i opraco-

wanie: Dariusz Misiejuk
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aż do kapitana. Gdy wszedłem wo-
łam powietrza, powietrza dajcie mi,
bo nie mogę oddychać i słabo mi
się robi. Posadzono mnie przy
otwartym oknie, rzucam oczyma na
świat, ludzie
chodzą po
mieście, wi-
dzę zieleń,
kwiaty, słoń-
ce przyświe-
ca. Myślę
Boże, jak
piękny ten
świat, a ja
kończę moje
życie, łzy
spłynęły po
mojej twarzy.

 Kapitan:
panie Za-
remba, pan
wyc h od z i
dzisiaj na
w o l n o ś ć .
Mówię jemu,
że ja nie pój-
dę. Wy mnie
zawieźcie do szpitala, wzięliście mnie
zdrowego, więc oddajcie mnie świa-
tu takiego jakiegoś cie mnie zabrali.
Kapitan wychodzi na chwilę, zosta-
wia mnie samego w pokoju. Wraca-
jąc powiada do mnie, pan wychodzi
dzisiaj na wolność. Do szpitala nie
oddamy pana, bo ministerstwo nie
ma szpitali. Pan dostaje auto z szofe-
rem i zawiezie pana tam, gdzie pan
zechce. Bronię się od wyjazdu, nie
chcę się już ruszać z takimi siłami, je-
stem przygotowany już do śmierci.

Wynoszą mnie po schodach, na-
wet nie mogłem się pożegnać z
Żydem Dudeckim, z człowiekiem
jednakowej doli. Gdy się znalazłem

na powietrzu doznałem omdlenia. Usia-
dłem nie pamiętam na czym, oblano mnie
trochę wodą. Siedzę i widzę auto, które
ma mnie odwieźć, ale gdzie - może w
lasy i tam mnie dobiją - różnie się my-

ślało. Kapitan
cały czas asystu-
je, nie odchodzi
ode mnie. Zama-
wia od czasu do
czasu kilka słów
do mnie. Wsadza
mnie do auta, za-
żądałem doku-
mentu, że jestem
zwolniony z wię-
zienia. Kapitan
mówi: jest panu
niepotrzebny, my
zawiadom imy
władze sami.
Uścisnął mi czu-
le rękę i odjeżdża-
my. Szofer zapy-
tuje mnie czy ja
chcę jechać au-
tem aż do mego
domu w Głubczy-

cach? Mam rozkaz odwieźć tam pana,
gdzie pan zechce. Panie ja już nie mam
siły, bym jechał aż do swego domu,
niech mnie pan zawiezie na Aleje Jero-
zolimskie - do PSL-u. Dowiózł mnie
gdzie chciałem, pomógł mi przejść pod
ten budynek. Zostałem na ulicy, opar-
łem się o ścianę muru...

Wyboru fragmentów  dokonał Jan
Wac, więcej: Kalendarz Głubczycki
2012 oraz „65 LAT POLSKIEGO
STRONNICTWA LUDOWEGO NA
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ” Katarzyna
Maler, Dariusz Misiejuk, red. Jan Wac,
wyd. Komunikator Publik Relations,
Głubczyce 19 czerwiec 2011
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BOHATER OPERACJI "BURZA"
 ODEBRAŁ WOJENNE ODZNACZENIA

W naszej zbiorowej świadomości mocno zakorzeniła się wiedza o Powsta-
niu Warszawskim. To bardzo dobrze, ale warto, szczególnie wśród potomków
kresowian, pamiętać także o zrywach powstańczych z 1944 roku innych
miast, szczególnie tych największych - Lwowa i Wilna.

Z tego powodu 22 lipca 2018r.., w 74. rocznicę wybuchu Powstania Lwow-
skiego, w głubczyckim kościele parafialnym została odprawiona Msza święta

w intencji zmarłych
i żyjących uczestników
AK-owskiej operacji
"Burza" na Kresach.
W uroczystości
uczestniczyli panowie
kpt. Marian Markie-
wicz i por. Stanisław
Bajsarowicz, głub-
czyccy kombatanci Ar-
mii Krajowej. Obecny
był także sztandar Od-
działu w Głubczycach
Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajo-
wej, którym od kilku lat
opiekują się harcerze
Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Uro-
czystość była dosko-
nałą okazją do uhono-
rowania jednego z we-
teranów, kpt. Mariana
Markiewicza.

Kpt. Marian Markie-
wicz ps. "Maryl",
mieszkający w Głub-
czycach od końca lat
50. weteran Armii Kra-

jowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, Żołnierz Wyklęty, uczestnik
operacji "Burza" w Wilnie, który za swoją konspiracyjną działalność niepodle-
głościową spędził w więzieniach gestapo, NKWD i UB łącznie blisko 9,5 roku.

Kapitan Markiewicz był w grupie ok. 1,5 tysiąca żołnierzy Armii Krajowej,
którzy uniknęli rozbrojenia i aresztowania przez sowietów po zakończonej ope-
racji wyzwalania Wilna spod niemieckiej okupacji. Należał do kilkudziesięcio-
osobowego oddziału dowodzonego przez ppłk. Macieja Kalenkiewicz ps. "Ko-
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twicz", który podczas
próby przedostania się
z Puszczy Rudnickiej
do Puszczy Grodzień-
skiej musiał stoczyć
przeciwko sowietom
słynną bitwę pod Sur-
kontami. Bitwa ta uwa-
żana jest za pierwszą
bitwę Powstania Anty-
komunistycznego. Za
wykazane pod Surkon-
tami męstwo, gdzie na
osobisty rozkaz "Ko-
twicza" wyprowadził z
obławy grupę żołnie-
rzy, w 1944 roku został
"Marylowi" przyzna-
ny Krzyż Walecznych.
Rok później przyzna-
no Mu także Brązowy
Krzyż Zasługi z Mie-
czami. Za bohater-
stwo podczas II woj-
ny światowej, nie-
złomność w komuni-
stycznym więzieniu, a
także za podejmowane

w późniejszym czasie aktywności obywatelskie, m.in. zakładanie głubczyckiej
struktury NSZZ "Solidarność", zaangażowanie w wychowanie młodego po-
kolenia, liczne spotkania z młodzieżą szkolną oraz czynne wspieranie głub-
czyckiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w lutym 2017
roku Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Panu Marianowi Markiewiczowi
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.  Podczas lipcowej uroczystości
wojewoda opolski Adrian Czubak, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Panu
Markiewiczowi zaległe odznaczenia. Przez 74 lata Pan Markiewicz nie upominał
się o swoje wojenne krzyże, co jest najlepszym dowodem Jego skromności,
bezinteresowności i szczerego patriotyzmu. Obyśmy chcieli i potrafili brać
przykład z tego niezwykłego przedstawiciela pokolenia wychowanego w II
Rzeczypospolitej

                                                                                             Marcin Żukowski
                                                Zdjęcia pochodzą ze strony www.radio.opole.pl,
                                                               ich autorem jest Grzegorz Frankowski.
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W dniach 05-06 października odbył
się XXXV Harcerski Rajd Jesienny
„Granicznym Szlakiem”. Celem rajdu
była promocja walorów turystycz-
nych pogranicza polsko-czeskiego,
integracja zuchów, harcerzy i harce-
rzy starszych poprzez wspólną wę-
drówkę, zabawę i śpiew.

W związku
z przypada-
jącą rocznicą
1 0 0 - l e c i a
Z w i ą z k u
Harcerstwa
Polskiego i
Rokiem Har-
cerstwa te-
matem prze-
wodnim raj-
du była hi-

storia harcerstwa na przełomie ostat-
niego stulecia. Organizatorami rajdu
byli: Komenda Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego, Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głub-
czyckiej, Zespół Szkół im. Jana Pawłą
II w Pietrowicach, przy współpracy z
Urzędem Miejskim, Starostwem Po-
wiatowym, 10. Opolską Brygadą Lo-
gistyczną, Śląskim Oddziałem Straży
Granicznej, Powiatową Komendą Po-
licji, Powiatową Państwową Strażą
Pożarną  oraz  Związkiem Ochotni-
czych Straży Pożarnych .   W rajdzie
udział wzięło blisko 200 zuchów, har-
cerzy, harcerzy starszych, instrukto-
rów i przedstawicieli służb munduro-
wych. Dopisała nam pogoda, na tra-
sie rajdu dla patroli przygotowano
zadania i liczne niespodzianki. Nie za-
brakło również ciepłej herbaty i po-
częstunku.W naszej rajdowej przygo-

XXXV HARCERSKI RAJD JESIENNY
„GRANICZNYM SZLAKIEM”

dzie towarzyszyli nam żołnierze z 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej. Or-
ganizowali przejażdżki starem, przy-
gotowali  punkty kontrolne oraz szko-
lenia z musztry. Służyli pomocą w ob-
słudze rajdu. Punkty kontrolne przy-
gotowali również funkcjonariusze
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z Raciborza oraz strażacy z PP Straży
Pożarnej. Strażacy z OSP Grobniki
wspólnie z naszymi harcerskimi ratow-
nikami medycznymi przeprowadzili dla
naszych uczestników szkolenie z
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jednym z najważniejszych wydarzeń
rajdowych było  harcerskie ognisko,
na którym złożono Obietnicę Zu-
chową i  Przyrzeczenie Harcerskie
wspólny krąg, gawęda, śpiew, iskier-
ka. Odwiedziliśmy  również wzgórze
bp. Antoniego Adamiuka, naszego
patrona,  gdzie wspólnie pomodlili-
śmy się za wszystkich harcerzy, któ-
rzy oddali swoje życie za wolność oj-
czyzny. Na apelu podsumowującym
nasz rajd gościliśmy burmistrza Głub-
czyc Adama Krupę i zastępcę burmi-
strza Kazimierza Bedryj, dyrekcję ZS
w Pietrowicach  Bogdana Kulika
i  Mariolę Bedryj, oraz przedstawicieli
służb mundurowych. Wręczono dy-
plomy i puchary zwycięskim patrolom.
Radosne buzie naszych zuchów i har-
cerzy, wspólnie spędzony czas to dla
nas coś niezmiernie ważnego. Mamy
nadzieję, że wspomnienia pozostaną na
długo w pamięci naszych rajdowiczów,
a zwłaszcza tych, których przyjęliśmy
w nasze szeregi.

Zapraszamy za rok !!!
Czuwaj !!!

Phm. Katarzyna Mojzyk
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twicz", który podczas
próby przedostania się
z Puszczy Rudnickiej
do Puszczy Grodzień-
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wojewoda opolski Adrian Czubak, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Panu
Markiewiczowi zaległe odznaczenia. Przez 74 lata Pan Markiewicz nie upominał
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                                                                                             Marcin Żukowski
                                                Zdjęcia pochodzą ze strony www.radio.opole.pl,
                                                               ich autorem jest Grzegorz Frankowski.
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Szanowni Państwo, PT
Pragnę  poinformować Państwa

o zakończeniu 35-letniej służby in-
struktorskiej na stanowisku Ko-
mendanta Hufca im. Bpa Antoniego
Adamiuka  Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach.

Tę zaszczytną służbę harcer-
stwu traktowałem jako najważ-
niejszy i honorowy obowiązek
realizowany zgodnie z Prawem  i
Przyrzeczeniem Harcerskim, jego
Ideałami, oraz Zobowiązaniem
Instruktorskim dla dobra Ojczy-
zny i Związku Harcerstwa Pol-
skiego.

Poczucie dobrze spełnionego
obowiązku jest dla mnie największą
nagrodą, a dowody wdzięczności i

uznania za
wkład w
wychowa-
nie i
kształto-
w a n i e
młodego
pokolenia
są  źró-
dłem we-
wnętrzne-
go zado-
wolenia i
satysfak-
cji.

K o ń -
cząc służbę,  czuję się zobowiązany
do złożenia najserdeczniejszych po-
dziękowań wszystkim którzy ze mną
współpracowali,  za przyjazną i
owocną pomoc,  za okazaną życzli-
wość i zrozumienie w naszych kon-

UROCZYSTA  ZBIÓRKA  Z OKAZJI  ZAKOŃCZENIA
SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

KOMENDANTA KH ZHP HM RYSZARDA KAŃTOCHA
taktach oraz serdeczną atmosferę to-
warzyszącą naszym wspólnym przed-
sięwzięciom na rzecz zuchów, harce-
rzy i Hufca ZHP.

Wysoko cenię sobie efekty naszej

współpracy,  w której dobro dzieci i
młodzieży, naszej  Małej Ojczyzny Pol-
ski, było
wartością
n a d -
rzędną.

Współ-
p r a c a
Państwa
ze mną
była dla
mnie wy-
r ó ż n i e -
n i e m ,
sprawiała
mi wiele satysfakcji i zadowolenia,
będę ją zawsze mile wspominać.

Łączę wyrazy głębokiego szacun-
ku i szczerej sympatii, życzę wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

CZUWAJ!
Z harcerskim pozdrowieniem
hm Ryszard Kańtoch
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    Z okazji 100-lecia Związku Har-
cerstwa Polskiego i 100 lat Niepod-
ległości,  w parku przy ul. Sobieskie-
go w Głubczycach.
Odsłonięty z dumą, 19.10.2018r.
Krzyż Harcerski ZHP symbolizuje:
Krąg - symbol doskonałości, do ja-
kiej dąży harcerska rodzina.
Lilijka - symbol czystości, nawiązu-
jący też do wskazującej drogę igły
kompasu.
Ramię lilijki wskazujące północ - igła
w kompasie harcerza.
Dwie gwiazdki na lilijce-Prawo i Przy-
rzeczenie Harcerskie, bądź czujne
oczy skauta.
Pół - wieniec z liści dębu - liście dębu
symbolizują męstwo i odwagę.
Pół - wieniec z liści lauru - liście lau-
ru są symbolem zwycięstwa.
Trzy żołędzie na liściach dębu - trzy
Rozbiory Polski.
Dwie oliwki na liściach lauru - dwie
wojny światowe.
Ramiona krzyża-cztery strony świata.

ODSŁONIĘCIE  KRZYŻA HARCERSKIEGO
Promienie - oznaczają dążenie har-
cerstwa do promieniowania na cały
świat wartościami, radością, dobrem.
Węzeł - przypomina o obowiązku
spełnienia przynajmniej jednego do-
brego uczynku dziennie.
Ziarenka piasku - wypełniające ra-
miona krzyża harcerskiego, symboli-
zują liczną rodzinę harcerską.
Hasło "Czuwaj" - tradycyjne pozdro-
wienie harcerskie,przypomina harce-
rzowi, że powinien być zawsze goto-
wy do służby Bogu i Polsce.

Projekt zagospodarowania parku
przy ul. Sobieskiego - Magdalena
Grzywna

Odlew Krzyża Harcerskiego-Arty-
styczne Odlewnictwo  Jacek Guzera

Projekt oprawy Krzyża
Harcerskiego - Wiesław Kowalik

Zdjęcia Jan Wac,  Damian Mojzyk
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LKS  SPARTA
GŁUBCZYCE I PIETROWICE 2018

W roku 2018 LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice brał udział w 23 imprezach
sportowych,  startując na arenach krajowych i międzynarodowych. Najlepsi
zawodnicy zostali wyróżnieni Nagrody  Ministra: Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski.  Stypendia  i  Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego,
otrzymali: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Jabłoń-
ska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus oraz Stypendia
i Nagrody  burmistrza Głubczyc: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Pauli-
na Szpak, Olga Jabłońska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wik-
toria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Bre-
wus. Nagrodą Ministra i Marszałka Województwa został wyróżniony także
trener Daniel Jano. Nasi zawodnicy uczestniczyli w dwóch zgrupowaniach
Kadry Narodowej, trzech zgrupowaniach sportowych i trzech pokazach. Do
najlepszych wyników w roku 2018 należą:

VII PUCHAR ŚWIATA TAEKWONDO - Sydney 2018
W dniach od 25.09 do 30.09.2018 roku  w Centrum Sportowym Sydney Olim-

pik Park odbył się VII Puchar
Świata Taekwondo. Impreza ta
rozgrywana jest raz na dwa lata.
W turnieju tym  wzięło udział
1647 uczestników. Starty odby-

wały się w czterech kon-
kurencjach sportowych:
układy, walki, techniki
specjalne i testy sił.  W te-
gorocznym Pucharze LKS
Sparta Głubczyce i Pietro-
wice reprezentowało pię-
ciu  zawodników: Karolina Konik, Paulina Szpak, Daria Baran, Bartosz Słod-
kowski  i Michał Jano. Wspaniały występ  zawodników trenera   Daniela Jano
zaowocował    9 medalami:  5 złotymi, 3 srebrnymi i jednym brązowym. Był to
najlepszy  występ w historii Naszego Klubu w tak prestiżowej imprezie. Wyni-
ki : Karolina Konik I m walki indywidualne,   I m walki drużynowe i II m układy
drużynowe, Paulina Szpak I m walki indywidualne i III m układy indywidualne,
Daria Baran II m walki indywidualne i V m układy indywidualne, Bartosz Słod-
kowski  I m walki drużynowe i II m walki indywidualne, Michał Jano I m układy
indywidualne. Wszystkim gratulujemy bardzo dobrego występu.
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KLUB LKS SPARTA GŁUBCZYCE NAJLEPSZY
 NA PUCHARZE EUROPY 2018

W dniach od 25 - 28.10.2018r w Sybiu,
(Rumunia)  odbył się IX Puchar Europy
Taekwondo w dwóch konkurencjach
sportowych  układach i w walkach. W

zawodach brało udział ponad 1350 uczestników z 28 państw.  W klasyfikacji
medalowej seniorów Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce i ZS Pietrowi-
ce zajął I miejsce w kategorii otwartej     i klubowej zdobywając 3 złote, 3 srebrne i
2 brązowe medale wygrywając  z Kadrą Ukrainy jednym medalem brązowym, trze-
cie miejsce zajął klub z Holandii Koguryo.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Olga Jabłońska, Daria Baran,
Wiktoria Konik, Kinga Sztucka,
Bartosz Słodkowski, Michał Jano,
Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus
oraz trener Daniel Jano.  Najlepszą
zawodniczką Pucharu  w katego-
rii seniora została  Olga Jabłoń-
ska (LKS Sparta Głubczyce),  zdo-
bywając jeden medal złoty,  me-
dale i jeden medal srebrny. Wyni-
ki naszych zawodników w kate-
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zawodnicy zostali wyróżnieni Nagrody  Ministra: Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski.  Stypendia  i  Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego,
otrzymali: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Jabłoń-
ska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus oraz Stypendia
i Nagrody  burmistrza Głubczyc: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Pauli-
na Szpak, Olga Jabłońska, Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wik-
toria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Bre-
wus. Nagrodą Ministra i Marszałka Województwa został wyróżniony także
trener Daniel Jano. Nasi zawodnicy uczestniczyli w dwóch zgrupowaniach
Kadry Narodowej, trzech zgrupowaniach sportowych i trzech pokazach. Do
najlepszych wyników w roku 2018 należą:

VII PUCHAR ŚWIATA TAEKWONDO - Sydney 2018
W dniach od 25.09 do 30.09.2018 roku  w Centrum Sportowym Sydney Olim-

pik Park odbył się VII Puchar
Świata Taekwondo. Impreza ta
rozgrywana jest raz na dwa lata.
W turnieju tym  wzięło udział
1647 uczestników. Starty odby-

wały się w czterech kon-
kurencjach sportowych:
układy, walki, techniki
specjalne i testy sił.  W te-
gorocznym Pucharze LKS
Sparta Głubczyce i Pietro-
wice reprezentowało pię-
ciu  zawodników: Karolina Konik, Paulina Szpak, Daria Baran, Bartosz Słod-
kowski  i Michał Jano. Wspaniały występ  zawodników trenera   Daniela Jano
zaowocował    9 medalami:  5 złotymi, 3 srebrnymi i jednym brązowym. Był to
najlepszy  występ w historii Naszego Klubu w tak prestiżowej imprezie. Wyni-
ki : Karolina Konik I m walki indywidualne,   I m walki drużynowe i II m układy
drużynowe, Paulina Szpak I m walki indywidualne i III m układy indywidualne,
Daria Baran II m walki indywidualne i V m układy indywidualne, Bartosz Słod-
kowski  I m walki drużynowe i II m walki indywidualne, Michał Jano I m układy
indywidualne. Wszystkim gratulujemy bardzo dobrego występu.
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KLUB LKS SPARTA GŁUBCZYCE NAJLEPSZY
 NA PUCHARZE EUROPY 2018

W dniach od 25 - 28.10.2018r w Sybiu,
(Rumunia)  odbył się IX Puchar Europy
Taekwondo w dwóch konkurencjach
sportowych  układach i w walkach. W

zawodach brało udział ponad 1350 uczestników z 28 państw.  W klasyfikacji
medalowej seniorów Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce i ZS Pietrowi-
ce zajął I miejsce w kategorii otwartej     i klubowej zdobywając 3 złote, 3 srebrne i
2 brązowe medale wygrywając  z Kadrą Ukrainy jednym medalem brązowym, trze-
cie miejsce zajął klub z Holandii Koguryo.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Olga Jabłońska, Daria Baran,
Wiktoria Konik, Kinga Sztucka,
Bartosz Słodkowski, Michał Jano,
Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus
oraz trener Daniel Jano.  Najlepszą
zawodniczką Pucharu  w katego-
rii seniora została  Olga Jabłoń-
ska (LKS Sparta Głubczyce),  zdo-
bywając jeden medal złoty,  me-
dale i jeden medal srebrny. Wyni-
ki naszych zawodników w kate-
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gorii seniora: Karolina Konik  I m walki , Olga Jabłońska I m układy  i II m walki,
Michał Jano  I m układy, Daria Baran II m układy i III m walki, Bartosz Słodkow-
ski II m walki i Wojciech Żłobicki III m walki. W kategorii juniora: Kinga Sztuc-
ka  III m walki i Jakub Brewus III m walki. Łącznie zdobyliśmy 10 medali,  w tym
3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Wielkie gratulacje za wspaniałą postawę i godne
reprezentowanie nas na arenach Europejskich szczególnie, że trzeci raz z rzędu
wygrywamy klasyfikację medalową.

MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO -
MARIBOR 2018

W dniach 12.04-15.04.2018 r. w Maribor - (Słowenia)
odbyły się XXXIII Mistrzostwa Europy Taekwondo.
Wystartowało w nich ponad 600 zawodników i zawod-
niczek z 29 państw. Są to zawody,  w których mogą
brać udział zawodnicy tylko posiadający czarny pas
i z limitem 2 osób w konkurencji dla każdego kraju.
Zawodnicy trenera Daniela Jano, Ludowego Klubu Spor-
towego Sparta Głubczyce i Pietrowice Karolina Konik i

Bartosz Słodkowski przed zawodami trenowali na Zgrupowaniu Kadry Narodowej
w Głubczycach. Bardzo dobrze wystartowała  Karoliny Konik, która zdobyła III
miejsce w walkach do 62 kg,  pokonując w pierwszej walce Wicemistrzynię Świata
z Irlandii a następnie bardzo dobrą zawodniczkę z Holandii. Fenomenalnie wystar-
tował  Bartosz Słodkowsk, i zdobywając 1 złoty  i 2 srebrne medale, zajmując I
miejsce w najcięższej kategorii wagowej + 85, II m w drużynowych walkach i II m w
drużynowych testach siły. Nasi zawodnicy zdobyli    1 medal złoty, 2 srebrne i 1
brązowy. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i godne reprezentowa-
nie Naszego Kraju.

"OPEN DUTCH 2018" TAEKWONDO
W dniach 27-28.01.2018 w Helmond koło Eindhoven (Holandia) odbył się

międzynarodowy turniej Taekwondo Open Dutch. Startowało w nim 607 za-
wodników z Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Walii, Irlandii, Norwegii, Szwecji,
Słowenii, Finlandii, Alergii, Belgi, Francji, Niemiec, Polski, Kanady, Włoch  i
Holandii. Zawody odbywały się na 10 planszach w trzech konkurencjach:
walkach, układach i testach siły. LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice zdobył 5
złotych, 3 srebrne i 3 brązowe medale. W kategorii seniora Nasz Klub w klasy-
fikacji medalowej zajął I m oraz wygraliśmy w kategorii seniora konkurencje
testów siły i układów. Wyniki seniorów: Karolina Konik zajęła I m w testach
siły, III m walki i III m walki kategoria otwarta, Paulina Szpak I m układy i II m
walki, Olga Jabłońska I m walki i II m układy i Bartosz Słodkowski I m w testach
siły i III m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze spisali się także nasi juniorzy
zajmując czołowe miejsca: Kinga Sztucka II m walki i Jakub Brewus I m walki.
Wszechstronne przygotowanie naszych zawodników pozwolił na wygrywa-
nie we wszystkich konkurencjach. Był to pierwszy w tym roku turniej spraw-
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dzający przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Taekwondo w Maribor
w Słowenii oraz Pucharem Świata w Sydney w Australii.  Wszystkim zawodni-
kom serdecznie gratulujemy bardzo wysokich wyników i życzymy dalszych
sukcesów w nadchodzącym sezonie.

"OPEN ROMA - RZYM 2018" TAEKWONDO
W dniach 23-25.02.2018 w Rzymie  (Włochy) odbył się międzynarodowy

turniej Taekwondo Open Roma. Startowało w nim ponad 620 zawodników z 15
państw. Zawody od-
bywały się w dwóch
konkurencjach: wal-
kach i układach. LKS
Sparta Głubczyce i
ZS Pietrowice zdoby-
ło 4  złote, 8 srebr-
nych i 2 brązowe me-
dale. Wyniki naszych
zawodników: senio-
rzy: Karolina Konik
zajęła I m walki i II m
walki kategoria

otwarta, Kamila Ciechanowska II m walki, Paulina Szpak II m walki i II m układy,
Bartosz Słodkowski I m walki i II m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze
spisali się także nasi juniorzy i młodzicy,  zajmując czołowe miejsca: Barbara
Mróz II m walki i II m układy, Wiktoria Konik II m walki i III m układy i Jakub
Brewus III m walki, młodzicy : Nicola Brewus I m układy i Anna Żłobicka I m
układy. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych
sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych.

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWCÓW TAEKWONDO- KŁOBUCK 2018

W dniach 25-27 w maju 2018 roku w Kłobucku odbyły się XXXI Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Taekwondo.  Reprezentacja LKS Spar-
ta Głubczyce i ZS w Pietrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila Ciecha-
nowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka , Patrycja
Piworun, Bartosz Słodkowski, Sławomir Gołąb, Michał Jano, Wojciech Żłobic-
ki i Jakub Brewus  wraz z trenerem Danielem Jano i Bogdanem Brzostowskim
przywiozła z Mistrzostw trzy krążki  złote, jeden srebrny i cztery brązowe.

Tytuł Mistrza Polski i złoty medal uzyskała Karolina Konik wygrywając in-
dywidualne walki do 62 kg i III m w testach siły. Dwa złote medale i tytuł
Mistrza Polski wywalczył Bartosz Słodkowski  w walkach w kategorii + 85 kg i
testach siły,  zostając również najlepszym zawodnikiem Mistrzostw. Wicemi-
strzynią Polski została Paulina Szpak w układach formalnych kobiet. Na trze-
cim miejscu podium w układach formalnych stanęły: Olga Jabłońska i Daria
Baran. W walkach drużynowych III miejsce zdobyła nasza   drużyna kobiet w
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gorii seniora: Karolina Konik  I m walki , Olga Jabłońska I m układy  i II m walki,
Michał Jano  I m układy, Daria Baran II m układy i III m walki, Bartosz Słodkow-
ski II m walki i Wojciech Żłobicki III m walki. W kategorii juniora: Kinga Sztuc-
ka  III m walki i Jakub Brewus III m walki. Łącznie zdobyliśmy 10 medali,  w tym
3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Wielkie gratulacje za wspaniałą postawę i godne
reprezentowanie nas na arenach Europejskich szczególnie, że trzeci raz z rzędu
wygrywamy klasyfikację medalową.

MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO -
MARIBOR 2018

W dniach 12.04-15.04.2018 r. w Maribor - (Słowenia)
odbyły się XXXIII Mistrzostwa Europy Taekwondo.
Wystartowało w nich ponad 600 zawodników i zawod-
niczek z 29 państw. Są to zawody,  w których mogą
brać udział zawodnicy tylko posiadający czarny pas
i z limitem 2 osób w konkurencji dla każdego kraju.
Zawodnicy trenera Daniela Jano, Ludowego Klubu Spor-
towego Sparta Głubczyce i Pietrowice Karolina Konik i

Bartosz Słodkowski przed zawodami trenowali na Zgrupowaniu Kadry Narodowej
w Głubczycach. Bardzo dobrze wystartowała  Karoliny Konik, która zdobyła III
miejsce w walkach do 62 kg,  pokonując w pierwszej walce Wicemistrzynię Świata
z Irlandii a następnie bardzo dobrą zawodniczkę z Holandii. Fenomenalnie wystar-
tował  Bartosz Słodkowsk, i zdobywając 1 złoty  i 2 srebrne medale, zajmując I
miejsce w najcięższej kategorii wagowej + 85, II m w drużynowych walkach i II m w
drużynowych testach siły. Nasi zawodnicy zdobyli    1 medal złoty, 2 srebrne i 1
brązowy. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i godne reprezentowa-
nie Naszego Kraju.

"OPEN DUTCH 2018" TAEKWONDO
W dniach 27-28.01.2018 w Helmond koło Eindhoven (Holandia) odbył się

międzynarodowy turniej Taekwondo Open Dutch. Startowało w nim 607 za-
wodników z Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Walii, Irlandii, Norwegii, Szwecji,
Słowenii, Finlandii, Alergii, Belgi, Francji, Niemiec, Polski, Kanady, Włoch  i
Holandii. Zawody odbywały się na 10 planszach w trzech konkurencjach:
walkach, układach i testach siły. LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice zdobył 5
złotych, 3 srebrne i 3 brązowe medale. W kategorii seniora Nasz Klub w klasy-
fikacji medalowej zajął I m oraz wygraliśmy w kategorii seniora konkurencje
testów siły i układów. Wyniki seniorów: Karolina Konik zajęła I m w testach
siły, III m walki i III m walki kategoria otwarta, Paulina Szpak I m układy i II m
walki, Olga Jabłońska I m walki i II m układy i Bartosz Słodkowski I m w testach
siły i III m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze spisali się także nasi juniorzy
zajmując czołowe miejsca: Kinga Sztucka II m walki i Jakub Brewus I m walki.
Wszechstronne przygotowanie naszych zawodników pozwolił na wygrywa-
nie we wszystkich konkurencjach. Był to pierwszy w tym roku turniej spraw-
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dzający przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy Taekwondo w Maribor
w Słowenii oraz Pucharem Świata w Sydney w Australii.  Wszystkim zawodni-
kom serdecznie gratulujemy bardzo wysokich wyników i życzymy dalszych
sukcesów w nadchodzącym sezonie.

"OPEN ROMA - RZYM 2018" TAEKWONDO
W dniach 23-25.02.2018 w Rzymie  (Włochy) odbył się międzynarodowy

turniej Taekwondo Open Roma. Startowało w nim ponad 620 zawodników z 15
państw. Zawody od-
bywały się w dwóch
konkurencjach: wal-
kach i układach. LKS
Sparta Głubczyce i
ZS Pietrowice zdoby-
ło 4  złote, 8 srebr-
nych i 2 brązowe me-
dale. Wyniki naszych
zawodników: senio-
rzy: Karolina Konik
zajęła I m walki i II m
walki kategoria

otwarta, Kamila Ciechanowska II m walki, Paulina Szpak II m walki i II m układy,
Bartosz Słodkowski I m walki i II m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze
spisali się także nasi juniorzy i młodzicy,  zajmując czołowe miejsca: Barbara
Mróz II m walki i II m układy, Wiktoria Konik II m walki i III m układy i Jakub
Brewus III m walki, młodzicy : Nicola Brewus I m układy i Anna Żłobicka I m
układy. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych
sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych.

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWCÓW TAEKWONDO- KŁOBUCK 2018

W dniach 25-27 w maju 2018 roku w Kłobucku odbyły się XXXI Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Taekwondo.  Reprezentacja LKS Spar-
ta Głubczyce i ZS w Pietrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila Ciecha-
nowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka , Patrycja
Piworun, Bartosz Słodkowski, Sławomir Gołąb, Michał Jano, Wojciech Żłobic-
ki i Jakub Brewus  wraz z trenerem Danielem Jano i Bogdanem Brzostowskim
przywiozła z Mistrzostw trzy krążki  złote, jeden srebrny i cztery brązowe.

Tytuł Mistrza Polski i złoty medal uzyskała Karolina Konik wygrywając in-
dywidualne walki do 62 kg i III m w testach siły. Dwa złote medale i tytuł
Mistrza Polski wywalczył Bartosz Słodkowski  w walkach w kategorii + 85 kg i
testach siły,  zostając również najlepszym zawodnikiem Mistrzostw. Wicemi-
strzynią Polski została Paulina Szpak w układach formalnych kobiet. Na trze-
cim miejscu podium w układach formalnych stanęły: Olga Jabłońska i Daria
Baran. W walkach drużynowych III miejsce zdobyła nasza   drużyna kobiet w
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składzie: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Jabłoń-
ska, Daria Baran i Kinga Sztucka.

XXVII  MISTRZOSTWA POLSKI
TAEKWONDO JUNIORÓW

W dniach 11.05-12.05.2018 r. w Kłobucku  odbyły się XXVII Mistrzostwa
Polski Taekwondo
Juniorów. W zawo-
dach startowało po-
nad 140  zawodni-
ków   z 44 klubów,
którzy z sukcesami
przebrnęli przez dwa
turnieje makroregio-
nalne. Ludowy Klub
Sportowy Sparta
Głubczyce oraz ZS w
Pietrowicach repre-

zentowała 9- osobowa ekipa sportowa. Wspaniały występ  naszych zawodni-
ków dał nam 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Mistrzynią Polski Taekwon-
do w testach siły została Patrycja Piworun,  zajmując I miejsce, bezbłędnie
rozbijając wszystkie deski. Patrycja również zajęła II miejsce w walkach w kate-
gorii + 65 kg, Kinga Sztucka po bardzo dobrych walkach zdobyła II miejsce w
walkach do 60 kg i V w układach formalnych, Wiktoria Konik zdobyła III m
walkach powyżej 65 kg i Jakub Brewus zajął III m w walkach + 75 kg i III m w
testach siły, Daria Baran  V miejsce w układach, Martyna Marciniszyn V w
walkach do 45 kg i Kamila Bednarczuk V w walkach do 45 kg.    Bardzo dobry
występ wszystkich naszych zawodników zaowocował zdobyciem 92 punktów
w ramach ministerialnego systemu sportu młodzieżowego. Serdeczne podzię-
kowania za tak dobrą postawę dla całej naszej reprezentacji Klubowej.

PUCHAR POLSKI  TAEKWONDO 2018
W dniach 02-04.2018 roku w Mykanowie odbył  się  Puchar Polski  Taekwon-

do. Jest to turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski i Kadry Narodowej.
Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta  Głubczyce i ZS w Pietro-
wicach przywiozła z Pucharu dwa krążki  złote, dwa srebrne i trzy brązowe.
Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Bartosz Słodkowski i
Jakub Brewus w walkach, srebrne medale zdobyli: Karolina Konik walki i Mi-
chał Jano układy, brązowe medale: Kamila Ciechanowska walki, Paulina Szpak
układy i Daria Baran układy. Bardzo dobrze wypadła także Olga Jabłońska
zajmując punktowane VI miejsce w układach. Podczas gali finałowej Karolina
Konik, Bartosz Słodkowski i trener Daniel Jano otrzymali Nagrodę Ministra
Sportu i Turystyki za medale z ostatnich Mistrzostw Świata i Europy, którą
wręczył  Prezes Polskiego Związku Taekwondo. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy za wysokie wyniki i życzymy dalszych sukcesów.
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GRAND PRIX POLSKI  TAEKWONDO

- GŁUBCZYCE 2018
W dniach 23-25.2018 roku w Głubczycach odbyło się Grand Prix  Polski

Taekwondo. Jest to turniej ogólnopolski kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski
i Kadry Narodowej. Głównym organizatorem Mistrzostw był Ludowy Klub
Sportowy Sparta Głubczyce i Zespół Szkół w Pietrowicach przy współpracy z
Polskim Związkiem Taekwondo. Patronat honorowy nad tegoroczną imprezą
objęli: Pan Adam Krupa - Burmistrz Gminy Głubczyce oraz Pan Józef Kozina -
Starosta Powiatu Głubczyckiego.   Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowe-
go Sparta Głubczyce  i  ZS w Pietrowicach zdobyła dwa krążki złote, dwa
srebrne i cztery brązowe.

Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Karolina Konik i
Jakub Brewus w walkach, srebrne medale zdobyli: Kinga Sztucka i Bartosz
Słodkowski walki, brązowe medale: Kamila Ciechanowska, Wiktoria Konik,
Martyna Marciniszyn walki i Daria Baran układy. Podczas gali finałowej Bur-
mistrz Gminy Głubczyce Pan Adam Krupa wręczył nagrody i stypendia Na-
szym utytułowanym zawodnikom: Karolinie Konik, Kamili Ciechanowskiej,
Oldze Jabłońskiej, Paulinie Szpak, Kindze Sztuckiej, Bartoszowi Słodkowskie-
mu i Wojciechowi Żłobickiemu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWONDO
BYSTRZYCA KŁODZKA 2018

W dniu 21.04.2018 r. w Bystrzycy Kłodzkiej  odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turniejem kwalifikacyjnym do
Mistrzostw Polski Juniorów i najważniejszym turniejem dla młodzików punk-
towanym w systemie sportu młodzieżowego. W zawodach startowało 318 za-
wodników  z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ludowy Klub Spor-
towy Sparta  Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowała ponad 40-
osobowa ekipa sportowa. W roli sędziów reprezentowali nas Karolina Konik
i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 7 złotych , 5 srebrnych i 6 brązo-
wych medali. Wyniki naszych zawodników: Maria Grzegorzewicz I m walki do
42 kg i III m układy, Martyna Marciniszyn I m walki do 45 kg, Aleksandra
Dudzik I m walki do 50 kg, Kinga Sztucka I m do 55 kg, II m układy i III m
techniki specjalne, Jakub Brewus  I m walki pow. 75 kg, Sandra Knosala II m
wali do 60, Martyna Bernaś II m układy, Patrycja Piworun III m walki pow 65 kg.
Wyniki młodzików: Anna Żłobicka I m układy, Zuzanna Puk II m układy, To-
masz Witek I m układy, Łukasz Ostarek II m układy, Michał Michalewski III m
układy, Paweł Popczyk III m układy i Kacper Sowa III m układy.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE
 MISTRZOSTWA TAEKWONDO

W dniu 17.03.2018 r. w Borowej koło Wrocławia  odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turniejem kwalifikacyj-
nym do Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach startowali zawodnicy
z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ludowy Klub Sportowy Sparta
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składzie: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Jabłoń-
ska, Daria Baran i Kinga Sztucka.

XXVII  MISTRZOSTWA POLSKI
TAEKWONDO JUNIORÓW

W dniach 11.05-12.05.2018 r. w Kłobucku  odbyły się XXVII Mistrzostwa
Polski Taekwondo
Juniorów. W zawo-
dach startowało po-
nad 140  zawodni-
ków   z 44 klubów,
którzy z sukcesami
przebrnęli przez dwa
turnieje makroregio-
nalne. Ludowy Klub
Sportowy Sparta
Głubczyce oraz ZS w
Pietrowicach repre-

zentowała 9- osobowa ekipa sportowa. Wspaniały występ  naszych zawodni-
ków dał nam 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Mistrzynią Polski Taekwon-
do w testach siły została Patrycja Piworun,  zajmując I miejsce, bezbłędnie
rozbijając wszystkie deski. Patrycja również zajęła II miejsce w walkach w kate-
gorii + 65 kg, Kinga Sztucka po bardzo dobrych walkach zdobyła II miejsce w
walkach do 60 kg i V w układach formalnych, Wiktoria Konik zdobyła III m
walkach powyżej 65 kg i Jakub Brewus zajął III m w walkach + 75 kg i III m w
testach siły, Daria Baran  V miejsce w układach, Martyna Marciniszyn V w
walkach do 45 kg i Kamila Bednarczuk V w walkach do 45 kg.    Bardzo dobry
występ wszystkich naszych zawodników zaowocował zdobyciem 92 punktów
w ramach ministerialnego systemu sportu młodzieżowego. Serdeczne podzię-
kowania za tak dobrą postawę dla całej naszej reprezentacji Klubowej.

PUCHAR POLSKI  TAEKWONDO 2018
W dniach 02-04.2018 roku w Mykanowie odbył  się  Puchar Polski  Taekwon-

do. Jest to turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski i Kadry Narodowej.
Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta  Głubczyce i ZS w Pietro-
wicach przywiozła z Pucharu dwa krążki  złote, dwa srebrne i trzy brązowe.
Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Bartosz Słodkowski i
Jakub Brewus w walkach, srebrne medale zdobyli: Karolina Konik walki i Mi-
chał Jano układy, brązowe medale: Kamila Ciechanowska walki, Paulina Szpak
układy i Daria Baran układy. Bardzo dobrze wypadła także Olga Jabłońska
zajmując punktowane VI miejsce w układach. Podczas gali finałowej Karolina
Konik, Bartosz Słodkowski i trener Daniel Jano otrzymali Nagrodę Ministra
Sportu i Turystyki za medale z ostatnich Mistrzostw Świata i Europy, którą
wręczył  Prezes Polskiego Związku Taekwondo. Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy za wysokie wyniki i życzymy dalszych sukcesów.
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GRAND PRIX POLSKI  TAEKWONDO

- GŁUBCZYCE 2018
W dniach 23-25.2018 roku w Głubczycach odbyło się Grand Prix  Polski

Taekwondo. Jest to turniej ogólnopolski kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski
i Kadry Narodowej. Głównym organizatorem Mistrzostw był Ludowy Klub
Sportowy Sparta Głubczyce i Zespół Szkół w Pietrowicach przy współpracy z
Polskim Związkiem Taekwondo. Patronat honorowy nad tegoroczną imprezą
objęli: Pan Adam Krupa - Burmistrz Gminy Głubczyce oraz Pan Józef Kozina -
Starosta Powiatu Głubczyckiego.   Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowe-
go Sparta Głubczyce  i  ZS w Pietrowicach zdobyła dwa krążki złote, dwa
srebrne i cztery brązowe.

Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Karolina Konik i
Jakub Brewus w walkach, srebrne medale zdobyli: Kinga Sztucka i Bartosz
Słodkowski walki, brązowe medale: Kamila Ciechanowska, Wiktoria Konik,
Martyna Marciniszyn walki i Daria Baran układy. Podczas gali finałowej Bur-
mistrz Gminy Głubczyce Pan Adam Krupa wręczył nagrody i stypendia Na-
szym utytułowanym zawodnikom: Karolinie Konik, Kamili Ciechanowskiej,
Oldze Jabłońskiej, Paulinie Szpak, Kindze Sztuckiej, Bartoszowi Słodkowskie-
mu i Wojciechowi Żłobickiemu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWONDO
BYSTRZYCA KŁODZKA 2018

W dniu 21.04.2018 r. w Bystrzycy Kłodzkiej  odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turniejem kwalifikacyjnym do
Mistrzostw Polski Juniorów i najważniejszym turniejem dla młodzików punk-
towanym w systemie sportu młodzieżowego. W zawodach startowało 318 za-
wodników  z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ludowy Klub Spor-
towy Sparta  Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowała ponad 40-
osobowa ekipa sportowa. W roli sędziów reprezentowali nas Karolina Konik
i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 7 złotych , 5 srebrnych i 6 brązo-
wych medali. Wyniki naszych zawodników: Maria Grzegorzewicz I m walki do
42 kg i III m układy, Martyna Marciniszyn I m walki do 45 kg, Aleksandra
Dudzik I m walki do 50 kg, Kinga Sztucka I m do 55 kg, II m układy i III m
techniki specjalne, Jakub Brewus  I m walki pow. 75 kg, Sandra Knosala II m
wali do 60, Martyna Bernaś II m układy, Patrycja Piworun III m walki pow 65 kg.
Wyniki młodzików: Anna Żłobicka I m układy, Zuzanna Puk II m układy, To-
masz Witek I m układy, Łukasz Ostarek II m układy, Michał Michalewski III m
układy, Paweł Popczyk III m układy i Kacper Sowa III m układy.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE
 MISTRZOSTWA TAEKWONDO

W dniu 17.03.2018 r. w Borowej koło Wrocławia  odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turniejem kwalifikacyj-
nym do Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach startowali zawodnicy
z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ludowy Klub Sportowy Sparta
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Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowała 19 - osobowa ekipa sporto-
wa. W roli sędziów reprezentowali nas:  Karolina Konik, Kamila Ciechanowska
i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 6 złotych medali, 4 srebrne i 5 brązo-
wych. Wyniki naszych zawodników: Maria Grzegorzewicz I m walki do 42 kg, Kamila
Bednarczuk I m walki do 45 kg, Aleksandra Dudzik I m walki do 50 kg, Kinga Sztucka
I m do 60 kg i II m techniki specjalne, Wiktoria Konik I m walki pow. 65 kg, Jakub
Brewus  I m walki pow. 75 kg i II m układy , Daria Baran II m układy i III m walki do 55
kg, Martyna Marciniszyn II m walki do 45 kg, Barbara Mróz III m walki do 55 kg,
Sandra Knosala III m układy i Martyna Bernaś III m układy.

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 I NAGRODY BURMISTRZA

W dniu 20.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy
i Mistrzostw Świata. Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy
i trener LKS Sparta  w Głubczycach i ZS w Pietrowicach osiągający sukcesy na
arenach krajowych i międzynarodowych. Nasz Klub reprezentowali: Karolina
Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska,

Kinga Sztucka, Natalia Katań-
ska, Wiktoria Konik, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Woj-
ciech Żłobicki, Jakub Brewus
oraz trener Daniel Jano. Zawod-
nicy zostali wyróżnieni stypen-
diami. Listy gratulacyjne               w
imieniu  Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego  wręczył wice-
marszałek Województwa Opol-
skiego  Stanisław Rokoczy.

Dzień później 21.06.2018 r. odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza Głub-
czyc w Miejskim Domu Kultury.(foto)  Młodsi zawodnicy LKS Sparta Głub-
czyce i Pietrowice reprezentujący wszystkie szkoły miejskie i Zespół Szkól w
Pietrowicach oraz Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach odebrali Nagrody z
rąk Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy oraz Przewodniczącego Komisji
Sportu Pana Marka Monasterskiego i Dyrektora Zarządu Kultury i Sportu w
Głubczycach Pana Stanisława Krzaczkowskiego. Klub reprezentowało 26 na-
grodzonych. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

NAGRODY MARSZAŁKA
DLA GŁUBCZYCKIEGO TAEKWONDO

W dniu 12.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Pucharu Świata i
Mistrzostw Świata. Za zawody sportowe na arenach europejskich  i świato-
wych medaliści otrzymali nagrody. Zostały one wręczone 41 zawodnikom, 10
trenerom i 3 osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością na rzecz roz-
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woju i promocji sportu w województwie opolskim. Jednymi z bohaterów spo-
tkania z opolskimi sportowcami byli zawodnicy i trener LKS Sparta  w Głubczy-
cach i Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach międzynarodowych w
szczególności za ostatnie Mistrzostwa Świata i Europy oraz Puchar Europy.
Aż 13 osób z Naszego Klubu otrzymało nagrody: Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Nata-
lia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech
Żłobicki i Jakub Brewus  oraz trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne   i nagrody
wręczył  Marszałek Województwa Opolskiego  Pan Andrzej Buła i Wicemar-
szałek Województwa Opolskiego Pan Stanisław Rokoczy. Serdeczne gratula-
cje dla wyróżnionych.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO  DLA TAEKWONDO

W dniu 11.12.2017 r. w Opolu odbyło się spotkanie Pana Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego z medalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi sekcjami
sportowymi w województwie w systemie sportu młodzieżowego. Przedstawi-
ciele wszystkich dyscyplin naszego województwa, którzy zdobyli medale na
Mistrzostwach Polski  otrzymali  listy gratulacyjne i nagrody. LKS Sparta
Głubczyce i Pietrowice zajął VI m wśród najlepszych Klubów w województwie
opolskim.  Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy i trener Lu-
dowego Klubu Sportowego  w Głubczycach  i Pietrowicach osiągający sukce-
sy na arenach krajowych   i międzynarodowych. Nasz Klub reprezentowali:
Karolina Konik -Wicemistrzyni Świata Taekwondo Seniorów walki drużynowe
i III m testy siły drużynowe, Mistrzyni Europy Taekwondo Seniorów   walki
drużynowe, wicemistrzyni walki indywidualne,  Mistrzyni Polski Taekwondo
walki indywidualne, Bartosz Słodkowski- Wicemistrz Świata Taekwondo Se-
niorów testy siły drużynowe i III m walki indywidualne, Mistrzostwa Europy
Taekwondo - I m walki indywidualne, I m walki drużynowe, I m testy siły
drużynowe, Mistrz Polski Taekwondo walki indywidualne i Mistrz Polski Ta-
ekwondo testy siły, Kamila Ciechanowska - Puchar Europy Taekwondo: II m
walki indywidualne, Mistrzostwa Polski - II m układy drużynowe i III m walki
drużynowe, Olga Jabłońska- Puchar Europy Taekwondo - II m walki indywidu-
alne, Mistrzostwach Polski Taekwondo - II m układy drużynowe i III m walki
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Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowała 19 - osobowa ekipa sporto-
wa. W roli sędziów reprezentowali nas:  Karolina Konik, Kamila Ciechanowska
i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 6 złotych medali, 4 srebrne i 5 brązo-
wych. Wyniki naszych zawodników: Maria Grzegorzewicz I m walki do 42 kg, Kamila
Bednarczuk I m walki do 45 kg, Aleksandra Dudzik I m walki do 50 kg, Kinga Sztucka
I m do 60 kg i II m techniki specjalne, Wiktoria Konik I m walki pow. 65 kg, Jakub
Brewus  I m walki pow. 75 kg i II m układy , Daria Baran II m układy i III m walki do 55
kg, Martyna Marciniszyn II m walki do 45 kg, Barbara Mróz III m walki do 55 kg,
Sandra Knosala III m układy i Martyna Bernaś III m układy.

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 I NAGRODY BURMISTRZA

W dniu 20.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy
i Mistrzostw Świata. Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy
i trener LKS Sparta  w Głubczycach i ZS w Pietrowicach osiągający sukcesy na
arenach krajowych i międzynarodowych. Nasz Klub reprezentowali: Karolina
Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska,

Kinga Sztucka, Natalia Katań-
ska, Wiktoria Konik, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Woj-
ciech Żłobicki, Jakub Brewus
oraz trener Daniel Jano. Zawod-
nicy zostali wyróżnieni stypen-
diami. Listy gratulacyjne               w
imieniu  Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego  wręczył wice-
marszałek Województwa Opol-
skiego  Stanisław Rokoczy.

Dzień później 21.06.2018 r. odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza Głub-
czyc w Miejskim Domu Kultury.(foto)  Młodsi zawodnicy LKS Sparta Głub-
czyce i Pietrowice reprezentujący wszystkie szkoły miejskie i Zespół Szkól w
Pietrowicach oraz Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach odebrali Nagrody z
rąk Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy oraz Przewodniczącego Komisji
Sportu Pana Marka Monasterskiego i Dyrektora Zarządu Kultury i Sportu w
Głubczycach Pana Stanisława Krzaczkowskiego. Klub reprezentowało 26 na-
grodzonych. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

NAGRODY MARSZAŁKA
DLA GŁUBCZYCKIEGO TAEKWONDO

W dniu 12.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Pucharu Świata i
Mistrzostw Świata. Za zawody sportowe na arenach europejskich  i świato-
wych medaliści otrzymali nagrody. Zostały one wręczone 41 zawodnikom, 10
trenerom i 3 osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością na rzecz roz-
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woju i promocji sportu w województwie opolskim. Jednymi z bohaterów spo-
tkania z opolskimi sportowcami byli zawodnicy i trener LKS Sparta  w Głubczy-
cach i Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach międzynarodowych w
szczególności za ostatnie Mistrzostwa Świata i Europy oraz Puchar Europy.
Aż 13 osób z Naszego Klubu otrzymało nagrody: Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Nata-
lia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech
Żłobicki i Jakub Brewus  oraz trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne   i nagrody
wręczył  Marszałek Województwa Opolskiego  Pan Andrzej Buła i Wicemar-
szałek Województwa Opolskiego Pan Stanisław Rokoczy. Serdeczne gratula-
cje dla wyróżnionych.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO  DLA TAEKWONDO

W dniu 11.12.2017 r. w Opolu odbyło się spotkanie Pana Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego z medalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi sekcjami
sportowymi w województwie w systemie sportu młodzieżowego. Przedstawi-
ciele wszystkich dyscyplin naszego województwa, którzy zdobyli medale na
Mistrzostwach Polski  otrzymali  listy gratulacyjne i nagrody. LKS Sparta
Głubczyce i Pietrowice zajął VI m wśród najlepszych Klubów w województwie
opolskim.  Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy i trener Lu-
dowego Klubu Sportowego  w Głubczycach  i Pietrowicach osiągający sukce-
sy na arenach krajowych   i międzynarodowych. Nasz Klub reprezentowali:
Karolina Konik -Wicemistrzyni Świata Taekwondo Seniorów walki drużynowe
i III m testy siły drużynowe, Mistrzyni Europy Taekwondo Seniorów   walki
drużynowe, wicemistrzyni walki indywidualne,  Mistrzyni Polski Taekwondo
walki indywidualne, Bartosz Słodkowski- Wicemistrz Świata Taekwondo Se-
niorów testy siły drużynowe i III m walki indywidualne, Mistrzostwa Europy
Taekwondo - I m walki indywidualne, I m walki drużynowe, I m testy siły
drużynowe, Mistrz Polski Taekwondo walki indywidualne i Mistrz Polski Ta-
ekwondo testy siły, Kamila Ciechanowska - Puchar Europy Taekwondo: II m
walki indywidualne, Mistrzostwa Polski - II m układy drużynowe i III m walki
drużynowe, Olga Jabłońska- Puchar Europy Taekwondo - II m walki indywidu-
alne, Mistrzostwach Polski Taekwondo - II m układy drużynowe i III m walki
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drużynowe, Michał Jano - Puchar Europy Taekwondo - III m układy, Mistrzo-
stwa Polski Taekwondo - III m układy,  Kinga Sztucka -, Puchar Europy Ta-
ekwondo- I m układy drużynowe i II m walki drużynowe, Mistrzostwa Polski
Taekwondo Juniorów Młodszych- I m walki drużynowe,   Daria Baran -Puchar
Europy Taekwondo Juniorów- I m układy drużynowe i II m walki drużynowe,
Mistrzostwa Polski Juniorów- II m układy, Natalia Katańska - Puchar Europy
Taekwondo- I m układy drużynowe, Mistrzostwa Polski - II m układy drużyno-
we, Wiktoria Konik - Puchar Europy II m walki drużynowe, III m walki indywi-
dualne, Mistrzostwa Polski Juniorów - III m walki. Martyna Marciniszyn -
Puchar Europy Taekwondo - II m walki drużynowe i III m walki indywidualne,
Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów  - III m walki indywidualne, oraz
trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne  i nagrody wręczył Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego  Pan Andrzej Buła i wicemarszałek Pan Stanisław Roko-
czy. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.

"KRAJOWY TURNIEJ IV  KŁOBUCK TAEKWON-DO CUP"
21 Czerwca 2018 roku w Kłobucku odbył się Krajowy Turniej IV Kłobuck

Taekwon-do cup.  W zawodach startowały dzieci szkół podstawowych w ka-
tegorii wiekowej: młodzików, kadetów i skrzatów. Klub sportowy LKS Sparta
Głubczyce i ZS Pietrowice reprezentowała 16- osobowa ekipa sportowa pod
opieką trenera Daniela Jano, Bogdana Brzostowskiego, Marzanny Kosiorow-
skej-Witek. Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach: układy i techniki
specjalne. Zawody zakończyły się kolejnym sportowym sukcesem: 7 medali
złotych, 5 srebrne i 4 brązowe, razem 16.

SPORTOWIEC ROKU
 W teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu w dniu

09.02.2018 odbyła się finałowa gala plebiscytu NTO
i Urzędu Marszałkowskiego "Sportowiec Roku 2017"
Województwa Opolskiego. W gronie nominowanych
do tytułu "Najpopularniejszy Sportowiec"  znaleźli się
zarówno  sportowcy,    którzy w 2017 roku byli autorami
największych sukcesów a także reprezentanci najpopu-
larniejszych   dyscyplin zespołowych.  Wyróżnienia
i nagrody wręczał Marszałek Województwa Opolskie-
go Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

Wśród nominowanych w kategorii juniora była za-
wodniczka LKS  Sparta - Daria Baran. Daria w 2017 roku zdobyła złoty medal w
układach drużynowych  i srebrny medal w walkach drużynowych na Pucharze
Europy Taekwondo. Za wysokie wyniki na arenach krajowych i międzynaro-
dowych została wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego.
Dzięki głosom kibiców Daria  zajęła pierwsze  miejsce w  kat. najpopularniejsze-
go sportowca 2017 roku w powiecie głubczyckim i zakwalifikowała się do fina-
łu wojewódzkiego.  Wszystkim kibicom bardzo dziękujemy za oddane głosy.

                                                                                               Daniel Jano
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W dniach 25-17.05.2018r.
w Głubczycach odbył się między-
narodowy Turniej Polish Open U
17 2018. Na starcie turnieju stanę-
ło około 150 zawodników i zawod-
niczek z kraju i Europy. Do Głub-
czyc przyjechali zawodnicy z Au-
strii ,Czech, Niemiec, Cypru, An-
glii, Rosji, Rumunii i Słowacji.
Wyniki  Turnieju

Gra pojedyncza chłopców
I m    Jan Jantostik    Czechy
II m Andrzej Niczyporuk Polska
III m     Paul Harangus Rumunia
III m Mikołaj Szymanowski Pl
Gra pojedyncza dziewcząt
Im   Mariia  Golubeva  Rosja
II m Lisa Curtin  Anglia
III Joanna Podedworny Polska
III m Klara Petruskova Czechy
Gra podwójna chłopców
I m Mikołaj Piórkowski/
Mikołaj Wrzalik   Polska
IIm Adam Erm/

Jan Jantostik  Czechy
III m Andrzej Niczyporuk/
Mikołaj Szymanowski Polska
III m Danil Dubovenko/
Maksiim Oglblin Rosja
Gra  podwójna  dziewcząt
I m  Zuzanna Jankowska/
Lucie Krpatova  Polska/Czechy
II m Arianna Biel/
Aleksandra Kiryluk   Polska
III m Sofia Sliosiorikova/Micha
ela Trlrhanicova  Słowacja
III m Klara Pietruśkova/
Klara Silhava  Czechy
Gra mieszana
I m Zuzanna Biel/
Mikołaj Wrzalik  Polska
II m Dominika Chojnacka/
Jakub Suszyński   Polska
III m Daniel Dubovenko/
Mariia Golubeva  Rosja
III m Lucie Krpatova/
Karol Budny  Czechy/Polska
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stwa Polski Taekwondo - III m układy,  Kinga Sztucka -, Puchar Europy Ta-
ekwondo- I m układy drużynowe i II m walki drużynowe, Mistrzostwa Polski
Taekwondo Juniorów Młodszych- I m walki drużynowe,   Daria Baran -Puchar
Europy Taekwondo Juniorów- I m układy drużynowe i II m walki drużynowe,
Mistrzostwa Polski Juniorów- II m układy, Natalia Katańska - Puchar Europy
Taekwondo- I m układy drużynowe, Mistrzostwa Polski - II m układy drużyno-
we, Wiktoria Konik - Puchar Europy II m walki drużynowe, III m walki indywi-
dualne, Mistrzostwa Polski Juniorów - III m walki. Martyna Marciniszyn -
Puchar Europy Taekwondo - II m walki drużynowe i III m walki indywidualne,
Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów  - III m walki indywidualne, oraz
trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne  i nagrody wręczył Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego  Pan Andrzej Buła i wicemarszałek Pan Stanisław Roko-
czy. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.

"KRAJOWY TURNIEJ IV  KŁOBUCK TAEKWON-DO CUP"
21 Czerwca 2018 roku w Kłobucku odbył się Krajowy Turniej IV Kłobuck

Taekwon-do cup.  W zawodach startowały dzieci szkół podstawowych w ka-
tegorii wiekowej: młodzików, kadetów i skrzatów. Klub sportowy LKS Sparta
Głubczyce i ZS Pietrowice reprezentowała 16- osobowa ekipa sportowa pod
opieką trenera Daniela Jano, Bogdana Brzostowskiego, Marzanny Kosiorow-
skej-Witek. Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach: układy i techniki
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10 listopada w Głubczycach odbył
się Międzynarodowy Turniej Bad-
mintona Mini "Silesii Cup" W zawo-
dach uczestniczyło blisko 150 mło-
dych badmintonistów w trzech kate-
goriach wiekowych - U-9, U-11 i U -
13. Nasi podopieczni zdobyli łącznie
osiem medali.

Kategoria U-9 chłopcy
3 miejsce - Łukasz Golas

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
MINI SILESIA CUP

Kategoria U-11 chłopcy
1 miejsce - Paweł Kiszczyk
2 miejsce - Piotr Adamów
Kategoria U - 13 dziewczęta
1 miejsce - Maja Janko
3 miejsce - Oliwia Zielińska
3 miejsce - Anna Gałaszkiewicz
Kategoria U - 13 chłopcy
1 miejsce - Mateusz Golas
3 miejsce - Rafał Mielnik

185
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W dniach 15-18.11.2018 r. w Głub-
czycach odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Polski Młodzików Młod-
szych U-13. W Mistrzostwach uczest-
niczyło około 150 zawodników i za-
wodniczek z 32 klubów z całego kra-
ju. Klub LKS Technik Głubczyce re-
prezentowało 16 zawodników. Bardzo
dobrze spisała się dwójka naszych
zawodników, którzy zdobyli łącznie 4
medale. Dwukrotnym złotym meda-
listą został Mateusz Golas, zdobywa-
jąc złoty medal w grze pojedynczej i

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POLSKI MŁODZIKÓW MŁODSZYCH U-13

grze mieszanej, grając w parze z Julią
Wójcik z UKS Feniks Beninca Kędzie-
rzyn - Koźle oraz Maja Janko, która
zdobyła srebrny medal w grze po-
dwójnej w parze również z Julią Wój-
cik z UKS Feniks Beninca Kędzierzyn-
Koźle i brązowy medal w grze poje-
dynczej. Premiowane miejsca 5-8 za-
jęli natomiast w grze pojedynczej Oli-
wia Zielińska i w grze podwójnej
chłopców Jakub Gałązka i Dominik
Lenartowicz. Serdecznie gratulujemy
naszym zawodnikom.
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W dniach 24-25.11. 2018 r. w Głub-
czycach odbyła się II runda Rozgry-
wek Ekstraklasy Polskiej Ligi Bad-
mintona. Bardzo dobrze spisała się
drużyna Galmet LKS Technik Głub-
czyce która  wygrała wszystkie trzy
mecze. Pierwszy po zaciętym  meczu
4 : 3 z AZS UM Łódź , drugi mecz 7 :
0 z UKS Unia Bieruń i trzeci mecz po
bardzo zaciętych pojedynkach 4 : 3 z
OSSM-SMS Białystok. Po II rundach

II RUNDA EKSTRAKLASY POLSKIEJ LIGI
BADMINTONA SEZON 2018/2019

rozgrywek Galmet LKS Technik Głub-
czyce jest wiceliderem Polskiej Ligi
Badmintona. Serdecznie gratulujemy.
Skład drużyny: Maciej Matusz, Bar-
tosz Gałązka, Kordian Kobylnik, Ja-
kub Gireń, Nikita Khakimov, Adam
Mendrek, Karolina Szubert, Aleksan-
dra Białek, Katerina Tomalova, Anna
Serafin, Oliwia Siekierzyńska..

Trenerzy: Bożena Haracz i Przemy-
sław Krawiec.
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W 2018r LZS Karate-Do Głubczyce startował w zwodach w Umag, Buda-
peszcie, Salzburgu, Ostrawie, Pilsnie oraz szeregu zawodów rangi międzynaro-
dowej w Polsce, w  tym na IX Grand Prix Śląska Polsko Czeskiego w Głubczy-
cach. Szkolimy się na seminariach z Santo Torre (dwa razy  na Sycylii) w
Głubczycach, Bielsku Białej i Ostrzeszowie.

LZS KARATE-DO GŁUBCZYCE
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GŁUBCZYCKIE DNI KULTURY 2018
28. Głubczyckie Dni Kultury dobiegły końca. Za nami więc chwile radosne,

wesołe jak i pełne wzruszeń oraz zadumy. W tym roku, z powodu długo wycze-
kiwanego remontu sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, część wy-
darzeń została zorganizowana w innych, dogodnych miejscach. Podczas GDK
zawsze pojawiają się nowe, ciekawe propozycje koncertowe, lecz nie brakuje
również wydarzeń cyklicznych. Tak było i tym
razem. Ważnym elementem 28. edycji jesiennych
koncertów  było wkomponowanie w ich program,
obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Tegoroczne Dni Kultury rozpoczęła uroczy-
stość z okazji Dnia Nauczyciela, która odbyła
się 12 października w Szkole Podstawowej nr
2. Na scenie zaprezentowali się uczniowie, któ-
rzy jak na swój młody wiek, mogą pochwalić się
niezwykłymi zdolnościami artystycznymi. Następ-
nym wydarzeniem był koncert zatytułowany
"Wołajmy wielkim wołaniem", w trakcie które-
go, wykonano utwory m.in. Ernesta Brylla oraz
Czesława Miłosza do muzyki stworzonej przez
Józefa Kaniowskiego. Wśród wykonawców zna-
lazły się formacje: "Chór Feniks", "Rodzina
Fedorowiczów" oraz "Dziarski Senior". Wy-
darzenie odbyło się w sali "Pod Aniołem" w Ra-
tuszu Miejskim. Kolejnym podniosłym momen-
tem Dni Kultury była z pewnością Wieczornica,
która odbyła się na Placu Jana Pawła II. Owa
uroczystość, związana była z upamiętnieniem 40
rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. O opra-
wę artystyczną zadbał Józef Kaniowski, który
skomponował muzykę do utworów wykonywa-
nych przez Marysię i Macieja Kaniowskich.

Listopad rozpoczął się koncertem duetu "Swosza&Spałek" w składzie: Ja-
nusz "Swosza" Swoszowski (gitara, wokal) oraz Jarosław Spałek (kornet, wo-
kal). Muzycy zaprezentowali repertuar z pogranicza poezji śpiewanej i smooth
jazz-bluesa, osadzony w tradycji nowoorleańskiej. Brzmienie stworzone przez
artystów było niezwykłe, ponieważ przywodziło na myśl lata 20. ubiegłego
wieku. Publiczność zgromadzona w sali "Pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim,
bardzo serdecznie i owacyjnie przyjęła tę ciekawą, muzyczną propozycję.

W dniach 6 oraz 7 listopada odbyła się 17. edycja programu integracyjne-
go "Bez barier" w reżyserii Marii Farasiewicz. Festiwal ten od kilku lat
związany jest z Głubczyckimi Dniami Kultury i niezmiennie pojawia się w je-
siennym programie imprezy. Tym razem, z powodu remontu sali widowiskowej
MOK-u, wydarzenie odbyło się w Auli Liceum Ogólnokształcącego.

191
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8 listopada, w sali "Pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim  miał miejsce jubi-
leusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci szkoły.
Bardzo licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać dokonania młodych
artystów, zrodzonych na głubczyckiej ziemi.  Tego samego dnia, lecz o nieco
późniejszej godzinie, rozpoczął się koncert duetu "Blues Combo" w składzie:
Johnny Drummer (wokal, harmonijka ustna) oraz Guitar Mark (gitara). Polsko-
amerykański duet muzyków, zaprezentował widowni stare, dobre brzmienie
chicago bluesa. Dodatkową atrakcją imprezy, były bardzo interesujące opo-
wieści muzyków, dotyczące ich życia prywatnego oraz artystycznego.

W piątek 9 listopada, w sali "Pod
Aniołem" w Ratuszu Miejskim  roz-
począł się cykl trzech koncertów, zwią-
zanych z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Pierwszy
z nich odbył, pod hasłem "Przez Czer-
wone morze". Wykonywane utwory
zostały skomponowane przez Józefa Ka-
niowskiego do wierszy Kazimierza
J. Węgrzyna, znanego poety pochodzą-
cego z Istebnej. W gronie wykonawców
znaleźli się: zespół "Uśmiech", "Gru-
pa Estradowa MOK" oraz "Rodzina
Fedorowiczów". Wybrane wiersze mia-
ły charakter patriotyczny i religijny, przez
co atmosfera całego wydarzenia była
niezwykle podniosła. Sobotni koncert
zatytułowany "W hołdzie Niepodle-
głej", poświęcony był muzyce klasycz-
nej. Tego wieczoru publiczność wysłu-
chała utworów Paderewskiego, Chopi-
na, Szymanowskiego czy Moniuszki,
w wykonaniu tenora Rafała Żurakow-
skiego przy akompaniamencie fortepia-
nowym Anny Miernik. Wszystkie pie-
śni miały charakter patriotyczny. Zwień-
czeniem obchodów rocznicy odzyska-
nia niepodległości, było widowisko te-
atralno-muzyczne  "Niepodległa - ma-
lowane na szkle", w reżyserii Walde-
mara Lankaufa i Ewy Maleńczyk. Wy-
darzenie to miało wyjątkowy charakter,
ponieważ program był połączeniem te-
atru ze świetną grą aktorską oraz pięk-
nymi ludowymi utworami - wszystko oczywiście w wykonaniu dzieci.
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zawsze pojawiają się nowe, ciekawe propozycje koncertowe, lecz nie brakuje
również wydarzeń cyklicznych. Tak było i tym
razem. Ważnym elementem 28. edycji jesiennych
koncertów  było wkomponowanie w ich program,
obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Tegoroczne Dni Kultury rozpoczęła uroczy-
stość z okazji Dnia Nauczyciela, która odbyła
się 12 października w Szkole Podstawowej nr
2. Na scenie zaprezentowali się uczniowie, któ-
rzy jak na swój młody wiek, mogą pochwalić się
niezwykłymi zdolnościami artystycznymi. Następ-
nym wydarzeniem był koncert zatytułowany
"Wołajmy wielkim wołaniem", w trakcie które-
go, wykonano utwory m.in. Ernesta Brylla oraz
Czesława Miłosza do muzyki stworzonej przez
Józefa Kaniowskiego. Wśród wykonawców zna-
lazły się formacje: "Chór Feniks", "Rodzina
Fedorowiczów" oraz "Dziarski Senior". Wy-
darzenie odbyło się w sali "Pod Aniołem" w Ra-
tuszu Miejskim. Kolejnym podniosłym momen-
tem Dni Kultury była z pewnością Wieczornica,
która odbyła się na Placu Jana Pawła II. Owa
uroczystość, związana była z upamiętnieniem 40
rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. O opra-
wę artystyczną zadbał Józef Kaniowski, który
skomponował muzykę do utworów wykonywa-
nych przez Marysię i Macieja Kaniowskich.

Listopad rozpoczął się koncertem duetu "Swosza&Spałek" w składzie: Ja-
nusz "Swosza" Swoszowski (gitara, wokal) oraz Jarosław Spałek (kornet, wo-
kal). Muzycy zaprezentowali repertuar z pogranicza poezji śpiewanej i smooth
jazz-bluesa, osadzony w tradycji nowoorleańskiej. Brzmienie stworzone przez
artystów było niezwykłe, ponieważ przywodziło na myśl lata 20. ubiegłego
wieku. Publiczność zgromadzona w sali "Pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim,
bardzo serdecznie i owacyjnie przyjęła tę ciekawą, muzyczną propozycję.

W dniach 6 oraz 7 listopada odbyła się 17. edycja programu integracyjne-
go "Bez barier" w reżyserii Marii Farasiewicz. Festiwal ten od kilku lat
związany jest z Głubczyckimi Dniami Kultury i niezmiennie pojawia się w je-
siennym programie imprezy. Tym razem, z powodu remontu sali widowiskowej
MOK-u, wydarzenie odbyło się w Auli Liceum Ogólnokształcącego.
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8 listopada, w sali "Pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim  miał miejsce jubi-
leusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci szkoły.
Bardzo licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać dokonania młodych
artystów, zrodzonych na głubczyckiej ziemi.  Tego samego dnia, lecz o nieco
późniejszej godzinie, rozpoczął się koncert duetu "Blues Combo" w składzie:
Johnny Drummer (wokal, harmonijka ustna) oraz Guitar Mark (gitara). Polsko-
amerykański duet muzyków, zaprezentował widowni stare, dobre brzmienie
chicago bluesa. Dodatkową atrakcją imprezy, były bardzo interesujące opo-
wieści muzyków, dotyczące ich życia prywatnego oraz artystycznego.

W piątek 9 listopada, w sali "Pod
Aniołem" w Ratuszu Miejskim  roz-
począł się cykl trzech koncertów, zwią-
zanych z 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości. Pierwszy
z nich odbył, pod hasłem "Przez Czer-
wone morze". Wykonywane utwory
zostały skomponowane przez Józefa Ka-
niowskiego do wierszy Kazimierza
J. Węgrzyna, znanego poety pochodzą-
cego z Istebnej. W gronie wykonawców
znaleźli się: zespół "Uśmiech", "Gru-
pa Estradowa MOK" oraz "Rodzina
Fedorowiczów". Wybrane wiersze mia-
ły charakter patriotyczny i religijny, przez
co atmosfera całego wydarzenia była
niezwykle podniosła. Sobotni koncert
zatytułowany "W hołdzie Niepodle-
głej", poświęcony był muzyce klasycz-
nej. Tego wieczoru publiczność wysłu-
chała utworów Paderewskiego, Chopi-
na, Szymanowskiego czy Moniuszki,
w wykonaniu tenora Rafała Żurakow-
skiego przy akompaniamencie fortepia-
nowym Anny Miernik. Wszystkie pie-
śni miały charakter patriotyczny. Zwień-
czeniem obchodów rocznicy odzyska-
nia niepodległości, było widowisko te-
atralno-muzyczne  "Niepodległa - ma-
lowane na szkle", w reżyserii Walde-
mara Lankaufa i Ewy Maleńczyk. Wy-
darzenie to miało wyjątkowy charakter,
ponieważ program był połączeniem te-
atru ze świetną grą aktorską oraz pięk-
nymi ludowymi utworami - wszystko oczywiście w wykonaniu dzieci.
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    Kolejną imprezą Dni Kultury 2018, która odbyła się 15 listopada w sali

"Pod Aniołem", był koncert akustyczny duetu "Sam&Bart", w składzie: Jan
Samołyk (wokal, gitara akustyczna) oraz Szymon Bartkowiak (wokal, gitara
akustyczna). Muzycy dość  mocno inspirowali się brytyjskim, gitarowym
brzmieniem. Zaprezentowali śpiew i granie w duecie, które wymaga doskona-
łego zgrania. Twórczość duetu jest raczej klimatyczna i spokojna, jednak przy
kilku numerach publiczność wyraźnie się ożywiła. Pojawiło się również kilka
coverów, w tym zespołu "The Beatles". Był to jeden z mocniejszych wystę-
pów 28. Głubczyckich Dni Kultury. Szkoda jedynie, że na tak fantastycznym
koncercie frekwencja zdecydowanie nie dopisała.

W tegorocznych Dniach Kultury nie mogło zabraknąć koncertu wykra-
czającego poza granice naszego miasta. Tak stało się w przypadku "Chóru
Feniks", który wystąpił pod kierownictwem Józefa Kaniowskiego w świetli-
cy w Klisinie. Koncert, w trakcie którego wykonano pieśni patriotyczne,  nie-
zwykle podobał się publiczności, ponieważ po jego zakończeniu gromkim okla-
skom nie było końca. W związku z dużymi oczekiwaniami widzów  chór biso-
wał jeszcze kilkukrotnie.

24 listopada, w sali "Pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim, odbyło się 50-
lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Za
całe przedsięwzięcie odpowiedzialna była prezes PCK-a Głubczyce, Elżbieta
Kubal. Za oprawą artystyczną i prowadzeniem imprezy stała Maria Farasie-
wicz.  28. Głubczyckie Dni Kultury zakończył bardzo kameralny i nastrojo-
wy koncert duetu Mazurkiewicz-Bielawa.

Muzycy w skła-
dzie: Robert Ma-
zurkiewicz (śpiew,
gitara akustycz-
na) oraz Przemy-
sław Bielawa
(śpiew, gitara
akustyczna), po-
ruszali się w ga-
tunku poezji śpie-
wanej i zaprezen-
towali widzom
bardzo zgrany
duet gitarowy.
Widzowie wysłu-
chali utwory wła-

sne muzyków, jak i ciekawie zaaranżowane covery, m.in. Leonarda Cohen'a czy
Jacka Kaczmarskiego. Wszystko odbyło się w sali "Pod Aniołem".

W taki oto sposób Głubczyckie Dni Kultury 2018 przeszły do historii. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz publiczności  za to, że w nie
zawsze przyjemnym jesiennym okresie, stali się częścią tych kulturalnych spo-
tkań.                                                                      Magdalena Derewecka, MOK
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PRAPREMIERA OPERY "BETLEJEM POLSKIE"
Dnia 5 stycznia, o godzinie 18:00, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka

Kultury odbyła się prapremiera opery "Betlejem Polskie", wg. libretta Lucjana
Rydla z muzyką Józefa Kaniowskiego.

Pastorałka: "Lulaj-że" -
sł. Jerzy Kierst; "Paste-
rze szli" - sł. Ernest Bryll;

"Hymn o miłości" - sł.
Św. Paweł Apostał.

Wykonawcy: Julka i
Karol Sawiccy, Emilka
Wołoszczuk, Małgorzata
Sawicka, Halina Zdaniak,

Monika Wąsik, Wiesława Litwinowicz, Ewa Pruszowska, Lodzia Fedorowicz,
Brygida Wiciak, Marysia Kaniowska, Bronisława Furtak, Bernadeta Nędza,
Beata Krzaczkowska, Marcin Sabina, Antoni Stronczywilk, Kazimierz Łankow-
ski, Krzysztof Fedorowicz, Michał Kaniowski, Wiesław Staszewski, Dominik
Wąsik, Maciej Kaniowski, Jerzy Skrzekut, Józef Kaniowski.Oprawę sceniczną
oraz stroje przygotowała pani Elżbieta Zenfler, natomiast nagłośnieniem pod-
czas tego wydarzenia zajmowali się pracownicy MOK:  Piotr Kałek oraz Dawid
Konopacki. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury  podczas tego
niezwykłego koncertu była wypełniona niemal po brzegi, a wykonawcy zostali
nagrodzeni owacjami na stojąco.

KONCERT "CHRIS JAGGER ACOUSTIC TRIO"
W ramach Plenerowej Sceny Głubczyckich Dni Kultury, 6 maja odbył się

fantastyczny koncert Chrisa Jagger'a z zespołem. Muzyczna twórczość Jag-
ger'a to mieszanka folku, bluesa, cajun i muzyki country. Publiczność zgroma-
dzona pod ratuszem miejskim, zobaczyła i wysłuchała artystów pełnych żywio-
łowości, pozytywnej energii i radości z grania. Nutki ciekawości dodawał fakt,
że Chris Jagger jest bratem Mick'a Jagger'a z zespołu "The Rolling Stones".

KONCERT ZESPOŁU "U STUDNI"
Kolejnym interesującym koncertem Plenerowej Sceny Głubczyckich Dni

Kultury, był występ muzyków znanych z ze-
społu "Stare dobre małżeństwo", którzy
stworzyli nowy projekt muzyczny "U stud-
ni". Ma on opinię jednego z najlepszych w
Polsce zespołów uprawiający balladę, z umie-
jętnie dobranym tekstem i niebanalną
oprawą muzyczną. Muzycy wystąpili w skła-
dzie: Dariusz Czarny (śpiew, gitary), Wojciech

Czemplik (skrzypce), Ola Kiełb-Szawuła (gitara, śpiew), Andrzej Stagraczyński
(gitara basowa), Ryszard Żarowski (gitary, śpiew).

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA KULTURALNE
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY 2018
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NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA KULTURALNE
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY 2018
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KONCERT ZESPOŁU "BOYS"

Tegoroczne obchody Dni Głubczyc przypadły na 15-17 czerwca i odbyły się
na rynku przy Ratuszu Miejskim. Piątkowa impreza w całości poświęcona była
muzyce disco-polo. Gwiazdą, a właściwie megagwiazdą wieczoru  był zespół
"Boys". Śmiało można stwierdzić, że jest to najbardziej popularny zespół di-
sco-polo w Polsce. Dlatego właśnie  koncert piątkowej gwiazdy zgromadził
ogromną publiczność, która bawiła się znakomicie!

KONCERT ZESPOŁU "BRATHANKI"
Podczas drugiego dnia obchodów

„urodzin naszego miasta”, każdy
mógł wybrać dla siebie coś interesu-
jącego. Imprezy zostały zaplanowa-
ne tak, aby wpasowały się w gusta
ludzi, niezależnie od ich  wieku. Tym
razem gwiazdą wieczoru, która przy-
ciągnęła największą publiczność, był
zespół "Brathanki". Zespół, który od
kilku lat występuje z nową wokalistką

Agnieszką Dyk, wykonuje muzykę z pogranicza folku, popu i rocka. Koncert z
udziałem "Brathanków" był niezwykle udany i przypadł do gustu mieszkań-
com Głubczyc.

KONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ
Ostatni dzień Dni Głubczyc dedy-

kowany był dzieciom, dla których
przygotowano mnóstwo atrakcji.
Wszystkie z nich cieszyły się dużym
powodzeniem. Jednak prawdziwą i
niespotykaną furorę zrobił koncert
Majki Jeżowskiej. Pod sceną zebrały
się tłumy dzieci z rodzicami, które
znały na pamięć dosłownie każdą pio-
senkę niedzielnej gwiazdy wieczoru.
Wspólnym śpiewom i tańcom nie było końca. Było to wystrzałowe zakończe-
nie Dni Głubczyc!

KONCER "EGZOTYCZNY DANDYS PARYSKICH BULWARÓW"
Kolejnym bardzo dobrym koncertem odegranym 1 lipca, w ramach Plenero-

wej Sceny Głubczyckich Dni Kultury był występ ekscentrycznego zespołu
"Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów" w składzie: Dominik Sygnarowicz,
Łukasz Kołcz, Marcin Bogacz oraz Sebastian Lechowicz. Mocną stroną ze-
społu są oryginalne, szczere, niekiedy ironiczne teksty oraz sceniczna nieprze-
widywalność. Również od strony instrumentalnej, nie można tej - skąd inąd
młodej grupie - niczego zarzucić. Mimo młodego wieku wykazali się niezwy-
kłym profesjonalizmem i kunsztem. Potrafili również wejść w niezwykłą relację
z publicznością, która bardzo żywo i czujnie, reagowała na wszelkie "zaczepki"
zawarte w niebanalnych tekstach zespołu.
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KONCERT ELI DĘBSKIEJ Z ZESPOŁEM

Tego samego dnia pod Ratuszem wystąpił jeszcze jeden skład muzyczny,
czyli Ela Dębska z zespołem  w składzie: Ela Dębska (śpiew, gitara), Waldemar
Dąże (gitara), Sebastian Wojnowski (gitara basowa), Grzegorz Grzyb (perku-
sja). Muzycy zaprezentowali repertuar z pogranicza poezji śpiewanej, bardzo
klimatyczny i nastrojowy. Ela Dębska może pochwalić się charakterystycz-
nym, zachrypniętym wokalem, który idealnie wykorzystała podczas covero-
wania utworów Janis Joplin. Oprócz tego publiczność wysłuchała jej autor-
skich, przepięknych kompozycji.

KONCERT JANA SAMOŁYKA
W sali "Pod Anio-

łem", w Ratuszu Miej-
skim, odbyła się      2
września impreza z
okazji zakończenia wa-
kacji. W jej trakcie swój
koncert odegrał Jan
Samołyk, którego
twórczość opisać

można jako mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji śpiewanej. Samoły-
kowi, który śpiewał i grał na gitarze towarzyszyli na scenie:  Kasia Dubaniow-
ska (skrzypce, klawisze, przeszkadzajki), Paweł Jaworski (bas, wokal) oraz Kuba
"Wujek" Regulski (perkusja). Głubczycka publiczność doceniła tę ambitną
propozycję i nagrodziła artystów wielkimi brawami.

KONCERT DUETU SWOSZA&SPAŁEK
Listopad rozpoczął się koncertem duetu "Swosza&Spałek" w składzie: Ja-

nusz "Swosza" Swoszowski (gitara, wokal) oraz Jarosław Spałek (kornet, wo-
kal). Muzycy zaprezentowali repertuar z pogranicza poezji śpiewanej i smooth
jazz-bluesa, osadzony w tradycji nowoorleańskiej. Brzmienie stworzone przez
artystów było niezwykłe, ponieważ przywodziło na myśl lata 20. ubiegłego
wieku. Publiczność zgromadzona w sali "Pod Aniołem" w ratuszu miejskim,
bardzo serdecznie i owacyjnie przyjęła tę ciekawą, muzyczną propozycję. Kon-
cert odbył się w ramach 28. Głubczyckich Dni Kultury.

KONCERT DUETU "BLUES COMBO"
8 listopada, w ramach Głubczyckich Dni Kultury,

odbył się koncert duetu "Blues Combo" w składzie:
Johnny Drummer (wokal, harmonijka ustna) oraz Gu-
itar Mark (gitara). Polsko-amerykański duet muzyków,
zaprezentował widowni stare, dobre brzmienie chicago
bluesa. Dodatkową atrakcją imprezy, były bardzo inte-
resujące opowieści muzyków, dotyczące ich życia pry-
watnego oraz artystycznego.
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Tegoroczne obchody Dni Głubczyc przypadły na 15-17 czerwca i odbyły się
na rynku przy Ratuszu Miejskim. Piątkowa impreza w całości poświęcona była
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udziałem "Brathanków" był niezwykle udany i przypadł do gustu mieszkań-
com Głubczyc.

KONCERT MAJKI JEŻOWSKIEJ
Ostatni dzień Dni Głubczyc dedy-

kowany był dzieciom, dla których
przygotowano mnóstwo atrakcji.
Wszystkie z nich cieszyły się dużym
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KONCER "EGZOTYCZNY DANDYS PARYSKICH BULWARÓW"
Kolejnym bardzo dobrym koncertem odegranym 1 lipca, w ramach Plenero-

wej Sceny Głubczyckich Dni Kultury był występ ekscentrycznego zespołu
"Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów" w składzie: Dominik Sygnarowicz,
Łukasz Kołcz, Marcin Bogacz oraz Sebastian Lechowicz. Mocną stroną ze-
społu są oryginalne, szczere, niekiedy ironiczne teksty oraz sceniczna nieprze-
widywalność. Również od strony instrumentalnej, nie można tej - skąd inąd
młodej grupie - niczego zarzucić. Mimo młodego wieku wykazali się niezwy-
kłym profesjonalizmem i kunsztem. Potrafili również wejść w niezwykłą relację
z publicznością, która bardzo żywo i czujnie, reagowała na wszelkie "zaczepki"
zawarte w niebanalnych tekstach zespołu.
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KONCERT ELI DĘBSKIEJ Z ZESPOŁEM

Tego samego dnia pod Ratuszem wystąpił jeszcze jeden skład muzyczny,
czyli Ela Dębska z zespołem  w składzie: Ela Dębska (śpiew, gitara), Waldemar
Dąże (gitara), Sebastian Wojnowski (gitara basowa), Grzegorz Grzyb (perku-
sja). Muzycy zaprezentowali repertuar z pogranicza poezji śpiewanej, bardzo
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nym, zachrypniętym wokalem, który idealnie wykorzystała podczas covero-
wania utworów Janis Joplin. Oprócz tego publiczność wysłuchała jej autor-
skich, przepięknych kompozycji.
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łem", w Ratuszu Miej-
skim, odbyła się      2
września impreza z
okazji zakończenia wa-
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Samołyk, którego
twórczość opisać
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KONCERT DUETU "SAM&BART"

      Kolejną imprezą Dni Kultury 2018,
która odbyła się 15 listopada w sali "Pod
Aniołem", był koncert akustyczny duetu
"Sam&Bart", w składzie: Jan Samołyk
(wokal, gitara akustyczna) oraz Szymon
Bartkowiak (wokal, gitara akustyczna).
Muzycy dosyć mocno inspirowali się
brytyjskim, gitarowym brzmieniem. Za-

prezentowali śpiew i granie w duecie, które wymaga
doskonałego zgrania. Twórczość duetu jest raczej kli-
matyczna i spokojna, jednak przy kilku numerach pu-
bliczność wyraźnie się ożywiła. Pojawiło się również
kilka coverów, w tym zespołu "The Beatles". Był to
jeden z mocniejszych występów 28. Głubczyckich Dni
Kultury. Szkoda jedynie, że na tak fantastycznym kon-
cercie, frekwencja zdecydowanie nie dopisała.

KONCERT DUETU MAZURKIEWICZ-BIELAWA
   28. Głubczyckie

Dni Kultury zakoń-
czył bardzo kame-
ralny i nastrojowy
koncert duetu Ma-
zurkiewicz-Bielawa.
Muzycy w skła-
dzie: Robert Mazur-
kiewicz (śpiew, gita-
ra akustyczna) oraz
Przemysław Biela-
wa (śpiew, gitara

akustyczna), poruszali się w gatunku poezji śpiewanej i zaprezentowali wi-
dzom bardzo zgrany duet gitarowy. Widzowie wysłuchali utwory własne muzy-
ków, jak i ciekawie zaaranżowane covery, m.in. Leonarda Cohen'a czy Jacka
Kaczmarskiego. Wszystko odbyło się w sali "Pod Aniołem".

PROJEKT POLSKO-CZESKI "ZE SMAKIEM DO WSZYSTKIEGO"
     Bardzo ciekawym wydarzeniem minionego roku, był projekt łączący miesz-

kańców Głubczyc i czeskiego Vitkova. Składał się on z sześciu weekendowych
spotkań, z których trzy odbyły się w Głubczycach, a trzy w Vitkovie.

                                                                Magdalena Derewecka
Więcej informacji obok.
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PROJEKT "ZE SMAKIEM DO WSZYSTKIEGO"
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach oraz Stredisko Volneho Casu

w Vitkovie zrealizowały projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Eu-
roregionie Silesia" w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREGV A Re-
publika Czeska -Polska oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice".

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
1. Zmodernizowaliśmy dwie kuchnie - w Miejskim Ośrodku Kultury w Głub-

czycach i Stredisku Volneho Casu we Vitkovie
2. Integrowaliśmy mieszkańców Głubczyc i Vitkova podczas 6 wspólnych

weekendów (po 3 w Głubczycach i 3 we Vitkovie) dla ponad 500 osób.
Nasza integracja to przede wszystkim wspólne gotowanie i biesiadowanie ale

żeby nie było nudno,  zadbaliśmy o kulturalne małe „co nieco".
W lutym gościliśmy na bardzo eleganckim balu w Vitkovie.
W maju Czesi uczestniczyli razem z nami w wesołych warsztatach wokalnych, po

których wykonaliśmy wspólny koncert dla mieszkańców Głubczyc.
W czerwcu bawiliśmy się w ciepłych strugach deszczu na Dniach Miasta Vitkova.
W lipcu wspólnie poznawaliśmy Głubczyce w grze miejskiej.
W sierpniu wielka niespodzianka czyli - Vitkovska Ławka - nikt nie miał

pojęcia co to jest. A okazało się, że to Dni Miasta w wersji bikini na basenie
miejskim w Vitkovie.

W sierpniu, tym razem w
Głubczycach, zorganizowali-
śmy Festyn Kulinarny, który
poprowadziła dla nas diete-
tyczka Pani Renata Jeruzalska.

Zakończenie realizacji pro-
jektu nie zakończyło naszych
polsko - czeskich relacji. Od
tego czasu, już jako zaprzy-
jaźnieni mieszkańcy Głubczyc i Vitkova,  byliśmy razem na weekendowej wy-
cieczce w Pradze, na Andrzejkach, Sylwestrze, a po nowym roku wybieramy
się na uroczysty bal do Vitkova.

Można zatem śmiało stwierdzić, że dokładnie wszystkie cele zostały osią-
gnięte co do ilości, natomiast niewątpliwie przekroczone co do jakości. Przy tej
okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz osobom
wspierającym realizację projektu za ogromne zaangażowanie i wielką życzli-
wość w budowaniu społecznego partnerstwa mieszkańców Głubczyc i Vitko-
va. Koordynator projektu - Monika Komarnicka

M. Komarnicka
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21 września 2018 r. w Grobnikach,
nieopodal zamku i kościoła, na miej-

scu, na którym dawniej znajdował się
ogród zakonu joannitów, nastąpiło
otwarcie Sadu Maltańskiego z udzia-
łem przedstawicieli władz: radnego
Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewa
Ziółko, wicestarosty powiatu  Anity
Juchno, burmistrza Głubczyc Adama
Krupy oraz  zaproszonych gości. Sad
ten powstał dzięki stowarzyszeniu

Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej INICJATYWA, reprezen-
towanemu przez prezesa zarządu Kry-
stynę Darłak i radnego Rady  Miej-
skiej, Pawła Buczka. Stowarzyszenie
to złożyło do Zarządu Województwa
Opolskiego wniosek o dofinansowa-
nie projektu, który został zaakcepto-
wany i pozyskało środki w kwocie po-

SAD MALTAŃSKI
I BOISKO SPORTOWE W GROBNIKACH

nad 10 tysięcy złotych.
W ramach projektu, na działce o po-

wierzchni 0,14 ha, przy murze cmen-
tarnym, najpierw został oczyszczony
teren, następnie posadzono na nim
drzewka i krzewy owocowe, do któ-
rych doczepiono tabliczki z ich nazwa-
mi, rozmieszczono donice z rozmaity-
mi ziołami, wytyczono ścieżki, zamon-
towano ławki i postawiono "domek
dla zapylaczy". Ponadto na wspo-

mnianym murze zainstalowano tabli-
ce informujące o Sadzie Maltańskim,
dziejach Grobnik, znajdujących się w
nich zabytkach, o pochodzących z
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Grobnik ciekawych postaciach oraz
o setnej rocznicy niepodległości Pol-
ski. Poza tym na murze wyrysowano
krzyż maltański, w obrębie którego
posadzono mech.

Sad Maltański ma służyć mieszkań-
com Grobnik, przede wszystkim dzie-
ciom z miejscowego przedszkola i

szkoły, w tym dzieciom niepełno-
sprawnym. Poza walorami rekreacyj-
nymi ma pełnić funkcje edukacyjne
(historia i przyroda).

Poza wyżej wymienionymi osoba-
mi, w urządzenie Sadu Maltańskiego
zaangażowały się (jako wolontariu-

sze) następujące osoby: Adam Jaku-
bowski, Bonifacy Solorz, Arkadiusz
Orłowski, Paulina Skowyra, Lucyna
Florek, Katarzyna Mułyk, Beata Siud-
mak, Bogusława Siudmak, Anna To-
polnicka, Marta Skowyra, Wioletta
Tulej, Maria Popiel, Dariusz Siudmak,
Małgorzata Bodnaruk, Gabriela Sim-

biga, Dariusz Jakubowski, Ewa Orłow-
ska, Iwona Solorz, Piotr Solorz, Pa-
trycja Cisaruk, Krystyna Banach,
Marcin Orłowski, Damian Wysoczań-
ski i inni.

Po otwarciu i obejrzeniu sadu, go-
ście zostali zaproszeni do zamku,
gdzie obejrzeli prezentację dotyczącą
powstania sadu i występy dzieci.
Dodatkową atrakcją była promocja
książki grobniczanina mieszkającego

w Koszalinie, znanego czytelnikom
"Kalendarza Głubczyckiego" Maria-
na Alfreda Orłowskiego, pt. Joannici
na ziemi głubczyckiej. Dzieje komturii
i wsi Grobniki. Książka ta przedsta-
wia dzieje zakonu joannitów i przy-
bycie rycerzy zakonnych na Śląsk, w
tym do Grobnik. Opisuje historię
grobnickiej komturii, a poza tym dzie-
je samej wsi, znajdujących się w niej
obiektów, przytacza sylwetki cieka-
wych mieszkańców aż do współcze-
sności. Zawiera ciekawe, barwne fo-
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tografie. Powinna się znaleźć na pół-
ce każdego miłośnika ziemi głubczyc-
kiej. Została wydana pod redakcją
Pawła Buczka, również przez Centrum
Aktywności Społecznej INICJATY-
WA, we współpracy z Lokalną Grupą
Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi. Środ-
ki na jej wydanie pochodzą z "Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie".

Poza wyżej wymienionymi
działaniami, w bieżącym roku
INICJATYWA, także dzięki
środkom pozyskanym z fundu-
szy unijnych, zadbała o grob-
nickie boisko sportowe. Zosta-
ła na nim wymieniona murawa,
wybudowano altanę, postawio-
no nowe bramki, urządzono plac
zabaw, posadzono drzewka
owocowe i zainstalowano na-
głośnienie.

Działania grobnickich wolontariu-
szy są wzorowym przykładem działal-
ności w powiecie głubczyckim społe-
czeństwa obywatelskiego. Założenie
Sadu Maltańskiego, promocja książ-
ki o własnej wsi i budowa boiska spor-
towego, są inwestycjami, z których
będą korzystać nie tylko obecni miesz-
kańcy wsi, ale i przyszłe pokolenia
grobniczan.

                          Katarzyna Maler
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W tym roku w DPS miały miejsce duże przedsięwzięcia remontowe,  tj. gene-
ralny  remont kuchni głównej w Klisinie oraz  remont w Kietrzu, mające  na celu
podniesienie  standardu funkcjonowania placówek.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KLISINIE

205
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 W maju odbył się piknik historyczny na terenie ogrodu i parku w Klisinie

dla mieszkańców wszystkich filii oraz ich rodzin (pod patronatem medialnym
TVP Opole i Radia Opole). Impreza miała charakter integracyjny, uświetniły ją
atrakcje  dostępne dla każdego bez wyjątku.
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 Podopieczni DPS w Kietrzu stanęli na podium międzynarodowego turnieju

piłkarskiego SeniCup w Toruniu.  W zawodach wystartowało 36 zespołów z
jedenastu państw. Poprzedziły je kilkumiesięczne przygotowania.
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 We wrześniu, jak co roku z wyprzedzeniem, obchodziliśmy Dzień Pracowni-

ka Socjalnego, który odbył się w plenerze, nad zalewem w Piotrowicach Głub-
czyckich. W tym roku tematyka dotyczyła lat 80-tych. Cała załoga DPS zawsze
z dużym entuzjazmem angażuje się w organizację tego wydarzenia.
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Piknik westernowy to kolejna atrakcja zorganizowana przez właścicieli Stad-

niny koni w Głubczycach, z którymi współpracujemy od lat. Atrakcje i konku-
rencje zapewnione przez organizatorów sprawiły, że dzień należał do bardzo
udanych.
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  Na terenie DPS w Branicach odbyła się spartakiada sportowa. Wytypowa-

ne grupy z każdego Domu  rywalizowały ze sobą, aby zdobyć najwyższe tro-
feum. Na co dzień zajęcia sportowe to jedne z najchętniej wybieranych sposo-
bów  na spędzenie czasu.

Andrzejki to kolejna okazja  do zorganizowania  zabawy i zaproszenia znajo-
mych z pobliskich miejscowości. Zawsze imprezom tym towarzyszy wiele rado-
ści.
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        Pazdziernik przyniósł uczestnikom Festiwalu w Brzegu zwycięstwa w

konkursach wokalnych. Udział w imprezie brali mieszkańcy naszych  filii, zdo-
bywają tym samy wysokie miejsca na podium.

211
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Uczestniczyliśmy  także  w festiwalu integracyjnym "Bez Barier",  organizo-

wanym przez  Marię Farasiewicz. Festiwal ten jest okazją do spotkań min
z osobami niepełnosprawnymi i społecznością lokalną.
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 Bierzemy udział w wydarzeniach kulturalnych nie tylko w naszym regionie.

Tym razem wyjazd do Teatru  w Cieszynie uświetnił  spektakl pt „Gość Oczeki-
wany” .

213
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 Uczestniczyliśmy w uroczystościach setnej rocznicy odzyskania przez  Pol-

skę Niepodległości. “Z tej okazji w Kietrzu odbył się koncert oraz bieg sztafe-
towy.“W Głubczycach z kolei wzięliśmy  udział w odsłonięciu pomnika Św.
Jana Pawła II
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Dożynki Gminne to także okazja do pokazania się w środowisku lokalnym

ze strony artystycznej. Przygotowana Korona żniwna robiła wrażenie.

                               Klisino DPS
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 W roku szkolnym 2017/2018 w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach odnotowano wiele cie-
kawych wydarzeń, głównie  kultural-
nych, naukowych i sportowych, a
uczniowie i nauczyciele osiągnęli
godne wzmianki sukcesy.

Współpraca z uczelniami wyższy-
mi

29 września 2017 r. uczniowie klas
trzecich oraz II c udali się z nauczy-
cielami i dyrektorem Krzysztofem To-
karzem do Krakowa.

Tam zwiedzili Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego Collegium Ma-
ius, następnie Wydział Fizyki, Astro-
nomii i Informatyki Stosowanej, gdzie
odbyło się spotkanie między dzieka-
nem, prof. dr hab. Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Pio-
trem Kuśtrowskim, dr Michałem Płot-
kiem - absolwentem naszego liceum,
a dyr. Krzysztofem Tokarzem oraz na-
uczycielką chemii - mgr Julitą Steb-
nicką. Omówiono warunki współpra-
cy Wydziału Chemii UJ z ZSO w Głub-
czycach. Zostało podpisane "Poro-
zumienie dotyczące objęcia patrona-
tem Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Głubczycach przez Wydział
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie".

Z kolei 6 października 2017 r.,
uczniowie klas maturalnych wyje-
chali do Śląskiego Międzyuczelnia-
nego Centrum Edukacji i Badań In-
terdyscyplinarnych w Chorzowie,
gdzie mieli okazję uczestniczyć w cie-
kawych wykładach i laboratoriach,
prowadzonych przez pracowników
naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
Wyjazd był kontynuacją dwuletniej
współpracy naszej szkoły z "Latają-

PODSUMOWANIE  PRACY  ZSO 2017/18
cym Uniwersytetem Śląskim". Na miej-
scu czekał dr hab. Armand Cholewka,
którego już wcześniej gościliśmy w
naszej szkole. Wygłosił on dwa wy-
kłady: "Pokonać nowotwór" oraz
"Światło, które diagnozuje - światło,
które leczy". Następnie trzy dokto-
rantki Zakładu Fizyki Medycznej po-
prowadziły bloki warsztatów: ,,Za-
glądnąć w głąb ciała - ultrasonogra-
fia", ,,Jak dobrze słyszymy - audio-
metria" oraz ,,Niekonwencjonalne źró-
dła prądu - skąd bierzemy prąd elek-
tryczny?". Uczniowie ZSO mogli sami
przeprowadzić badanie USG i zoba-
czyć na monitorze nerki, stawy kola-
nowe i naczynia krwionośne.

6 marca 2018 r. w liceum zostało
przeprowadzone badanie diagno-
styczne wśród wszystkich (80) ma-
turzystów.

Sprawdzane były podstawowe
umiejętności matematyczne oraz po-
ziom motywacji do osiągnięcia suk-
cesu na tegorocznej maturze. Pomy-
słodawcą przedsięwzięcia była mgr
Bożena Ustrzycka. Badanie przygo-
tował i przeprowadził Tomasz Szwed,
doktorant z zaprzyjaźnionego Uni-
wersytetu Opolskiego.

Sukcesy uczniów w turniejach
i konkursach

     W ramach ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania "Wesela" S.
Wyspiańskiego, 18 września 2017 r.
14 uczniów ZSO rywalizowało o tytuł
mistrza pięknego czytania. Jury w
składzie: mgr Waldemar Lankauf, mgr
Kazimiera Góratowska, mgr Grażyna
Pakulska, mgr Tadeusz Eckert i Judy-
ta Pakulska, najwyżej oceniło Anitę
Kownacką z III b, natomiast II miej-
sce zajął Natan Danielewicz z III a.
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Wyróżnieni zostali: Michał Szczepań-
ski, Patryk Natołoczny, Kamila Tar-
nawska i Natalia Niemczycka. Czyta-
nie zorganizowała mgr Maria Oleksie-
juk. Następnego dnia w Zespole Szkół
w Kietrzu, odbył się II Powiatowy
Konkurs Pięknego Czytania dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
O zwycięstwo walczyli tam nasi lice-
aliści - Bartosz Trynda i Natan Danie-
lewicz z III a oraz Anita Kownacka i
Bartłomiej Biernacki z III b. I miejsce
zajął Bartosz Trynda, a wyróżnienie
przypadło Natanowi Danielewiczowi.

Dnia 29 listopada 2017 r. w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Opolu odbyła się uroczy-
stość wręczenia stypendiów Prezesa
Rady Ministrów najzdolniejszym
uczniom Opolszczyzny. Wśród 88 wy-
różnionych uczniów znalazła się uczen-
nica klasy II c Kamila Tarnawska.

20 grudnia 2017 r. w pracowni che-
micznej w obecności Dyrekcji Szko-
ły odbyło się podsumowanie konkur-
su wiedzy o Marii Skłodowskiej - Cu-
rie w 150. rocznicę jej urodzin. I miej-
sce zajął Marcel Gisal z klasy II c, II
miejsce - Justyna Jęczmienna  z klasy
II b, III miejsce ex aequo - Katarzyna
Gigoń i Julia Filik z klasy I b, a Natalia
Łokietek z I b otrzymała wyróżnienie.

W XXIV Opolskim Turnieju Che-
micznym zorganizowanym przez

Opolskiego Kuratora Oświaty, Wy-
dział Chemii Uniwersytetu Opolskie-
go i Opolski Oddział Polskiego To-
warzystwa Chemicznego, naszą szko-
łę reprezentował uczeń klasy IIIa  Bar-
tosz Trynda, którego przygotowała
mgr Julita Stebnicka. Dzięki wynikom
uzyskanym w tym trudnym konkur-
sie, Bartosz został laureatem XXIV
Opolskiego Turnieju Chemicznego.

Z kolei 26 kwietnia 2018 r.  w  li-
ceum odbył się finał II edycji Powia-

towego Konkursu Historycznego.
Temat tegorocznej edycji brzmiał:
"Historia Polski - rok 1918 - Odzyska-
nie Niepodległości po 123 latach za-
borów". Organizatorem konkursu
było ZSO w Głubczycach a patronem
honorowym i fundatorem nagród
było Starostwo Powiatowe. W kon-
kursie na etapie szkolnym wzięło
udział 14 szkół, a w finale 13 z terenu
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powiatu głubczyckiego. Autorkami
testów do dwóch etapów konkursu
był nauczycielki historii z ZSO
w Głubczycach mgr Katarzyna Jasiń-
ska - Kaliwoda (dla szkół podstawo-
wych), mgr Stanisława Wiciak (dla
gimnazjów) oraz dr Katarzyna Maler
(dla szkół ponadgimnazjalnych).
W kategorii szkół podstawowych lau-
reatami konkursu zostali: I miejsce -
Zdzisław Malczewski z SP nr 3 w Głub-
czycach (opiekun- mgr Ewa Lorek-
Junka), II miejsce - Paulina Kaliwoda
z SP nr 3 w Głubczycach (opiekun-
mgr Ewa Jordan) i III miejsce Maja
Tomaszewska, również z SP nr 3 w
Głubczycach (opiekun - mgr Ewa Jor-
dan). W kategorii gimnazjów laureata-
mi zostali: I miejsce - Dominik Skibiń-
ski z SP nr 3 w Głubczycach (opiekun
mgr Ewa Lorek- Junka), II miejsce-
Łukasz Biernacki z SP nr 3 w Głub-
czycach (opiekun mgr Ewa Lorek-
Junka) i III miejsce - Maciej Rasiuk z
Zespołu Szkół w Kietrzu (opiekun mgr
Radosław Tarnawski). W kategorii
szkół ponadgimnazjalnych laureata-
mi zostali: I miejsce - Bartłomiej Bier-
nacki z ZSO w Głubczycach (opiekun
- dr Katarzyna Maler), II miejsce -
Robert Lang z ZSM w Głubczycach
(opiekun- mgr Katarzyna Jasińska -
Kaliwoda) i III miejsce - Kamil Fedo-
rowicz z ZSM w Głubczycach (opie-
kun - mgr Andrzej Seń). Po zliczeniu
punktów uzyskanych na etapie szkol-
nym i powiatowym zdobywcami Prze-
chodniego Pucharu Starosty Głub-
czyckiego zostali uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Głubczycach.
Rozdanie zwycięzcom nagród książ-
kowych oraz wręczenie pucharu na-
stąpiło w auli ZSO przez wicestarostę
głubczyckiego Anitę Juchno oraz dy-
rektora Krzysztofa Tokarza. Ponadto

radna miejska Barbara Piechaczek w
imieniu Burmistrza Głubczyc Adama
Krupy, wręczyła nagrody książkowe dla
najlepszych uczniów ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum z gminy Głubczyce.

Tradycyjnie w ZSO odbył się zor-
ganizowany przez polonistki (mgr
Agata Wołoszyn, mgr Urszula Cha-
wa i mgr Aneta Bykowska) Konkurs
Mickiewiczowski. Prowadzenie kon-
kursu powierzono Juli Siekierzyńskiej
i Mateuszowi Atłachowiczowi, którzy
w roli konferansjerów spisali się zna-
komicie. Komisję oceniającą tworzy-
li: mgr Iwona Skibińska, mgr Grażyna
Pakulska oraz mgr Tadeusz Eckert.
Etap recytatorski rozpoczął Jakub
Lejczak z klasy II a, który przypomniał
wiersz pt. "Sen". Natalia Zamojska z
II b deklamowała utwór pt. "Amalia".
Klasę II c reprezentowała Anna Za-
charska, która w brawurowy sposób
przedstawiła "Odę do radości". Zwy-
ciężyła Jesika Smolarczyk z klasy II d,
która wykonała "Romantyczność".
Kolejna konkurencja związana była z
poezją śpiewaną. Krzysztof Fuhs z II
a, przy akompaniamencie fortepianu
zaprezentował fragment "Inwokacji".
Szymon Krzak i Wojciech Szczepanik
z II b wykonali w rytmie rap "Stepy
Akermańskie", natomiast Mateusz
Atłachowicz i Piotr Szmit z II c wyko-
nali rockową wersję "Do przyjaciół"
we własnej, gitarowej kompozycji. Na
końcu wystąpili reprezentanci klasy
II d, którzy także zaprezentowali swoją
kompozycję pt. Soplicowo. Wyko-
nawcami byli: Filip Kuśmierski (gita-
ra), Paulina Kortas (śpiew) oraz Mar-
celina Mach i Edyta Klimczak (chór-
ki). W tej konkurencji wygrał Krzysz-
tof Fuhs. W kategorii inscenizacji
wygrała klasa II d ("Dziady").
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Tegoroczny VI Powiatowy Kon-

kurs Poprawnej Polszczyzny wygrali
nasi uczniowie: I miejsce - Agnieszka
Sobków i II miejsce - Jakub Misiurka.

Kolejny sukces odnieśli licealiści
w VIII Wojewódzkim Konkursie
Wiedzy o Kresach Wschodnich

w Opolu. 25 maja 2018 r. piątka liceali-
stów z Głubczyc wraz z dyrektorem

Krzysztofem Tokarzem, prezesem To-
warzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo - Wschodnich Od-
dział Głubczyce - Edwardem Wołoszy-
nem oraz dwiema nauczycielkami hi-
storii - Stanisławą Wiciak i Katarzyną
Maler, uczestniczyła w uroczystości
rozdania nagród w tym konkursie, któ-
rego organizatorami były: Kuratorium
Oświaty w Opolu i Towarzystwo Mi-
łośników Lwowa i Kresów Południo-
wo - Wschodnich Oddział Opole. Uro-
czystość odbyła się w ZSO nr 1 w
Opolu. Nasi uczniowie aż trzykrotnie
wychodzili po odbiór dyplomów i
nagród. W kategorii zbiorowej I miej-

sce zajęły uczennice kl. II c: Kamila
Tarnawska, Aleksandra Seń i Natalia
Zacharczuk (opiekunka - mgr Stani-
sława Wiciak), natomiast w kategorii
indywidualnej I miejsce zajął Bartło-
miej Biernacki z klasy III d, a III miej-
sce - Bartosz Bednarski z klasy II b
(opiekunką obu uczniów była dr Ka-
tarzyna Maler).

Dnia 28 maja 2018 r. w czytelni
Miejsko - Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej  odbył się finał VIII edycji
konkursu międzyszkolnego dla
uczniów szkół średnich  "Korzenie
wielu głubczyczan są na Kresach".
Zadaniem uczestników było wykona-
nie pracy plastycznej formatu co naj-
mniej A3 techniką dowolną, przedsta-
wiającej postacie Panteonu Kresowe-
go, który tworzyli nie tylko bohatero-
wie walczący zbrojnie o niepodle-
głość, lecz również literaci, publicy-
ści, malarze, naukowcy i wszyscy ci,
którzy potwierdzali polskość tamtych
ziem. VIII edycja tego konkursu, tak
jak poprzednia, została zorganizowa-
na przez naszą szkołę we współpracy
z Miejsko - Gminną Biblioteką Pu-
bliczną i Miejskim Ośrodkiem Kultu-
ry w Głubczycach, którzy byli funda-
torami nagród książkowych. Poza tym
upominki dla uczestników i nauczy-
cieli przekazali: Urząd Miejski w Głub-
czycach i Starostwo Powiatowe. Finał
konkursu poprowadziła dr Katarzyna
Maler. Zanim zostały ogłoszone wy-
niki, uczniowie klasy II b, Jacek Wi-
niarski i Mateusz Kozłowski przedsta-
wili prezentację dotyczącą Panteonu
Kresowego (przypomnieli m. in. spo-
czywających na Cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie powstańców li-
stopadowych, powstańców stycz-
niowych i obrońców Lwowa z 1918 r.,
w tym słynne Orlęta Lwowskie oraz
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sylwetki żołnierzy legionów polskich,
polityków, pisarzy). O oprawę mu-
zyczną zadbało trio muzyczne:
Krzysztof Fuhs z II a (akordeon), Bła-
żej Biskup z II b (skrzypce) i Filip Ku-
śmierski z II d (gitara). Prace konkur-
sowe oceniła komisja, w skład której
weszły: dyrektorka Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara
Piechaczek, kierowniczka Miejsko -
Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta
Górak i plastyczka z Miejskiego
Ośrodka Kultury  Elżbieta Zenfler.
Wyróżnionych zostało dwóch
uczniów z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych : Bartosz Chwierut i Karolina Je-
rzak. Pierwsze dwa miejsca w tym kon-
kursie zajęły te same osoby, które
wygrały rok temu: I miejsce - Alicja
Kwiatkowska z ZS CKR , II miejsce -
Edyta Klimczak z ZSO. Na III miejscu
uplasował się Beniamin Matulka z
ZSM.

Od kilku lat ZSO bierze udział w
konkursie matematycznym, który
jest organizowany w ramach progra-
mu edukacyjnego "Łowimy  Talenty".

 Jest on instrumentem motywują-
cym uczniów do rozwijania samo-
dzielności, twórczego myślenia, samo-
dyscypliny oraz podejmowania inte-

lektualnych wyzwań. W tym roku
szkolnym wzięło w nim udział blisko 7
tysięcy uczestników z 255 szkół, w

tym 35 z naszej szkoły. W klasach
pierwszych zwyciężył Jakub Misiur-
ka z klasy I a, zajmując dodatkowo
1 miejsce w województwie i 66 w kra-
ju. Został nagrodzony pendrivem 4GB
i dyplomem za uzyskanie dobrego wy-
niku. Następne miejsca to (w nawia-
sie miejsce w województwie/miejsce
w kraju): II. Marcin Sagan kl. I a (2/80)
- również wyróżniony przez organiza-
torów; III. Jan Skoumal kl. I a (3/207);
IV. Agnieszka Sobków kl. I a (4/219);
V. Kamila Krawiec kl. Ib (5/243). W
klasach drugich zwyciężył Daniel
Staszczyszyn z klasy II a, zajmując do-
datkowo 1 miejsce w województwie
i 127 w kraju. Następne miejsca to
(w nawiasie miejsce w województwie/
miejsce w kraju): II. Jakub Lejczak
kl.IIa (2/182); III. Martyna Janiec kl. II
b (3/188); IV. Sebastian Wilisowski kl.
II a (4/204) i Błażej Biskup kl. II b (4/
204). W klasach trzecich zwyciężył
Bartosz Trynda z klasy III a, zajmując
dodatkowo 1 miejsce w wojewódz-
twie i 149 w kraju. Następne miejsca
to (w nawiasie miejsce w wojewódz-
twie/miejsce w kraju): II. Natalia Zdeb
kl. III a (2/201); III. Natan Danielewicz
kl. III a (3/248);IV. Szymon Długosz
kl. III a (4/292); V. Angelika Kruk kl. III

a (5/316). Dzięki wiedzy na-
szych uczniów szkoła trzy-
krotnie zdobyła tytuł  szko-
ły "Łowców Talentów" -
pierwszy raz dzięki Pawło-
wi Grzywnie, w tym roku
dzięki Jakubowi Misiurce i
Marcinowi Saganowi.
Warto przypomnieć, że w
edycji z 2016/2017 r. orga-
nizatorzy wyróżnili aż 9

osób, a Kamil Marko z ówczesnej kla-
sy III a zajął 15 miejsce w kraju i 1 w
województwie. Wszyscy otrzymali
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Zadaniem uczestników było wykona-
nie pracy plastycznej formatu co naj-
mniej A3 techniką dowolną, przedsta-
wiającej postacie Panteonu Kresowe-
go, który tworzyli nie tylko bohatero-
wie walczący zbrojnie o niepodle-
głość, lecz również literaci, publicy-
ści, malarze, naukowcy i wszyscy ci,
którzy potwierdzali polskość tamtych
ziem. VIII edycja tego konkursu, tak
jak poprzednia, została zorganizowa-
na przez naszą szkołę we współpracy
z Miejsko - Gminną Biblioteką Pu-
bliczną i Miejskim Ośrodkiem Kultu-
ry w Głubczycach, którzy byli funda-
torami nagród książkowych. Poza tym
upominki dla uczestników i nauczy-
cieli przekazali: Urząd Miejski w Głub-
czycach i Starostwo Powiatowe. Finał
konkursu poprowadziła dr Katarzyna
Maler. Zanim zostały ogłoszone wy-
niki, uczniowie klasy II b, Jacek Wi-
niarski i Mateusz Kozłowski przedsta-
wili prezentację dotyczącą Panteonu
Kresowego (przypomnieli m. in. spo-
czywających na Cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie powstańców li-
stopadowych, powstańców stycz-
niowych i obrońców Lwowa z 1918 r.,
w tym słynne Orlęta Lwowskie oraz
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sylwetki żołnierzy legionów polskich,
polityków, pisarzy). O oprawę mu-
zyczną zadbało trio muzyczne:
Krzysztof Fuhs z II a (akordeon), Bła-
żej Biskup z II b (skrzypce) i Filip Ku-
śmierski z II d (gitara). Prace konkur-
sowe oceniła komisja, w skład której
weszły: dyrektorka Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara
Piechaczek, kierowniczka Miejsko -
Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta
Górak i plastyczka z Miejskiego
Ośrodka Kultury  Elżbieta Zenfler.
Wyróżnionych zostało dwóch
uczniów z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych : Bartosz Chwierut i Karolina Je-
rzak. Pierwsze dwa miejsca w tym kon-
kursie zajęły te same osoby, które
wygrały rok temu: I miejsce - Alicja
Kwiatkowska z ZS CKR , II miejsce -
Edyta Klimczak z ZSO. Na III miejscu
uplasował się Beniamin Matulka z
ZSM.

Od kilku lat ZSO bierze udział w
konkursie matematycznym, który
jest organizowany w ramach progra-
mu edukacyjnego "Łowimy  Talenty".

 Jest on instrumentem motywują-
cym uczniów do rozwijania samo-
dzielności, twórczego myślenia, samo-
dyscypliny oraz podejmowania inte-

lektualnych wyzwań. W tym roku
szkolnym wzięło w nim udział blisko 7
tysięcy uczestników z 255 szkół, w

tym 35 z naszej szkoły. W klasach
pierwszych zwyciężył Jakub Misiur-
ka z klasy I a, zajmując dodatkowo
1 miejsce w województwie i 66 w kra-
ju. Został nagrodzony pendrivem 4GB
i dyplomem za uzyskanie dobrego wy-
niku. Następne miejsca to (w nawia-
sie miejsce w województwie/miejsce
w kraju): II. Marcin Sagan kl. I a (2/80)
- również wyróżniony przez organiza-
torów; III. Jan Skoumal kl. I a (3/207);
IV. Agnieszka Sobków kl. I a (4/219);
V. Kamila Krawiec kl. Ib (5/243). W
klasach drugich zwyciężył Daniel
Staszczyszyn z klasy II a, zajmując do-
datkowo 1 miejsce w województwie
i 127 w kraju. Następne miejsca to
(w nawiasie miejsce w województwie/
miejsce w kraju): II. Jakub Lejczak
kl.IIa (2/182); III. Martyna Janiec kl. II
b (3/188); IV. Sebastian Wilisowski kl.
II a (4/204) i Błażej Biskup kl. II b (4/
204). W klasach trzecich zwyciężył
Bartosz Trynda z klasy III a, zajmując
dodatkowo 1 miejsce w wojewódz-
twie i 149 w kraju. Następne miejsca
to (w nawiasie miejsce w wojewódz-
twie/miejsce w kraju): II. Natalia Zdeb
kl. III a (2/201); III. Natan Danielewicz
kl. III a (3/248);IV. Szymon Długosz
kl. III a (4/292); V. Angelika Kruk kl. III

a (5/316). Dzięki wiedzy na-
szych uczniów szkoła trzy-
krotnie zdobyła tytuł  szko-
ły "Łowców Talentów" -
pierwszy raz dzięki Pawło-
wi Grzywnie, w tym roku
dzięki Jakubowi Misiurce i
Marcinowi Saganowi.
Warto przypomnieć, że w
edycji z 2016/2017 r. orga-
nizatorzy wyróżnili aż 9

osób, a Kamil Marko z ówczesnej kla-
sy III a zajął 15 miejsce w kraju i 1 w
województwie. Wszyscy otrzymali
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dyplom za bardzo dobry lub dobry
wynik w konkursie. Kamil Marko,
Daniel Staszczyszyn (1/51) i Bartosz
Trynda (1/71) otrzymali dodatkowo
pendrive za zwycięstwo  w swojej
kategorii. A pozostali, którzy przyczy-
nili się do tego tytułu to Piotr Pojda
(2/57), Dawid Minartowicz (3/74),
Cyprian Skóra (4/90), Mariusz Przy-
siężniuk (4/90), Jan Roliński (6/95)
oraz Jakub Trawiński (7/105)- w na-
wiasie miejsce w województwie/miej-
sce w kraju).

Kolejne sukcesy nasi uczniowie
odnotowali w konkursie Kangur
2018. Konkurs ten ma charakter jed-
norazowego testu. Zadania oraz ter-
min są ustalane przez władze stowa-
rzyszenia Kangourou Sans Fron-
tie`res. Na rozwiązanie testu przezna-
czone jest 75 minut. Wspólna dla
wszystkich krajów data konkursu oraz
te same zestawy pytań dla poszcze-
gólnych poziomów podnoszą atrak-
cyjność konkursu. W naszej szkole
wzięło w nim udział 32 uczniów. Spo-
śród uczniów klas pierwszych zwy-
ciężyli: 1. Marcin Sagan kl. I a - wy-
różnienie; 2. Jakub Misiurka kl. I a -
wyróżnienie i 3. Jan Skoumal kl. I a -
wyróżnienie. Klasy II: 1. Daniel Stasz-
czyszyn kl. II a - wyróżnienie; 2. Bła-
żej Biskup kl. II b; Daniel Tromsa kl. II
a. Klasy III: 1. Bartosz Trynda kl. III a
- wyróżnienie; 2. Szymon Długosz kl.
III a; 3. Natalia Zdeb kl. III a. Nauczy-
cielkami matematyki powyższych
uczniów były: Bożena Ustrzycka,
Agata Opyt, Dagmara Pospiszyl -
Góral i Anna Kobeluch.

SPORT
W dziedzinie sportu prym wiedli

badmintoniści. Na początku września
2017 r. w Głubczycach odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Juniorów

Młodszych w Badmintonie Polish
U17 Open 2017. Do turnieju zgłosiło
się ponad 100 zawodników z Polski i z
zagranicy. Dobrze wypadła dwójka
uczniów naszego liceum. Maciej Ma-
tusz i Bartosz Gałązka wywalczyli zło-
ty medal w grze podwójnej, wygry-

wając w finale po pojedynku z parą z
Czech. Ponadto Bartosz Gałązka zdo-
był brązowy medal w grze mieszanej,
grając w parze z koleżanką z reprezen-
tacji Anną Dudą.  Również we wrze-
śniu 2017 r., w Czeskim Krumlovie
odbył się FZ FORZA Czech U17 In-
ternational 2017, turniej, w którym
wzięli udział nasi licealiści. Głubczy-
ce reprezentowali Bartosz Gałązka i
Maciej Matusz, którzy zdobyli złoty
medal w grze podwójnej, wygrywa-
jąc w finale z parą z Czech. Dominika
Kwaśnik, również nasza licealistka, w
parze z Patrykiem Kordkiem wywal-
czyła 3 miejsce. Na przełomie wrze-
śnia/października 2017 r. na  Słowacji
odbył się turniej Slovak Youth U17
International, w którym Dominika
Kwaśnik z Patrykiem Kordkiem, zdo-
była złoty medal w grze mieszanej,
uzyskując tytuł Międzynarodowych
Mistrzów Słowacji, a Bartosz Gałązka
i Maciej Matusz - srebrny medal oraz
miano Międzynarodowych Wicemi-
strzów Słowacji U-17. Ponadto
w dniach 6-8 października, Dominika
Kwaśnik, Bartosz Gałązka i Maciej
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Matusz, wystąpili w Międzynarodo-
wym Turnieju U-17 w Wilnie. Bartosz
i Maciej w grze podwójnej zdobyli zło-
ty medal. Bartosz wywalczył dodat-
kowo brązowy medal w grze pojedyn-
czej. Dominika zajęła I miejsce w grze
mieszanej i III w grze podwójnej. Li-
stopadowe starty rozpoczęli ucznio-
wie klasy 1 SMS: Sandra Miler oraz
Artur Gwiazdowski. Artur dwukrotnie
stanął na podium, zarówno w grze
pojedynczej  jak i w grze podwójnej (w
parze z Adamem Bogaczem)  udało mu
się wywalczyć brązowy medal.

W grudniu 2017 r. w Białymstoku ro-
zegrano Drużynowe Mistrzostwa
Polski. Swoje kluby reprezentowali
uczniowie naszej szkoły - z klasy I SMS:
Dominika Kwaśnik (z klubem BENIN-
CA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle),
Artur Gwiazdowski (UKS Korona Pa-
bianice), Maciej Matusz oraz Bartosz
Gałązka (LKS Technik Głubczyce), z kla-
sy II: Kordian Kobylnik i Maciej Siemi-
ginowski (LKS Technik Głubczyce), a z
klasy III - Jakub Gireń (LKS Technik
Głubczyce). Reprezentanci głubczyckie-
go klubu dwukrotnie stanęli na najwyż-
szym stopniu podium.

12 grudnia odbył się turniej "Li-
cealiada", w którym uczniowie lice-
ów województwa opolskiego rywali-
zowali w rozgrywkach drużynowych.
Naszą szkołę w turnieju dziewcząt re-
prezentowały: Laura Berestecka, Do-
minika Kwaśnik i Sandra Miler, nato-
miast drużynę chłopców tworzyli:
Bartosz Gałązka, Maciej Matusz oraz
Kordian Kobylnik. Drużyny te zdo-
były złote medale w obu kategoriach.

W styczniu 2018 r. uczniowie:
Dominika Kwaśnik, Artur Gwiazdow-
ski, Bartosz Gałązka oraz Maciej Ma-
tusz wzięli udział w turnieju Polish
Junior. Bartosz i Maciej stanęli na naj-

wyższym stopniu podium w grze po-
dwójnej. Maciej zdobył również brą-
zowy medal, który wywalczył w parze
z Karoliną Szubert w grze mieszanej.

W marcu 2018 r. Głubczyce go-
ściły najlepszych zawodników w kra-
ju podczas ogólnopolskiego turnie-
ju Grand Prix Silesia Cup. Bartosz
Gałązka i Maciej Matusz zdobyli zło-
ty medal w grze podwójneji pokonu-
jąc w finale Kordiana Kobylnika w
parze z Michałem Matysiakiem (KS
Hubertus Zalesie Górne). Maciej
stanął również na najwyższym stop-
niu podium w grze pojedynczej.
W grze podwójnej dziewcząt brązo-
wy medal wywalczyła para Dominika
Kwaśnik (kl. 1SMS)/Paulina Hankie-
wicz (ABRM Warszawa).

W  kwietniu 2018 r. w Lubinie
odbył się turniej Grand Prix Polski
Juniorów. Zawodnicy z naszej szko-
ły przywieźli aż 5 medali. Bartosz Ga-
łązka i Matusz Maciej zajęli pierwsze
miejsce w grze podwójnej. Dominika
Kwaśnik w parze z Pauliną Hankie-
wicz zdobyła brązowy medal. Domi-
nika i Bartosz zagrali razem w grze mie-
szanej i wywalczyli złoty medal w tej
kategorii. W turnieju wziął udział rów-
nież Kordian Kobylnik. Zwyciężył on
w grze pojedynczej oraz zajął III miej-
sce w grze podwójnej (z Michałem
Matysiakiem).     Kolejną dyscypliną,
w której wykazali się nasi uczniowie,
był tenis stołowy.

W  listopadzie 2017 r. został roze-
grany Powiatowy Drużynowy Turniej
Tenisa Stołowego. W zawodach, któ-
re odbyły się w ZSM w Głubczycach,
wzięli udział zawodnicy z ZS w Kie-
trzu, ZSM w Głubczycach, ZSCKR w
Głubczycach i ZSO w Głubczycach.
W kategorii dziewcząt turniej wygra-
ły zawodniczki z naszego liceum: Na-
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dyplom za bardzo dobry lub dobry
wynik w konkursie. Kamil Marko,
Daniel Staszczyszyn (1/51) i Bartosz
Trynda (1/71) otrzymali dodatkowo
pendrive za zwycięstwo  w swojej
kategorii. A pozostali, którzy przyczy-
nili się do tego tytułu to Piotr Pojda
(2/57), Dawid Minartowicz (3/74),
Cyprian Skóra (4/90), Mariusz Przy-
siężniuk (4/90), Jan Roliński (6/95)
oraz Jakub Trawiński (7/105)- w na-
wiasie miejsce w województwie/miej-
sce w kraju).

Kolejne sukcesy nasi uczniowie
odnotowali w konkursie Kangur
2018. Konkurs ten ma charakter jed-
norazowego testu. Zadania oraz ter-
min są ustalane przez władze stowa-
rzyszenia Kangourou Sans Fron-
tie`res. Na rozwiązanie testu przezna-
czone jest 75 minut. Wspólna dla
wszystkich krajów data konkursu oraz
te same zestawy pytań dla poszcze-
gólnych poziomów podnoszą atrak-
cyjność konkursu. W naszej szkole
wzięło w nim udział 32 uczniów. Spo-
śród uczniów klas pierwszych zwy-
ciężyli: 1. Marcin Sagan kl. I a - wy-
różnienie; 2. Jakub Misiurka kl. I a -
wyróżnienie i 3. Jan Skoumal kl. I a -
wyróżnienie. Klasy II: 1. Daniel Stasz-
czyszyn kl. II a - wyróżnienie; 2. Bła-
żej Biskup kl. II b; Daniel Tromsa kl. II
a. Klasy III: 1. Bartosz Trynda kl. III a
- wyróżnienie; 2. Szymon Długosz kl.
III a; 3. Natalia Zdeb kl. III a. Nauczy-
cielkami matematyki powyższych
uczniów były: Bożena Ustrzycka,
Agata Opyt, Dagmara Pospiszyl -
Góral i Anna Kobeluch.

SPORT
W dziedzinie sportu prym wiedli

badmintoniści. Na początku września
2017 r. w Głubczycach odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej Juniorów

Młodszych w Badmintonie Polish
U17 Open 2017. Do turnieju zgłosiło
się ponad 100 zawodników z Polski i z
zagranicy. Dobrze wypadła dwójka
uczniów naszego liceum. Maciej Ma-
tusz i Bartosz Gałązka wywalczyli zło-
ty medal w grze podwójnej, wygry-

wając w finale po pojedynku z parą z
Czech. Ponadto Bartosz Gałązka zdo-
był brązowy medal w grze mieszanej,
grając w parze z koleżanką z reprezen-
tacji Anną Dudą.  Również we wrze-
śniu 2017 r., w Czeskim Krumlovie
odbył się FZ FORZA Czech U17 In-
ternational 2017, turniej, w którym
wzięli udział nasi licealiści. Głubczy-
ce reprezentowali Bartosz Gałązka i
Maciej Matusz, którzy zdobyli złoty
medal w grze podwójnej, wygrywa-
jąc w finale z parą z Czech. Dominika
Kwaśnik, również nasza licealistka, w
parze z Patrykiem Kordkiem wywal-
czyła 3 miejsce. Na przełomie wrze-
śnia/października 2017 r. na  Słowacji
odbył się turniej Slovak Youth U17
International, w którym Dominika
Kwaśnik z Patrykiem Kordkiem, zdo-
była złoty medal w grze mieszanej,
uzyskując tytuł Międzynarodowych
Mistrzów Słowacji, a Bartosz Gałązka
i Maciej Matusz - srebrny medal oraz
miano Międzynarodowych Wicemi-
strzów Słowacji U-17. Ponadto
w dniach 6-8 października, Dominika
Kwaśnik, Bartosz Gałązka i Maciej
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Matusz, wystąpili w Międzynarodo-
wym Turnieju U-17 w Wilnie. Bartosz
i Maciej w grze podwójnej zdobyli zło-
ty medal. Bartosz wywalczył dodat-
kowo brązowy medal w grze pojedyn-
czej. Dominika zajęła I miejsce w grze
mieszanej i III w grze podwójnej. Li-
stopadowe starty rozpoczęli ucznio-
wie klasy 1 SMS: Sandra Miler oraz
Artur Gwiazdowski. Artur dwukrotnie
stanął na podium, zarówno w grze
pojedynczej  jak i w grze podwójnej (w
parze z Adamem Bogaczem)  udało mu
się wywalczyć brązowy medal.

W grudniu 2017 r. w Białymstoku ro-
zegrano Drużynowe Mistrzostwa
Polski. Swoje kluby reprezentowali
uczniowie naszej szkoły - z klasy I SMS:
Dominika Kwaśnik (z klubem BENIN-
CA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle),
Artur Gwiazdowski (UKS Korona Pa-
bianice), Maciej Matusz oraz Bartosz
Gałązka (LKS Technik Głubczyce), z kla-
sy II: Kordian Kobylnik i Maciej Siemi-
ginowski (LKS Technik Głubczyce), a z
klasy III - Jakub Gireń (LKS Technik
Głubczyce). Reprezentanci głubczyckie-
go klubu dwukrotnie stanęli na najwyż-
szym stopniu podium.

12 grudnia odbył się turniej "Li-
cealiada", w którym uczniowie lice-
ów województwa opolskiego rywali-
zowali w rozgrywkach drużynowych.
Naszą szkołę w turnieju dziewcząt re-
prezentowały: Laura Berestecka, Do-
minika Kwaśnik i Sandra Miler, nato-
miast drużynę chłopców tworzyli:
Bartosz Gałązka, Maciej Matusz oraz
Kordian Kobylnik. Drużyny te zdo-
były złote medale w obu kategoriach.

W styczniu 2018 r. uczniowie:
Dominika Kwaśnik, Artur Gwiazdow-
ski, Bartosz Gałązka oraz Maciej Ma-
tusz wzięli udział w turnieju Polish
Junior. Bartosz i Maciej stanęli na naj-

wyższym stopniu podium w grze po-
dwójnej. Maciej zdobył również brą-
zowy medal, który wywalczył w parze
z Karoliną Szubert w grze mieszanej.

W marcu 2018 r. Głubczyce go-
ściły najlepszych zawodników w kra-
ju podczas ogólnopolskiego turnie-
ju Grand Prix Silesia Cup. Bartosz
Gałązka i Maciej Matusz zdobyli zło-
ty medal w grze podwójneji pokonu-
jąc w finale Kordiana Kobylnika w
parze z Michałem Matysiakiem (KS
Hubertus Zalesie Górne). Maciej
stanął również na najwyższym stop-
niu podium w grze pojedynczej.
W grze podwójnej dziewcząt brązo-
wy medal wywalczyła para Dominika
Kwaśnik (kl. 1SMS)/Paulina Hankie-
wicz (ABRM Warszawa).

W  kwietniu 2018 r. w Lubinie
odbył się turniej Grand Prix Polski
Juniorów. Zawodnicy z naszej szko-
ły przywieźli aż 5 medali. Bartosz Ga-
łązka i Matusz Maciej zajęli pierwsze
miejsce w grze podwójnej. Dominika
Kwaśnik w parze z Pauliną Hankie-
wicz zdobyła brązowy medal. Domi-
nika i Bartosz zagrali razem w grze mie-
szanej i wywalczyli złoty medal w tej
kategorii. W turnieju wziął udział rów-
nież Kordian Kobylnik. Zwyciężył on
w grze pojedynczej oraz zajął III miej-
sce w grze podwójnej (z Michałem
Matysiakiem).     Kolejną dyscypliną,
w której wykazali się nasi uczniowie,
był tenis stołowy.

W  listopadzie 2017 r. został roze-
grany Powiatowy Drużynowy Turniej
Tenisa Stołowego. W zawodach, któ-
re odbyły się w ZSM w Głubczycach,
wzięli udział zawodnicy z ZS w Kie-
trzu, ZSM w Głubczycach, ZSCKR w
Głubczycach i ZSO w Głubczycach.
W kategorii dziewcząt turniej wygra-
ły zawodniczki z naszego liceum: Na-
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talia Kawa i Laura Berestecka. W ka-
tegorii chłopców Dawid Turski i Mi-
chał Sałacki zajęli trzecie miejsce.

W dniu 10 stycznia 2018 r., w hali
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
został rozegrany Powiatowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i
Chłopców. Do kategorii dziewcząt zgło-
siły się dwie drużyny: ZSO Głubczy-
ce oraz ZSM Głubczyce. Rozegrany
mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla
naszego liceum. Drużyna grała w skła-
dzie: Natalia Czarna, Laura Berestec-
ka, Dominika Kwaśnik, Justyna Pącz-
ko, Karolina Solorz, Patrycja Czarna,
Julia Iwaniec, Jesika Smolarczyk i
Aleksandra Żywina.  W kategorii
chłopców zawodnicy z liceum wygrali
wszystkie mecze, nie tracąc przy tym
ani jednej bramki. Drużyna zagrała w
składzie: Mateusz Zając, Jarosław
Rubczyński, Maksymilian Kobeluch,
Michał Waliduda, Arkadiusz Sawic-
ki, Paweł Sawicki, Jakub Wójcik, Ar-
tur Gwiazdowski, Bartosz Gramatyka
i Dawid Turski. Trenerem obu drużyn
był Krzysztof Tokarz.

15 lutego 2018 r., na hali MOSiR
w Kędzierzynie - Koźlu, odbył się
półfinał wojewódzki w piłce nożnej
halowej dziewcząt szkół ponadgim-
nazjalnych. W turnieju wzięły udział
trzy zespoły: z Kędzierzyna-Koźla (go-
spodarz turnieju), z Nysy i Głubczyc.
Nasza drużyna strzeliła w całym tur-
nieju 4 bramki, nie tracąc żadnej, tym
samym dziewczyny uzyskały awans
do finału wojewódzkiego Drużyna
ZSO wystąpiła w składzie: Natalia
Czarna, Laura Berestecka, Dominika
Kwaśnik, Justyna Pączko, Karolina
Solorz, Jesika Smolarczyk i Patrycja
Czarna. 14 marca 2018 r. w Opolu odbył
się finał wojewódzki. Zawody roze-
grane zostały w "Okrąglaku", a wzię-

ły w nich udział drużyny: Nysa ("Ca-
rolinum"), Opole ("Ekonomik"), Brzeg
(I LO) i Głubczyce (ZSO). Po zaciętej i

pasjonującej walce w całym turnieju,
nasz zespół zajął ostatecznie III miej-
sce za drużynami z Nysy i Opola. Dru-
żyna ZSO zagrała w składzie: Natalia
Czarna, Laura Berestecka, Dominika

Kwaśnik, Karolina Solorz, Justyna
Pączko, Dominika Boczek, Patrycja
Czarna, Jesika Smolarczyk i Ola Żywi-
na.

23 marca 2018 r., w Arenie Rafa-
ko w Raciborzu rozegrano Makro-
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regionalny Turniej Halowej Piłki
Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Najlepsze w całym turnie-
ju okazały się zawodniczki z ZSO Głub-
czyce. Wygrały one oba mecze gru-
powe: ZSO Głubczyce- I LO Racibórz
2:0, ZSO Głubczyce - SMS Racibórz
3:1. W dalszej fazie rozgrywek, awan-
sując z pierwszego miejsca w grupie,
o medale walczyły zespoły ZSO Głub-
czyce, "Odry" Racibórz i ZSM Głub-
czyce. Również w tych meczach na-
sze dziewczyny okazały się najlepsze,
wygrywając  z "Odrą" Racibórz 5:0 i z
Zespołem Szkół Mechanicznych 2:0.
Królem strzelców całego turnieju za-
stała Dominika Kwaśnik z ZSO

Kolejne sukcesy nasza młodzież
osiągnęła w piłce koszykowej. 14 lu-
tego 2018 r. odbyły się Powiatowe
Zawody w Koszykówce Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych. W klasy-
fikacji ogólnej I miejsce zajął Zespół
Szkół Ogólnokształcących

W marcu 2018 r. w Powiatowych
Zawodach w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt i Chłopców Szkół Ponadgimna-
zjalnych, w turnieju chłopców ucznio-
wie ZSO pokonali drużynę ZSM wy-
nikiem 2:0 i drużynę ZSCKR, również
2:0. 15 marca odbyło się spotkanie re-
wanżowe. I m. zajęli nasi uczniowie:
Dominik Górecki, Michał Szczepański,
Mateusz Atłachowicz, Damian Turski,
Jakub Lejczak, Sebastian Rak, Michał

Bienia, Przemysław Tymczyszyn,
Łukasz Remień i Jan Żaba.

15 czerwca 2018 r. podczas Gali
Mistrzów Sportu wszystkie 3 miejsca
zajęli nasi uczniowie: I - Dominika
Kwaśnik, II - Laura Berestecka i III -
Dawid Turski.   Poza turniejami w tym
roku szkolnym odbył się XII Rajd Ro-
werowy, tym razem szlakiem Orlich
Gniazd (Jura Krakowsko - Często-
chowska), w którym wzięła udział gru-
pa młodzieży pod opieką nauczycieli:
dyr. Krzysztofa Tokarza, Jolanty Kruk,
Katarzyny Jasińskiej - Kaliwody i Pio-
tra Naumczyka.

14 grudnia 2017 r. w auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących  odbyło
się II Licealne Sympozjum Histo-
ryczne, w tym roku pod tytułem: Pol-
scy działacze narodowi z ziemi głubczyc-
kiej przed 1945 r., zorganizowane przez
nauczycielki historii w ZSO, dr Kata-
rzynę Maler i mgr Stanisławę Wiciak.

Jako pierwsza prelegentka wystą-
piła S. Wiciak, która opowiedziała
o dziejach ziemi głubczyckiej,
uwzględniając w swoim wykładzie hi-
storię przedwojennego gimnazjum w
Głubczycach oraz stosunki narodo-
wościowe na wyżej wymienionym
obszarze. Drugim prelegentem był
uczeń klasy I c Artur Jakubczyński,
który przedstawił widzom sylwetki
polskich nauczycieli - działaczy naro-
dowych w gimnazjum głubczyckim
w XIX/XX w.: Stanisława Karwow-
skiego, Stanisława Drzażdżyńskiego,
Stanisława Szenica, Antoniego Bo-
rzuckiego i Stefana Sikorskiego, w
większości pochodzących z Wielko-
polski. Również część polskich
uczniów tego niemieckiego gimna-
zjum pochodziła z Wielkopolski.

Po tym wykładzie muzyczną inter-
pretację „Ody do młodości” Adama
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talia Kawa i Laura Berestecka. W ka-
tegorii chłopców Dawid Turski i Mi-
chał Sałacki zajęli trzecie miejsce.

W dniu 10 stycznia 2018 r., w hali
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
został rozegrany Powiatowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i
Chłopców. Do kategorii dziewcząt zgło-
siły się dwie drużyny: ZSO Głubczy-
ce oraz ZSM Głubczyce. Rozegrany
mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla
naszego liceum. Drużyna grała w skła-
dzie: Natalia Czarna, Laura Berestec-
ka, Dominika Kwaśnik, Justyna Pącz-
ko, Karolina Solorz, Patrycja Czarna,
Julia Iwaniec, Jesika Smolarczyk i
Aleksandra Żywina.  W kategorii
chłopców zawodnicy z liceum wygrali
wszystkie mecze, nie tracąc przy tym
ani jednej bramki. Drużyna zagrała w
składzie: Mateusz Zając, Jarosław
Rubczyński, Maksymilian Kobeluch,
Michał Waliduda, Arkadiusz Sawic-
ki, Paweł Sawicki, Jakub Wójcik, Ar-
tur Gwiazdowski, Bartosz Gramatyka
i Dawid Turski. Trenerem obu drużyn
był Krzysztof Tokarz.

15 lutego 2018 r., na hali MOSiR
w Kędzierzynie - Koźlu, odbył się
półfinał wojewódzki w piłce nożnej
halowej dziewcząt szkół ponadgim-
nazjalnych. W turnieju wzięły udział
trzy zespoły: z Kędzierzyna-Koźla (go-
spodarz turnieju), z Nysy i Głubczyc.
Nasza drużyna strzeliła w całym tur-
nieju 4 bramki, nie tracąc żadnej, tym
samym dziewczyny uzyskały awans
do finału wojewódzkiego Drużyna
ZSO wystąpiła w składzie: Natalia
Czarna, Laura Berestecka, Dominika
Kwaśnik, Justyna Pączko, Karolina
Solorz, Jesika Smolarczyk i Patrycja
Czarna. 14 marca 2018 r. w Opolu odbył
się finał wojewódzki. Zawody roze-
grane zostały w "Okrąglaku", a wzię-

ły w nich udział drużyny: Nysa ("Ca-
rolinum"), Opole ("Ekonomik"), Brzeg
(I LO) i Głubczyce (ZSO). Po zaciętej i

pasjonującej walce w całym turnieju,
nasz zespół zajął ostatecznie III miej-
sce za drużynami z Nysy i Opola. Dru-
żyna ZSO zagrała w składzie: Natalia
Czarna, Laura Berestecka, Dominika

Kwaśnik, Karolina Solorz, Justyna
Pączko, Dominika Boczek, Patrycja
Czarna, Jesika Smolarczyk i Ola Żywi-
na.

23 marca 2018 r., w Arenie Rafa-
ko w Raciborzu rozegrano Makro-
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regionalny Turniej Halowej Piłki
Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Najlepsze w całym turnie-
ju okazały się zawodniczki z ZSO Głub-
czyce. Wygrały one oba mecze gru-
powe: ZSO Głubczyce- I LO Racibórz
2:0, ZSO Głubczyce - SMS Racibórz
3:1. W dalszej fazie rozgrywek, awan-
sując z pierwszego miejsca w grupie,
o medale walczyły zespoły ZSO Głub-
czyce, "Odry" Racibórz i ZSM Głub-
czyce. Również w tych meczach na-
sze dziewczyny okazały się najlepsze,
wygrywając  z "Odrą" Racibórz 5:0 i z
Zespołem Szkół Mechanicznych 2:0.
Królem strzelców całego turnieju za-
stała Dominika Kwaśnik z ZSO

Kolejne sukcesy nasza młodzież
osiągnęła w piłce koszykowej. 14 lu-
tego 2018 r. odbyły się Powiatowe
Zawody w Koszykówce Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych. W klasy-
fikacji ogólnej I miejsce zajął Zespół
Szkół Ogólnokształcących

W marcu 2018 r. w Powiatowych
Zawodach w Piłce Siatkowej Dziew-
cząt i Chłopców Szkół Ponadgimna-
zjalnych, w turnieju chłopców ucznio-
wie ZSO pokonali drużynę ZSM wy-
nikiem 2:0 i drużynę ZSCKR, również
2:0. 15 marca odbyło się spotkanie re-
wanżowe. I m. zajęli nasi uczniowie:
Dominik Górecki, Michał Szczepański,
Mateusz Atłachowicz, Damian Turski,
Jakub Lejczak, Sebastian Rak, Michał

Bienia, Przemysław Tymczyszyn,
Łukasz Remień i Jan Żaba.

15 czerwca 2018 r. podczas Gali
Mistrzów Sportu wszystkie 3 miejsca
zajęli nasi uczniowie: I - Dominika
Kwaśnik, II - Laura Berestecka i III -
Dawid Turski.   Poza turniejami w tym
roku szkolnym odbył się XII Rajd Ro-
werowy, tym razem szlakiem Orlich
Gniazd (Jura Krakowsko - Często-
chowska), w którym wzięła udział gru-
pa młodzieży pod opieką nauczycieli:
dyr. Krzysztofa Tokarza, Jolanty Kruk,
Katarzyny Jasińskiej - Kaliwody i Pio-
tra Naumczyka.

14 grudnia 2017 r. w auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących  odbyło
się II Licealne Sympozjum Histo-
ryczne, w tym roku pod tytułem: Pol-
scy działacze narodowi z ziemi głubczyc-
kiej przed 1945 r., zorganizowane przez
nauczycielki historii w ZSO, dr Kata-
rzynę Maler i mgr Stanisławę Wiciak.

Jako pierwsza prelegentka wystą-
piła S. Wiciak, która opowiedziała
o dziejach ziemi głubczyckiej,
uwzględniając w swoim wykładzie hi-
storię przedwojennego gimnazjum w
Głubczycach oraz stosunki narodo-
wościowe na wyżej wymienionym
obszarze. Drugim prelegentem był
uczeń klasy I c Artur Jakubczyński,
który przedstawił widzom sylwetki
polskich nauczycieli - działaczy naro-
dowych w gimnazjum głubczyckim
w XIX/XX w.: Stanisława Karwow-
skiego, Stanisława Drzażdżyńskiego,
Stanisława Szenica, Antoniego Bo-
rzuckiego i Stefana Sikorskiego, w
większości pochodzących z Wielko-
polski. Również część polskich
uczniów tego niemieckiego gimna-
zjum pochodziła z Wielkopolski.

Po tym wykładzie muzyczną inter-
pretację „Ody do młodości” Adama
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Mickiewicza przedstawiła grupa wo-
kalno - muzyczna w składzie: Krzysz-
tof Fuhs z II a - akordeon, Błażej Bi-
skup z II b - skrzypce, Marcin Łoziń-
ski z I c - klarnet i Natalia Niemczycka
z I c - flet oraz chórzystki z klasy I c:
Anna Maleńczyk, Aleksandra Niżnik,
Dominika Kasperek, Dominika Hała-
dus, Wioletta Klim i Liwia Wieczorek.
Kolejnym wykładowcą był uzdolnio-
ny historyk z klasy III d - Krzysztof
Górecki, który zadebiutował w I sym-
pozjum o tematyce kresowej w 2016 r.
Krzysztof opowiedział widzom o lo-
sach kilku polskich absolwentów gim-
nazjum w Głubczycach: profesora
medycyny Bolesława Marcelego Ko-
walskiego herbu Czewoja, profesora
medycyny Adama Ferdynanda Kar-
wowskiego, psychiatry Emila Cyrana,
dr. prawa, działacza na polu gospo-
darczym w Wielkopolsce i zarazem
konsula honorowego Królestwa Wę-
gier  w Poznaniu - Tadeusza
Drzażdżyńskiego, księdza Józefa Gre-
gora zwanego „śląskim Tacytem" i ba-
dacza gwar słowiańskich na ziemi
głubczyckiej, pochodzącego z Sułko-
wa Feliksa Steuera.

Po tym wykładzie widzowie obej-
rzeli scenkę pt. Kółko Filaretów
w gimnazjum w Głubczycach w 1901
r. W scence tej wystąpili uczniowie:
Jan Żaba z I b jako profesor Stani-
sław Karwowski, Michał Szczepański
z III b jako profesor Stanisław
Drzażdżyński, Łukasz Remień z I b
jako syn profesora - Tadeusz
Drzażdżyński, Marcin Łoziński z I c
jako uczeń Bolesław Marceli Kowal-
ski oraz Artur Jakubczyński z I c i
Damian Mikler z I b jako pozostali
uczniowie.

Ostatni wykład pt. Polacy i Mora-
wianie w XIX/XX w. na obszarze dzi-

siejszej gminy Baborów wygłosiła dr
Katarzyna Maler, która poza dziejami
tego miasteczka, przedstawiła kwestie
językowe na tym terenie, gdzie poza
urzędowym językiem niemieckim
funkcjonowały dialekt morawski
i gwara laska. Ciekawym punktem
w programie II sympozjum, był wy-
stęp młodzieży z Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Baborowie pod kie-
runkiem dr Bożeny Bensz i mgr Bar-
bary Piotrowskiej, pt. „Wesele” wg
Feliksa Steuera z Sułkowa, gmina Ba-
borów. Uczniowie ci wykonali swój
słowno - muzyczny program gwarą
laską. Na zakończenie sympozjum
wystąpił zespół złożony z wyżej wy-
mienionych uczniów liceum, który
wykonał piosenkę zespołu 2+1 pt.
"Czerwone słoneczko".

Wolontariat  i działalność chary-
tatywna

Co roku w ZSO są organizowane
imprezy charytatywne. W dniu św.
Franciszka, patrona wszystkich stwo-
rzeń, został zorganizowany kiermasz
pod kierunkiem mgr Justyny Burzyń-
skiej i mgr Agaty Opyt, którego
główną atrakcją była loteria fantowa
(90 fantów, każdy los wygrywał). Przy
okazji można było za drobną opłatą
zakupić ciasto upieczone przez uczniów
i ich rodziców. Podczas kiermaszu zo-
stała zebrana pokaźna kwota - 1100 zł,
która została przekazana głubczyckie-
mu przytulisku dla zwierząt.

W „tłusty czwartek" w naszej szko-
le można było kupić pączka i przy oka-
zji wesprzeć chorującą na nowotwór
Darię z Kietrza. Po raz kolejny nasza
młodzież wykazała się empatią i troską
i w ramach wolontariatu włączyła się
do akcji Pomagamy Darii. Klasa  II c
zadbała o pączki, faworki i ciasta.
Udało się zebrać 930 zł. Ponadto te-
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goroczni maturzyści przekazali 328 zł
na operację ciężko chorego Dawidka.

Wymiana polsko - niemiecka
W lutym 2018 r. uczniowie ZSO w

Głubczycach po raz kolejny uczestni-
czyli w międzynarodowym projekcie,
który współfinansowała "Polsko -
Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Deutsch - Polnisches Jugendwerk".
Przez pięć dni liceum gościło grupę
nauczycieli i uczniów z Rockenhau-
sen. Tegoroczny projekt pod hasłem
"Rozwój przemysłu" był realizowany
w Głubczycach oraz  Poznaniu. Ce-
lem wymiany była integracja  oraz za-
poznanie młodzieży z rozwojem prze-
mysłu w Głubczycach, Wielkopolsce
oraz okolicach Rockenhausen. Spo-
tkanie rozpoczęło się przywitaniem
gości przez dyrekcję oraz zaangażo-
wanych w projekt nauczycieli - Annę
Siwiec i Piotra Naumczyka oraz zwie-
dzaniem szkoły. Realizując program,
w następnych dniach młodzież odwie-
dziła Starostwo Powiatowe, UMiG w
Głubczycach i Powiatowe Muzeum
Ziemi Głubczyckiej. Pamiętając o głów-
nym celu przedsięwzięcia, gościła w
Mleczarni "Turek" i odwiedziła zakład
produkcyjny "Galmet". W trakcie za-
jęć w szkole wysłuchała wykładu
przygotowanego przez mgr Stanisła-
wę Wiciak w języku angielskim oraz
obejrzała prezentacje multimedialne
uczniów obu szkół. Następnie udała
się do Poznania, gdzie zwiedziła zabyt-
ki przemysłu i obiekty historyczne.

Biblioteka szkolna
W roku szkolnym 2017/2018 aktyw-

na była również biblioteka szkolna
kierowana przez mgr Marię Oleksie-
juk. Poza zorganizowaniem Narodo-
wego Czytania "Wesela",  23 paździer-
nika 2017 r. zorganizowała ona spo-

tkanie z kierowniczką Czytelni Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
Katarzyną Pawluk, która udzieliła
uczestnikom spotkania porad doty-
czących bibliotek internetowych. 7
czerwca 2018 r. w ogólnopolskiej ak-
cji pt. "Jak nie czytam, jak czytam",
Maria Oleksiejuk zorganizowała hap-
pening. Uczniowie w formie pociągu
przemieścili się ze szkoły na boisko,
gdzie 132 osoby jednocześnie zagłę-
biły się w lekturze wybranej przez sie-
bie książki. Następnie najciekawsze
recenzje przeczytanych książek przed-
stawili: Jan Skoumal, Karolina Sołtys,
Artur Jakubczyński, Marta Żuchow-
ska, Antoni Wołoszyn, Katarzyna
Bobak, Aleksandra Seń i Jesika Smo-
larczyk.

Kresowi bohaterowie w stulecie
niepodległości

Tak brzmiał jeden z tematów VIII
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o
Kresach Wschodnich, zorganizowa-
ny przez Kuratorium Oświaty w Opo-
lu, a należało wykonać wystawę i na-
pisać z niej relację. Część uczniów
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach, chętnych do udziału
w tym konkursie, wybrała sobie po-
wyższy temat, natomiast nauczyciel-
ki historii: Stanisława Wiciak, Kata-
rzyna Jasińska - Kaliwoda oraz Kata-
rzyna Maler  postanowiły go zreali-
zować w formie projektu, przeprowa-
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Mickiewicza przedstawiła grupa wo-
kalno - muzyczna w składzie: Krzysz-
tof Fuhs z II a - akordeon, Błażej Bi-
skup z II b - skrzypce, Marcin Łoziń-
ski z I c - klarnet i Natalia Niemczycka
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Kolejnym wykładowcą był uzdolnio-
ny historyk z klasy III d - Krzysztof
Górecki, który zadebiutował w I sym-
pozjum o tematyce kresowej w 2016 r.
Krzysztof opowiedział widzom o lo-
sach kilku polskich absolwentów gim-
nazjum w Głubczycach: profesora
medycyny Bolesława Marcelego Ko-
walskiego herbu Czewoja, profesora
medycyny Adama Ferdynanda Kar-
wowskiego, psychiatry Emila Cyrana,
dr. prawa, działacza na polu gospo-
darczym w Wielkopolsce i zarazem
konsula honorowego Królestwa Wę-
gier  w Poznaniu - Tadeusza
Drzażdżyńskiego, księdza Józefa Gre-
gora zwanego „śląskim Tacytem" i ba-
dacza gwar słowiańskich na ziemi
głubczyckiej, pochodzącego z Sułko-
wa Feliksa Steuera.

Po tym wykładzie widzowie obej-
rzeli scenkę pt. Kółko Filaretów
w gimnazjum w Głubczycach w 1901
r. W scence tej wystąpili uczniowie:
Jan Żaba z I b jako profesor Stani-
sław Karwowski, Michał Szczepański
z III b jako profesor Stanisław
Drzażdżyński, Łukasz Remień z I b
jako syn profesora - Tadeusz
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goroczni maturzyści przekazali 328 zł
na operację ciężko chorego Dawidka.
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na była również biblioteka szkolna
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tkanie z kierowniczką Czytelni Miej-
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dzonego w ramach przedmiotu histo-
ria i społeczeństwo w klasach dru-
gich. Uczniowie z poszczególnych
klas (II a - opiekunka K. Jasińska Ka-
liwoda; II c - S. Wiciak oraz II b i d - K.
Maler), zostali podzieleni na grupy, z
których każda wykonała swoją
własną wystawę. 19 marca 2018 r. na-
stąpiło otwarcie tych wystaw. Stani-
sława Wiciak przedstawiła
cele projektu i informacje
dotyczące wystaw, a mło-
dzież wykonała krótki pro-
gram artystyczny, poprze-
dzony prezentacją multime-
dialną autorstwa Kamili
Tarnawskiej z II c przy
wsparciu Katarzyny Młot.
Z kolei uczniowie: Anna
Zacharska i Marcel Gisal
z IIc wyrecytowali fragmen-
ty wierszy o orlętach lwow-
skich a zespół muzyczny w składzie:
Mateusz Atłachowicz - wokal, Piotr
Szmit - gitara, Krzysztof Fuhs - akor-
deon i Antoni Wołoszyn - perkusja
wykonał utwór we współczesnej aran-
żacji pt. Orlątko. Po programie arty-
stycznym odbyła się degustacja po-
traw kresowych (pierogi z kapustą i
kminkiem, ślimaczki ze szpinakiem i
pączki ziemniaczane z różą) wykona-
nych przez babcię Kamili Tarnawskiej,

po czym przystąpiono do oglą-
dania wystaw, czemu towarzy-
szyły kolejne akcenty muzycz-
ne: utwory „Pierwsza Brygada”
i {„Szara piechota”, zagrane na
gitarach przez Filipa Kuśmier-
skiego z II d i Błażeja Biskupa z
II b. Zwiedzaniu wystaw towa-
rzyszyły pozytywne opinie go-
ści i ich rozmowy z młodzieżą.

Głubczyckie spotkania
chóralne "Silesia Cantat"

 2-8 kwietnia 2018 r.
     Tegoroczna edycja festiwalu

odbyła się na początku kwietnia
i  została wzbogacona o Nagrodę Spe-
cjalną "Stonavska Barborka" - za naj-
lepsze wykonanie utworu czeskiego
kompozytora. Została ona ufundowa-
na przez kierownictwo festiwalu "Sto-

navska Barborka", który od 11 lat
odbywa się w Stonavie. Jest to efekt
współpracy nawiązanej w 2017 r. przez
gminę Głubczyce oraz Zarząd "Sto-
navskiej Barborki" w ramach europej-
skiego projektu transgranicznego pt.
"Śląskie Portamento".

W V Konkursie o Nagrodę Głub-
czyckiego Anioła"  wystąpiło 15 chó-
rów z Polski i z Czech.  Rozdanie na-
gród - w którym uczestniczyli: wice-
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starosta Anita Juchno, burmistrz
Adam Krupa oraz dyrektor Josef
Melnar ("Stonavska Barborka"),
odbyło się w hali sportowej li-
ceum. Ponad 700 - osobowy chór
wykonał tam "Gaude Mater Polo-
nia" i "Hymn III Tysiąclecia". Fe-
stiwalowi towarzyszyły warszta-
ty Międzynarodowego Chóru "Si-
lesia Cantat" ze specjalnym udzia-
łem Chóru "Smiling Faces" z Hol-
zminden, który trzykrotnie wystą-
pił z "Mszą Jazzowo - Latynoamery-
kańską". W warsztatach chórmi-
strzowskich uczestniczyły dwa głub-
czyckie chóry dziecięce. Artystycz-
nym wydarzeniem festiwalu okazał się
koncert laureatów "Stonavskiej Bar-
borki" w kościele franciszkanów. Fe-
stiwal zakończył się w głuchołaskim
Centrum Kultury utworem "Alleluja"
z "Mszy jazzowej".

Poza tymi wydarzeniami, w ZSO, 24
maja, tradycyjnie odbyły się Licealia,
tym razem połączone z Dniem Otwar-
tym w szkole. Zaproszonym gościom,
w tym przedszkolakom, zaprezento-
wali się uczniowie klas pierwszych,
przebrani za postacie z bajek oraz ze-
spół Sound Wave (Piotr Szmit, Krzysz-
tof Fuhs, Antoni Wołoszyn i Daniel
Stawarz gościnnie z Dominiką So-

zańską). 19 marca 2018 r. odbył się
spektakl w wykonaniu zespołu Wild
West Theatre z Krakowa - uczniowie
mogli sprawdzić swoją znajomość ję-
zyka angielskiego, następnie historyk
z Krnova - Pavel Kuča uczył młodzież
języka czeskiego i czeskiej historii,
a 12 czerwca grupa uczniów z klasy II
b (Natalia Zamojska, Kacper Zwarycz,
Jacek Winiarski i Mateusz Kozłowski)

z nauczycielką Katarzyna Maler, za-
prezentowała dzieciom z Przed-
szkola im. Kubusia Puchatka kilka
głubczyckich podań ludowych.
Poza tym mgr Ewa Trynda wraz z
mgr Jolantą Kruk i mgr Anną Ko-
beluch opracowały z Funduszu
FIO projekt pt. Zabawowo - Nauko-
wy Doświadczalny Zawrót Głowy,
w ramach którego uczniowie - wolon-
tariusze udawali się z Ewą Tryndą do
szkół i przedszkoli, gdzie demonstro-

wali doświadczenia fizyczne.
Jak widać, ZSO w Głubczycach ma

bardzo bogatą ofertę dla miłośników
przedmiotów ścisłych i humanistycz-
nych oraz dla wolontariuszy i spor-
towców, dlatego warto jest podjąć
naukę w naszym liceum , tym bardziej,
że zdawalność w nim matury wynio-
sła w tym roku 100 procent!

Katarzyna Maler
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W ZADUMIE

Stoję nad mogiłą bliskich,
Snuję refleksie o przemijaniu;
Dźwigam brzemię śmiertelności,
O sens istnienia stawiam pytanie.

Nie przeniknę boskich tajemnic ,
Nie znajdę w doczesności odpowiedzi;
Eschatologia - sprawy ostateczne ,
Nigdy nie zdołam tematu zgłębić.

Wspominam tych, którzy odeszli,
A jeszcze "wczoraj" tu byli,
"Nie znasz dnia ani godziny" -
Mój język z przerażeniem kwili.
                       …
Stoję nad mogiłą bliskich,
Snuję refleksje o przemijaniu;
Dźwigam brzemię śmiertelności,
O sens istnienia stawiam pytanie.
                          Maria Farasiewicz
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ŚP.  MARIA  KRAWIEC
ZMARŁA 7.02.2018 R.

W WIEKU 90 LAT
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 ŚP. JÓZEFA  KOWALCZUK
Pogrążona w smutku Rodzino,
Szanowni zebrani, znajomi, przyjaciele.

Żegnamy dziś naszą koleżankę, członka Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Głubczycach, wspaniałą matkę, babcię,
prababcię i praprababcię, która po długim i nieła-
twym życiu odeszła na wieczną wartę. Józefa Ko-
walczuk urodziła się 10 lutego 1921 roku w Sie-
niachówce pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie, na
Kresach Wschodnich II RP.  Do szkoły podsta-
wowej uczęszczała w Siemiachówce, gdzie ukoń-
czyła 4 klasy. Pracowała z rodzicami na ich go-
spodarstwie, a jednocześnie uczyła się zawodu
krawcowej, uczęszczała na kurs gotowania i pie-

czenia. W 1939 r. wyszła za mąż za gajowego z Sieniawy. Gdy wybuchła II
Wojna Światowa, musieli opuścić swój dom i zamieszkali w leśniczówce w
Sieniawie.  W 1944r. gdy wkroczyła Armia Sowiecka na te tereny, dokonano
mobilizacji  ludności w wieku 18 do 50 lat. Pani Józefa Kowalczuk została
wcielona do Wojska Polskiego w Sumach i trafiła do II Armii WP  25. Pułku
Piechoty, 10 Dywizji II Armii, w którym pełniła funkcję sekretarza Sztabu. Prze-
szła cały szlak bojowy, od Zbaraża przez Żytomierz, Rzeszów, Poznań, Często-
chowę, Rawicz, i Sudety. Swą wędrówkę wojenną zakończyła w Dreźnie, nie
kryjąc radości z zakończenia wojny  i upragnionego wyzwolenia. Z tułaczki
wojennej postanowiła pojechać do znajomych w Rzeszowskie. Tam dowie-
działa się, że mieszkańcy Sieniachówki  osiedlili się na Opolszczyźnie w pow.
głubczyckim, w Czerwonkowie. Pani Józefa pojechała tam. W niedługim czasie
wrócił do niej mąż, był ranny i długo leżał  w szpitalu. W Czerwonkowie Kowal-
czukowie prowadzili gospodarstwo rolne. Wspólnie wychowali troje dzieci. Po
śmierci męża Pani Józefa przeprowadziła się do córki do Bogdanowic. Pracowała
w Spółdzielni Inwalidów "Piast" . Doczekała się 7 wnuków, 7 prawnuków, 2
praprawnuków. Pani Józefa nie szczędziła sił rodzinie, była dobrą matką, babcią,
przyjaciółką, była pracowita  i uczynna, 17. lipca 2018 odeszła na wieczną wartę.
"I tak codziennie ktoś odchodzi,
Ktoś wsiąka w polską ziemię niczym ziarno.
To z warty schodzi pokolenie,
Co życia nie dało za darmo."
"Ostatnia droga"
Pani Józefa Kowalczuk za działalność wojenną i społeczną otrzymała m,in.
"Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk",  "Zasłużona Opolszczyźnie"
"Złoty Krzyż Zasługi", "Medal Zwycięstwa i Wolności"  i inne.
Żegnaj Koleżanko, spoczywaj w pokoju.
Niech Ci ziemia lekką będzie"
           Prezes ZKRPiBWP w Głubczycach Amelia Mamczar
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Pogrążona w żałobie Rodzino
Zmarłego, Czcigodni Księża, Przed-
stawiciele władz samorządowych
Gminy i Powiatu, Znajomi i Przyja-
ciele, Drodzy Mieszkańcy Bogdano-
wic,

Przypadł mi dzisiaj w udziale smut-
ny obowiązek pożegnania w imieniu
władz samorządowych  śp. Kazimie-
rza Jurkowskiego - mojego przyjacie-
la, kolegi, szefa, burmistrza Głubczyc
w latach 2002-2006.

Odszedłeś tak  niespodziewanie, że
chwilami wydaje mi się, że to tylko zły
sen. Wypełnienie pustki, którą po so-
bie  zostawiłeś jest wręcz  niemożli-
we.  Na zawsze będziesz w naszych
sercach i pamięci.  Twoja śmierć jest
wielkim bólem i niepowetowaną stratą
dla wszystkich .

Chciałoby się powiedzieć bardzo
wiele, jednak łamie się głos i brakuje
słów - żadne z nich nie wyrażą uzna-
nia za wspaniałe życie śp. Kazimierz,
a i żalu po Jego stracie. Stoję tutaj,
ponieważ  chciałbym w ten sposób
oddać hołd zmarłemu.

Opowiedzieć, jak wyjątkowym czło-
wiekiem, o wielkim sercu był Kazimierz.
Jak ważne były dla niego: prawość,
uczciwość, pracowitość i punktual-
ność. Był człowiekiem wytrwałym,
czasami upartym, nie poddawał się
nigdy, nie zakładał niepowodzenia
i nie mówił, że nie podoła. Dzięki tym
cechom miasto Głubczyce szczyci się
dziś m.in. pięknie odbudowanym ratu-
szem. który był jego marzeniem i obiet-
nicą. A on był człowiekiem, który nigdy
żadnych obietnic nie łamał. Kosztowa-
ło go to wiele wysiłku i zdrowia, ale z
obranego celu nie zboczył.

Dokonał rzeczy, której nie potrafili

 ŚP. BURMISTRZ KAZIMIERZ JURKOWSKI

dokonać jego poprzednicy. Był wiel-
kim społecznikiem.  Jego rozliczne dzia-
łania na rzecz społeczności lokalnej ,
wpisały się złotymi zgłoskami w histo-
rii gminy.

Był także wspaniałym ojcem i kocha-
jącym dziadkiem. Nad życie kochał
swoją żonę Jasię, o której zawsze wy-
rażał się z szacunkiem i miłością. Bar-
dzo za nią tęsknił. Czasami miałem wra-
żenie, że nade wszystko pragnie już
tylko spotkać się ze swoją ukochaną
Jasią.

Drogi Kaziku, żegnamy Cię dzisiaj
ze smutkiem, ale i chrześcijańską na-
dzieją,  że dobry i miłosierny  Bóg, u
którego  "dobre czyny człowieka idą
za nim" poza granice życia, przyjmie
Cię do wiecznego królestwa obdarza-
jąc wiekuistą nagrodą.

Jeszcze raz - Drogi Kaziku - pozwól,
że w Twoim imieniu podziękuję
wszystkim  uczestnikom  dzisiejszej
smutnej uroczystości żałobnej za tak
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liczny udział i modlitwę. Szczególne
podziękowania kieruję do Twoich naj-
bliższych, synów z rodzinami.

Dziękuję księżom celebransom ks.
prob. Adamowi  Szubce, ks. prob.
Michałowi  Ślęczkowi, ks. prob.
Krzysztofowi Cieślakowi. o. gwardia-
nowi   Aureliuszowi Kułakiewiczowi.

Dziękuję współorganizatorom po-
grzebu  Komendantowi Komendy

Hufca ZHP hm Ryszardowi Kańto-
chowi, dyr. Zespołu Szkół  Aleksan-
drze Bobkier,  Związkowi Ochotni-
czych Straży Pożarnych Adamowi
Buchańcowi.  Dziękuję kolegom sa-
morządowcom.Dziękuję pocztom
sztandarowym szkół i organizacji.

Dziekuję wszystkim za wszystko co-
kolwiek dobrego Ci uczynili.

Spoczywaj  w pokoju!
       Burmistrz Adam Krupa
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Z wielkim żalem żegnamy człowie-
ka, dla którego sport stanowił sens
życia… W to co robił, wkładał wiele
serca…

BOHDAN CHOMĘTOWSKI uro-
dził się 3. października 1939 roku w
Dederkałach Wielkich koło Krzemień-
ca na granicy Wołynia i Podola, w ro-
dzinie nauczycielsko-urzędniczej.
Lata zawieruchy wojennej spędził na
ziemi wołyńskiej. Na Opolszczyźnie
znalazł się tuż po zakończeniu wojny
w 1946 roku. Najpierw trafił wraz z
transportem repatriantów do Reńskiej
Wsi. Stamtąd przeniósł się z całą ro-
dziną do Tłustomostów. Tu ukończył
szkołę podstawową, której dyrektorką
była jego matka.

W 1953 roku przeniósł się do Głub-
czyc, gdzie uczył się w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Adama Mickiewi-
cza. W 1957 roku zdał maturę. Po
ukończeniu "ogólniaka" kultywował
rodzinne tradycje nauczycielskie w
Studium Nauczycielskim w Raciborzu.
Po jego ukończeniu w 1961 roku

ŻYCIE SPORTEM PODSZYTE
podjął pracę w popularnej głubczyc-
kiej "Dwójce", gdzie uczył wychowa-
nia fizycznego.

Po dwóch latach został powołany
na przewodniczącego Powiatowego
Komitetu Kultury Fizycznej i Tury-
styki. Za jego urzędowania  i z jego
inicjatywy powstał cały szereg róż-
nych obiektów funkcjonujących po
dziś dzień w Branicach, Kietrzu, Ba-
borowie i Głubczycach.

Stadiony, baseny kąpielowe i hale
sportowe to najważniejsze z nich.
Obok ukochanej koszykówki z dużym
powodzeniem uprawiał lekkoatletykę.
Specjalizował się w skokach. Jego re-
kord życiowy w skoku wzwyż 1,91 cm
na ówczesne czasy należał do najlep-
szych w województwie. Próbował też
swoich sił w sprintach na 100 m i 200
m. Biegał również 110 m przez płotki.
Do sportów uzupełniających należa-
ła oczywiście siatkówka.

W latach 1973-1977 zaocznie ukoń-
czył Akademię Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie (dyplom trenera II
klasy w grach zespołowych). Natych-
miast w Głubczycach zajął się szkole-
niem młodych kadr sportowych w ulu-
bionych przez siebie dyscyplinach.
Siatkarki Polonii trenowane przez nie-
go z powodzeniem grały w lidze mię-
dzywojewódzkiej, a koszykarze tego
klubu zmagali się nawet o promocję
do II ligi. Później w latach 90-tych
szkolił także koszykarzy Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego.

Jako działacz społeczny udzielał się
w różnych organizacjach i związkach
sportowych. Pełnił odpowiedzialne
funkcje w kilku organizacjach ruchu
sportowego. Był aktywnym członkiem
zarządów głubczyckiej Polonii (gdzie
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m.in. reprezentował klub w sporze z
łódzkim Widzewem o pieniądze wyni-
kające z umowy transferowej najdroż-
szego piłkarza w historii Polonii - Woj-
ciecha Małochy), Zarządu Polskiego
Związku Badmintona, Opolskiego
Związku Piłki Nożnej, działał we wła-
dzach Stowarzyszenia Związków i Or-
ganizacji Sportowych w Opolu, Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia LZS. Sprawo-
wał rolę koordynatora badmintona
makroregionu Śląskiego.

W 1977 roku był członkiem Społecz-
nego Komitetu Budowy Pawilonu
Sportowego ZKS Polonia, który od-
dano do użytku w czerwcu 1979 roku.

Był jednym z współautorów powo-
łania do życia w styczniu 1980 roku
Opolskiego Okręgowego Związku
Badmintona w Głubczycach, którego
został pierwszym prezesem. W ciągu
22 lat pracy w OOZB z jego inicjaty-
wy zaczęto prowadzić działalność
gospodarczą, a uzyskany dochód
przeznaczano na realizację zadań sta-
tutowych. Walnie przyczynił się do
popularyzacji badmintona wśród dzie-
ci i młodzieży szkół podstawowych w
województwie opolskim. Jako prezes
związku był jednym z inicjatorów bu-
dowy nowej głubczyckiej hali przy-
gotowanej specjalnie na potrzeby
badmintona, której inicjatywa po-
wstała w 1982 roku, a oficjalne prze-
kazanie do użytku nastąpiło 5. lipca
1996 r.

Z dużym powodzeniem udzielał się
w strukturach Szkolnego Związku
Sportowego i Ludowych Zespołów
Sportowych. Był jednym z inicjato-
rów powołania Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Głubczycach,
w którym pełnił funkcję dyrektora w
latach 1993-2001, z którym od 1994
roku aktywnie współpracowała głub-
czycka Polonia. Przez wiele lat był za-
angażowany w działalność Podokrę-
gu Piłki Nożnej w Głubczycach, gdzie
zajmował się m.in. sprawami szkole-
niowymi i licencjami.

Uhonorowany został wieloma od-
znaczeniami państwowymi i sporto-
wymi. Do takich zaliczyć należy m.in.
Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę
Zasłużony Działacz Kultury Fizycz-
nej, honorowe odznaki związków spor-
towych: Badmintona, Koszykówki,
Piłki Nożnej, Siatkówki, Lekkoatlety-
ki, LZS i SZS.

Miejski stadion był jednym z miejsc,
które odwiedzał, gdy grała Polonia,
której kibicował od  zawsze. Jeszcze
niedawno umówiliśmy się na spotka-
nie, na którym miał zweryfikować moje
zapiski dotyczące historii głubczyc-
kiego sportu - w szczególności siat-
kówki i koszykówki. Nie zdążyliśmy
się zobaczyć…

Bohdan zmarł 22. sierpnia…
Nie mógł żyć bez sportu…
Żegnaj i spoczywaj w spokoju ..

Robert "Poloniusz" Stebnicki

235

WSPÓ£CZESNOŒÆ

      Przyjechaliśmy dzisiaj do Dzierży-
sławia z różnych stron powiatu głub-
czyckiego, województwa opolskiego,
z różnych stron naszego kraju, aby po-
żegnać Józefa, także by w tym trud-
nym czasie być blisko rodziny, by wy-
razić swoje współczucie i wsparcie.
     Każdy z nas w tym momencie ma
inny obraz Józka w swoich myślach.
Każdy widzi go oczami wyobraźni, w
biurze w Starostwie, na posiedzeniu

konwentów Starostów, na posiedze-
niu Zarządu Opolskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Każdy ma prawo w duszy
swojej uśmiechnąć się i wspomnieć
wspólne przeżycia.
   Nie mam wątpliwości, że był dobrym
synem, oddanym mężem, opiekuń-
czym ojcem. Mam nadzieję, że wśród
przyjaciół, wśród najbliższych znaj-
dziecie wsparcie na te najbliższe dni i
tygodnie. Trudno mówić o Józefie w
czasie przeszłym, są to wyjątkowe
emocje. Człowiek o wielkiej energii i
pasji, rzucający się na wszystko co
nowe z wielkim oddaniem i zaangażo-
waniem. Tyle niezałatwionych i nie-
dokończonych jeszcze spraw. Ciągle
się mówi, że życie jest krótkie czło-
wiek,  jeżeli je dobrze wykorzysta
może zdziałać wiele - Józef wykorzy-
stał swój czas w sposób wyjątkowy.

ŚP. JÓZEF KOZINA  - STAROSTA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
 Mowa pożegnalna Marszałka Andrzeja Buły - 15 listopada 2018r.

      Szanowna Pani Anito, Pani Magdo, Panie Macieju, Najbliższa Rodzino,

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
śp. Józefa Koziny, Starosty powiatu głubczyckiego.

Odszedł od nas wspaniały człowiek,
 zasłużony dla społeczności całego regionu,

 cieszący się powszechnym szacunkiem i poważaniem.
W  imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej,

pracowników Urzędu Miejskiego  i podległych jednostek,
rodzinie i przyjaciołom zmarłego

 składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Pochylamy głowy w głębokim smutku!
Zamknęły się za nim wrota na ziemi,
 by mogły otworzyć się wrota nieba,

gdzie nie istnieje choroba, ból ani smutek.
"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"

                                      Burmistrz  Adam Krupa
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Napisałem dwa pytania.
 Jakim był człowiekiem?
 Jaki testament po sobie zostawił?
     Jakim był człowiekiem, każdy musi
znaleźć w sobie odpowiedź na to py-
tanie. A jaki testament zostawił? Te-
stament czynienia dobra. Józef był
politykiem w wyjątkowo dobrym tego
słowa znaczeniu, bo jego poglądy
były rozsądne, a opinie wyważone,
aczkolwiek stanowcze. Był dla mnie
autorytetem w budowaniu relacji po-
między ludźmi, w budowaniu bardzo
dobrego partnerstwa politycznego.
Cieszę się, ze mogliśmy tydzień temu
Józkowi zameldować dobrze wyko-
naną robotę samorządową w wybo-
rach. Była to dla niego wielka radość.
Obdzwaniał wszystkich, cieszył się.
Był samorządowcem. Człowiekiem,
który tę część swojego życia trakto-
wał jako misję. Misję, która rozpoczę-
ła się w 1998 r., będąc zastępcą burmi-
strza Kietrza. Od roku 2006 jako sta-
rosta powiatu głubczyckiego.
Widzę w swoich wspomnieniach Józ-
ka siedzącego w moim gabinecie w
towarzystwie Adama Krupy i Piotrka
Soczyńskiego, który żarliwie zabiega
o każdą złotówkę, o każdy kilometr
drogi, o każdy kilometr kanalizacji jed-
nocześnie chwali się super relacjami
międzynarodowymi z Czechami. Wi-
dząc tę drogę, widząc kanalizację wi-
dział już mieszkańców swojej miejsco-
wości, dla których chce to zrobić, dla
których chce to zdziałać, dla tych,
którym chce stworzyć ulgę, ułatwie-
nie aby czuli się potrzebni w tym na-
szym społeczeństwie. Zawsze na ta-
kim spotkaniu był temat naszej wspól-
nej pasji - piłki nożnej.  Od 10 lat Czło-
nek Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
kreator rozwoju piłki w powiecie głub-
czyckim. Osoba, która doskonale zna-

ła potrzeby środowiska wiejskiego w
tej dziedzinie sportu. Osoba, która
opiekowała się każdym swoim piłka-
rzem, który opuszczał granice powia-
tu głubczyckiego. Ojciec dla Maćka,
ale także dla każdego piłkarza, który
wyjeżdżał gdzieś w świat grać w lep-
szym klubie. Pewnie, a znam to z wła-
snego doświadczenia, często docho-
dziło do konfliktów w rodzinie, bo w
sercu była miłość do najbliższych, ale
także do piłki nożnej. Soboty i nie-
dziele były najgorsze - jak to pogo-
dzić, jak podzielić tą miłość? Myślę,
że dzisiaj siedziałby w swoim fotelu i
o godz.18.00  oglądał mecz reprezen-
tacji polskiej z Czechami.
     Szanowni Państwo, dzisiaj przema-
wiam w imieniu samorządowców, dzia-
łaczy piłkarskich, ale również przema-
wiam w imieniu własnym jako przyja-
ciel Józka. To dzięki Józkowi byłem
na pierwszym meczu hokejowym, to
dzięki Józkowi doznałem wrażeń kuli-
narnych w Rohovie. To od Józka uczy-
łem się jak prowadzić politykę samo-
rządową, kiedy 5 lat temu zdecydo-
wałem się być Marszałkiem. Wielka
wdzięczność dla tego człowieka, za
wszystko to co dla nas robił.
    Dziękujemy dziś, żegnamy wspa-
niałego człowieka pełnego energii,
bezpośredniego, budującego świet-
ne relacje z każdym człowiekiem. Bę-
dzie nam Go bardzo brakowało. Za-
wsze skromny i życzliwy.
W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wie-
niec sprawiedliwości, który Mi w
owym dniu odda Pan - Sprawiedli-
wy Sędzia.  Dziękujemy Ci Józefie,
na zawsze pozostaniesz z Nami
*autor Andrzej Buła
Źródło: www.tvpogranicze.pl
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CARPE DIEM

Carpe diem - poeta niegdyś rzekł;
Carpe diem - chwytaj dzień;

Carpe diem - korzystaj z dnia;
Carpe diem - wszak życie krótko trwa!
Carpe diem - poprzestawaj na małym;

Carpe diem - nie popadaj w skrajności;
Carpe diem - zachowaj "złoty środek";
Carpe diem - wesel się i żyj radośnie!

Carpe diem - życzliwym uśmiechem obdarz;
Carpe diem - wyciągnij pomocną dłoń;

Carpe diem - doceń piękno natury;
Carpe diem - spokój, ład i harmonii ton!
Carpe diem - nie oglądaj się za siebie;

Carpe diem - z ufnością w przyszłość patrz;
Carpe diem - w wierze, nadziei i miłości;

Carpe diem - życie to piękny dar!
                                     Maria Farasiewicz
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27 czerwca 2018 r. w Sali pod Anio-
łem Ratusza Miejskiego odbyła się
sesja Rady Miejskiej,  podczas której
wręczone zostały podziękowania i pa-
miątki osobom, które angażowały się i
miały swój udział procesie odbudowy
naszego ratusza.

W spsób szczególny przez wręcze-
nie „Honorowego Herbu Głubczyc”
wyróżniono-Józefa  Sebestę Marszał-
ka  Województwa  Opolskiego  w la-
tach 2006-2013. Radni i zaproszeni
goście mieli okazję przypomnieć so-
bie widoki  ratusza na różnych etapach
jego odbudowy wg  foto - Jan Wac

 Pozostałe osoby to:
Andrzej Buła Marszałek Wojewódz-

twa Opolskiego, Edward Cybulka,

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ
 W 10. ROCZNICĘ ODBUDOWY RATUSZA

Wiesław Kowalik, Katarzyna Maler,
Barbara Piechaczek, Jan Wac, Dariusz
Kozłowski, Bronisław Chmielewski,
Marian Masiuk, Ryszard Kańtoch,
Edward Wołoszyn, Jan Krówka, Ma-
rian Dziuban, Władysław Chmielew-
ski, Kazimierz Naumczyk, Zbigniew
Ziółko, Stanisław Krzaczkowski, Le-
szek Karaczyn, Danuta Ciastoń, Ma-
rian Bachryj,  Marian Pospiszel, Tade-
usz Łoś, Bolesław Buniak,  Jerzy Wa-
chowiak, Kazimierz Grzanka, Rafał Sko-
umal, Zbigniew Lenartowicz, Kazimierz
Pyziak, Józef  Kozina Starosta Głub-
czycki od 2006r.  Anita Juchno - wice-
starosta, Piotr Soczyński - wicestaro-
sta w latach 2006 - 2013
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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ
 W 10. ROCZNICĘ ODBUDOWY RATUSZA
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umal, Zbigniew Lenartowicz, Kazimierz
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     W 2003 roku   mieszkańcy  Głub-
czyc   złożyli wniosek do burmistrza
Głubczyc - Kazimierza Jurkowskiego,
na którym widniały 604 podpisy
z prośbą o odbudowę ruin głubczyc-
kiego ratusza.
    Burmistrz Głubczyc Kazimierz Jur-
kowski w programie wyborczym Oby-
watelskiego Komitetu Opolszczyzny
zadeklarował, że po wyborze go na sta-
nowisko burmistrza podejmie działa-
nia zmierzające do odzyskania ruin ra-
tusza (znajdowały się one w rękach
prywatnych) a następnie przystąpi do
ich odbudowy.

   W 2004 roku na mocy prawomoc-
nego wyroku Sądu Okręgowego
w Opolu ruiny Ratusza Miejskiego
w Głubczycach stały się ponownie
własnością gminy Głubczyce.
     W tym samym roku Rada Miejska
podjęła uchwałę o przystąpieniu do
odbudowy historycznych ruin ratu-
sza. Dzięki podjętym działaniom w bu-
dżecie gminy zostały przeznaczone
niezbędne środki finansowe na reali-
zację tego przedsięwzięcia.

HISTORIA ODBUDOWY
RATUSZA  MIEJSKIEGO

   W 2004 roku w drodze przetargu
wyłoniony został wykonawca doku-
mentacji technicznej.

   W  2005 roku gmina Głubczyce zło-
żyła wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji  w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego działanie 1.4 Rozwój turysty-
ki i kultury. Koszty odbudowy wynio-
sły około 13 mln złotych, z tego ok. 5
mln ze środków Unii Europejskiej. In-
tegralną częścią inwestycji była budo-
wa kamieniczek kupieckich, które nie
stanowiły kosztów kwalifikowanych.
W odbudowę włączyło się także spo-
łeczeństwo naszego miasta, które skła-
dało pieniądze podczas imprez chary-
tatywnych przy wsparciu Stowarzy-
szenia Na Rzecz Odbudowy Ratusza.

        www.gmina glubczyce.pl
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 W marcu 2018r. mi-
nęło 15 lat istnienia
St owarz ysz en ia
MMiZG. Postano-
wiłem  napisać
krótką historię na-
szego stowarzysze-

nia, jego dokonania, plany na przyszłe
działania oraz  zarządy.
20 i 28 lutego 2003r. grupa 15 osób ze-
brała się w Samorządowym Powiato-
wym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, któ-
re miało swoją siedzibę w Zespole
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Głubczycach.
     Celem spotkania było powołanie do
życia stowarzyszenia przy muzeum.
Zdzisława Szałagan, ówczesna dyrek-
tor szkoły, zapropo-
nowała nazwę Stowa-
rzyszenie Miłośni-
ków Muzeum i Ziemi
Głubczyckiej , co zo-
stało jednogłośnie
zaakceptowane.
07 marca 2003r. w
obecności 18 osób w
auli internatu ZSRCKU powołano do
życia stowarzyszenie.
   W sierpniu 2003r. stowarzyszenie
oraz statut zostały zarejestrowane
przez sąd, a 1 marca 2004r. na posie-
dzeniu  zatwierdzono projekt logo sto-
warzyszenia.
Pierwsze zebranie stowarzyszenia
    Celem stowarzyszenia jest dążenie
do wszechstronnego rozwoju muzeum
i popularyzacji ziemi głubczyckiej oraz
ochrony jej dziedzictwa kulturowego.
Tymczasową siedzibą powołanej orga-
nizacji od 7 marca 2003r. było powia-

15 LAT DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM

 I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
towe muzeum w Z SRCKU w Głubczy-
cach ul.  Niepodległości 1. Od
20.08.2007r. tymczasową siedzibą sto-
warzyszenia było mieszkanie prywat-
ne, a od 22 marca 2011r. do chwili obec-
nej stałą siedzibą stowarzyszenia jest
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej, które mieści się w ratuszu.
     W ramach stowarzyszenia utworzy-
ła się grupa eksploracyjna, która po
otrzymaniu wszelkich wymaganych
prawem pozwoleń, poszukuje artefak-
tów związanych z działaniami II wojny
światowej oraz przedmiotów porzuco-
nych lub zagubionych.  Pozyskane
eksponaty przekazuje do Powiatowe-
go Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
WYKONANE ZADANIA

 * 11 grudnia
2003r. członkowie
stowarzyszenia
weszli do schro-
nu
 przeciwlotnicze-
go (budynek
przy ul. Fabrycz-
nej 1), w którym

znaleźli m.in. naczynia porcelanowe,
kryształowe, słoiki,  taśmy filmowe.
Wzbogaciły one zbiory muzeum,
*  został wykonany pełny opis histo-
ryczny z działalności zakonu rycerskie-
go joannitów na ziemi głubczyckiej,
wytyczono szlak joannitów, przekaza-
no kamienie ze znakiem zakonu wła-
ścicielom posesji, w celu ich zamonto-
wania w odpowiednich
miejscach; opracowano i wydano fol-
der oraz wkładkę turystyczną z pełnym
opisem i mapką szlaku,
*  2006 - 2007r.  członkowie stowarzy-
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szenia wspierali merytorycznie remont
fontanny  św. Floriana,
* 2007 - 2008 członkowie stowarzysze-
nia w ramach Komitetu na rzecz Rewita-
lizacji Kaplicy św. Barbary w Grobnikach
przygotowywali i koordynowali wnio-
ski o dotację, organizowali i przeprowa-
dzali zbiórki publiczne oraz wspierali
merytorycznie prace konserwatorskie
przy kapitalny kaplicy św. Barbary,
* 2006 - 2008 aktywna współpraca z
władzami miasta i Komitetem na Rzecz
odbudowy Ratusza w Głubczycach
(przekazywanie pełnych informacji hi-
storycznych, wykonano pełne archi-
wum zdjęciowe z poszczególnych faz
odbudowy, prowadzenie kroniki),
* merytoryczne wsparcie restauracji
figur św. Jana Nepomucena: w Głub-
czycach przy ul. Moniuszki i w Grob-
nikach przy moście,
* w 2010r. został wykonany pełny opis
historyczny z działalności  rycerskie-
go Zakonu Szpitala Najświętszej Ma-
rii Panny Domu Niemieckiego w Jero-
zolimie  (zakon krzyżacki ) na ziemi
głubczyckiej,
* w 2012r. pomoc w realizacji badań
przy Bramie Grobnickiej i na Pl. św. Jó-
zefa -pomoc w przeglądaniu ziemi wy-
branej z wykopów archeologicznych
przy pomocy detektorów metalu
* w 2014r. zakończono prace przy ma-
kiecie Głubczyc w XVIIIw. ( główny
wykonawca St. Liphard - nieodpłatnie,
koszt materiałów - stowarzyszenie)
oraz wykonano replikę drzw* działa-
nia na rzecz wykonania na ścianie po
kamienicy z XIXw, przylegającej do
muru obronnego, muralu przedstawia-
jącego Bramę Grobnicką z opisem,
* dążenie do odnowienia miejsca źró-
dła rzeki Straduni wraz  z  kamiennym
wilkiem i wytyczenie trasy turystycz-
nej w Lesie Marysieńka,

* merytoryczna i logistyczna pomoc
przy renowacji figury św. Jana z kamie-
nicy przy ul. Sobieskiego,
˘* wydanie publikacji Głubczyckie Ze-
szyty Muzealne zeszyt 1 w ramach re-
alizacji projektu grantowego.
ZARZĄDY  STOWARZYSZENIA
1. Od 07.03.2003r. do 24.07.2007r.
Prezes Barbara Piechaczek
Wiceprezes Arkadiusz Szymczyna
Skarbnik Arkadiusz Korus
Członek zarządu Piotr Kopczyk
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
2. Od 24.07.2007r. do 22.03.2011r.
Prezes Barbara Piechaczek
Wiceprezes Piotr Kopczyk
Skarbnik Arkadiusz Korus
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
Członek zarządu Arkadiusz Szymczyna
3. Od 22.03.2011r. do 20.03.2014r.
Prezes Marian Masiuk
Wiceprezes Barbara Piechaczek
Skarbnik Jolanta Górak
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
Członek zarządu Stanisław Szczerbak
4. Od 20.03.2014r. do 17.05. 2016r.
Prezes Marian Masiuk
Wiceprezes Barbara Piechaczek
Skarbnik Jolanta Górak
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
Członek zarządu Stanisław Szczerbak
5. Od 17.05.2016r. do 27.03.2017r.
Prezes Piotr Kopczyk
Wiceprezes Barbara Piechaczek
Skarbnik Jolanta Górak
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
Członek zarządu Stanisław Szczerbak
6. Od 27.03.2017r. do chwili obecnej
Prezes Piotr Kopczyk
Wiceprezes Barbara Piechaczek
Skarbnik Jolanta Górak
Członek zarządu Andrzej Kurcoń
Członek zarządu Stanisław Szczerbak
Obecnie SMMiZG liczy 40  członków.S

Piotr Kopczyk - listopad,2018r.

247

JUBILEUSZE

25 listopada 2017r. Uroczystości
jubileuszowe 20-lecie istnienia Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Po-
mocy Dzieciom. Ośrodka,
który pełni jakże ważną rolę
w naszym lokalnym środowi-
sku. Opiekuńczo-wycho-
wawczą, edukacyjną i socjo-
terapeutyczną.

FOPDz, założony przez
O.Pawła Stanisława Tarnow-
skiego decyzją ówczesnego
prowincjała, na dobre wkom-
ponował się w krajobraz na-
szego miasta. To właśnie tu dzieci z
ubogich rodzin, często niewydolnych
wychowawczo, znajdują pomoc, opie-
kę i zabawę.

Obchody jubileuszowe rozpoczyna
Msza Św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem O. Prowincjała  Alana
Tomasza Brzyskiego (notabene
głubczyczanina) . W swej homilii przed-
stawia szeroką działalności placówki,
jej historię i powołanie w kontekście
miłości bliźniego.

Po liturgii słowa i ofiary następuje
poświęcenie figurki Jezusa Chrystu-
sa - Dobrego Pasterza  daru Polaków

20 LAT FOPDZ
JAK TEN CZAS SZYBKO LECI!

z Finlandii Płn. Odtąd figurka staje się
patronacką dla Ośrodka.

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni
udają się do świetlicy klasztornej. Są
wśród nich liczni, zaproszeni goście:
byli ojcowie dyrektorzy, władze gmi-
ny i powiatu, dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych, zakładów,  instytucji,
darczyńcy, wolontariusze, lokalne me-
dia (GG, TVPogranicze), rodzice, dzie-
ci i inni.

Wita ich O. Urban Adam Bąk - obec-
ny dyrektor Ośrodka. Podejmuje kon-
feransjerkę i zaprasza na barwny pro-
gram artystyczny, zainaugurowany
polonezem w wykonaniu "Kubusiów
Puchatków" i "Tygrysków" z Publicz-
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Piotr Kopczyk - listopad,2018r.
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25 listopada 2017r. Uroczystości
jubileuszowe 20-lecie istnienia Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Po-
mocy Dzieciom. Ośrodka,
który pełni jakże ważną rolę
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sku. Opiekuńczo-wycho-
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20 LAT FOPDZ
JAK TEN CZAS SZYBKO LECI!

z Finlandii Płn. Odtąd figurka staje się
patronacką dla Ośrodka.
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byli ojcowie dyrektorzy, władze gmi-
ny i powiatu, dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych, zakładów,  instytucji,
darczyńcy, wolontariusze, lokalne me-
dia (GG, TVPogranicze), rodzice, dzie-
ci i inni.

Wita ich O. Urban Adam Bąk - obec-
ny dyrektor Ośrodka. Podejmuje kon-
feransjerkę i zaprasza na barwny pro-
gram artystyczny, zainaugurowany
polonezem w wykonaniu "Kubusiów
Puchatków" i "Tygrysków" z Publicz-
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nego Przedszkola nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi pod
kier. Magdaleny Sza-
frańskiej i Anny Sem-
czuk; a potem widowi-
sko wokalno-taneczne
"Na ludową nutę"  gru-
py przedszkolnej "Przy-
jaciele Krzysia" pod
kier. Elżbiety Naszkie-
wicz.

W tym szczególnym dniu nie może
zabraknąć prezentacji podopiecznych
Ośrodka przygotowanych przez O.
Urbana. Nasi mali przyjaciele w for-
mie recytacji dziękują opiekunom za
pomoc i opiekę. Są symboliczne kwia-
ty, upominki, a także łzy wzruszenia.

A teraz mój autorski program po-
etycko-muzyczny nawiązujący do 20-
lecia. Najpierw wierszowana laudacja

skierowane do o.o. dyrekto-
rów, pracowników i współ-
pracowników FOPDz i oczy-
wiście tematyczne piosenki
koniecznie w asyście dzieci,
a przeplatane stosowną po-
ezją. Profesjonalnym podkła-
dom towarzyszy akompa-
niujący na skrzypcach To-
mek Mirga. Jest też bogaty
treściowo wiersz dedykowa-
ny paniom z Ośrodka: Bo-

żence Wojnarskiej i Kasi Wac.

Część artystyczną kończy hip-ho-
powy utwór Kamila Kaźmierczaka - te-
gorocznego absolwenta ZSM. Nad
nagłośnieniem czuwa Krzysiu Rzym -
uczeń kl II technikum informatyczne-
go głubczyckiego MECHANIKA.
Moja "prawa ręka".

A potem jakże ciekawa historia Fran-
ciszkańskiego Ośrodka opowiedzia-
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na przez O. Urbana, przemówienia
okolicznościowe, gratulacje, życzenia
i prezenty od gości. Wszak to poważ-
ny jubileusz! Głos zabierają: burmistrz
Adam Krupa, wicestarosta - Anita
Juchno, dyrektor ZSM - Jan Łata i
inni. Pada wiele ciepłych słów.

W kolejnym punkcie programu O.
Urban wręcza symboliczne statuetki
"Przyjaciel FOPDz". Otrzymują je: O.
Prowincjał, byli dyrektorzy Ośrodka,
czyli  O. Paweł Tarnowski, O. Jozafat
Gohly, O. Łazarz Żukowski, O. Mie-
czysław Lenard, ks. Proboszcz Michał
Ślęczek,  Bożena Wojnarska i oczywi-
ście sam     O. Urban, któremu "dzie-
cięca kapituła" przyznała to wyróżnie-

nie. Niestety, O. Jozafat i O. Łazarz są
nieobecni. Obowiązki służbowe!

Tymczasem O. Dyrektor pragnie
podziękować także dobrodziejom
Ośrodka. Za życzliwość, oddanie,
dobre serce, pomocną dłoń, ofiarność
i owocne działania na rzecz potrzebu-
jących. Stosowne dyplomy i słowa
wdzięczności kieruje do starosty
głubczyckiego - Józefa Koziny, wice-
starosty - Anity Juchno, burmistrza -
Adama Krupy, a także mojej osoby.
To miło.

Po części oficjalnej pora na kawę i
pyszne ciasto zasponsorowane przez
lokalnych cukierników. Ogromny, jubi-
leuszowy tort naprawdę robi wrażenie…
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Kuluarowe rozmowy
i wspomnienia na tle

gwaru i szczebiotu dzieci
z Ośrodka. Ileż tu serdecz-
ności i radości!

A za 5 lat, jak Bóg da
doczekać, srebrne gody
FOPDz!

"Człowiek jest tyle
wart, ile uczyni dobrego"
(przysłowie arabskie)

Maria Farasiewicz
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25 LAT
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Kuluarowe rozmowy
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"Człowiek jest tyle
wart, ile uczyni dobrego"
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JUBILEUSZ XXV LAT

 DOMU DZIENNEGO POBYTU
NIECODZIENNE ŚWIĘTO
W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Chcę przypomnieć wszystkim,
jak tutaj siedzimy, że dzisiaj Jubileusz
 Domu Dziennego Pobytu obchodzimy.
Ten Dom jest miejscem zaczarowanym
 i pełnym zachwytu,
 kojarzy się tylko z emerytem.
Seniorzy miejsce to z godnością zajmują
i trzeba przyznać, że świetnie tu się czują.

Dzisiaj ważny dzień w  tym miejscu mamy:
Jubileusz 25-lecia DDP przeżywamy.
Dziękujemy głubczyckim władzom,
że w mądrości trwali
i tego pięknego budynku
w ręce prywatne nie oddali.

Budynek tętni życiem od samego rana,
od rannych godzin potrawa jest gotowana.
Dzienny Pobyt tym się chlubi,
że żywi samotnych i chorych ludzi.

Panie kucharki: Kasia i Dorotka -
w kuchni dla sporej gromady seniorów,
codziennie smaczny obiadek gotują,
 na inne imprezy,
także  pyszne potrawy serwują

GDY JESIEŃ ŻYCIA
PRZYCHODZI
Cichaczem młodość
odchodzi,
robiąc miejsce dojrzałości
i musisz się z tym pogodzić,
chociać ten fakt cię złości.
Nie wiedzieć
 jak to się stało,
że jesień życia przyszła,
czujesz, że sił ci ubyło
i świeżość umysłu prysła.
Nic, że z laseczką
lub dwiema
na spacer  wychodzisz
i twoje ciało wigoru
 już nie ma, lecz
duchem bądźmy młodzi!
Spotykajmy się, to ważne,
bo źle się żyje samotnie,
tu w Domu Dziennego
Pobytu samotność
nas nigdy nie dotknie.
Starość
 to zwykłe zjawisko,
każdego kiedyś dopadnie,
ważne, że jesteśmy razem
i blisko,
bo człowiek
człowieka pragnie.
Czas płynie tu barwnie
każdemu,
tu każdy  dla siebie,
coś znajdzie
czujemy się tutaj,
jak w drugim domu,
szanując się wzajemnie.
Dzisiaj  srebrne wesele
obchodzimy ważny
to Jubileusz dla emeryta.
Opiekunom naszym za
wszystko dziękujemy,
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SREBRNE WESELE
DOMU DZIENNEGO POBYTU
Jak dobrze się stało, że powstał ten Dom,
z pożytkiem dla wszystkich seniorów.
Jak dobrze, że senior może tutaj przyjść,
tu korzyść dla wszystkich jest spora.

Dziś Jubileusz,
 ćwierć wieku minęło jak jeden dzień.
Ćwierć wieku minęło jak Dzienny
 nasz Pobyt narodził się nam
Dziś Jubileusz,
niech radość ogarnie i ciebie i mnie,
śrebrne wesele – więc tańczmy,
śpiewajmy i radujmy się!

Poćwiczysz, pośpiewasz, obiadek zjesz,
z innymi się także pośmiejesz.
Gdy w domu coś strzyka, czy coś cię boli
tu bólu żadnego nie czujesz.
Dziś Jubileusz,
 ćwierć wieku minęło jak jeden dzień.
Ćwierć wieku minęło jak Dzienny
nasz Pobyt narodził  się nam .
Dziś Jubileusz,
niech radość ogarnie i ciebie, i mnie,
śrebrne wesele – wieć tańczmy,
spiewajmy i radujmy się!.

życząc im wszystkiego
najlepszego.
Nie jest to łatwa posługa,
pracować z osobami
starszymi,a załoga
Domu Dziennego Pobytu,
jest bardzo troskliwa,
najtroskliwsza
na całej ziemi.
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JUBILEUSZ DDP
Jubileusz rozpocząć już czas,
świętujemy 25 lat,
Dzienny Pobyt "srebrne gody" ma,
tyle lat nam służy – tyle lat już trwa.

Dla seniora to jest ważna rzecz,
żeby właśnie miejsce takie mieć,
miejsce, w którym miło spędzi dzień,
troski i zmartwienia idą wtedy w cień.

Dzienny Pobyt o seniora dba,
moc rozrywek senior tutaj ma,
nie ma nudy, zawsze fajnie jest,
na zabawach, grillach bawimy się fest!

Dzienny Pobyt niechaj zawsze trwa,
dla seniora zawsze miejsce ma,
niech otacza ludzi troską swą,
bo to dla seniora prawie drugi dom
.
         Franciszka Delanowska

ECHA J UBILEUSZU

Z okazji Jubileuszu
życzenia złożyli nam:

pięć Domów  Dziennego Pobytu
z Kędzierzyna-Koźla,

dwa ze Zdzieszowic,
dwa z Opola i Krapkowic,

Środowiskowy Dom Samopomocy
 z Nowych Gołuszowic,

 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Głubczycka Rada Seniorów,

  ZERI, ZHP, MOK, ZUS,
  władze samorządowe,

  przedstawiciele przedszkoli,
  szkół podstawowych,
  ponadpodstawowych

 emerytowani pracownicy DDP,
jednostki z którymi

 współpracujemy.
Nagrodziliśmy  tytułem

Przyjaciel Rodziny
Domu Dziennego Pobytu

Adama Krupę,
 Marię Farasiewicz,

Józefa Kaniowskiego,
Adama Kopyto,
W 2017 roku:

 osób  korzystających
 z obiadu mieliśmy -138,

z pobytu - 75,
z usług opiekuńczych - 69

                Za wszystko dziękujemy
                 i pozdrawiamy

      Kierownik DDP
Liliana Dąbrowa
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25 - lecie DDP
Dzienny Pobyt nasz,

dla seniora
jest w sam raz,

tu warunki dla nas są,
tu nasz drugi dom.

25 uderzmy w dzwon,
nasi seniorzy

mają swój dom.
Nasz dzienny pobyt
swój Dzień dziś ma,
25 lat już tutaj trwa.
Nie musisz w domu

nudzić się,
wiele rozrywek

tu czeka.
Tu przyjaciół
będziesz miał,

nigdy nie będziesz sam.
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50-LECIE KLUBU
HONOROWYCH DAWCÓW  KRWI  PCK

24 listopada 2018 r,  Sala pod Aniołem głubczyckiego Ratusza wypełniona
po brzegi. To tu odbywa się uroczysta gala jubileuszu 50-lecia Klubu Honoro-

wych Dawców Krwi
Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.

,,Złote gody'' -
można by rzec.

 Jako rzecznik idei
czerwonokrzyskiej mam przyjemność reżyserować i prowadzić to wyjątkowe
przedsięwzięcie, wkomponowane zresztą w Głubczyckie Dni Kultury, a zorga-

nizowane przez nasz Klub HDK PCK przy
współpracy  z Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury i Zespołem Szkół Mechanicznych.

 Zaczynamy od Hymnu PCK. Potem
witam przybyłych gości. A są to: radny
Sejmiku Województwa Opolskiego -
Zbigniew Ziółko, starosta głubczycki -
Piotr Soczyński, burmistrz - Adam Kru-
pa, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
- Edward Wołoszyn, Elwira Bury - Pre-
zes Zarządu Opolskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK w Opolu, Jerzy Cwynar  -
Prezes Rejonowego Oddziału PCK
w Opolu, Ryszard Furtak - członek Za-
rządu Oddziału Okręgowego PCK
w Opolu; przedstawiciele służb mundu-
rowych: asp.Piotr  Chomentowski
z Komendy Powiatowej Policji, Piotr Ko-
nopnicki - z-ca  naczelnika OSP
w Grobnikach  jak i plt. Krzysztof  Lenar-
towicz reprezentujący Zakład Karny.
Ponad to O. Urban Adam Bąk - dyrektor
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy
Dzieciom, ks. Wojciech Modelski - ka-
pelan krwiodawców; dyrektor głubczyc-
kiego MECHANIKA - Jan Łata wraz z
przewodniczącą Rady Rodziców - Joanną
Papugą; także goście z Krnova, czyli

dyrektorka zaprzyjaźnionej szkoły samochodowej - Vera Predikantova z mę-
żem oraz Zdenek Welna - koordynator współpracy czesko-polskiej; Zarząd
Klubu HDK PCK reprezentują: prezes -  Elżbieta Kubal, wiceprezes - Wioletta
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Makselan, członkowie: Beata i Jacek
Kwiatkowscy, Maria Antoszczyszyn  z
synem Szymonem, Radosław Dziadko-
wiec, Małgorzata Wojsznarowicz, "ser-
ce" Klubu - Helena Kubal; nasze lokal-
ne media: Marian Pospiszel - TV Pogra-
nicze, Jan Wac - "Głos Głubczyc"
i "Kalendarz Głubczycki", Mateusz Kit-
ka - portal i fb twojeglubczyce.pl; dołą-
cza też Radio Opole.

 Witam przedstawicieli firm, instytucji,
organizacji, zakładów pracy, sponsorów,
wolontariuszy, artystów, wreszcie sa-
mych krwiodawców - bohaterów tej nie-
codziennej uroczystości. Pozdrawiam też
"fejsbukowiczów" oglądających na
żywo relację z mojego profilu fb.

 Tymczasem sprawozdanie z szerokiej
działalności Klubu HDK PCK odczytuje
wiceprezes - Wioletta Makselan, po czym
śpiewak barytonowy, mój bratanek - To-
mek Wierzba urzeka publiczność "Wspo-
mnieniem" Cz. Niemena, akompaniując
sobie na fortepianie. Wprowadza zebra-
nych  w miły, nostalgiczny nastrój…

 Czas na odznaczenia "Honorowy
Dawca Krwi". Najpierw III stopnia.

Z rąk władz opolskiego Zarządu Od-
działu Okręgowego otrzymują je: Joan-
na Faron, Rafał Sado, Anna Serwatkie-
wicz, Maciej Knaś, Jan Zapotoczny, An-
gelika Kruger, Anna Wojtuś, Michalina
Łuczyszyn, Krystian Korzec, ks. Grze-
gorz Bławicki oraz Roman Borszowski.
Fanfary i gratulacje !

A w  upominku muzycznym dla
wszystkich krwiodawców piosenka mo-
jego autorstwa i w moim wykonaniu "W
takim dniu…" przy akompaniamencie
Mariana Bażyńskiego (organy), Wiesła-
wa Wierzby (gitara) oraz Tomasza Mirgi
(skrzypce) - Grupa Estradowa MIRIAM
MOK. Z kolei Dominik Łaskawski - syn
prezes HDK - Eli Kubal recytuje tema-
tyczny wierszyk.
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 Pora na odznaczenia II stopnia. Adresowane są do kolejnych "Honoro-

wych Dawców Krwi": Anny Serwatkiewicz, Krzysztofa Pachowicza, Kazimie-
rza Topolnickiego, Wioletty Makselan, Mateusza Pircha jak i Józefa Knopki.

I ponownie nutka poezji dotyczącej krwiodawstwa, lecz tym razem w wyko-
naniu. Oli Pabian (ZSM).

Wreszcie odznaczenia I stopnia. Wyróżnieni nimi zostają: Lucjan Wilk,
Krzysztof  Lenartowicz, Ewa Węgrzyn, Daniel Kobylański jak i Andrzej Ko-
ciak. W upominku muzycznym piosenka "Jesteś bohaterem miłości" w realiza-
cji Dominiki Łabińskiej (ZSM).

Tymczasem moja osoba zostaje uhonorowana "Odznaką Honorową PCK"
przyznana przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK w Warszawie. Jestem wzru-
szona i zaszczycona. Snuję refleksje…Kolejna porcja muzyki i bratanek śpiewa
niezwykły utwór Andrzej Zauchy "Bądź moim natchnieniem". Ogrywam sce-
nę, stając się na krótką chwilę jego muzą…

Oddaję głos O.Urbanowi, który "obdarowuje" Słowem Bożym w kontekście
miłości bliźniego. Ofiarowuje przy tym jubilatom krzyż  św. Franciszka z Asyżu.

Oto podziękowania dla instytucji, bez których funkcjonowanie Klubu HDK
byłoby niemożliwe. Tak więc drewniane statuetki otrzymują przedstawiciele
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Opolski
Oddział Okręgowy PCK, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Głubczy-
cach. Wręczają je E. Kubal i W. Makselan.

W upominku muzycznym wspaniałe flecistki - Dominika Sąsiadek  i  Agnieszka
Zwolińska w utworze Franza Dopplera "Andante et Rondo" op. 25. Zatem jest
nutka muzyki klasycznej.

Następny punkt barwnego programu jubileuszowego to wręczenie statu-
etek jako wyraz wdzięczności za  sponsoring i promowanie idei czerwonokrzy-
skiej, zwłaszcza wspieranie działalności Klubu HDK PCK. Trafiają one do rąk
reprezentantów Zakładu Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET  w Gołuszowi-
cach, FIRMY GALMET w Głubczycach, TOP-FARMS-u, Kasy Stefczyka, Za-
kładu Kamieniarskiego Krzysztofa Podstawki w Suchej Psinie, Banku Spół-
dzielczego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grob-
nikach, Zakładu Usług Komunalnych; indywidualnie otrzymują je: Mariusz
Mielnik - Stajnia na Warszawskiej, Jan Wac - redaktor naczelny "Głosu Głub-
czyc", Marian Pospiszel - właściciel TV Pogranicze, Monika Łepuch - prezes
"Intermarche"  i Paweł Jabłoński - właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego
w Czerwonkowie.

 Kolejny występ artystyczny i gorące rytmy salsy - solo w wykonaniu Ma-
rysi Artymiak i jej brata Rafała. Oj dzieje się, dzieje…

 Nie może też zabraknąć okolicznościowych medali pamiątkowych za wspar-
cie i działalność na rzecz Klubu HDK PCK. Ich odbiorcami są:

ks. Wojciech Modelski, Zbigniew Ziółko, Jerzy Czerwiński, Mariusz Naumo-
wicz, Marcin Szuwalski, Witold Sochacki, Aleksander Klimek - Sklep Ogrod-
nik, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna oraz Zakład Karny.
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Kolejny przerywnik muzyczny, a w nim uczniowie ZSM, czyli Filip Plata przy

akompaniamencie Maćka Alberta w utworze Kamila Bednarka "Jak długo jesz-
cze". Piękne brzmienie; emocjonalne i klimatyczne…

Tymczasem podziękowania dla Zarządu Klubu HDK PCK od przybyłych
gości. Ten blok rozpoczyna delegacja z  Opola. Pani prezes E. Bury nie szczędzi
ciepłych słów pod adresem głubczyckiego Klubu i jego znakomitych osią-
gnięć w krwiodawstwie i szeregu akcji PCK.

Dołączają doń nasze władze samorządowe, zapewniając o dalszym wsparciu
i współpracy. Są kwiaty, upominki, słowa wdzięczności, uznania.

Jest miło… Hostessa Dominika pomaga paniom "prezeskom".
Ja również kieruję do Eli Kubal, całego Zarządu i krwiodawców swoją wier-

szowaną laudację. Z kolei dyrektor ZSM - Jan Łata przy tej okazji nawiązuje do
wieloletniej współpracy w ramach akcji poboru krwi na terenie MECHANIKA
"Młoda krew ratuje życie".

W kolejnym upominku muzycznym piosenka "Wszystkiego najlepszego"
z repertuaru Danuty Rinn w moim wykonaniu przy muzyce na żywo zespołu
MIRIAM MOK.
W tym wyjątkowym dniu szczególne słowa uznania padają pod adresem
p. Heleny - żony śp. prezesa Michała Kubala - mamy obecnej prezes. To do

niej kieruje serdeczne podziękowania i kwiaty w/w dyrektor ZSM, jak również
cały Zarząd Klubu wyraża swoją wdzięczność za dwadzieścia lat poświęcenia,
zaangażowanie, wsparcie i nieocenioną pracę na rzecz Klubu.

A specjalną dedykację stanowi piosenka "Barwy jesieni" w wykonaniu
mojego brata - Wiesława Wierzby. Pani Helena nie kryje łez i wzruszenia…

Na jej ręce składane są symboliczne kwiaty.
Są też statuetki i podziękowania dla innych Klubów HDK współpracujących

z głubczyckim. A mowa tu o Klubie w Krapkowicach oraz przy parafii Ducha
Świętego i NMP Matki Kościoła w K-Koźlu.

Ponadto podziękowania w formie statuetek otrzymuje była i obecna dyrek-
cja Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu (Stanisława Lewandowska i Danu-
ta Pilipczuk).

A oto zabawna scenka kabaretowo-satyryczna w realizacji aktorów teatru
TRADYCJA ZSM: Natalii Chaszczewskiej i Mietka Zająca. Na twarzach wi-
downi uśmiech !

 Jubileuszowy, jakże bogaty program, powoli dobiega końca, więc pora na
podziękowania za oprawę artystyczną. Stosowne dyplomy, bukiet czerwo-
nych kwiatów i miłe słowa E. Kubal stosuje pod moim adresem, jak mych
podopiecznych oraz wszystkich, którzy uatrakcyjnili swym występem "złote
gody" Klubu HDK PCK , przyjmując tym samym zaproszenie do programu. I ja
dołączam się do tych podziękowań.

 Są też wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i pomoc w organizacji jubile-
uszu. Otrzymują je: pracownicy MOK (Piotr Kałek, Dawid Konopacki) oraz
uczniowie i absolwenci ZSM: Dominika Jurkiewicz, Krzysztof Rzym, Kacper
Żelazny jak i mój syn - Kamil Farasiewicz.
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Jeszcze tylko autorska piosenka zespołu "Only-M", czyli Filip Plata  i Ma-

ciek Albert w utworze "Czy to jest miłość?".
A na finał utwór muzyczny "Życie to dar" idealnie wkomponowujący się
w tematykę jubileuszu. Zapraszam zebranych do wspólnego refrenu… i na

smaczny poczęstunek, w tym okolicznościowy tort.
Dziękując za uwagę, żegnam się z publicznością, zapraszając na kolejne jubi-

leusze, a przede wszystkim bieżące akcje poboru krwi.
Krwiodawcy - skromni bohaterowie, niepragnący rozgłosu, często anoni-

mowi, w szlachetnym geście człowieczeństwa ratują zdrowie i życie innym.
Praktykują miłość !

Obszerny fotoreportaż Mateusz Kitki na portalu twojeglubczyce.pl.
.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
         Maria Farasiewicz
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JUBILEUSZE
ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

     17. października 2018 w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się miła uro-
czystość wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej parom małżeńskim, które przeżyły
wspólnie 50 lat.

Złote Gody Małżeńskie obchodzili:
Państwo  Danuta i Jan Filarowscy z Głubczyc,
Państwo  Maria i Władysław Kowarscy z Lwowian, Państwo  Stanisława i
Józef Mrzygłód z Bogdanowic,   Państwo  Maria i Ryszard Pruszowscy z
Nowych Gołuszowic, Państwo  Maria i Zbigniew Radyńscy z Grobnik.
      Po serdecznym powitaniu i przedstawieniu Jubilatów, gratulacje, kwiaty,
upomionki, i słowa uznania wyrazili przedstawiciele władz samorządowych
Gminy.   Medale wręczali burmistrz Adam Krupa, przewodniczący Rady Miej-
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skiej Kazimierz Naumczyk oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Gro-
chalska.  Po słowach i medalach burmistrz wspólnie z Jubilatami i gośćmi
wzniósł toast i zaprosił do poczęstunku na "kawę czy herbatę" ,przy której
była okazja wracać pamięcią do młodości i powspominać. O czym  wspominali
i czym się szczycili Jubilaci  zapisała  Telewizja Pogranicze i Głos Głubczyc.
Państwo Filarowscy poznali się na zabawie  w 1968 roku, Pani Danuta wypra-
cowała sobie emeryturę w  Spółdzielni Inwalidów "Piast", a  Pan Jan w Pań-
stwowym Ośrodku Maszynowymi firmie Galmet. Państwo Filarowscy  pole-
cają jako receptę na zgodne długoletnie pożycie  - wzajemne zrozumienie.
Państwo Kowarscy  poznali się rok przed ślubem w 1968 roku. Wspólnie wy-
chowali czworo dzieci, doczekali siedmiorga  wnucząt i prawnuczątęta. Pani Maria
pochodzi z Pielgrzymowa, jest absolwentką naszego Liceum Ogólnokształcącego,
pracowała w Państwowym Ośrodku Maszynowym i PKS, ponadto prowadziła go-
spodarstwo rolne z mężem, który z powodu  wypadku przebywa na rencie.
Państwo  Stanisława i Józef Mrzygłód. Pani Stanisława - kresowianka, Pan
Stanisław z nowosądeckiego z zawodu murarz - rzemieślnik. Spotkali się przy-
padkowo u koleżanki i znajomość zamieniła się w "złoty" związek małżeński.
Wychowali córki i syna, doczekali się trójki wnucząt i dwójki prawnucząt. Pani
Stanisława  dużo czasu przeznaczała na działalność na rzecz społeczności wiej-
skiej Bogdanowic, od  Rady Parafialnej,  Koła Gospodyń Wiejskich przez orga-
nizowanie okolicznościowych,  świątecznych, patriotycznych   przedstawień
z młodzieżą, spotkań opłatkowych, wieczorków,  za co została wyróżniona
przez  Radę Miejską  "Herbem Głubczyc".
Państwo  Maria i Ryszard Pruszowscy zaufali sobie od pierwszego  spojrze-
nia i po miesiącu znajomości zawarli  "złoty +" związek małżeński.  Pani Maria
pochodzi z nowosądeckiego, a mąż elektryk z Pszowa. Wychowali trzech sy-
nów, cieszą się siódemką wnucząt.
Państwo  Maria i Zbigniew Radyńscy.  Pan Zbigniew z Nowej Soli (rodzice
kresowianie), spędzając wakacje (dziś mile wspominane)w Grobnikach poznał
przyszłą żonę. Emeryturę wypracował w PKS-ie i Przedsiębiorstwie  Robót  Inży-
nieryjnych. Uważa, że w małżeństwie " nie należy po jednej kłótni trzaskać drzwia-
mi"                                                                                           Zanotował Jan Wac
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Elżbieta i Zdzisław Blukaczowie z
Głubczyc obchodzili jubileusz 60-le-
cia pożycia małżeńskiego.

Pani  Elżbieta pochodzi  z  Kresów
(Olchowiec, Bereżany). Do Polski
wraz  z ojcem i siostrą przybyła w roku
1945 i osiedliła się   z rodziną w okoli-
cach Nysy. Swoje zawodowe życie
rozpoczęła w 1955 roku. Praco-
wała w szpitalu w Nysie oraz w
placówkach dla dzieci niepeł-
nosprawnych intelektualnie w
Grodkowie i Głubczycach.  Pra-
cowała w administracji. W roku
1991 przeszła na emeryturę.

Pan Zdzisław pochodzi z

okolic Częstochowy. Po ukończeniu
Liceum Pedagogicznego w Często-
chowie "nakazem pracy" od roku 1956
pracował z dziećmi niepełnosprawny-
mi intelektualnie w Grodkowie jako
wychowawca, a następnie kierownik
internatu.

W międzyczasie odbył obowiąz-
kową służbę wojskową, gdzie był te-
legrafistą. Następnym miejscem pra-
cy był  Specjalny Ośrodek Szkol-
noWychowawczy w Głubczycach dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie. Ukończył studia wy-
ższe magisterskie na kierunku peda-
gogika specjalna w Warszawie.  W
ośrodku był  wychowawcą i przez

60 LAT RAZEM  TO PIĘKNY WIEK
wiele lat kierownikiem internatu. W
roku 1990 przeszedł na emeryturę, jako
zagorzały turysta i pasjonat podróży
postawił na działalność gospodarczą,
otworzył „Sklep rowerowy", który
prowadzi do dnia dzisiejszego.

Rodzina Państwa Blukacz to córka
Barbara Rosicka (wieloletni pracow-

nik oraz dyrektor SOSW
w Głubczycach) i jej mąż
Witold oraz syn Marek
(prowadzi działalność go-
spodarczą od wielu lat) i
jego żona Kazimiera. Pań-
stwo Blukaczowie  docze-

kali się czworga wnuków; Maciej -
działalność gospodarcza w Czechach,
Katarzyna-ekspedientka,  Tomasz (+),
Aleksandra-studentka prawa oraz 1
prawnuk Wojtek.

Państwo Elżbieta i Zdzisław Bluka-
czowie z Rodziną przybyli do Głub-
czyc  w latach 1968-69 i tutaj już po-
zostali  z dziećmi  zauroczeni pięknem
tej ziemi.

Z okazji pięknego Jubileuszu zycze-
nia Jubilatom złożyli; burmistrz Adam
Krupa, przewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Beata Gro-
chalska oraz red. GG.

Jan Wac
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JEDNEGO DNIA:  10 CZERWCA
2018 - 750 LAT PIETROWIC,  120
LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ, ODPUST NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA

750. urodziny wsi uczczono  odpra-
wieniem  uroczystej  odpustowej
mszy  św. koncelebrowanej   pod prze-
wodnictwem  bp. Pawła Sto-
brawy (z homilią) oraz  ks.
Daniel Kasprzak i  ks.
prob.Krzysztof Wójtowicz  z
licznym uczestnictwem  księ-
ży dekanatu. Podczas mszy
św.  ks biskup poświęcił
sztandar  ufundowany  przez
społeczność wsi dla OSP
Pietrowice.   Mszę św odpra-
wiano  w intencji strażaków,
ich rodzin,  parafian obec-
nych i dawnych, a zakończo-
no procesją wokół kościoła.
Po mszy św. jej uczestnicy,
władze samorządowe woje-
wództwa, powiatu i gminy,
zaproszeni goście również  z
Czech   przemaszerowali  za delega-
cjami strażaków z pocztami  i  orkiestrą
dętą na czele  na boisko szkoły im.
św. Jana Pawła II.Tu odbyło  się prze-
kazanie, z należnym ceremoniałem,
sztandaru jednostce  JRG OSP Pie-
trowice.  W dalszej jej części wręcza-
ne były odznaczenia i medałe.
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU: Gazda
Ryszard syn Józefa OSP Grobniki
-MEDAL HONOROWY IM. BOLE-
SŁAWA CHOMICZA:  Łukasiewicz
Zbigniew syn Mariana OSP Klisino
-ZŁOTY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA”:  Buchaniec
Adam syn Franciszka OSP N. Wieś

TRZY DONIOSŁE UROCZYSTOŚCI
Głubczycka,  Gazda Mariusz syn Ry-
szarda OSP Grobniki
SREBRNY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA":  Romanik
Stanisław syn Jana OSP Pietrowice,
Kogut Roman syn Kazimierza OSP
Pietrowice,  Łoś Tadeusz syn Stani-
sława OSP Zopowy, Ptak Ryszard syn
Stanisława OSP Zopowy

BRĄZOWY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA": Banaś Mar-
cinsyn Bogusława OSP Zopowy,
Pabian Łukasz syn Jana OSP Zopo-
wy, Żrałko Rafał syn Józefa OSP
Nowa Wieś Głubczycka,  Goniowski
Leszek syn Adama OSP Nowo Wieś
Głubczycka,  Pawłusiów Tadeusz syn
Franciszka OSP Ściborzyce Małe,
Pawłusiów Grzegorz syn Franciszka
OSP Ściborzyce Małe
-ODZNAKA WZOROWY STRA-
ŻAK: Adamski Rafał syn Krzysztofa
OSP Pietrowice

                                       Jan Wac
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                                       Jan Wac



268

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

269

JUBILEUSZE

Drogiemu ks. Adamowi Szubce, Proboszczowi
i Kustoszowi Domu Maryi w Bogdanowicach,
Dziekanowi, Radcy i Kapelanowi Kresowian

"Za czterdzieści dwa lata posługi w bogdanowickiej świątyni,
Za duszpaterzowanie, słowo Boże i troskę o tę ziemię;

Za dbałość o parafię, Dom Boży, Jego gmach,
Za Sanktuarium Maryjne - pielgrzymkowy szlak;

Za pamięć o Kresach wiecznie tu żywą,
Za kultywowanie historii II Rzeczpospolitej;

Za życzliwość, uśmiech, dobre słowo,
Za bogate dziedzictwo kulturowe;

Za szczególny kult Maryi Bolesnej, Łaskawej,
Za Jej cudowny wizerunek - z Monasterzysk Pani;

Za modlitwę i ufność w Panu wielką,
Za dobroduszność, prostotę i postawę franciszkańską;

Za trwanie i współdziałanie z wiernym ludem,
Za wielki patriotyzm i solidaryzm z narodem;

Za umiłowanie przyrody, otaczający świat,
Za wierność tradycji, cenne wartości od lat;

 Za piękno polskiej mowy, kulturę i takt,
Za to, że byłeś wśród nas

                                       Dziękujemy"
                                                  Maria Farasiewicz

                                                 Bogdanowice, 19 sierpnia 2018 r.

800 - LECIE  BOGDANOWIC
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dniem szczególnym dla społeczności
wsi Bogdanowice. Miały tu bowiem
miejsce uroczyste obchody 800 - le-
cia istnienia tej miejscowości.

O godzinie 12:00 Msza Św. jubile-
uszowo-dożynkowa w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Łaskawej kon-
celebrowana pod przewodnictwem ks.
bp. Pawła Stobrawy i jednocześnie

dziękczynna za 42 lata posługi kapłań-
skiej ks. proboszcza parafii Bogdano-
wice - Adama Szubki, kustosza, rad-
cy, dziekana i kapelana Kresowian.

Pożegnanie ks. Szubki, odchodzą-
cego już na emeryturę, miało
podniosły i wzruszający ton.
Ciepłe słowa pod jego adre-
sem skierował ks. biskup, jak
również swą wdzięczność wy-
razili przedstawiciele różnych
środowisk.

Burmistrz Głubczyc - Adam
Krupa w asyście przewodniczą-
cego Rady Miejskiej - Kazimie-

rza Naumczyka i jego zastępcy -
Edwarda Wołoszyna, wręczył ks. pro-
boszczowi Herb Głubczyc - najwyższe
odznaczenie Rady Miejskiej.

O oprawę artystyczną tej wyjątko-
wej Mszy Św. zadbali: organista
- Józef Górnicki, orkiestra dęta
PLANIA z Raciborza, Grupa Es-
tradowa MIRIAM MOK pod
kier. Marii Farasiewicz z gościn-
nym występem młodej sopra-
nistki - Julity Ziółko. Tuż po ko-
munii św. zespół MIRIAM zapre-
zentował autorski program po-
etycko-muzyczny ku czci MB z
Monasterzysk, czczonej w bog-
danowickiej świątyni, a dedyko-
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wany ks. Szubce. Wystąpili w nim:
Marian Bażyński (organy), Witold
Dereń , Maria Farasiewicz, Beata
Krzaczkowska, Tomasz Mirga
(skrzypce), Wiesław Wierzba (gitara)
i wspomniana Julita Ziółko. Po części
sakralnej uroczysty obiad dla zapro-
szonych gości w
świetlicy wiejskiej,
a na estradzie bo-
iska sportowego
dalszy ciąg obcho-
dów. Czyli: koncert
wspomnianej orkie-
stry dętej, część ofi-
cjalna, przywitanie
i przemówienia
okolicznościowe
gości (burmistrza,
radnych woje-
wódzkich - Kazimie-
rza Pyziaka i Zbigniewa Ziółko).  Przy-
był również Marszałek Województwa
Opolskiego - Andrzej Buła. Były
życzenia, gratulacje i podziękowania
składane na ręce głównego organiza-
tora przedsięwzięcia, sołtysa Bogda-
nowic - Marka Gorczycy. Ponadto
wykłady historyczne dr Katarzyny
Maler     i dr Barbary Górnickiej-Na-
szkiewicz, barwny program kabareto-
wy Teatru TRADYCJA ZSM (Natalia
Chaszczewska, Kamil Kaźmierczak,
Mietek Zając i gościnnie Witold De-
reń oraz Wiesław Staszewski), wystę-
py taneczne  zespołu "Be Yourself" z
Nysy czy wreszcie energetyczna, pół-
toragodzinna "Biesiada kresowa" Gru-
py Estradowej MIRIAM MOK. Zaraz
po niej emocjonalny koncert Jacka Sil-
skiego, zwanego też "słowikiem ze Ślą-
ska". Całość zakończyła dyskoteka

pod gwiazdami i tańce do północy.
Programowi towarzyszyły pokazy ry-
cerskie Grupy Rekonstrukcyjnej
z Solca i inne atrakcje. Imprezę prowa-
dziła Maria Farasiewicz - kierownik ar-
tystyczny wydarzenia.
      Obchodom  800 - lecia Bogdano-

wic towarzyszyła kwesta na rzecz  9 -
letniej Lili z dziecięcym porażeniem
mózgowym, mieszkanki Bogdanowic.
Zebrano ponad dwa tysiące złotych.
A oto organizatorzy jubileuszu: Urząd
Marszałkowski, Burmistrz Głubczyc,
OSP Bogdanowice, Rada Sołecka,
KGW,  MOK, Stowarzyszenie TACY
SAMI jako współorganizator.
Sołtys wsi - Marek Gorczyca składa
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób włączyli
się w organizację jubileuszu, jak rów-
nież uczestnikom, wykonawcom i lu-
dziom dobrej woli nieobojętnym na
los chorej dziewczynki.
TV Pogranicze zarejestrowała boga-
ty program obchodów jubileuszo-
wych i we właściwym czasie go wy-
emituje na swojej antenie.
                                 Redakcja ZSM
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I
Bogdanowice - wieś malownicza.
Od wieku XIII ma swą  historię.
Skoro świętujemy dziś jubileusz,
To i owo Wam opowiem.

II
Lat temu osiemset
Pierwsza wzmianka o niej;
Morawski margrabia Heinrich
Niejakiemu Medlowi wieś przekazał.

III
Bogdanovo, Badevitz -
Tak zwano to sioło przed wiekami.
Tuż obok Neudorf, czyli Nowa Wieś;
Razem tworzyły majątek okazały.

IV
Za czasów czeskich Przemyślidów
Do ziemi opawskiej wieś należała,
Potem do hrabstwa krnowskiego
Wraz z Nową Wsią zawędrowała.

V
Reformacji też się nie oparła,
A to za sprawą ewangelickich ziemian.
Dopiero nawrócony książę
Lichtenstein
Wiarę katolicką przywrócił tej ziemi.

VI
W pierwszej połowie XVIII wieku
Bogdanowice stały się pruskie.
Wtedy to Fryderyk Wielki
zdobył Śląsk,
Zajął Kietrz i cały powiat głubczycki.

VII
Po wojnie tej drugiej, światowej
Wieś Bogdanowice, o której tu mowa,
Stała się częścią naszego kraju,
Wtedy jeszcze Polski Ludowej.

VIII
Porozmawiajmy o właścicielach wioski,
Tych na przestrzeni dziejów było wielu.
Pierwej to rycerze Bohdanowscy
ze Ślimakowa,
Z herbem ślimaka na czerwonym polu.

IX
Na bogdanowickim cmentarzu
ich płyty nagrobne
A sięgają aż doby renesansu!
Niegdyś w starym kościele
umieszczone,
Teraz w okalający mur wmurowane.

X
Wśród panów Bodevitz był rycerz
 von Cavan
W głubczyckim kościele franciszkanów
pochowany,
Potem podskarbi przybyły ze Śląska
I cesarski pułkownik aż z Hanoveru
 przetransportowany.

XI
Zły i okrutny był to baron:
Nakładał ciężary, gnębił poddanych,
Bogdanowiczanie wnieśli nań
skargę do sądu
I proces we Wrocławiu za cesarza
 Karola wygrali!

XII
W XVIII stuleciu powstał tu pałac;
Barokowa budowla, wokół piękny park,
Nieopodal rzeka Złota Żyła,
 ul. Zamkowa;
Do lat 60. XX wieku wciąż zachwycała.

XIII
A mieszkał tu pan Sedlnicki na Bilovcu,
Po nim Jan Fryderyk - kanalia;
Gdy do Austrii uciekł ten podły człek,

RZECZ O BOGDANOWICACH
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Król Fryderyk Bogdanowice
skonfiskować kazał!

XIV
Niejaki Jan von Eiche przejął sioło
I wreszcie baronowa Gastheimb;
Przyszła kolej na hrabinę von Gashin,
Potem wpadło w ręce kupca z Głubczyc.

XV
Niezamężna hrabina von Konradina
W 1825 został panią na włościach;
Za jej to sprawą miejscowy pałac i park
Stały się Fundacją nieżyjącej
hrabiny von Burghaus.

XVI
Odtąd niezaślubiona dama
stanu hrabiowskiego,
Ukończywszy zgoła lat 50,
a wyznania ewangelickiego,
Nie mając żadnych środków do życia,
Mogła mieszkać w pałacu
i tu dokonać żywota.

XVII
Skoro rozprawiamy
 o dziejach Bogdanowic,
To warto też wspomnieć i o tem,
Iż na tutejszym cmentarzu
przykościelnym
Jest nagrobek hrabiny
von Burghaus z herbem.

XVIII
Podobno jeszcze dwie damy
tu bytowały,
A było to przed I Wojną Światową;
Gościły w pałacu
szlachetnie urodzonych,
I okolicznych wieśniaków odwiedzały.

XIX
W 39' było tu przedszkole;
W okresie wojny lazaret i schronienie;

W 45' baronowa uciekła na Zachód,
A bezpański pałac popadł  w ruinę

XX
Ząb czasu go zjadał powoli,
Budowla niszczała tak do lat 60.;
Dziś mamy tu boisko piłkarskie,
Aż trudno uwierzyć
w ten relikt przeszłości.

XXI
Na starych pocztówkach
ów pałac widnieje;
W zbiorach Piotra Zimnego można
go odnaleźć,
Zwrócony frontem ku południowemu
zachodowi,
Murowany z kamienia i cegły,
 monumentalny.

XXII
Egzystencja mieszkańców
wsi Bogdanowice
Głównie z rolą była związana;
Jak w Reymontowskich "Chłopach"
Kalendarz czterech pór roku
rytm prac wyznaczał.

XXIII
We wsi tętniło życie,
Zwłaszcza za czasów Beuera;
Była straż pożarna, telegraf,
A nawet bank i kulturalna riviera.

XXIV
Oj szalały pożary, jeden za drugim,
Paliły się domy pokryte strzechą;
By więc zapobiec kataklizmowi
i pożodze,
W XIX wieku wydobyto łupek.

XXV
Dwie gospody: Ullmana i Kaula
Można zobaczyć
 na starych widokówkach.
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Tuż obok okazały browar -
Miejsce pracy i radość dla wszystkich.

XXVI
Koło łowieckie, związek śpiewaczy,
Agentura pocztowa i remiza;
Sport rowerowy, a jakże, mały bank
I ta straszna powódź, co w 1917
wieś nawiedziła.

XXVII
Cech rzemieślniczy tu się rozwijał
A jakże - przecież od początku dziejów!
Cztery sklepy, dwaj kowale i szewc;
Rzemieślników i krawców
też nie brakowało !

XXVIII
Lemiesz i kosa na pieczęci Badevitz
Nie bez przyczyny się znajdowały;
Szkoła powszechna - ważna instytucja
Prawdopodobnie już
w 1719 tu powstała.

XXIX
Mieszkańcy wsi mówili gwarą;
Językoznawcy twierdzą, że badevitzką;
Po 45' przybyli tu Kresowianie,
Ekspatrianci, wypędzeni ze Wschodu
II Rzeczpospolitej.

XXX
I o kościele coś trzeba rzec
Przy tak dostojnym jubileuszu;
Najstarsze metryki zachowane
 w archiwum
Te zapisały rok 1678!

XXXI
Przed wojną ową, trzydziestoletnią
Bogdanowice
były parafią samodzielną;
Złączone jednak z Gołuszowicami,
Na wiele lat zatraciły swą jedność.

 XXXII
Na przestrzeni dziejów razem tu żyli
Katolicy i luteranie,
Wojny religijne nie omijały wioski,
Dając priorytet katolickiemu wyznaniu.

XXXIII
Ongiś stał tu kościół stary,
Czynny przez wiele wieków;
Nowy wzniesiono w 1909
Jako inwestycję bogatych
 i ubogich kmieci.

XXXIV
Historia podaje
 trzydziestu pięciu księży
Sprawujących posługę
w XVIII i XIX stuleciu;
Nowa świątynia, ta co dziś tu stoi,
W niej to ksiądz Joniec
i Adam Szubka posługują.

XXXV
Ten ostatni - kustosz Sanktuarium
Kult Matki Bożej Bolesnej Łaskawej
rozsławił,
Ukrytą Maryję, Monasterzyską Panią,
Ks. Kazimierz Joniec
 w tajemnicy przeprawił.

XXXVI
Bogdanowice te nam znane,
współczesne
Mają dobrego gospodarza;
To Marek Gorczyca
- Sołtys od lat szesnastu,
Oddany społeczności i Bożej sprawie.

XXXVII
O wsi tej można by pisać bez końca,
Lecz trzydzieści siedem
 strof wystarczy;
Wszak trzeba się bawić i świętować,
A historię, historykom zostawić !

         Maria Farasiewicz
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Król Fryderyk Bogdanowice
skonfiskować kazał!
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Bogdanowice zostały wspomniane
po raz pierwszy w 1218 r. pod nazwą
Bogdanaue. W 1220 r. wystąpiła na-
zwa - Bogdanowe, w 1368 r. - Bohda-
nowitz, w 1431 r. - Bohdanow, a w 1432
r. - Buchdanowicz. Jest to nazwa pa-
tronimiczna, pochodząca od imienia
Bogdan.  Bogdanowice, od czasu ich
powstania należały do Czech (od 1526
r. w ramach monarchii austriackich
Habsburgów) i są jedną z najstar-
szych wsi na obszarze dzisiejszego
powiatu głubczyckiego. Pod koniec
XV w., pewien Wolf, przedstawiciel
starego morawskiego rodu ze Slima-
kova (zniemczona nazwa tego nazwi-
ska to Schneckenhaus), kupił sobie
nie tylko Bogdanowice, ale i Nową
Wieś, które wówczas leżały w księ-
stwie opawskim. Jego żoną była Sy-
billa von Hundt ze Starego Grodko-
wa i Osieka Grodkowskiego (zmarła
w 1562 r.). To właśnie Wolfowi przy-
pisuje się budowę stojącego na wznie-
sieniu najstarszego kościoła bogda-
nowickiego, a miało to nastąpić w
1550 r., podczas reformacji. Sam Wolf
zmarł w 1555 r. i został pochowany w
jego krypcie.

Wolf i Sybilla mieli dwóch synów i
trzy córki. Przejęli oni od wsi przydo-
mek Bohdanowskich ze Ślimakowa.

4 maja 2009 r., gdy konserwatorzy
zabytków zaczęli wydobywać z muru
cmentarnego otaczającego kościół,
płytę nagrobną Wolfa i Sybilli Bog-
danowskich z ich podobiznami i cze-
skimi inskrypcjami, spotkała ich nie-
spodzianka. Na tylnej części  nagrob-
ka odkryli pierwotną jego wersję. Po
usunięciu dolnej partii cegieł ujrzeli
herb przedstawiający ślimaka (Boh-
danowscy mieli herb przedstawiają-

cy białego ślimaka na czerwonym
polu), następnie, odpowiadającą cze-
skiej, inskrypcję w języku niemieckim
z datą roczną 1555, dotyczącą Wolfa

Boh danow-
skiego. Tak
p i er wot n i e
miał wyglądać
ten nagrobek.
Ponadto w
kościele znaj-
duje się, rów-
nież wyjęta z
muru i podda-
na konserwa-
cji, płyta mar-
m u r o w a
przedstawia-
jąca syna
Wolfa i Sybil-
li - Jerzego
( G i r c yk a )
Bohdanow-
skiego i jego
żonę Marię
Czepl z Belku,
również z cze-
skimi inskrypcjami. Ich syn - Fryde-
ryk, zmarły w 1625 r., jako pierwszy w
rodzie zaczął używać zniemczonej for-
my nazwiska - Badewitz. Zachowały
się też płyty nagrobne dwojga innych
ich dzieci, które zmarły w wieku 12 i
14 lat. Napisy na nich są niemieckie.

800-LECIE BOGDANOWIC
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W metryce
kościelnej z 1702
r. znajdowała się
informacja, że po
prawej stronie
wejścia do wieży,
był umieszczony
następujący na-
pis: "W 1604 r. w

dzień św. Marii Magdaleny wybudowa-
no tutejszą wieżę. Chwała Panu na Wy-
sokości". Z tego wynika, że Wolf Bog-
danowski wybudował kościół bez wie-
ży i  dopiero dobudował ją jego wnuk
Fryderyk Bohdanowski. Sama wieża mia-
ła charakter obronny, o czym świadczy
zachowane okienko strzelnicze.

Gdy w drugiej połowie XVII w. Bog-
danowice zostały skonfiskowane
przez cesarza za niepłacenie podat-
ków, Bohdanowscy zamieszkali we
dworze w Nowej Wsi. W tym samym
czasie w Głubczycach mieszkały dwie
córki rotmistrza i sędziego ziemskie-
go w Karniowie (Krnov) Franciszka
Bohdanowskiego. W tym samym wie-
ku przedstawiciele tej rodziny wystę-
powali w dokumentach jako Schnec-
kenhaus lub von Badewitz.

W 1666 r., po powrocie z walk na
Węgrzech, Bogdanowice kupił Karol
Maksymilian von Kawan, którego po
śmierci pochowano w kościele fran-
ciszkanów w Głubczycach. W 1692 r.
przejął je jego nieznany z imienia syn,

a potem córki syna. Jedna z nich była
żoną Schneckenhausa z Nowej Wsi.

Od 1729 r. Bogdanowice posiadał
pułkownik cesarski Jan Gotlieb von
Wittorff, który pochodził spod Hano-
weru. Procesował się z chłopami z
Bogdanowic z powodu ciążącej na nich
pańszczyzny. W 1739 r. poległ jako feld-
marszałek w bitwie pod Grotzka.

W pierwszej połowie XVIII w. zo-
stał wybudowany, pośrodku dużego
parku, pałac w Bogdanowicach. Była
to budowla jednopiętrowa, barokowa,
z wysokim dachem spadzistym, moż-
liwe, że wzniesiona na murach funda-
mentowych starszego budynku.

Po I  wojnie śląskiej, w 1742 r. Śląsk
po pokonaniu Austrii, został przyłą-
czony do państwa pruskiego i podzie-
lony na powiaty. Kolejny właściciel
Bogdanowic, Jan Fryderyk von
Schneckenhaus, został w 1745 r. sta-
rostą powiatu głubczyckiego, lecz po
wybuchu wojny siedmioletniej, po-
wrócił na stronę Habsburgów i wyje-
chał do Austrii, za co król pruski Fry-
deryk II kazał mu skonfiskować Bog-
danowice, a portret Schneckenhausa
powiesić na szubienicy. Następnie
przekazał Bogdanowice nowemu sta-
roście powiatowemu, Janowi von Eic-
ke und Polwitz. Rolnicy z Bogdano-
wic wykorzystali zadłużenie von Eic-
ke i wykupili większość jego ziem, a
mieszkańcy Nowej Wsi kupili od nie-
go dwór, zburzyli go i na jego funda-
mentach w 1781 r. wybudowali sobie
obecny kościół.

W następnych latach pałac w Bog-
danowicach przechodził w różne ręce.
W 1845 r. hrabina Zofia Konradina
von Burghaus, niezamężna ewange-
liczka, utworzyła Fundację Hrabiny
Burghaus składającą się z pałacu i
15,8 ha ziemi. Po jej śmierci w pałacu
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tym mieszkały niezamężne hrabiny
wyznania luterańskiego, którym bra-
kowało środków do życia. Damy te,
mimo że były luterankami, otrzymały
specjalne miejsce w kościele naprze-
ciwko wejścia do zakrystii. Stały tam
dwie przeznaczone dla nich ławki, do
których było oddzielne dojście. Hra-
biny jednak nie korzystały z tego przy-
wileju, wobec tego ławki te były wy-
najmowane przez miejscowych za-
możnych chłopów. Ostatnia z rezy-
dentek pałacu, Jadwiga von Lütti-
chau, ewakuowała się w 1945 r. przed
frontem wraz z mieszkańcami wsi i
zmarła w niemieckim domu starców.

Na cmentarzu zachowały się płyty
nagrobne - hrabiny von Burghaus z
herbem żeliwnym i hrabiny Marii Re-
ichenbach.

Pałac bogdanowicki został znisz-
czony podczas wojny. Po wojnie znaj-
dowało się w nim polskie przedszko-
le, a później popadł w ruinę i został
rozebrany.

W 1908 r. rozpoczęła się rozbiórka
starego kościoła. Przy okazji wyjęto z
prawej strony prezbiterium nagrobki
Bohdanowskich i wstawiono je w mur
cmentarny. Musiano wówczas usu-
nąć znaczną ilość ziemi, by wyrów-
nać grunt pod nowy kościół. 3 maja
1908 r. proboszcz ks. Josef Swoboda
uroczyście poświęcił kamień węgiel-
ny, który wstawiono za ołtarzem głów-
nym wraz z miedzianą puszką, do któ-
rej włożono gazety, monety i inne
drobne przedmioty, a także stosow-
ny dokument.

W okresie międzywojennym w
Bogdanowicach znajdowały się:
wzmiankowana w 1719 r. szkoła, pocz-
ta, 2 kuźnie, 2 piekarnie, kilka sklepów,
2 gospody. W 1925 r. wieś została przy-

łączona do elektrycznej linii przesy-
łowej, a od 1928 r. we wsi zatrzymy-
wał się autobus kursujący na trasie
Głubczyce - Branice.

Po zakończeniu II wojny światowej
do Bogdanowic przybyli wypędzeni
z Kresów Wschodnich polscy osad-
nicy, natomiast niemieccy mieszkań-
cy tej wsi w 1946 r. zostali wysiedleni.

W marcu 1945 r., podczas przecho-
dzenia frontu, kościół został obróco-
ny w ruinę. Został  odbudowany i
oddany do ponownego użytku w
1950 r. Ławki do niego sprowadzono
z głubczyckiego kościoła św. Anny
przy ul. Sobieskiego, w okna prezbi-
terium wmontowano witraże pocho-
dzące z auli liceum, a na ołtarzu bocz-
nym została umieszczona mozaika
przedstawiająca Chrystusa, zabrana
z kościoła luterańskiego w Głubczy-
cach, rozebranego w 1955 r. W 1955 r.
poświęcono nowo zakupione dzwo-
ny. Od 1945 do 1950 r. nabożeństwa
odbywały się w świetlicy.

W 1999 r., dekretem biskupa opol-
skiego Alfonsa Nossola, kościół bog-
danowicki został wyznaczony jako
jubileuszowy dla dekanatu głubczyc-
kiego na rok 2000, kończący wiek XX.
Pomalowano go wówczas od ze-
wnątrz, urządzono parking, asfaltową
aleję dojazdową. Dzwony z rozebra-
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nej zewnętrznej dzwonnicy przenie-
siono na wieżę, wybudowano nową
salę parafialną. W 2000 r. oświetlono
wieżę, tak, że stała się widoczna z da-
leka. W następnych latach zmienio-
no pokrycie dachu, odremontowano
mur przykościelny, a w 2009 r. podda-
no konserwacji wspomniane renesan-
sowe płyty nagrobne Bohdanowskich
i umieszczono je w kruchcie.

Kościół bogdanowicki stał się sank-
tuarium maryjnym. Znajduje się w nim
kresowy obraz Matki Boskiej Łaska-

wej z Monasterzysk, który został na-
malowany w XVIII w. Zabrał go w
1945 r. z Monasterzysk tamtejszy pro-
boszcz ks. Antoni Joniec, który osiadł
w Łańcucie. W 1950 r. obraz przywiózł
do Bogdanowic bratanek ks. Anto-
niego, duszpasterz bogdanowicki ks.
Kazimierz Joniec. W 1954 r. wizerunek
Matki Boskiej został umieszczony w
prawym ołtarzu bocznym.

W ostatnich latach w Bogdanowi-
cach zostało przeprowadzonych wie-
le zmian, które korzystnie wpłynęły
na wygląd tej wsi. …sierpnia 2018 r., z
okazji 800-lecia tej wsi, sołectwo Bog-
danowice we współpracy z władzami
gminy Głubczyce, zorganizowało na
boisku sportowym jednodniową uro-
czystość, podczas której został wy-
głoszony m. in. powyższy referat.

 tekst i foto Katarzyna Maler
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SZ. P.

ADAMOWI KOPYTO
- DYREKTOROWI PSM I ST.

IM. IGNACEGO JANA
 PADEREWSKIEGO
W GŁUBCZYCACH,
NAUCZYCIELOM,
PRACOWNIKOM

 Z OKAZJI JUBILEUSZU
45 - LECIA ISTNIENIA SZKOŁY

,,Za czterdzieści pięć lat istnienia,
Za pełne artyzmu dążenia;
Za muzyki klasycznej dźwięki,
Za przywoływanie
kompozytorów wielkich;
Za przeżyć duchowych moc,
Za wrażeń artystycznych pełen trzos;
Za międzynarodowy konkurs
w Głubczycach,
Za młodych pianistów odkrycie;
Za liczne przeglądy,
występy, festiwale,
Za laury i nagrody, których niemało;
Za muzyczną edukację
dzieci i młodzieży,
Za kształcenie w duchu
patriotyzmu
Za kontynuowanie dzieła
swych poprzedników,
Za awangardę i nowatorstwo
w muzyce;
Za życzliwość, pomoc i zrozumienie,
Za OTWARTE SERCA
I udział w BEZ BARIER programie;
Za promocję ziemi głubczyckiej,
Za współpracę
z lokalnym środowiskiem
Dziękuję"
                          Maria Farasiewicz
                  Głubczyce 08.11.2018 r.

SZ. P.
DYREKTOROWI
I DYRYGENTOWI

TADEUSZOWI ECKERTOWI
Z OKAZJI XXX-LECIA
CHÓRU MIESZANEGO

 I LO W GŁUBCZYCACH

"Za trzydzieści twórczych lat,
Za wzniosłej muzyki wielki dar;

Za przeżyć duchowych moc,
Za chóralnego śpiewu potężny głos;

Za wokalnego parnasu szczyt,
Za jedyny, niepowtarzalny styl;

Za sakralny i Świecki ton,
Za dzieło sztuki i Jej plon;

Za klasyczne i awangardowe dźwięki,
Za sale koncertowe pełne po brzegi;

Za rozwój młodzieży, ducha wyzwolenie,
Za młodych talentów odkrywanie;

Za konkursy, przeglądy, festiwale,
Za laury i nagrody, a tych niemało;

Za nobilitację ziemi głubczyckiej,
Za jej promocję i rzeczy niezwykłe;

Za bogatą osobowość i nieprzeciętność,
Za wrażliwość i umiłowanie piękna;

Za konstruktywne rozmowy,
filozoficzne zacięcie,
Za każde kolejne, przedsięwzięcie;

Za współpracę i przyjaźń od lat,
Za to, że jesteś wśród nas"
Dziękuję
                            María Farasiewicz
                                         26.09.2018
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30 LAT CHÓRU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W GŁUBCZYCACH
30 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ TADEUSZA ECKERTA

Fot. Jan Wac
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"Bo piękno na to jest, by zachwy-

cało do pracy - praca, by się
zmartwychwstało" - C. K. Norwid

Muzyka, śpiew, chór z całą pewno-
ścią wpisują się w tę poetycką praw-
dę. A jeśli "od muzyki piękniejsza jest
tylko cisza", jak mówił Paul Claudel,
francuski pisarz   i dyplomata, to spo-
tkania chóralne jawią się jako miejsce
niezwykle intensywnej aktywności
twórczej i - co najistotniejsze - osobi-
stego rozwoju każdego chórzysty, na
czele z dyrygentem. Odkrycie i zrozu-
mienie tej zasady stało się fundamen-
tem codziennych i niecodziennych
spotkań z młodzieżą chóralną. Wspól-
nie zgłębialiśmy nie tylko piękno mu-
zyki i ciszy, lecz także piękno współ-
pracy, piękno nowych miejsc, piękno
poznawania fantastycznych ludzi,
piękno przekraczania własnych moż-
liwości, piękno przyjaźni  i - w końcu
- piękno miłości.

Najważniejsza praca dokonuje się
na próbach w śpiewie. Z chwilą, gdy
w pełni odkryłem transformującą siłę

śpiewu,  zrodziło się we mnie marze-
nie, aby kiedyś samodzielnie wystą-
pić na scenie w roli solisty. Od tego
czasu chór zacząłem traktować jako
miejsce indywidualnego kształcenia
śpiewaków. Kiedy młody człowiek
nauczy się prawidłowo oddychać,
wyćwiczy właściwą postawę wokalną,
nauczy się prawidłowo kształtować
głos i nabierze wiary we własne siły,
to wszystko staje się w życiu łatwiej-
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sze. Można wyruszyć w każdą drogę
- niekoniecznie artystyczną - i z wiel-
kim potencjałem wewnętrznej siły
spełniać swoje marzenia.

Po 30 latach wspólnej pracy sto-
imy u progu powołania do życia Głub-
czyckiej Szkoły Chóralnej Angelus
Cantat, która ma być ukoronowaniem
dotychczasowych osiągnięć licealne-
go chóru i utrwaleniem w głubczyc-
kiej społeczności Norwidowskiej za-
sady przekraczania własnych możli-
wości.

"Jeśli czujesz, że już nie możesz, to
znaczy, że możesz trzy razy więcej"...

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji nasze-
go Jubileuszu - władzom samorządo-
wym, dyrekcji Liceum, zaprzyjaźnio-
nym instytucjom, Stowarzyszeniu
Absolwentów LO, dyrekcji Filharmo-

nii Opolskiej, mediom na czele z TVP
Poznań, przyjaciołom chóru, komite-
towi redakcyjnemu biuletynu i
wszystkim uczestnikom artystycz-
nych spotkań. Szczególne podzięko-
wania kieruję do Agnieszki Franków-
Żelazny, bez której osobistego zaan-
gażowania obecny kształt naszego
święta nie byłby możliwy. Najważniej-
sze podziękowania adresuję do Was,
Drodzy Chórzyści - Wasz talent i cu-
downe zaangażowanie jest kwinte-
sencją głubczyckiej chóralistyki!!!

Wszystkim jubileuszowym Go-
ściom i Chórzystom - Bohaterom 30-
lecia - życzę niezapomnianych wra-
żeń, pięknych spotkań i głębokich do-
znań artystycznych.

Z wdzięcznością w sercu
Tadeusz Eckert
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MISTRZ CZY PRZYJACIEL...?

"...A czym
się pani zaj-
muje? - Je-
stem muzy-
kiem. - A na
czym pani
gra? - Jestem
dyrygentem.
- O!!! To nie
gra pani na

żadnym instrumencie? A co właści-
wie robi taki dyrygent? Przecież oni
wszyscy w tych chórach i orkiestrach
wiedzą, co mają grać   i śpiewać...".

To tylko przykład rozmów, które
przeprowadzam na co dzień. W któ-
rymś momencie zaczę-
łam się zastanawiać,
dlaczego we mnie ni-
gdy nie zrodziło się ta-
kie pytanie. Skąd od za-
wsze wiedziałam, kim
jest dyrygent  i jaką rolę
odgrywa? To zawsze
wydawało mi się oczy-
wiste. Dzisiaj, kiedy
sama kształcę przy-
szłych dyrygentów, wi-
dzę, że nie dla każdego
jest to wiadome. Ja po
prostu miałam szczęście 28 lat temu
znaleźć się           w odpowiednim
miejscu i spotkać człowieka, który
stworzył w mojej głowie matrycę,
wzorzec będący do dziś podstawą ca-
łego mojego zawodowego życia.

Dyrygent to z jednej strony muzyk
z doskonałą techniką manualną, za
której pomocą przekazuje wszystko,
co jest zawarte   w zapisie nutowym.
Musi świetnie znać partie wszystkich
głosów, wiedzieć, jak po-winny one
ze sobą współbrzmieć, który głos    w
danym momencie jest ważniejszy, a

który pełni funkcję akompaniamentu.
Powinien znać język muzyczny jak
najlepszy instrumentalista. Do tego
dochodzi znajomość tekstu słowne-
go i jego znaczenia, a następnie ko-
nieczność powiązania słów z dźwię-
kami,     w celu zwielokrotnienia mocy
przekazu.     Ostatecznie dyrygent
musi nadać wspólny   kierunek ener-
gii płynącej od każdego członka ze-
społu. Jego zadaniem jest sprawić,
aby wszyscy w jednym momencie
wyrażali to samo, zachowując przy
tym swoją indywidualność. Muzyka
jest bowiem środkiem subiektywnej
ekspresji ważnych uniwersalnych
życiowych wartości.

I tu dotykamy drugiej strony zawo-
du dyrygenta - dyrygenta-lidera, przy-
wódcy, przewodnika. Muzyka, a
szczególnie śpiew, to niezwykle in-
tymna forma wyrazu, czego każdy z
nas wielokrotnie doświadczył. Ileż to
razy poproszeni o zaśpiewanie jakiejś
piosenki stosowaliśmy najstarszą wy-
mówkę świata - "nie mam słuchu" albo
"nie mam głosu", czując jednak gdzieś
pod skórą, że nie o to chodzi, bo prze-
cież mówię, więc mam głos, i słyszę,
więc mam słuch. Okazuje się, że w każ-
dego typu zespole, zwłaszcza w chó-

285

JUBILEUSZE
rze młodzieżowym, przywód-
cza rola dyrygenta jest rów-
nie ważna jak ta muzyczna.
Aby zachęcić nastolatka do
wydania z siebie głosu, trze-
ba psychologa, pedagoga,
czasem przyjaciela, a czasem
mistrza.

Do tego należy dodać rolę
menedżerską w postaci pla-
nowania pracy, wybierania
utworów, rozmów  z organi-
zatorami koncertów, formułowania
pism, wniosków o dofinansowanie,
negocjacji z nauczycielami i rodzica-
mi chórzystów. A w tym wszystkim
dyrygent zazwyczaj jest osamotnio-
ny. Nie ma przecież w szkole drugie-
go dyrygenta chóru, rzadkością jest
wspierająca dyrekcja oraz rozumieją-
cy i doceniający specyfikę i misyj-
ność jego pracy koledzy nauczycie-
le. W sumie trudno im się dziwić, bo
żaden z nich nie musi się zastanawiać,
ile osób przyjdzie na kolejną lekcję i
czy zdąży wszystkie dzieci w klasie
nauczyć danego materiału przed naj-
bliższą jego publiczną prezentacją...
Dyrygent zaś musi to robić, bo jego
funkcjonowanie w szkole zależy od
stopnia atrakcyjności prowadzonych
zajęć. A stopień ten powinien być na
tyle wysoki, by chórzyści nie mogli
się doczekać kolejnej próby, by wręcz
nie chcieli wychodzić z tej, która wła-
śnie się kończy. Jednym słowem ocze-
kuje się od takiego nauczyciela - dy-
rygenta chóru, aby rozbudził w dzie-
ciach i młodzieży pasję do wspólne-
go śpiewania i rozwinął w nich własną
motywację do uczestniczenia w pra-
cach zespołu.

Taki oto wzorzec stworzył w mojej
głowie pierwszy dyrygent, z jakim się
zetknęłam - Tadeusz Eckert, który od

początku rozumiał swoją misję pracy
z młodzieżą   w sposób doskonały.
Szczęśliwie spotkał  i wciąż spotyka
On w swoim życiu wiele życzliwych i
wspierających osób.

Z radością patrzę na moje rodzinne
Głubczyce, w których są ludzie rozu-
miejący, że liczą się nie tylko słupki i
efekty możliwe do udokumentowania
w rocznych sprawozdaniach finanso-
wo-merytorycznych. Te wspaniałe
osoby wspierały Tadeusza w realiza-
cji celów niewymiernych, niewidocz-
nych tu i teraz, ale za to najważniej-
szych. Dla Niego przecież muzyka ni-
gdy nie była, i wciąż nie jest, celem
samym w sobie. Była ona środkiem
do otwierania naszych serc i umy-
słów, do pozbawiania nas wszelkich
blokad, do kształtowania charakterów
najszlachetniejszymi narzędziami w
okresie, w którym byliśmy najbardziej
na to podatni. Jako wspaniały na-
uczyciel od początku wiedział, że aby
osiągnąć najlepsze efekty, musi uży-
wać metod najwyższej klasy, i dlate-
go stworzył chór młodzieżowy o po-
ziomie artystycznym, którego pozaz-
drościć mogą głubczyckiemu Liceum
największe ośrodki akademickie w
Polsce i na świecie.

Jako uczniowie-chórzyści rzadko to
docenialiśmy, a to dlatego, że powsze-
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dnieje nam to, co mamy na co dzień.
Sama musiałam wiele doświadczyć
osobiście i zawodowo, aby w pełni
docenić rolę Tadeusza Eckerta w
moim życiu. Ale w końcu dotarło do
mnie, że gdybym wiele lat temu nie
trafiła do Chóru LO, to dzisiaj była-
bym zupełnie innym człowiekiem. Kie-
dy już to zrozumiałam, zaczęłam się
zastanawiać, w jaki sposób mogę za
to wszystko się odwdzięczyć.

A są to najważniejsze rzeczy, bo to
właśnie w Chórze poznałam osobę, z
którą chciałabym się zestarzeć, pijąc
razem herbatkę przy kominku - moje-
go męża Mareczka, ale również od-
kryłam zawodową pasję, która
ukształtowała moją życiową misję.
Jak wyrazić ten ogrom wdzięczności,
który mam w sercu...? Najprościej
oczywiście - słowami - i tak często
robię, ale to po jakimś czasie traci
świeżość... Mogłabym czynami, ge-
stami wyrażającymi wdzięczność - też
próbowałam, ale i to mi nie wystar-
czało...

Dopiero niedawno zrozumiałam, że
ja właściwie od 20 już lat odwdzię-
czam się mojemu Mistrzowi w naj-
lepszy z możliwych sposobów; taki,
który świadczy o Jego wielkości.
Odwdzięczam się najlepiej, jak
umiem, kontynuując Jego misję, po-
wodując, że Jego idee poznają ko-
lejne dziesiątki i setki chórzystów,
odkrywając siebie w chórze i przez
chór. To dzięki ideom, które wpoił
kiedyś pewnej nastolatce, powsta-
je wiele projektów artystycznych    i
pedagogicznych, a On sam przez te
wszystkie lata jest przy mnie, jako
MISTRZ i jako PRZYJACIEL!

Agnieszka Franków-Żelazny
Absolwentka Chóru 1995

dr hab. prof. AMKL
dyrektor artystyczny Chóru NFM
dyrektor programowy Akademii

Chóralnej
opr. Andrzej Wac

Bal absolwentów, fot. Ireneusz Ganczarski
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NIEZWYKŁY I BARWNY KONCERT ...
... poetycko-muzyczny miał miejsce 26 maja 2018  w Kościele  O.O. Fran-
ciszkanów. Odbył się on z okazji Dnia Matki. Zorganizowany został i wyre-
żyserowany przez Marię Farasiewicz, a dedykowany Maryi Matce-Królowej
Polski

      W tym jakże bo-
gatym treściowo
przedsięwzięciu
wystąpili artyści
Grupy Estradowej
MIRIAM MOK         i
teatru TRADYCJA
ZSM oraz młody
śpiewak barytono-
wy - Tomasz Wierz-
ba, w którego wy-

konaniu można było
usłyszeć słynną
"Bogur odz i c ę" ,
"Ave Maria" Schu-
berta i inne utwory.
   Wśród licznie
zgromadzonej pu-
bliczności byli : rad-
ny Sejmiku Woje-
wódzkiego - Kazi-
mierz Pyziak, wice-
starosta - Anita
Juchno, burmistrz -
Adam Krupa, jego
zastępca - Kazimierz
Bedryj, przewodni-
czący Rady Powia-
tu - Stanisław
K r z a c z k owsk i ,
przedstawiciele róż-
nych środowisk,
delegacja z Krnova,
goście z okolicz-
nych miejscowości
i inni.

    W prawie dwugodzinnym koncercie wybrzmiały pieśni Maryjne, te najstar-
sze, historyczne, tradycyjne, jak również współczesne, oazowego i pielgrzym-
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kowego nurtu w za-
skakujących aranża-
cjach. Nie mogło też
zabraknąć tematycznej
poezji autorstwa Fran-
ciszka Karpińskiego,
Adama Mickiewicza,
Leopolda Staffa i in-
nych znakomitych
twórców.
     Spontaniczne dołą-
czenie do występują-
cych  4-letniej zgoła Uli

Tomczak dodało programowi dziecięcego
uroku.Całość zakończyło wspólne odśpiewa-
nie wraz z wiernymi pieśni w patetycznym
tonie "Z dawna Polski tyś Królową" Były łzy
i wzruszenia!
   Gromkie, niekończące się brawa i owacje na
stojąco były wyrazem wdzięczności odbior-
ców za pełen emocji i wrażeń koncert. O. Gwar-
dian-Aureliusz Kułakiewicz ciepłymi słowy
podziękował artystom, zapraszając na kolej-
ny występ.
     W koncercie poetycko-muzycznym wy-
stąpili : Maria Farasiewicz, Beata Krzacz-
kowska, Karolina  Sobczyk, Ewa Szmit-Cha-
wa, Witold Dereń, Stanisław Maleńczyk,
Filip Plata, Dominik Wąsik, Wiesław Wierz-
ba oraz Tomasz Wierzba. Akompaniowali : Ma-
rian Bażyński (organy), Tomasz Mirga (skrzyp-
ce)  i Wiesław Wierzba (gitara). Nagłośnienie
i obsługa akustyczno-techniczna : Krzysztof
Skwarek, Krzysztof Rzym i Kamil Farasiewicz.
Scenografia : Maria Farasiewicz, Elżbieta
Zenfler (MOK) i Witold Zapotoczny. Rela-
cja na żywo poprzez Facebook-Krystyna
Koziara i Aleksandra Pieszak. TV Pograni-
cze zarejestrowała ten koncert i w stosow-

nym czasie go wyemituje. Dostępny będzie także na YouTube. Obszerny foto-
reportaż  Jana Waca w "Głosie Głubczyc" i na twojeglubczyce.pl
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1. Konfederacja Barska (przeciw
Rosji) zawiązała się 29 lutego 1768r. w
miasteczku Bar. Celem było zrzucenie
zależności Rzeczypospolitej od Rosji.
Ostateczne zakończenie walk nastą-
piło 18 sierpnia 1772 po zdobyciu
przez Rosjan Jasnej Góry.
2. Insurekcja Krakowska zwana
także Powstaniem Kościuszkow-
skim (przeciw Rosji i Prusom) rozpo-
częła się 12 marca 1794, gdy generał
Antoni Madaliński odmówił podda-
nia się redukcji I Wielkopolskiej Bry-
gady Kawalerii Narodowej i na jej cze-
le wyruszył z Ostrołęki w kierunku
Krakowa. Zakończyła się 16 listopa-
da 1794, gdy ostatnie oddziały po-
wstańcze skapitulowały przed Rosja-
nami w Radoszycach. Jednak walki
wciąż trwały do połowy grudnia w
Wielkopolsce i na Kujawach.
3. Powstanie Wielkopolskie (przeciw
Prusom) 6 listopada 1806 roku do
Poznania wjechali gen. Dąbrowski z
Józefem Wybickim. Ich wjazd przero-
dził się w manifestację patriotyczną,
wydali oni odezwę do narodu, wzy-
wając do stawania u boku Napoleona
w walce z zaborcą. Kampanię zakoń-
czyła kapitulacja Królewca 15 czerw-
ca 1807
4. Powstanie Listopadowe (przeciw
Rosji) w nocy z 29 na 30 listopada
1830 roku rozpoczęło się w Warsza-
wie atakiem na Belweder , a zakoń-
czyło się 21 października 1831 r.  kapi-
tulacją twierdzy  Zamość (21 X).
5. Powstanie Krakowskie (przeciw
Rosji, Prusom i Austrii),od 21 lutego
do 4 marca 1846 roku. atak krakow-
skiej ludności na oddział Austriaków
20-21 luty 1846r. Rebelia J. Szeli oraz

DROGA DO WOLNOŚCI
POLSKIE  POWSTANIA  NARODOWE

interwencja wojsk austriackich i ro-
syjskich doprowadziły do szybkiego
upadku powstania. Tyssowski wyco-
fał się na terytorium Prus, gdzie 04
marca jego oddział złożył broń.
6.  Powstanie Wielkopolskie zwane
także Powstaniem Poznańskim
(przeciw Prusom) od 20 marca 1848 -
11 kwietnia 1848. Na wieść o berliń-
skiej rewolucji marcowej utworzono
w Poznaniu 20 marca 1848 Komitet
Narodowy, 11 kwietnia 1848 Komitet
podpisał jarosławiecką konwencję
przewidującą rozwiązanie większości
oddziałów powstańczych w zamian za
autonomię części Poznańskiego. Pru-
sacy nie dotrzymali umowy i zaatako-
wali powstańców. Mimo zwycięstw
strony polskiej pod Miłosławiem,
Wrześnią i Sokołowem wojska po-
wstańcze uległy rozprzężeniu, co do-
prowadziło do podpisania 9 maja 1848
umowy kapitulacyjnej.
7. Powstanie Styczniowe (przeciw
Rosji) 22 stycznia 1863r. Przyczyna
terror rosyjski i przymusowa branka
młodzieży do wojska rosyjskiego.
Powstanie trwało do 05 sierpnia 1864r.
Zakończone egzekucją R. Traugutta i
czterech członków powstańczego rzą-
du na stokach cytadeli warszawskiej.
8. Powstanie Wielkopolskie (zbroj-
ne wystąpienie polskich mieszkań-
ców Wielkopolski przeciw Niemcom),
27 grudnia 1918r.  w godzinach popo-
łudniowych w Poznaniu wybuchły
walki. Jeden z pierwszych ataków na-
stąpił na Prezydium Policji - 16 lutego
1919r.  - W Trewirze został przedłużo-
ny rozejm Niemiec z państwami En-
tenty. Obejmował on również front
wielkopolski. Tym samym armia po-
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wstańcza została uznana za wojsko
sprzymierzone.
9. Powstanie Sejneńskie (przeciw
Litwie ) w dniach  23 - 28 sierpnia
1919r. Polskie powstanie, zorgani-
zowane przez Polską Organizację
Wojskową. Litewska administracja
miała pod kontrolą Sejny i tereny
aż po rzekę Czarna Hańcza, leżące
po polskiej stronie  linii demarka-
cyjnej (linia Focha). W sierpniu, na
skutek niepowodzeń negocjacji,
dowództwo suwalskiego Okręgu
POW podjęło decyzję o zorgani-
zowaniu powstania. Był to wynik
wizyty w mieście premiera Litwy,
Mykolasa Sleževičiusa, który za-
chęcał mieszkańców do oporu
wobec Polaków.
10.  Trzy Powstania Śląskie
1919 - 1921r. (konflikty zbrojne na
Górnym  Śląsku przeciw Niemcom):
 I POWSTANIE ŚLĄSKIE w nocy
z 16 na 17 sierpnia 1919r. i trwa-
ło do 24 sierpnia 1919r. Przyczy-
na wybuchu - służby niemiec-
kie zastrzeliły osiem osób w
Mysłowicach w tym trzynasto-
letniego chłopca.
 II POWSTANIE ŚLĄSKIE  w nocy
z 17 na 18 sierpnia 1920r. i trwało do
28 sierpnia 1920r. Przyczyna wybu-
chu - terror policji niemieckiej i po-
trzebna była samoobrona.
 III POWSTANIE ŚLĄSKIE w
nocy z 2 na 3 maja 1921r. AKCJĄ
MOSTY i trwało do 05 lipca 1921r.
Przyczyna wybuchu podział Górne-
go Śląska po przeprowadzonym
plebiscycie.
11.  Powstanie Warszawskie (prze-
ciw Niemcom) od 1 sierpnia 1944r. -
3 października 1944 - wystąpienie
zbrojne przeciwko okupującym

Warszawę wojskom niemieckim, zorgani-
zowane przez Armię Krajową w ramach
akcji "Burza", połączone z ujawnieniem się
i oficjalną działalnością najwyższych struk-
tur Polskiego Państwa Podziemnego.

zebrał i opracował  Piotr Kopczyk
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28 maja 2018 r. w czytelni Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej odbył
się finał VIII edycji konkursu międzyszkolnego dla uczniów szkół średnich
"Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach".

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej formatu co naj-
mniej A3 techniką dowolną, przedstawiającej postacie zapamiętane przez po-
chodzących z Kresów przodków dzisiejszych mieszkańców ziemi głubczyc-
kiej. Ponieważ Panteon Kresowy tworzyli nie tylko bohaterowie walczący zbroj-
nie o niepodległość, lecz również literaci, publicyści, malarze, naukowcy
i wszyscy ci, którzy potwierdzali polskość tamtych ziem, możliwość wyboru
postaci była duża.

VIII edycja tego konkursu, tak jak poprzednia, została zorganizowana przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących  we współpracy z Miejsko - Gminną Biblio-
teką Publiczną i MOK, którzy byli fundatorami nagród książkowych. Poza tym
upominki dla uczestników i nauczycieli przekazali: Urząd Miejski i Starostwo
Powiatowe.  Dyrektor ZSO Krzysztof Tokarz powitał gości, wśród nich przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego, Gminy Głubczyce i Kresowian, a finał kon-
kursu poprowadziła nauczycielka historii  w liceum Katarzyna Maler

Zanim zostały ogłoszone wyniki, uczniowie klasy II b, Jacek Winiarski
i Mateusz Kozłowski, przedstawili prezentację dotyczącą  Panteonu Kresowe-
go przypomnieli m. in. spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie powstańców listopadowych, powstańców styczniowych i obrońców Lwo-
wa  z 1918 r., w tym słynne Orlęta Lwowskie oraz  sylwetki żołnierzy legionów
polskich, polityków, pisarzy.        O oprawę muzyczną zadbało trio muzyczne
z ZSO: Krzysztof Fuhs z IIa (akordeon), Błażej Biskup z IIb (skrzypce) i Filip
Kuśmierski z IId (gitara). Wykonali oni następujące utwory: „Rozmaryn”
„Szara piechota” i „Tylko we Lwowie”.

Prace konkursowe oceniła Komisja, w skład której weszły: dyr. PMZG  Bar-

KRESOWY PANTEON
W STULECIE NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY
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bara Piechaczek, kier. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Górak i
plastyczka z MOK Elżbieta Zenfler.

Wyróżnionych zostało dwoje  uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych :
Bartosz Chwierut i Karolina Jerzak. Pierwsze dwa miejsca w tym konkur-
sie zajęły te same osoby, które wygrały rok temu: I m. - Alicja Kwiatkow-
ska z ZS CKR, II m. - Edyta Klimczak z ZSO , na III m. uplasował się
Beniamin Matulka z ZSM,

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy dziękują uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za

wprowadzenie podopiecznych w jego tematykę. W tym roku: Renata Korus
(ZS CKR), Maria Farasiewicz (ZSM), Katarzyna Jasińska - Kaliwoda (ZSO/
ZSM), Andrzej Seń (ZSM).

Dziękują także za współpracę Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej, zwłasz-
cza kierowniczce Jolancie Górak,  Lesławowi Jabłońskiemu i Miejskiemu Ośrod-
kowi Kultury reprezentowanemu przez Monikę Komarnicką. Koordynator kon-
kursu - Katarzyna Maler

foto Lesław Jabłoński z MG BP
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25 maja 2018 r. piątka licealistów z
Głubczyc z dyrektorem ZSO Krzysz-
tofem Tokarzem, prezesem
Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Połu-
dniowo - Wschodnich
Oddział Głubczyce -
Edwardem Wołoszynem
oraz dwiema nauczycielka-
mi historii - Stanisławą

Wiciak i Katarzyną Maler, uczestni-
czyła w uroczystości rozdania nagród
we wspomnianym w tytule konkur-
sie, którego organizatorami były: Ku-
ratorium Oświaty w Opolu (reprezen-
towane przez starsze wizytatorki: Ha-
linę Pilarz i Monikę Pawlicką) i To-
warzystwo Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo - Wschodnich
Oddział Opole (reprezentowane
przez Bogusławę Gruszkę - Knapiak).

Uroczystość ta odbyła się w ZSO
nr 1w Opolu, po serii prelekcji doty-
czących tematyki kresowej (prelegen-
tami byli: prof. dr hab. Barbara Kubis
z Uniwersytetu Opolskiego, dr Stani-
sław Antoni Bogaczewicz z Oddziału
IPN we Wrocławiu, dr Bartłomiej Ja-
nicki z ZSO nr 1 w Opolu i mgr An-
drzej Koziar z Oddziału IPN w Opolu).
Nasi uczniowie aż trzykrotnie wycho-

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
 O  KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ

dzili po odbiór dyplomów i nagród.
W kategorii zbiorowej I m. zajęły

uczennice kl. IIc: Kamila Tarnaw-
ska, Aleksandra Seń i Natalia Za-
charczuk (opiekunka - mgr Stani-
sława Wiciak), natomiast  w kat.
indywidualnej I m.zajął Bartłomiej
Biernacki  z klasy IIId (za nieobec-
nego z powodu udziału w akcji

charytatywnej Bartka nagrodę odebrał
dyrektor K. Tokarz), a III m. - Bartosz

Bednarski  z klasy IIb (opiekunką obu
uczniów była dr Katarzyna Maler)  Po-
wyższy sukces nie jest pierwszym osią-
gnięciem naszej młodzieży w tym kon-
kursie i liczymy na kolejne w następ-
nych edycjach, natomiast tegorocz-
nym laureatom serdecznie gratuluje-
my!

Katarzyna Maler
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9 listopada 2018 r., w głubczyckim
Zespole Szkół Ogólnokształcących,
odbyło się III Licealne Sympozjum Hi-
storyczne, którego tematyka była zwią-
zana z setną rocznicą odzyskania przez

Polskę niepodległości. Zostało ono
zorganizowane przez liceum (koordy-
natorki: mgr Stanisława Wiciak i dr
Katarzyna Maler) przy wsparciu Sto-
warzyszenia Absolwentów LO (prezes

III LICEALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNE -
"OD NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018"

Jan Bażyński), Miejskiej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej  (kierownik udeko-
rowały korytarze i aulę i witały przy-
bywających gości. Mistrzami ceremo-
nii byli nauczyciele - mgr Anna Siwiec
i mgr Piotr Naumczyk.

Po odśpiewaniu czterech zwrotek
Mazurka Dąbrowskiego, dyrektor
ZSO mgr Krzysztof Tokarz przywitał
gości: pracowników Instytutu Histo-
rii Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr
hab. Barbarę Kubis, dr Martę Hatalską
i prof. dr hab. Adama Suchońskiego,
kierownika Wydziału Oświaty Staro-
stwa Powiatowego Tomasza Senia,
wiceburmistrza Głubczyc Kazimierza
Bedryja, przewodniczącego Rady

Miejskiej Kazimierza Naumczyka, pre-
zesa Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo - Wschod-
nich Oddział Głubczyce Edwarda Wo-
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HISTORIA
łoszyna, pre-
zesa Związku
Kombatantów
RP i Byłych
Więźniów Po-
l i t yc z n yc h
Amelię Mam-
czar, dyrektor-
kę Powiato-
wego Muzeum
Ziemi Głub-
czyckiej dr

Barbarę Piechaczek, dyrektora SP
ZOZ w Głubczycach Adama Jaku-
bowskiego, wspierającego od lat
naszą szkołę lek. wet.
Stanisława Tomcza-
ka i jego syna Mate-
usza, prezesa Stowa-
rzyszenia Miłośni-
ków Muzeum i Zie-
mi Głubczyckiej Pio-
tra Kopczyka wraz z
żoną Krystyną, byłą
wi c ed yr e k t o r k ą
ZSO, właściciela pałacu w Pielgrzy-
mowie i miłośnika Kresów Wschod-
nich Ryszarda Brzezińskiego oraz
przedstawicieli lokalnych mediów:
Jana Waca, Mariana Pospiszela i Ma-
teusza Kitkę.

Sympozjum poprowadziła Stanisła-
wa Wiciak. Pierwszym prelegentem za-

proszonym na
mównicę, był
uczeń klasy II a, Jan
Skoumal, który
przedstawił sylwet-
ki Ojców Niepodle-
głości, zwłaszcza
Józefa Piłsudskie-
go i Romana
D m o w s k i e g o .

Omówił nie tylko ich zasługi, lecz rów-
nież różnice i konflikty występujące

m i ę d z y
nimi, na
końcu za-
znaczając,
że w mo-
mencie wa-
żenia się lo-
sów Polski,
politycy ci
po t r a fi l i
wyciszyć te
spory i po-
święcić się
Ojczyźnie.

Drugim prelegentem była prof. dr
hab. Barbara Kubis, specjalizująca się

w dydaktyce historii i histo-
rii Polski XX w., skupiająca
swoją pracę badawczą na li-
teraturze dokumentu osobi-
stego, autorka licznych pu-
blikacji, nazywana przez stu-

dentów "nauczycielem nauczycieli".
Pani profesor wygłosiła interesujący
wykład pt. Niepodległość. Rok 1918
we wspomnieniach ówczesnych Po-
laków. Z kolei wieloletni wykładow-
ca, mentor wielu pokoleń studentów
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Opolu, a następnie Uniwersytetu
Opolskiego, prof. dr hab. Adam Su-
choński, wybrał i przedstawił temat
pt. Rok 1918. Odbudowa Państwa
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Polskiego w zagranicznych podręcz-
nikach do nauczania historii ze szcze-
gólnym uwzględnieniem postaci Jó-
zefa Piłsudskiego. Zbadał on dziesiąt-
ki podręczników z całego świata, do-

chodząc do wniosku, że najwięcej
wzmianek o Polsce jest w podręczni-
kach fińskich i izraelskich. Wspomniał
również miejsca na Wileńszczyźnie
związane z postacią Józefa Piłsudskie-
go (profesor A. Suchoński jest od
2002 r. członkiem i przewodniczącym
ze strony polskiej, Polsko - Litewskiej
Komisji Podręczni-
kowej) i podał zwią-
zane z nimi, mało zna-
ne fakty.

Kolejnym punk-
tem programu była
krótka scenka w wy-
konaniu uczniów -
Artura Jakubczyń-
skiego i Łukasza Re-
mienia, przedstawiająca rozmowę o
wydarzeniach związanych z powsta-
niem wielkopolskim profesora gimna-

zjum w Głubczycach Stanisława
Drzażdżyńskiego i jego syna, Tade-
usza.

Ostatnim prelegentem była dr Ka-
tarzyna Maler, która przedstawiła syl-
wetki polskich działaczy niepodległo-
ściowych związanych z Głubczycami,
zwłaszcza z gimnazjum głubczyckim,
poprzednikiem dzisiejszego liceum.

Oprawę muzyczną sympozjum
stworzyli trzej uczniowie z klas trze-
cich, ubrani w użyczone przez Rober-
ta Galarę z firmy "Galmet", repliki mun-
durów I Pułku Ułanów Legionów J.

H. Dąbrowskiego we Włoszech:
Krzysztof Fuhs (akordeon), Błażej Bi-
skup (skrzypce) i Filip Kuśmierski (gi-
tara). Wykonali oni następujące utwo-
ry: Pierwsza Brygada, Szara piecho-
ta, O mój rozmarynie i Tylko we Lwo-
wie. Uczniowie i goście włączyli się
do śpiewania tych pieśni patriotycz-
nych. W tym miejscu należy poinfor-
mować, że wymieniona trójka muzy-
ków, przygotowana przez dyrygenta
chóru Tadeusza Eckerta, zajęła III miej-
sce w XVI Wojewódzkim Konkursie
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HISTORIA
Pieśni Patriotycznej, który odbył się
5 listopada w Opolu, wykonując
Szarą piechotę.

Sympozjum towarzyszyła wysta-
wa pamiątkowych przedmiotów z
okresu zaborów, I wojny światowej i
początków II Rzeczpospolitej, przy-
gotowana przez Marię Oleksiejuk i
Katarzynę Maler.

Ostatnim punktem programu było
ogłoszenie wyników trzech konkur-
sów i wręczenie nagród laureatom.
Konkurs wiedzy o odzyskaniu nie-
podległości, przeprowadzony w kla-
sach pierwszych przez Stanisławę
Wiciak i Katarzynę Maler, wygrały
następujące osoby: I miejsce - Klau-
dia Kobylańska, II miejsce ex aequo
- Kalina Liphardt i Robert Mikos oraz
III miejsce - Aleksandra Kobeluch.
Fundatorem nagród książkowych był
Stanisław Tomczak.

Konkurs grupowy związany z wy-
stawą edukacyjną o tematyce nie-
podległościowej, zorganizowany dla
klas drugich, wygrali: I miejsce -
Agnieszka Sobków, Jan Skoumal i
Waldemar Czarnecki; II miejsce -
Marta Bykowska, Kamila Gomułka i
Oliwia Mazurkiewicz i III miejsce -
Natalia Stein, Kinga Chmura i Nata-
lia Mazur. Ponadto zostały wyróżnio-
ne: Kamila Krawiec, Paulina Chawa,

Kinga Skalik, Karolina Sołtys, Mar-
tyna Piekarz i Julia Tomczak. Nagro-
dy i dyplomy ufundowała Miejska i

Gminna Biblioteka Publiczna
Wyniki trzeciego i ostatnie-

go konkursu, literackiego, pt.
"Wolność kocham i rozumiem,
wolności oddać nie umiem"
(Bogdan Łyszkiewicz), zorga-
nizowanego przez polonistki
(mgr Agata Wołoszyn, mgr
Aneta Bykowska, mgr Urszu-
la Chawa), przedstawiła Agata
Wołoszyn. I miejsce w katego-
rii felieton, zajęła Marta By-

kowska, a II miejsce - Wiktoria Wę-
grzyn. I miejsce w kategorii wiersz -
Jan Skoumal, II - Wiktoria Matyjaszek

i III - Kamila Tarnawska. I miejsce w
kategorii reportaż zajął Bartosz Bed-
narski. W kategorii esej zostały wy-
różnione Kinga Chmura i Oliwia Ma-
zurkiewicz. Uczniowie ci otrzymali
książki i dyplomy.

Tegoroczne sympozjum, na które po
raz pierwszy zaproszono nauczycieli
akademickich, już za nami. Organiza-
torzy mają nadzieję, że wygłoszone
wykłady, muzyka oraz wystrój szko-
ły, spodobały się gościom i uczniom i
wprowadziły ich w uroczysty nastrój
patriotyczny przed obchodami setnej
rocznicy niepodległości.

Katarzyna Maler
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STYCZEŃ
Zimy w czasach realnego socjalizmu były również  realne, zasobne w śnieg,

skute lodem i szczypiące mrozem. Na długie tygodnie trotuary skrywały się
pod grubą warstwą ubitego śniegu, a jezdnie wypełniała topiona przez sól
brudna śnieżna breja. Pomiędzy chodnikami a jezdnią powiększały się z cza-
sem usypane ze zgarniętego śniegu wały, które z jednej strony chroniły pie-
szych przed opryskaniem śniegowym brudem przez przejeżdżające samocho-
dy, z drugiej jednak ograniczały możliwości przejścia na drugą stronę ulicy.

Dorośli, zakutani
w szaliki, w tureckich
lub zakopiańskich
kożuchach i wielkich
futrzanych czapach
dreptali po chodni-
kach ślizgając się lub
zapadając w świeży
opad po kolana.
Dzieci docierały do
przedszkoli na san-
kach ciągniętych
przez umęczonych rodziców rumiane i radośnie zdumione tak atrakcyjnym
środkiem transportu. W pobliżu szkół należało poruszać się czujnie,  z głową
wciśniętą w ramiona, żeby w jak największym stopniu osłabić siłę rażenia zbłą-
kanej śnieżnej kuli.

Krótkie, mroźne dni, śliskie chodniki i śnieżkowe kanonady nie nastrajały do space-
rów. Było jednak jedno miejsce, któremu nawet w najbrzydszy dzień styczniowy trud-
no było odmówić uroku - park.

Może nie epatował przesadnie kolorami, co można odczuwać boleśnie po rozpasa-

DYSKRETNY UROK PRL-U
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HISTORIA
nej kolorystycznie jesieni, ale w czerni i bieli
stawał się bajkowy, nierealny, majestatycz-
ny. Tylko patrzeć, jak przemknie sankami
Królowa Śniegu unosząc gdzieś w dal bied-
nego Kaja.

Miło było pójść po lekcjach do par-
ku, gdy pod nogami odzianymi w re-
laksy skrzypiał i iskrzył się w słońcu
śnieg. Zatrzymać i posłuchać tego, co
w zimowym parku najpiękniejsze - ci-
szy. Potem kontemplować urodę nie-
dźwiadka   z ośnieżonym grzbietem i
strząsnąć z łebka żółwia śniegową cza-
pę.

Kiedy było się jeszcze w wieku, gdy
zabawa ta nie była kompromitacją,
można było pozjeżdżać na sankach z
górki, na której stoją dziś bloki Alei Ślą-

skiej. W bardziej statecznym już okresie życia pozostawała jedynie wyprawa
nad parkowy staw.

Jeśli mróz rzetelnie wypełniał swoje obowiązki, staw zamieniał się w lodowi-
sko. Płytki był, więc i bezpieczny dla amatorów ślizgania. Wieczorami oświe-
tlony stawał się w zimowych miesiącach miejską ślizgawką.

W to skądinąd  urokliwe miejsce zabrał nas kiedyś pan od wuefu. Cała klasa
przyniosła łyżwy, ja nie! Nigdy nie miałam takiego narzędzia tortur i nigdy
takowego nie pożądałam. Lubiłam popatrzeć, owszem. Nawet mi się podobało,
ale...Dostałam szkolne łyżwy i wyruszyliśmy do parku. Kazano mi założyć ustroj-
stwo - założyłam i stanęłam w głębokim śniegu.

- Wejdź na lód!  -  Nie.
Już widziałam oczami wyobraźni jak padam na twarz rozkwaszając sobie nos.

Już słyszałam trzask łamanych kości i czułam przejmujący ból.
Nigdy  w życiu!!!
Wreszcie zniecierpliwieni koledzy wciągnęli mnie ochoczo na zdradliwą taflę

i próbowali nauczyć nienauczalnego. To tak, jak z całkami. Niby wiem, że jest
takie coś. Niby są ludzie, którzy rozumieją, co to jest, ale dla mnie to zawsze
będą jakieś bliżej nieokreślone mleczno białe galaretki.

Ciągali mnie po tym stawie tam i z powrotem. Zgrzali się, spocili, wściekli, że
nie mogą sobie zwyczajnie pojeździć na łyżwach. Kostki miałam wytrenowane
cudownie, raz mi się te nóżęta wyginały na zewnątrz, raz do wewnątrz. Odpu-
ścili, gdy wreszcie uwaliłam przysłowiową gruchę i porzucili mnie na  środku
stawu z przymarzającym do tafli tyłkiem. Ostatkiem sił przewróciłam się na
brzuch i z godnością, na czworaka wróciłam na brzeg.

Do prowadzenia samochodu i matematyki mam podobny talent. Całki.
                                                           Barbara Sośnica Czekała

BBAR
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Bezsensowne przedsięwzięcia miewają czasami tyle uroku, że zapamiętuje
się je  na wiele lat. Bo jaki sens ma zawiezienie dwudziestu uczennic głubczyc-
kiego liceum bladym, zimowym świtem do cukrowni w Baborowie w ramach
przedsięwzięcia o mądrze brzmiącej nazwie "preorientacja zawodowa"?  Były
to czasy zamierzchłe, socjalistycznie siermiężne,  więc nie używało się na okre-
ślenie owej preorientacji wszechobecnego dziś określenia  "projekt". Aż dziw
bierze, że bez tego językowego natręta dało się jakoś rozmawiać.

Celem ekskursji było pokazanie młodzieży socjalistycznego zakładu pracy,
jego martyrologicznej przeszłości, pracowitej codzienności i świetlanej oczy-
wiście przyszłości. Takie zawracanie głowy ciężko pracującym robotnikom miało
ułatwić nam w przyszłości wybór zawodu. Zakłady Dziewiarskie Unia też zwie-
dziłyśmy, choć ta wycieczka miała zasadniczy mankament - fabryka była na
miejscu, zajęło nam to raptem dwie godziny i na matmę zdążyłyśmy.

Browaru nam nie pokazano i pewnie dlatego funkcjonuje sobie do dziś,
pachnąc słodem ku radości piwoszy i utrapieniu tych, co zapachu nie znoszą.
Odwiedzone przez nas zakłady wicher historii zmiótł w nicość. Przypadek?

Ale to będzie później. Teraz jest luty, wczesna godzina, ciemno jeszcze na
dworze. Niewyspane zajmujemy miejsca w zdezelowanym już lekko piętrusie,
stojącym na peronie drugim urokliwego dworca. Oczywiście wszystkie chce-
my jechać na górze, choć do dziś tej oczywistości nie rozumiem.  Ignorując
polecenia opiekunki  i wychowawcy w jednym, rozpierzchamy się po wagonie.
Cały skład jest na nie. Okna się nie otwierają albo nie zamykają. Ławeczki są
niewygodne i niezbyt czyste. Nieważne, jedziemy na wycieczkę!

"Nagle świst, nagle gwizd, para buch..." Tak, tak, to parowóz zabiera nas
w podróż do Baborowa.  Piękne wspomnienie. Dziś parowozy też zniknęły. Ba,
tej linii kolejowej już nie ma!!! Niedługo pewnie i dworca nie będzie, najpiękniej-
szego małego dworca, jaki widziałam. Jakoś "projektu" ratowania dworca nie
ma. Projektowe cicho sza. (foto wyżej JW projekt odbudowy wg właściciela)

Z cukrowni pamiętam niewiele: taśmę produkcyjną oblepioną cukrem, które-
go mogłyśmy spróbować, ogromny magazyn wypełniony torebkami gotowy-
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mi do sprzedaży i głębokie przeświadczenie, że nigdy w życiu nie chciałabym tak
ciężko pracować w tak mrocznym i przygnębiającym miejscu. To w sumie też jakiś
rodzaj preorientacji zawodowej. A może to przygnębiająca szarość i chłód zimowego
dnia tak wpłynęły na nasze samopoczucie.

Wróciłyśmy wcześnie i już na dworcu "rozpuszczono" nas do domu.  Znacie te
czarowne chwile, kiedy nauczyciel myśli, że już jesteście w domu, a rodzic jest prze-
konany, że spędzacie czas w szkole? Pełnia szczęścia i oszałamiająca swoboda.

I co zrobić z tak niespodziewanie uzyskaną wolnością? Wiadomo co! Coś
mocno zakazanego. Dlatego, gdy przechodziłyśmy obok nowo otwartej re-
stauracji "Centralna" , po prostu skierowałyśmy swe kroki stałego bywalca ku
drzwiom wejściowym. Najfajniejsze stoliki przy oknie były dwuosobowe, na-
szej czwórce przypadł więc taki w środku sali.

Nie lubię naleśników, a tego dnia dodatkowo nie mogłam patrzeć na cukier,
ale jedynie ta potrawa mieściła się w sferze naszych możliwości finansowych.
Skubałam swoją porcję siedząc tyłem do wejścia i, jak to się ma w tym wieku,
śmiejąc się  jak głupi do sera, choć naleśniki były z jabłkami. Siedząca naprze-

ciwko Marusia nagle spoważniała i ucichła, a koło nas przeszła Pani Dyrektor.
Obrzuciła nas pełnym dezaprobaty spojrzeniem i zajęła stolik obok. Przestało
być fajnie. Znałyśmy zasady i wiedziałyśmy, że uczniom naszej szkoły nie
wolno bywać bez opieki dorosłych w lokalach, gdzie serwowano alkohol.
I w żaden sposób nie broniły nas niewinne naleśniki. Swoboda w małym mia-
steczku ma swoje ciasno wytyczone granice.

Nazajutrz godnie poddałyśmy się karze, nie próbując tłumaczyć, że zgłębia-
łyśmy tajniki pracy kelnera w ramach preorientacji zawodowej. Struna była
zbyt naciągnięta, żeby się dalej wygłupiać.

Restauracja Centralna również przestała istnieć.
                                                           Barbara Sośnica Czekała

foto JW
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Rok 1976 upłynął mieszkańcom miasta w poczuciu druzgocącej, niezasłużo-
nej niczym i niesprawiedliwej klęski. A wszystko to za sprawą programu telewi-
zyjnego "Bank 440", w którym Głubczyce zmierzyły się z Buskiem Zdrojem.

Teleturniej był kontynuacją wcześniejszego "Banku Miast" - programu wy-
myślonego i realizowanego przez Mariusza Waltera. Nie bez przyczyny reakty-
wowano go w 1976 roku jako "Bank 440", kraj był bowiem świeżo po reformie
administracyjnej, która w miejsce 17 województw wprowadziła ich aż 49, po-
wstały też miasta-gminy, których było właśnie 440. Szefa takiego miasta -gminy
nazywano naczelnikiem. Maleńka Opolszczyzna nie odczuła mocno skutków
reformy. Straciła jedynie kilka leżących na obrzeżach regionu powiatów, które
przy okazji kolejnej reformy wróciły do "macierzy" jak przykładowo Olesno lub
pozostały w innych województwach na zawsze jak Racibórz. Dla większych
województw reforma była rewolucją i między innymi ów "Bank 440" miał Pola-
ków z tą rewolucją oswoić.

Żeby wziąć udział w  zabawie, mia-
sto musiało się do niej zakwalifiko-
wać. Głubczyce zrobiły to koncerto-
wo,  plasując się w głosowaniu na
czwartym miejscu po Limanowej,
Skoczowie i Busku. I to już był suk-
ces! Nie wiem, ile miast zgłosiło ak-
ces, ale przypominam - było ich 440.

Ponieważ startowano parami, nam
przypadło Busko Zdrój z wojewódz-
twa kieleckiego i udział w drugim od-
cinku programu.

Formuła była, jak na owe czasy,
nowoczesna i interesująca. W War-
szawie nad całością czuwał redaktor
Eugeniusz Pach. Zgromadzeni w stu-
diu eksperci: dziennikarze, samorządowcy i artyści oceniali przeprowadzane przez
rywali konkursy, przygotowane prezentacje i występy. W rywalizujących mia-
stach stołeczni dziennikarze pomagali miejscowym w realizacji zadań konkurso-
wych, czuwali nad prawidłowym ich przebiegiem  i nieśli pomoc wszelaką. Wyjąt-
kiem był "oskarżyciel", którego zadaniem było szukanie pod blichtrem odpicowa-
nego na turniej miasta niedociągnięć, niedoróbek, miejsc i problemów, które chcia-
łoby się ukryć.

 Naczelnicy mieli odnieść się do problemu, zadeklarować sposób i czas jego
rozwiązania. Padało, jakże charakterystyczne dla gierkowskiej epoki polecenie:
"Chciałbym, naczelniku, żebyście powiedzieli..."  I naczelnik odpowiadał, że
problem będzie załatwiony  teraz, zaraz, już! Choć wcześniej latami pewnych
spraw załatwić się nie dało.

Ot, magia telewizji.

305

HISTORIA

Z ramienia organizatorów do naszego miasta przyjechał redaktor Bujko, a
może Bójko, nie pamiętam. Imienia pana z telewizji też już nie pamiętam. To
nazwisko jest jednak ważne, bo przez miesiące było synonimem czegoś bardzo
złego. Widocznie nie zapisało się w pamięci głubczycan złotymi zgłoskami.

28 marca, dzień w którym pierwszy raz miasto zaprezentowało się na ogólno-
polskiej antenie był zimny i ponury. Puste ulice rosił nieprzyjemny, prawie
jesienny kapuśniaczek. Życie miasta skoncentrowało się w dwóch miejscach.
Pierwszym było podwórze liceum, gdzie ustawiono estrady dla lokalnych arty-
stów, jak i ówczesnych gwiazd estrady.

Drugim miejscem akcji był Plac 1 Maja, na którym odbywały się konkursy.
Zapamiętałam jedynie podrzucanie beli słomy i dziesiątki beczek na piwo. Wni-
kliwa dedukcja pozwoliła mi powziąć podejrzenie, że miasto prezentowało to,
co miało  najlepszego: rolnictwo i browarnictwo.

Nam, uczniom niedziela upłynęła na bieganiu do liceum, żeby zobaczyć wy-
stęp Steni Kozłowskiej, czy Romana Górczaka i z liceum do domu, żeby te
dziwa zobaczyć w telewizji.

Ostatecznie miasto przegrało, jak twierdzono powszechnie niesprawiedli-
wie. Żal i rozgoryczenie było powszechne. Pani Dyrektor rozpoczęła ponie-
działkową lekcję matematyki od płomiennego przemówienia.

A moim zdaniem to był sukces. Samo uczestnictwo w programie było znako-
mitą (wtedy nieznane słowo) promocją miasta. Zaprezentowaliśmy się godnie
całemu krajowi i już nie musiałam na wakacjach odpowiadać na pytania typu:
Jesteś z Głubczyc? A gdzie to jest?

Zostały z pewnością w telewizyjnych archiwach materiały z tego programu.
Może ktoś pokusiłby się o ich pozyskanie? Jaka to by była frajda - obejrzeć.

                                                      Barbara Sośnica Czekała
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Udawanie idiotki zawsze przychodziło mi z zastanawiającą łatwością. Aż się
boję pomyśleć, że bierze się to stąd, iż w gruncie rzeczy grając osobę nieroz-
garniętą,  gram samą siebie, może tylko trochę koloryzując. Może. Pozostanę
jednak w błogim przekonaniu, że jestem mądrzejsza niż odgrywane postaci.

To był kwiecień 1982 roku. Jeszcze stan wojenny w pełnym rozkwicie, a już
żyło się w miarę normalnie.  "To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym,
że zaczynamy się w niej urządzać." - chciałoby się powiedzieć za Stefanem
Kisielewskim. Pomóc urządzić mi się w kulawym socjalistycznym życiu posta-
nowił sąsiad.

Mieszkał tuż obok, był mniej więcej w moim wieku, chadzał do tych samych
szkół. W czerwonym krawacie chadzał, gwoli ścisłości. Znaliśmy się tylko
z widzenia z bezpiecznej odległości, żadne tam wspólne granie w siatkówkę na
podwórku. Aż do chwili, gdy ożenił się z moją szkolną koleżanką. Od tego
momentu ewidentnie znałam faceta.

Nie zdziwiło mnie więc, że pewnego dnia zadzwonił do szkoły, w której pra-
cowałam, żeby zaprosić mnie w swoim i żony imieniu do nich na popołudnie.
Przyjęłam to zupełnie naturalnie i nawet trochę zdumiała mnie mina przysłu-
chującego się rozmowie dyrektora. Dyro najwyraźniej wiedział lepiej, czym
zajmuje się mój kolega z podwórka.

Gdy pokonałam te kilkadziesiąt metrów od siebie do mieszkania "przyjaciół",
usłyszałam w otwartych gościnnie drzwiach, że koleżanka musiała nagle wyje-
chać do Opola, ale mimo to jestem serdecznie zaproszona na kawę, bo przecież
znamy się od lat, a właściwie, to nic o sobie nie wiemy. Normalna osoba po-
dziękowałaby w tym momencie za uraczenie deficytowym w socjalizmie napo-
jem i poszła do domu. Moja wewnętrzna idiotka została zaintrygowana na tyle
skutecznie, że zaproszenie przyjęła. Różne myśli przychodziły mi do głowy,
bałam się jednak średnio. O spotkaniu wiedział nie tylko mój dyrektor, ale
i kolega z pracy. Wspólny kolega mój i "czerwonego krawata".

Zasiadłam w ciasnym, szczelnie wypełnionym książkami pokoju. Z małego,
kasetowego magnetofonu płynęła muzyka, a mój gospodarz w niewielkiej ku-
chence przygotowywał kawę.

- Wyłączymy muzykę, żeby nam nie przeszkadzała - powiedział i w pokoju
zapanowała cisza. Jemu się wydawało, że zapanowała, bo ja wyraźnie słysza-
łam, że taśma dalej się przesuwa.

Słabo widzę od kiedy pamiętam i natura zrekompensowała mi tę przypadłość
nieprawdopodobnym wyostrzeniem słuchu. Zresztą, kto wykonuje profesjo-
nalną robotę z pomocą amatorskiego sprzętu? Ten ustrój musiał upaść. Do-
brze, że nie trzeba mi było mikrofonu podtykać pod nos.

Dziś sobie z tego żartuję, ale wtedy - przyznam - mocno się wystraszyłam,
a w chwilę potem nagła krew mnie zalała.

- Jak można - pomyślałam - wykorzystywać Bogu ducha winnych znajo-
mych i własną żonę do czegoś tak doskonale obrzydliwego? I co on chce
nagrać?

307

HISTORIA
Odpowiedź dałam sobie natychmiast  - Chce, żebyś chlapnęła coś, co po-

zwoli mu zmusić cię do współpracy.
- O, ty ... bardzo zły człowieku -zwróciłam się do niego w myślach (wersja dla

nieletnich czytelników). Ciekawa jestem, ile masz czasu na taśmie? Sprawdzimy?
I zaczęliśmy rozmowę, której desperacko, choć z narastającym rozbawie-

niem, starałam się nadać ton. Jak to zwykle w moim życiu w sukurs przyszły mi
książki. Omówiłam prawie wszystko, co miał na półkach z uwzględnieniem
jakości wydania, klasy papieru i staranności edytorskiej.

Czas płynął, taśma cichutko się przesuwała, kiedy wreszcie zrozumiał, że
z własnej woli nic głupiego nie powiem.

- Powiedz mi, kto u was w szkole tak najbardziej narzeka?
- Wszyscy narzekamy sprawiedliwie po równo - szczebiotałam z nosem

w książce.
 - Sam wiesz, jak się ciężko żyje dzisiaj. Ale myślę, że wystarczy odrobina

spokoju i wszystko się unormuje.
-  A z pracy jesteś zadowolona? Bo może jakąś lepszą można by ci zapropo-

nować.
- No pewnie. Najlepiej w RUSW - pomyślałam, uświadamiając sobie nagle,

że marchewka mu się kończy i mój wcale nie szanowny interlokutor może
sięgnąć po kij.

- Muszę już iść - odłożyłam książkę.
Nie protestował. Na prośbę, żeby rozmowa została między nami oczywiście

odpowiedziałam.
-  Oczywiście!

                                                    Barbara Sośnica Czekała
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Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Zaryzykuję nawet tezę, że w przytła-
czającej ilości przypadków bardzo trafne i nie podlega weryfikacji. Tak jest
z oceną ludzi, miejsc, zjawisk, dzieł sztuki wreszcie. Albo się nam coś spodoba
od razu, albo znielubimy natychmiast i bardzo trudno będzie nas przekonać do
zmiany odczuć. Ba, nie będzie nas interesować próba zmiany opinii.

Kiedy więc rodzice wpadli na pomysł pokazania potomstwu Głubczyc, mia-
steczka, w którym niedługo mieliśmy zamieszkać, skazali mnie na miłość do
tego miejsca od pierwszego wejrzenia.

Trudno było nie
ulec urokowi miasta,
które zobaczyłam
pierwszy raz w sło-
neczną niedzielę 17
maja 1970 roku. Pięk-
nie ustrojone ulice
tętniły życiem, Od-
świętnie ubrani ro-
dzice wiedli swe
opychające się watą
cukrową pociechy
od atrakcji do atrak-
cji. Długa kolejka
ustawiła się do lote-
rii fantowej. Wszyst-
ko osnuwał  rozkosz-

ny zapach kiełbasy z
rożna i stukały zachę-
cająco o blaty drew-
nianych stołów kufle
z głubczyckim piwem.
Przepiękny świat bez
plastiku.

 Z rozstawionych
na chodnikach i pla-
cach kramów wabiły
przechodniów atrak-
cyjne wystawy. Pre-
zentowała się kie-

trzańska fabryka dywanów i głubczyckie zakłady dziewiarskie. Nie wiem, czy
te rarytasy można było kupić. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby były one
jedynie do pooglądania. Socjalistyczna gospodarka miała tę dość dziwną ce-
chę, że towary się produkowało pełną parą, we współzawodnictwie brygad
pracy socjalistycznej i przy permanentnym przekraczaniu planów, a efektów
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tej produkcji jakoś wi-
dać w handlu nie było.
Kupno śpiochów z ani-
lany, produkowanych
po drugiej stronie uli-
cy graniczyło z cudem.

W amfiteatrze od
rana grała muzyka. Lo-
kalni artyści i zespoły
ludowe prezentowały
się na scenie.  Hitem
dnia była piosenka
"Srebrne wesele" śpie-
wana w oryginale przez
Wiktora Zatwarskiego.
Jak ulał pasowała do
świętowanego tak uro-
czyście dwudziestopię

Wymyśliła ten festi-
wal  „Trybuna Opol-
ska" i,  jak się to dziś
określa, objęła patrona-
tem medialnym. Ukon-
stytuował się komitet
honorowy festiwalu
złożony z ówczesnych
przedstawicieli władzy i kultury województwa opolskiego pod przewodnic-
twem redaktora naczelnego TO.

Formuła była prosta - od kwietnia do lipca w każdą niedzielę odbywała się
kolejno we wszystkich powiatowych miastach Opolszczyzny  impreza ukazująca doro-
bek miasta w najróżniejszych dziedzinach życia. Hasło wydarzenia do dziś uwodzi mnie
swoją doskonałą wręcz ogólnikowością i możliwością zastosowania wręcz uniwersalną:
"Co zrobiono, to zostanie".

Finał festiwalu, określanego, festiwalem dumy i radości"  odbył się, a jakże,
22 lipca w opolskim amfiteatrze, gdzie miasta ponownie zaprezentowały swoje
osiągnięcia.

Z kronikarskiego obowiązku, choć i z dużą niechęcią, odnotować muszę, że
Głubczyce zajęły 11 miejsce na 14 ówczesnych powiatów.

Nieważne! Ważne, że tak pięknie mnie przywitały.
      Barbara Sośnica Czekała



308

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019
MAJ

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Zaryzykuję nawet tezę, że w przytła-
czającej ilości przypadków bardzo trafne i nie podlega weryfikacji. Tak jest
z oceną ludzi, miejsc, zjawisk, dzieł sztuki wreszcie. Albo się nam coś spodoba
od razu, albo znielubimy natychmiast i bardzo trudno będzie nas przekonać do
zmiany odczuć. Ba, nie będzie nas interesować próba zmiany opinii.

Kiedy więc rodzice wpadli na pomysł pokazania potomstwu Głubczyc, mia-
steczka, w którym niedługo mieliśmy zamieszkać, skazali mnie na miłość do
tego miejsca od pierwszego wejrzenia.

Trudno było nie
ulec urokowi miasta,
które zobaczyłam
pierwszy raz w sło-
neczną niedzielę 17
maja 1970 roku. Pięk-
nie ustrojone ulice
tętniły życiem, Od-
świętnie ubrani ro-
dzice wiedli swe
opychające się watą
cukrową pociechy
od atrakcji do atrak-
cji. Długa kolejka
ustawiła się do lote-
rii fantowej. Wszyst-
ko osnuwał  rozkosz-

ny zapach kiełbasy z
rożna i stukały zachę-
cająco o blaty drew-
nianych stołów kufle
z głubczyckim piwem.
Przepiękny świat bez
plastiku.

 Z rozstawionych
na chodnikach i pla-
cach kramów wabiły
przechodniów atrak-
cyjne wystawy. Pre-
zentowała się kie-

trzańska fabryka dywanów i głubczyckie zakłady dziewiarskie. Nie wiem, czy
te rarytasy można było kupić. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby były one
jedynie do pooglądania. Socjalistyczna gospodarka miała tę dość dziwną ce-
chę, że towary się produkowało pełną parą, we współzawodnictwie brygad
pracy socjalistycznej i przy permanentnym przekraczaniu planów, a efektów

309

HISTORIA
tej produkcji jakoś wi-
dać w handlu nie było.
Kupno śpiochów z ani-
lany, produkowanych
po drugiej stronie uli-
cy graniczyło z cudem.

W amfiteatrze od
rana grała muzyka. Lo-
kalni artyści i zespoły
ludowe prezentowały
się na scenie.  Hitem
dnia była piosenka
"Srebrne wesele" śpie-
wana w oryginale przez
Wiktora Zatwarskiego.
Jak ulał pasowała do
świętowanego tak uro-
czyście dwudziestopię

Wymyśliła ten festi-
wal  „Trybuna Opol-
ska" i,  jak się to dziś
określa, objęła patrona-
tem medialnym. Ukon-
stytuował się komitet
honorowy festiwalu
złożony z ówczesnych
przedstawicieli władzy i kultury województwa opolskiego pod przewodnic-
twem redaktora naczelnego TO.

Formuła była prosta - od kwietnia do lipca w każdą niedzielę odbywała się
kolejno we wszystkich powiatowych miastach Opolszczyzny  impreza ukazująca doro-
bek miasta w najróżniejszych dziedzinach życia. Hasło wydarzenia do dziś uwodzi mnie
swoją doskonałą wręcz ogólnikowością i możliwością zastosowania wręcz uniwersalną:
"Co zrobiono, to zostanie".

Finał festiwalu, określanego, festiwalem dumy i radości"  odbył się, a jakże,
22 lipca w opolskim amfiteatrze, gdzie miasta ponownie zaprezentowały swoje
osiągnięcia.

Z kronikarskiego obowiązku, choć i z dużą niechęcią, odnotować muszę, że
Głubczyce zajęły 11 miejsce na 14 ówczesnych powiatów.

Nieważne! Ważne, że tak pięknie mnie przywitały.
      Barbara Sośnica Czekała



310

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

CZERWIEC
Robotnicy, chłopi  i inteligencja pracująca miast, i wsi wystawali sobie chleb

w kolejkach w "domach chleba". Nie wiem, dlaczego akurat tak nazywano
sklepy z pieczywem, podobnie jak nie potrafię sobie wyjaśnić,  skąd się w
tamtych czasach wziął obyczaj nazywania sklepów obuwniczych "salonami".
Może to mizeria znajdujących się w przybytkach towarów skłaniała do fantazji
i rozmachu w nazewnictwie.

Taki dom chleba mieścił się w czasach mego socjalistycznego dzieciństwa
i młodości przy ulicy Kochanowskiego. Pamiętam okrągły, chrupiący, pyszny
chlebek z makową posypką. "Zakopiański" się cymes nazywał i gdy trafił na
sklepową półkę , szedł jak świeże bułeczki.

Taki chlebuś właśnie miałam zamiar kupić, gdy w drzwiach piekarni natknę-
łam się na  Andrzeja, kolegę ze szkoły. Miał w siatce bułki i dwóch nieznanych
mi wówczas kolegów po bokach. Kropka w kropkę takich jak on, długowło-
sych, w dżinsach i trampkach. Niespodziewane to było spotkanie ze wszech
miar, bo chodziłam z nim do szkoły w Opolu i wiedziałam, że z Głubczycami nie
ma nic wspólnego.

- Cześć! Gdzie tu mogę kupić buty? - uprzedził moje pytanie.
Wytłumaczyłam, że ma sobie pójść w prawo, potem cały czas prosto, minąć

szkołę z czerwonej cegły, potem kościół po lewej i dotrze do salonu obuwniczego.
- Dzięki. Na warsztaty tu przyjechaliśmy. To jest Janusz, a to Marek - wyja-

śnił i dopełnił towarzyskiego obowiązku za jednym zamachem.
Olśniło mnie. Coś tam słyszałam, że będą w domu kultury jakieś warsztaty

muzyczne. Nie wiem czemu wbiłam sobie do głowy, że to może jakieś zespoły
ludowe, może jakieś lokalne - wokalne i gdyby nie spotkanie na schodkach
domu chleba, straciłabym niepowtarzalną okazję przyglądania się narodzinom
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jednej z najciekawszych grup rockowych w Polsce, prekursorów polskiego
heavy metalu  - TSA.

Na schodkach zabrakło tylko jednego ówczesnego członka grupy Marka
Radulego z Kędzierzyna. Dziś jednego z najlepszych polskich gitarzystów.
Spotkałam go później na koncercie w parkowym amfiteatrze. Grał wtedy  na
perkusji. To był trzeci koncert TSA. Wcześniej zagrali jedynie w Opolu i Kę-
dzierzynie. Nie było z nimi jeszcze Stefana Machela ani Marka Piekarczyka. To
był wtedy zespół instrumentalny.

Koncert był zwieńczeniem kilkudniowych warsztatów i wielogodzinnych
jam session w sali domu kultury. Wypadło grać młodym artystom w ulewnym
deszczu. Publiczność pod parasolami, z płaszczami przeciwdeszczowymi na
kolanach dość rachitycznie klaskała - skomplikowana czynność, gdy trzyma
się parasolkę.

I wtedy na scenie zainstalował się zespół Andrzeja Nowaka. Pierwsze dźwię-
ki i... kompletne szaleństwo. Parasole precz, płaszcze na bok, wszyscy pod
scenę. Nieprawdopodobna energia!

Jaka ja byłam dumna, że mam takich fantastycznych kumpli i że w moim
mieście odbyła się taka wspaniała impreza!

No właśnie, liczba pojedyncza. A dlaczego tylko jedna? Przecież takie warsz-
taty mogły się odbywać co roku. Dawać radość młodym mieszkańcom, budzić
senne chwilami miasteczko. Co nie zagrało? Bo przecież muzycy zagrali świet-
nie. Niewielu już ich pamiętam, ale Ci, których kojarzę,  odnieśli sukces. Raduli
zdobył popularność w Budce Suflera, grał tam dziesięć lat i nie waham się
napisać, że były to najlepsze lata zespołu. Marek Kapłon grywał z Dżemem.
Inny perkusista, Mirek Sitkowski, grał w orkiestrach, często widywałam go na
festiwalach w Opolu. A TSA? Wiadomo!

Szkoda, że tylko raz odbyły się w OGL takie warsztaty.
To szczęśliwe miejsce dla muzyki.

Barbara Sośnica Czekała
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LIPIEC I SIERPIEŃ
Nie dałam się nigdy namówić na kolonie. To przecież dość przerażająca per-

spektywa codziennych, jak w roku szkolnym, pobudek skoro świt, zorganizowa-
nych wędrówek parami i opiekunów zwanych wychowawcami. Zdecydowanie
nie chciałam być podczas wakacji wychowywana i pozbawiona swobody.

Poza więc miłym urozmaiceniem w postaci wyjazdu z rodzicami na wczasy
pracownicze, najczęściej nad morze i w pewnej chwili męczącym już przerywni-
kiem, powtarzanym co wakacje serialem "Wakacje z duchami" całe dwa cu-
downe miesiące spędzałam na podwórku.

A podwórko miałam piękne, rozległe i zielone. Położone z samym centrum
miasta pomiędzy kościołem a zapleczem baru Zefir. Przez otwarte rankiem okno
płynął bądź majestatyczny głos dzwonów, bądź zapach smażonych kotletów
mielonych, takie sacrum i profanum mojego dzieciństwa. Nierzadko zapach
kotletów mieszał się z aromatami pobliskiego browaru, które wtedy budziły
moją niechęć, dziś są powodem rozrzewnienia.

Podwórko, choć duże czasami stawało się za
ciasne dla rozbawionych dzieciaków. Biegliśmy
wtedy na ulicę Browarną, żeby pozaglądać w
okna mieszkańców małego, białego domku lub
pod ruiny ratusza. Plotka głosiła, że chłopcy po-
trafili wejść na szczyt ratuszowej wieży. Nie wi-
działam. Widziałam natomiast,  jak z szeroko otwar-
tego okna przy ulicy Browarnej leciały w naszym
kierunku rozmaite przedmioty ciskane przez roz-
sierdzonych naszym wścibstwem mieszkańców.
Szczególnie utkwiła mi w pamięci szybująca w
naszym kierunku proteza nogi. Ten epizod poło-
żył kres naszym wyprawom na Browarną.

Graliśmy w siatkówkę od rana
do wieczora, czasami w badmin-
tona, znakomicie bawiło się też
w chowanego w opuszczonym,
przeznaczonym do rozbiórki
domu przy Placu Józefa.

Strategiczne położenie po-
dwórka umożliwiało nam niesie-
nie pomocy umęczonym trwa-
jącymi przez lata przejściowy-
mi trudnościami w zaopatrzeniu
rodzicom. Zawsze wiedzieliśmy

pierwsi, że przywieźli towar do drogerii. Na początku błyskawicznie tworzącej
się kolejki stawała grupa spoconych dzieciaków z piłkami lub paletkami w
rękach i kupowała, co tam akurat "rzucili". Trafiał się tatarakowy szampon do
włosów o obrzydliwym zapachu, truskawkowa pasta do zębów dla dzieci, któ-
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ra w swym składzie, sądzę, że jako jedyna na świecie, miała cukier. Czasami
nawet udawało się upolować paczkę waty. Pewnego razu kupiłam coś dziwne-
go - mydło do włosów. Skusiłam się, bo "dawali" po jednym, więc myślałam, że
to coś ekstra. W sumie trochę racji w tym było, bo choć głowa swędziała po
zastosowaniu wynalazku okropnie, to jednak włosy były umyte. Starczyło
tego specyfiku na pół roku dla całej rodziny.

Jeśli zostało nam trochę pieniędzy odwiedzaliśmy budkę z lodami w pobliżu
naszej szkoły. Lody były przednie, z naturalnych składników. Truskawkowe
były tylko w czerwcu, bo zawierały prawdziwe owoce. A śmietankowe miały
śmietanę. Naprawdę! Tęsknię za tą budką.

W upalne dni chadzało się do par-
ku lub na basen. Nigdy jednak nie
gustowałam w kąpieli, gdy basen był
pełen ludzi. Denerwowało mnie
wrzeszczące towarzystwo   i dowcip-
nisie wrzucający dziewczyny do
wody przy dzikim aplauzie troglody-
tów w slipkach. Pływam nieźle, ale
kiedyś wciągnięta do wody za nogi
przez nurkującego kretyna omal się
nie utopiłam.

Na basenie bywało się więc już po jego zamknięciu. Dziura w ogrodzeniu od
strony parku umożliwiała zażywanie kąpieli w ciszy i spokoju, choć dotarcie do
dziury stromym brzegiem Psiny stanowiło nie lada wyzwanie. Woda była, jak
to wieczorem, cieplut-
ka i cała niecka dla nas.
Nikt nas nigdy nie przy-
łapał, aż dziwne.

Jeździliśmy też oczy-
wiście na rowerach,
najchętniej wzdłuż par-
ku ulicą Parkową, wte-
dy Janka Krasickiego.
Kręciliśmy się po Kra-
sickim tam i z powrotem
od poczty po świąty-
nię dumania, ruchu sa-
mochodowego w tych
pięknych czasach wła-
ściwie nie było. Często wypuszczaliśmy się gdzieś dalej, do Marysieńki, do
Grobnik, na wylotówkę do Raciborza, gdzie rosły dorodne czereśnie.

Brudna, umęczona i bezbrzeżnie szczęśliwa wracałam wieczorem do domu.
Opatrywałam poharatane kolana i szłam spać, nie zastanawiając się, co mnie
rano obudzi: dzwony, czy kotlety mielone?

                                                         Barbara Sośnica Czekała

foto JW



312

KALENDARZ G£UBCZYCKI 2019

LIPIEC I SIERPIEŃ
Nie dałam się nigdy namówić na kolonie. To przecież dość przerażająca per-

spektywa codziennych, jak w roku szkolnym, pobudek skoro świt, zorganizowa-
nych wędrówek parami i opiekunów zwanych wychowawcami. Zdecydowanie
nie chciałam być podczas wakacji wychowywana i pozbawiona swobody.
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płynął bądź majestatyczny głos dzwonów, bądź zapach smażonych kotletów
mielonych, takie sacrum i profanum mojego dzieciństwa. Nierzadko zapach
kotletów mieszał się z aromatami pobliskiego browaru, które wtedy budziły
moją niechęć, dziś są powodem rozrzewnienia.

Podwórko, choć duże czasami stawało się za
ciasne dla rozbawionych dzieciaków. Biegliśmy
wtedy na ulicę Browarną, żeby pozaglądać w
okna mieszkańców małego, białego domku lub
pod ruiny ratusza. Plotka głosiła, że chłopcy po-
trafili wejść na szczyt ratuszowej wieży. Nie wi-
działam. Widziałam natomiast,  jak z szeroko otwar-
tego okna przy ulicy Browarnej leciały w naszym
kierunku rozmaite przedmioty ciskane przez roz-
sierdzonych naszym wścibstwem mieszkańców.
Szczególnie utkwiła mi w pamięci szybująca w
naszym kierunku proteza nogi. Ten epizod poło-
żył kres naszym wyprawom na Browarną.

Graliśmy w siatkówkę od rana
do wieczora, czasami w badmin-
tona, znakomicie bawiło się też
w chowanego w opuszczonym,
przeznaczonym do rozbiórki
domu przy Placu Józefa.

Strategiczne położenie po-
dwórka umożliwiało nam niesie-
nie pomocy umęczonym trwa-
jącymi przez lata przejściowy-
mi trudnościami w zaopatrzeniu
rodzicom. Zawsze wiedzieliśmy

pierwsi, że przywieźli towar do drogerii. Na początku błyskawicznie tworzącej
się kolejki stawała grupa spoconych dzieciaków z piłkami lub paletkami w
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313

HISTORIA
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Grobnik, na wylotówkę do Raciborza, gdzie rosły dorodne czereśnie.
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WRZESIEŃ
9 września 1973 roku był teoretycznie dziewiątym dniem mojej nauki w głub-

czyckim liceum. W praktyce pierwszą dekadę września spędziłam na stadionie
miejskim (tam odbywały się największe uroczystości -  dożynki, 1Maja, itp)
wśród nowo poznanych koleżanek z klasy, zespołów ludowych, muzyków
najróżniejszego autoramentu i wszechobecnych, zdenerwowanych, najważ-
niejszych w tej gromadzie - organi-
zatorów.   Ten dzień był bowiem
dniem dla rolnictwem bogatego po-
wiatu głubczyckiego szczególny -
dożynki wojewódzkie. Uhonorowa-
nie ciężkiej pracy rolników i nobilita-
cja dla miasteczka.

Pogoda była piękna, koleżanki z Ia
sympatyczne, nic więc nie stało na
przeszkodzie, żeby twórczemu roz-
gardiaszowi odrobinę się poprzyglą-
dać siedząc na ogrodzeniu tuż za płytą stadionu. Siedzisko było wąskie i chy-

botliwe, trzeba było uważać, żeby nie
wywinąć orła. Nie wysłano nas bowiem
na stadion w celu wywijania orła a jego
utworzenia.

Cała zabawa miała polegać na właści-
wym ustawieniu się  na płycie stadionu,
w pozycji mniej więcej embrionalnej tak,
żeby z trybun widziano jedynie nasze
plecy, w kulminacyjnym momencie przy-
odziane w białe bluzki. Byłam, patrząc z
trybuny, częścią prawego skrzydła. Za-
danie nie było specjalnie skomplikowa-
ne, tym bardziej, że na próbach sterowa-
ne byłyśmy tajemniczym, żeńskim gło-
sem  charczącym z głośników.

Podobno wyszło przepięknie. Muszę
wierzyć na słowo, bo wytworu naszych pleców nie zobaczyłam na żadnym
zdjęciu. Przeglądając zdjęcia z uroczystości, czułam się jak statysta na premie-
rze filmu, gdy dociera do niego, że wycięto sceny z jego udziałem. Zawód,
zawód, zawód! A taki był orzełek, ponoć, piękny! Z taką pasją przyklękany i
wtulany w trawę. Przecież prawie ją gryzłyśmy, zupełnie jak piłkarze dający z
siebie wszystko.

Wcześniej byłam jednak dumna i szczęśliwa, trochę - przyznaję - z powodu
zawsze i wszędzie cieszącego braku lekcji, ale też dlatego, że mogłam w przed-
sięwzięciu uczestniczyć. Gdzieś zniknęło senne miasteczko, nudne, wlokące
się niemiłosiernie popołudnia i wieczory. Puste dotąd ulice rozbrzmiewały
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gwarem krzątających się przy organizacji święta mieszkańców. Powszechne
porządki i przygotowania zaangażowały wszystkich lub prawie wszystkich
mieszkańców. Wymiatano brudy z kątów i reperowano wszystko, co takiej
naprawy wymagało. A najważniejsze było to poczucie wspólnoty celów i inte-
resów. Miasto piękniało w oczach.  Nie malowano trawy na zielono tylko z tego
powodu, że zieleń była i zawsze będzie jednym z atutów miasta, sama rośnie.

I wreszcie
dzień dożynko-
wy nadszedł.
Nie widziałam
korowodu, nie
pamiętam prze-
mówień, cała
spięta przed wy-
konaniem ze

swojego piętnastoletnie-
go, pulchnego ciałka w
przyciasnej, galowej bluz-
ce elementu godła. Chyba
się udało - oklaski wy-
brzmiały nad widownią
stadionu. Szczególnie go-
rące z trybuny honorowej
szczelnie wypełnionej, jak
zawsze w tamtych czasach,
przedstawicielami, czynnikami i sekretarzami. Czy byli rolnicy, ja nie wiem.

Kiedy wybiegałyśmy ze stadionu,  żegnało nas zawodzenie skrzypiec góral-
skiej kapeli z Sidziny, jedynej, którą zapamiętałam. Szybko do domu zrzucić
uciskającą bluzkę i zamienić lakierki na ukochane tenisówki i już można było
zagubić się w radosnych, gwarnych ulicach. Oglądać do woli stoiska browaru,
zakładów dziewiarskich, spółdzielni mleczarskiej. Kietrzański Welur wabił ha-
słem: "Dywan w każdym wiejskim domu". Strudzonych i spragnionych kusiły
kawiarnie: Relaks, Słoneczko, Kolorowa (konia z rzędem, kto pamięta, gdzie
były). Tego dnia Formoza znów stała się Łowiecką, a swojska Żeroma Barem
Zdrojowym

Gdy nadszedł wieczór, dotarłyśmy do Polmozbytu przy dzisiejszej ulicy Ra-
ciborskiej. Tu już było cicho i pusto, rozbawione miasto zostało gdzieś w
okolicach ruin ratusza. A na parkingu sklepu stało coś pięknego - polski fiat
125. Można było go dotknąć, chwycić za klamkę. Nie ten sam, ale taki sam jak
ten, który trzy miesiące wcześniej bił rekordy na betonowej drodze pod Wro-
cławiem, i który oglądałyśmy w telewizji.

Wielki świat przyszedł do nas.                                     Barbara Sośnica Czekała
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czyckim liceum. W praktyce pierwszą dekadę września spędziłam na stadionie
miejskim (tam odbywały się największe uroczystości -  dożynki, 1Maja, itp)
wśród nowo poznanych koleżanek z klasy, zespołów ludowych, muzyków
najróżniejszego autoramentu i wszechobecnych, zdenerwowanych, najważ-
niejszych w tej gromadzie - organi-
zatorów.   Ten dzień był bowiem
dniem dla rolnictwem bogatego po-
wiatu głubczyckiego szczególny -
dożynki wojewódzkie. Uhonorowa-
nie ciężkiej pracy rolników i nobilita-
cja dla miasteczka.

Pogoda była piękna, koleżanki z Ia
sympatyczne, nic więc nie stało na
przeszkodzie, żeby twórczemu roz-
gardiaszowi odrobinę się poprzyglą-
dać siedząc na ogrodzeniu tuż za płytą stadionu. Siedzisko było wąskie i chy-

botliwe, trzeba było uważać, żeby nie
wywinąć orła. Nie wysłano nas bowiem
na stadion w celu wywijania orła a jego
utworzenia.

Cała zabawa miała polegać na właści-
wym ustawieniu się  na płycie stadionu,
w pozycji mniej więcej embrionalnej tak,
żeby z trybun widziano jedynie nasze
plecy, w kulminacyjnym momencie przy-
odziane w białe bluzki. Byłam, patrząc z
trybuny, częścią prawego skrzydła. Za-
danie nie było specjalnie skomplikowa-
ne, tym bardziej, że na próbach sterowa-
ne byłyśmy tajemniczym, żeńskim gło-
sem  charczącym z głośników.

Podobno wyszło przepięknie. Muszę
wierzyć na słowo, bo wytworu naszych pleców nie zobaczyłam na żadnym
zdjęciu. Przeglądając zdjęcia z uroczystości, czułam się jak statysta na premie-
rze filmu, gdy dociera do niego, że wycięto sceny z jego udziałem. Zawód,
zawód, zawód! A taki był orzełek, ponoć, piękny! Z taką pasją przyklękany i
wtulany w trawę. Przecież prawie ją gryzłyśmy, zupełnie jak piłkarze dający z
siebie wszystko.

Wcześniej byłam jednak dumna i szczęśliwa, trochę - przyznaję - z powodu
zawsze i wszędzie cieszącego braku lekcji, ale też dlatego, że mogłam w przed-
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porządki i przygotowania zaangażowały wszystkich lub prawie wszystkich
mieszkańców. Wymiatano brudy z kątów i reperowano wszystko, co takiej
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resów. Miasto piękniało w oczach.  Nie malowano trawy na zielono tylko z tego
powodu, że zieleń była i zawsze będzie jednym z atutów miasta, sama rośnie.
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dzień dożynko-
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Nie widziałam
korowodu, nie
pamiętam prze-
mówień, cała
spięta przed wy-
konaniem ze
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go, pulchnego ciałka w
przyciasnej, galowej bluz-
ce elementu godła. Chyba
się udało - oklaski wy-
brzmiały nad widownią
stadionu. Szczególnie go-
rące z trybuny honorowej
szczelnie wypełnionej, jak
zawsze w tamtych czasach,
przedstawicielami, czynnikami i sekretarzami. Czy byli rolnicy, ja nie wiem.

Kiedy wybiegałyśmy ze stadionu,  żegnało nas zawodzenie skrzypiec góral-
skiej kapeli z Sidziny, jedynej, którą zapamiętałam. Szybko do domu zrzucić
uciskającą bluzkę i zamienić lakierki na ukochane tenisówki i już można było
zagubić się w radosnych, gwarnych ulicach. Oglądać do woli stoiska browaru,
zakładów dziewiarskich, spółdzielni mleczarskiej. Kietrzański Welur wabił ha-
słem: "Dywan w każdym wiejskim domu". Strudzonych i spragnionych kusiły
kawiarnie: Relaks, Słoneczko, Kolorowa (konia z rzędem, kto pamięta, gdzie
były). Tego dnia Formoza znów stała się Łowiecką, a swojska Żeroma Barem
Zdrojowym

Gdy nadszedł wieczór, dotarłyśmy do Polmozbytu przy dzisiejszej ulicy Ra-
ciborskiej. Tu już było cicho i pusto, rozbawione miasto zostało gdzieś w
okolicach ruin ratusza. A na parkingu sklepu stało coś pięknego - polski fiat
125. Można było go dotknąć, chwycić za klamkę. Nie ten sam, ale taki sam jak
ten, który trzy miesiące wcześniej bił rekordy na betonowej drodze pod Wro-
cławiem, i który oglądałyśmy w telewizji.

Wielki świat przyszedł do nas.                                     Barbara Sośnica Czekała
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Piękna pogoda polską jesienią to wyczekiwana rzadkość. Kiedy aura wreszcie
się nad nami ulituje i gdzieś schowają się depresyjne mgły, denerwujące mżawki i
złośliwe, zawsze wiejące w twarz wichry,  a świat rozbłyśnie październikowym
bladym słońcem, stajemy się radośni, znów dostrzegamy piękno świata, po prostu
chce nam się żyć.

Bywały takie chwile w uczniowskim żywocie, kiedy ta dobra, a przynajmniej
sucha pogoda wyczekiwana była szczególnie - szkolny wyjazd na wykopki.
Eskapada nie mogła się odbyć w deszczowy dzień.

Kiedy opowiadałam o wykopkach córce, minę miała w równym stopniu zdzi-
wioną, jak i rozbawioną. No tak, nikt jej przecież z klasą i wychowawcą na orne
pola nie wysyłał. Marnowała czas na angielski, fizykę, biologię, a tymczasem
nieszczęsne ziemniaki takie samotne, bez gości w bruzdach leżały.

Może przesadziłam pisząc, że zapewnialiśmy rozrywkę okopowym, ale sobie
wzajemnie jak najbardziej. To było piękne, tak się na tym czarnoziemie powy-
głupiać   i może raz na jakiś czas buraka  na przyczepę wrzucić - trafię, czy nie?

Rankiem dnia wykopkowego zbieraliśmy się na szkolnym podwórku, ubrani
wygodnie i roboczo z malutkimi torebusiami zamiast codziennych plecaków.
Przyjeżdżał  samochód ciężarowy, a my wspinaliśmy się na pakę, gdzie surowe
dechy umocowano na kształt ławek. Ostatnia gramoliła się pani wychowaw-
czyni. Tak,  ekwilibrystyka  to była nie do odzobaczenia. Zastanawiam się,
dlaczego nikt nie wpadł na pomysł podstawienia jakiegoś krzesełka.

Wreszcie ciężarówka ruszała. I, o dziwo, docierała do stosownego areału bez
problemów. Nie pamiętam, żeby ktoś wypadł. Milicja też się takich transpor-
tów nie czepiała, a myślę, że dziś policjant najpierw wlepiłby mandat, a potem
dostał zawału na widok tak przewożonych dzieci.

U celu wyprawy najpierw sorka hyc, potem reszta ekspedycji. Zanim spo-
niewierane już lekko ciało pedagogiczne zdążyło otrzepać spódnicę, myśmy
byli hen daleko.

W PGR jak w życiu, były dobre i złe strony. Ziemniaki były dobre, bo siedzia-
ły ślicznie w rowkach i łatwo się zbierało. Po buraki należało wędrować po
całym polu. Są one natomiast większe i szybciej napełniało się  przyczepę.

Mniej więcej w połowie "roboczodniówki" przyjeżdżał drugi ciągnik i przy-
woził nam posiłek regeneracyjny. Najmilej wspominam zwykłe bułki z kubkiem
ciepłego mleka. Wtedy to smakowało. W normalnym życiu przecież bym cie-
płego mleka nie przełknęła. Może smak niebiański brał się z apetytu po kilku
godzinach ruchu na świeżym powietrzu, a może było to prawdziwe mleko pro-
sto od krowy, a nie sklepowy wynalazek.

Jaki sens miało wożenie grupy nastolatków na buraczane pola? Przecież nie
w celu pomocy rolnikom. Byliśmy raczej znakomitymi przeszkadzaczami w ich
trudnej pracy. Sensu wychowawczego wykopki też nie miały - nauczyliśmy się
szybko, jak udawać pracę i zaangażowanie. Może wożono nas tymi ciężarów-
kami dla upojnych wspomnień? Może.

                                                           Barbara Sośnica Czekała
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LISTOPAD
Szkoła Podstawowa numer 2 w latach siedemdziesiątych XX  była piękną,

starą szkołą z czerwonej cegły wybudowaną na planie podkowy z uroczym
podwórkiem pośrodku. Na podwórze wychodziło się co przerwę, nie bacząc na
pogodę i temperaturę, w najsroższy mróz bez kurtek i czapek pozostawionych
w klasach. I omawiało się najświeższe problemy uczniowskiego żywota w cie-
niu starych drzew, pod pradawną basztą.

Nikt jeszcze nie
wpadł na dość ory-
ginalny pomysł
wprasowania w za-
bytkowy gmach kry-
tej pływalni i sali
gimnastycznej, dla-
tego ze szkoły wcho-
dziło się od podwór-
ka, też  wtedy malut-
kiego i otoczonego
murem z czerwonej
cegły.

Boisko szkolne jeszcze nie istniało  W tym miejscu  był ogromny trawnik
przecięty aleją, którą wędrowałam po lekcjach do domu.

Znosząc trudy lekcji wychowania fizycznego w ciasnej auli i brak boiska,
mieliśmy rekompensatę w postaci korytarzy szkolnych pełnych naturalnego
światła i świeżego powietrza płynącego z otwartych w ciepłe miesiące okien.
Dziwne to były czasy, gdy nikomu nie przyszło do głowy, instalowanie
w oknach szkół zamków na kluczyk, żeby uczniowie nie wyskakiwali, co dziś
jest praktyką tyleż zastanawiającą, co powszechną. Zakładanie zamków, a nie
wypadanie z okien uczniów. Taka to była szkoła, zupełnie nienowocześnie
obdarzająca ucznia zaufaniem.

foto JW
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Piękna pogoda polską jesienią to wyczekiwana rzadkość. Kiedy aura wreszcie
się nad nami ulituje i gdzieś schowają się depresyjne mgły, denerwujące mżawki i
złośliwe, zawsze wiejące w twarz wichry,  a świat rozbłyśnie październikowym
bladym słońcem, stajemy się radośni, znów dostrzegamy piękno świata, po prostu
chce nam się żyć.

Bywały takie chwile w uczniowskim żywocie, kiedy ta dobra, a przynajmniej
sucha pogoda wyczekiwana była szczególnie - szkolny wyjazd na wykopki.
Eskapada nie mogła się odbyć w deszczowy dzień.

Kiedy opowiadałam o wykopkach córce, minę miała w równym stopniu zdzi-
wioną, jak i rozbawioną. No tak, nikt jej przecież z klasą i wychowawcą na orne
pola nie wysyłał. Marnowała czas na angielski, fizykę, biologię, a tymczasem
nieszczęsne ziemniaki takie samotne, bez gości w bruzdach leżały.

Może przesadziłam pisząc, że zapewnialiśmy rozrywkę okopowym, ale sobie
wzajemnie jak najbardziej. To było piękne, tak się na tym czarnoziemie powy-
głupiać   i może raz na jakiś czas buraka  na przyczepę wrzucić - trafię, czy nie?

Rankiem dnia wykopkowego zbieraliśmy się na szkolnym podwórku, ubrani
wygodnie i roboczo z malutkimi torebusiami zamiast codziennych plecaków.
Przyjeżdżał  samochód ciężarowy, a my wspinaliśmy się na pakę, gdzie surowe
dechy umocowano na kształt ławek. Ostatnia gramoliła się pani wychowaw-
czyni. Tak,  ekwilibrystyka  to była nie do odzobaczenia. Zastanawiam się,
dlaczego nikt nie wpadł na pomysł podstawienia jakiegoś krzesełka.

Wreszcie ciężarówka ruszała. I, o dziwo, docierała do stosownego areału bez
problemów. Nie pamiętam, żeby ktoś wypadł. Milicja też się takich transpor-
tów nie czepiała, a myślę, że dziś policjant najpierw wlepiłby mandat, a potem
dostał zawału na widok tak przewożonych dzieci.

U celu wyprawy najpierw sorka hyc, potem reszta ekspedycji. Zanim spo-
niewierane już lekko ciało pedagogiczne zdążyło otrzepać spódnicę, myśmy
byli hen daleko.

W PGR jak w życiu, były dobre i złe strony. Ziemniaki były dobre, bo siedzia-
ły ślicznie w rowkach i łatwo się zbierało. Po buraki należało wędrować po
całym polu. Są one natomiast większe i szybciej napełniało się  przyczepę.

Mniej więcej w połowie "roboczodniówki" przyjeżdżał drugi ciągnik i przy-
woził nam posiłek regeneracyjny. Najmilej wspominam zwykłe bułki z kubkiem
ciepłego mleka. Wtedy to smakowało. W normalnym życiu przecież bym cie-
płego mleka nie przełknęła. Może smak niebiański brał się z apetytu po kilku
godzinach ruchu na świeżym powietrzu, a może było to prawdziwe mleko pro-
sto od krowy, a nie sklepowy wynalazek.

Jaki sens miało wożenie grupy nastolatków na buraczane pola? Przecież nie
w celu pomocy rolnikom. Byliśmy raczej znakomitymi przeszkadzaczami w ich
trudnej pracy. Sensu wychowawczego wykopki też nie miały - nauczyliśmy się
szybko, jak udawać pracę i zaangażowanie. Może wożono nas tymi ciężarów-
kami dla upojnych wspomnień? Może.

                                                           Barbara Sośnica Czekała
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Boisko szkolne jeszcze nie istniało  W tym miejscu  był ogromny trawnik
przecięty aleją, którą wędrowałam po lekcjach do domu.

Znosząc trudy lekcji wychowania fizycznego w ciasnej auli i brak boiska,
mieliśmy rekompensatę w postaci korytarzy szkolnych pełnych naturalnego
światła i świeżego powietrza płynącego z otwartych w ciepłe miesiące okien.
Dziwne to były czasy, gdy nikomu nie przyszło do głowy, instalowanie
w oknach szkół zamków na kluczyk, żeby uczniowie nie wyskakiwali, co dziś
jest praktyką tyleż zastanawiającą, co powszechną. Zakładanie zamków, a nie
wypadanie z okien uczniów. Taka to była szkoła, zupełnie nienowocześnie
obdarzająca ucznia zaufaniem.

foto JW
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Nie chodziłam do „Dwójki” od początku kariery uczniowskiej. Pojawiłam się
tam, jak i w Głubczycach, mając dwanaście lat. Wcześniej uczona w typowej
tysiąclatce, zakochałam się w starej szkole od pierwszego wejrzenia. Nawet
dziś pamiętam, gdzie była pracownia polonistyczna, chemiczna, biologiczna,
czy klasa do zajęć praktyczno-technicznych, w której uczyłyśmy się gotować.
Teoretycznie, bo w praktyce gotowała Renia, która to po prostu umiała, reszta
klasy ochoczo uczyła się objadać.

 Wychowawczynią mojej szóstej A, była nauczycielka historii. Pamiętam ją
idącą korytarzem pierwszego piętra z pokoju nauczycielskiego do pracowni
historycznej. Filigranowa, niewysoka  postać w ciemnej spódnicy i bluzce,
stukająca wysokim obcasami krótkich kozaczków. Bo to przecież był już chłod-
ny listopad. 11 listopada dokładnie i jedyna z setek lekcji historii. Tę jedną
akurat zapamiętałam, choć nie pamiętam, jaki był jej temat. Nieważne zresztą,
ważne było to, o czym rozmawialiśmy, choć w początkach lat siedemdziesią-
tych nie było tego w programie nauczania historii. Aż się wierzyć nie chce, jak
bardzo byliśmy wtedy oszukiwani i ... okradani z wiedzy przez różnych ówcze-
snych speców od oświaty. Nie nazwę ich specjalistami, a właśnie prostackimi,
prymitywnymi specami. Na szczęście byli też przyzwoici i odważni nauczycie-
le, co zrozumiałam zresztą wiele lat później. Nasza Pani od historii opowiedziała
nam o odzyskaniu niepodległości, pokazała portret Piłsudskiego i przybliżyła
postać Ignacego Paderewskiego. Tylko pieśni legionowych nie mogliśmy po-
słuchać. Nie było płyt z ich nagraniami. Może to i dobrze, przecież mógł ktoś
usłyszeć przez drzwi.

To była nie tylko najważniejsza w moim życiu lekcja historii, to również
najmądrzejsza lekcja wychowawcza,  w jakiej miałam niewątpliwe szczęście
uczestniczyć. I za to mojej wychowawczyni z całego serca dziękuję.

                                                            Barbara Sośnica Czekała

foto JW
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GRUDZIEŃ
Poniedziałek, 21 grudnia był równie mroźny i ponury jak jego imiennik sprzed

tygodnia, kiedy miasteczko w dzień powszedni obudziło się do życia na bacz-
ność, z godziną milicyjną, umundurowanymi, uzbrojonymi patrolami i cichym
oczekiwaniem, co będzie po niedzieli przemówień. Ot, zwyczajna polska zima
bez kolorów w nadzwyczajnych okolicznościach. Poniedziałkowy poranek przy-
niósł kolejną złą wiadomość i dziś już nie pamiętam, jak dotarła do mnie w kraju,
gdzie strzelający obcasami specjaliści od wybierania mniejszego zła wyłączyli
telefony. W odległym o trzydzieści kilometrów Prudniku zachorowała moja,
mieszkająca samotnie, babcia. Powinnam do niej pojechać, pójść do lekarza,
wykupić leki, zupełnie zwyczajnie pobyć trochę wnuczką.

Wsiąść jednak do pociągu byle jakiego nie było tamtego dnia łatwo, należa-
ło uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy stosowne zezwolenie. I gdybym teraz
nie patrzyła na pożółkłą już ze starości karteczkę z zezwoleniem, myślałabym,
że mi się to przyśniło. Potrzebowałam zgody władz na pokonanie trzydziestu
kilometrów i odwiedzenie babci!

Poszłam więc do urzędu stosowną zgodę uzyskać. Opustoszałe chodniki
przykrywał zmrożony, brudny śnieg, a po ledwie odśnieżonej jezdni nie jeździ-
ły samochody. Cicho było i pusto jakby najsłynniejsza niedziela PRL-u trwała
jeszcze i sięgnęła ohydnymi łapskami po każdy kolejny dzień.

W korytarzu magistratu zastałam tłum interesantów, którzy najwyraźniej tak
jak ja chcieli dokonać zakazanej przez generała relokacji. Nikt nie rozmawiał,
nikt się nie wykłócał o miejsce w kolejce. Głowy podnosiły się tylko wtedy,
gdy uzbrojony patrol przyprowadzał kogoś, kogo zatrzymano w mieście po
godzinie milicyjnej.- I co ja mam teraz zrobić, proszę pani? Co ja mam zrobić? -
starszy pan drżącym głosem zwrócił się do kobiety siedzącej obok mnie. - Wnuki
pojechały na ferie, a ja miałem im przywieźć resztę rzeczy. Teraz nie chcą mnie
wypuścić!!! Nie chcą mnie wypuścić - powtarzał jakby z niedowierzaniem.

(foto JW ze  zb.własnych)
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Teoretycznie, bo w praktyce gotowała Renia, która to po prostu umiała, reszta
klasy ochoczo uczyła się objadać.
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idącą korytarzem pierwszego piętra z pokoju nauczycielskiego do pracowni
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(foto JW ze  zb.własnych)
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Przyszła moja kolej. Bez większej nadziei na pozytywne załatwienie sprawy,

wyjaśniłam, dlaczego muszę wyjechać. Określiłam i omówiłam nękające babcię
symptomy, choć jeszcze wtedy nie miałam pojęcie na co cierpi. Informacja,
która dotarła była lakoniczna - babcia jest chora. I wykazałam, ponad wszelką
wątpliwość, że jestem jej niezbędna. Dostałam zgodę, nakaz wyjazdu jeszcze
tego samego dnia i zameldowania się w stosownym urzędzie w Prudniku przed
godziną dwudziestą drugą.

I zrobiłam to, choć okazało się, że żaden autobus już tego dnia do Prudnika
nie pojedzie, a na dworcu kolejowym w Racławicach spędziłam trzy godziny,
żeby złapać połączenie. To były bardzo pouczające trzy godziny. Znów tłum
milczących ludzi w poczekalni, gdzie ktoś najwyraźniej przesadził z dokłada-
niem do pieca. Na dworze "mróz trzaskający, zima niczego", a nam, jak u Maja-
kowskiego, "bluzy się lepią od potu".

Skrzypnęły drzwi i do poczekalni wszedł wojskowy patrol,  wnosząc ze sobą
powiew rześkiego powietrza i budząc niepokój wśród zebranych. Drżące ręce
wyciągały się do środkowego wojaka,  pokazując zezwolenia i dowody osobi-
ste. Pozostali umundurowani poprawiali jedynie broń na ramieniu. Podeszli
wreszcie do starszej, otulonej chustą kobiety. Nie miała zezwolenia na wyjazd.
Nie rozumiała, czego chcą od niej żołnierze. Podejrzewam, że była głucha.

- Dzieci, co wy robicie!? - padło gdzieś z głębi poczekalni, gdy okazało się, że
patrol zabiera ze sobą staruszkę. Milczący tłum nagle się ocknął.

- Jak możecie? Nie wstyd wam? - padało zewsząd. Byłam blisko. Widziałam,
że najbliżej mnie stojący żołnierz jest w moim wieku. Zaczerwienił się.

- Masz babcię? - ktoś zapytał.
- Musimy - padła odpowiedź pozornie bez  związku.
Paradoksalnie wyjaśniła wszystko

                                                          Barbara Sośnica Czekała
 (zdjęcia niepodpisane w cyklu Styczeń-Grudzień: Ludwk Brzyski

 ze zbiorów PMZG)

(foto JW ze  zb.własnych)
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Ks. Paweł Lex urodził się 15 lipca
1869 r. w Sułkowie koło Baborowa
w powiecie głubczyckim jako syn za-
możnego rolnika Jana Lexa i Marii

z domu Starościk. Poprzez ojca był spo-
krewniony ze znanym archeologiem
katakumb rzymskich, urodzonym
w Dzielowie prałatem ks. Josefem Wil-
pertem (zm. w Rzymie w 1944 r.), a po-
przez matkę z księżmi z rodziny Kosel-
lek - Koziełek (z morawsko - polskimi
działaczami narodowymi - braćmi ks.
Janem Nepomucenem i ks. Alojzym
Koziełkami z Jaroniowa - dziś część Ba-
borowa oraz poczuwającym sie do nie-
mieckości ks. Michaelem Kosellkiem
z Dzielowa). Po ukończeniu szkoły lu-
dowej w Baborowie, uczęszczał do
gimnazjum w Głubczycach. Po zdaniu
matury, do 1890 r. był doręczycielem
poczty w Orzeszu. W 1896 r. rozpoczął
studia teologiczne w Monachium, któ-
re kontynuował we Wrocławiu. Został

KS. PAWEŁ LEX (LEKS)  Z SUŁKOWA,
POLSKI DZIAŁACZ NARODOWY

I POWSTANIEC ŚLĄSKI

tam członkiem Koła Polskiego oraz
Towarzystwa Akademików Górnoślą-
zaków, którego następnie został wice-
prezesem i bibliotekarzem. Uczęszczał
na wykłady prof. dr. Władysława Neh-
ringa w ramach Towarzystwa Literac-
ko - Słowiańskiego. 23 czerwca 1900 r.
otrzymał święcenia kapłańskie, po któ-
rych był wikariuszem w Kończycach i
Kochłowicach. 6 października 1903 r.
przejął pieczę nad kościołem Matki
Boskiej Różańcowej w Halembie, gdzie
wybudował plebanię. W 1907 r. został
proboszczem parafii Halemba. W 1908
r. w kampanii wyborczej do parlamen-
tu pruskiego, agitował za kandydują-
cym z listy polskiej okręgu pszczyń-
sko - rybnickiego, księdzem Józefem
Wajdą. Z powodu zatargu z nauczy-
cielem i organistą, dotyczącego uży-
wania przez niego w kościele języka
niemieckiego, popadł w niełaskę bisku-
pa wrocławskiego - kardynała Georga
Koppa i został obłożony karami ko-
ścielnymi. Później te kary zostały anu-
lowane. Był polskim działaczem nie-
podległościowym, od 1919 r. oficerem
Polskiej Organizacji Wojskowej na
Górnym Śląsku i uczestnikiem I i III
powstania śląskiego. Ukrywał się
przed bojówkami niemieckimi, m. in. u
innego polskiego działacza narodowe-
go, ks. Władysława Roboty w Gierał-
towicach. W 1921 r. zorganizował gru-
pę, która skutecznie zaatakowała
punkt oporu Niemców. Pełnił funkcję
prezesa PCK w Halembie i był współ-
twórcą tamtejszego Klubu Sportowe-
go "Gwiazda" oraz pionierem tenisa
stołowego trenowanego przez Stowa-
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Przyszła moja kolej. Bez większej nadziei na pozytywne załatwienie sprawy,

wyjaśniłam, dlaczego muszę wyjechać. Określiłam i omówiłam nękające babcię
symptomy, choć jeszcze wtedy nie miałam pojęcie na co cierpi. Informacja,
która dotarła była lakoniczna - babcia jest chora. I wykazałam, ponad wszelką
wątpliwość, że jestem jej niezbędna. Dostałam zgodę, nakaz wyjazdu jeszcze
tego samego dnia i zameldowania się w stosownym urzędzie w Prudniku przed
godziną dwudziestą drugą.

I zrobiłam to, choć okazało się, że żaden autobus już tego dnia do Prudnika
nie pojedzie, a na dworcu kolejowym w Racławicach spędziłam trzy godziny,
żeby złapać połączenie. To były bardzo pouczające trzy godziny. Znów tłum
milczących ludzi w poczekalni, gdzie ktoś najwyraźniej przesadził z dokłada-
niem do pieca. Na dworze "mróz trzaskający, zima niczego", a nam, jak u Maja-
kowskiego, "bluzy się lepią od potu".

Skrzypnęły drzwi i do poczekalni wszedł wojskowy patrol,  wnosząc ze sobą
powiew rześkiego powietrza i budząc niepokój wśród zebranych. Drżące ręce
wyciągały się do środkowego wojaka,  pokazując zezwolenia i dowody osobi-
ste. Pozostali umundurowani poprawiali jedynie broń na ramieniu. Podeszli
wreszcie do starszej, otulonej chustą kobiety. Nie miała zezwolenia na wyjazd.
Nie rozumiała, czego chcą od niej żołnierze. Podejrzewam, że była głucha.

- Dzieci, co wy robicie!? - padło gdzieś z głębi poczekalni, gdy okazało się, że
patrol zabiera ze sobą staruszkę. Milczący tłum nagle się ocknął.

- Jak możecie? Nie wstyd wam? - padało zewsząd. Byłam blisko. Widziałam,
że najbliżej mnie stojący żołnierz jest w moim wieku. Zaczerwienił się.

- Masz babcię? - ktoś zapytał.
- Musimy - padła odpowiedź pozornie bez  związku.
Paradoksalnie wyjaśniła wszystko

                                                          Barbara Sośnica Czekała
 (zdjęcia niepodpisane w cyklu Styczeń-Grudzień: Ludwk Brzyski

 ze zbiorów PMZG)

(foto JW ze  zb.własnych)
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Ks. Paweł Lex urodził się 15 lipca
1869 r. w Sułkowie koło Baborowa
w powiecie głubczyckim jako syn za-
możnego rolnika Jana Lexa i Marii

z domu Starościk. Poprzez ojca był spo-
krewniony ze znanym archeologiem
katakumb rzymskich, urodzonym
w Dzielowie prałatem ks. Josefem Wil-
pertem (zm. w Rzymie w 1944 r.), a po-
przez matkę z księżmi z rodziny Kosel-
lek - Koziełek (z morawsko - polskimi
działaczami narodowymi - braćmi ks.
Janem Nepomucenem i ks. Alojzym
Koziełkami z Jaroniowa - dziś część Ba-
borowa oraz poczuwającym sie do nie-
mieckości ks. Michaelem Kosellkiem
z Dzielowa). Po ukończeniu szkoły lu-
dowej w Baborowie, uczęszczał do
gimnazjum w Głubczycach. Po zdaniu
matury, do 1890 r. był doręczycielem
poczty w Orzeszu. W 1896 r. rozpoczął
studia teologiczne w Monachium, któ-
re kontynuował we Wrocławiu. Został

KS. PAWEŁ LEX (LEKS)  Z SUŁKOWA,
POLSKI DZIAŁACZ NARODOWY

I POWSTANIEC ŚLĄSKI

tam członkiem Koła Polskiego oraz
Towarzystwa Akademików Górnoślą-
zaków, którego następnie został wice-
prezesem i bibliotekarzem. Uczęszczał
na wykłady prof. dr. Władysława Neh-
ringa w ramach Towarzystwa Literac-
ko - Słowiańskiego. 23 czerwca 1900 r.
otrzymał święcenia kapłańskie, po któ-
rych był wikariuszem w Kończycach i
Kochłowicach. 6 października 1903 r.
przejął pieczę nad kościołem Matki
Boskiej Różańcowej w Halembie, gdzie
wybudował plebanię. W 1907 r. został
proboszczem parafii Halemba. W 1908
r. w kampanii wyborczej do parlamen-
tu pruskiego, agitował za kandydują-
cym z listy polskiej okręgu pszczyń-
sko - rybnickiego, księdzem Józefem
Wajdą. Z powodu zatargu z nauczy-
cielem i organistą, dotyczącego uży-
wania przez niego w kościele języka
niemieckiego, popadł w niełaskę bisku-
pa wrocławskiego - kardynała Georga
Koppa i został obłożony karami ko-
ścielnymi. Później te kary zostały anu-
lowane. Był polskim działaczem nie-
podległościowym, od 1919 r. oficerem
Polskiej Organizacji Wojskowej na
Górnym Śląsku i uczestnikiem I i III
powstania śląskiego. Ukrywał się
przed bojówkami niemieckimi, m. in. u
innego polskiego działacza narodowe-
go, ks. Władysława Roboty w Gierał-
towicach. W 1921 r. zorganizował gru-
pę, która skutecznie zaatakowała
punkt oporu Niemców. Pełnił funkcję
prezesa PCK w Halembie i był współ-
twórcą tamtejszego Klubu Sportowe-
go "Gwiazda" oraz pionierem tenisa
stołowego trenowanego przez Stowa-
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rzyszenie Młodzieży Polskiej. W 1923
r. doprowadził do połączenia parafii
Halemba ze Starą Kuźnią.

Ks. Paweł Lex został członkiem po-
wołanej w 1923 r. dla Administracji
Apostolskiej Śląska Polskiego przez
administratora apostolskiego ks. Au-
gusta Hlonda, dziesięcioosobowej
komisji Concilium pro Vigilantiae.
Komisja ta, mająca działać na zasa-
dach Kongregacji św. Officjum, miała
czuwać nad czystością wiary i infor-
mować władze kościelne o "dostrze-
żonych zakusach modernistycznych
i sekciarskich". Poza tym pełnił on
funkcje wicedziekana, a od 1927 r.
dziekana dekanatu Królewska Huta,
a od 1931 r. dekanatu kochłowickie-
go. Wojewoda śląski Michał Grażyń-
ski popierał go na wakujące stanowi-
sko proboszcza parafii Bielszowice,
lecz ks. Lex nie przyjął tej propozycji,
ponieważ w tej sytuacji parafię Ha-
lemba mógł zająć ksiądz niemiecki.

Przez pewien czas ks. Paweł Lex
przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie w dowód wdzięczności
za pomoc środowiska polonijnego w
okresie powstań śląskich, wspierał
tamtejsze parafie. Nie zapomniał o
stronach rodzinnych. Był członkiem
Kółka Inteligentów Baborowskich, a
12 kwietnia 1927 r., wraz z siedmioma
innymi inteligentami pochodzenia
słowiańskiego (3 księży, 2 lekarzy, 2
nauczycieli gimnazjalnych oraz inży-
nier), założył Związek Inteligencji Sło-
wiańskiej Ziemi Głubczyckiej na Ślą-
sku Pruskim, którego celem była obro-
na mieszkających na tym obszarze
Słowian (Morawian i Polaków) przed
germanizacją. Pierwszym prezesem
tego związku został ks. Jan Koziełek.
W 1928 r. był wśród tych, którzy pod-

pisali i złożyli skargę do Ligi Naro-
dów na germanizację Polaków i Cze-
chów z powiatów głubczyckiego i
prudnickiego. Został odznaczony
Krzyżem na Śląskiej Wstędze Walecz-
ności i Zasługi, Orderem Polonia Re-
stituta, papieskim odznaczeniem Pro
Ecclesia et Pontifice. Zmarł 3 listopa-
da 1937 r. w Halembie, gdzie został
pochowany, a jego pogrzeb stał się
wielką polską manifestacją patrio-
tyczną. Mowę pogrzebową wygłosił
ks. Władysław Robota. Nazwisko ks.
Lexa nosi jedna z ulic w Rudzie Ślą-
skiej.

Starszy brat ks. Pawła, ur. w 1854 r.
ks. Antoni Lex, uniknął prześladowań
ze strony władz niemieckich za niele-
galne, potajemne odprawianie o pół-
nocy w kościele św. Józefa w Babo-

rowie mszy świętych w okresie kul-
turkampfu. Ostrzeżony przed tego
konsekwencjami (mógł za to nawet
pójść do więzienia), wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych, a ponieważ nie
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miał pieniędzy na bilet, podczas pod-
róży morskiej sprzątał na statku. Dzia-
łał jako duszpasterz w parafiach pol-
skich w Stanach Zjednoczonych (Buf-
falo, Detroit, Dunkirk, Francher, Mil-
waukee, Stevens Point). Podczas po-
bytu w USA założył lub opiekował się
sierocińcem polonijnym. Krewna księ-

dza, Teresa Płaczek z domu Lex (Leks),
widziała gazetę polonijną z informacją
o jego pogrzebie (zmarł w 1935 r.), w
którym wzięło udział wielu księży oraz
dzieci z sierocińca, które szły za
trumną.

Sułków, w którym urodził się ks.
Paweł Lex, od średniowiecza należał
do parafii Baborów, w której do po-
czątku XX w. przeważała ludność sło-
wiańska (Morawianie i Polacy) nad
Niemcami, lecz od okresu zjednocze-
nia Niemiec (1871 r.), germanizacja,
zwłaszcza w szkołach, uczyniła takie
postępy, że coraz mniej mieszkańców
posługiwało się językami słowiański-
mi. Ponadto w 1925 r. proboszcz para-
fii Baborów ks. Heinrich Kloske, wy-
eliminował dialekt morawski z kościo-
łów w Baborowie. Ksiądz ten wystę-
pował również przeciwko używaniu
języka polskiego w zarządzanej przez
niego parafii. W "Katoliku" z 1927 r.
czytamy, że gdy gospodarz Leks (Lex)
z Sułkowa, postawił na grobie swoje-
go ojca na cmentarzu baborowskim

pomnik z napisem polskim, ks. Klo-
ske wezwał go do siebie i zapytał nie-
zadowolony: - "Czy jesteście Polaka-
mi?" Wystraszony Leks usunął ten
pomnik i zastąpił go nagrobkiem z
napisem niemieckim. Nagrobek ten
zachował się do dziś. Ów Leks był
krewnym ks. Pawła, a zmarłym był Jan
Lex (ur. 15 maja 1852, zm. 6 grudnia
1926 r.), prawdopodobnie jego wuj
(obecnie jego żyjący w Baborowie
krewni posiadają jedynie strzępy wie-
dzy o swoich przodkach), właściciel
młyna w Sułkowie. Ponieważ Jan cho-
rował na związaną z jego zawodem
pylicę płuc, wydzierżawił ten młyn.
Jednak okazało się, że dzierżawca go
oszukiwał, więc sprzedał go i przepro-
wadził się do Baborowa. Inflacja w
latach 20. XX w. spowodowała pra-
wie całkowity przepadek zysku ze

sprzedaży młyna. Obok Jana Lexa
spoczywa jego żona Franciszka z
domu Kallabis (ur. 18 stycznia 1862,
zm. 30 sierpnia 1918 r.). Jedna z córek
tego małżeństwa, Władysława Lex (ur.
8 kwietnia 1885 r. w Sułkowie), po
ukończeniu miejscowej szkoły po-
wszechnej, uczęszczała do szkoły
średniej w Cieszynie. Po ukończeniu
18 lat wstąpiła do zakonu ubogich
sióstr szkolnych de Notre Dame we
Wrocławiu i uczęszczała tam do Wy-
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rzyszenie Młodzieży Polskiej. W 1923
r. doprowadził do połączenia parafii
Halemba ze Starą Kuźnią.

Ks. Paweł Lex został członkiem po-
wołanej w 1923 r. dla Administracji
Apostolskiej Śląska Polskiego przez
administratora apostolskiego ks. Au-
gusta Hlonda, dziesięcioosobowej
komisji Concilium pro Vigilantiae.
Komisja ta, mająca działać na zasa-
dach Kongregacji św. Officjum, miała
czuwać nad czystością wiary i infor-
mować władze kościelne o "dostrze-
żonych zakusach modernistycznych
i sekciarskich". Poza tym pełnił on
funkcje wicedziekana, a od 1927 r.
dziekana dekanatu Królewska Huta,
a od 1931 r. dekanatu kochłowickie-
go. Wojewoda śląski Michał Grażyń-
ski popierał go na wakujące stanowi-
sko proboszcza parafii Bielszowice,
lecz ks. Lex nie przyjął tej propozycji,
ponieważ w tej sytuacji parafię Ha-
lemba mógł zająć ksiądz niemiecki.

Przez pewien czas ks. Paweł Lex
przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie w dowód wdzięczności
za pomoc środowiska polonijnego w
okresie powstań śląskich, wspierał
tamtejsze parafie. Nie zapomniał o
stronach rodzinnych. Był członkiem
Kółka Inteligentów Baborowskich, a
12 kwietnia 1927 r., wraz z siedmioma
innymi inteligentami pochodzenia
słowiańskiego (3 księży, 2 lekarzy, 2
nauczycieli gimnazjalnych oraz inży-
nier), założył Związek Inteligencji Sło-
wiańskiej Ziemi Głubczyckiej na Ślą-
sku Pruskim, którego celem była obro-
na mieszkających na tym obszarze
Słowian (Morawian i Polaków) przed
germanizacją. Pierwszym prezesem
tego związku został ks. Jan Koziełek.
W 1928 r. był wśród tych, którzy pod-

pisali i złożyli skargę do Ligi Naro-
dów na germanizację Polaków i Cze-
chów z powiatów głubczyckiego i
prudnickiego. Został odznaczony
Krzyżem na Śląskiej Wstędze Walecz-
ności i Zasługi, Orderem Polonia Re-
stituta, papieskim odznaczeniem Pro
Ecclesia et Pontifice. Zmarł 3 listopa-
da 1937 r. w Halembie, gdzie został
pochowany, a jego pogrzeb stał się
wielką polską manifestacją patrio-
tyczną. Mowę pogrzebową wygłosił
ks. Władysław Robota. Nazwisko ks.
Lexa nosi jedna z ulic w Rudzie Ślą-
skiej.

Starszy brat ks. Pawła, ur. w 1854 r.
ks. Antoni Lex, uniknął prześladowań
ze strony władz niemieckich za niele-
galne, potajemne odprawianie o pół-
nocy w kościele św. Józefa w Babo-

rowie mszy świętych w okresie kul-
turkampfu. Ostrzeżony przed tego
konsekwencjami (mógł za to nawet
pójść do więzienia), wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych, a ponieważ nie
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miał pieniędzy na bilet, podczas pod-
róży morskiej sprzątał na statku. Dzia-
łał jako duszpasterz w parafiach pol-
skich w Stanach Zjednoczonych (Buf-
falo, Detroit, Dunkirk, Francher, Mil-
waukee, Stevens Point). Podczas po-
bytu w USA założył lub opiekował się
sierocińcem polonijnym. Krewna księ-

dza, Teresa Płaczek z domu Lex (Leks),
widziała gazetę polonijną z informacją
o jego pogrzebie (zmarł w 1935 r.), w
którym wzięło udział wielu księży oraz
dzieci z sierocińca, które szły za
trumną.

Sułków, w którym urodził się ks.
Paweł Lex, od średniowiecza należał
do parafii Baborów, w której do po-
czątku XX w. przeważała ludność sło-
wiańska (Morawianie i Polacy) nad
Niemcami, lecz od okresu zjednocze-
nia Niemiec (1871 r.), germanizacja,
zwłaszcza w szkołach, uczyniła takie
postępy, że coraz mniej mieszkańców
posługiwało się językami słowiański-
mi. Ponadto w 1925 r. proboszcz para-
fii Baborów ks. Heinrich Kloske, wy-
eliminował dialekt morawski z kościo-
łów w Baborowie. Ksiądz ten wystę-
pował również przeciwko używaniu
języka polskiego w zarządzanej przez
niego parafii. W "Katoliku" z 1927 r.
czytamy, że gdy gospodarz Leks (Lex)
z Sułkowa, postawił na grobie swoje-
go ojca na cmentarzu baborowskim

pomnik z napisem polskim, ks. Klo-
ske wezwał go do siebie i zapytał nie-
zadowolony: - "Czy jesteście Polaka-
mi?" Wystraszony Leks usunął ten
pomnik i zastąpił go nagrobkiem z
napisem niemieckim. Nagrobek ten
zachował się do dziś. Ów Leks był
krewnym ks. Pawła, a zmarłym był Jan
Lex (ur. 15 maja 1852, zm. 6 grudnia
1926 r.), prawdopodobnie jego wuj
(obecnie jego żyjący w Baborowie
krewni posiadają jedynie strzępy wie-
dzy o swoich przodkach), właściciel
młyna w Sułkowie. Ponieważ Jan cho-
rował na związaną z jego zawodem
pylicę płuc, wydzierżawił ten młyn.
Jednak okazało się, że dzierżawca go
oszukiwał, więc sprzedał go i przepro-
wadził się do Baborowa. Inflacja w
latach 20. XX w. spowodowała pra-
wie całkowity przepadek zysku ze

sprzedaży młyna. Obok Jana Lexa
spoczywa jego żona Franciszka z
domu Kallabis (ur. 18 stycznia 1862,
zm. 30 sierpnia 1918 r.). Jedna z córek
tego małżeństwa, Władysława Lex (ur.
8 kwietnia 1885 r. w Sułkowie), po
ukończeniu miejscowej szkoły po-
wszechnej, uczęszczała do szkoły
średniej w Cieszynie. Po ukończeniu
18 lat wstąpiła do zakonu ubogich
sióstr szkolnych de Notre Dame we
Wrocławiu i uczęszczała tam do Wy-
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ższego Seminarium Nauczycielskiego.
8 września 1908 r. złożyła śluby cza-
sowe, a 15 sierpnia 1919 r. śluby wie-
czyste. Działała jako nauczycielka za-
konna w klasztorach w Hardenbergu
- Neviges w Nadrenii, w Bohuminie,
Bytomiu, Gliwicach, Opolu, Wrocla-
wiu i Widnawie. W 1945 r. udała się z
Widnawy do Domu Macierzystego
we Wrocławiu, gdzie zmarła 25 czerw-
ca 1982 r. i została pochowana na
cmentarzu św. Wawrzyńca. W jej po-
grzebie uczestniczyło 9 księży i 120
sióstr zakonnych oraz jej rodzina z
Baborowa i tamtejszy proboszcz - o.
carm. Marcin Hałupka, który niejed-
nokrotnie odwiedzał ją we Wrocławiu.
Spośród jej kilkorga rodzeństwa, sio-
stra Matylda, była nauczycielką w
Chropaczowie (obecnie część Świę-

tochłowic). Zmarła i została pocho-
wana w Baborowie (nie zachował się
jej nagrobek), a brat, Antoni, był le-
karzem - ginekologiem w Katowicach.

Rodzina Lex jest jedną z niewielu
rodzin polskich, które przetrwały
przez pokolenia na ziemi głubczyckiej
i mimo nacisków germanizacyjnych,
zachowały tożsamość polską.

                        Katarzyna Maler

Opracowano na podstawie: www.wirtu-
alnaruda.pl/gp-lex.htm; BROŻEK A.,
Rola duchownych katolickich ze Śląska
w kształtowaniu oblicza polonii północ-
noamerykańskiej (koniec XIX - początek
XX w.), Studia Śląskie", t. XLIII, Opole
1984; http://www.encyklo.pl/index.php?ti-
tle=Consilium_Vigilantiae; "Ilustrowana
Republika" 1928, nr 358 z 30 grudnia;
Informacja o s. Władysławie Lex zapisa-
na przez o. Marcina Hałupkę. Maszyno-
pis w zbiorach zamieszkałej w Baboro-
wie Teresy Płaczek z domu Lex (Leks);
"Katolik" 1927, nr 133; STEUER A., Lex
Paweł (1869-1937), maszynopis w zbio-
rach Teresy Płaczek.
Zdjęcia:
1. Ks. Paweł Lex. Fot. z: www.encyklo.pl/
index.php?title=Lex_Paweł
2. Ks. Paweł Lex na fotografii ze zbiorów
Teresy Płaczek, wnuczki Jana Lexa - mły-
narza z Sułkowa
3. Odwrotna strona tej fotografii z napi-
sem: Wielebny wuj proboszcz z Halemby.
Fot. Gajda, Bielszowice
4. Nagrobek Jana i Franciszki Lex na
cmentarzu w Baborowie
5. Fotografia porcelanowa na nagrobku
Jana i Franciszki Lex na cmentarzu w
Baborowie
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W dniach 12 - 13 października 2018
r. w Branicach odbyła się konferencja
naukowa zorganizowana przez Stowa-

rzyszenie Caritas Chrysti, Zgromadze-
nie Sióstr Maryi Niepokalanej, para-
fię św. Rodziny i Specjalistyczny Szpi-
tal im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w
Branicach.

Pierwszego dnia konferencji, w znaj-
dującej się w budynku administracyj-
nym szpitala Izbie Pamięci Biskupa
Józefa Marcina Nathana, po powita-
niu gości przez prowadzącą konferen-
cję Urszulę Sipel - Wiechę, zostały
wygłoszone pierwsze wykłady. Bi-
skup prof. dr hab. Jan Kopiec, histo-
ryk Kościoła na Śląsku, wykładowca

KONFERENCJA NAUKOWA W BRANICACH
 ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO. FENOMEN BRANIC

W CZASACH BISKUPA JÓZEFA MARCINA NATHANA
ORAZ UROCZYSTE OBCHODY 120. ROCZNICY PRZY-

BYCIA DO BRANIC SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ
i do 2013 r. profesor historii Kościoła
na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Opolskiego, od 1993 do 2012 r.

biskup pomocniczy die-
cezji opolskiej, a od 2012
r. - biskup gliwicki, wy-
głosił związany z tema-
tem konferencji wykład
inauguracyjny pt. Bo-
gactwo posługi Kościo-
ła katolickiego w Brani-
cach w I połowie XX
wieku. Do końca 19 stu-
lecia Branice były jedną
z licznych parafii, które
dzieliły swoją egzysten-
cję i rozmach duszpa-
sterski według norm
swoich czasów. Sytu-
acja katolików była spe-
cyficzna: pod względem
przynależności pań-
stwowej Branice były od
połowy XVIII w. częścią

państwa pruskiego, zaś przynależ-
ność kościelną podtrzymywała więź
z archidiecezją ołomuniecką. W tym
dość skomplikowanym układzie na-
leżało wypracować możliwe do zaak-
ceptowania przestrzenie aktywności.
Podstawą tych w każdej epoce była
parafia - z duszpasterzami, świątynią
oraz licznymi instytucjami, wzmacnia-
jącymi posługę, zwłaszcza przez za-
kony, zarówno żeńskie, jak i męskie.
Branice są tego wspaniałym przykła-
dem, jak rozwijała się ta struktura, któ-
rej nawet okres kulturkampfu nie
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ższego Seminarium Nauczycielskiego.
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zniszczył. Już koniec XIX w. zazna-
czył się pomysłami, by rozszerzyć
płaszczyznę oddziaływania Kościoła
dla dobra miejscowej ludności. Trze-
ba pamiętać o ramach państwowych,
ale też z własnej inicjatywy podejmo-
wać zadania: budowa nowych świą-
tyń, przybywanie formacji zakonnych,
prowadzenie katechizacji w szkole, or-
ganizowanie różnego rodzaju pomo-
cy w sektorze "Caritas" chrześcijań-
skiej. Osoba, inwencja jak i dzieło ks.
J. M. Nathana mogą być tylko po-
twierdzeniem tego, jak ubogaciły się
Branice dzięki temu wiekopomnemu
dziełu.

Druga prelegentka, dr Katarzyna
Maler, wybrała temat: Zasięg teryto-
rialny obszaru arcybiskupiego komi-
sariatu kietrzańskiego i wikariatu ge-
neralnego w Branicach oraz język jego
mieszkańców. Po I wojnie śląskiej te-
ren ten zamieszkany przez Morawian,
Niemców i Polaków, przeszedł pod
władzę pruską (od 1871 do 1945 r. w
ramach państwa niemieckiego), pod
względem kościelnym podlegając jed-
nak czeskiej diecezji (od 1777 r. archi-

diecezji) ołomunieckiej. Z tego powo-
du od 1751 r. był ustalany jako łącznik
pomiędzy arcybiskupem a władzami
w Berlinie, komisarz z siedzibą w Kie-
trzu. Jedenasty z tych komisarzy, ks.
Josef Martin Nathan, przeniósł swoją
siedzibę do Branic i od 1924 do 1943 r.
był na tym terytorium (powiększonym
w 1938 r. o dekanaty w anektowanych
przez III Rzeszę Sudetach) wikariu-
szem generalnym, a od 1943 do 1945
r. biskupem sufraganem ołomuniec-
kim. W wyniku germanizacji, przed I
wojną światową większość Słowian
na tym obszarze została zgermanizo-
wana.

S. dr Elżbieta Cińcio (SMI), od 34
lat członkini Zgromadzenia Sióstr
Maryi Niepokalanej i od 9 lat pracują-
ca w Domu Pomocy Społecznej św.
Notburgi w Raciborzu, wygłosiła re-
ferat pt. Przynaglone Miłością Chry-
stusa. Posługa Sióstr Maryi Niepo-
kalanej w Miasteczku Miłosierdzia w
Branicach na przestrzeni 120 lat, po-
święcony siostrom mariankom, które
od 1898 r. trwale związały się z Brani-
cami poprzez posługę na rzecz miej-
scowej społeczności, prowadząc szko-
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łę dla dziewcząt, przedszkole, dom re-
kolekcyjny dla duchownych i świec-
kich, a nade wszystko służąc mo-
dlitwą i pracą mieszkańcom Miastecz-
ka Miłosierdzia. Siostry marianki pra-
cowały na oddziałach szpitalnych i we
wszystkich dziełach związanych z
Fundacją Najświętszej Maryi Panny
w Branicach. Świadectwem swego
ofiarnego życia inspirowały wiele
dziewcząt z okolicznych miejscowo-
ści do realizacji u nich powołania za-

konnego. W okresie międzywojen-
nym trzy wspólnoty sióstr liczyły
ponad setkę członkiń. Branice stały
się siedzibą prowincji zakonnej Zgro-
madzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
obejmującej Śląsk Opolski. Zarówno
II wojna światowa, jak i czasy PRL,
stały się sprawdzianem autentyczno-
ści postawy sióstr marianek wiernych
swojemu posłannictwu.

Czwarty prelegent, o. Arkadiusz
Sosna - krajowy duszpasterz Ruchu
Szensztackiego i prowincjał Instytu-
tu Ojców Szensztackich, wygłosił re-
ferat przedstawiający związki z Brani-

cami założyciela ruchu szensztackie-
go, pallotyna o. Josefa Kentenicha.
Gościł on w Branicach w latach 1933,
1934 i 1936 i głosił rekolekcje nie tyl-
ko dla księży, lecz również dla osób
różnych stanów i zawodów. Nauki
odbywały się w Domu Rekolekcyj-
nym św. Józefa, który został wybu-
dowany w 1926 r. Obecnie w budyn-
ku tym mieści się klasztor Sióstr Ma-
ryi Niepokalanej. Ks. J. Nathan do-
strzegał potrzebę odnowy religijnej
każdej warstwy społecznej. Po wybu-
dowaniu tego domu rozpoczęto pro-
wadzenie rekolekcji dla grup zawodo-
wych: nauczycieli, pielęgniarek, rol-
ników, pracowników "Caritasu" i ka-
techetów. Jednocześnie prowadzono
kursy rekolekcyjne stanowe dla: ma-
tek, ojców, kapłanów, sióstr zakon-
nych, młodzieży żeńskiej i męskiej. Do
Domu Rekolekcyjnego św. Józefa,
który stał się znanym centrum spo-
tkań modlitewnych i duchowej forma-
cji, ks. Józef Nathan zapraszał najlep-
szych kaznodziejów, najczęściej za-
konników, m.in. jezuitów, redempto-
rystów i salwatorianów. Stałą posłu-
gę i pomoc okazywali ojcowie pallo-
tyni, mieszkający w pobliskim Kietrzu.
Wiele kursów prowadził o. Richard
Henkes, zaprzyjaźniony z ks. Natha-
nem. To właśnie on zaproponował za-
proszenie do Branic swojego dawne-
go ojca duchowego - ks. J. Kenteni-
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cha. Po raz pierwszy założyciel Ru-
chu Szensztackiego przybył do Bra-
nic w połowie listopada 1933 r. Pobyt
okazał się owocny, a relacje obu ka-
płanów trwałe. Po zapoznaniu się z
kompleksem Miasteczka Miłosierdzia,
o. Kentenich powiedział do ks. Na-
thana: "Podziwiam, ile miłości włożył
ks. prałat w ten zakład dla chorych i
dla sióstr". Kontakt ks. Nathana z za-
łożycielem apostolskiego ruchu z
Szensztat, przyniósł wzajemną wymia-
nę doświadczeń i troski o sprawy
duszpasterskie.

Piąta prelegentka, Urszula Sipel -
Wiecha, doktorantka Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Opolskiego
na kierunku Nauki o Rodzinie, która
wspólnie z ks. Janem Piechoczkiem
przetłumaczyła z języka niemieckiego
książki o biskupie Nathanie (M. Stark,
Bogaty w miłosierdzie. Droga życia
Józefa Marcina Nathana, Opole 2017
oraz W. Grocholl, Joseph Martin Na-
than. Życie i cierpienie dla bezgranicz-
nego miłosierdzia w morawsko-ślą-
skiej ziemi, Branice 2012), od 1999 r.
pracuje w Branicach jako nauczyciel-
ka języka polskiego i języka niemiec-

kiego. Jej referat pt. W służbie Bogu i
rodzinie. Działalność salwatorianina
o. Maurusa Starka w wikariacie gene-

ralnym Branice, dotyczył działalności
i twórczości tego niemieckiego zakon-
nika, który w okresie II wojny świato-
wej i po jej zakończeniu, był zaanga-
żowany w działalność na rzecz rodzi-
ny, m.in. poprzez organizowanie - przy
wsparciu biskupa Józefa Marcina
Nathana - Eucharystycznych Tygo-
dni Rodzin. Był członkiem Biskupie-
go Urzędu Duszpasterskiego i dzięki
swym bogatym doświadczeniom,
przekazał cenne inspiracje do prakty-
ki duszpasterskiej. Na szczególne
wyróżnienie zasługują jego osiągnię-
cia w zakresie organizacji duszpaster-
stwa rodzin. O. Maurus Stark był za-
angażowany przez 6 lat w duszpaster-
stwo branickiego wikariatu generalne-
go, obejmującego Kraj Sudecki i pruską
część przynależącą do  diecezji ołomu-
nieckiej. Odgrywał wiodącą rolę w tym
zakresie. Opracował zakrojony na sze-
roką skalę plan przeprowadzenia na
całym obszarze diecezji Eucharystycz-
nych Tygodni Rodzin, przygotował
praktyczne dyrektywy do ich realizacji
i samodzielnie przeprowadził je w wielu
parafiach.

Jako szósty prelegent wystąpił dr
Benedykt Pospiszyl, autor wielu pu-
blikacji i artykułów związanych tema-
tycznie z biskupem J. M. Natanem i
jego Miasteczkiem Miłosierdzia,  pa-
sjonat historii Branic i okolicy oraz
członek zarządu powiatu głubczyckie-
go. W swoim referacie przedstawił
historię życia pallotyna o. Richarda
Henkesa oraz jego związki z Branica-
mi. Był męczennikiem za wiarę, mało
znanym katolikom polskim. Przez wie-
le lat swojego życia związany był z
ziemią kietrzańską i branicką. Od 2007
r. trwa jego proces beatyfikacyjny.
Podczas tej części wykładowej, w któ-
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rej uczestni-
czyły również
siostry marian-
ki z Niemiec,
głos zabrała
również miesz-
kanka powiatu
głubczyckiego
Elżbieta Gład-
kowska, wspo-

minając ewakuację z rodzinnych Ro-
zumic w Sudety w 1945 r. i dobre przy-
jęcie jej po tułaczce i zakończeniu woj-
ny przez zakonnice w Branicach.

Wieczorem, w branickiej bazylice
św. Rodziny, siostra generalna z Rzy-
mu dr Sybilla Kołtan (SMI), wygłosi-
ła wykład pt. Zgromadzenie Sióstr
Maryi Niepokalanej - dziedzictwo i
przyszłość. W murach bazyliki za-
brzmiał także śpiew chóralny w wy-
konaniu Chóru Diecezjalnego Insty-
tutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

Drugiego dnia konferencji, również
w bazylice św. Rodziny, jako pierw-
szy wystąpił kanclerz Opolskiej Kurii
Diecezjalnej, historyk sztuki ks. Woj-
ciech Lippa z referatem pt. Branice -
śląski ślad szkoły beurońskiej, uka-
zującym związki miedzy szkołą w Beu-
ron a dziełami sztuki z Branic. Głów-
nym tematem jego prelekcji była pla-
styka w kościele św. Rodziny. Znaj-
dujące się w tym budynku mozaiki,
metalurgia i inne prace, są przypisy-
wane Szkole z Beuron - założonej pod
koniec XIX w. grupie artystów, któ-
rzy, sprzeciwiając się popularnym
ówcześnie nurtom neobarokowym i
neoklasycystycznym, chcieli stwo-
rzyć własny styl, przepełniony ducho-
wością, inspirowany sztuką starożyt-
nej Grecji i Bizancjum, stylistycznie
zbliżony do dzieł prerafaelitów.

Jako ostatnia prelegentka wystąpi-
ła dyrektorka Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej, historyk sztuki dr
Barbara Piechaczek. Wygłosiła ona
referat pt. „Złota Krata” prof. Gebhar-
da Utingera z Wrocławia, przedstawia-
jąc  to jedno z najznakomitszych dzieł
metaloplastyki XX w. na Śląsku i w
Polsce. Szwajcarski artysta - architekt,
malarz, grafik i rzeźbiarz, zaprojekto-
wał dla bazyliki św. Rodziny w Brani-
cach m.in. konstrukcję trzech dużych

krat, które łączą architekturę kościoła
z jego duchowym przesłaniem. Każ-
da z trzech krat podzielona jest na sfe-
rę niebiańską i ziemską, które łączy
obecność licznych zastępów aniołów,
a całość, zgodnie z sentencją, głosi
chwałę na wysokości Bogu - "Gloria
in excelsis Deo...". W złożonym pro-
cesie powstawania kraty uczestniczyli
miejscowi rzemieślnicy, którzy mogli
rozwinąć swój warsztat twórczy oraz
pacjenci szpitala w ramach terapii przez
pracę. Dzieło Utingera do dnia dzisiej-
szego zachwyca swoim kunsztem i
świadczy o jego dużych zdolnościach
artystycznych i pedagogicznych.

Z kolei ks. prałat dr Wolfgang Gro-
choll, emerytowany wizytator apo-
stolski ze Stuttgartu, protonotariusz
apostolski, autor wielu książek, m.in.
biografii biskupa Józefa Marcina Na-
thana, gromadzący w Izbie Pamięci
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byłych mieszkań-
ców w Eschershau-
sen pamiątki i doku-
menty dotyczące
ziemi głubczyckiej,
wygłosił referat pt.
„Światło na drodze
cierpienia. Okna
Drogi Krzyżowej w branickiej bazyli-
ce. Przedstawił historię powstania
oraz wnikliwą analizę treści i wyrazu
artystycznego Drogi Krzyżowej ba-
zyliki w Branicach. Droga Krzyżowa
została przestawiona w formie kunsz-
townych, umieszczonych w oknach
bocznej nawy witraży, jako Droga
Cierpienia w świetle słońca Chrystu-
sa. Witraże te korespondują z treścią
mozaiki w głównej absydzie - zapra-
szającym Chrystusem - oraz z Tronem
Łaski cierpiącego Chrystusa znajdu-
jącym się na tylnej kracie świątyni.

Po tej ostatniej części wykładowej,
w bazylice odbyła się uroczysta msza
św., odprawiona przez biskupa senio-
ra diecezji gliwickiej Jana Wieczorka,
a po niej piknik rodzinny, zorganizowa-
ny przez siostry marianki na terenie szpi-

tala, podczas którego wystąpił zespół
z Raciborza oraz dzieci z przedszkola i
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
z Jaszkotla. Poza tym odbył się kier-
masz rękodzieła i wyrobów kulinarnych
sióstr, były zabawy dla dzieci i mecz
piłki siatkowej - siostry marianki kon-
tra pracownicy szpitala.

                      Katarzyna Maler

W  artykule wykorzystano stresz-
czenia referatów prelegentów, za-
mieszczone w wydaniu specjalnym
wydawanego w Branicach "Zygza-
ka" z 12 - 13 października 2018 r.
Opis zdjęć:
1. Zaproszenie na konferencję
2. Plakat reklamujący konferencję
3. Urszula Sipel - Wiecha
4. Dr Katarzyna Maler i biskup
    Jan Kopiec
5. S. dr Elżbieta Cińcio (SMI)
6. O. Arkadiusz Sosna
7. Dr Benedykt Pospiszyl
8. Prałat ks. Wolfgang Grocholl
      i ks. Jan Larysz
9. Dr Barbara Piechaczek, Elżbieta
   Gładkowska  i  Barbara  Majkow-
    ska
10. Siostry marianki z Raciborza,
     Branic i z Niemiec
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MONOGRAFIA GMINY BABORÓW
W 2018 r. ukazała się książ- ka autorstwa dr Kata-

rzyny Maler pt. Baborów i okolica. Monografia
gminy, wydana przez Gminę Baborów. 7 paździer-
nika w wypełnionej do ostat- niego miejsca Sali Wi-
dowiskowej w Baborowie odbyła się jej promo-
cja. Autorka powiedziała, że do napisania tej
książki namówiła ją bur- mistrz Baborowa Elż-
bieta Kielska i że pisanie za- jęło jej około 10 mie-
sięcy. Monografia liczy 439 stron, zawiera liczne
fotografie, rysunki, mapki i plany. Z pomocą pre-
zentacji multimedialnej Ka- tarzyna Maler przed-
stawiła jej zawartość, pre- zentując ciekawe wy-
darzenia, obiekty i postacie z samego Baborowa i
11 sołectw. Na zakończenie złożyła podziękowa-
nia wszystkim osobom, które jej udzieliły pomocy, tym samym przyczyniając
się do powstania tego dzieła. Każda rodzina z gminy Baborów otrzymała książ-
kę nieodpłatnie.                                                                                    Red. "KG"
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11 grudnia 2018 odbyła się w Sali pod Aniołem miła uroczystość, prowadzo-
na przez dyr. PMZG Barbarę Piechaczek, związaną  z promocją kolejnej książki
poświęconej głubczyckim Kresowianom. Tym razem ich kulturze   i tradycji

zachowanej w pamięci i
dokumentach  w nowej
powojennej ojczyźnie
którą stała się ziemia głub-
czycka. Książka jest pokło-
siem badań jakie prowadzi-
ła autorka Barbara Górnic-
ka - Naszkiewicz  w ramach
pracy doktorskiej pod
okiem prof. dr hab. Teresy
Smolińskiej z Uniwersyte-
tu Opolskiego. Pani Profe-
sor była gościem honoro-
wym promocji, nie tylko

jako promotor pracy, ale i specjalistka  z zakresu tradycyjnej i współczesnej
kultury, również  folklorystka i kulturoznawczyni, patronująca takim przed-
sięwzięciom, a związana z Ziemią Opolską. Spotkanie rozpoczęło się od wza-
jemnych podziękowań, kwiatów  i symbolicznych dowodów wdzięczności
między  Panią Profesor, autorką książki, a władzami gminy w osobie wicebur-
mistrza Kazimierza Bedryja, prezesa  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-

sów Wschodnich Edwar-
daWołoszyna i przewod-
niczącego  Rady Miejskiej
Kazimierza Naumczyka  za
pomoc i wspieranie inicja-
tywy wydawniczej posze-
rzającej naszą wiedzę hi-
storyczną. Książka wyda-
na była przez Polskie To-
warzystwo Ludoznawcze
przy pomocy finansowej
Urzędu Miejskiego  i To-
warzystwa MLiKPW.
   Autorka opowiedziała

zgromadzonej  widowni jak zbierała wiedzę o tym, co jeszcze przetrwało w
pamięci "oryginalnych" kresowian, a co w pamięci  ich potomków, co wrosło
i stało się tradycją, obrzędowością w subregionie głubczyckim, najczęściej
związane ze świętami i towarzyszącymi im kulinariami. Książka do nabycia w
księgarni                                                                                                    Jan Wac

PAMIĘĆ POKOLEŃ
PROMOCJA
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zachowanej w pamięci i
dokumentach  w nowej
powojennej ojczyźnie
którą stała się ziemia głub-
czycka. Książka jest pokło-
siem badań jakie prowadzi-
ła autorka Barbara Górnic-
ka - Naszkiewicz  w ramach
pracy doktorskiej pod
okiem prof. dr hab. Teresy
Smolińskiej z Uniwersyte-
tu Opolskiego. Pani Profe-
sor była gościem honoro-
wym promocji, nie tylko

jako promotor pracy, ale i specjalistka  z zakresu tradycyjnej i współczesnej
kultury, również  folklorystka i kulturoznawczyni, patronująca takim przed-
sięwzięciom, a związana z Ziemią Opolską. Spotkanie rozpoczęło się od wza-
jemnych podziękowań, kwiatów  i symbolicznych dowodów wdzięczności
między  Panią Profesor, autorką książki, a władzami gminy w osobie wicebur-
mistrza Kazimierza Bedryja, prezesa  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-

sów Wschodnich Edwar-
daWołoszyna i przewod-
niczącego  Rady Miejskiej
Kazimierza Naumczyka  za
pomoc i wspieranie inicja-
tywy wydawniczej posze-
rzającej naszą wiedzę hi-
storyczną. Książka wyda-
na była przez Polskie To-
warzystwo Ludoznawcze
przy pomocy finansowej
Urzędu Miejskiego  i To-
warzystwa MLiKPW.
   Autorka opowiedziała

zgromadzonej  widowni jak zbierała wiedzę o tym, co jeszcze przetrwało w
pamięci "oryginalnych" kresowian, a co w pamięci  ich potomków, co wrosło
i stało się tradycją, obrzędowością w subregionie głubczyckim, najczęściej
związane ze świętami i towarzyszącymi im kulinariami. Książka do nabycia w
księgarni                                                                                                    Jan Wac

PAMIĘĆ POKOLEŃ
PROMOCJA
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2019

MEDAL PAMIĄTKOWY
100-lecie odzyskania niepodlegości

Drodzy Czytelnicy!

Miniony 2018 rok, był rokiem 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę i 25. rocznicy wydania 
pierwszego Kalendarza Głubczyckiego. Kontynuując 
tę inicjatywę przygotowaliśmy dla Was dwudziesty 
szósty Kalendarz na 2019 rok, w którym tradycyjnie już 
tematem dominującym jest powojenna historia naszej ziemi 

głubczyckiej. Prezentujemy również bogatą współczesność i zachęcamy 
do lepszego poznania miasta i gminy, tej naszej Małej Ojczyzny, kultury, 
oświaty, sportu, gospodarki oraz jej historii dawnej i niedawnej. Mamy nadzieję, 
że Kalendarz spełni funkcję nie tylko informacyjną, ale i promocyjną. Celem 
tej publikacji jest bliższe jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.

Interesującym okazał się archiwalny zbiór 25 wydań Kalendarzy podczas 
badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym Kresowian, dr Barbary 
Górnickiej-Naszkiewicz, autorki książki „PAMIĘĆ POKOLEŃ Tradycja 
kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego”, w której cytowane 
są ponad 200 razy. Książkę wydało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 
we Wrocławiu.

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

W imieniu redakcji,

Jan Wac
Redaktor Naczelny


